PROJEKTAS „PRIĖMIMO-SKUBIOS PAGALBOS SKYRIAUS INFRASTRUKTŪROS
ATNAUJINIMAS IR DIENOS CHIRURGIJOS PASLAUGŲ PLĖTRA VILNIAUS
UNIVERSITETO LIGONINĖS ŽALGIRIO KLINIKOJE“
2010 m. sausio 22 d. VšĮ Vilniaus Universiteto ligoninės Žalgirio klinika, Lietuvos Respublikos
Sveikatos apsaugos ministerija ir VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra pasirašė projekto
"Priėmimo-skubios pagalbos skyriaus infrastruktūros atnaujinimas ir dienos chirurgijos paslaugų
plėtra Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikoje" (kodas VP3-2.1-SAM-10-V-01-031)
finansavimo ir administravimo sutartį.
Projektas įgyvendinamas pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto "Viešųjų
paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra" įgyvendinimo
priemonę "Ambulatorinių, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra bei stacionarinių
paslaugų optimizavimas".
Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų,
įtrauktų į Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijai skirtus biudžeto asignavimus.
Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia - 2009 m. birželio 17 d. Projekto pabaiga - 2010 m.
gruodžio 31 d.
Projektui įgyvendinti skiriama 1 mln. 693 tūkst. litų.
Projekto tikslas - kokybiškų dienos chirurgijos paslaugų plėtra pagal pacientų poreikius ir
geresnis paslaugų efektyvumas ir prieinamumas teikiant medicinos pagalbą priėmimo-skubios
pagalbos skyriuje VšĮ Vilniaus Universiteto ligoninės Žalgirio klinikoje.
Projekto uždaviniai: atlikti priėmimo-skubios pagalbos ir dienos chirurgijos skyrių remontą ir
juos aprūpinti nauja diagnostikos ir medicinine įranga.
Projekto veiklos:
1. Dienos chirurgijos ir priėmimo-skubios pagalbos skyrių remontas (736,17 m2).
2. Medicinos įrangos dienos chirurgijos ir priėmimo-skubios pagalbos skyriams įsigijimas.
Remonto metu buvo įrengtos ir atnaujintos dienos chirurgijos ir priėmimo skyrių patalpos
(bendras plotas 736,17 m2). Suremontuoti: konsultacinės poliklinikos pacientų laukiamieji ir
registratūra, pacientų stebėjimo patalpos, procedūriniai, apžiūros kabinetai, izoliatoriai,
personalo ir pagalbinės patalpos.
Dienos chirurgijos paslaugoms teikti įsigytas operacinis šviestuvas, odontologinė įranga,
chirurginių instrumentų rinkiniai (10 vnt.). Priėmimo-skubios pagalbos paslaugoms teikti
nupirktas edoskopas su priedais ir rentgeno įranga.
Projekto metu įsigyta nauja ir moderni įranga leis taikyti naujus ankstyvojo diagnozavimo ir
gydymo metodus, teikti kokybiškas ir saugias asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Kartu tai
pagerins sveikatos paslaugų pasiekiamumą. Visa įsigyta įranga pasižymi aukšta kokybe, plačiai
naudojama ir taikoma odontologinių ligų, veido ir žandikaulių traumų bei ligų diagnozavimui ir
gydymui pasaulinėje praktikoje.
Atlikus remonto darbus, patalpos pilnai atitikta gydymo įstaigoms keliamiems higienos normų
reikalavimams. Įrengtos darbo vietos ir sudarytos sąlygos dirbti su nauja medicinine įranga bei
užtikrintas kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugų teikimas naujuose kabinetuose. VšĮ Vilniaus

Universiteto ligoninės Žalgirio klinikos patalpų remontas padės pagerinti gydytojų, slaugytojų ir
kitų specialistų darbo vietas ir sąlygas. Pagerės pacientų aptarnavimo kokybė.
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