
VILTIES TILTAS 

PASPĮ įstaigose yra vykdomos profilaktinės programos ir teikiamos kitos skatinamosios paslaugos. 

Prevencinės programos finansuojamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto lėšomis, todėl 

draustiems pacientams atliekamos nemokamai. Pacientai dažniausiai kviečiami dalyvauti programose, kai 

atvyksta į PASPĮ pas šeimos gydytoją. Atsakomybė už pacientų kvietimą t.y. informavimą tenka šeimos 

gydytojams. Atrankinių profilaktinių programų vykdymas buvo įvardintas Kaišiadorių r. savivaldybės 

visuomenės sveikatos stebėsenos prioritetu nuo 2014 m. ir lieka 2019 m. 

Mirtingumo rodikliai yra vieni iš duomenų, kurie atskleidžia prevencinių programų poreikį, veiksmingumą 

rajone. Pavyzdžiui, nuo krūties 2016 m. mirė 39,3/100 000 mot., t.y. 3 kartus daugiau nei 2010-aisiais 

(11,81/100 000 mot.). 

Krūties vėžys yra dažniausia moterų onkologinė liga ir Lietuvoje, ir pasaulyje. Norint anksti diagnozuoti 

krūties vėžį būtina užtikrinti tris dalykus: žinomumą apie ligą, specialistų mokymą ir diagnostikos plėtrą bei 

gerai organizuoti atrankinę patikros programą.  

Profilaktinė mamografija skiriama 50 iki 69 metų imtinai moterims, neturinčioms skundų ir krūties vėžio 

požymių. Krūtų skausmas nėra krūties vėžio požymis ir tokios moterys gali dalyvauti profilaktinėje 

programoje. Labai svarbu, kad į šią programą nebūtų siunčiamos moterys, turinčios akivaizdžių krūties vėžio 

požymių – čiuopiamą darinį krūtyje, odos išopėjimą ir pan. Lietuvoje yra pakankamai daug stacionarių 

skaitmeninių mamografų, tačiau iki juos moterys turi pasiekti pačios. Todėl šiuo programos projektu siekiama 

užtikrinti tyrimo mamografu paslaugos pasiekiamumą skirtingoms socialinėms ekonominėms asmenų 

grupėms, nepriklausomai nuo socialinės klasės, išsilavinimo, šeimyninės padėties, užimtumo, ekonominės 

padėties ir gyvenamosios vietos, pagal jų poreikį.  

PROJEKTO TIKSLAS Užtikrinti tyrimo mamografu paslaugos pasiekiamumą skirtingoms socialinėms 

ekonominėms asmenų grupėms, nepriklausomai nuo socialinės klasės, išsilavinimo, šeimyninės padėties, 

užimtumo, ekonominės padėties ir gyvenamosios vietos, pagal jų poreikį.  

UŽDAVINIAI: 

1. Sudaryti sutartį su Kauno poliklinika dėl „žaliojo koridoriaus“, kuris įgyvendinamas siekiant pagreitinti 

paslaugos suteikimą kaišiadorietėms moterims.  

2. Sudaryti sutartį su Kaišiadorių, Kruonio, Rumšiškių, Žaslių, Žiežmarių, pirminiais sveikatos priežiūros 

centrais dėl tikslinės grupės asmenų informavimo apie pavežėjimo galimybę ir kliento kontaktų atsiuntimo į 

VSB.  

3. Tyrimo mamografu pasiekiamumo paslaugą pagerinti 20 tikslinės grupės moterų .  

4. Veiklos viešinimas rajoninėje ir regioninėje spaudoje. 

 

Adresatas: Kaišiadorių r. sav. moterys nuo 50 iki 69 metų imtinai, kurioms kartą per 2 metus gali būti 

atliekamas mamografinis tyrimas. Gavus šeimos gydytojo siuntimą atlikti mamografinį tyrimą, galima iš 

anksto užsiregistruoti (atvykus arba telefonu) mamografijos įrenginį turinčioje sveikatos priežiūros įstaigoje, 

atliksiančioje tyrimą. Tyrimo rezultatus praneša šeimos gydytojas. 

 

Projekte dalyvavusių moterų skaičius 2018- II ketv – 2019 m. IV ketv. 

Kaišiadorių r. sav. VSB informacija 
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