
 

 

Prevencinė programa – tai vienas iš būdų laiku 

sustabdyti ligą ar jos išvengti... 

 

 

 Prostatos vėžys (priešinės liaukos) šiuo metu yra dažniausia vyrų 
piktybinė liga. 2006 m. pradėta įgyvendinti Priešinės liaukos vėžio 
ankstyvosios diagnostikos programa, finansuojama iš Privalomojo 
sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų. Gydymo įstaigos siekia 
diagnozuoti ankstyvąsias priešinės liaukos vėžio stadijas bei taikyti 
radikalius gydymo metodus, mažinti neįgalumą. Programa skirta 
vyrų nuo 50 iki 75 metų amžiaus ir vyrų nuo 45 metų, kurių tėvai ar 

broliai yra sirgę prostatos vėžiu, susirgimų prevencijai. Programos priemonės taikomos vieną kartą 
į dvejus metus. 

 

Storosios žarnos vėžys išsivysčiusiose šalyse dažniausiai pasitaikantis 
vėžinis susirgimas ir antroji pagal dažnumą Europoje mirties priežastis tarp 
vyrų ir moterų. Šis vėžinis susirgimas yra viena iš dažniausių onkologinių 
ligų Lietuvoje. Kiekvienais metais nustatoma apie 1500 naujų ligos atvejų ir 
šis skaičius kasmet didėja. Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos 
programos tikslas – pagerinti ankstyvųjų šio vėžio stadijų išaiškinamumą ir 

sumažinti mirtingumą dėl šios ligos. Prevencinės programos finansavimo programa pradėta nuo 
2009 metų liepos 1 dienos, vykdant dvejų metų bandomąjį projektą Vilniaus ir Kauno apskrityse. 
Programa skirta asmenų nuo 50 iki 75 metų amžiaus storosios žarnos vėžio prevencijai. 
Programos priemonės taikomos vieną kartą per dvejus metus. 

 

 Nuo širdies ir kraujagyslių sistemos ligų miršta daugiau žmonių nei nuo 
visų vėžio formų. Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės 
rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių programa vykdoma nuo 
2006 metų (patvirtinta sveikatos apsaugos ministro 2005 m. lapkričio 
25 d. įsakymu Nr. V-913.). Programa skirta vyrų nuo 40 iki 55 metų ir 
moterų nuo 50 iki 65 metų širdies ir kraujagyslių ligų prevencijai. 
Programos priemonės taikomos vieną kartą per metus. 

 

 

Dėl prevencinės programos kreipkitės į savo šeimos gydytoją.  

Prevencinių programų patikros atliekamos nemokamai  

Būkime visi 

kartu 

Saugokime 

savo ir kitų 

sveikatą 

 

Kaišiadorių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro informacija. 

 Gedimino g. 85, Kaišiadorys, www.kaišiadorysvsb.lt, el.p. info@kaisiadorysvsb.lt, tel.nr. 51502. 
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Kaišiadorių rajono gyventojui ... 

Nuo  
Atėjo laikas 

pasirūpinti ir 

savimi... 

 


