
 

 

 

 

 

 

 

 

VISUOMENEI NAUDINGŲ LITERATŪROS ŠALTINIŲ SĄRAŠAS 

APIE GIMDOS KAKLELIO VĖŽĮ 

 

Apie gimdos kaklelio vėžį [Elektroninis išteklius] : informacija pacientams / Nacionalinis vėžio 

institutas. – Vilnius, 2015. – 23 p. 

 

Dalyvavimas prevencinėje patikros programoje sumažina mirtingumą nuo gimdos kaklelio vėžio, 

tačiau moterų aktyvumas išlieka mažas / Rūta Everatt, Irena Kuzmickienė, Birutė Intaitė. – Pav.. – 

Bibliogr.: 13 pavad. // Onkologija. – ISSN 1822-8623. – 2020, Nr. 1 (26), p. 107–111. 

 

Dažniausia vėžinė liga tarp jaunų moterų – ką privalu žinoti? : [Kauno klinikų Akušerijos ir 

ginekologijos klinikos gydytojos akušerės ginekologės doc. Kristinos Jarienės pasakojimas] // Ave vita. 

– ISSN 1648-620X. – 2018, vas. 9, p. 3. 

 

Galimybę išvengti vėžio nustelbia baimė : [gydytojos akušerės ginekologės doc. Kristinos Jarienės 

pasakojimas]. – Iliustr. // Sveika šeima. – ISSN 2351-6623. – 2021, kovo 4/10(Nr. 10), p. 2. 

 

Gimdos gleivinės ir gimdos kaklelio vėžys: panašumai ir skirtumai / Adrius Gaurilčikas. – Lent.. – 

Bibliogr.: 2 pavad. // Lietuvos gydytojo žurnalas. – ISSN 1648-3154. – 2021, Nr. 7 (138), P. 18–20. 

 

Gimdos kaklelio pakitimas - dar ne nuosprendis : [Kauno klinikų Onkoginekologijos centro vadovės, 

gydytojos akušerės ginekologės prof. dr. Daivos Vaitkienės pasakojimas]. – Iliustr. // Sveika šeima. – 

ISSN 2351-6623. – 2018, saus. 25-31 (Nr.4), p. 4. 

 

Gimdos kaklelio vėžys : [elektroninis išteklius] : kaip atpažinti simptomus ir sumažinti grėsmę susirgti 

vėžiu / Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacija (POLA) . – Vilnius : POLA, [2019]. – 1 pdf failas 

(5 p.) : iliustr. 

http://pola.lt/wp-content/uploads/2019/03/Pola_CERVICAL_knygele.pdf 

 

Gimdos kaklelio vėžys: apsaugoti gali pačių moterų atsakingumas / Teresė Hokienė. – Iliustr. // Šiaulių 

naujienos. – ISSN 1822-590X. – 2019, saus. 29, p. 6. 

 

Gimdos kaklelio vėžys: sunki liga, kurios jau galima išvengti / parengė gyd. J. Kastys // Lietuvos 

gydytojo žurnalas. – ISSN 1648-3154. – 2017, Nr. 6, p. 37-40. 

 

Gydytoja ginekologė: kodėl svarbu reguliariai tirtis dėl gimdos kaklelio vėžio?. – Iliustr. // Šiaulių 

naujienos. – ISSN 1822-590X. – 2020, kovo 24, p. 8. 

 

Gydytojos akušerės-ginekologės primena, ką reikėtų žinoti apie gimdos kaklelio vėžį : [medicinos 

centrų „Northway“ Vilniuje ir Klaipėdoje gydytojos akušerės-ginekologės Linos Rudaitienės ir Brigitos 

http://pola.lt/wp-content/uploads/2019/03/Pola_CERVICAL_knygele.pdf


Beliajevos pasakojimas]. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – ISSN 1392-2351. – 2021, bal. 22, priedas 

„Būkime sveiki“, p. 5. 

 

Kada dėl gimdos kaklelio vėžio reikėtų tikrintis dažniau? : [pokalbis su Kauno klinikų Akušerijos ir 

ginekologijos klinikos Onkoginekologijos centro vadove profesore D. Vaitkiene] / „Klaipėdos“ inf.. – 

Iliustr.. – Rubrika: Sveikata // Klaipėda. – ISSN 1392-558X. – 2021, geg. 25, p. 16. 

 

Kai simptomai išduoda pažengusią stadiją : [gydytojos onkoginekologės Birutės Intaitės pasakojimas]. 

– Iliustr. // Sveika šeima. – ISSN 2351-6623. – 2020, saus. 30/vas. 5 (Nr. 5), p. 2. 

 

Kaip keisti patikros programą : [NVI Vėžio epidemiologijos laboratorijos vyresniosios mokslo 

darbuotojos dr. Rūtos Petrauskaitės-Everatt ir NVI onkoginekologės Birutės Intaitės pasakojimas]. – 

Iliustr. // Onkologo puslapiai. – ISSN 1822-3885. – 2020, Nr. 67/68, p. 18. 

 

Ką būtina keisti, norint išvengti gimdos kaklelio vėžio. – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. – ISSN 1392-

2769. – 2020, saus. 18, p. 10. 

 

Ką svarbu žinoti apie gimdos kaklelio vėžį? : [Kauno klinikų Akušerijos ir ginekologijos klinikos 

gydytojos akušerės ginekologės docentės K. Jarienės interviu] / „Klaipėdos“ inf.. – Iliustr.. – Rubrika: 

Sveikata // Klaipėda. – ISSN 1392-558X. – 2021, vas. 2, p. 13. 

 

Kodėl svarbu reguliariai tirtis dėl gimdos kaklelio vėžio? / „Klaipėdos“ inf.. – Iliustr.. – Rubrika: 

Sveikata // Klaipėda. – ISSN 1392-558X. – 2021, rugpj. 24, p. 12–13. 

 

Mirtinai pavojinga liga prasideda be skausmo / Danutė Jonušienė ; [su LSMU Kauno klinikų 

Onkologijos ir hematologijos klinikos Konservatyvios onkologijos skyriaus vadovės Sigitos 

Liutkauskienės ir LSMU Kauno klinikų Akušerijos ir ginekologijos klinikos gydytojos akušerės-

ginekologės Kristinos Jarienės pasisakymais]. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – ISSN 1392-2351. – 2017, 

kovo 18, priedas "Gyvenimo būdas", p. 10. 

 

Nauja gimdos kaklelio vėžio ankstyvosios diagnostikos programa. – Pav. // Lietuvos gydytojo žurnalas. 

– ISSN 1648-3154. – 2021, Nr. 8(139), p. 78. 

 

Naujamečiai pažadai: sportuoti, mylėti save, pasitikrinti sveikatą… : [pasisakymai] / [užrašė] Ingrida 

Žirlienė. – Aut.: Sonata Vizgaudienė, Daiva Vaitkienė, Eglė Jonaitienė, Sandrija Čapkauskienė, Rūta 

Beišytė-Aminova, Rūta Mameniškienė // Moteris. – ISSN 0235-8999. – 2023, Nr. 1, p. 90–97. 

 

Naujos paslaugos gimdos kaklelio vėžio prevencijos programoje // Diabetas. – ISSN 1392-5946. – 

2022, Nr. 1(113), p. 17–18. 

 

Naujovės gimdos kaklelio vėžio prevencijoje : [pokalbis su LSMUL Kauno klinikų Onkoginekologijos 

centro gydytoju, medicinos mokslų daktaru Adriumi Gaurilčiku] / [kalbėjosi] Danutė Jonušienė. – 

Iliustr. // Lietuvos rytas. – ISSN 1392-2351. – 2022, lapkr. 19, p. 5. 

 

Neatidėliokime dalyvavimo prevencinėse vėžio patikros programose / parengė Teresė Hokienė. – 

Iliustr. // Šiaulių naujienos. – ISSN 1822-590X. – 2021, bal. 13, p. 6. 

 



Norėtųsi matyti didesnį efektą : [pasakoja Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno 

klinikų Onkoginekologijos centro vadovė gydytoja akušerė ginekologė prof. dr. Daiva Vaitkienė]. – 

Iliustr. // Onkologo puslapiai. – ISSN 1822-3885. – 2018, spal./gruod. (Nr. 62), p. 1, 18. 

 

Pandemija – ne priežastis pamiršti profilaktiką : [interviu su Kauno „A Klinika" gydytoja ginekologe 

Halina Izolda Indreliene] / kalbino Agnė Bulanavičienė. – Iliustr. // Sveika šeima. – ISSN 2351-6623. – 

2021, spalio 21/27(Nr. 43), p. 3. 

 

Pasisekė – buvo nustatyti ikivėžiniai pokyčiai / Juventa Sartatavičienė, Aida Valinskienė. – Iliustr. // 

Onkologo puslapiai. – ISSN 1822-3885. – 2018, spal./gruod. (Nr. 62), p. 1, 18. 

 

Pavojingiausia priešininkė buvusią krepšininkę užklupo už aikštės ribų / Danutė Jonušienė. – Iliustr. // 

Savaitgalis. – ISSN 2669-2546. – 2021, Nr. 44, p. 22–23. 

 

R. Nadišauskienė: „Kompensuojama vakcina apsaugo nuo agresyviausių ŽPV tipų“ : [pokalbis su 

akušere ginekologe, Kauno klinikų Akušerijos ir ginekologijos klinikos vadove profesore] / [kalbėjosi] 

Vaida Milkova. – Iliustr.. – Rubrika: Sveikata // Klaipėda. – ISSN 1392-558X. – 2021, kovo 9, p. 10–

11. 

 

Rūta Čiurlienė: lengviau yra nesusirgti, nei pasveikti : [interviu su Nacionalinio vėžio instituto 

Onkoginekologijos skyriaus vedėja, gydytoja akušere ginekologe] / kalbino Emilija Lipskytė. – Iliustr. 

// Lietuvos sveikata. – ISSN 1648-1437. – 2022, saus. 27/vas. 2(Nr. 4), p. 11. 

 

Siekia žymiai sumažinti gimdos kaklelio vėžio atvejų / „Klaipėdos“ inf.. – Rubrika: Sveikata // 

Klaipėda. – ISSN 1392-558X. – 2021, lapkr. 23, p. 14. 

 

Supraskime – profilaktinė patikra gali išgelbėti gyvybę : [Nacionalinio vėžio instituto Konsultacijų 

poliklinikos vedėjos dr. Daivos Kanopienės ir Mokslinių tyrimų centro vyr. mokslo darbuotojos dr. 

Giedrės Smailytės pasakojimas]. – Iliustr. // Onkologo puslapiai. – ISSN 1822-3885. – 2016, sausis - 

kovas (Nr.51), p. 12. 

 

Vėžys neįveikė troškimo pagimdyti / Aigustė Tavoraitė. – Iliustr. // Lietuvos sveikata. – ISSN 1648-

1437. – 2019, saus. 31/vas. 6 (Nr. 5), p. 17. 

 

Vėžį sukeliančiam klastingam virusui kelią užkerta ir skiepai paauglystėje : [Sidnėjuje, Australijoje, 

gyvenančios ir dirbančios lietuvės šeimos gydytojos Daivos Kuzinkovienės pasakojimas] / [užrašė] 

Giedrė Balčiūtė. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – ISSN 1392-2351. – 2019, vas. 9, priedas„Gyvenimo 

būdas“, p. 6–7. 

 

Vien skiepai nuo gimdos kaklelio vėžio neapsaugos : [pokalbis su Kauno klinikų Akušerijos ir 

ginekologijos klinikos vadove profesore Rūta Nadišauskiene] / [kalbėjosi] Vaida Milkova ; [su 

Nacionalinio vėžio instituto fitoterapeuto Juozo Ruolios komentaru]. – Iliustr. // Kauno diena. – ISSN 

1392-7639. – 2017, bal. 25, p. 10-12. 

 

ŽPV – gimdos kaklelio vėžio vystymosi veiksnys : [pokalbis su VU MF doc. dr. Žana Bumbuliene] / 

kalbėjosi Ramutė Pečeliūnienė // Lietuvos gydytojo žurnalas. – ISSN 1648-3154. – 2018, Nr. 3, p. 45–
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