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Prevencinės programos, finansuojamos PSDF lėšomis

Gimdos kaklelio piktybinių 

navikų prevencinių 

priemonių programa

• moterims nuo 25 iki 60 

m., kas trejus metus

Atrankinės mamografinės

patikros dėl krūties vėžio 

programa 

• moterims nuo 50 iki 69 

m., kas dveji metai.

Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios 

diagnostikos programa 

• vyrams nuo 50 iki 75 m. ir 

vyrams nuo 45 m. jei jų tėvai ar 

broliai sirgo priešinės liaukos 

vėžiu, kas dveji metai.

Vaikų dantų dengimo 

silantinėmis medžiagomis 

programa

• vaikams nuo 6 iki 14 m.

Storosios žarnos vėžio ankstyvosios 

diagnostikos programa

• 50–74 m. asmenims, kas dveji metai.

Asmenų, priskirtinų širdies ir 

kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, 

atrankos ir prevencijos programa

• 40-65 m. asmenims, kartą per metus.

Šaltinis: Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos. 2
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Šaltinis: Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos.



Vykdymo pradžia Programa skirta Programos priemonės

2005 m. spalio mėn. nuo 50 iki 69 m. imtinai • Kartą per 2 metus atliekamas mamografinis tyrimas. 

Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio finansavimo programa 

Šaltiniai: Mirties atvejų ir jų priežasčių valstybės registras, Higienos institutas; Privalomojo sveikatos draudimo fondo informacinė sistema;

Klaipėdos teritorinė ligonių kasa. 4



Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio finansavimo programos vykdymas 
pagal įstaigas 2016 m.  

Šaltinis: Klaipėdos teritorinė ligonių kasa. 5



6Šaltinis: Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos.



Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių, apmokamų iš PSDF biudžeto 
lėšų, finansavimo programa

Vykdymo pradžia Programa skirta Programos priemonės

2004 m. liepos mėn. nuo 25 iki 60 metų • Kartą per 3 metus atliekamas citologinio tepinėlio tyrimas.

• Gali būti atliekama biopsija, leidžianti objektyviai patvirtinti arba paneigti ligos

diagnozę.
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Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių, apmokamų iš PSDF biudžeto 
lėšų, finansavimo programos vykdymas pagal įstaigas 2016 m. 

Šaltinis: Klaipėdos teritorinė ligonių kasa. 8



9Šaltinis: Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos.



Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programa

Vykdymo pradžia Programa skirta Programos priemonės

2006 m. sausio mėn. • nuo 50 iki 69 metų          

(imtinai);

• nuo 45 metų, jei jų 

tėvai ar broliai sirgo 

priešinės liaukos vėžiu.

• Periodiškai atliekamas kraujo tyrimas, parodantis prostatos specifinio antigeno

(PSA) koncentraciją kraujyje.

• Jei PSA kiekis viršija normą, šeimos gydytojas išduoda siuntimą konsultuotis

pas urologą, o šis prireikus atlieka tam tikrą tyrimą – priešinės liaukos biopsiją.

Šaltiniai: Mirties atvejų ir jų priežasčių valstybės registras, Higienos institutas; Privalomojo sveikatos draudimo fondo informacinė sistema;

Klaipėdos teritorinė ligonių kasa.
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Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programos 
vykdymas pagal įstaigas 2016 m. 

Šaltinis: Klaipėdos teritorinė ligonių kasa.

855 asm. 76 asm. 150 asm.

301 asm.

3 asm. 
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Vykdymo pradžia Programa skirta Programos priemonės

2005 m. rugsėjo mėn. Vaikams nuo 6 iki 14 m. • Vaikų krūminius dantis silantais gali padengti gydytojai odontologai arba

burnos higienistai, dirbantys gydymo įstaigose, sudariusiose sutartis su

teritorinėmis ligonių kasomis dėl šių paslaugų finansavimo.

Vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis finansavimo programa

Šaltinis: Klaipėdos teritorinė ligonių kasa.
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Vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis finansavimo programos 
vykdymas pagal įstaigas 2016 m. 

Šaltinis: Klaipėdos teritorinė ligonių kasa.

148 asm. 5 asm.

75 asm. 

406 asm.
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Šaltinis: Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos.



Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programa
Vykdymo pradžia Programa skirta Programos priemonės

2009 m. liepos 

mėn.

50–74 m. amžiaus asmenims • Kartą per 2 metus pacientui atliekamas slapto kraujavimo testas.

• Jei testo atsakymas neigiamas – pacientas sveikas.

• Jei atsakymas teigiamas – šeimos gydytojas išduos siuntimą pas gydytoją

specialistą.

• Kolonoskopija ir biopsija yra būdai objektyviai patvirtinti storosios žarnos vėžio

diagnozę.

Šaltiniai: Mirties atvejų ir jų priežasčių valstybės registras, Higienos institutas; Privalomojo sveikatos draudimo fondo informacinė sistema;

Klaipėdos teritorinė ligonių kasa. 15



Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programos vykdymas 
pagal įstaigas 2016 m. 

Šaltinis: Klaipėdos teritorinė ligonių kasa. 16
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Šaltinis: Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos.



Asmenų, priskirtinų  širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir 
prevencijos priemonių finansavimo programa

Vykdymo pradžia Programa skirta Programos priemonės

2005 m. gruodžio 

mėn.

nuo 40 iki 55 m.     

moterims nuo 50 iki 65 m. 

40-65 m. amžiaus asmenims 
(nuo 2017-01-01).

• 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.
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Asmenų, priskirtinų  širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir 
prevencijos priemonių finansavimo programos vykdymas pagal įstaigas 2016 m.

1754 asm.
243 asm.

330 asm.

813 asm.
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• Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio finansavimo programa skirta moterims nuo 50 iki 69 metų imtinai.
Per pastaruosius metus informuotų asmenų padaugėjo – 26, naujai susirgusių sumažėjo 6 atvejais.

• Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių, apmokamų iš PSDF biudžeto lėšų, finansavimo programa
skirta moterims nuo 25 iki 60 metų. Nuo 2014 m. informavimo paslauga padidėjo 42 proc., naujai susirgusių sumažėjo 6
atvejais.

• Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programa skirta vyrams nuo 50 iki 75 m. ir vyrams nuo 45
metų, jei jų tėvai ar broliai sirgo priešinės liaukos vėžiu. Nuo 2013 m. informuotų asmenų padaugėjo – 35 proc., nuo
2014 m. naujai susirgusių sumažėjo 5 atvejais.

• Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programa yra skirta 50-74 metų amžiaus asmenims. Nuo
2012 m. informavimo paslauga padidėjo 36 proc., nuo 2014 m. naujai susirgusių sumažėjo 13 atvejų.

• Vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis finansavimo programa
skirta vaikams nuo 6 iki 14 m. 2016 m. palyginus su 2015 m., daugiau vaikų dalyvavo programoje – 55 vaikai.

• Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių finansavimo
programa skirta vyrams nuo 40 iki 55 m. ir moterims nuo 50 iki 65 m. Nuo 2013 m. informavimo paslauga padidėjo 30
proc. Per pastaruosius metus sumažėjo naujai susirgusių asmenų – 9 vyrų ir 17 moterų mažiau.
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Apibendrinimas


