
Skirta moterims nuo 
50 iki 69 metų imtinai.

Pasitikrinti galite kartą 
per 2 metus. 

Atliekamas mamografinis tyrimas. Ga-
vus šeimos gydytojo siuntimą atlikti ma-
mografinį tyrimą, galima iš anksto užsire-
gistruoti mamografijos įrenginį turinčioje 
sveikatos priežiūros įstaigoje, atliksian-
čioje tyrimą.

moterimS nuo 50 iki 69 metų

krūtieS vėžio 
Prevencinė 
Programa



vyramS nuo 50 iki 75 metų

Skirta vyrams nuo 50 iki 75 metų ir 
vyrams nuo 45 metų, 

jei jų tėvai ar broliai sirgo priešinės 
liaukos vėžiu.

Pasitikrinti galite kartą
per 2 metus. 

Atliekamas kraujo tyrimas, parodantis 
prostatos specifinio antigeno (PSA) kon-
centraciją kraujyje. Jei PSA kiekis viršija 
normą, pacientas siunčiamas konsultuo-
tis pas urologą, prireikus atliekama prie-
šinės liaukos biopsija.

PriešinėS liaukoS 
(ProStatoS) vėžio 

Prevencinė 
Programa



50–74 metų amžiauS aSmenimS 

Skirta 50–74 metų 
amžiaus asmenims. 

Pasitikrinti galite kartą
per 2 metus. 

Atliekamas slapto kraujavimo 
testas. Jei testo atsakymas teigia-
mas – šeimos gydytojas išduoda 
siuntimą pas gydytoją specialistą. 
Kolonoskopija ir, prireikus, biopsi-
ja yra būdai objektyviai patvirtinti 
storosios žarnos vėžio diagnozę.

StoroSioS žarnoS 
vėžio Prevencinė 

Programa



40–65 metų amžiauS 
rizikoS gruPėS aSmenimS

Skirta 40–65 metų amžiaus rizikos 
grupės asmenims.

Pasitikrinti galite kartą per metus. 

Šeimos gydytojas nustato rizikos veiks-
nius ir, jei reikia, sudaro prevencijos pla-
ną. Jei pacientas turi didelę tikimybę sirgti 
širdies ir kraujagyslių ligomis ir cukriniu 
diabetu, jis siunčiamas išsamiau ištirti, o 
prireikus – skiriamas gydymas.

širdieS ir kraujagySlių 
ligų ir cukrinio 

diabeto Prevencinė 
Programa 



moterimS nuo 25 iki 60 metų

Skirta moterims
nuo 25 iki 60 metų amžiaus.

Pasitikrinti galite kartą per 3 metus.

Atliekamas citologinis tepinėlio tyri-
mas. Gavus jo rezultatus gali būti atlieka-
ma biopsija, leidžianti objektyviai patvir-
tinti arba paneigti ligos diagnozę.

gimdoS kaklelio 
vėžio Prevencinė 

Programa



vaikamS nuo 6 iki 14 metų

Skirta vaikams nuo 6 iki 14 metų amžiaus.

Silantai – tai medžiagos, kurios apsaugo 
nuo dantų ėduonies (karieso). Silantais 
dengiami tik nesugedę nuolatiniai vaikų 
dantys. 

vaikų dantų 
ėduonieS (karieSo) 

ProfilaktikoS 
Programa



norėdami dalyvauti programose,
kreipkitės į savo šeimos gydytoją.

Programos priemonės apmokamos 
iš Privalomojo sveikatos draudimo 

lėšų ir yra skirtos



nemokamoS 
PrevemcinėS 
ProgramoS


