
PREVENCINIŲ PROGRAMŲ VYKDYMAS JONIŠKIO RAJONE  

2017 METAIS 
 

Prevencinių programų, finansuojamų Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto 

lėšomis, 2017 metų vykdymo rezultatai panašūs, kaip ir 2016 m. Iš PSDF biudžeto Joniškio rajone 

2017 m. penkioms prevencinėms programoms panaudota 58978 Eur (2016 m. – 59615 Eur).  

1 lentelė. Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos, skirtos Joniškio rajono pirminėms 

ambulatorinėms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms 2016-2017 m.  (Eur) 

Metai 

Gimdos 

kaklelio 

piktybinių 

navikų 

prevencinių 

priemonių 

finansavimo 

programa 

Atrankinės 

mamografinės 

patikros dėl 

krūties vėžio 

finansavimo 

programa 

Asmenų, 

priskirtinų širdies 

ir kraujagyslių ligų 

didelės rizikos 

grupei, atrankos ir 

prevencijos 

priemonių 

finansavimo 

programa 

Priešinės 

liaukos 

vėžio 

ankstyvosios 

diagnostikos 

finansavimo 

programa 

Storosios 

žarnos vėžio 

ankstyvosios 

diagnostikos 

finansavimo 

programa 

Vaikų 

krūminių 

dantų 

dengimo 

silantinėmis 

medžiagomis 

programa* 

2016 m. 3.801 1.359 34.013 11.284 9.158 5.106 

2017 m. 3.372 2.274 34.707 8.436 10.189 – 

 
Pastaba.  

* nuo 2017 m. sausio 1 d. Vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programa nebėra 

priskirta Sveikatos (prevencinių) programų grupei.  

 

Visos prevencinės programos finansuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo 

biudžeto lėšų nustatyto amžiaus žmonėms, apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu, yra 

nemokamos. 

Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių programa skirta moterims 

nuo 25 iki 60 metų amžiaus gimdos kaklelio vėžio prevencijai. Programos metu siekiama 

nustatyti tam tikrų organų ikivėžinius pokyčius ir kliniškai dar nepasireiškiančius navikus. Juos 

nustačius ir pašalinus, užkertamas kelias vėžiui atsirasti bei vystytis. Pagal programą kartą per 3 

metus atliekamas citologinio tepinėlio tyrimas.  

Joniškio rajono asmens sveikatos priežiūros įstaigose aptarnaujamų 25−60 metų amžiaus 

moterų skaičius per pastaruosius ketverius metus vis mažėja,  2017 metais šis skaičius sumažėjo 

178 moterimis. 2017 m. sausio 1 d. rajone gyveno 5635 atitinkamo amžiaus grupės moterys (2016 

m. – 5813). Mažėjo ir  pagal programą suteikiamų informavimo dėl gimdos kaklelio piktybinių 

navikų profilaktikos teikimo bei gimdos kaklelio citologinio tepinėlio paėmimo ir rezultatų 

įvertinimo paslaugų. Joniškio rajone 2017 metus informavimo dėl gimdos kaklelio piktybinių 

navikų profilaktikos teikimo paslauga suteikta 748 moterims (13,3 proc.), 2016 m. – 928 (16,0 

proc.).  



 
1 pav. Informavimo dėl gimdos kaklelio piktybinių navikų profilaktikos teikimo paslaugų 

vykdymas 2016–2017 m., proc. nuo aptarnaujamų 25–60 m. moterų skaičius.  

Šaltinis Šiaulių TLK 

  

Joniškio rajono ambulatorinėse sveikatos priežiūros įstaigose 2017 m. planuota atlikti 

citologinio tepinėlio paėmimo ir rezultatų įvertinimo paslaugų 1879 moterims (2016 m. – 1937). 

Pagal programą Joniškio rajone 2017 m. suteikta citologinio tepinėlio paėmimo ir rezultatų 

įvertinimo paslaugų 543 Joniškio rajono moterims, t.y. tik 28,9 proc. nuo planuotų patikrinti moterų 

skaičiaus (2016 m. – 32,4 proc.) (2 pav.).  

 
2 pav. Citologinio tepinėlio paėmimo ir rezultatų įvertinimo paslaugų vykdymas  

2016–2017 m., proc. nuo planuotų patikrinti moterų skaičiaus.  

Šaltinis Šiaulių TLK 

 

2017 metais vykdant Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių finansavimo 

programą Joniškio rajone nustatyti 8 ikivėžiniai pakitimai (2016 m. − 11 ikivėžinių pakitimų ir 1 

piktybinis navikas).  

 

 



Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio programa skirta moterims nuo 50 

iki 69 metų amžiaus krūties vėžio prevencijai. Mamografijos tyrimai atliekami vieną kartą kas 

dveji metai. Joniškio rajono asmens sveikatos priežiūros įstaigose aptarnaujamų 50–69 metų 

amžiaus moterų 2017 m. sausio 1 d. buvo 3805, kiek daugiau nei 2016 metais (3797 moterys). Per 

2017 m. pagal Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio finansavimo programą planuota 

patikrinti 1903 moteris (2016 m. – 1899). Pagal programą suteikta informavimo ir siuntimo atlikti 

mamogramą paslaugų 557 Joniškio rajono moterims, t.y. 29,3 proc. nuo planuotų patikrinti moterų 

skaičiaus (2016 m. – 18,4 proc.) (3 pav.).  

 
3 pav.  Informavimo ir siuntimo atlikti mamogramą paslaugų vykdymas 2016–2017 m., 

proc. nuo planuotų patikrinti moterų skaičiaus.  
Šaltinis Šiaulių TLK 

 

2017 m. vykdant Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio finansavimo programą 

Joniškio rajone nustatyti 7 ikivėžiniai pakitimai ir 4 piktybinio naviko atvejai (2016 m. − 3 

ikivėžiniai pakitimai ir 1 piktybinio naviko atvejis).  

Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa skirta asmenims nuo 50–74 

metų amžiaus storosios žarnos vėžio prevencijai. Pagal šią programą kas 2 metus reguliariai 

turėtų būti tikrinami asmenys, sulaukę 50–74 metų amžiaus, atliekant nesudėtingą slapto 

kraujavimo testą, pagal kurį galima numatyti ankstyvosios stadijos storosios žarnos vėžį. Joniškio 

rajono ambulatorinėse sveikatos priežiūros įstaigose 2017 m. aptarnaujamų 50-74 metų rajono 

gyventojų buvo 8392. Pagal programą Joniškio rajone planuota patikrinti 4197 asmenis (2016 m. – 

8420), tačiau informavimo paslaugų suteikta tik 28,0 proc., nuo planuotų patikrinti asmenų 

skaičiaus (2016 m. – 28,2 proc.) (4 pav.). 2017 m. vykdant Storosios žarnos vėžio ankstyvosios 

diagnostikos programą Joniškio rajone nustatytas vienas ikivėžinis pakitimas ir vienas piktybinis 

navikas. 

 



 
 4 pav.  Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos programos informavimo paslaugų 

vykdymas 2016–2017 m., proc. nuo planuotų patikrinti asmenų skaičiaus.  

Šaltinis Šiaulių TLK 

 

Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa skirta 50–69 metų (imtinai) 

vyrų ir vyrų nuo 45 metų, kurių tėvai ar broliai yra sirgę prostatos vėžiu, priešinės liaukos 

susirgimų prevencijai (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-1021 

nuo 2017-01-01 pakeistas vyrų, galinčių dalyvauti programoje, amžius). Informavimo apie priešinės 

liaukos vėžio ankstyvąją diagnostiką ir prostatos specifinio antigeno (PSA) nustatymo paslauga 

teikiama ne dažniau kaip vieną kartą per dvejus metus. Dėl dalyvavimo programoje reikėtų kreiptis 

į savo šeimos gydytoją. Joniškio rajono ambulatorinėse sveikatos priežiūros įstaigose 2017 m. 

aptarnaujamų atitinkamo amžiaus vyrų buvo 3359, planuota patikrinti 1680 vyrų. Pagal programą 

suteikta informavimo ir PSA nustatymo paslaugų 641 vyrui, t. y. 38,2 proc., nuo planuotų patikrinti 

vyrų skaičiaus (5 pav.). Joniškio rajone 2017 m. vykdant Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios 

diagnostikos programą nustatyti 5  piktybiniai navikai.  

 
5 pav.  Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos programos vykdymas  

2016–2017 m., proc. nuo planuotų patikrinti vyrų skaičiaus.  

Šaltinis Šiaulių TLK 



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

prevencinių priemonių finansavimo programa skirta vyrams nuo 40 iki 55 metų ir moterims 

nuo 50 iki 65 metų. Pagal šią programą kartą per 1 metus šeimos gydytojas nustato rizikos 

veiksnius ir, jei reikia, sudaro individualų širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos planą. Jei 

gydytojas nustato, kad širdies ir kraujagyslių ligų tikimybė yra didelė, jis siunčia pacientą į 

specializuotus centrus išsamiau ištirti, o prireikus – skiriamas gydymas. Svarbu žinoti, kad vieną 

kartą per metus nemokamai gali būti nustatoma gliukozės, cholesterolio, trigliceridų koncentracija 

kraujyje, atliekama elektrokardiograma ir kiti tyrimai, parodantys, ar žmogus priskirtinas didelės 

rizikos grupei. Joniškio rajono ambulatorinėse sveikatos priežiūros įstaigose 2017 m. aptarnaujamų 

vyrų nuo 40 iki 55 metų ir moterų nuo 50 iki 65 metų buvo 5858 (2016 m. – 5914). Pagal programą 

suteikta 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 2109 asmenims (2016 m. – 2167), t. y. 36,0 proc. atitinkamo amžiaus grupės 

gyventojų (6 pav.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

prevencijos priemonių programos vykdymas 2016–2017 m.,  

proc. nuo planuotų patikrinti asmenų skaičiaus. 
Šaltinis Šiaulių TLK 

 

 

 

 

Rengėjas: 

Joniškio rajono savivaldybės 

visuomenės sveikatos biuro 

visuomenės sveikatos stebėsenos specialistė  

Laima Virbičianskienė 

 


