
Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių programa  

 

Atrankinės moterų sveikatos patikros dėl gimdos kaklelio patologijos programos 

naudą ir efektyvumą rodo kitų šalių patirtis. Pavyzdžiui, Suomijoje, prieš 40 metų pradėjusioje 

vykdyti analogišką atrankinį patikrinimą, moterų sergamumas gimdos kaklelio vėžiu 4–5 kartus yra 

mažesnis nei Lietuvos moterų. Kuo anksčiau aptinkami pakitimai, tuo lengviau galima juos 

išgydyti. Net 80 proc. šia liga susirgusių moterų galėtų pasveikti, jei liga būtų pastebėta laiku ir kuo 

anksčiau būtų pradėtas gydymas.  

Programa patvirtinta sveikatos apsaugos ministro 2004 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 

V-482.  Programa vykdoma nuo 2004 metų. Programa skirta moterų nuo 25 iki 60 metų 

amžiaus gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencijai. Programos priemonės taikomos vieną 

kartą per trejus metus.  

Programos priemonės:  

 

 Informavimo dėl gimdos kaklelio piktybinių navikų profilaktikos paslauga;  

 

 gimdos kaklelio citologinio tepinėlio paėmimo ir rezultatų įvertinimo paslauga;  

 

 gimdos kaklelio citologinio tepinėlio ištyrimo paslauga;  

 

 gimdos kaklelio biopsijos ir jos rezultatų įvertinimo paslauga;  

 

 gimdos kaklelio biopsijos medžiagos ištyrimo paslauga.  

 

Informavimo dėl gimdos kaklelio piktybinių navikų profilaktikos paslaugą teikia 

pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigose dirbantys šeimos gydytojas 

arba pirminės asmens sveikatos priežiūros komandos narys – gydytojas akušeris ginekologas.  

Gimdos kaklelio citologinio tepinėlio paėmimo ir rezultatų įvertinimo paslaugą teikia 

šeimos gydytojas arba pirminės asmens sveikatos priežiūros komandos narys – gydytojas akušeris-

ginekologas.  

Gimdos kaklelio biopsijos ir jos rezultatų įvertinimo paslaugą teikia asmens sveikatos 

priežiūros įstaigos, teikiančios ambulatorines specializuotas akušerijos ir ginekologijos paslaugas.  

Gimdos kaklelio citologinio tepinėlio ir biopsijos medžiagos ištyrimo paslaugą teikia 

patologijos skyriai ar tarnybos.  

Norinčios dalyvauti programoje turėtų kreiptis į savo šeimos gydytoją.  

Visos šios paslaugos programoje dalyvaujančioms moterims teikiamos 

nemokamai.  



Informavimo dėl gimdos kaklelio piktybinių navikų profilaktikos ir 

gimdos kaklelio citologinio tepinėlio paėmimo ir rezultatų įvertinimo paslaugų vykdymas 

Joniškio rajono pirminėse ambulatorinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose 

 

Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių finansavimo programa 

vykdoma nuo 2004 metų (patvirtinta  sveikatos apsaugos ministro 2004 m. birželio 30 d. įsakymu 

Nr. V-482). Joniškio rajone 2011 metais  prisirašiusių prie ASPĮ 25-60 m. moterų buvo 6514. 

Informavimo dėl gimdos kaklelio piktybinių navikų profilaktikos paslaugos suteiktos 15,7 proc.  

rajono moterų. Aktyviausiai šią programą vykdė UAB „Saulenė“ (1 pav.).  

 

1 pav. Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių programos 

 informavimo paslaugos vykdymas Joniškio rajone 2008-2011 m., proc. 

Šaltinis: Šiaulių TLK 

 

Gimdos kaklelio citologinio tepinėlio paėmimo ir rezultatų įvertinimo paslaugos 

suteiktos 7,3 proc. 25-60 m. amžiaus moterų. Prie VŠĮ Joniškio PSPC 2011 m. buvo prisirašiusios 

4148 25-60 metų amžiaus moterys, iš jų gimdos kaklelio citologinio tepinėlio paėmimo ir rezultatų 

įvertinimo paslaugos suteiktos 253 moterims (6,1 proc. ). UAB „Saulenė“ iš 1417 prisirašiusiųjų 

šios paslaugos suteiktos 139 (9,8 proc.) moterims,. IĮ „V. Neverauskienės klinika-vaistinė“ gimdos 

kaklelio citologinio tepinėlio paėmimo ir rezultatų įvertinimo paslaugų suteikė 8,9 proc. 

prisirašiusių moterų (2 pav.). 



 

2 pav. Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių programos 

gimdos kaklelio citologinio tepinėlio paėmimo ir rezultatų įvertinimo paslaugų vykdymas  

Joniškio rajone 2008-2011 m., proc. 
Šaltinis: Šiaulių TLK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengta pagal: 

http://www.siauliutlk.lt/ 

 

Rengėjas: 

Joniškio rajono savivaldybės 

visuomenės sveikatos biuro 

stebėsenos specialistė 

Laima Virbičianskienė 

http://www.siauliutlk.lt/

