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Šis lankstinukas sukurtas įgyvendinant jungtinės veiklos „Lėtinių ligų prevencija 
ir sveiko senėjim

o visą gyvenim
ą skatinim

as“ (JA-CH
RO

D
IS) projektą. Projektas 

finansuojam
as Europos Sąjungos lėšom

is pagal Sveikatos program
ą (2008–

2013 m
.).

KOORDINAVIMAS
lyDeriai: isciii, co-leaDer: msssi

Darbo paketas atsakingas už visaapimantį 
kasdienį JA-CHRODIS projekto valdymą ir 
įgyvendinimą, taip pat už Patariamosios ir 
Valdymo tarybų veiklų koordinavimą.

KOMUNIKACIJA
lyDeris: euroHealtHnet

Darbo paketas atsakingas už sėkmingą JA-
CHRODIS projekto veiklos rezultatų sklaidą 
(tinklapį, naujienlaiškį, marketingo medžiagą) 
siekiant informuoti ir įtraukti į jungtinę veiklą 
tikslines auditorijas bei suinteresuotąsias šalis. 

VERTINIMAS
lyDeriai: aQuas, apDp

Darbo paketas atsakingas už JA-CHRODIS 
projekto veiklos vertinimą, siekiant užtikrinti 
sutartinių įsipareigojimų įvykdymą ir užsibrėžtų 
tikslų pasiekimą.



KODĖL TURĖTUME DIRBTI IŠVIEN?
Lėtinėmis ligomis, tokiomis kaip diabetas bei širdies ir kraujagyslių ligos, 
Europoje serga 8 iš 10 asmenų, kurių amžius per 65 m. Visoje Europos 
Sąjungoje (ES) apytiksliai 70%–80% sveikatos priežiūrai skirtų biudžetų 
lėšų tenka lėtinių ligų gydymui. ES valstybės narės yra sukaupusios gausybę 
efektyvios ir veiksmingos lėtinių ligų prevencijos ir valdymo žinių.

Šiuo jungtinės veiklos „Lėtinių ligų prevencijos ir sveiko senėjimo visą 
gyvenimą skatinimo“ (angl. “Joint Action on Chronic Diseases and Promoting 
Healthy Aging Across the Life Cycle“) (toliau – JA-CHRODIS) projektu, 
įgyvendinamu 2014-2017 m., siekiama išsiaiškinti geriausias patirtis, kurias 
būtų galima laisvai taikyti visoje Europoje.

KOKIE MŪSŲ TIKSLAI?
Pagrindinis tikslas – skatinti ir prisidėti prie gerosios lėtinių ligų valdymo 
patirties perdavimo bei keitimosi ja tarp Europos šalių ir regionų. Šiose, 
su lėtinėmis ligomis susijusiose veiklose, didžiausias dėmesys skiriamas 
visuomenės sveikatos skatinimui, pirminei lėtinių ligų prevencijai, 
sergamumui daugybinėmis ligomis bei 2 tipo diabetu.

JA-CHRODIS projekto įgyvendinimo metu bus parengtos geriausiomis 
patirtimis paremtos rekomendacijos, siūlančios efektyvius lėtinių ligų 
prevencijos, valdymo ir gydymo visais gyvenimo tarpsniais būdus. 
Šios rekomendacijos bus prieinamos politikams, sveikatos priežiūros 
specialistams ir vadovams, visuomenei bei kitoms suinteresuotoms šalims. 

JA-CHRODIS projektu siekiama svariai prisidėti prie lėtinių ligų naštos 
mažinimo skatinant sveiką gyvenimo būdą bei aktyvų senėjimą Europoje. 
Žinių mainų platforma (angl. The Platform of Knowledge Exchange) (toliau 
– PKE) bus patikima priemonė tiems, kurie siekia išaiškinti geriausius 
būdus šiam tikslui pasiekti bei yra pasirengę dalytis sukaupta informacija. 
JA-CHRODIS projekto Valdančioji taryba, sudaryta iš paskirtų šalių narių 
sveikatos ministerijos atstovų, stengsis išlaikyti lėtinių ligų problematiką 
politinės darbotvarkės prioritetu net ir praėjus trejiems metams po 
bendrojo ES finansavimo laikotarpio pabaigos.

ŽINIŲ MAINŲ 
PLATFORMA

lyDeris: iacs

Šio darbo paketo rėmuose bus sukurta žinių mainų platforma, kurios dėka, 
sprendimus priimantys asmenys, sveikatos priežiūros specialistai, pacientai ir 
mokslo atstovai turės galimybę atrinkti geriausias sveiko senėjimo ir lėtinių ligų 
priežiūros patirtis bei keistis žiniomis apie jas. Platformą sudarys:

• Informaciniai centrai pačių geriausių lėtinių ligų prevencijos patirčių bei 
strategijų visoje Europoje rinkimui, apdorojimui ir skleidimui;

• internetinis įrankis, leidžiantis vartotojams įvertinti patirtis, priemones ir 
veiklos kryptis;

• internetinė pagalbos tarnyba su patyrusiais konsultantais, patariančiais 
lėtinių ligų prevencijos plėtros, įgyvendinimo ir vertinimo klausimais.

Šis darbo paketas bendradarbiaus su kitais teminiais darbo paketais nustatant 
gerosios praktikos vertinimo kriterijus naudojant modifikuotą Delphi metodiką, 
numatančią pagrindinius ekspertus kiekvienai konkrečiai sričiai.

DAUGYBINĖS LIGOS
lyDeriai: aiFa, co-leaDer: vulsk

Šio darbo paketo tikslas – apžvelgti 
esamas išsamias, paciento problemoms 
skirtas sveikatos priežiūros programas. Tai 
padės nustatyti konkrečius dalyvaujančių 
šalių sveikatos priežiūros sistemų poreikius 
ir pasiūlyti geriausius galimus sveikatos priežiūros 
modelius sergantiesiems daugybinėmis ligomis, 
atsižvelgiant į rezultatus, ekonomiškumą, šių modelių 
pritaikymą ir paplitimą.

SVEIKATOS 
StiPriniMaS
lyDeriai: BZga, co-leaDer: euroHealtHnet

Šiuo darbo paketu siekiama numatyti labai perspektyvios, 
ekonomiškai efektyvios ir novatoriškos veiklos strategijas, 
taip pat, sveikatos stiprinimo priemones, siekiant užkirsti 
kelią širdies ir kraujagyslių ligoms bei 2 tipo diabetui. 
Šioje veikloje bus siekiama įteisinti ir įgyvendinti šias 
strategijas bei priemones atsižvelgiant į gyvenimo būdą 
ir su sveikata susijusią elgseną, taip pat į socialinius ir 
ekonominius veiksnius, lemiančius sveikatos būklę. 
Ypatingas dėmesys bus skiriamas pagyvenusių asmenų ir 
socialinės atskirties grupių poreikiams.

DiaBetaS
lyDeriai: iss, co-leaDer: niJZ

Pagrindinis šio darbo paketo tikslas – 
pagerinti bendradarbiavimą ir veiksmų 
koordinavimą tarp šalių, kovojančių su 
diabetu, įskaitant dalijimąsi gerosiomis 
praktikomis visoje ES, bei sukurti pagrindą 
inovatyviems sergamumo lėtinėmis ligomis mažinimo 
tyrimams. 

Šis darbo paketas skirtas žmonių, priskirtinų didelės rizikos 
grupei, ankstyvai diagnostikai ir išsamiai daugiaveiksmei 
sveikatos priežiūrai. Ypatingas dėmesys yra skiriamas 
nacionalinių diabeto planų kūrimui ir įgyvendinimui. 
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