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DĖL KRŪTŲ ONKOCHIRURGO PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMO IŠIMTIES TVARKA 

 
Kreipiamės į Jus dėl šiuo metu susiklosčiusios situacijos, kurios neišsprendus, aštuoni 

krūtų vėžį gydantys gydytojai chirurgai nuo kitų metų sausio 1 d. praras teisę dirbti savo darbą. 
Šiandien Lietuvos krūtų vėžio gydymo centruose dirba apie 16 šį dažniausią onkologinį 

moterų susirgimą operuojančių gydytojų chirurgų. Dėl šios ligos jie kasmet atlieka apie 2000 
operacijų. Lygiai pusė iš jų – 8 gydytojai, tarp jų visi Klaipėdos mieste, taip pat ir naujai 
įsteigtoje Klaipėdos universiteto ligoninėje, dirbantys, šiuo metu neturi krūtų onkochirurgo 
pažymėjimo. Pastarasiais metais šis pažymėjimas buvo išduodamas gydytojams chirurgams 
išklausius „Įvadinį krūtų onkochirurgijos kursą” ir suteikdavo teisę verstis šia siaura praktika. 
Remiantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugsėjo mėn. 29 d. 
įsakymo Nr. V-680 pakeitimu, teisė atlikti krūtų operacijas dėl vėžio neturint šio pažymėjimo 
laikinai yra pratęsta iki 2024 m. sausio mėn. 1 d. 

„Įvadinį krūtų onkochirurgijos kursą” organizavo ir vykdė Lietuvos sveikatos mokslų 
universiteto Podiplominių studijų centras. Kursą sudarė 1600 valandų, o tai yra beveik 10 
mėnesių. Kursas jau kurį laiką nebėra vykdomas dėl atliekamo jo programos atnaujinimo. 
Taigi, net teoriškai jį išklausyti ir įgyti pažymėjimą bei tokiu būdu įvykdyti ministro įsakymą iki 
kitų metų, yra neįmanoma. 

Dauguma krūtų vėžį operuojančių gydytojų turi gydytojo chirurgo licencijas. 2000 m. 
patvirtintoje gydytojo chirurgo normoje yra nurodyta, jog piktybinius krūties navikus jie gali 
diagnozuoti, gydyti pagal savo kompetenciją ir sveikatos priežiūros įstaigos, kurioje dirba, lygio 
reikalavimus. 

Dalis gydytojų chirurgų, visgi turinčių teisę verstis siaura krūtų onkochirurgijos praktika, 
turi pažymėjimus jiems išduotus 2004 m. Šie pažymėjimai niekuomet nebuvo peržiūrėti ar 
atnaujinti. 

Mes – Lietuvos krūties vėžio asociacija, vienijanti gydytojus, dirbančius su krūtų vėžiu 
sergančiais ligoniais, taip pat krūtų vėžiu sergančius ir asmenis, turinčius nustatytas mutacijas, 
didinančias riziką susirgti krūtų vėžiu, bei kiti į Jus besikreipiantys, prašome išduoti krūtų 
onkochirurgo pažymėjimą ilgiau nei 5-erius metus šioje srityje krūtų vėžio gydymo centre 
dirbantiems gydytojams chirurgams išimties tvarka. 

Nepatenkinus prašymo, nuo kitų metų Vakarų Lietuvoje operacijos dėl krūtų vėžio 
nebus atliekamos, o tai yra apie 400 operacijų per metus. Taip pat nebus atliekamos ir krūtų 
atkūrimo operacijos sostinėje. Tai nepateisinamai pablogins onkologinių ligonių chirurginio 
gydymo paslaugų prieinamumą ir gydymo kokybę. 

Visi krūtų onkochirurgo pažymėjimo išimties tvarka prašantieji pasižada pateikti 
kvalifikacijos kėlimą (dalyvavimo mokslinėse praktinėse konferencijose, operacinių technikų 
mokymuose) tiek Lietuvoje, tiek užsienyje liudijančius pažymėjimus, taip pat darbo patirtį 
patvirtinantį dokumentą ir atliktų krūtų operacijų skaičių pagal intervencijų (ACHI) grupes. 
 
Iš anksto dėkojame. 
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