Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programa
Storosios žarnos vėžys yra išsivysčiusiose šalyse dažniausiai pasitaikantis vėžinis
susirgimas ir antroji pagal dažnumą Europoje mirties priežastis tarp vyrų ir moterų. Storosios žarnos
vėžys yra viena iš dažniausių onkologinių ligų Lietuvoje. Kiekvienais metais nustatoma apie 1500
naujų ligos atvejų ir šis skaičius kasmet didėja. Jei nustatomas ankstyvųjų stadijų storosios žarnos
vėžys, jo gydymas gali būti efektyvus. Deja, pacientas ilgą laiką nejaučia jokių ligos požymių, todėl
dažnai Lietuvoje aptinkamas IV stadijos storosios žarnos vėžys, kurio visiškai išgydyti
nebeįmanoma. Tad Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos programos tikslas – pagerinti
ankstyvųjų šio vėžio stadijų išaiškinamumą ir sumažinti mirtingumą dėl šios ligos.
Programa patvirtinta sveikatos apsaugos ministro 2009 m. birželio 23 d. įsakymu Nr.
V-508.
Šios programa bandomasis projektas įgyvendinamas Vilniaus ir Kauno apskrityse
dvejus metus. Jeigu pasitvirtintų programos efektyvumas, vėliau jos mastą numatoma plėtoti.
Programa skirta asmenų nuo 50 iki 75 metų amžiaus storosios žarnos vėžio
prevencijai.
Programos priemonės taikomos vieną kartą per dvejus metus.
Programos priemonės:
• informavimo apie storosios žarnos vėžio ankstyvąją diagnostiką ir imunocheminio
slapto kraujavimo testo išmatose (iFOBT) rezultatų įvertinimo paslauga;
• paciento siuntimo pas gydytoją specialistą atlikti kolonoskopiją paslauga;
• gydytojo specialisto konsultacija su kolonoskopija ir, jei reikia, biopsijos medžiagos
paėmimu;
• gydytojo specialisto konsultacija su kolonoskopija ir, jei reikia, biopsijos medžiagos
paėmimu, taikant intraveninę nejautrą;
• biopsijos medžiagos histologinis ištyrimas ir įvertinimas.
Informavimo apie storosios žarnos vėžio ankstyvąją diagnostiką ir iFOBT rezultatų
įvertinimo paslaugą bei paciento siuntimo pas gydytoją specialistą atlikti kolonoskopiją paslaugą
teikia asmens sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios pirminės asmens sveikatos priežiūros
paslaugas.
Gydytojo specialisto konsultacijos su kolonoskopija ir, jei reikia (radus pakitimų
storosiose žarnose), biopsijos medžiagos paėmimu paslaugą teikia asmens sveikatos priežiūros
įstaigoje dirbantis gydytojas gastroenterologas ir/ar gydytojas endoskopuotojas ir/ar abdominalinės
chirurgijos gydytojas.
Gydytojo specialisto konsultacijos su kolonoskopija ir, jei reikia (radus pakitimų
storosiose žarnose), biopsijos medžiagos paėmimu, taikant intraveninę nejautrą, paslaugą teikia
asmens sveikatos priežiūros įstaigoje dirbantis gydytojas gastroenterologas ir/ar gydytojas
endoskopuotojas ir/ar abdominalinės chirurgijos gydytojas ir gydytojas anesteziologas
reanimatologas.
Biopsijos medžiagos histologinio ištyrimo ir įvertinimo paslaugą teikia patologijos
centrai ar tarnybos.
Dėl dalyvavimo programoje Jūs turite kreiptis į savo šeimos gydytoją, kuris atlikęs
iFOBT testą, esant reikalui, Jus nusiųs specialisto konsultacijai.
Visos
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