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Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos įgyvendina projektą Nr. J02-

CPVA-V-02-0002 „Tuberkuliozės profilaktikos, efektyvios diagnostikos ir gydymo 

organizavimo bei veiklos efektyvumo gerinimas VšĮ VUL Santaros klinikose“ (toliau – 

Projektas), finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis pagal 2014-2020 m. Europos 

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

su skurdu“ jungtinę priemonę Nr. J02-CPVA-V „Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir 

gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas“. 

 

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2016 m. lapkričio 1 d.  

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga  – 2021 m. balandžio 30 d. 

Projekto vertė – 8 831 828,70 Eur Eur, iš jų 7 507 054,39 Eur – Europos Sąjungos fondų 

(Europos regioninės plėtros fondo ir Europos socialinio fondo) lėšos, 1 324 774,31 Eur – Lietuvos 

Respublikos valstybės biudžeto lėšos. 

Projekto tikslas – mažinti Lietuvos gyventojų sergamumą ir mirtingumą nuo tuberkuliozės, 

išvengti atsparių vaistams tuberkuliozės mikobakterijų atsiradimo ir plitimo.  

Projekto uždavinys – pagerinti VULSK infrastruktūrą, skirtą tuberkulioze sergančių 

asmenų gydymui ir organizuoti mokymus. 

Projekto veiklos: 

 Naujo pastato statyba/rekonstrukcija.  

 Įrangos įsigijimas. 

 Sergančiųjų tuberkulioze ir jų šeimos narių mokymai tuberkuliozės profilaktikos ir kontrolės 

klausimais. 

Tuberkuliozės epidemiologinė situacija Lietuvoje yra ypatingai bloga – sergamumas 

tuberkulioze išlieka labai didelis, diagnozuojama daug daugeliui vaistų atsparios (toliau  – DVA) 

tuberkuliozės atvejų. Tuberkulioze sergančių pacientų gydymas Lietuvoje suskirstytas į penkis 

regionus: Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Panevėžio ir Klaipėdos. Vilniaus miesto ir jo apskrities 

tuberkulioze sergantiems pacientams asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos projekto 

vykdytojo Pulmonologijos ir alergologijos centre. Paslaugos teikiamos skirtingose Vilniaus miesto 

dalyse: Santariškių g. 14, Žolyno g. 12 ir P. Širvio g. 5. Toks išsidėstymas neleidžia efektyviai 

organizuoti kokybiškų, saugių, prieinamų, į gyventojų poreikius orientuotų asmens sveikatos 

priežiūros paslaugų, sukelia papildomų kliūčių vykdant tuberkuliozės prevenciją, kuriant saugias ir 

šiuolaikines darbo sąlygas. Patalpų būklė atitinka tik minimalius higienos reikalavimus, būtinus 

asmens sveikatos priežiūros paslaugoms teikti: pastatų vidaus apdaila akivaizdžiai nusidėvėjusi, 

nubyrėjęs ir suskilinėjęs sienų ir lubų tinkas, plyšiai užtinkuoti siekiant sustabdyti tolimesnį 

byrėjimą, grindų danga nehomogeniška,  langai ir durys nudėvėti, nesandarūs, vietomis supuvę, be 



galimybės užtikrinti reikiamą vėdinimą, sienos, grindys ir lubos netinkamos kasdienei dezinfekcijai, 

vonių ir sanitarinių mazgų skaičius yra nepakankamas, o palatose guli po 4-6 pacientus, kas 

apsunkina gydymo procesą. Prastos darbo sąlygos apsunkina jaunų, kvalifikuotų specialistų 

pritraukimo galimybę. 

Siekiant išspręsti anksčiau minėtas problemas, projekto įgyvendinimo metu planuojama 

rekonstruoti pastatą, esantį Santariškių g. 14, Vilniuje. Bus sukurtos saugios, higienos ir biologinės 

saugos reikalavimus atitinkančios gydymosi sąlygos pacientams ir kokybiškos darbo sąlygos 

personalui. Projekto metu bus rekonstruota apie 4 592,49 m². Joje bus įrengta 100 lovų tuberkulioze 

sergantiems pacientams gydyti, taip pagerinant stacionarinio gydymo sąlygas tuberkulioze 

sergantiems pacientams, patalpos laboratoriniams tyrimams, patalpos pacientų mokymams ir kitos 

tuberkuliozės ligų paslaugų teikimui reikalingos patalpos bei įsigytas rentgeno aparatas ir 

kompiuterinis tomografas. 

Tuberkulioze sergantys pacientai ir jų šeimos nariai susiduria su informacijos trūkumu, kaip 

tinkamai elgtis užklupus ligai. Projekto vykdytojo ligoninėje nėra organizuojami tuberkulioze 

sergančių pacientų ir jų šeimos narių mokymai tuberkuliozės profilaktikos ir kontrolės klausimais, 

nėra parengtos pacientų mokymui skirtos specialios rekomendacijos. Laiku gautos žinios gali 

sutrumpinti gydymo procesą ir tuo pačiu apsaugoti asmenis nuo tuberkuliozės užkrato plitimo. 

Todėl projekto įgyvendinimo metu bus vykdomi mokymai, kurių dėka pagerės tuberkulioze 

sergančių pacientų, jų artimųjų ir šeimos narių sveikatos žinios tuberkuliozės gydymo ir kontrolės 

srityje. 

Projekto rezultatas – įgyvendinus visas projekto veiklas, teikiamos asmens sveikatos 

priežiūros paslaugos taps kokybiškesnės ir saugesnės, sumažės nenorinčių gydytis, gydymo režimo 

pažeidimų. Ilgalaikėje perspektyvoje bus sudarytos prielaidos mažinti gyventojų sergamumą ir 

mirtingumą nuo tuberkuliozės, išvengti atsparių vaistams tuberkuliozės mikobakterijų atsiradimo ir 

plitimo. 

 

 

 

 

 


