
Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio programa 

 

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

pasaulyje, krūties vėžys išlieka viena dažniausių moterų ligų. Lietuvoje kasmet diagnozuojama virš 

1300 naujų krūties vėžio atvejų. Kiekvienais metais ši liga nusineša šimtus gyvybių. Laiku 

pastebėjus ligą, jai galima užkirsti kelią, nes daugiau kaip 95 proc. moterų, sergančių pirmos 

stadijos krūties vėžiu, visiškai išgydomos. Remiantis įvairių šalių duomenimis (Suomijoje, 

Švedijoje, Kanadoje, JAV irk t.) įdiegus prevencinę programą mirtingumas nuo krūties vėžio per 5 

m. sumažėjo apie 30 proc.  

Programa patvirtinta sveikatos apsaugos ministro 2005 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 

V-729.  Programa vykdoma nuo 2005 metų. Programa skirta moterų nuo 50 iki 69 metų 

amžiaus krūties piktybinių navikų prevencijai. Programos priemonės taikomos vieną kartą per 

dvejus metus.  

Programos priemonės:  

o informavimo dėl krūties piktybinių navikų profilaktikos ir siuntimo atlikti mamografiją 

paslauga;  

o mamogramų atlikimo paslauga;  

o mamogramų vertinimo paslauga.  

Informavimo dėl krūties piktybinių navikų profilaktikos ir siuntimo atlikti 

mamografiją paslaugas teikia pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos 

(šeimos gydytojai). Mamogramų atlikimo paslaugas teikia įstaigos, turinčios mamografijos 

aparatus, į kurias siunčia šeimos gydytojas. Mamogramų vertinimo paslaugas teikia įstaigos, 

kuriose dirba atitinkamą darbo patirtį turintys radiologai, arba tos įstaigos yra sudariusios su jais 

sutartis.  

Jei mamografinio tyrimo rezultatas patologinis, pacientė siunčiama pas specialistą 

konsultacijos – diagnozei patikslinti ir gydyti.  

Norinčios dalyvauti programoje turėtų kreiptis į savo šeimos gydytoją.  

Visos šios paslaugos programoje dalyvaujančioms moterims teikiamos 

nemokamai.  

 

 

 

 



Informavimo dėl krūties piktybinių navikų profilaktikos ir siuntimo atlikti mamografiją 

paslaugų vykdymas 2011 m. Joniškio rajono  

pirminėse ambulatorinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose 

 

Šiaulių teritorinės ligonių kasos duomenimis, 2011 metais Joniškio rajone 50-69 metų 

amžiaus moterų prisirašiusi prie ASP įstaigų buvo 3698. Informavimo dėl krūties piktybinių navikų 

profilaktikos ir siuntimo atlikti mamografiją paslaugos buvo suteiktos 6,1 proc. moterų. VŠĮ 

Joniškio PSPC 2011 metais buvo prisirašiusios 2449  50-69 metų moterys, iš jų informavimo dėl 

krūties piktybinių navikų profilaktikos ir siuntimo atlikti mamografiją paslaugos buvo suteiktos 5,6 

proc. UAB „Saulenė“ šių paslaugų 50-69 m. moterims suteikė 7,5 proc. IĮ „V. Neverauskienės 

klinika-vaistinė“ informavimo dėl krūties piktybinių navikų profilaktikos ir siuntimo atlikti 

mamografiją paslaugos suteiktos 6,6 proc.  vyresnio amžiaus moterų (1 pav.). 

 
 

1 pav. Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio programos 

informavimo paslaugos vykdymas Joniškio rajone 2007-2011 m., proc. 

Šaltinis: Šiaulių TLK 

Parengta pagal: 

http://www.siauliutlk.lt/ 
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