
 

 
 

 
Projekto pavadinimas „Onkologinių ligų atrankinės patikros programų efektyvumo didinimas Vidurio ir 

Vakarų Lietuvos regionuose“ 

Projekto numeris 
08.4.2-ESFA-V-619-01-0002 

Veiksmų programa Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu 

Veiksmų programos prioriteto priemonė Sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas onkologinių ligų 

srityje 

Projektą įgyvendinanti institucija Europos socialinio fondo agentūra 

Projekto vykdytojas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos 

Projektui skirtas finansavimas 1 175 191.28 Eur. 

Finansuojama Europos socialinio fondo lėšomis. 

Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2019 m. spalio mėn. – 2022 m. spalio mėn. 

Projekto statusas Įgyvendinamas 



  
 

Trumpas projekto 

„Onkologinių ligų 

atrankinės patikros 

programų efektyvumo 

didinimas Vidurio ir 

Vakarų Lietuvos 

regionuose“, projekto 

Nr. 08.4.2-ESFA-V- 

619-01-0002, 

aprašymas 

Siekiant pagerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą onkologinių ligų srityje yra 

tikslinga vykdyti organizuotas populiacines gimdos kaklelio, krūties ir storosios žarnos vėžio atrankines 

profilaktines programas, vadovaujantis Europos komisijos patvirtintomis rekomendacijomis ir tokiu būdu 

užtikrinti maksimalų jų efektyvumą. Remiantis 2017 metų Europos Komisijos užsakymu parengta 

Europos komisijos vėžio patikros programų kokybės užtikrinimo gairių įgyvendinimo Europos sąjungos 

šalyse apžvalga nustatyta, kad Lietuvoje, priešingai nei daugelyje kitų Europos sąjungos šalių vis dar 

neįdiegti rekomenduojami proceso komponentai, būtini efektyviam programų įgyvendinimui, t.y. 

neįsteigti programų koordinavimo centrai, atsakingi už programų įgyvendinimą, nėra sukurti patikros 

programų registrai (informacinės sistemos), sudarantys galimybes stebėti ir kontroliuoti visą programos 

veiklos vykdymo procesą, nėra įdiegta ir užtikrinta pakankama kokybės kontrolė visuose programų 

vykdymo lygiuose, bei fiksuota nepakankama gyventojų sveikatos raštingumo ir komunikacijos strategija. 

Projekto tikslas - prisidėti prie onkologinių ligų sergamumo ir mirtingumo mažinimo, gerinant 

Europos Sąjungos rekomenduojamų piktybinių navikų patikros programų vykdymo kokybę Vidurio ir 

Vakarų Lietuvoje. Projekto uždaviniai: 1. Remiantis Europos Sąjungos patvirtintomis gimdos kaklelio 

vėžio (toliau - GKV) patikros programos kokybės užtikrinimo gairėmis, parengti atitinkamus GKV 

organizuotos patikros vykdymo metodinius reikalavimus Lietuvai; 2. Įgyvendinti mokymus visų sričių 

specialistams, dalyvaujantiems piktybinių navikų patikros programų vykdyme; 3. Įvykdyti pilotinį 

piktybinių navikų patikros programų koordinavimo projektą Vidurio ir Vakarų Lietuvoje; 4. Užtikrinti 

visuomenės švietimą ir informacijos sklaidą apie vykdomas patikros programas. 



 

 
 

 

Trumpas projekto 

„Onkologinių ligų 

atrankinės patikros 

programų efektyvumo 

didinimas Vidurio ir 

Vakarų Lietuvos 

regionuose“, projekto 

Nr. 08.4.2-ESFA-V- 

619-01-0002, 

aprašymas 

Įgyvendinant projektą bus parengti gimdos kaklelio vėžio profilaktinės patikros programos kokybės 

kontrolės bei užtikrinimo reikalavimai Lietuvai. Bus vykdomi asmens sveikatos priežiūros paslaugas 

teikiančių specialistų mokymai, kurie suteiks žinių ir praktinių įgūdžių, reikalingų efektyviam gimdos 

kaklelio vėžio atrankinės patikros programos įgyvendinimui visuose programos vykdymo lygiuose. 

Projekto vykdymo laikotarpiu planuojama pradėti visų trijų patikros programų (gimdos kaklelio vėžio, 

krūties vėžio ir storosios žarnos vėžio) bandomuosius koordinavimo darbus Vidurio ir Vakarų Lietuvoje, 

užtikrinant sklandų procesų valdymą tikslinės populiacijos įtraukimo srityje, pasitikrinimų ir tolimesnių 

procedūrų vadybą, programų proceso kokybės rodiklių vertinimą ir stebėseną. Siekiant geresnio tikslinių 

teritorijų gyventojų informavimo apie šalyje vykdomų profilaktinės patikros programų tikslus ir naudą 

bus suplanuota ir įgyvendinta komunikacijos ir švietimo strategija, pasitelkiant nevyriausybines 

organizacijas bei socialinio marketingo priemones. 


