
Eiropas tīkls dzEmdEs kakla vēža novērošanai 
un kontrolEi jaunajās dalībvalstīs

pamatinformācija
Aurora projekta mērķis ir noteikt kopēju un reālistisku stratēģiju, lai saskaņā ar to jaunajās ES 
dalībvalstīs veicinātu dzemdes kakla vēža skrīninga produktivitāti reproduktīvā vecuma (30 – 69 
gadi) sievietēm, nodrošinot arī grūti sasniedzamo grupu aptveršanu, palīdzētu jaunajām ES dalīb-
valstīm īstenot uz pierādījumiem balstītu dzemdes kakla vēža skrīninga programmu un veicinātu 
informācijas apmaiņu Eiropas mērogā par labākās prakses izstrādi un īstenošanu dzemdes kakla 
vēža profilakses jomā, kā arī par tajā nepieciešamo atbalstu. Projekta īstenošanas gaitā iegūtās 
zināšanas tiks izplatītas Eiropas Savienībā, īpašu uzmanību pievēršot šādām dalībvalstīm: Lat-
vija, Bulgārija, Rumānija, Čehijas Republika, Kipra, Slovākija, Slovēnija, Ungārija un Polija.

mEtodoloģija
Sākotnē projekta ietvaros tiks veikta situācijas analīze katrā dalībvalstī, izpētot literatūru par 
dzemdes kakla vēža epidemioloģiju, skrīninga programmām un projekta mērķgrupu vajadzību 
atspoguļojumu. Rezultāti tiks izmantoti, lai apzinātu un izstrādātu labāko praksi un stratēģijas 
cīņā ar dzemdes kakla vēzi, īpaši jautājumā par to, kā veicināt dzemdes kakla vēža skrīningu 
projekta mērķgrupām. Nākošais projekta solis sevī ietvers apmācības kursa veselības aprūpes 
profesionāļiem un atbalsta vadītājiem organizēšanu. Abi kursi tiks rīkoti Eiropas Savienības 

mērogā, taču atsevišķas programmas daļas tiks pielāgotas partneru vietējām vajadzībām un 
konkrētām situācijām dzemdes kakla vēža skrīninga efektivitātes uzlabošanā. Turklāt AURO-
RA paredz veidot centru tīklu, kuri jau praktizē dzemdes kakla vēža skrīninga programmu ie-
viešanu, lai pārbaudītu AURORA metodoloģiju, iesaistot projekta laikā apmācītos veselības 
aprūpes profesionāļus. Projekta noslēgumā tiks izveidota e-mācību vide, kuru iesaistītajās 
valstīs varēs izmantot visi, kas vēlēsies apgūt zināšanas un iemaņas projekta jautājumos.

rEzultāti
AURORA paredz veikt vietējās situācijas analīzi, rīkojot daudz efektīvā-
kus apmācības kursus un profilakses pasākumus, apzinot labāko praksi 
skrīninga testu skaita palielināšanā, apmācot veselības aprūpes pro-
fesionāļus un atbalsta vadītājus, īstenojot pilotprojektus un, visbei-
dzot, izstrādājot e-mācību vidi un tādējādi nodrošināt to, ka AURORA 
partneru zināšanas tiek nodotas iesaistīto valstu veselības aprūpes 
profesionāļiem.

atslēgvārdi
Dzemdes kakla vēža skrīnings, mērķgrupas, apmācība, atbalsts, 

pilotpasākumi.

Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība 
„Dzīvības koks”

dzivibaskoks@dzivibaskoks.lv
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