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

kartu su Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligonine Kauno klinikomis įgyvendina projektą Nr. 

08.4.2-ESFA-V-622-01-0007 „Integruoto Lietuvos vaikų sveikatos priežiūros paslaugų modelio 

sukūrimas ir specialistų mokymai“ (toliau – Projektas), finansuojamą Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų lėšomis (Europos socialinio fondo lėšomis) pagal 2014–2020 metų Europos 

Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova 

su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.2-ESFA-V-622 „Vaikų ligų, traumų ir nelaimingų 

atsitikimų profilaktika, sveikatos priežiūros paslaugų vaikams prieinamumo ir kokybės gerinimas“. 

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2018 m. vasario mėn. 

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2020 m. rugpjūčio mėn. 

Projekto vertė – 790 234,00 Eur. 

Projekto tikslas – optimizuoti ir pagerinti sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą vaikams, 

sukuriant integruotą vaikų sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelį, apimantį pirminio, antrinio 

ir tretinio lygio paslaugas bei įvertinti jo efektyvumą pilotinės studijos metu. 

Projekto uždaviniai: 

 Integruoto vaikų sveikatos priežiūros paslaugų modelio sukūrimas; 

 Integruoto vaikų sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelio įdiegimas į praktiką. 

Projekto veiklos: 

 Lietuvos vaikų sveikatos priežiūros paslaugų struktūros ir jos kitimo per paskutinius 3-

5 metus analizė ir tendencijų identifikavimas; 

 Integruoto pirminio, antrinio bei tretinio lygio sveikatos priežiūros paslaugų teikimo 

vaikams modelio sukūrimas ir metodinių rekomendacijų parengimas; 

 Integruoto pirminio, antrinio bei tretinio lygio sveikatos priežiūros paslaugų teikimo 

vaikams modelio sukūrimas ir metodinių rekomendacijų parengimas; 

 Pilotinės studijos atlikimas ir integruoto vaikų sveikatos priežiūros paslaugų modelio 

efektyvumo įvertinimas parengiant ataskaitą. 

Vienas pagrindinių modelio aspektų pacientų logistika. Modelyje bus numatyti vaikų skubios 

pagalbos punktų su stebėjimo paslauga, ambulatorinės vaikų sveikatos priežiūros paslaugų, 

stacionarinių paslaugų vaikams išdėstymas bei pacientų, kuriems reikia skubios, ambulatorinės 

specializuotos ar II III lygio stacionarinės pagalbos, logistika. Tuo tikslu planuojama atlikti vaikams 

teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų analizę, numatyti kriterijus jų poreikiui, parengti preliminariai 

42 metodines rekomendacijas, numatančias pagalbos vaikams organizavimą, esant įvairioms vaikų 

sveikatos būklėms bei ligoms. 



Rengiant modelį, bus remiamasi teisės aktais, reglamentuojančiais ambulatorinę ir stacionarinę 

vaikų sveikatos priežiūrą, chirurginę, psichiatrinę pagalbą vaikams, ankstyvosios ir medicininės 

reabilitacijos paslaugas, skubią pagalbą traumų ir nelaimingų atsitikimų atvejais, paliatyviąją pagalbą 

ir kt. 

Projekto rezultatas:  

Parengtas ir Lietuvos pediatrų draugijos patvirtintas modelis ir metodikos bus teikiami SAM. 

Planuojama, kad jų pagrindu SAM bus parengtas Integruoto Lietuvos vaikų sveikatos 

priežiūros paslaugų modelio, apimančio pirminio, antrinio ir tretinio lygio paslaugas, įgyvendinimo 

tvarkos aprašas ar kitas naują tvarką reglamentuojantis dokumentas. Patvirtinus jį SAM, planuojama 

modelį įdiegti pradžioje viename iš Lietuvos regionų, atliekant pilotinę studiją. Todėl šiame regione, 

remiantis parengtomis metodinėmis rekomendacijomis, planuojami mokymai medicinos įstaigų 

vadovams ir medicinos darbuotojams, teikiantiems sveikatos priežiūros paslaugas vaikams. Vėliau, 

siekiant sėkmingo Integruoto pirminio, antrinio ir tretinio lygio Lietuvos vaikų sveikatos priežiūros 

paslaugų modelio įgyvendinimo, mokymai sveikatos priežiūros specialistams bus organizuojami ir 

kituose Lietuvos rajonuose. 

Patvirtintas Integruotas Lietuvos vaikų sveikatos priežiūros paslaugų modelis ir metodinės 

rekomendacijos bus publikuojamos ir viešai prieinamos projektą įgyvendinančių organizacijų 

internetinėse svetainėse, galimai kitų organizacijų ( Lietuvos pediatrų draugijos, regioninių ligoninių) 

internetinėse svetainėse. 

 


