
  

IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMO 

PROJEKTO „GERIATRIJOS CENTRO ĮKŪRIMAS VUL SANTAROS KLINIKOSE“ 

ĮGYVENDINIMAS 

 

 

Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos (toliau – VUL Santaros 

klinikos) įgyvendina projektą Nr. 08.1.3-CPVA-V-601-01-0004 „Geriatrijos centro įkūrimas 

VUL Santaros klinikose“ (toliau – Projektas), finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinių fondų 

Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų 

investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 

įgyvendinimo priemonę 08.1.3-CPVA-V-601 „Sveiko senėjimo paslaugų kokybės gerinimas“.  

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2019 m. kovo 1 d. 

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2023 m. liepos 31 d.  

Projekto vertė – 3.362.370,05 Eur, iš jų 2.858.014,54 Eur – Europos Sąjungos struktūrinių 

fondų Europos regioninės plėtros fondo lėšos, 504.355,51 Eur – Lietuvos Respublikos valstybės 

biudžeto lėšos.  

Projekto tikslas - išplėsti geriatrinių sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, siekiant didesnio 

paslaugų prieinamumo ir geresnės vyresnio amžiaus asmenų gyvenimo kokybės. 

Projekto uždavinys - įkurti specializuotą Geriatrijos centrą Vilniaus universiteto ligoninės 

Santaros klinikose ir jį aprūpinti būtinomis medicinos priemonėmis (baldais ir įranga), siekiant 

išplėsti geriatrinių paslaugų teikimą, pagerinti paslaugų prieinamumą ir vyresnio amžiaus asmenų 

gyvenimo kokybę. 

Projekto veiklos:  

- specializuoto Geriatrijos centro įkūrimas; 

- medicinos ir kitos įrangos įsigijimas. 

Projektu siekiama pagerinti vyresnio amžiaus žmonių gyvenimo kokybę, skiriant daugiau 

dėmesio sveikatos paslaugų plėtrai, prieinamumui ir kokybei, mirtingumą ir neįgalumą sukeliančių 

ligų prevencijai, ankstyvai diagnostikai, gydymui ir reabilitacijai.  

Projekto įgyvendinimo metu numatoma įsteigti specializuotą Geriatrijos centrą, kuriame būtų 

visa reikalinga infrastruktūra stacionaro, dienos stacionaro ir ambulatorinėms paslaugoms teikti. 

 Planuojama, kad antrinio lygio ambulatorinės geriatrijos paslaugos bus teikiamos Projekto 

vykdytojo Konsultacijų poliklinikos patalpose (Santariškių g. 2, Vilnius), paslaugų teikimui skiriant 

ambulatorinį gydytojo geriatro ir procedūrinį kabinetus. Dienos stacionaras (su 10 lovų) ir 

stacionaras (su 25 lovomis) bus įkurti dabartiniame Vaikų ligoninės Pediatrijos korpuse (Santariškių 

g. 4, Vilnius).  

Geriatrijos centre būtų teikiama kompleksinė medicininė, psichologinė ir socialinė priežiūra, 

atliekamas išsamus geriatrinis ištyrimas, diagnozuojami ir gydomi specifiniai geriatriniai sindromai 

ir lėtinių ligų paūmėjimai, stengiamasi pagerinti pacientų funkcinę būklę, gyvenimo kokybę, 

teikiamos rekomendacijos dėl tolimesnio gydymo.  



Geriatrijos centro įkūrimui būtina atlikti patalpų atnaujinimo darbus, įsigyti paslaugų teikimui 

reikalingos medicinos įrangos. 

Projektas visų pirma skirtas 60 ir vyresnio amžiaus pacientams, kuriems nustatytos daugiau, 

nei 2 lėtinės ligos ir/ar daugiau, nei 5 geriatriniai sindromai ir būklės, bei kuriems reikalingos 

specializuotos ambulatorinės ar stacionaro paslaugos.  

Dar viena projekto tikslinė grupė – Projekto vykdytojo personalas. Taigi, atnaujintuose ir 

darbui pritaikytuose, būtina įranga aprūpintuose kabinetuose bus sudarytos tinkamos darbo sąlygos 

šios tikslinės grupės atstovams. Poreikius atitinkanti įranga leis personalui tiksliai diagnozuoti ligas, 

sudaryti gydymo planą bei jį realizuoti. Tikimasi, kad tai leis iki minimumo sumažinti personalo 

klaidų tikimybę, bus teikiamos kokybiškos paslaugos bei išvengta su paciento būkle susijusių 

komplikacijų.  

Projekto rezultatai 

Įgyvendinus Projektą bus įkurtas specializuotas Geriatrijos centras bei įsigyta medicininė ir 

kita įranga. Projekto dėka šeimos gydytojai turės naują efektyvų metodą gydyti poliligotus 

pacientus.  

Projekto rezultatai sudarys prielaidas administracijos darbuotojams efektyviau planuoti 

gydytojų darbo laiką, naudoti sveikatos priežiūros resursus, sumažinti ligoninėms kainuojančių 

hospitalizacijų ir išvengtinų pacientų vizitų skaičių.  

Visi šie rezultatai sudarys prielaidas pasiekti geresnių gydymo rezutatų, pagerinti sveikatos 

priežiūros paslaugas dviem ir daugiau ligų sergantiems pacientams, pagerinti šių pacientų gyvenimo 

kokybę bei leis efektyviau panaudoti sveikatos priežiūrai skiriamus išteklius. 

 


