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

klinikos) įgyvendina projektą Nr. 08.1.3-CPVA-R-609-01-0029 „Infrastruktūros, skirtos 

pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų efektyvumo didinimui, modernizavimas VUL 

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

pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto 

„Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.3-CPVA-R-609 

„Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“. 

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2019 m. vasario 25 d. 

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2020 m. spalio 31 d.  

Projekto vertė – 121.138,11 Eur, iš jų 102.052,75 Eur – Europos Sąjungos struktūrinių 

fondų Europos regioninės plėtros fondo lėšos, 9.085,36 Eur – Lietuvos Respublikos valstybės 

biudžeto lėšos, 9.085,36 Eur – viešosios lėšos (nuosavas įnašas). 

Projekto tikslas – padidinti teikiamų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų 

efektyvumą vaikams ir vyresnio amžiaus asmenims VUL Santaros klinikose.  

Projekto uždavinys – pagerinti VUL Santaros klinikų infrastruktūrą, įsigyjant medicinos 

įrangą ir kitą turtą, reikalingą pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimui. 

Projekto veikla – medicinos įrangos ir kito turto, reikalingo vaikų ligų, sveiko senėjimo bei 

vyresnio amžiaus šalies gyventojų ligų profilaktikai, prevencijai ir ankstyvai diagnostikai, įsigijimas. 

Projektas skirtas vaikų ligų, sveiko senėjimo ir vyresnio amžiaus šalies gyventojų ligų 

profilaktikos, prevencijos ir ankstyvos diagnostikos problemoms spręsti bei teikiamoms asmens 

sveikatos priežiūros paslaugoms gerinti. Projekto įgyvendinimo metu bus atnaujinta VUL Santaros 

klinikų Šeimos medicinos centro (toliau – ŠMC) infrastruktūra: įsigyjama odontologinės ir kitos 

medicinos įrangos ir priemonių, reikalingų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimui 

įstaigoje ir pacientų namuose. Tikimasi, kad įgyvendinus projektą bus suteiktos kokybiškesnės 

pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugos bent 5,7 tūkst. Vilniaus rajono savivaldybės 

gyventojų. Įsigytos įrangos dėka bus siekiama kuo daugiau ŠMC prisirašiusių pacientų įtraukti į 

vykdomas prevencines programas, jiems bus teikiamos kokybiškesnės sveikatos priežiūros 

paslaugos, tiksliau ir greičiau nustatomos ligos diagnozės, kas sąlygos efektyvesnį ir trumpesnį 

gydymo laiką, greitesnį darbingo amžiaus asmenų grįžimą į darbo rinką, ligotumo ar net mirtingumo 

sumažėjimą rajone. 

Iš projekto lėšų įsigyta medicinos įranga nuosavybės teise priklausys projekto vykdytojui, 

kuris rūpinsis turto eksploatavimu bei tinkamu naudojimu pirminės asmens sveikatos priežiūros 

paslaugoms teikti. Tam finansavimas bus gaunamas teikiant sveikatos priežiūros paslaugas, kurios 



apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto. Projekto vykdytojas jau 22 metus 

teikia viešąsias pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Kasmet atnaujinamos sutartys su 

Vilniaus teritorine ligonių kasa užtikrina paslaugų teikimą savivaldybėje, veiklos sustabdyti ar 

nutraukti neplanuojama. 

Pagrindiniu projekto rezultatu reikėtų laikyti socialinę naudą, kurią pajus į VUL Santaros 

klinikų ŠMC besikreipiantys pacientai. Tikimasi, kad įgyvendinus visas projekte „Infrastruktūros, 

skirtos pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų efektyvumo didinimui, modernizavimas VUL 

Santaros klinikose“ numatytas veiklas, padidės pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų 

efektyvumas ypač vaikams ir vyresnio amžiaus asmenims. 

 

 


