
ASMENŲ, PRISKIRTŲ ŠIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ LIGŲ DIDELĖS RIZIKOS 

GRUPEI, ATRANKOS IR PREVENCIJOS PRIEMONIŲ  FINANSAVIMO PROGRAMOS 

VYKDYMAS 2020 METAIS, RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE 

 

Paslaugą teikiančios įstaigos pavadinimas 

Paslaugą 

teikiančioje 

įstaigoje 

įregistruotų 

moterų 

(50-64 m.) ir vyrų 

(40-54 m.) skaičius 

Planuojama 

patikrinti 

per 

ataskaitinį 

laikotarpį 

Informavimo paslauga 

vnt. 

% 

(nuo 

planuojamų 

patikrinti per 

ataskaitinį 

laikotarpį) 

Viešoji įstaiga Raseinių pirminės sveikatos 

priežiūros centras 
3058 3058 776 25,4 

Viešoji įstaiga  Ariogalos pirminės sveikatos 

priežiūros centras 
990 990 321 32,4 

IĮ G.RADAVIČIAUS KLINIKA 683 683 125 18,3 

UAB MediCa klinika 0 0 0 - 

Uždaroji akcinė bendrovė Raseinių šeimos 

gydytojų centras 
1361 1361 384 28,2 

 
6092 6092 1606 26,4 

 

 Per 2020 m. ataskaitinį laikotarpį, galinčių dalyvauti asmenų, priskirtų širdies ir 

kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, prevencinėje programoje skaičius lyginant su 2019 m. 

laikotarpiu, Raseinių rajono savivaldybėje sumažėjo 79 asmenimis. Apie galimybę dalyvauti šioje 

prevencinėje programoje 2020 m. buvo informuota 1134 asmenimis mažiau nei 2019 m. 

Daugiausiai informavimo paslaugų apie galimybę dalyvauti šioje prevencinėje programoje 2020 m. 

suteikė Viešoji įstaiga Raseinių pirminės sveikatos priežiūros centras – 776 ir Uždaroji akcinė 

bendrovė Raseinių šeimos gydytojų centras – 384 informaciniai pranešimai. Šios programos 

įgyvendinimas 18 proc. 2020 m. buvo mažesnis nei 2019 m. (1 pav.). 

 
1 pav. Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos 

priemonių programos informavimo paslaugos vykdymas Raseinių rajono savivaldybėje 2017 - 2020  m.  

 

2020 m. Raseinių rajono savivaldybėje informuotumas, dėl širdies ir kraujagyslių ligų, vykdomos 

paslaugos rodiklis sumažėjo lyginant su 2019 m. 

 
Informaciją parengė: Raseinių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos specialistė, 

vykdanti visuomenės sveikatos stebėseną Asta Kavaliauskienė, (8 683) 55 044, el. p. astakavaliauskiene1@gmail.com 
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Galintys dalyvauti programoje
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