IŠ EUROPOS REGIONINĖS PLĖTROS FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMO
PROJEKTO NR. VP-3-2.1-SAM-10-V-01-059 „AMBULATORINĖS REABILITACIJOS,
PALAIKOMOJO GYDYMO IR SLAUGOS IR DIENOS CHIRURGIJOS PASLAUGŲ
PLĖTRA VAIKŲ LIGONINĖJE, VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VILNIAUS UNIVERSITETO
LIGONINĖS SANATRIŠKIŲ KLINIKŲ FILIALE” ĮGYVENDINIMAS

2010 m. balandžio 22 d. VšĮ Vilniaus universiteto vaikų ligoninė, Lietuvos Respublikos
Sveikatos apsaugos ministerija ir VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra pasirašė projekto Nr. VP3-2.1-SAM-10-V-01-059 “Ambulatorinės reabilitacijos, palaikomojo gydymo ir slaugos ir
dienos chirurgijos paslaugų plėtra Vaikų ligoninėje, viešosios įstaigos Vilniaus universiteto
ligoninės Santariškių klinikų filiale” finansavimo ir administravimo sutartį.
Projektas įgyvendinamas pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto “Viešųjų
paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra” įgyvendinimo
priemonę “Ambulatorinių, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra bei stacionarinių paslaugų
optimizavimas”.
Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos valstybės biudžeto
lėšų, įtrauktų į Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijai skirtus biudžeto asignavimus.
Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2009 m. kovo 18 d.
Projekto pabaiga – 2011 m. kovo 31 d.
Projektui įgyvendinti skiriama 3 mln. 62 tūkst. litų.
Projekto tikslas – plėtoti ambulatorinės reabilitacijos, dienos chirurgijos, palaikomojo gydymo
ir slaugos paslaugų teikimą VU Vaikų ligoninėje (Santariškių g. 7, Vilnius ) ir ambulatorinės
reabilitacijos paslaugų teikimą ligoninės filiale – Utenos reabilitacijos ir ugdymo centre (Atkočiškių
k., Utenos r.)
Projekto uždaviniai: modernizuoti ligoninės infrastruktūrą, skirtą ambulatorinės
reabilitacijos, dienos chirurgijos bei slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugoms teikti Santariškių g.
7, Vilniuje, ir ligoninės filialo Utenos reabilitacijos ir ugdymo centro infrastruktūrą, esančią
Atkočiškių k., Utenos r., skirtą ambulatorinės reabilitacijos paslaugoms teikti.
Projekto veiklos:
1. Rekonstruoti VU Vaikų ligoninės Chirurgijos korpuso I aukšto patalpas (Santariškių g. 7),
skirtas ambulatorinės reabilitacijos paslaugoms teikti ( 458 kv. m.).
2. Suremontuoti Pediatrijos korpuso III aukšto (Santariškių g. 4) patalpas, skirtas slaugos ir
palaikomojo gydymo paslaugoms teikti (apie 30 kv.m.).
3. Suremontuoti VU Vaikų ligoninės filialo (Atkočiškių k., Utenos r.) dalį patalpų, skirtų
ambulatorinės reabilitacijos paslaugoms teikti (209 kv. m.).
4. Įsigyti reikalingą medicinos įrangą, skirtą ambulatorinės reabilitacijos, dienos chirurgijos bei
slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugoms teikti.

