
PREVENCINIŲ SVEIKATOS PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS UŽ 2013 M. 

 

Prevencinės sveikatos programos – tai daugelio žmonių galimybė nemokai pasitikrinti 

sveikatą. Jos suteikia galimybę laiku diagnozuoti onkologinius susirgimams ankstyvose stadijose, 

kas palengvina gydymą ir sumažina ankstyvą mirtingumą nuo piktybinių navikų. Prevencinės 

programos padeda sumažinti sergamumą ir mirtingumą nuo kraujotakos ligų bei išsaugoti sveikus 

vaikų dantis. Lėšos apdraustųjų privalomuoju sveikatos draudimu prevenciniams sveikatos 

tyrimams skiriamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto. Valstybinės ligonių 

kasos duomenimis, prevencinėse programose dalyvauja vis daugiau žmonių.  

Joniškio rajone yra vykdomos šešios prevencinės programos finansuojamos iš PSDF 

biudžeto lėšų, tai gimdos kaklelio ir krūties vėžio, prostatos vėžio ankstyvosios diagnostikos, širdies 

ir kraujagyslių ligų prevencijos bei vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis 

programos. Šiaulių apskrityje nuo 2012 m. sausio 1 d. pradėta įgyvendinti storosios žarnos vėžio 

ankstyvosios diagnostikos programa.  

1.1. Krūties vėžio prevencijos programa 

Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio finansavimo programa patvirtinta 

sveikatos apsaugos ministro 2005 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. V-729. Šiaulių teritorinės ligonių 

kasos duomenimis, 2013 metais Joniškio rajone buvo 3679 moterys 50-69 metų amžiaus, 

prisirašiusios prie ASP įstaigų (2012 m. – 3671). Informavimo dėl krūties piktybinių navikų 

profilaktikos ir siuntimo atlikti mamografiją paslaugos buvo suteiktos 5,7 proc. (2012 m. – 12,3 

proc.) moterų. VŠĮ Joniškio PSPC 2013 metais buvo prisirašiusios 2307  50-69 metų moterys, iš jų 

informavimo dėl krūties piktybinių navikų profilaktikos ir siuntimo atlikti mamografiją paslaugos 

buvo suteiktos 5,9 proc. UAB „Saulenė“ šių paslaugų 50-69 m. moterims suteikė 5,5 proc. IĮ „V. 

Neverauskienės klinika-vaistinė“ informavimo dėl krūties piktybinių navikų profilaktikos ir 

siuntimo atlikti mamografiją paslaugos suteiktos 5,4 proc. vyresnio amžiaus moterų (1 pav.). 

Joniškio rajonui 2013 metais atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio finansavimo 

programai finansuoti iš PSDF biudžeto lėšų buvo skirta 2513 litų. 



 

1 pav. Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio programos 

informavimo paslaugos vykdymas Joniškio rajone 2010-2013 m., proc. 

Šaltinis: Šiaulių TLK 

1.2. Gimdos kaklelio vėžio prevencinė programa 

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 2013 metais  prisirašiusių prie ASPĮ 25-60 m. buvo 6154 (2012 m. 

6432) moterys. Informavimo dėl gimdos kaklelio piktybinių navikų profilaktikos paslaugos 

suteiktos 20,6 proc. rajono moterų. Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių  

programos informavimo paslaugas VŠĮ Joniškio PSPC suteikė tik 18,6 proc. moterų, IĮ „V. 

Neverauskienės klinika-vaistinė“ – 14,5 proc. Keletą metų iš eilės aktyviausiai šią programą vykdo 

UAB „Saulenė“- 28,4 proc. (2 pav.).  

 

2 pav. Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių programos 

 informavimo paslaugos vykdymas Joniškio rajone 2010-2013 m., proc. 

Šaltinis: Šiaulių TLK 



Joniškio rajone 2013 m. gimdos kaklelio citologinio tepinėlio paėmimo ir rezultatų 

įvertinimo paslaugos suteiktos 13,2 proc. 25-60 m. amžiaus moterų. Prie VŠĮ Joniškio PSPC 2013 

m. buvo prisirašiusios 3610 moterų, kurių amžius siekė nuo 25 m. iki 60 metų, iš jų gimdos kaklelio 

citologinio tepinėlio paėmimo ir rezultatų įvertinimo paslaugos suteiktos 430 moterų (11,9 proc. ). 

UAB „Saulenė“ iš 1618 prisirašiusiųjų šios paslaugos suteiktos 278 (17,2 proc.) moterims, IĮ „V. 

Neverauskienės klinika-vaistinė“ gimdos kaklelio citologinio tepinėlio paėmimo ir rezultatų 

įvertinimo paslaugų suteikė 11,2 proc. iš 926 prisirašiusių moterų (3 pav.). Gimdos kaklelio 

piktybinių navikų prevencinėms priemonėms iš PSDF fondo 2013 m. buvo skirta 15372 litai.  

 

3 pav. Gimdos kaklelio citologinio tepinėlio paėmimo ir ištyrimo paslaugos 

vykdymas Joniškio rajone 2010-2013 m. 

 Šaltinis: Šiaulių TLK 

1.3. Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa 

Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa vykdoma nuo 2006 m. 

(patvirtinta sveikatos pasaugos ministro 2005 m. gruodžio 14 d. įsakymu nr. V-973). Informavimo 

ir PAS nustatymo paslaugos apie ankstyvojo priešinės liaukos vėžio diagnostiką 2013 m. buvo 

suteiktos 819 vyrų (22,1 proc.) (2012 m. – 20,2 proc.) iš 3703 prisirašiusiųjų 50-75 metų amžiaus 

vyrų grupės (4 pav.). Joniškio rajone 2013 m. geriausiai priešinės liaukos vėžio ankstyvosios 

programos informavimo paslaugos buvo vykdytos IĮ „V. Neverauskienės klinika-vaistinė“, iš 450 

prisirašiusių 50-75 m. amžiaus vyrų paslaugos suteiktos 30 proc. Antroje vietoje UAB „Saulenė“, 

informavimo ir PSA nustatymo paslauga buvo suteikta 23,3 proc. vyrų iš 688 aptarnaujamų 50-75 

m. vyrų skaičiaus. VŠĮ Joniškio PSPC informavimo paslaugų suteikė tik penktadaliui (20,4 proc.) iš 

2565 vyrų. Šios programos įgyvendinimui iš PSDF biudžeto lėšų 2013 m. skirta 31557 litai. 



 

4 pav. Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios programos informavimo 

 paslaugos vykdymas Joniškio rajone 2010-2013 m., proc. 

 Šaltinis: Šiaulių TLK 

1.4. Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programa 

Nuo 2012 m. Šiaulių apskrityje pradėta vykdyti Storosios žarnos vėžio ankstyvosios 

diagnostikos finansavimo programa. Vykdant Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos 

finansavimo programą siekiama nustatyti ankstyvųjų stadijų storosios žarnos vėžį ir sumažinti 

mirtingumą nuo šios ligos. Programoje numatytos paslaugos teikiamos kas dvejus metus 50-74 

metų asmenims. Joniškio rajone 2013 m. pagal šią programą buvo patikrinti 735 asmenys, išleista 

18388 litai šiai programai finansuoti. 

 

1.5. Širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos programa 

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 vyrams nuo 40 iki 55 metų ir 

moterims nuo 50 iki 65 metų. Programos priemonės taikomos vieną kartą per metus. Joniškio 

rajono savivaldybės ASPĮ 2013 metais buvo prisirašę 6012 asmenys, priskirti didelės rizikos grupei. 

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 paslaugų įvykdymas siekė 30,4 proc. (2012 m. – 29,4 proc.). Aktyviausiai ši programa 

2013 m. buvo vykdoma IĮ „V. Neverauskienės klinika-vaistinė“, paslaugos suteiktos 34,1 proc. 

asmenų iš 777 prisirašiusiųjų gyventojų. Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės 



rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių finansavimo programos vykdymas 2013 m. VŠĮ 

Joniškio PSPC ir UAB „Saulenė“ buvo panašus, atitinkamai 29,9 proc. ir 29,7 proc.  

 Programai nuo jos pradžios kasmet skiriama vis daugiau lėšų, todėl pasitikrina vis 

daugiau žmonių. Palyginus, pirmaisiais programos įgyvendinimo metais (2007 m.) buvo panaudota 

53320 litų ir pasitikrino kiek daugiau nei tūkstantis asmenų, o 2013 m. programai buvo skirta 88066 

litai ir pasitikrino beveik du tūkstančiai Joniškio rajono gyventojų.  

 

5 pav. Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, 

atrankos ir prevencijos priemonių programos informavimo paslaugos vykdymas 

 Joniškio rajone 2010-2013 m., proc. 

Šaltinis: Šiaulių TLK 

1.6. Vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programa 

Vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programa finansuojama iš 

PSDF biudžeto. Ši programa skirta vaikų nuo 6 iki 14 metų nuolatinių krūminių dantų kramtomųjų 

paviršių ėduonies prevencijai.  

Ėduonis – dažna ir plačiai pasaulyje paplitusi dantų liga. Silantai - tai dantų ėduonies 

profilaktikai skirta skysta plombinė medžiaga, kuria užpildomos nuolatinių krūminių dantų vagelės, 

kad į jas nepatektų ėduonį sukeliančios bakterijos. 

Nuolatinių krūminių dantų dengimo silantais paslaugas teikia ASPĮ, sudariusios 

sutartis sus TLK dėl odontologijos paslaugų teikimo arba dėl vaikų krūminių dantų dengimo 

silantinėmis medžiagomis ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo.  

Joniškio rajone 2006-2012 m. dantys nemokai padengti silantais 1494 vaikams. 2013 

m. šios paslaugos buvo suteiktos 745 vaikams (2012 m. - 545 vaikams). Šiai prevencinei programai 

iš PSDF biudžeto lėšų buvo skirti 23346 litai. IĮ "Letos Skirmantienės odontologijos kabinetas" 



dantis silantinėmis medžiagomis padengė 253 (11,8 proc.) vaikams nuo 6 iki 14 metų. VšĮ Joniškio 

PSPC šias paslaugas suteikė 492 vaikams (22,9 proc.). 

 

6 pav. Vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis  

programos vykdymas Joniškio rajone 2010-2013 m., proc. 
Šaltinis: Šiaulių TLK 

 

 

1.7. Vykdant prevencines programas nustatytų piktybinių navikų ir ikivėžinių pakitimų 

skaičius 

 

 

Joniškio rajone 2013 m. vykdant prevencines programas nustatyti 8 atvejai piktybinių 

navikų ir 21 atvejis ikivėžinių pakitimų. Daugiausiai (18 atvejų) ikivėžinių pakitimų užregistruota 

vykdant Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių finansavimo programą moterims 

nuo 25-60 metų. Vykdant Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio finansavimo 

programą nustatyti 2 atvejai ikivėžinių pakitimų ir vienas atvejis piktybinių navikų. Vienas atvejis 

ikivėžinių pakitimų ir vienas atvejis piktybinių navikų užregistruoti vykdant Storosios žarnos vėžio 

ankstyvosios diagnostikos finansavimo programą. Vykdant priešinės liaukos vėžio ankstyvosios 

diagnostikos finansavimo programą nustatyti 6 atvejai piktybinių navikų.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APIBENDRINIMAS:  

 

 Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio programos informavimo paslaugos 2013 

metais beveik nebuvo vykdomos.  

 Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių programos informavimo 

paslaugos vykdymas 2013 m. sumažėjo palyginus su 2012 m.. 

 Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios programos informavimo paslaugos vykdymas 2013 m. 

keletą metų iš eilės nekinta. 

 Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir 

prevencijos priemonių programos informavimo paslaugos vykdymas 2013 m. nežymiai 

sumažėjo palyginus su 2012 m. 

 Vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programos vykdymas 2013 

metais išaugo daugiau nei keturis kartus palyginus su 2012 m.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rengėjas: 

 

Joniškio rajono savivaldybės 

visuomenės sveikatos biuro 

Stebėsenos specialistė 

Laima Virbičianskienė 


