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DĖL GIMDOS KAKLELIO VĖŽIO PATIKROS PROGRAMOS KOKYBĖS UŽTIKRINIMO 
REIKALAVIMŲ  
 
Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacija (POLA) susipažino su TAR sistemoje įkeltu Gimdos kaklelio 
vėžio patikros programos kokybės užtikrinimo reikalavimų projektu (toliau – Projektas).  
 
Nors palaikome poreikį nustatyti kokybės reikalavimus prevencinėms programoms ir tobulinti dabar veikiantį 
algoritmą, manome, kad planuojant tokius svarbius pakeitimus, turi būti vadovaujamasi bendrakūros principu, 
į procesą nuo pat pradžių įtraukiant pacientų atstovus, nevyriausybines organizacijas. Būtent pacientus 
atstovaujančios organizacijos gali geriausiai įvardinti, su kokiomis problemomis susiduria pacientai, įvertinti 
planuojamus pakeitimus iš paciento perspektyvos. Apgailestaujame, kad į minėto proceso rengimą Pagalbos 
onkologiniams ligoniams organizacija nebuvo įtraukta, mums nebuvo oficialiai pateiktas derinti ir Gimdos 
kaklelio vėžio patikros programos kokybės užtikrinimo reikalavimų projektas. 
 
Susipažinus su jau parengtu Projektu, matome riziką dėl visiškai naujo Kvietimo dalyvauti ankstyvojoje 
programoje algoritmo. Projekte nurodyta, kad moterys dalyvauti programoje ir profilaktiškai pasitikrinti bus 
kviečiamos laiškais (siunčiamais paštu), el. laiškais ir E. sveikata (ESPBI IS/GKV PP posistemė) sistemoje. 
Projekte taip pat nurodoma, kad tam, kad ši pakvietimų sistema veiktų, būtina GKV PP posistemė, kurios 
kūrimas prie ESPBI IS yra atskiras projektas ir kuris šiuo metu suspenduotas, o be šios posistemės sukūrimo 
ir įdiegimo į praktiką neįmanomas GKV PP KC bei pačios programos veikimas ir GKV PP koordinavimas.  
 
Kadangi informacinių sistemų kūrimas ir diegimas yra ilgai trunkantis procesas, o GKV PP posistemė nėra 
sukurta, pasigedome informacijos, nuo kada planuojama, kad šis naujas algoritmas veiks ir kokiu būdu bus 
užtikrinamas tinkamas ir efektyvus naujų posistemių veikimas. Taip pat pasigedome informacijos, ar kvietimai 
dalyvauti programoje bus siunčiame visais trimis būdais, ar vienu iš jų.   
 
Manome,  kad tiek fiziniai, tiek el.laiškai, atkeliaujantys iš naujai veiklą pradėsiančių vykdyti koordinacinių 
centrų gali nesulaukti pakankamo dėmesio, kadangi ilgą laiką informavimo apie prevencines programas  
funkciją vykdė šeimos gydytojai ir  pirminės sveikatos priežiūros centrai, asmenys prie to buvo pripratę, o 
informacijos sklaidos ir pacientų edukacijos apie perėjimą prie naujo modelio išvis nebuvo. 
 
Atkreipiame dėmesį, kad Gyventojų registre esanti asmens deklaruota gyvenamoji vieta dažnai nesutampa su 
asmens gyvenamąja vieta, tad kyla rizika, kad laiškai dalies adresatų nepasieks. Siūlytume apsvarstyti galimybę 
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informaciją apie išsiųstą ir E. sveikatoje patalpintą kvietimą siųsti ir trumposiomis (SMS) žinutėmis į 
mobiliuosius telefonus, kadangi toks informavimo/ priminimų būdas yra ne tik patogus, bet ir taikomas 
užsiregistravus vizitui pas gydytoją, dėl tyrimų,  prie tokio informavimo būdo pacientai yra pripratę. 
 
Sutinkame, kad kvietime iš anksto nurodyta siūloma tyrimo atlikimo data ir laikas yra racionalus, visgi manome, 
kad siūlomos datos turėtų būti ne atsitiktinės, o turėti tam tikrą logiką – pavyzdžiui per  3 mėn. po asmens 
gimimo dienos. Loginę sąsaja turinti data padėtų ir ugdant bei formuluojant sveikatos įpročius, skatinant, 
pavyzdžiui, per 3 mėn. nuo gimimo dienos prevenciškai pasitikrinti sveikatą. Taip pat manome, kad siūlomos 
datos ir laiko koregavimas turi būti galime ne tik telefonu kvietime nurodytais kontaktais, bet ir per E. sveikatos 
sistemą. 
 
Taip pat manome, kad turi būti sudaryta galimybė į e-sveiktos sistemą pacientams įkelti duomenis apie jiems 
anksčiau atliktus profilaktinius patikrinimus, nurodant tyrimo atlikimo datą, vietą, rezultatus. 
 
Nesutinkame, kad savarankiškas, projekte vadinamas opurtunistiniu, profilaktinių tyrimų atlikimas yra 
vengtinas. Manome, kad kaip tik sistema turi sudaryti galimybę asmeniui pačiam kreiptis dėl profilaktinio 
tyrimo atlikimo jam skirtomis PSDF lėšomis į asmeniui patogią sveikatos priežiūros įstaigą, užtikrinant 
duomenų apie atliktą tyrimą įvedimą į E-sveikatos sistemą. 
 
Taip pat pritariame Valstybinės ligonių kasos prie SAM (toliau – VLK) pateiktiems komentarams, kad būtina 
apgalvoti mechanizmą dėl moterų atsisakančių dalyvauti prevencinėje programoje. Manome, kad projekte 
įtvirtinta nuostata, kad  „jei moteris atsisako dalyvauti programoje, jai kvietimai nebesiunčiami“ yra ydinga ir 
žalinga. Manome, kad būtina numatyti priemones, investuoti į edukaciją, skatinant pakeisti moters požiūrį į 
profilaktinius sveikatos patikrinimus ir dalyvavimą prevencinėse programose.  
 
Atsižvelgiant į tai, kad pacientams kils klausimų dėl naujosios programos, manome, kad būtų tikslinga 
suorganizuoti programos pristatymą, kuriame norėtume sudalyvauti. Iš anksto dėkojame ir tikimės tolimesnio 
bendradarbiavimo. Kilus papildomiems klausimams kviečiame kreiptis į POLA direktorę Neringą Čiakienę 
(mob.tel +370 630 60636; el. paštas neringa@pola.lt). 
 

*** 
 
POLA yra skėtinė nevyriausybinė organizacija, šiuo metu vienijanti 30 onkologinėje srityje veikiančių 
nevyriausybinių organizacijų ir turinti 30 000 bendruomenės narių. POLA yra skaidri ir nepriklausoma, 
onkologinių pacientų interesus atstovaujanti organizacija, kurios misija – dėti visas įmanomas pastangas 
siekiant pagerinti onkologinių pacientų ir jų artimųjų gyvenimo kokybę.  
 
 
Pagarbiai      
Neringa Čiakienė 
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