
2009 m. VYKDYTOS PREVENCINĖS PROGRAMOS ŠIAULIŲ MIESTE 
 

2009 metais ir toliau prioritetinėmis laikomos bei šalies mastu aktyviai plėtojamos 

prevencinės programos, kurios neabejotinai daro įtaką Lietuvos žmonių gyvenimo trukmės 

ilgėjimui ir ankstyvajam ligų diagnozavimui. 

Šiuo metu Lietuvoje Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis finansuojamos 

ir vykdomos šešios prevencinės profilaktinės programos, ir net keturios iš jų yra skirtos onkologinių 

susirgimų prevencijai bei profilaktikai: 

 Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių finansavimo programa,  

 Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio finansavimo programa,  

 Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programa, 

 Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programa 

Bene labiausiai rūpinimąsi žmonių sveikata atskleidžia pastangos stiprinti ir plėtoti ligų 

prevenciją. Nuo 2009 metų liepos mėnesio pradėta finansuoti ir vykdyti dar viena priešvėžinė 

programa – sveikatos apsaugos ministro 2009 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. V-508 „Dėl Storosios 

žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programos patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 79-

3321) patvirtinta storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa.  

Šis vėžys išsivysčiusiose šalyse yra viena dažniausių pasitaikančių onkologinių susirgimų ir 

antroji pagal dažnumą Europoje mirties nuo vėžio priežastis tarp vyrų ir moterų. Jei nustatomas 

ankstyvųjų stadijų storosios žarnos vėžys, jo gydymas gali būti efektyvus. Deja, pacientas ilgą laiką 

nejaučia jokių ligos požymių, todėl Lietuvoje dažnai aptinkamas IV stadijos storosios žarnos vėžys, 

kurio visiškai išgydyti nebeįmanoma. 

Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programos tikslas – pagerinti 

ankstyvųjų storosios žarnos vėžio stadijų išaiškinamumą ir sumažinti mirtingumą nuo šios ligos. 

Remiantis medicinos mokslo ir praktikos pagrįstais rezultatais, daugelio šalių patirtimi ir 

ekonominio efektyvumo kriterijais, pagal šią programą kas 2 metus reguliariai turėtų būti tikrinami 

50–74 metų amžiaus asmenys, atliekant slapto kraujavimo testą. Prireikus pacientas siunčiamas pas 

gydytoją specialistą atlikti storosios žarnos tyrimą ir, jei reikia, paimti biopsijos medžiagą. Šios 

programos bandomasis projektas dvejus metus bus įgyvendinamas Vilniaus ir Kauno apskrityse. 

Jeigu pasitvirtintų programos efektyvumas, vėliau jos mastą numatoma plėtoti. 

Valstybinės ligonių kasos duomenys rodo, kad Lietuvoje vėžio prevencija vyrai yra 

susirūpinę ne mažiau nei moterys. Pagal Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos 

finansavimo programą visi 50-75 metų vyrai bei vyrai nuo 45 metų, kurių tėvai ir broliai yra sirgę 



priešinės liaukos vėžiu, nemokamai tikrinami dėl šios ligos. Sergant šia liga ilgai nejaučiama jokių 

prostatos vėžio simptomų. 

Vadovaujantis Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programos 

administravimo grupės pateiktomis rekomendacijomis ir Europos randomizuotosios studijos apie 

prostatos vėžio patikrą (ERSPC – European Randomized Study of Screening for Prostate Cancer) 

išvadomis, nutarta nuo 2009 metų liepos 1 dienos informavimo apie priešinės liaukos vėžio 

ankstyvąją diagnostiką ir PSA nustatymo paslaugą bei urologo konsultaciją ir priešinės liaukos 

biopsijos paslaugą teikti kas dvejus metus. 

Šiaulių Teritorinės ligonių kasos (TLK) duomenimis 2009 metais prie Šiaulių miesto 

asmens sveikatos priežiūros įstaigų buvo prisirašę 16 137 50-75 metų amžiaus vyrai. 2008 metais -  

15 597. Palyginti didelis vyrų aktyvumas pagal šią prevencinę programą teikia vilties, kad vis 

dažniau bus nustatomas ankstyvųjų stadijų vėžys. 2009 metais Šiaulių mieste buvo suteiktos 5 375 

informavimo apie priešinės liaukos vėžio ankstyvąją diagnostiką ir PSA nustatymo paslaugų, 1 885 

paslaugomis mažiau nei 2008 metais (1 pav.). 2006-2009 metais daugiausia prisirašiusiųjų 50-75 

metų amžiaus vyrų ir suteiktų paslaugų skaičius buvo VŠĮ Šiaulių ASPC (asmens sveikatos 

priežiūros centras) ir VŠĮ Dainų PSPC (pirminės sveikatos priežiūros centras) įstaigose.  

 

1 pav. Prisirašiusiųjų prie sveikatos priežiūros įstaigų 50 – 75 m. amžiaus vyrų 

skaičius ir suteiktų informavimo apie priešinės liaukos vėžio ankstyvąją 

diagnostiką ir PSA nustatymo paslaugų skaičius 2006 – 2009 m. (abs. sk.) 

  Šaltinis: Šiaulių TLK. 

 

           Nepaisant tobulėjančių diagnostikos metodų ir gydymo būdų, Lietuvoje, kaip ir visame 

pasaulyje, krūties vėžys išlieka viena dažniausių moterų ligų. Kiekvienais metais ši liga atima 

šimtus gyvybių. Laiku pastebėjus ligą, jai galima užkirsti kelią, nes daugiau nei 95 proc. moterų, 
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sergančių pirmos stadijos krūties vėžiu, visiškai išgydomos. 2005 m. rugsėjo 23 d., SAM įsakymu 

Nr. V-729 „Dėl atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio finansavimo programos 

patvirtinimo“, buvo patvirtinta krūties vėžio prevencijos programa. Ši programa skirta moterų nuo 

50 iki 69 metų amžiaus susirgimų prevencijai. Šiaulių TLK duomenimis 2009 metais prie asmens 

sveikatos priežiūros įstaigų buvo prisirašiusios 18 970 50-69 metų amžiaus moterys.  

Šios programos priemonės yra taikomos vieną kartą per dvejus metus. Viena iš programos 

priemonių yra pokalbiai su moterimis apie krūties piktybinių navikų profilaktikos priemones bei 

patarimai kaip stiprinti ir išsaugoti sveikatą, bei moterų nukreipimas atlikti mamografinį tyrimą. 

2005 metų gruodžio mėnesį tik 150 moterims buvo suteiktos informavimo ir siuntimo atlikti 

mamografiją paslaugos, 2006 metais šis skaičius išaugo iki 4 256 paslaugų. 2009 metais šių 

paslaugų skaičius buvo 4 195 (2 pav.). 

 
2 pav. Suteiktų informavimo dėl krūties piktybinių navikų profilaktikos ir 
siuntimo atlikti mamografiją paslaugų skaičius Šiaulių mieste 2005 gruodžio 
mėn. - 2009 m. (abs. sk.) 

Šaltinis: Šiaulių TLK. 

 

2009 metais mamogramų atlikimo paslaugų daugiausia užregistruota Šiaulių, Kauno bei 

Panevėžio miestų teritorinėse ligonių kasose. Šiauliuose tokių paslaugų atlikta 104,5 proc. nuo 

Valstybinės ligonių kasos (VLK) plano (3 pav.). 
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3 pav. Mamogramų atlikimo paslaugos vykdymas 2009 m. didžiuosiuose Lietuvos 

miestuose (proc. nuo VLK plano*) 

 * - Planas – 65 tūkst. paslaugų 
                                                                                                Šaltinis: Valstybinė ligonių kasa. 

 

2004 metų birželio 30 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr.   

V-482, buvo patvirtinta gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių programa. 

Valstybinių ligonių kasos duomenimis daugelyje šalių skiriasi pagal gimdos kaklelio vėžio 

prevencinę programą tikrinamų moterų amžius ir kvietimo pasitikrinti intervalai. Dažniausiai 

tikrinamos moterys nuo 25 iki 60-65 metų amžiaus, o pasitikrinti dažniausiai kviečiama kas trejus 

metus. Nuo 2008-ųjų profilaktiškai tikrinamų dėl gimdos kaklelio vėžio moterų amžiaus intervalas 

pakoreguotas – imta tikrinti 25-60 amžiaus metų moteris. 2009 metais prie Šiaulių miesto asmens 

sveikatos priežiūros įstaigų buvo prisirašiusios 42 566 moterys. 

Šiaulių TLK duomenimis, 2009 metais buvo suteiktos 8 551 moterims informavimo 

paslaugos ir 5 575-ioms atliktas citologinis tepinėlis dėl gimdos kalelio piktybinių navikų. 2009 

metais šie rodikliai sumažėjo, lyginant su 2008 metais (4 pav.). 

 
  4 pav. Suteiktų informavimo paslaugų ir atliktų citologinio tepinėlio paslaugų 

skaičius Šiaulių mieste 2004 - 2009 m. (abs. sk.) 

  Šaltinis: Šiaulių TLK. 
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Valstybinės ligonių kasos duomenimis, visuose Lietuvos didžiuosiuose miestuose citologinio 

tepinėlio  ištyrimo paslaugų buvo atlikta panaši dalis (5 pav.).   

 

5 pav. Citologinio tepinėlio paėmimo paslaugos teikimas 2009 metais didžiuosiuose 
Lietuvos miestuose (proc. nuo plano*) 

 
            * - planas 236 tūkst. moterų 

           Šaltinis: Valstybinė ligonių kasa. 
 

Širdies ir kraujagyslių ligos Lietuvoje, kaip ir visame pasaulyje, yra dažniausia mirtingumo 

priežastis. 2005 m. lapkričio 25 d. SAM įsakymu Nr. V-913 buvo patvirtinta Asmenų, priskirtinų 

širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijų priemonių finansavimo 

programa. 

Šia programa siekiama sumažinti sergamumą širdies ir kraujagyslių ligomis (krūtinės 

angina, miokardo infarktu, smegenų išemija, insultu, periferinių arterijų tromboze), atrinkti 

sergančiuosius ateroskleroze ar cukriniu diabetu, kurie dar nejaučia sveikatos sutrikimų, užkirsti 

kelią šių ligų raidai.  Programos priemonės taikomos vieną kartą per metus 40-55 metų vyrams bei 

50-65 metų moterims. Šiaulių TLK duomenimis Šiaulių mieste prie sveikatos priežiūros įstaigų 

2009 metais buvo prisirašę 16 822 40-55 metų vyrų ir 15 766 50-65 metų moterų. 

Viena pagrindinių programos priemonių yra informavimo apie didelę širdies ir kraujagyslių 

ligų tikimybę, šios tikimybės įvertinimo, pirminės prevencijos priemonių plano sudarymo ar 

siuntimo išsamiai įvertinti širdies ir kraujagyslių ligų tikimybę paslauga. 2006 metais šalyje tokių 

paslaugų suteikta 21 524 gyventojų, o 2009 m. šis skaičius išaugo iki 109 858 gyventojų. Šiaulių 

mieste 2009 metais suteikta 11 754 tokių paslaugų (6 pav.). 
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6 pav. Informavimo apie didelę širdies ir kraujagyslių ligų tikimybė, šios 

tikimybės įvertinimo, pirminės prevencijos priemonių plano sudarymo ar 

siuntimo išsamiai įvertinti širdies ir kraujagislių ligų tikimybę paslaugų 

skaičius Šiaulių mieste 2006-2009 m. (abs.sk) 

Šaltinis: Šiaulių TLK. 

 

Dantų ėduonis – dažniausia dantų liga. Vaikui augant vis daugiau dantų pažeidžiami 

ėduonies. Nors dantų ėduonies profilaktika galima įvairiomis priemonėmis, tačiau įrodymais 

pagrįsti medicinos duomenys patvirtina silantavimo efektyvumą. Kita vertus, tai daug pigiau nei jau 

sugedusių dantų gydymas bei plombavimas. 

2004 metais pradėta Vaikų dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programa. Programa 

skirta vaikų nuo 6 iki 14 metų nuolatinių krūminių dantų kramtomųjų paviršių ėduonies prevencijai.  

Šiaulių TLK duomenimis, silantais 2005 metais buvo dengiami 6 - 8 metų vaikų krūminiai 

dantys, 2006 – 2007 metais – 5 - 13 metų vaikų, o nuo 2008 metų – 6 – 14 metų vaikų krūminiai 

dantys. Šios paslaugos vaikams teikiamos nemokamai. Nuolatinių pirmųjų krūminių dantų 

kramtomųjų paviršių dengimą organizuoja savivaldybės gydytojas, o vykdo asmens sveikatos 

priežiūros įstaigos, sudariusios sutartis su TLK dėl pirminės odontologinės pagalbos paslaugų 

teikimo ir apmokėjimo. Vaikų dantis silantinėmis medžiagomis dengia bendrosios praktikos 

odontologai ar burnos higienistai. 

Gauti duomenys akivaizdžiai rodo, kad Šiauliuose ši prevencinė programa vykdoma 

vangiausiai lyginant su kitomis programomis. 2009 metais vaikų, dengusių savo dantis silantinėmis 

medžiagomis, sudarė vos 10 proc. (1420 vaikai) (7 pav.). Dera pabrėžti, kad Vaikų dantų dengimo 

silantinėmis medžiagomis prevencinės programos sėkmė priklauso nuo tėvelių, bendrosios 

praktikos gydytojų, odontologų, savivaldybių darbuotojų rūpestingumo bei aktyvumo. 
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7 pav. Vaikų dalyvavusių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis Šiaulių mieste 

skaičius 2005-2009 m. (abs. sk.) 

Šaltinis: Šiaulių TLK. 

 

Manoma, kad apie 50 proc. visų ligų būtų galima išvengti, jei būtų nuosekliai įgyvendinamos 

ligų profilaktikos priemonės. Žmonės vis dar galvoja, kad ligų profilaktika – gydytojų rūpestis. O iš 

tikrųjų, tai tik suvienijus gydytojų ir žmonių pastangas, turima daugiau galimybių nesusirgti 

pavojingomis ligomis, o susirgus – anksti jas nustatyti ir sėkmingai gydyti.  

 

 

Parengė: Šiaulių miesto savivaldybės  

visuomenės sveikatos stebėsenos skyrius 
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