IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMO
PROJEKTO NR. 08.1.3-CPVA-V-603-01-0001 „SERGAMUMO IR PIRMALAIKIO
MIRTINGUMO NUO GALVOS SMEGENŲ KRAUJOTAKOS LIGŲ MAŽINIMO
INFRASTRUKTŪROS GERINIMAS VŠĮ VUL SANTAROS KLINIKOSE“
ĮGYVENDINIMAS

Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos (toliau – VUL Santaros
klinikos) įgyvendina projektą Nr. 08.1.3-CPVA-V-603-01-0001 „Sergamumo ir pirmalaikio
mirtingumo nuo galvos smegenų kraujotakos ligų mažinimo infrastruktūros gerinimas VšĮ
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-V-603
„Galvos smegenų kraujotakos ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir
prieinamumo gerinimas“.
Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2017 m. birželio 26 d.
Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2018 m. rugsėjo 30 d.
Projekto vertė – 3 507 167,00 Eur, iš jų 2 981 091,95 Eur – Europos Sąjungos fondų lėšos,
526 075,05 Eur – Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.
Projekto tikslas – mažinti Vilniaus apskrities tikslinių ir kitų savivaldybių gyventojų
sergamumą ir pirmalaikį mirtingumą nuo galvos smegenų kraujotakos ligų, gerinant profilaktikos ir
efektyvaus ūminio insulto gydymo metodų prieinamumą ir kokybę VUL Santaros klinikose.
Projekto uždavinys – sukurti šiuolaikinę infrastruktūrą prieinamų ir kokybiškų galvos
smegenų kraujotakos ligų profilaktikos, diagnostikos ir efektyvaus ūminio insulto gydymo paslaugų
teikimui VUL Santaros klinikose.
Projekto veikla – medicinos įrangos įsigijimas.
Projekto įgyvendinimo metu numatyta įsigyti dviejų detektorių angiografinę sistemą su
specializuotu stalu ir kompiuterinės tomografijos aparatą (256 arba daugiau pjūvių).
Sveikatos apsaugos ministerijai 2014 m. pradėjus įgyvendinti integruotos sveikatos priežiūros
strategiją insulto srityje, buvo įkurti insulto gydymo centrai, kurie sudaro vientisą nacionalinį tinklą,
apimantį visą šalies teritoriją, garantuojantį aukščiausios kokybės ūminio galvos smegenų insulto
diagnostiką ir gydymą visų šalies regionų gyventojams. 2014 m. sausio 20 d. sveikatos apsaugos
ministro įsakymu Nr. V-40 „Dėl ūminio galvos smegenų insulto diagnostikos ir gydymo insulto
gydymo centruose tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Insultų centrų tvarkos aprašas) buvo
nustatyti specialieji reikalavimai insulto gydymo centrų organizacijai ir veiklai. Atsižvelgiant į
gydymo įstaigų įdirbį, specializuoti insulto gydymo centrai (pagal Insultų centrų tvarkos aprašą)
įsteigti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninėje Kauno klinikose, Vilniaus universiteto
ligoninėje Santaros klinikose, Respublikinėje Vilniaus universitetinėje ligoninėje (toliau – RVUL),
Klaipėdos Jūrininkų ligoninėje, Panevėžio ir Šiaulių ligoninėse. Šiuose centruose ištisą parą, visomis

metų dienomis dirba specializuotos brigados insultui diagnozuoti ir gydyti, neurointervencinėms
procedūroms atlikti.
VUL Santaros klinikos yra vienas pagrindinių išeminio insulto gydymo centrų Lietuvoje, kartu
su RVUL aptarnaujantis Vilniaus apskritį (apie 805 tūkst. gyventojų), taip pat priimantis pacientus,
kuriems indikuotina mechaninė trombektomija, iš Utenos (apie 137 tūkst. gyventojų), Alytaus
(išskyrus Alytaus ir Lazdijų raj. savivaldybes, apie 48 tūkst. gyventojų) ir Panevėžio (apie 231 tūkst.
gyventojų) apskričių centrų.
Siekiant užtikrinti galimybę visą parą atlikti ūminio išeminio insulto reperfuzinio gydymo
procedūras, pagerinti insulto bazinio gydymo ir reabilitacijos, prevencinių padalinių diagnostinius ir
terapinius pajėgumus, ir, tuo pačiu, sumažinti Rytų ir Pietryčių Lietuvos gyventojų sergamumą ir
pirmalaikį mirtingumą nuo galvos smegenų kraujotakos ligų, būtina atnaujinti ir praplėsti VUL
Santaros klinikų infrastruktūrą – įsigyti būtiną medicinos įrangą, kuri pakeistų morališkai ir fiziškai
nusidėvėjusius aparatus.
Pagrindiniu projekto rezultatu reikėtų laikyti socialinę naudą, kurią pajus į VUL Santaros
klinikas besikreipiantys pacientai, kuriems įtariamos ar jau nustatytos cerebrovaskulinės (smegenų
kraujagyslių) ligos, o ypač ūminis insultas. Įgyvendinus projekte numatytą veiklą, tikimasi, kad
pagerės profilaktikos ir efektyvaus ūminio insulto gydymo metodų kokybė ir prieinamumas VUL
Santaros klinikose bei sumažės Vilniaus apskrities tikslinių ir kitų savivaldybių gyventojų
sergamumas ir pirmalaikis mirtingumas nuo galvos smegenų kraujotakos ligų.

