IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMO
PROJEKTO NR. 08.1.3-CPVA-V-603-02-0012 „GALVOS SMEGENŲ KRAUJOTAKOS
LIGŲ PROFILAKTIKAI, DIAGNOSTIKAI, GYDYMUI IR REABILITACIJAI SKIRTOS
INFRASTRUKTŪROS ATNAUJINIMAS VUL SANTAROS KLINIKOSE“
ĮGYVENDINIMAS

Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos (toliau – VUL Santaros
klinikos) įgyvendina projektą Nr. 08.1.3-CPVA-V-603-02-0012 „Galvos smegenų kraujotakos
ligų profilaktikai, diagnostikai, gydymui ir reabilitacijai skirtos infrastruktūros atnaujinimas
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 – 2018 m. gegužės 1 d.
Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2020 m. lapkričio 30 d.
Projekto vertė – 1.090.822,68 Eur (Europos Sąjungos struktūrinių fondų Europos
regioninės plėtros fondo lėšos).
Projekto tikslas – mažinti Vilniaus apskrities tikslinių ir kitų savivaldybių gyventojų
sergamumą ir pirmalaikį mirtingumą nuo galvos smegenų kraujotakos ligų, gerinant profilaktikos,
efektyvaus ūminio insulto gydymo metodų ir reabilitacijos paslaugų kokybę bei prieinamumą VUL
Santaros klinikose.
Projekto uždavinys – pagerinti VUL Santaros klinikų infrastruktūrą atnaujinant įrangą,
skirtą galvos smegenų kraujotakos ligų profilaktikos, diagnostikos, gydymo ir reabilitacijos paslaugų
kokybei bei prieinamumui gerinti.
Projekto veikla – medicinos įrangos įsigijimas.
Šio projekto įgyvendinimo metu planuojama įsigyti naujos medicinos įrangos, skirtos
VULSK Neurologijos centro Nervų ligų skyriui ir Reabilitacijos, fizinės ir sporto medicinos centro I
ir II stacionarinės reabilitacijos skyriams. Įsigijus reikiamos įrangos bus sudarytos sąlygos efektyviam
ūminio insulto gydymo metodų ir tretinio lygio reabilitacijos paslaugų teikimui siekiant
kokybiškesnių ir prieinamesnių specializuotų medicinos paslaugų teikimo.
Projektas skirtas VUL Santaros klinikų aptarnaujamų tikslinių teritorijų – Vilniaus, Utenos,
Panevėžio, Alytaus (išskyrus Alytaus ir Lazdijų raj. savivaldybes) apskričių pacientams (apie 3,6
tūkst. tikslinių teritorijų gyventojų), su nustatyta ar patvirtinta diagnoze I60-I69 (cerebrovaskulinės
(smegenų kraujagyslių) ligos). Projekto naudą pajus taip pat ir tikslinėse teritorijose gyvenantys
potencialūs paslaugų vartotojai, projekto vykdytojo personalas. Įgyvendinus projektą bei atnaujinus
VULSK Nervų ligų skyriaus ir stacionarinės reabilitacijos skyrių infrastruktūrą, bus sukurta darniai
funkcionuojanti, šiuolaikinius standartus atitinkanti ūminio galvos smegenų insulto savalaikės

pagalbos ir gydymo sistema, o pagerėjusi tretinio lygio stacionarinės medicininės reabilitacijos
paslaugų kokybė sudarys prielaidas mažinti sunkios negalios mastus, siekti, kad kuo daugiau
sudėtingos sveikatos būklės pacientų grįžtų į darbo rinką.
Projekto metu sukurtų rezultatų tęstinumą užtikrins VUL Santaros klinikos. Įstaigos
ilgalaikiai tikslai – vystyti, plėtoti ir puoselėti pažangų ir lyderiaujantį Lietuvoje sveikatos priežiūros
įstaigų kompleksą. VUL Santaros klinikos, kurios ūminio galvos smegenų insulto atveju organizuoja
reikiamą pagalbą, įsigijusios projekte numatytą medicinos įrangą, skirtą užtikrinti koordinuotus
veiksmus bei standartizuotą kokybišką diagnostiką, gydymą, medicininę reabilitaciją bei pacientų
stebėseną, atitinkančią šiuolaikiniais įrodymais grįstos medicinos reikalavimus, sudarys galimybę
pagerinti pacientams teikiamų paslaugų kokybę ir prieinamumą, tuo pačiu – sumažinti Rytų ir
Pietryčių Lietuvos gyventojų sergamumą ir pirmalaikį mirtingumą nuo galvos smegenų kraujotakos
ligų.
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. Tikimasi, kad įgyvendinus projekte numatytas veiklas,
sumažės Vilniaus apskrities tikslinių ir kitų savivaldybių gyventojų sergamumas ir pirmalaikis
mirtingumas nuo galvos smegenų kraujotakos ligų.

