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Trumpas projekto 

„Ankstyvosios 

onkologinių susirgimų 

diagnostikos ir visaverčio 

gydymo užtikrinimas 

Lietuvos sveikatos 

mokslų universiteto 

ligoninėje viešojoje 

įstaigoje Kauno 

klinikose“, projekto Nr. 

VP3-2.1-SAM-04-V-01-

004  aprašymas 

  

Tiek pasaulyje, tiek Lietuvoje onkologinių susirgimų daugėja, vyrauja onkologiniai susirgimai, tokie 

kaip gimdos kaklelio vėžys, krūties vėžys, prostatos vėžys ir odos vėžys. Lietuvoje per metus 

diagnozuojama apie 17 tūkstančių naujų susirgimų onkologinėmis ligomis. Remiantis statistika, 

sergamumas piktybiniais navikais Lietuvoje nuo 1990 m. padidėjo beveik dvigubai, mirtingumas – 

trečdaliu. Skandinavijos šalių epidemiologai prognozuoja, kad 2020 m. onkologinės ligos taps 

pagrindine mirties priežastimi, o sergamumas vėžiu aplenks sergamumą širdies ir kraujagyslių 

ligomis. Pasaulinės sveikatos organizacijos (PSO) ekspertai prognozuoja, kad onkologinių ligų 

profilaktika, ankstyva jų diagnozė bei gydymas, mirtingumą nuo šių ligų iki 2020 m. sumažintų 

perpus, dar ketvirtadaliui padėtų visai išvengti vėžio.  

Nepaliaujamai vystantis mokslui atsiranda naujos vėžio profilaktikos, ankstyvosios diagnostikos, 

modernaus gydymo galimybės. LSMU ligoninė Kauno klinikos daugiaprofilinė gydymo įstaiga, 

turinti didelę patirtį teikiant onkologinių ligų prevencijos, profilaktikos, diagnostikos ir gydymo 

paslaugas Lietuvos gyventojams. Vykdant Projektą rekonstruojamos esamos patalpos ir statomas 

priestatas, siekiant užtikrinti optimalų onkologinių paslaugų teikimą, pagerinti jų prieinamumą 

(ypatingai nuolat didėjančių chemoterapijos dienos stacionaro paslaugų), užtikrinti higienos normų 

reikalavimus ir diegti efektyvius naujus diagnostikos ir pažangius gydymo būdus, buvo įsigyta 

moderni medicininė įranga onkologinių susirgimų diagnostikai ir gydymui.  

Dažniausia onkologinė moterų liga – krūties vėžys. Pastaraisiais metais Lietuvoje kasmet nustatoma 

apie 1300 naujų krūties vėžio atvejų. Šios ligos diagnostikai ir profilaktikai Projekto partneris – VšĮ 

Marijampolės ligoninė įsigijo mamografą. 



Onkologijos ir hematologijos klinikos rekonstrukcija 


