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PLAUČIŲ PIKTYBINIS NAVIKAS
SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO SCHEMA
Informacija apie plaučių vėžio profilaktiką
(visuomenės sveikatos biuras,
Infio šeimos gydytojas)

Asmenys, kurie turi su kvėpavimo sistema susijusių nusiskundimų sveikata

Pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikianti
įstaiga, šeimos gydytojas
Apžiūra, bendras kraujo tyrimas
Prireikus, siunčiama gydytojo radiologo konsultacijai rentgenologiniam
tyrimui atlikti
Šeimos gydytojas nurodo asmens sveikatos priežiūros įstaigas, teikiančias
ambulatorines gydytojo pulmonologo paslaugas, gali užregistruoti
konsultacijai
Asmens sveikatos priežiūros įstaigą ir gydytoją teisės aktų nustatyta tvarka
pasirenka pacientas

Įtariamas
plaučių piktybinis navikas

Įtariama
kita plaučių liga

Gydytojo pulmonologo konsultacija
Atliekama fibrobronchoskopija, paimama biopsinė
medžiaga, biopsinės medžiagos patomorfologinis
tyrimas, krūtinės ir pilvo kompiuterinės
tomografijos ar magnetinio rezonanso tyrimas,
pilvo organų echoskopija (jei yra įtariamos
metastazės) ir kt.

Nerandami
plaučių pakitimai

Jei reikia, šeimos gydytojas skiria
gydymą, siunčia kito gydytojo
specialisto konsultacijai, paaiškina
plaučių ligų profilaktiką

Asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, teikiančioje specializuotą
onkologinę pagalbą*, dirbanti daugiadalykė gydytojų specialistų
komanda (pulomonologas, gydytojas krūtinės chirurgas, onkologasradioterapeutas, onkologas-chemoterapeutas, radiologas, patologas)
bendru sutarimu patvirtina diagnozę, įvertina ligos stadiją,
rekomenduoja gydymo metodą ar, jei reikia, rekomenduoja
papildomus tyrimus
Gydymo metodai, tikėtini gydymo rezultatai, rizika, ligos prognozė
(ligos atsinaujinimo, paūmėjimo tikimybė ir kt.) paaiškinami ir
aptariami su pacientu
Jei reikia, organizuojama psichologo, gydytojo psichiatro, socialinio
darbuotojo konsultacija

Chirurginis gydymas

Chemoterapija,
sisteminis gydymas,
adjuvantinis gydymas

Įstaigoje dirbantis
specialistas, pacientų
teisėms atstovaujančios
organizacijos,
savitarpio pagalbos grupės

Spindulinė terapija,
brachiterapija

Esant indikacijoms, gydantis gydytojas (šeimos
gydytojas arba stacionarines asmens sveikatos
priežiūros paslaugas teikiančioje įstaigoje –
gydantis gydytojas), vadovaudamasis fizinės
medicinos ir reabilitacijos gydytojo konsultacijos
išvada, skiria medicininį reabilitacinį gydymą

Kontraindikacija:
IV klinikinės grupės
onkologiniai pacientai

Baigus aktyvų gydymą, šeimos gydytojas, gydytojas
krūtinės chirurgas, ar gydytojas pulmonologas, ar
gydytojas onkologas chemoterapeutas vykdo ilgalaikį
paciento sveikatos būklės stebėjimą:
I metais paciento sveikata tikrinama kas 3 mėnesius,
II metais – kas 4 mėnesius,
III–V metais – kas 6 mėnesius,
Vėliau – 1 kartą per metus

Esant indikacijoms, gydantis gydytojas skiria
gyvenimo kokybei gerinti skirtas paslaugas:
slaugos paslaugas
ambulatorinėse asmens
sveikatos priežiūros
įstaigose ar namuose

palaikomojo gydymo
ir slaugos paslaugas

paliatyviosios
pagalbos
paslaugas

invazines skausmo
malšinimo dienos
stacionaro paslaugas

*Specializuotą onkologinę pagalbą teikianti asmens sveikatos priežiūros įstaiga – sveikatos priežiūros įstaiga,
kurioje teikiamos gydytojo onkologo chemoterapeuto ir (ar) gydytojo onkologo radioterapeuto paslaugos
(Nacionalinis vėžio institutas, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos, Lietuvos sveikatos
mokslų universiteto ligoninė VšĮ Kauno klinikos, VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė, VšĮ Respublikinė
Šiaulių ligoninė, VšĮ Respublikinė Panevėžio ligoninė.
Pastaba. Sprendimus dėl konkrečiai pacientei reikalingų diagnostikos ir gydymo procedūrų, atsižvelgdamas į
jos sveikatos būklę, įtariamą ar nustatytą diagnozę, ligos eigą, taikytą gydymą ir kt., pagal Lietuvos
Respublikoje galiojančius teisės aktus ir savo kompetenciją priima gydantis gydytojas.

