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SANTRAUKA 

Darbo tikslas. Įvertinti  Kupiškio rajono 40-60 m. amžiaus moterų žinias apie gimdos 

kaklelio piktybinių navikų prevencijos programą ir rizikos veiksnius bei  nustatyti 

nedalyvavimo programoje priežastis. 

Tyrimo metodika. Atliktas kiekybinis aprašomasis tyrimas. Tyrimas vyko Kupiškio rajono 

savivaldybėje, 2014 metų liepos – gruodžio mėnesiais. Tyrime dalyvavo 367 moterys. Atsako 

dažnis -  85,78  proc. Kiekybiniams dydžiams vertinti buvo skaičiuotas  vidurkis, standartinis  

nuokrypis. Vertinant ryšį tarp dviejų kintamųjų buvo taikomi statistinio patikimumo testai: 

Chi kvadrato kriterijus (χ2) ir Z-kriterijus – ryšiui tarp kokybinių kintamųjų nustatyti. Ryšys 

tarp  tikrinimosi dėl gimdos kaklelio vėžio  ir sociodemografinių, organizacinių veiksnių bei 

turimų žinių apie gimdos kaklelio prevencijos programą ir rizikos veiksnius vertintas atliekant 

vienaveiksmę ir daugiaveiksmę  logistinę regresinę analizę. 

Rezultatai. Trečdaliui (30,2 proc.) tyrimo dalyvių nebuvo atliktas PAP testas per visą 

gyvenimą. Beveik pusė (37,9 proc.)  moterų  žinojo apie gimdos kaklelio vėžio profilaktikos 

programą, penktadalis (19,3proc.) pademonstravo geras žinias apie gimdos kaklelio vėžio 

rizikos veiksnius. Nustatyta, kad didesnius šansus nesitikrinti turi miesto moterys, turinčios 

žemesnį išsilavinimą, nesilankiusios pas šeimos gydytoją bei asmeniškai neinformuotos apie 

patikros programą. Tyrimo dalyvių nuomone nedalyvavimo gimdos kaklelio prevencinėje 

programoje priežastys: 57,2 proc. baimė, kad gali būti rasti pakitimai gimdos kaklelyje, 42,2 

proc. nerimas dėl nemalonių pojūčių procedūros metu, 38,7 proc. gera savijauta ir poreikio 

apsilankyti pas gydytoją nejautimas, 35,7 proc. apsilankymai pas specialistą gydytoją 

ginekologą ne pagal programą, 31,9 proc. nepakvietimas dalyvauti patikros programoje, 31,6 

proc. ilgos eilės pas gydytojus.  

 

Išvados. Moterų nedalyvavimui patikros programoje didžiausią įtaką turi gyvenamą vieta, 

išsilavinimas, lankymasis pas šeimos gydytojus, asmeninis pakvietimas, informuotumas apie 

patikros programą bei žinojimas, kaip dažnai reikia tikrintis profilaktiškai.  

 

Raktažodžiai. Gimdos kaklelio vėžio prevencinė patikra, nedalyvavimo programoje 

priežastys, žinios  
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SUMMARY 

Objective. To evaluate the knowledge of 40-60 years old women of the Kupiškis district 

about cervical cancer screening program and risk factors determining the reasons for non-

participation  in the program. 

 

Methods. A quantitative study was carried out in the Kupiškis municipality. The study was 

carried out  in July – December 2014. Sample size of the study - 367 women.  Response rate 

was 85,78 %. Quantifying the relationship between the variables, Chi-square criterion (χ2) 

and Z-criteria were used. The predictive relationship between non participation  in the 

cervical cancer screening program and sociodemographic and  organizational factors and  

identified knowledge was assessed by means of binary logistic regression model.. 

 

Results. One  third (30.2 %) of the research participants haven’t  had  a PAP-smear test 

during their lifetime. Almost half (37.9 %) of the women who participated in the research 

knew about the cervical cancer prevention program. One fifth of (19.3 %) the women were 

aware of the cervical cancer risk factors. The highest odds of being not screened were  

identified  for urban women, lower educated, not visiting to family doctors, not being 

informed personally. The main reasons of non-participation in the prevention program were: 

the fear that abnormal cell changes might be found in the cervix (57.2 %), anxiety due to 

discomfort during the procedure (42.2 %), well-being and feeling what not need to visit 

doctor (38.7 %),  opportunistic screenings (35.7%), lack of awareness  about the screening 

program (31.9 %), long waiting lists (31.6 %). 

 

Conclusions. The predicting factors of non-participation in the cervical cancer screening 

program were: the place of residence, education, visits to family doctors, knowledge about the 

screening program, not being informed personally and lack of knowledge about the screening 

interval.   

 

Key words. Cervical cancer screening, reasons for non-participation, knowledge  
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SANTRUMPOS 

GKV – gimdos kaklelio vėžys 

GKPN – gimdos kalelio piktybiniai navikai 

GKPNP –  gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencija 

PSO – Pasaulio sveikatos organizacija 

PAP – onkocitologinis tyrimas 

GKCT –  gimdos kaklelio citologinis tepinėlis 

PASPC –  pirminis asmens sveikatos priežiūros centras 

ASPĮ – asmens sveikatos priežiūros įstaiga 

ŽPV – žmogaus papiloma virusas  

ŽIV – žmogaus imunodeficito virusas  

LSMU MA – Lietuvos sveikatos mokslų universitetas. Medicinos akademija 

VLK – Valstybinės ligonių kasos 

TLK – Teritorinės ligonių kasos   
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ĮVADAS 

Mokslininkai yra nustatę rizikos veiksnius, kurie didina tikimybę, kad gimdos kaklelio 

ląstelės pakis ar taps vėžinėmis. Didžiosios Britanijos tyrėjai, teigia, kad pagrindinis šio vėžio 

rizikos veiksnys yra žmogaus papilomos virusas (toliau – ŽPV) [40]. Taip pat yra nustatyta, 

kad gimdos kaklelio vėžio (toliau – GKV) vystymuisi turi įtakos lytinių partnerių skaičius, 

oralinių kontraceptinių vaistų vartojimas, rūkymas, gimdymų skaičius bei nutukimas. 

Mirties priežasčių struktūroje piktybiniai navikai Lietuvoje ir Europoje jau daugelį metų 

yra viena iš pagrindinių mirties priežasčių. Europos vėžio registro duomenimis Lietuva yra 

viena iš pirmaujančių šalių pagal gimdos kaklelio piktybinių navikų (toliau – GKPN) atvejų ir 

mirtingumo skaičių. Tarpusavyje lyginant Europos šalis, epidemiologiniu požiūriu 

sudėtingesnė situacija yra tik Rumunijoje  [20]. 

 Pasaulinės sveikatos organizacijos (toliau – PSO) gairėse  nurodyta, kad GKV yra retas 

tarp moterų, kurioms virš 30 metų, tačiau dažnas tarp moterų, kurioms virš 40 metų bei 

didžiausias mirčių skaičius nuo GKV fiksuojamas tarp moterų, kurioms virš 50 - 60 metų  

[51]. 

Pastarojo dešimtmečio pradžioje Lietuvoje sergamumas GKPN  buvo vienas didžiausių  

Europoje. Šios problemos mastas skiriasi atskiruose Lietuvos regionuose. Per metus šia liga 

suserga apie 500 moterų. 2001 – 2010 metais daugiausia GKPN sirgo ir nuo jų mirė 40 – 59 

metų moterys [48]. 

Atsižvelgiant į PSO, bei Europos komisijos rekomendacijas Lietuvoje  buvo pradėta 

gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių (toliau – GKPNP)  priemonių, apmokamų iš 

Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, finansavimo programa, patvirtinta 

sveikatos apsaugos ministro ir pradėta vykdyti nacionaliniu mastu 2004 m. Ši programa skirta 

25 – 60 metų amžiaus moterims. Vykdant programą  numatytos šios priemonės: informavimo 

dėl GKPN profilaktikos paslauga, gimdos kaklelio citologinio tyrimo (toliau – GKCT) 

paėmimas ir rezultatų įvertinimo paslauga bei GKCT  ištyrimo paslauga [14]. 

Mokslininkai yra nustatę, kad patikros programa būna efektyvi, kai joje dalyvauja apie 

80 proc. per tam tikrą laikotarpį numatytų patikrinti žmonių  [49]. Tokia nauda gali būti 

pasiekta tuomet, kai puikiai veikia visos patikros programos dalys. Įrodyta, kad iš visų vėžinių 

susirgimų GKV yra efektyviausiai kontroliuojamas atrankinėmis patikromis [4].  

Lietuvoje prevencinė programa nėra vykdoma pakankamai gerai. Informavimo paslauga 

nuo programos vykdymo pradžios iki 2014 metų išaugo apie 1,7 kartų. Citologinio tepinėlio 

paėmimo paslauga išaugo apie 2,5 kartų, tačiau į programą įtraukiamas nepakankamas moterų 
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skaičius. Apskaičiuota, kad 2014 metais informavimo paslauga 23,84 proc., citologinio 

tepinėlio paėmimo ir rezultatų įvertinimo paslauga 14,74 proc. buvo atlikta prie pirminė 

ambulatorinė asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – ASPĮ) prisirašiusių 25-59 metų 

amžiaus moterų. Per dešimt programos vykdymo metų programos panaudota tik 71,58  proc. 

programai skirtų lėšų [47]. 

Tyrimais įrodyta, jog reguliarus dalyvavimas gimdos kaklelio prevencinės patikros 

programoje - veiksmingiausias būdas  apsaugoti moteris nuo GKV. Nors programos nauda ir 

efektyvumas yra įrodytas, šioje programoje dalyvauja tik dalis 25 – 60  metų amžiaus moterų. 

PSO gairėse  yra  išskiriamos trys moterų nedalyvavimo GKPNP programoje  priežasčių 

grupės: kliūtys, susijusios su gydytojais, kliūtys susijusios su sistema ir kliūtys susijusios su 

programos dalyvėmis [26,34].  
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DARBO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

Darbo tikslas – Įvertinti  Kupiškio rajono 40-60 m. amžiaus moterų žinias apie gimdos 

kaklelio piktybinių navikų prevencijos programą ir rizikos veiksnius bei nustatyti 

nedalyvavimo programoje priežastis. 

Uždaviniai:  

1. Įvertinti moterų žinias apie gimdos kaklelio piktybinių navikų  prevencijos  programą 

ir  rizikos veiksnius. 

2. Nustatyti nedalyvavimo programoje priežastis tiriamojoje populiacijoje. 

3. Išanalizuoti socialinių demografinių veiksnių ir nedalyvavimo gimdos kaklelio 

piktybinių navikų  prevencijos programoje sąsajas.     
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1. LITERATŪROS APŽVALGA 

1.1. Gimdos kaklelio vėžio rizikos veiksniai 

Mokslininkai yra nustatę rizikos veiksnius, kurie didina tikimybę, kad gimdos kaklelio 

ląstelės pakis ar taps vėžinėmis. Didžiosios Britanijos tyrėjai teigia, kad visi GKV atvejai 

priklauso nuo gyvenimo būdo – jie, teigia, kad pagrindinis šio vėžio rizikos veiksnys yra ŽPV  

[40]. Taip pat yra nustatyta, kad GKV vystymuisi turi įtakos lytinių partnerių skaičius, 

oralinių kontraceptinių vaistų vartojimas, rūkymas, gimdymų skaičius bei nutukimas.  

Svarbiausias GKV  rizikos veiksnys – ŽPV. Šis rizikos veiksnys yra viena dažniausiai 

lytiškai plintančių infekcijų. Ši infekcija yra labai paplitusi ir teigiama, kad lytiškai aktyvūs 

žmonės bent kartą per gyvenimą yra susidūrę su ŽPV. Visi asmenys, turėję lytinių santykių, 

nepaisant lytinių partnerių skaičiaus, galėjo užsikrėsti ŽPV [53]. Tyrimų duomenimis, 

netrukus po pirmųjų lytinių santykių jau randama ŽPV infekcija lytiniuose takuose  [52]. 

Mokslininkai nustatė, kad nuo 90  iki 100 proc. moterų, sergančių GKV, yra infekuotos ŽPV. 

Šis virusas dažniausiai sukelia karpas ar papilomas, iki vėžinius pokyčius, kurie ilgainiui gali 

virsti vėžiu [18]. ŽPV paplitimas įvairiose šalyse skiriasi ir priklauso nuo lytinių santykių 

pradžios, lytinių partnerių skaičiaus bei kitų veiksnių. Taip pat pastebėta, jog ŽPV paplitimas 

skirtingose amžiaus grupėse gali skirtis kelis kartus [52]. 

ŽPV yra įvairių tipų. Tarptautinės organizacijos, nagrinėjančios vėžio priežastis, ŽPV 

tipus klasifikuoja į didinančius ir galimai didinančius riziką sirgti GKV (žr. 1.1.1 lentelė). 

Tipai klasifikuojami atsižvengiant į tyrimų,  nagrinėjančius  ŽPV poveikį gimdos kaklelio 

adenokarcinomoms ir  gimdos  kaklo plokščiųjų ląstelių karcinomoms, rezultatus [9,40].  

1.1.1 lentelė. Tarptautinio vėžio tyrimų instituto, Pasaulio vėžio tyrimų fondo, Amerikos 

vėžio tyrimų instituto GKV rizikos veiksnių vertinimas [3]. 

Didina riziką ( pagrįsti įrodymai)  Gali padidinti riziką ( tikėtini įrodymai)  

Žmogaus papiloma viruso (ŽPV) tipai 

16,18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58,59 

Žmogaus papiloma viruso (ŽPV) tipai  26, 53, 

66, 67, 68, 70, 73, 82 

Žmogaus imunodeficito virusas (toliau - 

ŽIV) 

 

Estrogenų ir progesteronų kontraceptikai  

Tabako rūkymas  

 

Apibendrintų tyrimų duomenimis  ŽPV16 ir  ŽPV 18 tipai  lemia 58 proc. ir 16 proc. 

GKV atvejų Europoje [24].  



10 
 

GKV yra siejamas su lytiniu partneriu skaičiumi. Nustatyta, kad didėjant lytinių 

partnerių skaičiui didėja užsikrėtimo ŽPV infekcija tikimybė [23,21]. Taip pat šio vėžio rizika 

didėja, pradėjus lytinius santykius ankstyvame amžiuje –  iki 18 metų. Manoma, kad moteris 

anksčiau pradėjusi lytinį gyvenimą, sutinka daugiau lytinių partnerių, todėl turi didesnę 

galimybę užsikrėsti lytinių keliu plintančiomis ligomis [12,5]. Vieno tyrimo metu buvo 

nustatyta, kad tarp moterų, turėjusių per savo gyvenimą du ir daugiau partnerių, ŽPV 

paplitimas yra du kartus didesnis, nei tarp tų, kurios turėjo tik vieną partnerį [52]. 

Metaanalizės duomenimis, rizika susirgti GKV yra apie 3 kartus didesnė moterims, kurios 

turėjo 6 ar daugiau lytinių partnerių lyginant su moterimis, turėjusiomis vieną lytinį partnerį. 

Toje pačioje analizėje nustatyta, moterys, pradėję lytinį gyvenimą 14-os metų ar anksčiau, turi 

dvigubai didesnę riziką susirgti GKV, nei moterys, pradėjusios lytinį gyvenimą būdamos  25 

metų ar vėliau [22].  

Tarptautinės organizacijos, nagrinėjančios vėžio priežastis, nustatė, kad ŽIV yra GKV  

rizikos veiksnys. Mokslininkai ištyrė, kad moterys, užsikrėtusioms ŽIV, turi net 6 kartus 

didesnę  riziką sirgti GKV  lyginant su sveikomis moterimis [13].  

Gimdymų skaičius taip pat yra išskiriamas kaip GKV rizikos veiksnys. Mokslininkai 

nustatė sąsajas tarp gimdymų skaičiaus ir rizikos  invazinio GKV atsiradimui. To priežastis -  

ŽPV lengviau ir greičiau pažeidžia tą vietą, kur gimdymo metu buvo pažeistas gimdos 

kaklelis [5,12]. Lyginant  negimdžiusias moteris su tomis, kurios gimdė tris ar keturis kartus, 

joms nustatyta  2,6 karto didesnė GKV rizika. Moterims, kurios gimdė septynis ar daugiau 

karto nustatyta 3,8 kartus didesnė rizika [36]. Moterims, užsikrėtusioms ŽPV  ir turėjusioms 

septynis ar daugiau gimdymų yra nustatyta apie keturis kartus didesnė vėžio rizika lyginant su 

negimdžiusiomis moterimis ir dviejų, trijų kartų rizika lyginant su moterimis kurios gimdė 

vieną ar du kartus [36]. Taip pat įrodyta, kad GKV turi įtakos gimdymas ankstyvame amžiuje 

iki 17 metų. Mokslininkai nustatė, kad moterys gimdžiusios iki 17 metų turi du kartus didesnę 

riziką vyresniame amžiuje sirgti GKV, lyginant su moterimis, kurios gimdė vyresnės nei 25 

metai. [3]  

Nustatyta, jog oralinių kontraceptinių vaistų vartojimas taip pat yra GKV rizikos 

veiksnys. PSO gairėse teigiama, kad ilgalaikis kontraceptinių vaistų vartojimas  gali  padidinti 

GKV riziką [51]. Tarptautinės organizacijos, nagrinėjančios vėžio priežastis,  oralinių 

kontraceptikų vartojimą išskiria, kaip GKV rikos veiksnį (žr. 1.1.1 lentelė). Apskaičiuota, kad 

10 proc. GKV atvejų Didžioje Britanijoje yra dėl šios priežasties [9]. Atvejo kontrolės tyrime 

buvo nustatytas reikšmingas ryšys tarp oralinių kontraceptinių vaistų vartojimo ir invazinio 

vėžio diagnozavimo. Pastebėta, kad ŽPV užsikrėtusioms moterims, kurios vartojo oralinius 
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kontraceptinius vaistus  penkis – devynis metus apie tris kartus dažniau buvo diagnozuotas 

invazinis vėžys. Moterims, kurios vartojo dešimt ir daugiau metų  - apie keturis kartus 

dažniau  [35]. 

Tyrimai atskleidė, jog rūkymas stipriai susijęs su priešvėžiniais gimdos kaklelio 

pakitimais ir vėžiu [19]. Rūkant cigaretes, įkvėptų tabako dūmų metabolitai per kraują 

patenka į gimdos kaklelio gleivinės išskyras ir gali tiesiogiai veikti gleivinę [12]. Tyrimai 

rodo bent dviejų kartų didesnę vėžio riziką lyginant pastoviai rūkančias su nerūkančiomis 

moterimis  [19, 11]. Rūkymas silpnina imunitetą, todėl rūkančių moterų organizmams sunkiau 

kovoti su ŽPV.  

 Nutukimas turi įtakos vėžio vystymuisi. Nustatyta, kad didėjant kūno masės indeksui 

didėja rizika susirgti vėžiu. Rasta, kad nutukimas yra krūties, gimdos kaklelio, žarnyno, 

inkstų, kepenų, tulžies vėžio rizikos veiksnys [28,36]. 

Išanalizavę literatūrą galime teigti, kad GKV rizikos veiksnių gali būti įvairių. ŽPV, 

lytinių partnerių skaičius, oralinių kontraceptinių priemonių naudojimas, gimdymų skaičius, 

taip pat rūkymas bei kūno svoris turi įtakos GKV vystymuisi.  GKV rizikos veiksnių 

nustatymas turi didelę įtaką plėtojant pirminę GKV profilaktiką, siekiant sumažinti GKV 

atvejų skaičių.  

1.2. Epidemiologinė situacija 

Mirties priežasčių struktūroje piktybiniai navikai Lietuvoje ir Europoje  jau daugelį 

metų yra viena iš pagrindinių mirties priežasčių.  Higienos instituto Sveikatos  informacijos 

centro duomenimis mirčių  nuo piktybinių navikų dalis sudaro  19,3 proc. mirties priežasčių 

struktūroje [37]. Europos vėžio registro duomenimis Lietuva viena iš pirmaujančių šalių pagal 

GKPN atvejų ir mirtingumo skaičių (žr. 1.2.1 pav.). Tarpusavyje lyginant Europos šalis,  

epidemiologiniu požiūriu sudėtingesnė situacija  yra tik Rumunijoje  [20]. 
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1.2.1 pav. GKV sergamumas ir mirtingumas 100 000 gyventojų 2012 metais Europoje 

(WASR). (Internation Agency for Reaearch on Cancer) 

Pastarojo dešimtmečio pradžioje Lietuvoje sergamumas GKPN  buvo vienas iš 

didžiausių  Europoje. Per metus šia liga suserga apie 500 moterų (žr. 1.2.2 pav.). Pradėjus 

vykdyti GKPNP programą naujų  GKPN atvejų skaičius nežymiai svyravo (žr. 1.2.2 pav.).  

Iki GKPNP programos  pradžios mirčių skaičius nuo GKPN svyravo taip pat (žr. 1.2.2 pav.). 

Pradėjus vykdyti GKPNP programą, GKPN mirusiųjų skaičius buvo nepastovus. Lyginant 

2004 ir 2010 metų mirusiųjų skaičius šiek tiek sumažėjo ( 249; 239)  [48]. 

 

1.2.2 pav.  Nauji ligos atvejai ir mirtingumas dėl GKPN 2001 – 2010 metais. (Lietuvos 

vėžio registro duomenimis) 

2010 metais GKPN sergamumo atvejai sudarė 7 %  dažniausiai sergamų piktybinių 

navikų atvejų, tarp moterų visose amžiaus grupėse. 2008, 2009 ir 2010 metais pastebima 

panaši sergamumo tendencija amžiaus grupėse. Daugiausia GKPN sirgo 40 – 59 metų 

moterys. Tuo pačiu stebimuoju laikotarpiu daugiausia piktybinių navikų mirčių atvejų 

nustatyta 40 – 59 metų amžiaus grupėje [33].  

6,4 

6,3 

5,3 

7,9 

4,5 

5,8 

7,7 

7,1 

7,5 

10,8 

16,6 

17,3 

17,9 

19,6 

19,9 

20,2 

23,8 

24,5 

26,1 

28,7 

0 10 20 30 40

Ukraina

Latvija

Vengrija

Moldovija

Estija

Montenegro

Serbija

Bulgarija

Lietuva

Rumunija
Š

al
y
s 

100 000 gyventojų 

Sergamumas Mirtingumas

0

200

400

600

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

A
tv

ej
ų
 s

k
ai

či
u
s 

Metai 

Nauji ligos atvejai Mirtingumas



13 
 

Pradėjus vykdyti GKPNP programą, po truputį ėmė keistis diagnozuotų atvejų 

proporcijos atskirose GKV stadijose. Pastebėta, kad Lietuvoje iki 2004 m. dažniausiai būdavo 

diagnozuojamas  invazinis vėžys, iš kurio didžiausią dalį sudarė vėlyvųjų stadijų navikai ( III 

ir IV stadijų). Įdiegus prevencinę programą, pradėjo augti  nustatomų Ca insitu atvejų skaičius  

[41]. Ši vėžio stadija dažniausiai visiškai išgydoma. 2003 m. buvo nustatyta 118 GKV atvejų, 

o 2012 m. – beveik 7 kartus daugiau, t.y. 805 atvejai. [17]. 

Šios problemos mastas skiriasi atskiruose Lietuvos regionuose. Higienos instituto  

duomenimis, Lietuvoje sergamumas GKPN 2009 – 2012 m. vidutiniškai siekė 28,7/ 100 000 

moterų, Kupiškio rajone ši rodiklis yra 38,3/ 100 000 moterų, Panevėžio apskrityje 28,7/100 

000 moterų  ( žr. 1.2.3 pav.).    

 

1.2.3 pav. Sergamumas GKPN rodiklis 100 000 moterų. (Higienos instituto Sveikatos 

informacijos centro duomenimis) 

Lietuvoje mirtingumas GKPN 2009 – 2012 m. vidutiniškai siekė 12,96 / 100 000 

moterų , Kupiškio rajone ši rodiklis yra 17,85/ 100 000 moterų, Panevėžio apskrityje 

13,88/100 000 moterų . (žr. 1.2.4 pav.) 

 

1.2.4 pav. Mirtingumas nuo GKPN  100 000 moterų. (Higienos instituto Sveikatos 

informacijos centro duomenimis) 

52,1 

35,7 

18,4 

31,1 30,4 
27,5 29,9 30,3 

27,7 

0

20

40

60

2009 2010 2011

S
er

g
am

u
m

as
 1

0
0

 0
0

0
 

m
o

te
rų

 

Metai 

Kupiškio raj Panevėžio apskritis Lietuvoje

17,4 

35,7 

18,4 

0 

14,2 
16,7 

14,9 

9,8 11,6 
14,6 

13,1 12,6 

0

10

20

30

40

2009 2010 2011 2012

M
ir

ti
n
g
u
m

as
 1

0
0

 0
0

0
 

m
o

te
rų

 

Metai 

Kupiškio raj Panevėžio apskritis Lietuva



14 
 

GKPN mirtingumo ir sergamumo atvejų skaičius Lietuvoje yra vienas didžiausių 

Europoje. Šios problemos mastas skiriasi atskiruose Lietuvos regionuose. Per metus šia liga 

suserga apie 500 moterų. 2001 – 2010 metais.  daugiausia GKPN sirgo ir nuo jų mirė 40 – 59 

metų moterys. 

1.3. Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinės programos organizavimas Lietuvoje 

Lietuvoje GKPNP programa buvo pradėta organizuoti, bei vykdyti atsižvelgiant į PSO, 

Europos komisijos rekomendacijas, bei kitų Europos šalių gerąją patirtį.  

Švedijoje, Suomijoje, Danijoje ir Norvegijoje, tokios prevencinės programos pradėtos 

vykdyti daugiau, nei prieš 50 metų. Anksčiausiai GKPNP programa  pradėta vykdyti 

Švedijoje (1960 m.), Liuksemburge (1962 m.) ir Suomijoje (1963 m.). Kiek vėliau – Danijoje, 

Vokietijoje, Ispanijoje. Lietuva pirmoji iš naujųjų Europos Sąjungos šalių narių pradėjo 

vykdyti šią prevencijos programą [41] .   

PSO nacionalinės Vėžio kontrolės programos politikos ir strategijos gairėse yra 

nurodyta, jog kiekvienoje šalyje vėžio prevencija ir kontrolė turi būti vykdoma pagal šaliai 

prieinamus išteklius. Visos šalys yra klasifikuojamos į tris grupes: žemas, vidutines ir aukštas 

pajamas turinčias šalis. Įvedant profilaktinę programą, Lietuva, pagal ekonominį statusą buvo 

priskiriama vidutinius išteklius turinčių šalių grupei. Tokiose šalyse piktybiniai navikai yra 

viena pagrindinių gyventojų sergamumo ir mirtingumo  priežastis. Vėžio prevencija, ankstyva 

diagnostika, gydymas ir paliatyvi pagalba yra teikiama ribota apimtimi, kokybe ir 

prieinamumu. Pirminės prevencijos ir ankstyvos diagnostikos svarba yra nepakankamai 

įvertintos, o kaip prioritetas išskiriamas gydymo galimybių stiprinimas, neatsižvelgiant į jo 

kaštus [38]. Europos Komisijos 2003  metų gruodžio 2 dieną išleistame dokumente, dėl vėžio 

patikros viena iš rekomendacijų šalims narėms buvo  GKCT patikrą  pradėti ne anksčiau, kaip 

nuo 20 metų ir ne vėliau, kaip nuo  30 metų amžiaus moterims [44].   

Atsižvelgiant į PSO, bei Europos komisijos rekomendacijas Lietuvoje  buvo pradėta 

intensyviau vykdyti vėžio profilaktika. Siekiant gerinti sergamumo ir mirtingumo situaciją 

Lietuvoje, 2003 metais Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtino Valstybinę vėžio 

profilaktikos ir kontrolės 2003 – 2010 metų programą. Šios programos tikslas buvo 

organizuoti ir vykdyti vėžio profilaktiką bei  užtikrinti geros kokybės ankstyvąją onkologinių 

ligų diagnostiką. Programoje vienas iš siektinų rezultatų buvo atliekant atrankinę gimdos 

kaklelio patikrą sumažinti apie 30 procentų sergančiųjų GKV [32].  Kitas žingsnis siekiant 

gerianti situaciją Lietuvoje  buvo GKPNP priemonių, apmokamų iš Privalomojo sveikatos 
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draudimo fondo biudžeto lėšų, finansavimo programa, patvirtinta sveikatos apsaugos ministro 

ir pradėta vykdyti nacionaliniu mastu 2004 m.  

Programoje iš pradžių buvo numatyta galimybė 30 – 60 metų amžiaus moterims kas 

trejus metus nemokamai pasitikrinti dėl GKV. 2008 metais pradėta patikra moterims nuo 25 

metų, taip pat numatytas apmokėjimas už gimdos kaklelio biopsijos paėmimo ir biopsijos 

medžiagos ištyrimo paslaugas. Šios paslaugos teikiamos toms moterims, kurioms atrankinio 

citologinio tyrimo metu buvo įtarta onkologinė liga. Vykdant šią programą įsakyme yra 

numatytos priemonės: informavimo dėl GKPN profilaktikos paslauga, GKCT paėmimas ir 

rezultatų įvertinimo paslauga bei GKCT ištyrimo paslauga [14]. 

Už gyventojų informavimą apie GKPNP programos vykdymą atsakingos pirminės 

ASPĮ. Informavimo dėl GKPN profilaktikos paslauga apima: informacinio pranešimo 

pasirašytinas įteikimas, pokalbiai su moterimis apie GKPN profilaktikos priemones bei 

patarimai sveikatos stiprinimo ir išsaugojimo klausimais. Informavimo dėl GKPN 

profilaktikos paslauga teikiama moterims, kai slaugytojas, bendruomenės slaugytojas arba 

bendrosios praktikos gydytojas ar pirminės asmens sveikatos priežiūros komandos narys – 

vidaus ligų gydytojas aplanko aptarnaujamąją namuose arba ji atvyksta į  pirminę ASPĮ savo 

iniciatyva ar gydytojo kvietimu. Informavimo paslauga, teikiama ne dažniau, kaip vieną kartą 

per metus iki moteriai bus suteikta GKCT paėmimo ir rezultatų įvertinimo paslauga. Suteikus 

GKCT paėmimo ir rezultatų įvertinimo paslaugą, minėta paslauga teikiama po trejų metų. 

Informavimo dėl GKPN profilaktikos paslaugos suteikimas registruojamas asmens 

ambulatorinio gydymo kortelėje. Nustatytos formos informacinio pranešimo gavimą asmuo 

patvirtina parašu savo ambulatorinio gydymo kortelėje. GKCT paėmimo ir rezultatų 

įvertinimo paslaugą teikia bendrosios praktikos gydytojas arba pirminės asmens sveikatos 

priežiūros komandos  narys – gydytojas  akušeris – ginekologas. Pacientėms, kurioms GKCT 

tyrimas buvo neinformatyvus, tyrimas kartojamas. Jei GKCT tyrimo rezultatas patologinis, 

pacientė siunčiama specializuotai ginekologinei pagalbai – diagnozei patikslinti ir gydyti. 

Teritorinė ligonių kasa (toliau – TLK) už GKCT paėmimo ir rezultatų įvertinimo, 

informavimo dėl GKPN profilaktikos paslaugas ir gimdos kaklelio citologinio tepinėlio 

ištyrimą moka bazinėmis kainomis [14]. 

Remiantis PSO, Europos komisijos, bei gerąją Europos šalių patirtimi,  Lietuvoje  nuo 

2004 metų pradėta organizuoti GKPNP programa.  Ministro įsakyme prevencinės programos 

organizavimo dalys yra  nurodytos, sveikatos priežiūros specialistų funkcijos įvardytos 

aiškiai. 
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1.4. Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinės programos vykdymo rodikliai 

Lietuvoje. 

Mokslininkai yra nustatę, kad patikros programa būna efektyvi, kai joje dalyvauja apie 

80 proc. per tam tikrą laikotarpį numatytų patikrinti žmonių  [49]. Tokia nauda gali būti 

pasiekta tuomet, kai puikiai veikia visos patikros programos dalys. Taip pat yra įrodyta, 

kad iš visų vėžinių susirgimų GKV yra efektyviausiai kontroliuojamas atrankinėmis 

patikromis [4]. 

Lietuvoje GKPNP programa yra vykdoma jau dešimt metų.  Per 2004 – 2014 metus iš 

viso citologinio tepinėlio paėmimo ir rezultatų įvertinimo paslaugos atliktos 1696636  

moterų [47]. 2014 metais informavimo paslauga buvo atlikta 23,84 proc., citologinio 

tepinėlio paėmimo ir rezultatų įvertinimo paslauga buvo atlikta 14,74 proc., prie pirminės 

ambulatorinės ASPĮ prisirašiusių 25-59 metų amžiaus moterų. Apskaičiuota, kad per 2004 

– 2009 m vienai moteriai, įskaitant pakartotines priemones, vidutiniškai teko 1,24 

paslaugos, pagal SEIDRA, Valstybinių ligonių kasų (toliau - VLK) duomenis  [41]. 2004 – 

2014 metais informavimo paslaugos vykdymas didėjo nuo 113669 iki 192876 atvejų. Ši 

paslauga nuo programos vykdymo pradžios iki 2014 metų išaugo apie 1,7 kartų. Šiuo 

laikotarpiu citologinio tepinėlio paėmimo paslauga taip pat didėjo, nuo 48635 iki 119207 

atvejų. Ši paslauga nuo programos vykdymo pradžios iki 2014 metų išaugo apie 2,5 kartų. 

( žr. 1.4.1 pav.). 

 

1.4.1 pav. Informavimo ir citologinio tepinėlio paėmimo bei rezultatų įvertinimo paslaugų 

atvejai. (VLK  duomenimis). 
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Vertinant  GKPNP programos  informavimo ir citologinio tepinėlio paėmimo paslaugas 

apskrityse, matyti kad geriausiai  šias paslaugas vykdė Vilniau ir Kauno TLK, prastai 

vykdė Šiaulių ir Panevėžio TLK (žr. 1.4.2 pav.). 

 

1.4.2 pav. Informavimo ir citologinio tepinėlio paėmimo paslaugų teikimo atvejai 2012 

metai. (VLK  duomenimis). 

GKPNP programa yra finansuojama iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto 

lėšų. Kiekvienais metais programos vykdymui yra skiriamos lėšos, tačiau sunaudojama tik 

jų dalis (žr. 1.4.3 pav.). Programos finansavimo lėšos per 2004 – 2014 metus buvo 54,9  

milijonai litų, iš skirtų pinigų buvo panaudota  39,3 milijonai litų, per šį laikotarpį buvo 

panaudota tik 71,58  proc. skirtų lėšų. 

 

1.4.3 pav. Programos finansavimas iš PSDF mln.Lt 2004 – 2014 metais. ( VLK  
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Pastaraisiais metais yra pastebimas didesnis lėšų panaudojimas lyginant programos 

pradžioje, 2004 metais lėšų buvo panaudota  tik 17, 5 proc., 2014 net 96 proc. Siekiant 

didesnio lėšų  panaudojimo yra analizuojami kiekvienos apskrities lėšų panaudojimo 

rodikliai. Geriausiai 2014 metais lėšas panaudojo Klaipėdos TLK  101 proc., prasčiausiai  

Šiaulių TLK 91 proc. [47].   

Remiantis aukščiau pateiktais faktais, būtų galima teigti, kad Lietuvoje vykdoma 

prevencinė programa nėra vykdoma pakankamai gerai. Tokį apibendrinimą pagrindžia tai, 

kad nors ir informavimo paslaugos nuo programos vykdymo pradžios iki 2014 metų išaugo 

apie 1,7 kartų, bei citologinio tepinėlio paėmimo paslauga išaugo apie 2,5 kartų, tačiau į 

programą įtraukiamas nepakankamas moterų skaičius. Apskaičiuota, kad 2014 metais 

informavimo paslauga buvo atlikta 23,84 proc., citologinio tepinėlio paėmimo ir rezultatų 

įvertinimo paslauga 14,74 proc., buvo atlikta prie pirminės ambulatorinės ASPĮ 

prisirašiusių 25 –  59 metų amžiaus moterų. Taip pat programos vykdymo laikotarpiu 

panaudota tik 71,58  proc. skirtų lėšų. 

1.5.  Nedalyvavimo gimdos kaklelio prevencinėje programoje  priežastys 

Tyrimais įrodyta, jog reguliarus dalyvavimas GKPNP programoje – veiksmingas 

geriausių būdų  apsaugoti moteris nuo GKV. Nors programos nauda ir efektyvumas  yra 

įrodytas, šioje programoje dalyvauja tik dalis 25 – 60  metų amžiaus moterų. Literatūroje 

išskiriamos įvairios to priežastys. PSO gairėse yra išskiriamos trys moterų nedalyvavimo 

GKPNP programos priežasčių grupės: kliūtys, susijusios su gydytojais, kliūtys susijusios su 

sistema ir kliūtys susijusios su programos dalyvėmis [26,34].  

Pirmajai nedalyvavimo priežasčių grupei – susijusios su gydytojais –  yra priskiriamas 

moterų drovėjimasis konsultuotis, per trumpas konsultacijų laikas,  informacijos apie patikros 

programą trūkumas, gydytojo kvalifikacija bei lytis. Antrąją nedalyvavimo priežasčių grupę 

sudaro: nepatogus gydymo įstaigų laikas, patikros testo kaina, prastai veikianti kvietimo 

dalyvauti programoje sistema bei toli esanti klinika, kurioje būtų galima pasitikrinti dėl GKV 

[26]. Trečioji nedalyvavimo priežasčių grupė susijusi su psicho socialiniais veiksniais, kaip 

įsitikinimai ar nuomonės. Taip pat sociokultūriniais, demografiniais veiksniai – žemu 

socialiniu statusu, rase, sveikatos priežiūros trūkumu, išsilavinimu [8]. Šiai grupei priskiriama 

ir  moterų savijauta lankantis įstaigoje, kurioje atliekamas patikros testas bei baimė, kad gali 

būti nustatytas GKV, baimė atlikti PAP testą, ankstesnės neigiamos patirtys bei ligos 

simptomų nebuvimas. Šiai grupei yra priskiriamas ir  žiniasklaidos poveikis [26,8].   
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Literatūroje išskiriamos ir plačiau nagrinėjamos šios nedalyvavimo priežastys: baimė, 

informacijos apie patikros programą trūkumas, žinios apie prevencinė programą, rizikos 

veiksnius bei sociokultūriniai, demografiniai veiksniai. 

Nustatyta, kad baimė gali turėti kartu ir teigiamos, ir neigiamos įtakos sprendimo, dėl 

dalyvavimo GKPNP programoje priėmimo. Daugelis moterų nedalyvauja  GKPNP 

programoje, nes bijo, kad joms gali būti diagnozuotas  vėžys  [6, 39, 45, 50]. Net jei  moteris 

ir žino, kad vėžio patikra yra svarbi jos sveikatai, baimė turi neigiamos įtakos priimant  

sprendimą dėl reguliaraus tikrinimosi  [10]. Taip pat yra įrodyta, kad dalį moterų baimė veikia 

teigiamai ir jas motyvuoja reguliariai dalyvauti patikros programoje. Dalis moterų, kurios 

reguliariai tikrinasi, bijo sužinoti patikros testo atsakymą, tačiau pastoviai dalyvauja 

profilaktinėje programoje įveikdamos baimes dėl asmeninės motyvacijos ir specialistų 

rekomendacijų. Šios grupės moterys dažnai būna įsitikinusios, kad jos turi didesnę riziką 

sirgti GKV, nei kitos to paties amžiau moterys [50]. Pastebima, kad tokie įsitikinimai kyla dėl 

to, kad moteris rūko ar jos šeimoje yra buvę sergančiųjų vėžiu. Taip pat tyrimai atskleidė, kad 

moterys bijo ne tik, GKV diagnozavimo, bet ir pačios patikros procedūros – tepinėlio 

paėmimo iš gimdos kaklelio [2]. 

Nedalyvavimą patikros programoje lemia prastas moterų suvokimas apie vėžio riziką 

bei patikros naudingumą [16]. Didžiosios Britanijos mokslininkai nustatė, kad moterys, 

nepaisant jų žinių apie vėžio rikos veiksnius, mano, jog  jų rizika sirgti GKV yra žemiau 

vidurkio tarp to paties amžiaus moterų  [45]. Kito tyrimo metu, buvo nustatyta , kad vyresnės 

nei 50 metų moterys, tiki, kad joms nereikia dalyvauti  krūtų  ar gimdos kaklelio patikrose, 

dėl to  kad yra pasiekusios  tikrinimosi amžiaus ribą. Tame pačiame tyrime buvo nustatyta, 

kad moterys žino, kad GKV priklauso nuo seksualinio gyvenimo ir mano, kad  rizika sirgti 

sumažėja nustojus gyventi  lytinį  gyvenimą [7]. Taip pat yra pastebėta, kad moterys, kurių 

šeimose nebuvo vėžio atvejų, yra linkusios nuvertinti vėžio riziką, ir nemano, kad 

dalyvavimas patikros programoje yra būtinas [1,10, 15]. Moterys, nežinančios vėžio rizikos 

veiksnių dažniausiai mano, kad jos nepatenka į rizikos susirgti GKV grupę ir nemano, kad 

patikros yra svarbios [1, 15].  

Didelę įtaką dalyvavimui patikros programoje turi moterų turimos žinios apie GKV ir 

patikros metodą. Vieno tyrimo metu buvo nustatyta, kad 53 proc. apklaustų moterų nieko 

nežinojo apie GKV.  Iš 146 moterų, kurioms buvo diagnozuotas GKV 25 proc., manė, kad 

neįmanoma sirgti GKV. Šios moterys nebuvo dalyvavusios patikros programoje arba 

dalyvavo nereguliariai [6]. Tyrimais yra įrodyta, kad nesitikrinusios moterys mano, kad joms 

GKV yra neįmanomas. Šios moterys tiki, kad maža tikimybė apsisaugoti ar sumažinti riziką 
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sirgti GKV [1, 6,10, 15]. Įdomu tai, kad yra manančių, kad vėžį  galima jausti. Dalis moterų 

teigia, kad reguliarus tikrinimasis yra nereikalingas, nes jos rūpinasi savimi, nejaučia jokių 

ligos simptomų  [7]. 

Kita nedalyvavimo programoje priežasčių grupė – informacijos iš sveikatos priežiūros 

specialistų stygius. Moterys nedalyvauja GKPNP programoje, nes sveikatos priežiūros 

specialistai neinformuoja jų apie šią programą, jos reikalingumą bei riziką sirgti GKV. 

Moterims, dalyvaujančioms patikros programoje, reikalingas priminimas apie šią programą, 

tačiau ypač reikalingos sveikatos priežiūros specialistų rekomendacijos, kvietimas dalyvauti 

nesitikrinančioms moterims. Nustatyta, kad moterys kurios tikrinasi nereguliariai, mažiau 

bendrauja su sveikatos priežiūros specialistais [42], todėl svarbu, kad nesitikrinančios ar tos,  

kurios tikrinasi nereguliariai, būtų asmeniškai kviečiamos dalyvauti patikros programoje ne 

tik vizitų pas gydytoją metu, bet ir asmeniniais pakvietimais paštu ar telefonu.  Pastebėta, kad 

dalis moterų nedalyvauja patikros programoje net ir rekomendavus sveikatos priežiūros 

specialistams. To priežastys – aiškaus paslaugos teikėjo siūlymo motyvo nebuvimas, 

informacijos trūkumas apie patikros naudingumą ir svarbą [45,50]. Taip pat informacijos 

trūkumo galima priežastimi gali būti klaidinga sveikatos priežiūros specialisto nuomonė, kad 

pacientas viską žino, o jei nežinos paklaus konsultacijos metu. Priešingai – pacientas pasitiki 

savo gydytoju, tikėdamasis, kad jam yra suteikiama visa svarbiausia informacija ir, 

stengdamasis negaišinti gydytojų , neuždavinėja   papildomų  klausimų [43].  

Didelę įtaką moterų dalyvavimui turi gydymo įstaigos, kurioje galima atlikti patikros 

testą, vieta, darbo laikas. Kinijoje atlikto tyrimo metu buvo nagrinėjamos nedalyvavimo 

gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinėje programoje priežastys. Nustatyta, kad 

gydymo įstaigos, kuriose  galima dalyvauti patikros programoje, turėtų būti ne toliau  kaip 5 

kilometrai nuo moters namų  [25]. 

Socialiniai demografiniai veiksniai taip pat yra  viena iš nedalyvavimo profilaktinėje 

programoje priežasčių. Žemesnio socialinio sluoksnio moterys nesiekia gauti kokybiškų 

sveikatos priežiūros paslaugų, labiau bijo ir nepasitiki sveikatos priežiūros specialistais. Ši 

grupė moterų  nemano, kad jos turi riziką susirgti vėžiu, nesupranta ankstyvojo vėžio 

nustatyto ir gydymo svarbos. Šios moterys mano, jog jos yra sveikos tol, kol nejaučia ligos 

simptomų ir į sveikatos priežiūros specialistus kreipiasi tik sunkiai susirgus. Matoma ir 

priešinga tendencija – moterys, priklausiančios aukštesniam socialiniam sluoksniui, labiau 

išsilavinusios, dažniau gauna ir siekia gauti kokybiškesnes sveikatos priežiūros paslaugas. 

Taip pat skiria daugiau laiko konsultacijoms su sveikatos priežiūros specialistais, kuriais 

pasitiki ir klauso jų rekomendacijų. Tai lemia, kad ši grupė moterų labiau rūpinasi savimi ir 



21 
 

supranta ankstyvosios vėžio diagnostikos ir gydymo svarbą [2]. Lietuvoje atlikto moterų 

dalyvavimo gimdos kaklelio ir krūties vėžio prevencinėse patikros tyrime buvo nustatyta, kad 

kvietimas dalyvauti patikrose  ir dalyvavimas jose priklauso nuo amžiaus, išsilavinimo ir 

gyvenamos vietos. Paaiškėjo, kad vyresnio amžiaus, aukštojo išsilavinimo, didžiuose 

miestuose gyvenančios, ištekėjusios moterys turi didžiausius šansus, kad per trejus metus 

joms bus paimtas gimdos kaklelio tepinėlis dėl vėžio [46].  

GKPNP programos nedalyvavimo priežastys siejamos su politinėmis - sistemos 

kliūtimis. Tai yra per mažu dėmesiu programos organizavimui, netinkamu prevencinės 

programos vykdymu, taip pat individualiomis kliūtimis –  pacientų baimėms, įsitikinimams. 
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2. TYRIMO METODIKA IR TIRTŲJŲ KONTINGENTAS 

Siekiant įvertinti moterų informuotumą apie GKPNP programą, rizikos veiksnius ir 

identifikuoti nedalyvavimo programoje priežastis, buvo atliktas kiekybinis tyrimas, naudojant  

momentinį anoniminį anketinės apklausos metodą. VLK duomenimis Panevėžio apskritis 

viena iš prasčiausiai programoje dalyvaujančių apskričių. Vadovaujantis patogumo kriterijumi 

tyrimas vyko Kupiškio rajone. Tyrimas buvo vykdomas Lietuvos ūkininkių draugijos 

Kupiškio rajono „Sodžius“ skyriaus susirinkimų metu ir Kupiškio rajono savivaldybės 

pirminės asmens sveikatos priežiūros centre ( toliau – PASPC). Tyrimui atlikti buvo gautas  

LSMU MA Bioetikos centro leidimas (1 priedas). Prieš pradedant tyrimą, buvo kreiptasi į 

Kupiškio rajono savivaldybės PASPC vadovę ir Lietuvos ūkininkių draugijos Kupiškio rajono 

„Sodžius“ skyriaus pirmininkę informuojant apie planuojamą tyrimą ir jo tikslus. Buvo gautas 

Kupiškio rajono savivaldybės PASPC vadovės bei  Kupiškio rajono „Sodžius“ skyriaus 

pirmininkės sutikimai (2,3 priedai). 

Tyrimo organizavimas ir vykdymas. Tyrimas vyko 2014 metų liepos – gruodžio 

mėnesiais. Tiriamieji buvo pasiekiami susirinkimų ir apsilankymų ASPĮ metu. Tiriamiesiems 

pasiekti buvo pasirinkti šie būdai, nes kaime gyvenančias moteris galima rasti tokiuose 

susirinkimuose, o miesto moteris ASPĮ. Tyrimo metu Kupiškio rajono savivaldybės PASPC 

dirba 12 šeimos gydytojų ir tiek pat su jais dirbančių slaugytojų. Kupiškio rajono „Sodžius“ 

skyriaus už kaimų bendruomenes yra atsakingų 19 moterų. Visi prie tyrimo įgyvendinimo 

prisidėję asmenys buvo pakviesti į susitikimą, informuoti apie tyrimo tikslą ir metodus. 

Moterims anketos buvo pateikiamos laukiamajame, esančiame prie šeimos gydytojo kabineto 

bei moterų draugijos „Sodžius“ susirinkimų metu kaimų bendruomenės namuose. Moterų 

draugijos susirinkimai vyko viena kart per mėnesį. Siekiant užtikrinti vykdomos apklausos 

kokybę prieš išdalinant anketas kiekvienos moters asmeniškai buvo klausiama ar ji jau yra 

pildžiusi šią anketą. Tyrimo anketas tiriamosioms išdalino šio darbo autorė bei padėti 

sutikusios slaugytojos dirbančios su šeimos gydytojais ir Kupiškio rajono „Sodžius“ skyriaus 

už kaimų bendruomenes atsakingos moterys.  

Tiriamųjų informuotumas. Kiekviena tiriamoji prieš tyrimą buvo informuojama apie 

tyrimo tikslus, numatomą tyrimo trukmę ir kviečiama dalyvauti tyrime bei užpildyti 

anoniminę apklausos anketą. Savanoriškai sutikusioms dalyvauti tyrime 40 – 60 metų 

amžiaus moterims buvo pateikiama anketa. Apklausos anketas  paprašyta užpildyti raštu bei 

sugrąžinti tą pačią dieną. Anketos buvo įtraukiamos į tolimesnį etapą, jeigu visi klausimyne 

esantys klausimai buvo užpildyti. 
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Tiriamasis kontingentas. Tyrimo kontingentą sudarė 367 atsitiktinai atrinktų Kupiškio 

rajono gyventojų, dalyvavusių moterų draugijos susirinkimuose ir besikreipusių į Kupiškio 

ASPĮ tiriamuoju laiku. Respondenčių amžiaus vidurkis 49 metai. Jauniausia moteris 40 metų, 

vyriausia 60 metų. Tyrimo dalyvių pasiskirstymas pagal gyvenamą vietą, išsilavinimą, 

šeiminę padėti matyti   2.1 lentelėje. 

2.1 lentelė. Moterų pasiskirstymas pagal socialines ir demografines charakteristikas 

                                          Matavimo vienetai n proc. 

Charakteristikos 

Gyvenama vieta Miestas 159 43,3 

Kaimas 208 56,7 

Išsilavinimas Pagrindinis/vidurinis 146 40,6 

Aukštasis universitetinis 73 19,9 

Aukštasis neuniversitetinis 144 39,2 

Šeiminė padėtis Ištekėjusi 254 69,2 

Niekada netekėjusi 14 3,8 

Našlė 28 7,6 

Gyveno kartu nesusituokę 29 7,9 

Išsiskyrusi 42 11,4 

Vaikų neturėjo 23 6,3 

Turėjo vieną vaiką 64 17,4 

Turėjo du vaikus 177 48,2 

Turėjo tris vaikus  63 17,2 

Turėjo keturis ir daugiau 

vaikų  

15 4,1 

Darbinė padėtis Dirbo 316 86,1 

Neturėjo darbo  36 9,8 

Turėjo netektą 

nedarbingumą   

12 3,3 

n − respondentų skaičius; proc. – procentai;  

Daugiau nei pusė (56,7 proc.) respondenčių gyveno kaime, 40,6 proc. turėjo 

pagrindinį/vidurinį išsilavinimą, 86,1 proc. dirbo, 69,2 proc. buvo ištekėjusios bei 48,2 proc. 

turėjo du vaikus (žr. 2.1 lentelė.). 

Įtraukimo kriterijus. Moterys gyvenančios Kupiškio rajono savivaldybėje, 40 – 60 

metų amžiaus.  

Atmetimo kriterijus. Moterys negyvenančios Kupiškio rajono savivaldybėje, 

jaunesnės, nei 40 metų ir vyresnės, nei 60 metų 

Tiriamoji imtis. Siekiant, kad tiriama imtis reprezentuotų Kupiškio rajono 40 - 60 m. 

gyventojas, tyrime dalyvauti kvietėme Lietuvos ūkininkių draugijos Kupiškio rajono 

„Sodžius“ skyriui priklausiančias 40 – 60 metų amžiaus moteris bei to paties amžiaus moteris,  
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2014 m. liepos – gruodžio mėn. besilankiusias pas šeimos gydytojus Kupiškio rajono 

savivaldybės PASPC. Statistikos departamento duomenimis, 2013 metais iš viso Kupiškio 

rajono savivaldybėje gyveno 3187 40 – 60 metų amžiaus moterių. Taikant statistinį imties 

skaičiavimo metodą, kuriuo siekiama nustatyti populiacijos požymius, esant jai baigtinei, 

apskaičiuotas imties dydis - 343  moterys. Kupiškio rajono plėtros iki  2020 m. strateginiame 

plane yra nurodyta, kad Kupiškio rajone gyvena 39,2 proc. miestuose ir 60,8 proc. kaimuose 

gyventojų. Vadovaujantis šiuo dokumentu kvietimai dalyvauti tyrime buvo suteikti 

atitinkamai 40 proc. Kupiškio rajono miestuose gyvenančioms moterims ir  60 proc. kaime 

gyvenančioms moterims. Dalyvauti tyrime sutiko ir anketas užpildė  -  43,3 proc.   moterų  

gyvenančių  mieste  ir  -  56,7 proc. moterų gyvenančių  kaimuose. Tyrime dalyvavo moterys 

iš 1 miesto - Kupiškio, 1 miestelio - Subačiaus ir 44 kaimų -  Dumbliūnų, Duorpių , 

Mangonių , Antašavos, Didžprudžių, Milūnų, Paketurių, Byčių, Šepetos, Terpekių, Noriūnų, 

Rudilių, Bakšėnų, Salamiesčio, Žilių, Gyvakarų,  Klingų, Drūlėnų,  Pajuodupės, Pyragių, 

Valakų, Masilioniškio, Aleksandrijos, Migonių, Plundakų, Adomynės, Lukonių, Terpekių, 

Aukštupėnų, Alizavos, Palėvenėlės, Uoginių, Šaltenių, Varaniškių, Puponių, Naivių, 

Juodpenų, Bakšėnų, Berniūniškių, Šnipeliškių, Tatkonių, Duorpių, Didžprūdžių, Šimonių. 

Tyrimo metu buvo išdalinta 450 anketų. Anketas užpildė ir grąžino 386 respondentės, analizei 

atrinktos 367 anketos, atsako dažnis -  85,78  proc. 

2.1 schema. Tiriamojo kontingento atrankos schema. 

 

 

 

 

 

 

 

  

n=450 

Pakviesta dalyvauti 

moterų 

 

 

 

n= 64 

Nedalyvavo tyrime 

n= 386 

Tyrime dalyvavo 

n=367 

Tinkamų analizei 

anketų 

n= 19  

Netinkamų analizei anketų 

 Netinkama amžiaus grupė (jaunesnės, nei 40 

metai ir vyresnės nei 60 metai) n= 7 

 Netinkama gyvenama vieta n=8 

 Nepilnai užpildytos anketos n=4 
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Tyrimo metodas. Tyrimo metu buvo atliekama anoniminė anketinė apklausa - 

duomenys buvo surinkti naudojant momentinį anoniminės anketinės apklausos metodą. Šis 

metodas buvo pasirinktas todėl, kad jį naudojant per trumpą laiką ir su nedidelėmis lėšų 

sąnaudomis galima apklausti daug tiriamųjų. 

Tyrimui naudota anketa buvo sudaryta, atsižvelgus į darbo tikslus ir iškeltus uždavinius.  

Sudarant anketą, vadovautasi mokslinės literatūros šaltiniais [25,31,27,30] bei tiriamajame 

regione galimai vyraujančiais prevencinės programos vykdymo ypatumais – prastais GKPNP 

programos  informavimo ir citologinio tepinėlio paėmimo paslaugų vykdymo rodikliais.  

Tyrimo instrumentas. Tyrimo anketa buvo sudaryta iš trijų pagrindinių dalių: pirmos - 

demografinių, socialinių veiksnių, antros - GKPNP programos nedalyvavimo priežasčių, 

trečios - žinių apie GKPNP programą ir vėžio rizikos veiksnius. Tyrimo  anketą sudarė 56 

klausimai (5 priedas). Visi klausimai uždaro tipo. Uždari klausimai pateikti struktūruotai, 

suteikiant tiriamosioms laisvo pasirinkimo galimybę. 

2.1 lentelė. Tyrimo anketos struktūra 

Klausimų grupės Klausimai 

Demografiniai, socialiniai veiksniai 1 – 6  

Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencijos 

programos nedalyvavimo priežastys 

7 – 16 (16 klausimo – 

17 teiginių) 

Žinios apie gimdos kaklelio piktybinių navikų 

prevencijos programą ir vėžio rizikos veiksnius 

17 – 20 (19 klausimo – 

9 teiginiai, 20 klausimo 

– 13 teiginių) 

 

Pirmoji klausimų grupė. Vertinant tiriamųjų socialinę ir demografinę padėti buvo 

klausiama apie jų amžių, gyvenamąją vietą, išsilavinimą, užimtumą, šeiminę padėtį tyrimo 

metu.  

Analizuojant duomenis klausimo – gyvenama vieta atsakymų variantai buvo sugrupuoti 

į dvi grupes, miestą ir kaimą. Pirmajai grupei – miestas priskirta 1 miestas, antrajai grupei – 

kaimas priskirta 1 miestelis ir 44 kaimai. Klausimo, išsilavinimas, keturi galimi atsakymo 

variantai buvo sujungi į dvi grupes. Pirmajai grupei - aukštesnysis išsilavinimas buvo priskirta 

aukštasis universitetinis ir aukštasis neuniversitetinis išsilavinimas. Antrajai grupei – 

žemesnis išsilavinimas priskirta pagrindinis, vidurinis, profesinis išsilavinimai. Klausimo, 

šeiminė padėtis, šeši galimi atsakymo variantai buvo sujungi į dvi grupes. Pirmajai grupei – 

moterys gyvenančios su vyru buvo priskirti atsakymai: ištekėjusi, gyvena kartu, nesusituokę. 

Antrajai grupei – gyvena viena buvo priskirti atsakymai: niekada netekėjusi, sutuoktinis 
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gyvena atskirai, išsiskyrusi, našlė. Klausimo nagrinėjančio darbinę veiklą, galimi penki 

atsakymo variantai  buvo sujungi į dvi grupes: dirbanti ir nedirbanti moteris. Pirmajai grupei  

- dirbanti buvo priskirtas atsakymas, dirbanti. Antrajai grupei buvo priskirti atsakymai: 

bedarbė, studentė, turi netektą darbingumą, neįgalumą. 

Antroji klausimų grupė. Moterų dalyvavimo GKPNP programoje ypatumai buvo 

vertinti, klausiant apie ASP paslaugas, teikiamas programos apimtyje (informavimą, 

profilaktinio tyrimo atlikimą ir įvertinimą).  

Analizuojant duomenis klausimas, nagrinėjantis apsilankymų pas šeimos gydytoją 

skaičių, buvo apjungtas į tirs grupes: nesilankė nei karto, lankėsi iki dviejų kartų, lankėsi 

daugiau nei tris kartus. Pirmajai grupei – nesilankė, nei karto buvo priskirtas atsakymas, 

nesilankė, nei karto. Antrajai grupei priskirti atsakymai: lankėsi 1 kartą, lankėsi 2 kartus. 

Trečiajai grupei priskirti atsakymai: lankėsi 3 kartus, lankėsi 4 ir daugiau kartų. Atliekant 

logistinę regresinę analizę šis klausimas buvo apjungtas į dvi grupes. Pirmoji –  nesilankė, 

antroji - lankėsi. Antrajai grupei priskirti atsakymai: lankėsi 1 kartą, lankėsi 2 kartus, lankėsi 

3 kartus, lankėsi 4 ir daugiau kartų. Klausimas nagrinėjantis atlikto PAP testo dažnumą buvo 

apjungtas į tris grupes: visiškai nesitikrina, tikrinosi blogai/nepakankamai ir pakankamai 

gerai. Pirmajai grupei –  visiškai nesitikrino priskirtas atsakymas, nei karto. Antrajai grupei –

tikrinosi blogai/nepakankamai priskirti atsakymai: atliktas testas 1 kartą, atliktas testas 2 

kartus. Trečiai grupei – tikrinosi pakankamai gerai priskirti atsakymai: atliktas testas 3 kartus, 

atliktas testas 4 ir daugiau kartų. 

Moterų nuomonę apie nedalyvavimą programoje priežastis, buvo vertinta atsižvelgiant į 

16  pateiktų  situacijų. Vertinant tiriamųjų nuomonę apie galimas nedalyvavimo programoje 

priežastis buvo klausta apie  nedalyvavimo priežastis susijusias su sistemos ir asmeninėmis 

kliūtinis. Tyrimo dalyvių  buvo prašoma įvertinti kiekvieną pateiktą situaciją atskirai  

pažymint vieną iš trijų galimų atsakymo variantų. "Taip", jeigu manė, kad pateikta situacija 

gali būti nedalyvavimo programoje priežastis, "Ne", jeigu manė, kad pateikta situacija 

nelemia moterų sprendimo nedalyvauti programoje, „Nežinau“, jeigu neturėjo nuomonės apie 

pateiktą situaciją. Dalis situacijų buvo išversta iš anglų kalbos. Buvo atliktas dvigubas 

vertimas t.y. situacijas vertė du nepriklausomi vertėjai, o vertimus sulygino ir parengė  

klausimyną anketos autorė bei darbo vadovė. Situacijoms naudoti gautas autorių sutikimas ( 4 

priedas).  

Trečioji klausimų grupė. Moterų žinias apie GKPNP programą buvo vertinamos 

išanalizavus 9 pateiktų teiginių atsakymo variantus. Moterų žinios apie GKV rizikos 

veiksnius buvo vertinamos išanalizavus 13  pateiktų rizikos veiksnių. Tiriamųjų žinios apie 
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GKPNP programą ir rizikos veiksnius buvo vertinamos pateikus teisingus ir klaidingus 

teiginius. Tyrimo dalyvių  buvo prašoma įvertinti kiekvieną pateiktą teiginį atskirai  pažymint 

vieną iš trijų galimų atsakymo variantų. "Taip", jeigu sutiko su pateiktu teiginiu, ar manė, kad 

žino jog nurodytas veiksnys gali sukelti GKV. "Ne", jeigu nesutiko su pateiktu teiginiu, ar  

manė, jog nurodytas veiksnys negali sukelti GKV. „Nežinau“, jeigu neturėjo nuomonės apie 

pateiktą  teiginį ar pateiktą rizikos veiksnį. Teiginiai apie GKPNP programą bei vėžio rizikos 

veiksnius taip pat buvo išversti iš anglų kalbos vadovaujantis dvigubo vertimo reikalavimams. 

Vertinant moterų žinias, atsakymų variantai buvo sumuojami.  Moterys kurios teisingai 

nurodė  iki 5 teisingų teiginių apie GKV profilaktiką, buvo laikoma, kad klaidingai vertino – 

nežinojo. Respondentės atsakiusios 5 ir daugiau teisingų teiginių buvo laikomos, kad teisingai 

vertinos – žinojo. Moterys, kurios teisingai nurodė iki 7 teisingų  teiginių apie GKV rizikos 

veiksnius buvo laikoma, kad klaidingai vertino – nežinojo. Respondentės atsakiusios  7  ir 

daugiau teisingų teiginių buvo laikomos, kad teisingai vertinos – žinojo. 

Statistinė duomenų analizė. Surinkti anketinės apklausos duomenys analizuoti 

statistine programa „SPSS for Windows 20.0“ versija. 

Kiekybiniams dydžiams vertinti buvo skaičiuotas  vidurkis, standartinis  nuokrypis. 

Vertinant ryšį tarp dviejų kintamųjų buvo taikomi statistinio patikimumo testai: Chi 

kvadrato kriterijus (χ2) ir Z-kriterijus – ryšiui tarp kokybinių kintamųjų nustatyti. 

Ryšių tarp tikrinimosi dėl GKV – PAP testo atlikimo ir sociodemografinių, 

organizacinių veiksnių bei turimų žinių apie GKPNP programą ir rizikos veiksnius vertintas 

atliekant  logistinę regresinę analizę. Buvo atliekama vienaveiksmė ir daugiaveiksmė logistinė 

regresinė analizė. Į modelį buvo įtraukti visi pasirinkti socialiniai ir demografiniai, 

organizaciniai veiksniai bei žinios apie patikros programą, rizikos veiksnius. Analizuojami 

požymiai buvo suskirstyti į tris blokus. Daugiaveiksmė logistinė regresinė analizė buvo 

atliekama su veiksniais, kuriems atlikus vienaveiksmę logistinę analizę buvo nustatyti  

statistiškai reikšmingi  skirtumai (p< 0,05). Siekiant išsiaiškinti, kurie veiksniai turi didžiausią 

įtaką nedalyvavimui ketvirtame bloke buvo analizuojami nustatyti statistiškai reikšminti 

veiksniai atlikus blokų daugiaveiksmę logistinę regresinę analizę  iš pirmo, antro ir trečio 

blokų. Atliekant vienaveiksmę ir daugiaveiksmę logistinę regresinę analizę skaičiuoti šansų 

santykiai, referentinėse grupėse šansų santykis  buvo lygus 1. Atliekant daugiaveiksmę 

logistinę regresinę analizę požymiai, priskirti blokams, buvo lyginami kontroliuojant pagal 

likusius modelio pažymius. 
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Tikrinant statistines hipotezes, buvo  pasirinktas pasikliautinumo lygmuo p = 0,95, o 

reikšmingumo lygmuo α = 0,05. Skirtumas tarp grupių buvo  laikytas statistiškai patikimu, kai 

gauta p reikšmė buvo mažesnė, nei 0,05 (p < 0.05). 

Autorės indėlis. Šio darbo autorė parengė tiriamojo darbo programą. Magistrantė bei 

tiriamojo darbo vadovė, parengė tyrimo instrumentą. Šio darbo autorė atliko apklausą, 

statistinių duomenų analizę, interpretavo gautus rezultatus. 
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3. REZULTATAI 

3.1. Tiriamųjų profilaktinio tikrinimosi dėl gimdos kaklelio vėžio įpročiai 

Daugiausiai tyrimo dalyvių (41,4 proc. (n=152)), lankėsi pas šeimos gydytoją  vieną 

kartą, mažiausia respondenčių dalis lankėsi pas šeimos gydytoją  tris kartus (10,9 proc. 

(n=40)) ( žr. 3.1.1 pav.). 

 

3.1.1 pav. Moterų pasiskirstymas (proc.) pagal apsilankymą pas šeimos gydytoją per 

pastaruosius metus 

Didžioji dalis (95,6 proc. (n= 351)) tyrimo dalyvių teigę, kad yra girdėjusios ir tik maža 

dalis (4,1 proc. (n=15)) moterų nebuvo girdėjusios apie GKV patikros programą.  

Daugiausia moterų yra girdėjusios apie GKV prevencinę programą iš žiniasklaidos 

(60,5 proc. (n=222)), šeimos gydytojo (43,6 proc. (n=160)). Trečdalis (30 proc. (n=110)) 

moterų apie patikros programą sužinojo iš ginekologo, maža dalis respondenčių apie šią 

patikros programą girdėjo iš (6,3 proc. (n=23)) slaugytojos, (10,1 proc. (n=37)) giminaičių, 

draugų  bei (3,8 proc. ( n=14))  visuomenės sveikatos priežiūros specialisto (žr. 3.1.2 pav.).  

 

3.1.2 pav. Moterų  atsakymų skirstinys (proc.) atsižvelgiant į informacijos  apie GKV 

prevencijos programos šaltinius 
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Tyrimo rezultatai parodė,  kad daugiau nei pusė respondenčių  (57,8 proc. (n=212)) 

buvo asmeniškai informuotos apie GKPNP programą, daugiau nei trečdalis (37,1 proc. 

(n=136)), nebuvo asmeniškai informuotos. Tik maža tyrimo dalyvių dalis  (5,2 proc. (n=19)) 

nurodė, kad nežino ar buvo asmeniškai informuotos.  

Asmeniškai informuotos moterys nurodė, kad buvo informuotos apsilankymų pas 

šeimos gydytoją, ginekologą metu, paštu bei telefonu. Paaiškėjo, kad daugiausiai moterų buvo 

informuotos apsilankymų pas šeimos gydytoją metu (47,1 proc. (n=173)), apie penktadalį  

tyrimo dalyvių teigė, kad buvo asmeniškai informuotos apsilankymo pas ginekologą metu 

(22,3 proc. (n=82)). Mažiausia moterų dalis nurodė, kad buvo informuotos paštu (1,9 proc. 

(n=71)),  telefonu (1,1 proc. ( n=41)), (žr. 3.1.3 pav.). 

 

3.1.3 pav. Moterų  atsakymų skirstinys (proc.) atsižvelgiant į asmeninio informavimo būdus 

Tyrimo rezultatai parodė, kad didžiajai daliai respondenčių (67,3 proc. (n=247)) buvo 

atliktas PAP testas  per visą gyvenimą. Apie trečdalis moterų, teigė (30,2 proc. (n=111)),  jog 

joms niekada nebuvo atliktas šis testas, maža dalis (2,5 proc. (n=9)) tyrimo dalyvių nežinojo 

ar joms buvo atliktas testas ( žr. 3.1.4 pav.). 

          

3.1.4 pav. Moterų pasiskirstymas (proc.) pagal PAP testo atlikimą per visą gyvenimą 
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Moterys, atlikusios PAP testą, nurodė kiek kartų per visą gyvenimą šis testas joms buvo 

atliktas. Daugiau nei ketvirtadalis tyrimo dalyvių teigė, kad  PAP testas  joms buvo atliktas  

vieną kartą (27,5 proc. (n=101)) apie penktadalį  moterų teigė, kad joms testas buvo atliktas 

du kartus (21,8 proc. (n=80)), mažiausiai respondenčių (12,3 proc. (n=45)),  teigė, kad PAP 

testas joms buvo atliktas tris kartus ir (4,9 proc. (n=18)) keturis ir daugiau kartų (žr. 3.1.5 

pav.). 

 

3.1.5 pav. Moterų pasiskirstymas (proc.) pagal PAP testo atliko dažnį per visą gyvenimą 

Didžioji dalis moterų (61 proc., (n=224)), kurioms buvo atliktas PAP testas buvo 

supažindintos su tyrimo rezultatais. Maža tyrimo dalyvių dalis (4,1proc. (n=15)) nebuvo 

supažindintos su tyrimo rezultatais, tokia pati respondenčių dalis nurodė, kad nežino ar buvo 

supažindintos su tyrimo rezultatais.  

Gauti rezultatai parodė, kad didžiajai daliai tyrimo dalyvių (67 proc.) buvo atliktas PAP 

testas  per visą gyvenimą, apie trečdaliui moterų (30,2 proc.) šis testas nebuvo atliktas. Taip 

pat didžioji dalis (95,6 proc.) tyrimo dalyvių teigę, kad yra girdėjusios ir tik maža dalis (4,1 

proc.) moterų nebuvo girdėjusios apie GKV patikros programą. Nustatyta, kad daugiau nei 

pusė respondenčių  (57,8 proc.)  buvo  asmeniškai informuotos apie GKPNP programą, 

daugiau nei trečdalis (37,1 proc.),  nebuvo asmeniškai informuotos. 

3.2. Moterų žinios apie gimdos kaklelio prevencinę programą bei rizikos veiksnius.  

Siekiant išsiaiškinti moterų žinias apie GKPNP programą bei rizikos veiksnius, buvo 

analizuojami moterims pateigti teisingi ir klaidingi teiginiai.  
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 Daugiau nei trečdalis (36,2 proc. (n=133)) apklaustųjų  žinojo, kad tikrintis dėl GKV 

reikia kas 3 metus, mažiau nei pusė (44,4 proc. (n=163)) tyrimo dalyvių  klaidingai nurodė, 

kad patikros programoje reikia dalyvauti kiekvienais metais, mažiausia dalis respondenčių 

(19,6 proc. (n=72)), teigė kad nežino, kokiu laiko intervalu reikia tikrintis profilaktiškai (žr. 

3.2.1 pav.). 

 

3.2.1 pav. Moterų pasiskirstymas (proc.)  pagal žinias apie profilaktinio pasitikrinimo 

rekomenduojamą laiko intervalą. 

Vertinant moterų žinias apie paslaugos apmokėjimą paaiškėjo, jog didžioji dalis (61,3 

proc. (n=225)) apklaustųjų žinojo, kad tikrinimasis dėl GKV, kas tris metus yra nemokamas, 

daugiau nei trečdalis moterų (34,9 proc. (n=128)) teigė, kad nežino, mažiausia  moterų dalis 

(3,8 proc. (n=14))  nurodė, kad paslauga yra mokama (žr. 3.2.2 pav.). 

 

3.2.2 pav. Moterų pasiskirstymas (proc.)  pagal  žinias apie paslaugos apmokėjimą 
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Vertinant moterų žinias apie patikros programą buvo analizuojami moterims pateigti 

teisingi ir klaidingi teiginiai.  

3.2.1 lentelė. Moterų pasiskirstymas (proc.)  pagal žinias apie GKV profilaktiką 

Teiginiai apie gimdos kaklelio vėžio 

profilaktiką 

Teisingi 

atsakymai 

Taip Ne Nežinau Viso 

1. Jei vieną kartą atlikus onkocitologinį 

tyrimą nebuvo rasta pakitimų, daugiau 

nebūtina atlikti šio tyrimo 

N (n=41) 

11,2% 
(n=253) 

86,9% 

(n=73) 

19,9% 

(n=367) 

100% 

2. Sveikoms moterims yra reikalinga 

reguliariai tikrintis dėl  gimdos kaklelio 

vėžio ir dalyvauti gimdos kaklelio 

piktybinių navikų prevencijos programoje 

T (n=309) 

84,2% 

(n=17) 

4,6% 

(n=41) 

11,2% 

(n=367) 

100% 

3. Gimdos kaklelio vėžio patikros būdu 

galima aptikti pakitimus gimdos kaklelyje 

iki  jiems tampant vėžiniais 

T (n=294) 

80,1% 

(n=17) 

4,6% 

(n=56) 

15,3% 

(n=367) 

100% 

4. Nustačius gimdos kaklelio vėžį 

ankstyvoje stadijoje, jį galima išgydyti 

T (n=294) 

80,1% 

(n=6) 

1,6% 

(n=67) 

(18,3%) 

(n=367) 

100% 

5. Turėjus tik vieną lytinį partnerį nėra 

būtina tikrintis dėl gimdos kaklelio vėžio 

N (n=42) 

11,4% 
(n=249) 

67,8% 

(n=76)  

20,7% 

(n=367) 

100% 

6. Dalyvavimas gimdos kaklelio piktybinių 

navikų  prevencinėje programoje mano 

amžiuje yra nereikalingas 

N (n=52) 

14,2% 
(n=249) 

67,8% 

(n=66)  

18% 

(n=367) 

100% 

7. Onkocitologinis  tyrimas yra nereikalinga 

moterims, kurioms prasidėjo menopauzė 

N (n=46) 

12,5% 
(n=226) 

61,6% 

(n=95) 

25,9% 

(n=367) 

100% 

8. Jei moteris ilgą laiką neturėjo lytinių 

santykių, tai jai nėra būtina tikrintis dėl 

gimdos kaklelio vėžio 

N (n=36) 

9,8% 
(n=225) 

61,3%) 

(n=106) 

28,9% 

(n=367) 

100% 

9. Onkocitologinis  tyrimas turėtų būti 

atliktas iškart po pirmųjų lytinių santykių 

T (n=33) 

9% 

(n=174) 

47,4% 

(n=160) 

43,6% 

(n=367) 

100% 

*N – teisingas  atsakymas   “Ne” *T – teisingas atsakymas “Taip”; n − respondentų skaičius; 

proc. – procentai; 

Daugiau nei trečdalis (37,9 % (n=139)) tyrime dalyvavusių  moterų  žinojo apie GKV  

profilaktikos programą. Daugiausiai moterų žinojo, kad teiginys „Jei vieną kartą atlikus 

onkocitologinį tyrimą nebuvo rasta pakitimų, daugiau nebūtina atlikti šio tyrimo“ yra 

klaidingas. Didžioji dalis moterų nežino arba klaidingai vertino teiginį „Onkocitologinis  

tyrimas turėtų būti atliktas iškart po pirmųjų lytinių santykių“  (žr. 3.2.1 lentelė). 

Išanalizavus moterų grupę klaidingai atsakiusių į teiginius apie GKV profilaktiką ar 

teigusių, kad nežino teisingų atsakymų paaiškėjo, kad daugiau nei pusė (55,6 proc. (n=5)) 

klaidingai atsakiusių moterų gyveno kaime, apie du trečdaliai (66,7 proc. (n=6)) moterų turėjo 

žemesnį išsilavinimą, didžioji dalis (77,8 proc. (n=7)) buvo ištekėjusios, visos tyrimo dalyvės 

(n=9) turėjo vaikų, puse respondenčių (50 proc. (n=4)) turėjo du vaikus, didžioji dalis (77,8  

proc. (n=7)) dirbo, pusė (50 proc. (n=4)) lankėsi pas šeimos gydytoją vieną kartą per 

pastaruosius metus, dviem trečdaliams respondenčių (66,7 proc. (n=6))  buvo atliktas PAP 

testas per visą gyvenimą. Apie puse (55,3 proc. (n=121)) moterų, teigusių, kad nežino teisingo 
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atsakymo į pateiktus teiginius gyveno kaime, panaši dalis moterų (52,3 proc. (n=114)) turėjo 

aukštesnįjį išsilavinimą, du trečdaliai respondenčių (68 proc. (n=149)) buvo ištekėjusios, 

beveik visos (91,3 proc. (n=200)) turėjo vaikų, puse respondenčių (52,9 proc. (n=108)) turėjo 

du vaikus, 85,8 proc. (n=188) dirbo. Nustatyta, kad mažiau nei puse (41,5  proc. (n=90)) 

moterų nežinojusių, kurie teiginiai teisingi lankėsi pas šeimos gydytoją vieną kartą per 

pastaruosius metus, daugiau nei pusei respondenčių (57,5 proc. (n=126))  buvo atliktas PAP 

testas per visą gyvenimą. 

Vertinant moterų žinias apie  GKV rizikos veiksnius moterims buvo pateikiami teisingi 

ir klaidingi teiginiai. 

3.2.2 lentelė. Moterų pasiskirstymas (proc.)  pagal žinias apie GKV rizikos veiksnius 

Veiksniai, galimai susiję su gimdos kaklelio vėžio 

rizika 

Teisingi 

atsakymai 

Taip Ne Nežinau Viso 

1. Lytiškai plintančios ligos T (n=229) 

62,4% 

(n=47) 

12,8% 

(n=91) 

24,8% 

(n=367) 

100% 

2. Žmogaus papilomos viruso infekcija 

 

T 

 
(n=218) 

59,4% 

(n=25) 

6,8% 

(n=124) 

33,8% 

(n=367) 

100% 

3. Anksčiau atliktas gimdos kaklelio tepinėlis su 

pakitimais 

T (n=214) 

58,3% 

(n=56) 

15,3% 

(n=97) 

26,4% 

(n=367) 

100% 

4. Jaunas amžius N (n=64) 

17,4% 
(n=191) 

52% 

(n=112) 

30,5% 

(n=367) 

100% 

5. Rūkymas T (n=161) 

43,9% 

(n=76) 

20,7% 

(n=130) 

35,4% 

(n=367) 

100% 

6. Lytiniai santykiai ankstyvame amžiuje T (n=153) 

41,7% 

(n=74) 

20,2% 

(n=140) 

38,1% 

(n=367) 

100% 

7. Daugiau nei vieno lytinio partnerio turėjimas per 

gyvenimą 

T (n=143) 

39% 

(n=109) 

29,7% 

(n=115) 

31,3% 

(n=367) 

100% 

8. Kontraceptinių vaistų vartojimas T (n=141) 

38,4% 

(n=87) 

23,7% 

(n=139) 

37,9% 

(n=367) 

100% 

9. Vaikų neturėjimas (gimdymų nebuvimas) N (n=75) 

20,4% 
(n=124) 

33,8% 

(n=168) 

45,8% 

(n=367) 

100% 

10. Menopauzė N (n=145) 

39,5% 
(n=120) 

32,7% 

(n=102) 

27,8% 

(n=367) 

100% 

11. Lytiniai santykiai nesinaudojant prezervatyvais T (n=106) 

28,9% 

(n=119) 

32,4% 

(n=142) 

38,7% 

(n=367) 

100% 

12. Riebus maistas T (n=72) 

19,6% 

(n=134) 

36,5% 

(n=161) 

43,9% 

(n=367) 

100% 

13. Amžius, kai esi vyresnė negu 45 metai N (n=216) 

58,9% 
(n=58) 

15,8% 

(n=93) 

25,3% 

(n=367) 

100% 

*N – teisingas  atsakymas   “Ne” *T – teisingas atsakymas “Taip”; n − respondentų skaičius; 

proc. – procentai; 

Penktadalis 19,3% (n=71) tyrime dalyvavusių moterų žinojo apie GKV rizikos 

veiksnius. Geriausiai moteris žinojo, kad lytiškai plintančios ligos, žmogaus papilomos viruso 

infekcija, anksčiau atliktas gimdos kaklelio tepinėlis su pakitimais yra rizikos veiksnys, taip 

pat daugiau nei puse tyrimo dalyvių teigė, kad jaunas amžius nėra gimdos kaklelio vėžio 

rizikos veiksnys. Moterys nežinojo, kad lytiniai santykiai nesinaudojant prezervatyvais bei  



35 
 

riebus maistas yra rizikos veiksniai. Tyrimo dalyvės klaidingai manė, kad menopauzė ir 

amžius, kai esi vyresnė negu 45 metai yra rizikos veiksniai (žr. 3.2.2 lentelė).  

Išanalizavus klaidingai į teiginius apie GKV rizikos veiksnius atsakiusių ar teigusių, jog 

nežino teisingo atsakymo moterų grupes paaiškėjo, kad apie puse (56,7 proc. (n=17))  

klaidingai atsakiusių moterų gyveno mieste, du trečdaliai moterų (66,7 proc. (n=20)) turėjo 

aukštesnįjį išsilavinimą, didžioji dalis moterų (86,7 proc. (n=26)) buvo ištekėjusios, beveik 

visos moterys (96,7 proc. (n=29))  turėjo vaikų, apie trečdalį tyrimo dalyvių (34,5 proc. 

(n=10)) turėjo vieną vaiką, tokia pati dalis moterų turėjo du vaikus. Didžioji dalis moterų (90 

proc. (n=27)) dirbo, apie du trečdalius moterų (63,3  proc. (n=19)) lankėsi pas šeimos 

gydytoją vieną kartą per metus, taip pat apie du trečdalius tyrimo dalyvių  (66,7  proc. (n=20)) 

buvo atliktas PAP testas. Daugiau nei pusė (58,3 proc. (n=155)) tyrimo dalyvių nurodžiusių, 

kad nežino ar pateikti teiginiai yra rizikos veiksniai gyveno kaime, du trečdaliai (68,8 proc. 

(n=183))  buvo ištekėjusios, beveik visos (92,9 proc. (n=247)) turėjo vaikų, pusė moterų 

turėjo du vaikus (52,4 proc. (n=130)), didžioji dali tyrimo dalyvių (85 proc. (n=226)) dirbo, 

mažiau nei pusė tyrimo dalyvių (39,5 proc. (n=104))  lankėsi pas šeimos gydytoją vieną kartą 

per metus, apie du trečdalius moterų (63,5 proc. (n=169)) buvo atlinkas PAP testas per visą 

gyvenimą.  

Tyrimo rezultatai parodė, kad daugiau nei trečdalis apklaustųjų (36,2 %)  žinojo, kad 

tikrintis dėl GKV reikia kas 3 metus. Didžioji dalis apklaustųjų (61,3%), žinojo, kad 

pasitikrinimas dėl GKV, kas tris metus yra nemokamas. Beveik pusė (37,9 %)  moterų  žinojo 

apie GKPNP programą, penktadalis (19,3%) pademonstravo geras žinias apie GKV rizikos 

veiksnius. 

3.3. Nedalyvavimo gimdos kaklelio vėžio prevencinėje programoje priežastys 

Siekiant sužinoti priežastis dėl kurių moterys nedalyvauja GKPNP programoje, buvo 

analizuojama respondenčių išskirtos nedalyvavimo priežastis.  

  



36 
 

3.3.1 lentelė. Moterų pasiskirstymas (proc.)   pagal nedalyvavimo prevencinėje programoje 

priežastis 

Situacijos, galimai susijusios su nedalyvavimu prevencijos 

programoje 
Taip 

Ne Nežinau 

1. Baimė, kad gali būti rasti pakitimai gimdos kaklelyje (n=210) 

57,2% 

(n=87) 

23,7% 

(n=70) 

19,1% 

2. Nerimas dėl nemalonių pojūčių procedūros metu (n=155) 

42,2% 

(n=127) 

34,6% 

(n=85) 

(23,2%) 

3. Aš gerai jaučiuosi, todėl man nebūtina lankytis pas gydytojus  (n=142) 

38,7% 

(n=137) 

37,3% 

(n=88) 

24% 

4. Apsilankymas/vizitas pas specialistą gydytoją ginekologą (-ę) ne 

pagal programą 
(n=131)  

35,7 % 

(n=116) 

31,6% 

(n=120) 

32,7% 

5. Nebuvau pakviesta dalyvauti patikros programoje (n=117) 

31,9% 

(n=162) 

44,1% 

(n=88) 

24% 

6. Ilgos eilės pas gydytojus (n=116) 

31,6% 

(n=169) 

46% 

(n=82) 

22,3% 

7. Negalėjimas pasirinkti gydytojo lyties (n=110) 

30% 

(n=148) 

40,3% 

(n=109) 

29,7% 

8. Nėra laiko dalyvauti patikros programoje (n=108) 

29,4% 

(n=161) 

43,9% 

(n=98) 

26,7% 

9. Toli esanti klinika, kurioje galima pasitikrinti dėl gimdos kaklelio 

vėžio 

(n=96) 

26,2% 

(n=179) 

48,8% 

(n=92) 

25,1% 

10. Konsultacijos pas šeimos gydytoją metu nekalbama apie šią 

programą, todėl moterys nežino apie šią galimybę 

(n=95) 

25,9% 

(n=144) 

39,2% 

(n=128) 

34,9% 

11. Aš tikiu, kad man nelemta susirgti gimdos kaklelio vėžiu (n=78) 

21,3% 

(n=165) 

45% 

(n=124) 

33,8% 

12. Nepatogus gydymo įstaigos (gydytojo, kuris atlieka onkocitologinį 

tyrimą) darbo laikas 

(n=74) 

20,2% 

(n=191) 

52% 

(n=102) 

27,8% 

13. Nežinau, kad tokia programa vyksta (n=73) 

19,9% 

(n=200) 

54,5% 

(n=94) 

25,6% 

14. Onkocitologinis  tyrimas brangiai kainuoja (n=59) 

16,1% 

(n=176) 

48% 

(n=132) 

36% 

15. Pašalinta gimda (n=54) 

14,7% 

(n=215) 

58,6% 

(n=98) 

26,7% 

16. Manau, kad tai nereikalinga (n=48) 

13,1% 

(n=201) 

54,8% 

(n=118) 

32,2% 

n − respondentų skaičius; proc. – procentai; 

Išanalizavus tyrimo duomenis paaiškėjo, kad dviejų  trečdalių tyrimo dalyvių nuomone 

nedalyvavimo GKPNP programoje priežastis, „Baimė, kad gali būti rasti pakitimai gimdos 

kaklelyje“. Puse respondenčių teigė, kad viena iš nedalyvavimo priežasčių yra „Nerimas dėl 

nemalonių pojūčių procedūros metu“. Didesniąja tyrimo dalyvių nuomone nedalyvavimo 

priežastis yra „Aš gerai jaučiuosi, todėl man nebūtina lankytis pas gydytojus“ ir 

„Apsilankymas/vizitas pas specialistą gydytoją ginekologą (-ę) ne pagal programą“  (žr. 3.3.1 

lentelė). 

Apie du trečdalius (61 proc. (n=128)) moterų, teigusių, kad GKPNP programos 

nedalyvavimo priežastis yra „Baimė, kad gali būti rasti pakitimai gimdos kaklelyje“ gyveno 

kaime, 69,5 proc. (n=146) buvo ištekėjusios, apie puse (53,6 proc. (n=112)) šios grupės 
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moterų turėjo aukštesnįjį išsilavinimą, beveik visos moterys (93,3 proc. (n=196)) turėjo vaikų, 

mažiau nei pusė (46,2 proc. (n=91)) turėjo du vaikus, didžioji dalis (82,9 proc. (n=174)) taip 

teigusių moterų dirbo, 41,8 proc. (n=87) lankėsi pas šeimos gydytoją vieną kartą per 

pastaruosius metus, 68,1 proc. (n=143) darė PAP testą per visą gyvenimą.  

Daugiau nei pusė (59,4 proc. (n=92)) moterų, teigusių,  kad GKPNP  programos 

nedalyvavimo priežastis yra „Nerimas dėl nemalonių pojūčių procedūros metu“ gyveno 

kaime, 69 proc. (n=107) buvo ištekėjusios, apie puse (56,8 proc. (n=88)) šios grupės moterų 

turėjo aukštesnįjį išsilavinimą, beveik visos moterys (92,9 proc. (n=144)) turėjo vaikų, mažiau 

nei pusė (44,1 proc. (n=63)) turėjo du vaikus, didžioji dalis (85,8 proc. (n=133)) taip teigusių 

moterų dirbo, 41,3 proc. (n=64) lankėsi pas šeimos gydytoją vieną kartą per pastaruosius 

metus, 65,2 proc. (n=101) darė PAP testą per visą gyvenimą. 

Daugiau nei pusė (55,6 proc. (n=79)) moterų, teigusių, kad GKPNP programos 

nedalyvavimo priežastis yra „Aš gerai jaučiuosi, todėl man nebūtina lankytis pas gydytojus“ 

gyveno kaime, 62 proc. (n=88) buvo ištekėjusios, daugiau nei pusė (53,5 proc. (n=76)) šios 

grupės moterų turėjo aukštesnįjį išsilavinimą, beveik visos moterys (90,1 proc. (n=128)) 

turėjo vaikų, mažiau nei pusė (46,1 proc. (n=59)) turėjo du vaikus, didžioji dalis (84,5 proc. 

(n=133)) taip teigusių moterų dirbo, 44  proc. (n=62) lankėsi pas šeimos gydytoją vieną kartą 

per pastaruosius metus, 54,2 proc. (n=77) darė PAP testą per visą gyvenimą. 

Lyginant moterų dalyvavimo GKV programoje ir apsilankymų pas šeimos gydytoją 

skaičių buvo rastas statistiškai reikšmingas skirtumas. Nustatyta, kad daugiau nei pusė (58,6 

proc. (n=34)) moterų, nesilankiusių pas šeimos gydytoją, ne dalyvavo GKV programoje. 

Nesitikrinusios ir nesilankiusios pas  šeimos gydytoją moterys reikšmingai skyrėsi nuo 

nesitikrinusių, tačiau buvusių pas šeimos gydytoją. Pakankamai gerai tikrinusios, bet 

nesilankiusios pas šeimos gydytoją moterys reikšmingai skyrėsi nuo moterų, kurios 

pakankamai gerai tikrinosi ir lankėsi pas šeimos gydytoją. Apie puse moterų (53,4 proc. 

(n=103)), kurios lankėsi pas šeimos gydytoją iki dviejų kartų, blogai tikrinosi, joms PAP 

testas buvo atliktas iki dviejų kartų. Taip pat nustatyta, kad apie pusę moterų (53,3 proc. 

(n=56)), kurios lankėsi pas šeimos gydytoją tris ir daugiau kartų, blogai tikrinosi. (žr. 3.3.1 

pav.).  
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2 
=26,656 ; lls =4; p =0,000; *p< 0,05- lyginant su apsilankymų pas šeimos gydytoją 

skaičiumi 

3.3.1 pav. Moterų dalyvavimo (proc.) GKV programoje, atsižvelgiant į apsilankymų pas 

šeimos gydytoją skaičių 

Lyginant moterų dalyvavimo GKV programoje ir moterų  informuotumą apie patikros 

programą buvo rastas statistiškai reikšmingas skirtumas. Nustatyta, kad apie pusė moterų 

(51,7 proc. (n=178)), informuotų apie patikros programą, blogai tikrinosi -  darė PAP testą iki 

dviejų kartų. Informuotos moterys apie patikros programą ir nesitikrinusios  reikšmingai 

skyrėsi  lyginant su  nesitikrinusiomis ir neinformuotomis moterimis. Taip pat reikšmingai  

skyrėsi informuotos moterys apie patikros programą, tačiau blogai tikrinusios lyginant su 

neinformuotomis, blogai tikrinusiomis.  Didžioji dalis moterų (87,7 proc. (n=13)) teigusių, 

kad nėra informuotos apie patikros programą nesitikrino, joms nei karto nebuvo atliktas PAP 

testas (žr. 3.3.2 pav.). 

 

2 
=21,290 ; lls =2; p =0,000;  *p< 0,05- lyginant su informuotumu apie patikros programą 

3.3.2 pav. Moterų dalyvavimas (proc.) GKV programoje, atsižvelgiant į informuotumą apie 
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Lyginant moterų dalyvavimo GKV programoje ir asmeninį informuotumą apie patikros 

programą buvo rastas statistiškai reikšmingas skirtumas. Daugiau nei pusė (58,9 proc. 

(n=123)) asmeniškai informuotų moterų blogai tikrinosi. Asmeniškai informuotos, 

nesitikrinusios moterys reikšmingai skyrėsi lyginant su nesitikrinusiomis asmeniškai 

neinformuotomis ir nesitikrinusiomis nežinojusiomis ar buvo informuotos. Mažiau, nei pusė 

(47 proc. (n=63)) asmeniškai neinformuotų moterų nesitikrino, joms nei karto nebuvo atliktas 

PAP testas. Daugiau nei pusė moterų (52,9 proc. (n=9)), kurios teigė, kad nežino ar buvo 

asmeniškai informuotos apie patikros programą, nesitikrino, joms nebuvo atliktas PAP testas 

(žr. 3.3.3 pav.). 

 

2 
=28,748 ; lls =4; p =0,000;  *p< 0,05- lyginant su asmeniniu informuotumu 

3.3.3 pav. Moterų dalyvavimas (proc.) GKV programoje, atsižvelgiant į asmeninį kvietimą 

dalyvauti GKV profilaktinėje programoje 

Tyrimo dalyvių nuomone nedalyvavimo gimdos kaklelio prevencinėje programoje 

priežastys: 57,2 proc. baimė, kad gali būti rasti pakitimai gimdos kaklelyje, 42,2 proc. 

nerimas dėl nemalonių pojūčių procedūros metu, 38,7 proc. gera savijauta ir poreikio 

apsilankyti pas gydytoją nejautimas, 35,7 proc. apsilankymai pas specialistą gydytoją 

ginekologą ne pagal programą, 31,6 proc. nepakvietimas dalyvauti patikros programoje 31,9 

proc., 30 proc. ilgos eilės pas gydytojus bei 30 proc. negalėjimas pasirinkti gydytojo lyties 

Nustatyti statistiškai reikšmingi skirtumai lyginant moterų dalyvavimo GKV programoje su 

lankymusi pas šeimos gydytoją skaičiumi, moterų informuotumu, bei asmeniniu 

informuotumu apie patikros programą.  
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3.4. Socialiniai demografiniai veiksniai ir nedalyvavimo gimdos kaklelio piktybinių 

navikų prevencinėje programoje sąsajos 

Siekiant išsiaiškinti socialinių demografinių, organizacinių veiksnių bei žinių apie 

patikros programą ir nedalyvavimą GKV profilaktinėje programoje sąsajas buvo atliekama 

vienaveiksmė ir daugiaveiksmė logistinė regresinė analizė. 

3.4.1 lentelė. Moterų nesitikrinimo dėl GKV galimybių santykiai ir jų pasikliautinieji 

intervalai, atsižvelgiant į socialinius ir demografinius veiksnius 

 

Atlikus vienaveiksmę logistinę regresinę analizę lyginant socialinius demografinius 

veiksnius ir nedalyvavimą patikros programoje buvo nustatyta, kad miesto moterys turi 

daugiau nei vieną su puse karto didesnę galimybę nesitikrinti (GS=1,785) lyginant su kaime 

gyvenančiomis moterimis (p=0,012). Moterys gyvenančios vienos turi beveik du kartus 

didesnę galimybę nesitikrinti (GS=1,960)  lyginant su moterimis gyvenančiomis su vyru  

(p=0,010). Paaiškėjo, kad moterys neturinčios vaikų turi tris su puse karto didesnę galimybę 

nedalyvauti patikros programoje, nesitikrinti (GS=3,508)  lyginant su moteris turinčiomis 

vaikų (p=0,005). Moterys turinčios vieną ar du vaikus turi mažesnę galimybę nesitikrinti 

  GS PI  95% SIG GS PI  95% SIG 

  Vienaveiksmė logistinė 

regresinė analizė 

Daugiaveiksmė logistinė 

regresinė analizė 

1. Gyvenama vieta       

 Kaimas 1   1   

 Miestas 1,785 1,136 – 2,805 0,012 1,659 1,000 – 2,753 0,050 

2. Šeimine padėtis     

 Gyveno su vyru 1   1   

 Gyveno viena 1,960 1,175 – 3,267 0,010 1,505 0,846 – 2,677 0,164 

3. Vaikų turėjimas    

 Turėjo vaikų 1   1   

 Neturėjo vaikų 3,508 1,452 – 8,473 0,005 1,936 0,687 – 5,456 0,211 

4 Vaikų skaičius       

 Neturėjo vaikų 1      

 Turėjo iki 2 vaikų 0,267 0,109 – 0,655 0,004 0,742 0,410 – 1,345 0,325 

 Turėjo 3 ir daugiau 

vaikų 

0,332 0,125 – 0,885 0,027    

5. Darbinė veikla    -   

 Dirbo 1      

 Nedirbo 1,090 0,562-2,113 0,799    

6. Išsilavinimas       

 Aukštesnis 1   1   

 Žemesnis 2,367 1,499 – 3,740 0,000 2,182 1,342 – 3,548 0,002 
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(GS=0,267) lyginant su moterimis neturinčiomis vaikų  (p=0,004).  Tyrimo dalyvės turinčios 

tris ir daugiau vaikų turi mažesnę galimybę nesitikrinti (GS=0,332) lyginant su moterimis 

neturinčiomis vaikų (p=0,027). Taip pat paaiškėjo, kad moterys turinčios žemesnį 

išsilavinimą turi  daugiau nei du kartus didesnę galimybę  nesitikrinti (GS=2,367) lyginant su 

moterimis turinčiomis aukštesnį išsilavinimą (p=0,000). Atlikus šio bloko daugiaveiksmę 

logistinę regresinę analizę nustatyta, kad miesto moterys turi daugiau nei vieną su puse karto 

didesnę galimybę nesitikrinti (GS=1,659) lyginant su kaime gyvenančiomis moterimis 

(p=0,050). Taip pat paaiškėjo, kad  moterys turinčios žemesnį išsilavinimą turi apie du kartus 

didesnę galimybę nesitikrinti (GS=2,182) lyginant su moterimis turinčiomis aukštesnį 

išsilavinimą  (p =0,002)  (žr. 3.4.1 lentelė). 

3.4.2 lentelė. Moterų nesitikrinimo dėl GKV galimybių santykiai ir jų pasikliautinieji 

intervalai, atsižvelgiant į organizacinius  veiksnius 

  GS

  

PI  95%  SIG GS PI  95% SIG 

  Vienaveiksmė logistinė regresinė 

analizė 

Daugiaveiksmė logistinė 

regresinė analizė 

1. Apsilankymas pas šeimos gydytoją     

 Lankėsi 1   1   

 Nesilankė 4,649 2,580 – 8,376 0,000 3,793 2,018-7,129 0,000 

2.  Informuotumas apie patikros programą    

 Taip 1   1   

 Ne 16,184 3,589 – 73,043 0,000 9,355 1,904-45,959 0,006 

3. Asmeninis pakvietimas    

 Taip 1  0,000 1  0,004 

 Ne 2,882 1,788 – 4,647 0,000 2,326 1,400 – 3,865 0,001 

 Nežinau 4,193 1,529 – 11,499 0,005 2,232 0,706 – 7,059 0,172 

 

Atlikus vienaveiksmę logistinę regresinę analizę lyginant organizacinius veiksnius ir 

nedalyvavimą patikros programoje buvo nustatyta, kad moterys, kurios nesilankė  pas šeimos 

gydytoją turėjo apie keturis su puse karto didesnę galimybę nesitikrinti (GS=4,649) lyginant 

su lankiusiomis pas šeimos gydytoją moterimis per pastaruosius metus (p=0,000).  Paaiškėjo, 

kad tyrimo dalyvės, kurios nebuvo girdėjusios apie patikros programą net šešiolika kartų 

turėjo didesnė galimybė nesitikrinti (GS=16,184) lyginant su moterimis girdėjusiomis apie 

patikros programą (p=0,000).  Nustatyta, kad asmeniškai neinformuotos moterys turi beveik 

tris kartus didesnę galimybę nesitikrinti (GS=2,882) lyginant su asmeniškai informuotomis 

moterimis (p=0,000).  Moterys, kurios teigė, kad nežino ar buvo informuotos asmeniškai apie 

patikros programą turi apie keturis kartus didesnę galimybę nesitikrinti (GS=4,193) lyginant 
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su asmeniškai informuotomis moterimis (p=0,005). Atlikus šio bloko daugiaveiksmę logistinę 

regresinę analizę nustatyta, kad  moterys, kurios nesilankė  pas šeimos gydytoją turėjo keturis 

kartus didesnę galimybę nesitikrinti (GS=3,793) lyginant su lankiusiomis pas šeimos gydytoją 

moterimis per pastaruosius metus (p=0,000). Paaiškėjo, kad tyrimo dalyvės, kurios nebuvo 

girdėjusios apie patikros programą devynis kartus turėjo didesnė galimybė nesitikrinti 

(GS=9,355) lyginant su moterimis girdėjusiomis apie patikros programą (p=0,006).  Taip pat 

nustatyta, kad asmeniškai neinformuotos moterys turi du kartus didesnę galimybę nesitikrinti 

(GS=2,326) lyginant su asmeniškai informuotomis moterimis (p=0,001) (žr. 3.4.2 lentelė).   

3.4.3 lentelė. Moterų nesitikrinimo dėl GKV galimybių santykiai ir jų pasikliautinieji 

intervalai, atsižvelgiant į žinias apie patikros programą, rizikos veiksnius 

  GS

  

PI  95%  SIG GS PI  95% SIG 

  Vienaveiksmė logistinė 

regresinė analizė 

Daugiaveiksmė logistinė 

regresinė analizė 

1. Žino, kaip dažnai reikia tikrintis profilaktiškai 

 Klaidingai 1   1   

 Teisingai 0,547 0,308 – 0,972 0,040 0,547 0,308 – 0,972 0,040 

 Nežino 5,203 2,826 – 9,578 0,000 5,203 2,826 – 9,578 0,000 

2. Žino apie nemokamą tikrinimąsi, kas 3 metus    

 Klaidingai 1   -   

 

 

Teisingai 0,444 0,139 – 1,419 0,171 -   

 Nežino 1,406 0,436 – 4,538 0,569 -   

3. Žinios apie gimdos kaklelio vėžio profilaktiką    

 Klaidingai 1   -   

 Teisingai 0,400 0,093-1,716 0,218 -   

 Nežino 1,349 0,328-5,543 0,678 -   

4. Žinios apie gimdos kaklelio vėžio rizikos veiksnius    

 Klaidingai 1   -   

 Teisingai 0,498 0,185 – 1,341 0,168 -   

 Nežino 1,170 0 512 – 2,677 0,710 -   

 

Atlikus vienaveiksmę logistinę regresinę analizę lyginant moterų žinias apie profilaktinę 

programą bei GKV rizikos veiksnius ir nedalyvavimą patikros programoje buvo nustatyta, 

kad teisingai žinojusios, kaip dažnai reikia dalyvauti patikros programoje turi mažesnę 

galimybę nesitikrinti (GS=0,547) lyginant su klaidingai žinančiomis (p=0,040). Tyrimo 

dalyvės teigusios, kad nežino kaip dažnai reikia tikrintis profilaktiškai turi penkis kartus 

didesnę galimybę nesitikrinti (GS=5,203) lyginant su klaidingai teigusiomis moterimis 

(p=0,000). Šio bloko daugiaveiksmė logistinė regresinė analizė  nebuvo atliekama, nes 
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statistiškai reikšmingi skirtumai buvo rasti tik tarp vieno požymio žinojimo, kaip dažnai reikia 

tikrintis profilaktiškai (žr. 3.4.3 lentelė). 

3.4.4 lentelė. Moterų nesitikrinimo dėl GKV galimybių santykiai ir jų pasikliautinieji 

intervalai, atsižvelgiant į socialinius demografinius, organizacinius veiksnius bei žinias apie 

patikros programą 

 

Atlikus ketvirto bloko daugiaveiksmę logistinę regresinę analizę nustatyta, kad miesto 

moterys turi beveik du kartus didesnę galimybę nesitikrinti (GS=1,836) lyginant su kaime 

gyvenančiomis moterimis (p=0,026). Paaiškėjo, kad  moterys turinčios žemesnį išsilavinimą 

turi daugiau nei du kartus didesnę galimybę  nesitikrinti (GS=2,268) lyginant su moterimis 

turinčiomis aukštesnį išsilavinimą (p =0,003). Nustatyta, kad  moterys, kurios nesilankė  pas 

šeimos gydytoją turėjo  keturis kartus didesnę galimybę nesitikrinti (GS=4,179) lyginant su 

lankiusiomis pas šeimos gydytoją moterimis per pastaruosius metus (p=0,016). Paaiškėjo, kad 

tyrimo dalyvės, kurios nebuvo girdėjusios apie patikros programą  aštuonis  kartus turi 

didesnė galimybė nesitikrinti (GS=8,159) lyginant su moterimis girdėjusiomis apie patikros 

  GS

  

PI  95%  SIG 

  Daugiaveiksmė logistinė regresinė 

analizė 

1. Gyvenama vieta 

 Kaimas 1   

 Miestas 1,836 1,074 – 3,142 0,026 

2. Išsilavinimas 

 Aukštesnis 1   

 

 

Žemesnis 2,268 1,326 – 3,879 0,003 

3. Apsilankymas pas šeimos gydytoją  

 Lankėsi 1   

 Nesilankė 4,179 2,106 – 8,295 0,000 

4. Informuotumas apie patikros programą 

 Taip 1   

 Ne 8,159 1,467 – 45,365 0,016 

5. Asmeninis pakvietimas    

 Taip 1   

 Ne 2,027 1,169 – 3,513 0,012 

 Nežinau 1,404 0,401 – 4,917 0,596 

6. Žino, kaip dažnai reikia tikrintis profilaktiškai 

 Klaidingai 1   

 Teisingai 0,490 0,262 – 0,918 0,026 

 Nežino 3,893 1,948 – 7,782 0,000 
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programą (p=0,016). Nustatyta, kad asmeniškai neinformuotos moterys turi apie viena su puse 

karto didesnę galimybę nesitikrinti (GS=1,404) lyginant su asmeniškai informuotomis 

moterimis (p=0,012). Taip pat tyrimo rezultatai parodė, kad teisingai žinojusios, kaip dažnai 

reikia dalyvauti patikros programoje turi mažesnę galimybę nesitikrinti (GS=0,490) lyginant 

su klaidingai žinančiomis (p=0,026). Tyrimo dalyvės teigusios, kad nežino kaip dažnai reikia 

tikrintis profilaktiškai turi apie keturis kartus didesnę galimybę nesitikrinti (GS=3,893) 

lyginant su klaidingai teigusiomis moterimis (p=0,000)  (žr. 3.4.4 lentelė). 

Tyrimo rezultatai parodė, kad dalyvavimui gimdos kaklelio prevencinėje programoje 

turi įtakos gyvenama vieta, išsilavinimas, lankymasis pas šeimos gydytą , informuotumas bei 

asmeninis pakvietimas dalyvauti patikros programoje, taip pat žinios, kaip dažnai reikia 

dalyvauti patikros programoje.   
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4. REZULTATŲ APTARIMAS 

Tyrimo rezultatai parodė, kad didžiajai daliai respondenčių (67,3 proc.) PAP testas buvo 

atliktas bent vieną kartą gyvenime. Mažiau nei  trečdaliui  (30,2 proc.)  moterų, niekada 

nebuvo atliktas šis testas. Panašiame lietuvių autorių tyrime nustatyta, jog 88 proc. moterų  

bent kartą gyvenime buvo paimtas tepinėlis dėl GKV,  12 proc. nebuvo paimtas tepinėlis [31]. 

Tame pačiame tyrime nustatyta, jog beveik pusė (47 proc.)  respondenčių dėl GKV tikrinosi 

tik vieną kartą gyvenime, trečdalis (32 proc.) du kartus, 14 proc. tris kartus ir tik 7 proc. 

respondenčių dėl GKV tikrinosi keturis ir daugiau kartų per visą gyvenime. Mūsų tyrimo 

rezultatai parodė, jog daugiau nei ketvirtadaliui (41,39 proc.),  tyrimo dalyvių  PAP testas  

atliktas vieną kartą, 32,78 proc. moterų testas atliktas du kartus, 14,44 proc. PAP testas 

atliktas tris kartus, 7,38 proc. keturis ir daugiau  kartų.  

Nustatyta, jog apsilankymų pas šeimos gydytojus skaičius turi įtakos PAP testo 

atlikimui. Moterys, daugiau kartų apsilankiusios pas šeimos gydytoją, dažniau tikrinosi 

lyginant su moterimis, nesilankančiomis pas šeimos gydytoją moterimis. Lietuvių autorių 

tyrime nustatytas statistiškai reikšmingas ryšys tarp apsilankymų pas šeimos gydytoją 

dažnumo ir tepinėlio dažnumo dėl GKV. Moterys, kurios dažniau lankėsi pas savo šeimos 

gydytoją, statistiškai reikšmingai daugiau kartų gyvenime tikrinosi dėl GKV [31]. 

Tyrimo dalyvių nuomone nedalyvavimo GKVPP priežastys yra baimė, kad gali būti 

rasti pakitimai gimdos kaklelyje (57,2 proc.), nerimas dėl nemalonių pojūčių procedūros metu 

(42,2 proc.), gera savijauta ir poreikio apsilankyti pas gydytoją nejautimas (38,7 proc.), 

apsilankymas/vizitas pas specialistą gydytoją ginekologą ne pagal programą (35,7 proc.), 

prastas kvietimas dalyvauti patikros programoje (31,9 proc.), ilgos eilės pas gydytojus (31,6 

proc.), negalėjimas pasirinkti gydytojo lyties (30 proc.). Estijoje atliktame tyrime  

nagrinėjusiame nedalyvavimo patikros programoje priežastys nustatyta, jog nedalyvavimo 

priežastys yra reti apsilankymai pas ginekologą (42,3 proc.), baimė atlikti PAP testą (14,3 

proc.) ilgos laukimo eilės (12,9 proc.), toli esanti klinika (12,7 proc.), nepatogios sveikatos 

priežiūros įstaigų darbo laikas (11,8proc.), laiko neturėjimas (10,4proc.) [27].  Kinijoje atlikto 

tyrimo metu buvo nustatyta, jog nedalyvavimo patikros programoje priežastys yra baimė, kad 

gali būti diagnozuotas vėžys (47,6 proc.), simptomų nejautimas (34,1 proc.) bei GKV 

prevencinės programos naudos nežinojimas (13,4 proc.) [25]. 

Rezultatai parodė, jog moterys geriausiai žinojo, kad GKV rizikos veiksniai yra lytiškai 

plintančios ligos (62,4 proc.), žmogaus papilomos viruso infekcija (59,4 proc.), anksčiau 

atliktas gimdos kaklelio tepinėlis, kurio rezultatai rodė pakitimus (58,3 proc.), jaunas amžius 
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(52 proc.), rūkymas (43,9 proc.) Honkonge atlikto tyrimo metu paaiškėjo, jog moterys 

geriausiai žinojo, kad GKV rizikos veiksniai yra anksčiau atlikto gimdos kaklelio tepinėlio 

rezultatai su pakitimais (87,9 proc.), daugiau nei vieno lytinio partnerio turėjimas (81,3 proc.), 

lytiniai santykiai ankstyvame amžiuje (81,9 proc.), lytiškai plintančios ligos (74,9 proc.), 

lytiniai santykiai nesinaudojant prezervatyvais (62,3 proc.) [25]. Tyrime nagrinėjusiame 

Vilniaus miesto moterų žinias apie GKV rizikos veiksnius ir patikros programą buvo 

nustatyta, jog (46,6 proc.) moterų  žino, kad pagrindinis GKV  rizikos veiksnys yra ŽPV  

[29]. Žinios apie GKV rizikos veiksnius taip pat buvo nagrinėjamos  Estijoje atliktame  

tyrime. Nustatyta, kad  49,2 proc. moterų žinojo, jog rizikos veiksniu gali būti   rūkymas, 69,7 

proc. - lytinių partnerių skaičius, 75 proc. - lytiškai plintančios ligos, 76,6 proc. - ŽPV  [27].  

Atlikus tyrimą paaiškėjo, jog moterys geriausiai žinojo (86,9 proc.), kad  teiginys  „Jei 

vieną kartą atlikus onkocitologinį tyrimą nebuvo rasta pakitimų, daugiau nebūtina atlikti šio 

tyrimo“ yra klaidingas,  (84,2 proc.) respondenčių žinojo, jog teiginys „Sveikoms moterims 

yra reikalinga reguliariai tikrintis dėl  GKV ir dalyvauti gimdos kaklelio piktybinių navikų 

prevencijos programoje“ yra teisingas, (80,1 proc.) moterų žinojo, jog teiginys „Gimdos 

kaklelio vėžio patikros būdu galima aptikti pakitimus gimdos kaklelyje iki  jiems tampant 

vėžiniais“ yra teisingas (80,1 proc.), tyrimo dalyvių žinojo, jog teiginys „Nustačius gimdos 

kaklelio vėžį ankstyvoje stadijoje, jį galima išgydyti“ yra teisingas. Honkonge atlikto tyrimo 

metu nustatyta, kad  (99,2 proc.) moterų žinojo, jog teiginys „Dalyvavimas gimdos kaklelio 

piktybinių navikų  prevencinėje programoje mano amžiuje yra nereikalingas“ yra klaidingas,  

(96,3 proc.) moterų žinojo, jog teiginys „Jei moteris ilgą laiką neturėjo lytinių santykių, tai jai 

nėra būtina tikrintis dėl gimdos kaklelio vėžio“  yra klaidingas, (95,5 proc.) tyrimo dalyvių 

žinojo, jog teiginys „Jei vieną kartą atlikus onkocitologinį tyrimą nebuvo rasta pakitimų, 

daugiau nebūtina atlikti šio tyrimo“ yra klaidingas, (93,1 proc.), moterų žinojo, jog teiginys 

„Sveikoms moterims yra reikalinga reguliariai tikrintis dėl  gimdos kaklelio vėžio ir dalyvauti 

gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencijos programoje“ yra teisingas, (92,1 proc.) tyrimo 

dalyvių žinojo, jog teiginys „Turėjus tik vieną lytinį partnerį nėra būtina tikrintis dėl gimdos 

kaklelio vėžio“ yra klaidingas,  [30].  

Tyrimo rezultatai parodė, jog mieste gyvenančios, turinčios žemesnį išsilavinimą 

moterys turi didesnę galimybę nesitikrinti ir taip nedalyvauti patikros programoje. Lietuvių 

autorių tyrime, nustatyta, jog moterys su aukštuoju išsilavinimu dėl GKV tikrinosi dažniau, 

negu moterys, turinčios vidurinį ir žemesnį išsilavinimą bei moterys, gyvenančios kaime 

statistiškai reikšmingai dažniau, bent kartą gyvenime tikrinosi dėl GKV viešoje gydymo 

įstaigoje, negu moterys gyvenančios mieste/miestelyje [31]. 
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IŠVADOS 

1. Beveik pusė (37,9 %)  moterų  žinojo apie GKV profilaktikos programą, penktadalis 

(19,3%) pademonstravo geras žinias apie GKV rizikos veiksnius. Daugiau nei 

trečdalis (36,2%) tyrimo dalyvių  žinojo, kad tikrintis dėl GKV reikia kas 3 metus, o 

du trečdaliai (61,3%) moterų teisingai nurodė rekomenduojamą pasitikrinimo dėl 

GKV  3 m. intervalą bei profilaktinės paslaugos apmokėjimo sąlygas. 

2. Šiek tiek daugiau nei trečdalis (37,1 proc.) moterų  nebuvo asmeniškai informuotos 

apie GKV prevencijos programą. Tik labai maža dalis respondenčių buvo asmeniškai 

informuotos paštu (1,9%,) arba telefonu (1,1%). Taip pat mažą dalį respondenčių su 

šia programa supažindino slaugytojos (6,3 %) bei visuomenės sveikatos priežiūros 

specialistai (3.8%). Moterys nurodė tokias dažniausias nesitikrinimo dėl GKV 

priežastis: 57,2 proc. baimė, kad gali būti rasti pakitimai gimdos kaklelyje, 42,2 proc. 

nerimas dėl nemalonių pojūčių procedūros metu, 38,7 proc. gera savijauta ir poreikio 

apsilankyti pas gydytoją nejautimas, 35,7 proc. apsilankymai pas specialistą gydytoją 

ginekologą ne pagal programą, 31,9 proc. nepakvietimas dalyvauti patikros 

programoje, 31,6 proc. ilgos eilės pas gydytojus bei 30 proc. negalėjimas pasirinkti 

gydytojo lyties  

3. Nustatytos reikšmingos sąsajos tarp moterų nedalyvavimo patikros programoje ir 

tirtųjų gyvenamosios vietos, išsilavinimo, šeiminės padėties, vaikų turėjimo, 

apsilankymo pas šeimos gydytoją skaičiaus, informuotumo apie patikros programą, 

bei asmeninio pakvietimo dalyvauti programoje. Taikant logistinės regresijos 

modelius nustatyta, kad didžiausi šansai nepasitikrinti dėl GKV buvo moterims, 

gyvenančioms mieste, turinčioms žemesnį išsilavinimą bei negavusioms asmeninės 

informacijos iš sveikatos priežiūros specialisto apie programą.  
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PRAKTINĖS REKOMENTACIJOS 

1. Visuomenės sveikatos biurai galėtų organizuoti informacinius renginius kaimo 

vietovėse, skirtus suteikti moterims informacijos apie GKV rizikos veiksnius, 

profilaktinę programą, nemokamo pasitikrinimo galimybę.  

2. Pirminės asmens sveikatos priežiūros centrai, atsakingi už gyventojų pakvietimą 

dalyvauti patikros programoje, galėtų daugiau dėmesio skirti pacientų įtraukimui į 

profilaktiką, akcentuojant šios problemos svarbą ir jos išsprendimo galimybes 

apsilankiusioms moterims. 

3. Kadangi dalyvavimas patikros programoje yra aktuali problema tiriamajame 

regione, svarbu skatinti tarpsektorinį bendradarbiavimą, sudaryti sąlygas regiono 

gyventojams pasitikrinti neišvykstant toli nuo gyvenamos vietos jiems palankiu 

metu. 

4. Visuomenės informavimo kampanijos taip pat gali aktyviai prisidėti skatinant 

dalyvauti profilaktinėje programoje, informuojant apie patikros programą, vėžio 

rizikos veiksnius. 
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5 priedas. 

GIMDOS KAKLELIO PIKTYBINIŲ NAVIKŲ PREVENCIJOS PROGRAMOS 

NEDALYVANIMO PRIEŽASTYS BEI ŽINIOS APIE PROGRAMĄ IR RIZIKOS 

VEIKSNIUS 

 

Esu Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos Visuomenės sveikatos 

vadybos magistrantė. Šia anketa norime sužinoti Jūsų žinias apie gimdos kaklelio piktybinių 

navikų prevencijos programą,  ligos  rizikos veiksnius bei nedalyvavimo programoje 

priežastis. Šio tyrimo dalyvės yra 40 – 60 metų Kupiškio rajone gyvenančios moterys.  

Prašome Jūsų atsakyti į anketoje pateiktus klausimus pažymint  (x) Jums tinkamą atsakymą 

(arba kelis atsakymus). Tyrimo duomenys bus panaudoti  mokslo tikslams, anketa yra 

anoniminė.  Iškilus neaiškumams galite kreiptis: į Lietuvos sveikatos mokslų universiteto 

magistrantę  Justina Vaitiekūnaitę, tel.: 865432911. 

Tikimės, kad tyrimo rezultatus bus galima panaudoti, ieškant būdų, kaip labiau įtraukti 

moteris į gimdos kaklelio piktybinių navikų  prevencijos  programą ir padėti išvengti ligos.  

 

1. Jūsų amžius (įrašykite) .......... 

2. Jūsų gyvenamoji vieta (įrašykite miesto, miestelio, kaimo pavadinimą) 

...................................... 

3. Išsilavinimas: 

□ Pagrindinis/ Vidurinis ( įskaitant profesinį) □ Aukštasis 

universitetinis  

□ Aukštasis neuniversitetinis ( įskaitant aukštesnįjį – technikumai, 

kolegijos) 
 

□ Kita ............... 

4. Šeiminė padėtis: 

□ Ištekėjusi □ Niekada netekėjusi □ Našlė 

□ Gyvenate kartu, nesusituokę □ Sutuoktinis gyvena atskirai/ 

išsiskyrusi 

 

□ Kita (įrašykite) 

5. Ar turite vaikų? 

□ Taip 

□ Ne 

Jei atsakėte Taip,  kiek turite vaikų  (įrašykite) ........ 

6. Pažymėkite teiginį, tiksliausiai apibūdinantį dabartinę Jūsų darbinę veiklą: 

□ Dirbu □ Esu studentė (mokausi) 

□ Esu bedarbė □ Turiu netektą darbingumą/ neįgalumą ir 

nedirbu 

□ Kita (įrašykite) 

7. Kaip dažnai lankėtės  pas šeimos gydytoją per pastaruosius 12 mėnesių? 

□ 1 kartą  □ 3 kartus □ nesilankiau nei 1 karto 

□ 2 kartu □ 4 ir daugiau  

8. Ar Jums buvo kada nors per visą gyvenimą diagnozuotas gimdos kaklelio vėžys? 

□ Taip 

□ Ne 

□ Nežinau 

9. Ar esate girdėjusi apie gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencijos  programą? 

□ Taip  

□ Ne 
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Jei atsakė Ne pereikite prie 11  klausimo. 

10. Iš kokių informacijos  šaltinių sužinojote apie  gimdos kaklelio piktybinių navikų 

prevencijos programą? (galite pažymėti kelis Jums tinkančius atsakymų variantus) 

□ Iš šeimos gydytojo (-s) □  Iš slaugytojos □ Iš draugės/ šeimos narių 

□ Iš gydytojo (-s)  akušerio (-ės)  

ginekologo (-ės) 

□  Iš visuomenės sveikatos 

specialisto(-ės) 

□ Iš  žiniasklaidos (televizija/ 

 internetas/ žurnalai/  

lankstinukai) 

□  Kita (įrašykite).................................................... 

11. Ar Jus pirminės asmens sveikatos priežiūros specialistas (-ė) (šeimos gydytojas (-a), 

gydytojas (-a) akušeris (-ė)  ginekologas (-ė), slaugytoja) asmeniškai  informavo apie 

gimdos kaklelio vėžio prevencijos programą? 

□ asmeniškai informavo  

□ asmeniškai neinformavo  

□ nežinau  

Jei atsakė asmeniškai neinformavo pereikite prie 13 klausimo. 

12. Jei  į 11 kausimą atsakėte taip, tai kokiu būdu buvote informuota? (galite pažymėti 

kelis Jums tinkančius atsakymų variantus) 

□ Paštu □ Telefonu 

□ Apsilankymo pas šeimos gydytoją 

metu 

□ Apsilankymo pas  akušeris (-ė)  ginekologas (-ė) 

metu 

□ Kita (įrašykite).................................................... 

13. Ar Jūs kada nors dalyvavote gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencijos 

programoje ir tikrinotės dėl gimdos kaklelio vėžio -  atlikote onkocitologinį tyrimą (PAP 

testą)? 

□ Taip 

□ Ne 

□ Nežinau 

Jei atsakėte ne,  pereikite  prie 16  klausimo. 

14. Kiek kartų Jums buvo atliktas onkocitologinis tyrimas (PAP testas) per visą 

gyvenimą ? 

□ nei karto □ 2 kartus □ 4 ir daugiau 

□ 1 kartą □ 3 kartus  

15. Ar Jūs buvote supažindinta su onkocitologinio tyrimo (PAP testo)  rezultatais? 

□Taip  □Nežinau  

□ Ne   

16. Šiuo tyrimu taip pat siekiame sužinoti, kodėl moterys nedalyvauja  gimdos kaklelio 

piktybinių navikų prevencijos programoje. Žemiau matote išvardintas situacijas, kurios 

gali būti susijusios su NEDALYVAVIMU (nesitikrinimu) gimdos kaklelio piktybinių 

navikų prevencijos programoje. Prašome peržiūrėti šį sąrašą ir įvertinti kiekvieną 

situaciją atskirai. Pažymėkite (x) "taip", jeigu manote, kad pateikta situacija gali būti 

nedalyvavimo programoje priežastis. Pažymėkite (x) "ne", jeigu manote, kad pateikta 

situacija nelemia moterų sprendimo nedalyvauti programoje. Pažymėkite  (x)  

„Nežinau“, jeigu neturite nuomonės apie pateiktą  situaciją. 
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Situacijos, galimai susijusios su NEDALYVAVIMU (nesitikrinimu) 

prevencijos programoje 
Taip 

N

e 

Nežinau 

1. Nerimas dėl nemalonių pojūčių procedūros metu    

2. Baimė, kad gali būti rasti pakitimai gimdos kaklelyje    

3. Apsilankymas/vizitas pas specialistą gydytoją ginekologą (-ę) ne pagal 

programą 

   

4. Negalėjimas pasirinkti gydytojo lyties    

5. Ilgos eilės pas gydytojus    

6. Toli esanti klinika, kurioje galima pasitikrinti dėl gimdos kaklelio vėžio    

7. Nepatogus gydymo įstaigos (gydytojo, kuris atlieka onkocitologinį tyrimą) 

darbo laikas 

   

8. Konsultacijos pas šeimos gydytoją metu nekalbama apie šią programą, 

todėl moterys nežino apie šią galimybę 

   

9. Nėra laiko dalyvauti patikros programoje    

10. Pašalinta gimda    

11. Manau, kad tai nereikalinga    

12. Aš gerai jaučiuosi, todėl man nebūtina lankytis pas gydytojus     

13. Aš tikiu, kad man nelemta susirgti gimdos kaklelio vėžiu    

14. Onkocitologinis  tyrimas brangiai kainuoja    

15. Nebuvau pakviesta dalyvauti patikros programoje    

16. Nežinau, kad tokia programa vyksta    

17. Kita ( įrašykite)....................    

17. Jūsų žiniomis, kaip dažnai reikia profilaktiškai tikrintis dėl gimdos kaklelio piktybinių 

navikų pagal Lietuvoje vykdomą prevencijos programą? 

□  Kas 1 metus □  Kas 6 metus 

□  Kas 3 metus □  Nežinau 

18. Ar, Jūsų žiniomis, pasitikrinimas dėl gimdos kaklelio vėžio moterims nuo 25 iki 60 metų kas 

tris metus yra nemokamas? 

□ taip □  Nežinau  

□ ne   

19. Norime įvertinti Jūsų žinias apie gimdos kaklelio vėžio profilaktiką. Pažymėkite (x) "taip", 

jeigu sutinkame su pateiktu teiginiu. Pažymėkite (x) "ne", jeigu nesutinkame su pateiktu 

teiginiu.  Pažymėkite  (x)  „Nežinau“, jeigu neturite nuomonės apie pateiktą  teiginį. 

Teiginiai apie gimdos kaklelio vėžio profilaktiką Taip Ne Nežinau 

1. Dalyvavimas gimdos kaklelio piktybinių navikų  prevencinėje programoje 

mano amžiuje yra nereikalingas 

   

2. Gimdos kaklelio vėžio patikros būdu galima aptikti pakitimus gimdos 

kaklelyje iki  jiems tampant vėžiniais 

   

3. Onkocitologinis  tyrimas yra nereikalinga moterims, kurioms prasidėjo 

menopauzė 

   

4. Sveikoms moterims yra reikalinga reguliariai tikrintis dėl  gimdos kaklelio 

vėžio ir dalyvauti gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencijos programoje 

   

5. Onkocitologinis  tyrimas turėtų būti atliktas iškart po pirmųjų lytinių 

santykių 

   

6. Jei moteris ilgą laiką neturėjo lytinių santykių, tai jai nėra būtina tikrintis dėl 

gimdos kaklelio vėžio 

   

7. Jei vieną kartą atlikus onkocitologinį tyrimą nebuvo rasta pakitimų, daugiau 

nebūtina atlikti šio tyrimo 

   

8. Nustačius gimdos kaklelio vėžį ankstyvoje stadijoje, jį galima išgydyti    

9. Turėjus tik vieną lytinį partnerį nėra būtina tikrintis dėl gimdos kaklelio 

vėžio 
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20. Norime įvertinti Jūsų žinias apie gimdos kaklelio vėžio rizikos veiksnius (t.y. kas turi įtakos 

jo atsiradimui). Pažymėkite (x) "taip", jeigu, Jūsų žiniomis, nurodytas veiksnys gali sukelti 

gimdos kaklelio vėžį. Pažymėkite (x) "ne", jeigu manote, kad nurodytas veiksnys negali sukelti 

gimdos kaklelio vėžio.  Pažymėkite  (x)  „Nežinau“, jeigu neturite nuomonės apie pateiktą 

veiksnį.  

 

Veiksniai, galimai susiję su gimdos kaklelio vėžio rizika Taip Ne Nežinau 

1. Jaunas amžius     

2. Menopauzė    

3. Lytiškai plintančios ligos    

4. Riebus maistas    

5. Lytiniai santykiai ankstyvame amžiuje    

6. Vaikų neturėjimas (gimdymų nebuvimas)    

7. Anksčiau atliktas gimdos kaklelio tepinėlis su pakitimais    

8. Kontraceptinių vaistų vartojimas    

9. Rūkymas    

10. Lytiniai santykiai nesinaudojant prezervatyvais    

11. Amžius, kai esi vyresnė negu 45 metai    

12. Žmogaus papilomos viruso infekcija    

13. Daugiau nei vieno lytinio partnerio turėjimas per gyvenimą    

 

Nuoširdžiai dėkojame už bendradarbiavimą. 

 

 

 


