
 

 

PATVIRTINTA 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro  

2022 m.                         d.  
įsakymu Nr. V- 

 

NACIONALINĖS VĖŽIO PROFILAKTIKOS IR KONTROLĖS 2014–2025 METŲ PROGRAMOS  

ĮGYVENDINIMO 2023–2025 METAIS PRIEMONIŲ PLANAS 

 

 

Priemonės 

 

Atsakingi 

vykdytojai 

Preliminarus lėšų poreikis 

(Eur) ir finansavimo šaltinis* 
Laukiami rezultatai 

2023 m. 2024 m. 2025 m. 2023 m. 2024 m. 2025 m. 

1 uždavinys. Tobulinti onkologinės pagalbos valdymą ir koordinavimą. 

1.1. Atlikti kasmetinį 

onkologinės pagalbos 

organizavimo šalyje 

vertinimą ir  SAM interneto 

tinklalapyje skelbti aktualią 

informaciją apie 

Nacionalinės vėžio 

profilaktikos ir kontrolės 

programos įgyvendinimo ir 

onkologinės pagalbos 

organizavimo stebėsenos 

tarybos (toliau – Taryba) 

veiklą 

Taryba  

SAM ASD 

SSPS 

   Atliktas vertinimas   

(2022 metų) ir 

paskelbta 100 

proc.  skelbtinų 

informacinių 

pranešimų 

Atliktas vertinimas 

(2023 metų) ir 

paskelbta 100 proc.  

skelbtinų 

informacinių 

pranešimų 

Atliktas 

vertinimas 

(2024 metų) ir 

paskelbta 100 

proc.  

skelbtinų 

informacinių 

pranešimų 

1.2. Parengti galutinio 

Nacionalinės vėžio 

profilaktikos ir kontrolės 

2014–2025 metų programos 

(toliau – Vėžio kontrolės 

programa) įgyvendinimo 

vertinimo projektą (pasiekti 

rezultatai iki 2024 m.) 

Taryba 

SAM ASD 

SSPS 

     Parengtas 

galutinio 

Vėžio 

programos 

vertinimo 

projektas 

(pasiekti 

rezultatai iki 

2024 m.) 
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1.3. Pradėti rengti  

strateginio lygmens 

dokumento  2026-2035 

metams projektas ir jo 

įgyvendinimo 2026-2029 

priemonių plano projektas 

Taryba 

SAM ASD 

SSPS 

     Parengti 

projektai 

1.4. Parengti Sveikatos 

apsaugos ministro 2017 m. 

vasario 17 d. įsakymo V-156 

pakeitimo projektą, nustatant 

specializuotą onkologinę 

pagalbą teikiančių ASPĮ 

(toliau – kompetencijos 

centrai) nacionalinį tinklą ir 

patobulinti onkologinės 

pagalbos organizavimo 

reikalavimus 

Taryba 

SAM ASD 

SSPS 

   Parengtas įsakymo 

pakeitimo 

projektas  
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1.5. Dalyvauti EU Beating 

Cancer plan įgyvendinime ir 

Horizon2020 projektuose 

pagal gautus kvietimus ir 

patvirtintus projektus, skirtus 

nacionalinių specializuotą 

onkologinę pagalbą 

teikiančių ASPĮ 

(kompetencijos centrų) ir 

ekspertinių tinklų kūrimui: 

- EU4H-2021-JA-03: 

Network of Comprehensive 

Cancer Centres: 

Preparatory activities on 

creation of National 

Comprehensive Cancer 

Centres and EU Networking  

- EU4H-2021-JA-

04: Network of 

Comprehensive Cancer 

Centres: Establishment of 

new EU Network of 

Expertise on Cancers and 

Cancer Conditions 

SAM ASD 

SSPS  

VUL SK 

LSMUL KK 

NVI 

Projekto 

lėšos 

Projekto 

lėšos 

Projekto 

lėšos 

Atlikti veiksmai 

pagal projektų 

veiklų grafikus 

 

 

 

Atlikti veiksmai 

pagal projektų 

veiklų grafikus 

Atlikti 

veiksmai pagal 

projektų 

veiklų grafikus 

2 uždavinys. Plėtoti profilaktinės sveikatos priežiūros paslaugas, ugdyti informuotą ir sveiką visuomenę**. 
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2.1. Vykdyti informacijos 

sklaidą apie onkologinių ligų 

rizikos veiksnius, šalyje 

vykdomas onkologinių ligų 

ankstyvosios diagnostikos 

programas, onkologines 

ligas ir jų prevenciją, 

atsižvelgiant į  mokslo 

įrodymais pagrįstą 

informaciją, viešinti Europos 

kovos su vėžiu planą ir 

kodekso nuostatas,  

Savivaldybių  

VSB 

NVO, 

vykdančios 

veiklą 

sveikatinimo 

srityje  

 

   VSB, 

POLA – 3 

straipsniai 

žiniasklaidos 

priemonėse 

renginiai, 

3 leidiniai,  

LOD ir kt. 

VSB, 

POLA – 3 

straipsniai 

žiniasklaidos 

priemonėse 

renginiai, 

3 leidiniai, LOD ir 

kt. 

VSB, POLA – 

3 renginiai, 

3 leidiniai,  

LOD ir kt. 

2.2. Plėtoti sveiką gyvenseną 

bei stiprinti sveikos 

gyvensenos įgūdžius 

ugdymo įstaigose ir 

bendruomenėse, vykdyti 

visuomenės  sveikatos 

stebėseną savivaldybėse 

SAM VSD 

Savivaldybių  

VSB 

 

23 124 000 22 319 

000 

22 319 000 Prevencinėmis 

priemonėmis 

išvengiamas 

mirtingumas 

(mirusiųjų skaičius 

100 tūkst. 

gyventojų) - 255,8 

 

Suaugusiųjų, kurie 

savo dabartinę 

sveikatos būklę 

vertina kaip gerą ar 

labai gerą, dalis 

(proc.) - 62,35 

Prevencinėmis 

priemonėmis 

išvengiamas 

mirtingumas 

(mirusiųjų skaičius 

100 tūkst. 

gyventojų)- 237,91 

 

Suaugusiųjų, kurie 

savo dabartinę 

sveikatos būklę 

vertina kaip gerą ar 

labai gerą, dalis 

(proc.) - 63,18 

Prevencinėmis 

priemonėmis 

išvengiamas 

mirtingumas 

(mirusiųjų 

skaičius 100 

tūkst. 

gyventojų-

220,0  

 

Suaugusiųjų, 

kurie savo 

dabartinę 

sveikatos 

būklę vertina 

kaip gerą ar 

labai gerą, 

dalis (proc.) - 

64,0 

formatavo: Paryškintas

formatavo: Paryškintas

formatavo: Perbraukimas, Paryškintas

formatavo: Perbraukimas

formatavo: Paryškintas

formatavo: Perbraukimas, Paryškintas

formatavo: Perbraukimas

formatavo: Paryškintas

formatavo: Perbraukimas, Paryškintas

formatavo: Paryškintas
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2.3. Dalyvauti EU Beating 

Cancer plan įgyvendinime  

ir Horizon2020 projekte 

pagal gautą kvietimą ir 

patvirtintą projektą, skirtą  

ŽPV vakcinavimo 

žinomumui didinti ir 

skatinti: 

EU4H-2021-JA-02: Support 

to assist Member States to 

roll out large-scale human 

papillomavirus vaccination 

campaign 

Nacionalinis 

visuomenės 

sveikatos 

centras prie 

SAM 

Projekto  

lėšos 

Projekto  

lėšos 

Projekto  

lėšos 

Atlikti veiksmai 

pagal projekto 

veiklų grafiką 

 

Atlikti veiksmai 

pagal projekto 

veiklų grafiką 

 

Atlikti 

veiksmai pagal 

projekto 

veiklų grafiką 

 

2.4. Dalyvauti EU Beating 

Cancer plan įgyvendinime  

ir Horizon2020 projekte 

pagal gautą kvietimą ir 

patvirtintą projektą, skirtą 

vėžio rizikos veiksniams 

valdyti: 

EU4H-2022-JA-02: Direct 

grants to member States 

authorities: Cancer and 

other NCDs prevention – 

action on health 

determinants (AWP Rrf: 

CR-g-22-08.01) 

SAM 

Higienos 

institutas  

Projekto  

lėšos 

Projekto  

lėšos  

Projekto  

lėšos 

Atlikti veiksmai 

pagal projekto 

veiklų grafiką 

 

Atlikti veiksmai 

pagal projekto 

veiklų grafiką 

 

Atlikti 

veiksmai pagal 

projekto 

veiklų grafiką 
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2.5. Svarstyti ir priimti 

sprendimą dėl berniukų 

skiepijimo ŽPV vakcina 

įtraukimo į Nacionalinė 

imunoprofilaktikos 2019–

2023 metų programą (toliau 

– Programa), patvirtintą 

Sveikatos apsaugos ministro  

2019-01-28 įsakymu Nr. V-

115 

SAM VSD     Atliktas vertinimas 

ir priimtas 

sprendimas dėl 

berniukų skiepijimo 

ŽPV vakcina 

įtraukimo į 

Programą 

 

 2.6. Tobulinti teisės aktus, 

susijusius su onkologinių 

ligų rizikos veiksnių 

(tabakas, alkoholis, fizinis 

aktyvumas, mityba, darbo 

aplinka) valdymu  

SAM VSD    Atlikti veiksmai, 

skirti valdyti 

rizikos veiksnius  

 

Atlikti veiksmai, 

skirti valdyti rizikos 

veiksnius  

 

Atlikti 

veiksmai, 

skirti valdyti 

rizikos 

veiksnius  

 

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

3.1.  Aktyviau / organizuotai 

vykdyti Gimdos kaklelio 

vėžio ankstyvosios 

diagnostikos programą 

ASPĮ 

Nacionalinis 

vėžio institutas 

VLK 

Koordinavimo 

centrai 

(pradėjus 

veiklą) 

PSDF 

biudžetas 

PSDF 

biudžetas 

PSDF 

biudžetas 

 

Patikrinta 60 proc. 

gyventojų, 

atitinkančių 

prevencinės 

programos 

reikalavimus 

Patikrinta 70 proc. 

gyventojų, 

atitinkančių 

prevencinės 

programos 

reikalavimus 

Patikrinta 80 

proc. 

gyventojų, 

atitinkančių 

prevencinės 

programos 

reikalavimus 

3.2. Aktyviau / organizuotai 

vykdyti krūties vėžio 

ankstyvosios diagnostikos 

programą 

ASPĮ 

Nacionalinis 

vėžio institutas 

VLK 

Koordinavimo 

centrai 

(pradėjus 

veiklą) 

PSDF 

biudžetas 

PSDF 

biudžetas 

PSDF 

biudžetas 

Patikrinta 60 proc. 

gyventojų, 

atitinkančių 

prevencinės 

programos 

reikalavimus 

Patikrinta 70 proc. 

gyventojų, 

atitinkančių 

prevencinės 

programos 

reikalavimus 

Patikrinta 80 

proc. 

gyventojų, 

atitinkančių 

prevencinės 

programos 

reikalavimus 
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3.3. Aktyviau / organizuotai 

vykdyti Storosios žarnos 

vėžio ankstyvosios 

diagnostikos programą 

ASPĮ 

Nacionalinis 

vėžio institutas 

VLK 

Koordinavimo 

centrai 

(pradėjus 

veiklą) 

PSDF 

biudžetas 

PSDF 

biudžetas 

PSDF 

biudžetas 

Patikrinta ne 

mažiau kaip 60 

proc. gyventojų, 

atitinkančių 

prevencinės 

programos 

reikalavimus 

Patikrinta ne mažiau 

kaip 70 proc. 

gyventojų, 

atitinkančių 

prevencinės 

programos 

reikalavimus 

Patikrinta ne 

mažiau kaip 

80 proc 

gyventojų, 

atitinkančių 

prevencinės 

programos 

reikalavimus 

3.4. Aktyviau vykdyti 

Priešinės liaukos vėžio 

ankstyvosios diagnostikos 

programą  

 

ASPĮ 

Nacionalinis 

vėžio institutas 

VLK 

 

PSDF 

biudžetas 

PSDF 

biudžetas 

PSDF 

biudžetas 

Vykdoma 

programa 

Vykdoma programa Vykdoma 

programa 

3.5. Parengti, išbandyti ir 

įdiegti 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  

Projektų 

vykdytojai / 

partneriai: 

VUL SK 

LSMUL KK 

Nacionalinis 

vėžio 

institutas, 

POLA? 

 

ES lėšos ir 

LR 

biudžeto 

bendrojo 

finansavim

o lėšos** 

  Įgyvendinami 

projektai / pasiekti 

projektų rodikliai 

  

3.6. Mokyti pirminio ir 

antrinio lygio asmens 

sveikatos priežiūros 

specialistus kokybiškai teikti 

paslaugas pagal atrankinės 

patikros dėl onkologinių ligų 

programas 

Projektų 

vykdytojai / 

partneriai: 

VUL SK 

LSMUL KK 

Nacionalinis 

vėžio 

institutas, 

POLA? 

ES lėšos ir 

LR 

biudžeto 

bendrojo 

finansavim

o lėšos** 

  Įgyvendinami 

projektai / pasiekti 

projektų rodikliai  
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3.7. Gavus kvietimus, 

dalyvauti EU Beating 

Cancer plan įgyvendinime 

išbandomų vėžio 

lokalizacijų ankstyvosios 

diagnostikos programų 

pilotiniuose projektuose: 

1) plaučio vėžio 

ankstyvosios diagnostikos  

2) priešinės liaukos vėžio 

ankstyvosios diagnostikos  

VUL SK 

LSMUL KK 

Nacionalinis 

vėžio institutas 

 

 

Projektų  

lėšos 

Projektų  

lėšos  

Projektų  

lėšos 

Atlikti veiksmai 

pagal projektų 

veiklų grafiką 

 

Atlikti veiksmai 

pagal projektų 

veiklų grafiką 

 

Atlikti 

veiksmai pagal 

projektų 

veiklų grafiką 

 

3.8. Parengti Veido ir 

žandikaulių srities vėžio 

ankstyvosios diagnostikos, 

gydymo paslaugų 

organizavimo, šių paslaugų 

kokybės ir prieinamumo 

rodiklių stebėsenos tvarkos 

aprašo projektą  

SAM ASD 

PSPSS 

   Parengtas tvarkos 

aprašo projektas 

  

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

socialinę atskirtį. 

4.1. Atlikti chirurgijos 

paslaugų dėl onkologinių 

ligų teikimo analizę ir 

parengti chirurgijos paslaugų 

kokybės reikalavimus, 

siekiant chirurgijos paslaugų 

dėl onkologinių ligų 

koncentravimo kompetencijų 

centruose 

SAM sudaryta 

darbo grupė  

 

    Atlikta analizė ir 

parengti chirurgijos 

paslaugų kokybės 

reikalavimai 
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4.2. Vykdant projektą 

„Paslaugų kokybės 

gerinimas, parengiant 

pagrindines mirties 

priežastis lemiančių ligų, 

sveikatos sutrikimų 

integruotos sveikatos 

priežiūros standartus“ 

(10.1.3-ESFA-V-918-01-

0009) parengtų optimalaus 

„paciento kelio“ metodinių 

dokumentų paketų SAM 

teisės aktų projektus: 

1) plaučių piktybinio naviko,  

2) storosios ir tiesiosios 

žarnos piktybinio naviko,  

3) kepenų piktybinio naviko,  

4) skrandžio piktybinio 

naviko 

5) priešinės liaukos 

piktybinio naviko  

6) melanomos 

7) krūties piktybinio naviko  

8) kasos piktybinio naviko 

SAM 

Projekto 

vykdytojas 

   Parengti 3 

onkologinių ligų 

optimalaus 

„paciento kelio“  - 

diagnostikos ir 

gydymo tvarkos 

aprašų projektai 

Parengti 3 

onkologinių ligų 

optimalaus 

„paciento kelio“  - 

diagnostikos ir 

gydymo tvarkos 

aprašų projektai 

Parengtas 2 

onkologinių 

ligų 

optimalaus 

„paciento 

kelio“ - 

diagnostikos ir 

gydymo 

tvarkos aprašo 

projektas 
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4.3. Vykdant projektą 

„Paslaugų kokybės 

gerinimas, parengiant 

pagrindines mirties 

priežastis lemiančių ligų, 

sveikatos sutrikimų 

integruotos sveikatos 

priežiūros standartus“ 

(10.1.3-ESFA-V-918-01-

0009) parengti optimalaus 

„paciento kelio“ metodinių 

dokumentų paketus: 

1) kiaušidžių piktybinio 

naviko 

2) inksto piktybinio naviko  

3) burnos piktybinio naviko 

Projekto 

vykdytojas 

   Parengti 3 

onkologinių ligų 

optimalūs 

„paciento keliai“ 

  

4.4. Vertinti visuomenės 

sveikatos technologijas, 

sveikatos technologijas, 

susijusias su medicinos 

prietaisais pagal Sveikatos 

priežiūros technologijų 

vertinimo komiteto 

nustatytus prioritetus ir 

vertinti vaistinių preparatų 

naudojant sveikatos 

technologijų vertinimo 

metodiką (onkologijos 

srities) 

HI 

VASPVT  

VVKT 

 

   Vertintų 

technologijų 

skaičius:    

HI – 1, 

VVKT, VASPVT 

– pagal pareiškėjų 

poreikį 

 

Vertintų 

technologijų 

skaičius:    

HI – 1, 

VVKT, VASPVT – 

pagal pareiškėjų 

poreikį 

 

 

Vertintų 

technologijų 

skaičius:    

HI – 1, 

VVKT, 

VASPVT – 

pagal 

pareiškėjų 

poreikį 
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4.5. Parengti efektyvaus 

pacientų srautų valdymo 

modelį, užtikrinantį, kad  

sveikatos priežiūros 

paslaugos asmenims, 

kuriems pirmą kartą įtarta 

onkologinė liga, būtų 

suteiktos laiku (žaliasis 

koridorius), įdiegti jį į 

praktiką įgyvendinant 

bandomąjį projektą  

Projektų 

vykdytojai / 

partneriai: 

KUL 

VUL SK 

LSMUL KK 

Nacionalinis 

vėžio institutas 

RŠL 

RPL 

ES lėšos ir 

LR 

biudžeto 

bendrojo 

finansavim

o lėšos** 

   Baigtas, 

išbandytas ir 

įdiegtas efektyvaus 

pacientų srautų 

valdymo modelis 

„žaliasis 

koridorius“ 

Įgyvendintas 

projektas ir 

pasiekti projekto 

rodikliai 

  

4.6. Dalyvauti EU Beating 

Cancer plan priemonės 

„Gerinti inovatyvios 

terapijos, vaistų ir medicinos 

pagalbos priemonių 

prieinamumą, užtikrinti, kad 

laikotarpis nuo inovacijų 

įregistravimo iki jų įdiegimo 

bei kompensavimo PSDF 

lėšomis būtų ne ilgesnis kaip 

3 metai po jų registracijos“ 

įgyvendinime  

SAM FPS 

VLK 

   Laikotarpis nuo 

inovacijų 

įregistravimo iki jų 

įdiegimo bei 

kompensavimo 

PSDF lėšomis ne 

ilgesnis kaip 3 

metai po jų 

registracijos 

Laikotarpis nuo 

inovacijų 

įregistravimo iki jų 

įdiegimo bei 

kompensavimo 

PSDF lėšomis ne 

ilgesnis kaip 3 metai 

po jų registracijos 

Laikotarpis 

nuo inovacijų 

įregistravimo 

iki jų įdiegimo 

bei 

kompensavim

o PSDF 

lėšomis ne 

ilgesnis kaip 3 

metai po jų 

registracijos 

4.7. Didinti personalizuotos 

medicinos pasiekimų 

prieinamumą onkologijoje, 

įgyvendinant: 

1) „1 milijonas genomų“ 

projektą 

2) „Pažangios ląstelių 

terapijos centro kūrimas“ 

projektą  

Projektų 

vykdytojai: 

VUL SK 

LSMUL KK 

Nacionalinis 

vėžio institutas 

 

RRF lėšos RRF lėšos RRF lėšos Atlikti veiksmai 

pagal projektų 

veiklų grafiką 

 

Atlikti veiksmai 

pagal projektų 

veiklų grafiką 

 

Atlikti 

veiksmai pagal 

projektų 

veiklų grafiką 
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4.8. 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 

Projektų 

vykdytojai / 

partneriai: 

VU 

LSMU 

ES 

lėšos*** 

  Įgyvendinami 

projektai / pasiekti 

projektų rodikliai 

  

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

5.1. Sudaryti sąlygas 

(sudaryti bendradarbiavimo 

sutartis su NVO,  suteikti 

patalpas, sudaryti sąlygas 

teikti savitarpio pagalbą ir 

pan.), teikti metodologinę ir 

kitą pagalbą NVO, kurios 

organizuoja psichologinės, 

socialinės, savitarpio 

pagalbos onkologinėmis 

ligomis sergantiems 

pacientams teikimą 

ASPĮ 

Savivaldybės 

(ASPĮ 

steigėjai) 

Nacionalinis 

vėžio 

institutas, 

SOPTĮ 

 

   ASPĮ sudariusių 

sąlygas veikti 

NVO, skaičius (ne 

mažiau kaip 10)  

ASPĮ, sudariusių 

sąlygas veikti NVO, 

skaičius (ne mažiau 

kaip 10) 

ASPĮ, 

sudariusių 

sąlygas veikti 

NVO, skaičius 

(ne mažiau 

kaip 10) 
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5.2. Organizuoti 

informacinės, psichologinės, 

socialinės, savitarpio 

pagalbos onkologinėmis 

ligomis sergantiems 

pacientams, jų šeimos 

nariams teikimą, atkreipiant 

dėmesį į paslaugų 

netolygumų pažinimą, taip 

pat karo pabėgėliams iš 

Ukrainos 

VSB (nes 

lėšos šioms 

veikloms 

skiriamos per 

VSB, pagal 

VSB planus 

numatyti ir 

rodiklius), 

NVO (POLA, 

asociacija 

„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 1 

000 

5.3. Užtikrinti pacientams, 

sergantiems pažengusių 

stadijų onkologinėmis 

ligomis, paliatyviosios 

pagalbos paslaugų prieinamą 

visoje šalies teritorijoje visą 

parą (24/7), įdiegiant 

ambulatorines mobilias 

paliatyvios pagalbos 

komandas.  

SAM PSPSS  PSDF 

biudžeto 

lėšos 

PSDF 

biudžeto 

lėšos 

Parengtas teisės 

akto pakeitimas 

Paliatyvi pagalba 

užtikrinama visą 

parą (24/7) 

Paliatyvi 

pagalba 

užtikrinama 

visą parą 

(24/7)  

formatavo: Šriftas: Kursyvas

formatavo: Šriftas: Kursyvas

formatavo: Paryškintas

formatavo: Paryškintas

formatavo: Paryškintas

formatavo: Paryškintas

formatavo: Paryškintas
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5.4. Pagal kompetenciją 

dalyvauti EU Beating 

Cancer plan įgyvendinime: 

- Užtikrinti, kad sergantieji 

onkologine liga gyventų 

visavertį gyvenimą, kuriame 

nebūtų diskriminavimo ir 

nesąžiningų kliūčių  

- Įgyvendinti socialinę 

integraciją ir reintegraciją 

darbo vietoje lengvinančios 

priemones, įskaitant 

ankstyvą onkologine liga 

sergančių pacientų darbo 

sąlygų įvertinimą ir 

pritaikymą- Užtikrinti 

Direktyvos dėl tėvų ir 

prižiūrinčiųjų asmenų 

profesinio ir asmeninio 

gyvenimo pusiausvyros 

įgyvendinimą, kuria 

įvedamos prižiūrinčiojo 

asmens atostogos ir 

galimybė prašyti lanksčios 

darbo laiko tvarkos 

- Spręsti onkologinę ligą 

įveikusių asmenų sąžiningos 

prieigos prie finansinių 

paslaugų klausimus, 

parengiant elgesio kodeksą 

ir apmąstant ilgalaikius 

sprendimus 

SADM 

FM 

 

 

 

   Suorganizuoti 

aptarimai su 

SADM ir FM, 

skirti  pristatyti 

problematiką ir  

aptarti reikalingus 

atlikti veiksmus – 

ne mažiau kaip 2 

Atlikti veiksmai, 

skirti įgyvendinti EU 

Beating Cancer plan 

numatytas priemones 

Atlikti 

veiksmai, 

skirti 

įgyvendinti 

EU Beating 

Cancer plan 

numatytas 

priemones 
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Prisidėti prie Europinio 

tinklo kūrimo, skirto 

jauniems žmonėms, 

sirgusiems vėžiu, 

įgyvendinant projektą 

101056918 — EU Network 

of Youth Cancer Survivors 

(EU-CAYAS-NET), viena 

iš EU Beating Cancer plan 

priemonių 

POLA     Atlikti veiksmai 

pagal projektų 

veiklų grafiką 

 

Atlikti veiksmai 

pagal projektų veiklų 

grafiką 

 

 

6 uždavinys.  Gerinti onkologijos mokymo kokybę, vystyti mokslą. 

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) 
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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. Dalyvauti Europos 

klinikinių ir kitų 

biomedicininių tyrimų centrų 

veikloje  

VUL SK 

LSMUL KK 

Nacionalinis 

vėžio institutas 

 

ASPĮ lėšos ASPĮ 

lėšos 

ASPĮ lėšos Tarptautinių 

akademinių 

nekomercinių 

biomedicininių 

tyrimų, kuriuose 

dalyvauta, skaičius 

Tarptautinių 

akademinių 

nekomercinių 

biomedicininių 

tyrimų, kuriuose 

dalyvauta, skaičius 

Tarptautinių 

akademinių 

nekomercinių 

biomedicininių 

tyrimų, 

kuriuose 

dalyvauta, 

skaičius 

6.4. Dalyvauti EU Beating 

cancer plan nurodytos 

priemonės „Gerinti vaikų ir 

jaunų suaugusiųjų  sergančių 

vėžiu, išgyvenamumą“ 

veikloje, siekiant didinti 

tarptautinių akademinių 

nekomercinių biomedicininių 

tyrimų, į kuriuos įtraukti 

vaikai, skaičių 

VUL SK 

LSMU KK 

   Vaikų, įtrauktų į 

tarptautinius 

akademinius 

nekomercinius 

klinikinius ir 

neintervencinius 

(biomedicininius) 

tyrimus, skaičius 

Vaikų, įtrauktų į 

tarptautinius 

akademinius 

nekomercinius 

klinikinius ir 

neintervencinius 

(biomedicininius) 

tyrimus, skaičius 

Vaikų, įtrauktų 

į tarptautinius 

akademinius 

nekomercinius 

klinikinius ir 

neintervencini

us 

(biomedicinini

us) tyrimus, 

skaičius 

6.5. Dalyvauti projekte 

Horizon-MISS-2021-

UNCAN-01: Preparing 

UNCAN.eu, a European 

initiative to understand 

cancer 

VULSK 

 

 

Projekto 

lėšos 

Projekto 

lėšos 

Projekto 

lėšos 

Atlikti veiksmai 

pagal projekto 

veiklų grafiką 

 

Atlikti veiksmai 

pagal projekto 

veiklų grafiką 

 

Atlikti 

veiksmai pagal 

projekto 

veiklų grafiką 
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6.6. Dalyvauti projekte 

Horizon-MISS-2022-

CANCER-01-05: 

Establishing of national 

cancer mission hubs and 

creation of network to 

support the Mission on 

Cancer  

LSMU 

LMT 

Asocijuoti 

partneriai: 

NVI, LSMU 

KK, VUL SK  

Projekto 

lėšos 

Projekto 

lėšos 

Projekto 

lėšos 

Atlikti veiksmai 

pagal projekto 

veiklų grafiką 

 

Atlikti veiksmai 

pagal projekto 

veiklų grafiką 

 

Atlikti 

veiksmai pagal 

projekto 

veiklų grafiką 

 

6.7. Dalyvauti projekte 

Horizon-MISS-2022-

CANCER-01-02: 

Strengthening research 

capacities of Comprehensive 

Cancer Infrastructures 

NVI 

LMT 

Projekto 

lėšos 

Projekto 

lėšos 

Projekto 

lėšos 

Atlikti veiksmai 

pagal projekto 

veiklų grafiką 

 

Atlikti veiksmai 

pagal projekto 

veiklų grafiką 

 

Atlikti 

veiksmai pagal 

projekto 

veiklų grafiką 

 

6.8. Vykdyti mokslo 

projektus, skirtus 

personalizuotos medicinos 

vystymui šalyje  

VUL SK 

LSMUL KK 

Nacionalinis 

vėžio institutas 

KUL 

RŠL 

RPL 

Labdaros ir 

paramos 

fondo 

„Ateities 

biomedici-

nos 

fondas“ 

lėšos 

 

Labdaros 

ir paramos 

fondo 

„Ateities 

biomedi-

cinos 

fondas“ 

lėšos 

Labdaros 

ir paramos 

fondo  

„Ateities 

biomedi-

cinos 

fondas“ 

lėšos 

Atlikti veiksmai 

pagal projektų 

veiklų grafiką 

Atlikti veiksmai 

pagal projektų 

veiklų grafiką 

Atlikti 

veiksmai pagal 

projektų 

veiklų grafiką 

7 uždavinys. Vystyti bendradarbiavimą su NVO onkologinės pagalbos srityje, plėtoti NVO veiklą visuomenėje. 

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 atstovai 

įtraukiami į ų 

dalyvavimas (100 

proc.) darbo 

grupių (tarybų, 

komitetų ir kt.) 

veikląloje (100 

proc.) 

NVO atstovai 

įtraaukiami į ų (100 

proc.) dalyvavimas 

darbo grupių 

(tarybų, komitetų ir 

kt.) veikląoje (100 

proc.) 

NVO atstovai 

ų įtraukiami į 

(100 proc.)  

dalyvavimas 

darbo grupių 

(tarybų, 

komitetų ir kt.) 

veikląoje (100 

proc.) 

https://abfondas.lt/
https://abfondas.lt/
https://abfondas.lt/
https://abfondas.lt/
https://abfondas.lt/
https://abfondas.lt/
https://abfondas.lt/
https://abfondas.lt/
https://abfondas.lt/
https://abfondas.lt/
https://abfondas.lt/
https://abfondas.lt/
https://abfondas.lt/
https://abfondas.lt/
https://abfondas.lt/
https://abfondas.lt/
https://abfondas.lt/
https://abfondas.lt/
https://abfondas.lt/
https://abfondas.lt/
https://abfondas.lt/
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7.2. Organizuoti renginius, 

rengti pranešimus apie 

aktualijas onkologijos 

srityje, skelbti informaciją 

interneto svetainėje, 

visuomenės informavimo 

priemonėse, socialiniuose 

tinkluose 

NVO 

Gydytojų 

profesinės 

draugijos, SAM 

   Kartu surengtų 

Renginių skaičius 

(su POLA – ne 

mažiau kaip 2 

kasmet) 

Paskelbtų 

informacinių 

pranešimų  

skaičius (ne 

mažiau kaip 20) 

Kartu surengtų 

rRenginių skaičius 

(su POLA – ne 

mažiau kaip 2 

kasmet) 

Paskelbtų 

informacinių 

pranešimų  skaičius 

(ne mažiau kaip 20) 

Kartu surengtų 

Rrenginių 

skaičius (su 

POLA – ne 

mažiau kaip 2 

kasmet) 

Paskelbtų 

informacinių 

pranešimų  

skaičius (ne 

mažiau kaip 

20) 

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

8.1. Užtikrinti visų duomenų 

pateikimą Vėžio registrui, 

kartu su Lietuvos statistikos 

departamentu  atlikti Vėžio 

registre esančių duomenų 

analizę, rengti vizualią 

informaciją visuomenei ir 

specialistams ir ją skelbti 

Nacionalinio vėžio instituto 

interneto tinklalapyje 

Nacionalinis 

vėžio institutas 

Lietuvos 

statistikos 

departamentas 

   Atliekama 

duomenų analizė ir 

interneto 

tinklalapyje 

skelbiama  

Atliekama duomenų 

analizė ir interneto 

tinklalapyje 

skelbiama  

Atliekama 

duomenų 

analizė ir 

interneto 

tinklalapyje 

skelbiama  

8.2. Įdiegti į ESPBI IS formą 

090/a „Pranešimas apie 

pirmą kartą nustatytą 

onkologinės ligos diagnozę“ 

SAM E. 

sveikatos skyrius 

     Įdiegta forma 
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8.3. Sukurti ESPBI IS 

funkcionalumus, reikalingus 

gimdos kaklelio vėžio, 

storosios žarnos vėžio ir 

krūties vėžio ankstyvosios 

diagnostikos programas 

vykdyti organizuotai ir 

koordinuotai, su galimybe 

stebėti „paciento kelią“ ir 

atlikti duomenų analizę 

SAM E. 

sveikatos skyrius 

Projekto 

vykdytojai  

 EGDAP 

lėšos**** 

EGDAP 

lėšos**** 

  Sukurti ir 

įdiegti ESPBI 

IS 

funkcionalu-

mai 

8.4. Dalyvauti EU Beating 

Cancer plan įgyvendinime 

pagal gautą kvietimą ir 

patvirtintą projektą: 

EU4H-2021-JA-05: Direct 

grants to Member States’ 

authorities: strengthening 

eHealth, integrating 

telemedicine and remote 

monitoring in health and 

care systems for cancer 

prevention and care (AWP 

Ref.: DP/C-g-11.3.1)  

NVI Projekto 

lėšos 

Projekto 

lėšos 

Projekto  

lėšos  

Atlikti veiksmai 

pagal projekto 

veiklų grafiką 

 

Atlikti veiksmai 

pagal projekto 

veiklų grafiką 

 

Atlikti 

veiksmai pagal 

projekto veiklų 

grafiką 

 

8.5. Išanalizuoti poreikį 

galimybes apskaityti 

infromaciją apie pacientus, 

kuriems atsinaujino 

onkologinė liga 

SAM sudaryta 

darbo grupė 

     Atlikta analizė 
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8.6. Dalyvauti EU beating 

cancer plan įgyvendinime  ir 

Horizon2020 projekte pagal 

gautą kvietimą ir patvirtintą 

projektą, skirtą vėžio rizikos 

veiksniams valdyti: 

EU4H-2022-JA-02: Direct 

grants to member States 

authorities: contribution to 

the Cancer Inequalities 

Registry to monitor national 

cancer control policies 

(AWP Rrf: CR-g-22-10.03) 

NVI Projekto 

lėšos 

Projekto 

Lėšos 

Projekto 

lėšos 

Atlikti veiksmai 

pagal projekto 

veiklų grafiką 

 

Atlikti veiksmai 

pagal projekto 

veiklų grafiką 

 

Atlikti 

veiksmai pagal 

projekto veiklų 

grafiką 

 

8.7. Dalyvauti EU beating 

cancer plano įgyvendinime  

ir Horizon2020 projekte 

pagal gautą kvietimą ir 

patvirtintą projektą, skirtą 

skaitmeninio Pasveikusiojo 

paso įdiegimui: 

SC1-DTH-13-2020: 

Implementation research for 

scaling up and transfer of 

innovative solutions 

involving digital tools for 

people-centred care 

VUL SK 

 

Projekto 

lėšos 

Projekto 

lėšos 

Projekto 

lėšos  

Atlikti veiksmai 

pagal projekto 

veiklų grafiką 

 

Atlikti veiksmai 

pagal projekto 

veiklų grafiką. 

Sugeneruotas 

pasveikusiojo pasas 

(ne mažiau kaip 20) 

 

Atlikti 

veiksmai pagal 

projekto veiklų 

grafiką. 

Sugeneruotas 

pasveikusiojo 

pasas (ne 

mažiau kaip 

30) 

 

* Priemonės gali būti finansuojamos ir iš kitų Nacionalinės vėžio profilaktikos ir kontrolės 2014–2025 metų programos įgyvendinimo 2020–2022 metais 

priemonių plane nenurodytų finansavimo šaltinių. 

** Priemones visiškai ar iš dalies numatoma vykdyti įgyvendinant projektus, bendrai finansuojamus 2014–2020 metų ES fondų lėšomis. Projektus numatoma 

įgyvendinti 2014–2020 metų Europos Sąjungos  fondų investicijų veiksmų programos (toliau –  Veiksmų programa) įgyvendinimo laikotarpiu (2015–2023 m.) 

pagal ES struktūrinių fondų panaudojimą reglamentuojančius teisės aktus. SAM vykdo ES fondų administravimo tarpinės institucijos funkcijas (SAM ESPS 

teisės aktų nustatyta tvarka atlieka SAM pavestas atitinkamas užduotis, susijusias su tarpinės institucijos funkcijų atlikimu). 

*** Priemones numatoma vykdyti įgyvendinant projektus, bendrai finansuojamus 2014–2020 metų ES fondų lėšomis, pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ir sporto ministerijos administruojamą Veiksmų programos prioritetą „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“.  

**** Priemones numatoma vykdyti įgyvendinant projektus, finansuojamus Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (EGADP) lėšomis, pagal 

planą „Naujos kartos Lietuva“. 
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Sutrumpinimai: 

ASD SSPS – Asmens sveikatos departamento Specializuotos sveikatos priežiūros skyrius. 

ASPĮ – asmens sveikatos priežiūros įstaigos. 

ES – Europos Sąjunga. 

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

EU – European Union 

E. sveikatos skyrius – Elektroninės sveikatos sistemos ir informacinių išteklių skyrius. 

FM – Lietuvos Respublikos finansų ministerija.  

FPS – Farmacijos politikos skyrius. 

HI – Higienos institutas. 

„Kraujas“ – Asociacija „Kraujas“. 

KUL – VšĮ Klaipėdos universiteto ligoninė. 

LMT – Lietuvos mokslo taryba. 

LOD – Lietuvos onkologų draugija. 

LR – Lietuvos Respublika. 

LSMUL KK – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos. 

LSMU – Lietuvos sveikatos mokslų universitetas. 

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. 

PSPSS – Asmens sveikatos departamento Pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos skyrius. 

RPL – VšĮ Respublikinė Panevėžio ligoninė. 

RRF The Recovery and Resilience Facility, Europos Komisijos finansinis mechanizmas, skirtas sušvelninti ekonominį ir socialinį koronaviruso pandemijos 

poveikį ir padaryti Europos ekonomiką bei visuomenes tvaresnes, atsparesnes ir geriau pasirengusias iššūkiams ir galimybėms. 

RŠL – VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė. 

SAM – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija. 

SADM – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija. 

SOPTĮ – Specializuotą onkologinę pagalbą teikiančios sveikatos priežiūros įstaigos (VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikos, Lietuvos sveikatos 

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

Respublikinė Panevėžio ligoninė). 

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

VASPVT – Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos. 

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 Sveikatos apsaugos ministerijos. 

VSB – savivaldybių visuomenės sveikatos biurai. 

VSD –Visuomenės sveikatos departamentas. 

VVKT – Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie LR sveikatos apsaugos ministerijos. 

VU – Vilniaus universitetas. 

VUL SK – VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos. 

 


