
N e m o k a m a i
pasitikrink sveikatą ir užtrenk duris ligai!
Jūs galite dalyvauti šiose ligų prevencijos programose:

gimdos kaklelio piktybinių 
navikų prevencijos

skirta moterims nuo 25 iki 60 metų, 
amžiaus gimdos kaklelio piktybinių 
navikų prevencijai.

storosios žarnos vėžio ankstyvosios 
diagnostikos

skirta žmonių nuo 50-74 metų 
amžiaus storosios žarnos vėžio 
prevencijai.

tikrinkitės vieną kartą per 
dvejus metus.

priešinės liaukos (prostatos) vėžio 
prevencinė ankstyvosios diagnostikos

atrankinės mamografinės 
patikros dėl krūties vėžio

skirta moterų nuo 50 iki 69 metų 
amžiaus krūties piktybinių navikų 
prevencijai.

Šios lėšos skirtos Tavo sveikatai – jei Tu nepasinaudosi, jos atiteks kitam!
Programas finansuoja Panevėžio teritorinė ligonių kasa iš PSDF biudžeto

širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos

skirta vyrams nuo 40 iki 55 
metų ir moterų nuo 50 iki 
65 metų amžiaus širdies ir 
kraujagyslių ligų prevencijai.

tikrinkitės vieną kartą 
per metus.

tikrinkitės vieną kartą 
per dvejus metus.

tikrinkitės vieną kartą per 
trejus metus.

tikrinkitės vieną kartą per 
dvejus metus.

skirta vyrų nuo 50 iki 75 metų 
amžiaus ir vyrų nuo 45 metų, 
kurių tėvai ar broliai yra sirgę 
prostatos vėžiu, susirgimų 
prevencijai.

Kreipkitės į savo šeimos gydytoją!

www.rsveikata.lt

                                           

ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS
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