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Onkologinės ligos užima antrą vietą žmonių bendroje mirtingumo struktūroje, o 45–64 m.
amžiaus moterų grupėje – pirmąją. Didžiausia problema – pavėluota onkologinių ligų
diagnostika. Didelio mirtingumo nuo onkologinių ligų priežastis – nepakankamos
diagnozavimo ir efektyvių gydymo metodų panaudojimo galimybės. Pagrindinis investicijų
projekto tikslas buvo užtikrinti visavertį onkologinių ligų gydymą Lietuvos gyventojams.
Šiam tikslui pasiekti buvo įsigyti 4 linijiniai greitintuvai ir vienas kompiuterinis tomografas,
trijose Lietuvos sveikatos priežiūros įstaigose. Spindulinė terapija yra viena efektyviausių
onkologinių ligų gydymo priemonių. Projekte dalyvavusios gydymo įstaigos negalėdavo
aptarnauti visų pacientų, kuriems būtinas toks gydymo būdas. Dėl šios priežasties
susidarydavo ilgos laukimo eilės, pacientai laiku negaudavo jiems būtinų gydymo paslaugų,
ligos įsisenėdavo. Šiam gydymo būdui iki projekto naudota įranga buvo pasenusi, kai kuri
netgi sugedusi. Šios įrangos taisymo kaina yra ne ką mažesnė nei naujos įsigijimo.
Onkologijos klinikų ir skyrių infrastruktūros atnaujinimas buvo būtinas, nes netinkamos
gydymo ir darbo patalpos, ženkliai blogino teikiamų paslaugų kokybę, neleido efektyviai
organizuoti sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir darbo proceso. Turėta įranga neatitiko
modernių ES ir kitose šalyse taikomų normų ir standartų. Įgyvendintas projektas pagerino
teikiamų paslaugų kokybę ir padidino jų prieinamumą. Dėl spindulinės terapijos gydymo
ypatybių, vieno paciento gydymo laikas nesutrumpėjo, tačiau įsigijus daugiau linijinių
greitintuvų atsirado galimybė gydyti daugiau pacientų, taip žymiai sumažėjo laukimo eilės.
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