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PROJEKTO NR.  08.1.3-CPVA-V-606-04-0001 „RYTŲ REGIONO ATRANKINĖS 

PATIKROS DĖL ONKOLOGINIŲ LIGŲ PROGRAMŲ KOORDINAVIMO CENTRO 

VEIKLOS VYKDYMUI BŪTINOS INFRASTRUKTŪROS SUKŪRIMAS“  

ĮGYVENDINIMAS  

 

Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos (toliau – VUL Santaros klinikos) 

įgyvendina projektą Nr. 08.1.3-CPVA-V-606-04-0001 „Rytų regiono atrankinės patikros dėl 

onkologinių ligų programų koordinavimo centro veiklos vykdymui būtinos infrastruktūros 

sukūrimas“ (toliau – Projektas), finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinių fondų Europos 

regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų 

programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę 

Nr. 08.1.3-CPVA-V-606 „Onkologinių ligų prevencijos, ankstyvos diagnostikos ir gydymo paslaugų 

infrastruktūros tobulinimas“. 

 

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2020 m. lapkričio 27 d. 

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2022 m. lapkričio 30 d. 

Projekto vertė –147 508,30 Eur, iš jų  125 382,06 Eur – Europos Sąjungos fondų lėšos, 22 

126,24 Eur – Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos. 

Projekto tikslas – sukurti Rytų regiono atrankinės patikros dėl onkologinių ligų programų 

koordinavimo centrui būtiną infrastruktūrą, siekiant padidinti atrankinės patikros dėl onkologinių ligų 

programų efektyvumą ir kokybę bei sumažinti ankstyvą gyventojų mirtingumą nuo piktybinių navikų. 

Projekto uždavinys – sukurti tinkamą infrastruktūrą efektyviai Rytų regiono Koordinavimo 

centro veiklai. 

Projekto veikla: 

- sukurta infrastruktūra Rytų regiono Koordinavimo centro veiklai (apimanti patalpų remonto 

darbus ir būtinos įrangos ir baldų įsigijimas). 

Lietuvoje onkologinės ligos užima antrą vietą bendroje mirtingumo struktūroje ir didžiausias 

mirtingumas yra darbingo (45–64 m.) amžiaus žmonių grupėje. Pastaraisiais metais yra stebimas ir 

didėjantis sergamumas onkologinėmis ligomis. Per pastaruosius 20 metų sergamumas padidėjo 

beveik du kartus, vertinant absoliučiais skaičiais, o standartizuotas sergamumo piktybiniais navikais 

rodiklis padidėjo daugiau nei 2,3 karto. Daugelio šalių patirtis rodo, kad šias problemas galima 

spręsti, efektyviai vykdant Europos Sąjungos rekomenduojamas onkologinių ligų profilaktinės 

patikros programas. Viena iš efektyvių priemonių, siekiant didinti prevenciją prieš storosios žarnos, 

krūties vėžio bei gimdos kaklelio vėžinius susirgimus, būtų Rytų regiono atrankinės patikros dėl 

onkologinių ligų programų koordinavimo centro (toliau – Koordinavimo centras) įkūrimas, kuris 

įgyvendins Atrankinės patikros metodikų reikalavimus ir diegs Atrankinės patikros metodikas dėl 

onkologinių ligų programų vykdymo.  

Siekiant padidinti atrankinės patikros dėl onkologinių ligų programų efektyvumą ir kokybę bei 

sumažinti ankstyvą gyventojų mirtingumą nuo piktybinių navikų, įgyvendinus projekto veiklas, 



rezultate bus sukurta atrankinės patikros dėl onkologinių ligų programų Rytų regiono Koordinavimo 

centrui reikalinga infrastruktūra. 

Projekto rezultatas – įgyvendinus Projekte numatytą veiklą, tikimasi, jog Koordinavimo 

centras padidins atrankinių patikros dėl onkologinių ligų programų efektyvumą ir taip užtikrins 

geresnę prevenciją prieš storosios žarnos, krūties vėžio bei gimdos kaklelio vėžio susirgimus. 

 


