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PATVIRTINTA 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro  

2016 m. gruodžio 9 d.    
įsakymu Nr. V-1419         

 

NACIONALINĖS VĖŽIO PROFILAKTIKOS IR KONTROLĖS 2014–2025 METŲ PROGRAMOS  

ĮGYVENDINIMO 2017–2019 METAIS PRIEMONIŲ PLANAS 

 

 

Priemonės 

 

Atsakingi vykdytojai 

Preliminarus lėšų poreikis 

(eur) ir finansavimo šaltinis* 
Laukiami rezultatai 

2017 m. 2018 m. 2019 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 

1 uždavinys. Tobulinti onkologinės pagalbos valdymą ir koordinavimą 

1.1. Atlikti kasmetinį 

onkologinės pagalbos 

organizavimo šalyje vertinimą  

Nacionalinės vėžio 

profilaktikos ir 

kontrolės programos 

įgyvendinimo ir 

onkologinės pagalbos 

organizavimo 

stebėsenos taryba 

(toliau – Taryba) 

   Atliktas 

vertinimas 

(2016 m.)  

Atliktas 

vertinimas 

(2017 m.) 

Atliktas 

vertinimas 

(2018 m.) 

1.2. SAM interneto 

tinklalapyje skelbti aktualią 

informaciją apie Tarybos 

veiklą  

SAM  ASPD ATLKS    Paskelbta 100 

proc.  

skelbtinų 

informacinių 

pranešimų 

Paskelbta 100 

proc.  

skelbtinų 

informacinių 

pranešimų 

Paskelbta 100 

proc.  

skelbtinų 

informacinių 

pranešimų 

1.3. Atlikti tarpinį 

Nacionalinės vėžio 

profilaktikos ir kontrolės 

2014–2025 metų programos 

(toliau – Vėžio kontrolės 

programa) įgyvendinimo 

vertinimą 

Taryba      Atliktas 

tarpinis 

vertinimas 

1.4. Parengti Vėžio kontrolės 

programos  įgyvendinimo 

2020–2022 metais priemonių 

plano projektą 

Taryba 

SAM ASPD ATLKS 

     Parengtas 

projektas 
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2 uždavinys. Plėtoti profilaktinės sveikatos priežiūros paslaugas, ugdyti informuotą ir sveiką visuomenę**. 

2.1. Nacionaliniu lygiu vykdyti 

informacijos sklaidą apie 

onkologinių ligų rizikos 

veiksnius, onkologines ligas ir 

jų prevenciją, atsižvelgiant į  

mokslo įrodymais pagrįstą 

informaciją, viešinti Europos 

kovos su vėžiu kodekso 

nuostatas, regioniniu lygiu 

įgyvendinti sveikos 

gyvensenos įgūdžių formavimo 

priemones tikslinėse 

teritorijose 

SAM ESPS 

Galimi projektų 

vykdytojai / partneriai: 

SMLPC 

VU 

LSMU 

VSB 

Savivaldybės  

NVO, vykdančios 

veiklą sveikatinimo 

srityje  

 

ES lėšos ir 

LR biudžeto 

bendrojo 

finansavimo 

lėšos***** 

ES lėšos ir 

LR biudžeto 

bendrojo 

finansavimo 

lėšos***** 

ES lėšos ir 

LR biudžeto 

bendrojo 

finansavimo 

lėšos***** 

Pradėti 

įgyvendinti 

projektai 

POLA – 3 

renginiai, 

3 leidiniai, 

nepriklausomai 

nuo 

finansavimo 

 

Įgyvendinami 

projektai / 

pasiekti 

projektų 

rodikliai 

POLA – 3 

renginiai, 

3 leidiniai, 

nepriklauso-

mai nuo 

finansavimo 

 

Įgyvendinami 

projektai / 

pasiekti 

projektų 

rodikliai 

POLA – 3 

renginiai, 

3 leidiniai, 

nepriklauso-

mai nuo 

finansavimo 

 

2.2. Interneto svetainėse ir 

informacijos skelbimo vietose 

skelbti informaciją apie šalyje 

vykdomas atrankinės patikros 

dėl onkologinių ligų 

programas, jų teikiamą naudą, 

būtinybę jose dalyvauti, 

akcentuojant gyventojų 

atsakomybę už savo sveikatą 

SAM RVS 

VLK  

SMLPC 

VSB 

ASPĮ 

Nacionalinis vėžio 

institutas 

 

  

 

 Paskelbtų 

informacinių 

pranešimų 

skaičius 

(kiekvienas 

vykdytojas 

paskelbia ne 

mažiau kaip 2) 

Paskelbtų 

informacinių 

pranešimų 

skaičius 

(kiekvienas 

vykdytojas 

paskelbia ne 

mažiau kaip 

2) 

Paskelbtų 

informacinių 

pranešimų 

skaičius 

(kiekvienas 

vykdytojas ne 

paskelbia 

mažiau kaip 

2) 
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2.3. Vykdyti viešinimo apie 

šalyje vykdomų atrankinės 

patikros dėl onkologinių ligų 

programų naudą projektus, 

siekiant sveiko senėjimo ir 

tikslinių teritorijų gyventojų 

geresnio žinojimo, 

akcentuojant gyventojų 

atsakomybę už savo sveikatą 

SAM ESPS 

Galimi projektų 

vykdytojai / partneriai: 

LSMUL KK 

VUL SK 

Nacionalinis vėžio 

institutas 

KUL 

RŠL 

RPL 

VSB 

Savivaldybės 

NVO, vykdančios 

veiklą onkologinių ligų 

srityje 

ES lėšos ir 

LR biudžeto 

bendrojo 

finansavimo 

lėšos***** 

 

ES lėšos ir 

LR biudžeto 

bendrojo 

finansavimo 

lėšos***** 

 

ES lėšos ir 

LR biudžeto 

bendrojo 

finansavimo 

lėšos***** 

 

Pradėti 

įgyvendinti 

projektai 

POLA – 1 

projektas, 

nepriklausomai 

nuo 

finansavimo 

 

Įgyvendinami 

projektai / 

pasiekti 

projektų 

rodikliai 

POLA – 1 

projektas, 

nepriklauso-

mai nuo 

finansavimo 

 

Įgyvendinami 

projektai / 

pasiekti 

projektų 

rodikliai 

POLA – 1 

projektas, 

nepriklauso-

mai nuo 

finansavimo 

 

2.4. Parengti metodinę 

informacinę mokslo įrodymais  

pagrįstą medžiagą visuomenei 

ir sveikatos priežiūros 

specialistams apie 

netaisyklingos mitybos, fizinio 

pasyvumo ir aplinkos sveikatos 

rizikos veiksnių poveikį ir įtaką 

sergamumui onkologinėmis 

ligomis, apie onkologinių ligų 

profilaktiką  

 

SAM ESPS 

Galimi projektų 

vykdytojai / partneriai: 

SMLPC 

VU 

LSMU 

Nacionalinis vėžio 

institutas 

LSMUL KK 

VUL SK 

ES lėšos ir 

LR biudžeto 

bendrojo 

finansavimo 

lėšos***** 

ES lėšos ir 

LR biudžeto 

bendrojo 

finansavimo 

lėšos***** 

ES lėšos ir 

LR biudžeto 

bendrojo 

finansavimo 

lėšos***** 

Pradėti 

įgyvendinti 

projektai  

Įgyvendinami 

projektai / 

pasiekti 

projektų 

rodikliai 

Įgyvendinami 

projektai / 

pasiekti 

projektų 

rodikliai 

2.5. Tobulinti specialistų 

(visuomenės ir asmens 

sveikatos priežiūros, 

savivaldybių institucijų 

sveikatos priežiūros srityje 

dirbančių specialistų ir kt.) 

kvalifikaciją vėžio rizikos 

veiksnių ir onkologinių ligų  

prevencijos srityje 

SAM ESPS 

Galimi projektų 

vykdytojai / partneriai: 

SMLPC 

VU 

LSMU 

Nacionalinis vėžio 

institutas 

ES lėšos ir 

LR biudžeto 

bendrojo 

finansavimo 

lėšos***** 

ES 

lėšos****** 

ES lėšos ir 

LR biudžeto 

bendrojo 

finansavimo 

lėšos***** 

ES 

lėšos****** 

ES lėšos ir 

LR biudžeto 

bendrojo 

finansavimo 

lėšos***** 

ES 

lėšos****** 

Pradėti 

įgyvendinti 

projektai  

Įgyvendinami 

projektai / 

pasiekti 

projektų 

rodikliai 

Įgyvendinami 

projektai / 

pasiekti 

projektų 

rodikliai 
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3 uždavinys. Gerinti atrankinės patikros dėl onkologinių ligų programų organizavimą ir įgyvendinimą. 

3.1. Parengti atrankinės 

patikros dėl onkologinių ligų 

programų  koordinavimo 

centrų (toliau – koordinavimo 

centrai) veiklai, koordinavimo 

procesui įteisinti reikalingo 

teisės akto projektą 

SAM ASPD ATLKS    Parengtas 

projektas  

  

3.2. Investuoti į koordinavimo 

centrų darbui reikalingą 

infrastruktūrą (patalpų 

rekonstrukcija / remontas, 

baldų, kompiuterinės technikos 

ir kt. įsigijimas) 

SAM ESPS 

Galimi projektų 

vykdytojai / partneriai: 

LSMUL KK 

VUL SK  

*** 

ES lėšos ir 

LR biudžeto 

bendrojo 

finansavimo 

lėšos***** 

 

*** 

ES lėšos ir 

LR biudžeto 

bendrojo 

finansavimo 

lėšos***** 

 

*** 

ES lėšos ir 

LR biudžeto 

bendrojo 

finansavimo 

lėšos***** 

 

Pradėti 

įgyvendinti 

projektai  

Įgyvendinami

projektai / 

pasiekti 

projektų 

rodikliai 

Įgyvendinami 

projektai / 

pasiekti 

projektų 

rodikliai  

3.3. Aktyviau vykdyti Gimdos 

kaklelio piktybinių navikų 

prevencinių priemonių, 

apmokamų iš Privalomojo 

sveikatos draudimo fondo 

biudžeto lėšų, finansavimo 

programą 

ASPĮ 

Nacionalinis vėžio 

institutas 

VLK 

Koordinavimo centrai 

(pradėjus veiklą) 

PSDF 

biudžetas 

PSDF 

biudžetas 

PSDF 

biudžetas 

 

Dalyvauja 5 

proc. daugiau 

gyventojų nei 

praėjusiais 

metais 

Dalyvauja 5 

proc. daugiau 

gyventojų nei 

praėjusiais 

metais 

Dalyvauja 5 

proc. daugiau 

gyventojų nei 

praėjusiais 

metais 

3.4. Aktyviau vykdyti 

Atrankinės mamografinės 

patikros dėl krūties vėžio 

finansavimo programą 

ASPĮ 

Nacionalinis vėžio 

institutas 

VLK 

Koordinavimo centrai 

(pradėjus veiklą) 

PSDF 

biudžetas 

PSDF 

biudžetas 

PSDF 

biudžetas 

Dalyvauja 5 

proc. daugiau 

gyventojų nei 

praėjusiais 

metais 

Dalyvauja 5 

proc. daugiau 

gyventojų nei 

praėjusiais 

metais 

Dalyvauja 5 

proc. daugiau 

gyventojų nei 

praėjusiais 

metais 

3.5. Aktyviau vykdyti 

Storosios žarnos vėžio 

ankstyvosios diagnostikos 

finansavimo programą 

ASPĮ 

Nacionalinis vėžio 

institutas 

VLK 

Koordinavimo centrai 

(pradėjus veiklą) 

PSDF 

biudžetas 

PSDF 

biudžetas 

PSDF 

biudžetas 

Dalyvauja 5 

proc. daugiau 

gyventojų nei 

praėjusiais 

metais 

Dalyvauja 5 

proc. daugiau 

gyventojų nei 

praėjusiais 

metais 

Dalyvauja 5 

proc. daugiau 

gyventojų nei 

praėjusiais 

metais 
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3.6. Aktyviau vykdyti Priešinės 

liaukos vėžio ankstyvosios 

diagnostikos finansavimo 

programą 

ASPĮ 

Nacionalinis vėžio 

institutas 

VLK 

PSDF 

biudžetas 

PSDF 

biudžetas 

PSDF 

biudžetas 

Vykdoma 

programa 

Vykdoma 

programa 

Vykdoma 

programa 

3.8. Parengti atrankinės 

patikros dėl  gimdos kaklelio 

vėžio, krūties vėžio ir storosios 

žarnos vėžio programų 

vykdymo, kokybės užtikrinimo 

ir kokybės kontrolės 

reikalavimus,  pagrįstus  

Europos mokslininkų 

parengtomis gairėmis, 

atsižvelgiant į Lietuvos 

sveikatos sistemą 

SAM ESPS 

Galimi projektų 

vykdytojai / partneriai: 

VUL SK 

LSMUL KK 

Nacionalinis vėžio 

institutas 

 

ES lėšos ir 

LR biudžeto 

bendrojo 

finansavimo 

lėšos***** 

ES lėšos ir 

LR biudžeto 

bendrojo 

finansavimo 

lėšos***** 

ES lėšos ir 

LR biudžeto 

bendrojo 

finansavimo 

lėšos***** 

Pradėti 

įgyvendinti 

projektai  

Įgyvendinami 

projektai / 

pasiekti 

projektų 

rodikliai 

Įgyvendinami 

projektai / 

pasiekti 

projektų 

rodikliai 

3.9. Persvarstyti Priešinės 

liaukos vėžio ankstyvosios 

diagnostikos finansavimo 

programą atsižvelgiant į 

naujausias mokslininkų 

rekomendacijas 

Programos 

koordinavimo grupė 

    Persvarstyta 

programa 

 

3.10. Mokyti pirminio ir 

antrinio lygio asmens sveikatos 

priežiūros specialistus 

kokybiškai teikti paslaugas 

pagal atrankinės patikros dėl 

onkologinių ligų programas 

SAM ESPS 

Galimi projektų 

vykdytojai / partneriai: 

VUL SK 

LSMUL KK 

Nacionalinis vėžio 

institutas 

ES lėšos ir 

LR biudžeto 

bendrojo 

finansavimo 

lėšos***** 

ES lėšos ir 

LR biudžeto 

bendrojo 

finansavimo 

lėšos***** 

ES lėšos ir 

LR biudžeto 

bendrojo 

finansavimo 

lėšos***** 

Pradėti 

įgyvendinti 

projektai  

Įgyvendinami 

projektai / 

pasiekti 

projektų 

rodikliai 

Įgyvendinami

projektai / 

pasiekti 

projektų 

rodikliai 

3.11. Melanomos ir kitų odos 

piktybinių navikų ankstyvosios 

diagnostikos gerinimas 

įgyvendinant bandomąjį 

projektą tikslinėse teritorijose 

SAM ESPS 

Galimi projektų 

vykdytojai / partneriai: 

VUL SK 

LSMUL KK 

ES lėšos ir 

LR biudžeto 

bendrojo 

finansavimo 

lėšos***** 

ES lėšos ir 

LR biudžeto 

bendrojo 

finansavimo 

lėšos***** 

ES lėšos ir 

LR biudžeto 

bendrojo 

finansavimo 

lėšos***** 

Pradėtas 

įgyvendinti 

projektas  

Įgyvendinam

as projektas / 

pasiekti 

projekto 

rodikliai 

Įgyvendinam

as projektas / 

pasiekti 

projekto 

rodikliai 

4 uždavinys. Užtikrinti visavertę ir kokybišką kompleksinę onkologinių ligų diagnostiką ir gydymą, mažinti paslaugų prieinamumo netolygumus, 

socialinę atskirtį. 
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4.1. Organizuoti įstaigos darbą 

taip, kad pacientui, kuriam 

įtariama onkologinė liga, 

laukimo eilė pas gydytoją 

specialistą diagnozei nustatyti 

būtų ne ilgesnė kaip 14 

kalendorinių dienų 

 

Specializuotą 

onkologinę pagalbą 

teikiančios sveikatos 

priežiūros įstaigos 

 

 

   Vidutinė 

metinė 

laukimo eilė 

įstaigoje  – ne 

daugiau kaip 

14 k. d. 

 

Vidutinė 

metinė 

laukimo eilė 

įstaigoje  – ne 

daugiau kaip 

14 k. d. 

. 

 

Vidutinė 

metinė 

laukimo eilė 

įstaigoje  – ne 

daugiau kaip 

14 k. d. 

 

4.2. Organizuoti įstaigos darbą 

taip, kad pacientams, kuriems 

nustatyta onkologinė liga ir yra 

gydymo indikacijų, gydymas 

būtų pradėtas ne vėliau kaip per 

14 kalendorinių dienų nuo 

diagnozės nustatymo 

Specializuotą 

onkologinę pagalbą 

teikiančios sveikatos 

priežiūros įstaigos 

 

   Vidutinė 

metinė 

gydymo 

pradžios 

laukimo eilė 

įstaigoje  – ne 

daugiau kaip 

14 k. d. 

 

Vidutinė 

metinė 

gydymo 

pradžios 

laukimo eilė 

įstaigoje  – ne 

daugiau kaip 

14 k. d. 

 

Vidutinė 

metinė 

gydymo 

pradžios 

laukimo eilė 

įstaigoje  – ne 

daugiau kaip 

14 k. d. 

 

4.3. Rengti onkologinių ligų 

diagnostikos ir gydymo 

metodikas ir teikti jas skelbti 

SAM interneto puslapyje 

Gydytojų profesinės 

draugijos  

Nacionalinis vėžio 

institutas 

 

   Parengtų ir 

pateiktų skelbti 

metodikų 

skaičius 

(ne mažiau 

kaip 1) 

Parengtų ir 

pateiktų 

skelbti 

metodikų 

skaičius 

(ne mažiau 

kaip 1) 

Parengtų ir 

pateiktų 

skelbti 

metodikų 

skaičius 

(ne mažiau 

kaip 1) 
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4.4. Parengti rizikingiausių 

pacientų saugai onkologijos 

srities patologinių būklių, ligų, 

sindromų diagnostikos ir gydymo 

metodų SAM rekomenduojamus 

pavyzdinius protokolus, 

įgyvendinant projektą „Asmens 

sveikatos priežiūros kokybės 

gerinimas reglamentuojant 

rizikingiausius pacientų saugai 

diagnostikos ir gydymo ir 

slaugos protokolus“ (patvirtinus 

projektą) 

SAM arba SAM 

įgaliota institucija 

  ES lėšos ir 

LR biudžeto 

bendrojo 

finansavimo 

lėšos 

  Sukurta 10 

protokolų 

4.5. Vertinti visuomenės 

sveikatos technologijas, 

sveikatos technologijas, 

susijusias su medicinos 

prietaisais ir vaistinių preparatų 

sveikatos technologijas 

(onkologijos srities) pagal 

Sveikatos priežiūros technologijų 

vertinimo komiteto nustatytus 

prioritetus 

HI 

VASPVT  

VVKT 

Sveikatos priežiūros 

technologijų vertinimo 

komitetas 

   Vertintų 

technologijų 

skaičius –  

pagal 

pareiškėjų 

poreikį 

(HI – 1) 

Vertintų 

technologijų 

skaičius –  

pagal 

pareiškėjų 

poreikį 

(HI – 1) 

Vertintų 

technologijų 

skaičius –  

pagal 

pareiškėjų 

poreikį 

(HI – 1) 

4.6. Diegti naujas sveikatos 

technologijas į klinikinę praktiką 

Specializuotą 

onkologinę pagalbą 

teikiančios sveikatos 

priežiūros įstaigos 

   Įdiegtų naujų 

technologijų 

skaičius 

(kiekvienas 

vykdytojas 

įdiegia ne 

mažiau kaip 1) 

Įdiegtų naujų 

technologijų 

skaičius 

(kiekvienas 

vykdytojas 

įdiegia ne 

mažiau kaip 

1) 

Įdiegtų naujų 

technologijų 

skaičius 

(kiekvienas 

vykdytojas 

įdiegia ne 

mažiau kaip 

1) 
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4.7 Aktyviau teikti 

onkologinėmis ligomis sergančių 

pacientų ilgalaikio stebėjimo 

paslaugas 

ASPĮ 

Nacionalinis vėžio 

institutas  

PSDF 

biudžetas 

PSDF 

biudžetas 

PSDF 

biudžetas 

Ilgalaikio 

stebėjimo 

paslaugų 

didėjimas 5 

proc., palyginti 

su praėjusiais 

metais 

Ilgalaikio  

stebėjimo 

paslaugų 

didėjimas 5 

proc., 

palyginti su 

praėjusiais 

metais 

Ilgalaikio 

stebėjimo 

paslaugų 

didėjimas 5 

proc., 

palyginti su 

praėjusiais 

metais 

4.8. Bendradarbiaujant su 

chirurgijos srities specialistais, 

atlikti chirurgijos paslaugų dėl 

onkologinių ligų teikimo analizę,   

padaryti išvadas, analizės 

pagrindu teikti pasiūlymus SAM, 

siekiant koncentruoti chirurgines 

paslaugas dėl onkologinių ligų 

specializuotą onkologinę pagalbą 

teikiančiose įstaigose 

Darbo grupė  

(gydytojų profesinės 

draugijos, 

Nacionalinis vėžio 

institutas, POLA, 

SAM ir kt.) 

    Atlikta 

analizė, 

padarytos 

išvados, 

pateikti 

pasiūlymai 

 

4.9. Atlikti inovatyvių  vaistų 

technologijų prieinamumo 

onkologinėms ligoms gydyti 

analizę, padaryti išvadas, 

analizės pagrindu teikti 

pasiūlymus SAM dėl inovatyvių 

vaistų technologijų prieinamumo 

gerinimo 

Darbo grupė  

(gydytojų profesinės 

draugijos, 

Nacionalinis vėžio 

institutas, POLA, 

SAM ir kt.) 

   Atlikta analizė, 

padarytos 

išvados, 

pateikti 

pasiūlymai 

  

4.10. Įgyvendinti valstybės 

investicijų projektus, 

investuojant į įstaigų  

infrastruktūrą, naujos įrangos 

įsigijimą, senos atnaujinimą 

SAM SED IPS 

Projektų vykdytojai 

Valstybės 

investicijų 

programos 

lėšos 

******* 

 

Valstybės 

investicijų 

programos 

lėšos 

******* 

 

Valstybės 

investicijų 

programos 

lėšos 

******* 

 

Projektų 

skaičius 

Skirta lėšų 

suma 

Projektų 

skaičius 

Skirta lėšų 

suma 

 

Projektų 

skaičius 

Skirta lėšų 

suma 
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4.11. Investuoti į spindulinės 

terapijos paslaugų plėtrai 

Nacionaliniame vėžio institute 

reikalingą infrastruktūrą 

SAM ESPS 

Galimas projekto 

vykdytojas –

Nacionalinis vėžio 

institutas 

 

ES lėšos ir 

LR biudžeto 

bendrojo 

finansavimo 

lėšos***** 

ES lėšos ir 

LR biudžeto 

bendrojo 

finansavimo 

lėšos***** 

ES lėšos ir 

LR biudžeto 

bendrojo 

finansavimo 

lėšos***** 

Pradėtas 

įgyvendinti 

projektas  

Įgyvendina-

mas projektas 

/ pasiekti 

projekto 

rodikliai 

Įgyvendina-

mas projektas 

/ pasiekti 

projekto 

rodikliai 

4.12. Investuoti į tikslinių 

teritorijų ASPĮ, teikiančių 

pirminio lygio asmens sveikatos 

priežiūros paslaugas, 

infrastruktūrą, skirtą onkologinių 

ligų profilaktikai vykdyti ir 

paslaugoms pagal atrankinės 

patikros dėl onkologinių ligų 

programas teikti (patalpų 

rekonstrukcija / remontas, 

įrangos atnaujinimas / įsigijimas 

ir kt.) 

SAM ESPS 

Galimi projektų 

vykdytojai / partneriai: 

PAASPP teikiančios 

įstaigos 

Savivaldybės 

 

ES lėšos ir 

LR biudžeto 

bendrojo 

finansavimo 

lėšos***** 

ES lėšos ir 

LR biudžeto 

bendrojo 

finansavimo 

lėšos***** 

ES lėšos ir 

LR biudžeto 

bendrojo 

finansavimo 

lėšos***** 

Pradėti 

įgyvendinti 

projektai  

Įgyvendinami

projektai / 

pasiekti 

projektų 

rodikliai 

Įgyvendinami 

projektai / 

pasiekti 

projektų 

rodikliai 
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4.13. Investuoti į antrinio lygio 

paslaugas pagal atrankinės 

patikros dėl onkologinių ligų 

programas teikiančias ASPĮ, kad 

jos įsigytų ir (ar) atnaujintų joms 

vykdyti reikalingus medicinos 

prietaisus (įvertinus šių įstaigų 

turimus medicinos prietaisus ir 

investicijas iš 2007–2013 m. 

laikotarpio ES struktūrinės 

paramos fondų ir Valstybės 

investicijų programos) 

SAM ESPS 

Galimi projektų 

vykdytojai / partneriai 

(įsigyjant 

mamografus): 

UL 

Nacionalinis vėžio 

institutas 

LSMUL KK 

RŠL 

ŠP 

KDP 

RPL 

Galimi projektų 

vykdytojai / partneriai 

(įsigyjant 

kolonoskopus): 

LSMUL KK 

Nacionalinis vėžio  

institutas 

VUL SK 

RŠL 

S. Kudirkos ligoninė 

KJL 

RPL 

TL 

RKL 

KKL 

UL 

Galimi projektų 

vykdytojai / partneriai 

(įsigyjant mamografų 

skaitmenizavimo 

sistemas): 

S. Kudirkos ligoninė 

ES lėšos ir 

LR biudžeto 

bendrojo 

finansavimo 

lėšos***** 

ES lėšos ir 

LR biudžeto 

bendrojo 

finansavimo 

lėšos***** 

ES lėšos ir 

LR biudžeto 

bendrojo 

finansavimo 

lėšos***** 

Pradėti 

įgyvendinti 

projektai  

Įgyvendinami 

projektai / 

pasiekti 

projektų 

rodikliai 

Įgyvendinami 

projektai / 

pasiekti 

projektų 

rodikliai 
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 ML 

RTL 

TL 

      

4.14. Investuoti į onkologinėms  

konsultacinėms paslaugoms  

tikslinių teritorijų gyventojams 

organizuoti ir nuotolinės 

medicinos paslaugoms teikti 

reikalingą infrastruktūrą 

(konsultacijų kabinetų įrengimas, 

įranga ir transportas mobilioms 

paslaugoms teikti, įranga 

nuotolinėms paslaugoms teikti ir 

kt.) 

SAM ESPS 

Galimi projektų 

vykdytojai / partneriai: 

LSMUL KK 

VUL SK 

Nacionalinis vėžio 

institutas 

KUL 

RŠL 

RPL 

Tikslinių teritorijų 

antrinio lygio AASPP 

teikiančios įstaigos  

  ES lėšos ir 

LR biudžeto 

bendrojo 

finansavimo 

lėšos***** 

  Pradėti 

įgyvendinti 

projektai  

4.15. Sukurti, išbandyti ir įdiegti 

onkologinių ligų  prevencijos, 

diagnostikos, gydymo paslaugų 

teikimo apimčių ir organizavimo 

sveikatos priežiūros įstaigose 

modelį, integruojantį visus 

sveikatos priežiūros paslaugų 

teikimo lygius, parengti 

efektyvaus pacientų srautų 

valdymo metodiką, užtikrinančią, 

kad  sveikatos priežiūros 

paslaugos asmenims, kuriems 

pirmą kartą įtarta onkologinė 

liga, būtų suteiktos laiku 

(„žaliasis koridorius“), įdiegti ją į 

praktiką įgyvendinant bandomąjį 

projektą pasirinktose teritorijose 

SAM ESPS 

Galimi projektų 

vykdytojai / partneriai: 

VUL SK 

LSMUL KK 

Nacionalinis vėžio 

institutas 

KUL 

RŠL 

RPL 

 

 ES lėšos ir 

LR biudžeto 

bendrojo 

finansavimo 

lėšos***** 

ES lėšos ir 

LR biudžeto 

bendrojo 

finansavimo 

lėšos***** 

 Pradėti 

įgyvendinti 

projektai  

Įgyvendinami

projektai / 

pasiekti 

projektų 

rodikliai 
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4.16. Diegti inovatyvias 

technologijas specializuotą 

onkologinę pagalbą teikiančiose 

sveikatos priežiūros įstaigose 

SAM ESPS 

Galimi projektų 

vykdytojai / 

pareiškėjai: 

VUL SK  

LSMUL KK 

Nacionalinis vėžio 

institutas  

ES lėšos ir 

LR biudžeto 

bendrojo 

finansavimo 

lėšos***** 

ES lėšos ir 

LR biudžeto 

bendrojo 

finansavimo 

lėšos***** 

ES lėšos ir 

LR biudžeto 

bendrojo 

finansavimo 

lėšos***** 

Pradėti 

įgyvendinti 

projektai 

Įgyvendinami

projektai / 

pasiekti 

projektų 

rodikliai 

Įgyvendinami

projektai / 

pasiekti 

projektų 

rodikliai 

4.17. Stiprinti sveikatos 

priežiūros specialistų įgūdžius 

bei kelti kvalifikaciją 

onkologinių ligų diagnostikos ir 

gydymo srityje, gilinti sveikatos 

priežiūros specialistų žinias apie 

naujoves onkologijos srityje 

SAM ESPS 

Galimi projektų 

vykdytojai / 

partneriai: 

VU 

LSMU 

Nacionalinis vėžio 

institutas 

ES 

lėšos****** 

ES 

lėšos****** 

ES 

lėšos****** 

Pradėti 

įgyvendinti 

projektai  

Įgyvendinami 

projektai / 

pasiekti 

projektų 

rodikliai 

Įgyvendinami 

projektai / 

pasiekti 

projektų 

rodikliai 

4.18. Parengti Storosios žarnos 

vėžio diagnostikos ir gydymo 

tvarkos aprašo projektą 

SAM ASPD ATLKS    Parengtas 

projektas 

  

5 uždavinys. Gerinti onkologinėmis ligomis sergančių pacientų gyvenimo ir gyvenimo pabaigos kokybę.  

5.1. Suteikti patalpas, sudaryti 

sąlygas, teikti metodologinę ir 

kitą pagalbą NVO, kurios 

organizuoja psichologinės, 

socialinės, savitarpio pagalbos 

onkologinėmis ligomis 

sergantiems pacientams teikimą 

ASPĮ 

Savivaldybės (ASPĮ 

steigėjai) 

Nacionalinis vėžio 

institutas 

 

   Įstaigų, 

sudariusių 

sąlygas veikti 

NVO, skaičius 

(ne mažiau 

kaip 10)  

Įstaigų, 

sudariusių 

sąlygas veikti 

NVO, 

skaičius (ne 

mažiau kaip 

10) 

Įstaigų, 

sudariusių 

sąlygas veikti 

NVO, 

skaičius (ne 

mažiau kaip 

10) 
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5.2. Organizuoti psichologinės, 

socialinės, savitarpio pagalbos 

onkologinėmis ligomis 

sergantiems pacientams, jų 

šeimos nariams teikimą 

NVO (POLA, 

„Kraujas“ ir kt.) 

   

 

Pacientų, 

kuriems 

suteiktos 

paslaugos, 

skaičius – ne 

mažiau kaip 

2000 

Šeimos narių, 

kuriems 

suteiktos 

paslaugos, 

skaičius – ne 

mažiau kaip 

500 

Pacientų, 

kuriems 

suteiktos 

paslaugos, 

skaičius – ne 

mažiau kaip 

3000 

Šeimos narių, 

kuriems 

suteiktos 

paslaugos, 

skaičius – ne 

mažiau kaip 

750 

Pacientų, 

kuriems 

suteiktos 

paslaugos, 

skaičius – ne 

mažiau kaip 

5000; 

Šeimos narių, 

kuriems 

suteiktos 

paslaugos, 

skaičius – ne 

mažiau kaip 

1250 

5.3. Plėtoti ambulatorinių 

paliatyviosios pagalbos 

paslaugų  tikslinių teritorijų 

gyventojams teikimą 

investuojant į ASPĮ 

infrastruktūrą, reikalingą 

ambulatorinės paliatyviosios 

pagalbos paslaugoms teikti, bei 

į sveikatos priežiūros 

specialistų kvalifikacijos 

tobulinimą organizuojant 

mokymus apie paliatyviosios 

pagalbos teikimą namuose 

SAM ESPS 

Galimi projektų 

vykdytojai / partneriai: 

ASPĮ, teikiančios 

paliatyvios pagalbos 

paslaugas tikslinių 

teritorijų gyventojams 

VU 

LSMU 

SPFSKC 

ES lėšos ir 

LR biudžeto 

bendrojo 

finansavimo 

lėšos***** 

ES 

lėšos****** 

ES lėšos ir 

LR biudžeto 

bendrojo 

finansavimo 

lėšos***** 

ES 

lėšos****** 

ES lėšos ir 

LR biudžeto 

bendrojo 

finansavimo 

lėšos***** 

ES 

lėšos****** 

Pradėti 

įgyvendinti 

projektai  

Įgyvendinami 

projektai / 

pasiekti 

projektų 

rodikliai 

Įgyvendinami 

projektai / 

pasiekti 

projektų 

rodikliai 

6 uždavinys.  Gerinti onkologijos mokymo kokybę, vystyti mokslą. 
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6.1. Gerinti mokslinių darbų 

kokybę 

VU 

LSMU 

Nacionalinis vėžio 

institutas 

VUL SK 

LSMUL KK 

KUL 

   Pripažintose  

tarptautinėse e. 

duomenų 

bazėse (MII, 

MEDLINE) ir 

kt.) paskelbtų 

straipsnių, 

išleistų knygų, 

konferencijose 

skaitytų 

pranešimų, 

publikacijų 

skaičius 

(kiekvieno 

vykdytojo – ne 

mažiau kaip 5) 

Pripažintose  

tarptautinėse 

e. duomenų 

bazėse (MII, 

MEDLINE) 

ir kt.) 

paskelbtų 

straipsnių, 

išleistų 

knygų, 

konferencijo-

se skaitytų 

pranešimų, 

publikacijų 

skaičius 

(kiekvieno 

vykdytojo – 

ne mažiau 

kaip 5) 

Pripažintose  

tarptautinėse 

e. duomenų 

bazėse (MII, 

MEDLINE) 

ir kt.) 

paskelbtų 

straipsnių, 

išleistų 

knygų, 

konferencijo-

se skaitytų 

pranešimų, 

publikacijų 

skaičius 

(kiekvieno 

vykdytojo – 

ne mažiau 

kaip 5) 

6.2. Plėtoti pelno nesiekiančių 

asmenų (universiteto, ligoninės,  

visuomeninės mokslinės 

organizacijos, ne pelno 

siekiančios institucijos,  

pacientų organizacijos  ar 

tyrėjo) inicijuojamus 

mokslinius ikiklinikinius, 

klinikinius ir kitus 

biomedicininius tyrimus 

VUL SK 

LSMUL KK 

Nacionalinis vėžio 

institutas 

KUL 

 

   Vykdytų 

tyrimų skaičius 

(kiekvienas 

vykdytojas – 

ne mažiau kaip 

1) 

Vykdytų 

tyrimų 

skaičius 

(kiekvienas 

vykdytojas – 

ne mažiau 

kaip 1) 

Vykdytų 

tyrimų 

skaičius 

(kiekvienas 

vykdytojas – 

ne mažiau 

kaip 1) 

6.3. Inicijuoti mokslinį 

bandomąjį projektą „Paveldimo 

vėžio programa“ 

Galimas projekto 

vykdytojas VUL SK 

SAM SIPIVD 

SAM ESPS 

  ES lėšos 

******** 

  Inicijuotas 

projektas 

7 uždavinys. Vystyti bendradarbiavimą su  nevyriausybinėmis organizacijomis onkologinės pagalbos srityje, plėtoti nevyriausybinių organizacijų veiklą 

visuomenėje. 
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7.1. Kviesti NVO atstovus 

dalyvauti SAM, VLK darbo 

grupių (tarybų, komitetų ir kt.), 

kuriose sprendžiami 

onkologinėmis ligomis 

sergantiems pacientams 

aktualūs klausimai, veikloje 

SAM 

VLK  

   NVO atstovų 

dalyvavimas 

darbo grupių 

(tarybų, 

komitetų ir 

kt.) veikloje 

(100 proc.) 

NVO atstovų 

dalyvavimas 

darbo grupių 

(tarybų, 

komitetų ir kt.) 

veikloje (100 

proc.) 

NVO atstovų 

dalyvavimas 

darbo grupių 

(tarybų, 

komitetų ir 

kt.) veikloje 

(100 proc.) 

7.2. Informaciją apie 

onkologines ligas, teikiamą 

pagalbą, pagalbos 

organizavimo klausimus, 

naujoves, onkologinių ligonių 

„sėkmės istorijas“ skelbti 

interneto svetainėje, 

visuomenės informavimo 

priemonėse 

NVO 

 

NVO lėšos NVO lėšos NVO lėšos Paskelbtų 

informacinių 

pranešimų  

skaičius (ne 

mažiau kaip 

20) 

Paskelbtų 

informacinių 

pranešimų  

skaičius (ne 

mažiau kaip 

30) 

Paskelbtų 

informacinių 

pranešimų    

skaičius (ne 

mažiau kaip 

40) 

7.3. Organizuoti renginius, 

rengti pranešimus apie 

aktualijas onkologijos srityje  

NVO 

Gydytojų profesinės 

draugijos 

NVO lėšos NVO lėšos NVO lėšos Renginių 

skaičius 

(POLA – ne 

mažiau kaip 

2 

NKLA – ne 

mažiau kaip 

1 kasmet) 

Renginių 

skaičius 

(POLA – ne 

mažiau kaip 2 

NKLA – ne 

mažiau kaip 1 

kasmet) 

Renginių 

skaičius 

(POLA – ne 

mažiau kaip 

2 

NKLA – ne 

mažiau kaip 

1 kasmet) 
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7.4. Vystyti savo veiklą 

bendruomenėse, 

bendradarbiauti su 

savivaldybių gydytojais, 

savivaldybių administracijomis 

bei savivaldybių pirmines 

ambulatorines asmens 

sveikatos priežiūros paslaugas 

teikiančiomis įstaigomis 

aptariant  savivaldybėje 

vykdomų programų vykdymo 

rezultatus, kylančias problemas 

ir jų sprendimų būdus 

NVO 

 

   Renginių 

skaičius 

(POLA – ne 

mažiau kaip 

2 

NKLA – ne 

mažiau kaip 

1 kasmet) 

Renginių 

skaičius 

(POLA – ne 

mažiau kaip 2 

NKLA – ne 

mažiau kaip 1 

kasmet) 

Renginių 

skaičius 

(POLA – ne 

mažiau kaip 

2 

NKLA – ne 

mažiau kaip 

1 kasmet) 

7.5. Remti NVO iniciatyvas 

skatinant psichologinės, 

socialinės pagalbos teikimą 

onkologinėmis ligomis 

sergantiems pacientams, 

skatinant savanorystę 

SAM ESPS  

Galimi projektų 

vykdytojai: NVO, 

vykdančios veiklą 

onkologinių ligų srityje 

ES lėšos ir 

LR biudžeto 

bendrojo 

finansavimo 

lėšos, 

projektų 

vykdytojų 

lėšos***** 

ES lėšos ir 

LR biudžeto 

bendrojo 

finansavimo 

lėšos, 

projektų 

vykdytojų 

lėšos***** 

ES lėšos ir 

LR 

biudžeto 

bendrojo 

finansavi

mo lėšos, 

projektų 

vykdytojų 

lėšos****

* 

Pradėti 

įgyvendinti 

Projektai 

 

Pradėti 

įgyvendinti 

Projektai 

 

Pradėti 

įgyvendinti 

Projektai 

 

8 uždavinys. Užtikrinti visapusišką ir kokybišką onkologijos srities duomenų registraciją ir viešai prieinamą informaciją. 

8.1. Užtikrinti visų duomenų 

pateikimą Vėžio registrui,  

atlikti Vėžio registre esančių 

duomenų analizę ir ją skelbti 

interneto tinklalapyje 

Nacionalinis vėžio 

institutas 

 

   Atliekama 

duomenų 

analizė, 

skelbiama 

interneto 

tinklapyje  

Atliekama 

duomenų 

analizė, 

skelbiama 

interneto 

tinklapyje 

Atliekama 

duomenų 

analizė, 

skelbiama 

interneto 

tinklapyje 
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8.2. Plėtoti sukurtus ESPBI IS 

ir specializuotoms 

sveikatinimo veiklos sritims 

skirtus funkcionalumus, 

siekiant sukurti onkologinių 

ligų duomenų tvarkymo 

priemones, skirtas onkologinių 

ligų profilaktikai ir kontrolei 

pagal Lietuvos e. sveikatos 

programos įgyvendinimo planą 

(priklausomai nuo skirto 

finansavimo) 

ASPĮ 

SAM SIPIVD 

SAM ASPD 

     Pradėti 

įgyvendinami 

projektai 

 

* Priemonės gali būti finansuojamos ir iš kitų Nacionalinės vėžio profilaktikos ir kontrolės 2014–2025 metų programos įgyvendinimo priemonių 2017–2019 

metų plane nenurodytų finansavimo šaltinių. 

** Šį uždavinį taip pat įgyvendina Nacionalinės imunoprofilaktikos 2014–2018 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro 2014 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. V-8 „Dėl Nacionalinės imunoprofilaktikos 2014–2018 metų programos patvirtinimo“, 3 priedo „Nacionalinės 

imunoprofilaktikos 2014–2018 metų programos įgyvendinimo priemonių planas“ 1.5 papunktyje nurodyta priemonė. 

*** Iš veiklai skirtų asignavimų. 

**** Iš valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos savivaldybėms, skirtos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) visuomenės sveikatos 

priežiūros funkcijoms vykdyti. 

***** Priemones visiškai ar iš dalies numatoma vykdyti įgyvendinant projektus, bendrai finansuojamus 2014–2020 metų Europos Sąjungos (toliau – ES) 

fondų lėšomis. Projektus numatoma įgyvendinti 2014–2020 metų Europos Sąjungos  fondų investicijų veiksmų programos (toliau –  Veiksmų programa) 

įgyvendinimo laikotarpiu (2015–2022 m.) pagal ES struktūrinių fondų panaudojimą reglamentuojančius teisės aktus. SAM vykdo ES fondų administravimo 

tarpinės institucijos funkcijas (SAM ESPS teisės aktų nustatyta tvarka atlieka ministerijai pavestas atitinkamas užduotis, susijusias su tarpinės institucijos 

funkcijų atlikimu). 

****** Priemones numatoma vykdyti įgyvendinant projektus, bendrai finansuojamus 2014–2020 metų ES fondų lėšomis, pagal Švietimo ir mokslo 

ministerijos administruojamą Veiksmų programos prioritetą „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“. SAM yra 2014–2020 metų 

nacionalinės pažangos programos horizontaliojo prioriteto „Sveikata visiems“ tarpinstitucinio veiklos plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2014 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 293 „Dėl 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos horizontaliojo prioriteto „Sveikata visiems“ tarpinstitucinio 

veiklos plano patvirtinimo“ koordinatorė. 

******* Valstybės investicijų programos (VIP) projektai finansuojami atsižvelgiant į finansines galimybes. 

******** Priemonę numatoma vykdyti įgyvendinant projektą, finansuojamą pagal Veiksmų programos prioritetą „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros 

ir inovacijų skatinimas“. SAM yra 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos horizontaliojo prioriteto „Sveikata visiems“ tarpinstitucinio veiklos 

plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 293 „Dėl 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos 

horizontaliojo prioriteto „Sveikata visiems“ tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ koordinatorė. 

Sutrumpinimai: 
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AASPP – ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos. 

ASPD – Asmens sveikatos priežiūros departamentas. 

ASPĮ – asmens sveikatos priežiūros įstaigos. 

ATLKS – Antrinio ir tretinio lygio koordinavimo skyrius. 

EPBS – Ekonominio planavimo ir biudžeto skyrius. 

ES – Europos Sąjunga. 

ESPBI IS – Elektroninė sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinė sistema. 

ESPS – Europos Sąjungos paramos skyrius. 

HI – Higienos institutas. 

IPS – Investicijų ir programų skyrius. 

„Kraujas“ – Onkohematologinių pacientų bendrija „Kraujas“. 

KDP – VšĮ Kauno Dainavos poliklinika. 

KJL – VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninė. 

KKL – VšĮ Kauno klinikinė ligoninė. 

KUL – VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė. 

Lietuvos e. sveikatos programos įgyvendinimo planas – Lietuvos e. sveikatos sistemos 2015–2025 metų plėtros programos įgyvendinimo priemonių planas, 

patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-890 „Dėl Lietuvos e. sveikatos sistemos 2015–2025 metų 

plėtros programos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“. 

LR – Lietuvos Respublika. 

LSMUL KK – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos. 

LSMU – Lietuvos sveikatos mokslų universitetas. 

ML – VšĮ Marijampolės ligoninė. 

NKLA – Nacionalinė krūtų ligų asociacija. 

NVO – nevyriausybinės organizacijos. 

Onkologinės ligos – ligos, pagal Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtąjį pataisytą ir papildytą leidimą „Sisteminis ligų 

sąrašas“ (Australijos modifikacija, TLK-10-AM), patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. V-164 

„Dėl Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtojo pataisyto ir papildyto leidimo „Sisteminis  ligų sąrašas“ (Australijos 

modifikacija, TLK-10 AM) įdiegimo“, žymimos kodais C00-C96, D00-D48. 

PAASPP – pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos. 

POLA – Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacija. 

PSDF biudžetas – Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetas. 

RKL – VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė. 

RPL – VšĮ Respublikinė Panevėžio ligoninė. 

RŠL – VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė. 

RTL – VšĮ Regioninė Telšių ligoninė. 

RVS – Ryšių su visuomene skyrius. 
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S. Kudirkos ligoninė – VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė. 

SAM – Sveikatos apsaugos ministerija. 

SED – Sveikatos ekonomikos departamentas. 

SIPIVD – Sveikatos išteklių priežiūros ir inovacijų valdymo departamentas. 

SMLPC – Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras. 

Specializuotą onkologinę pagalbą teikiančios sveikatos priežiūros įstaigos – VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos, Lietuvos sveikatos 

mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, Nacionalinis vėžio institutas, VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė, VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė, VšĮ 

Respublikinė Panevėžio ligoninė. 

SPFSKC – Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras. 

Sveikatos priežiūros technologijų vertinimo komitetas – Sveikatos priežiūros technologijų vertinimo komitetas, sudarytas Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro 2014 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. V-277 „Dėl Sveikatos priežiūros technologijų vertinimo komiteto sudarymo, nuostatų ir darbo 

reglamento patvirtinimo“. 

ŠP – VšĮ Šeškinės poliklinika. 

Tikslinės teritorijos – 28 savivaldybės, nurodytos Nacionalinės vėžio profilaktikos ir kontrolės 2014–2025 metų programos, patvirtintos Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. V-814 „Dėl Nacionalinės vėžio profilaktikos ir kontrolės 2014–2025 metų 

programos patvirtinimo“, 152 punkte. 

TL – VšĮ Tauragės ligoninė. 

UL – VšĮ Utenos ligoninė. 

VASPVT – Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie SAM. 

Vėžio registras – registras, įsteigtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr. 806 „Dėl Vėžio registro įsteigimo, Vėžio 

registro nuostatų patvirtinimo ir registro veiklos pradžios nustatymo“. 

VLK – Valstybinė ligonių kasa prie SAM. 

VSB – savivaldybių visuomenės sveikatos biurai. 

VU – Vilniaus universitetas. 

VUL SK – VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos. 

VVKT – Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie SAM. 

 

 


