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VšĮ "Smegenų aneurizmos fondas" - tai esamų ir būsimų
pacientų interesus atstovaujanti nepelno siekianti
organizacija.

Misija: edukuoti visuomenę apie smegenų aneurizmas, jų
požymius ir gydymo galimybes.

Vizija: skaidri ir tarptautinė organizacija, siekianti
proaktyviai suteikti informaciją apie smegenų aneurizmas.

ORGANIZACIJOS MISIJA IR VIZIJA



Mes tikime, kad ligos ir jos
gydymo būdų viešinimas,
padeda išgelbėti žmonių

gyvybes. 

KODĖL?



Kartu su kvalifikuotais gydytojais,
ruošiame profesionalų turinį apie

smegenų aneurizmas ir jų gydymo būdus. 
 

Ieškosime socialinių partnerių, kurie
padeda skleisti naudingą informaciją.

KAIP MES TO SIEKSIAME?



skaidrumas (visuomenei)02
atsakomybė
(potencialiems
pacientams ir jų šeimoms)

01
patikimumas (partneriams
ir paramos teikėjams)03

VERTYBĖS



PAGRINDINĖS
STRATEGINĖS
VEIKLOS
KRYPTYS

Bendradarbiavimas su medicinos
įstaigomis ir profesinėmis gydytojų
organizacijomis

01

Profesionaliai rengiamas turinys
visuomenei02

Tarptautinės partnerystės03



SMEGENŲ ANEURIZMOS
SĄMONINGUMO MĖNESIO

KAMPANIJOS ATIDARYMAS
2021 m. rugsėjo 23 d.

Dalyvavo 18 svečių01

Renginio metu pristatyta VšĮ "Smegenų
aneurizimos fondo" veikla ir surinkti duomenys02

Japonijos ambasadorius Lietuvoje tarė
sveikinimo žodį ir atidarė kampaniją.
Ambasadoriaus žmona pasidalino savo patirtimi
po plyšusios SA operacijos

03



SMEGENŲ ANEURIZMOS
SĄMONINGUMO MĖNESIO

KAMPANIJA
2021 m. spalis-lapkritis

TV, radijo ir internetinė reklama LRT grupės
kanalais (https://www.youtube.com/watch?
v=jNLfOX-M1EA)

01

Video reklama gydymo įstaigose, vaistinėse ir
Vilniaus mieste (ACM ekranuose)02

Reklama socialiniuose tinkluose
(Facebook ir Youtube)03

https://www.youtube.com/watch?v=jNLfOX-M1EA


SOCIALINIŲ TINKLŲ KAMPANIJOS
2021 m. birželis-gruodis

Rodytos 4 reklamos01

Pasiekta 438 250 žmonių, reklamos
parodytos 4 237 533 kartus02

Rizikos vertinimus užpildė 3001 žmogus03



Straipsniai spaudoje

Klastinga smegenų aneurizma Lietuvoje serga kas
dvidešimtas: jai plyšus, 2 iš 5 atvejų baigiasi mirtimi
(https://smegenuaneurizma.lt/2021/09/karantinas/)

Smegenų aneurizma apie save įspėjo galvos skausmu
(https://smegenuaneurizma.lt/2021/05/smegenu-
aneurizma-apie-save-ispejo-galvos-skausmu/)

Startavo smegenų aneurizmos informacinė kampanija
(https://smegenuaneurizma.lt/2021/09/informacine_ka
mpanija/) 

Apklausa: kas antras lietuvis nieko nežino apie
grėsmingą ligą – smegenų aneurizmą
(https://smegenuaneurizma.lt/2021/09/visuomenes_ap
klausa/)

Japonijos ambasadoriaus žmonos lenktynės su mirtimi:
būklė pablogėjo per parą, bet lietuviai medikai padarė
stebuklą (https://bit.ly/3Eeeowl)

Dalyvavimas laidose

Laidoje „Laba diena, Lietuva“ – apie smegenų
aneurizmą
(https://smegenuaneurizma.lt/2021/09/laidoje-laba-
diena-lietuva-apie-smegenu-aneurizma/)

LRT Radijo laidoje apie grėsmingą diagnozę - smegenų
aneurizmą, jos gydymo būdus ir pasirinktą gydytojo
kelią (https://bit.ly/3o8H0lb)

Labas rytas, Lietuva II d. Kas yra smegenų aneurizma ir
kokie rizikos faktoriai ją lemia? (https://bit.ly/3ocvzsR) 
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Kita veikla

Atliktas šalies gyventojų informuotumo dėl smegenų
aneurizmos tyrimas.

Pradėti rinkti rizikos vertinimų duomenys.

Išanalizuotas "Paciento kelias" ir paruoštas kreipimasis į
SAM dėl galimybės finansuoti radiologų konsultacijas
valstybės lėšomis.

Pradėtas bendradarbiavimas su Lietuvos intervencinių
radiologų asociacija ir Lietuvos radiologų asociacija.



PLANAI 2022 m.
sausis-birželis

1,2% paramos kampanija.01

Smegenų sveikatos savaitė 2022 m. kovo 14-20 d.02

Paslaugų prieinamumo pacientams gerinimas.03

Socialinių tinklų kampanija.04


