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PROJEKTO NR. VP3-2.1-SAM-02-V-01-010 „VAIKŲ TRAUMŲ CENTRO
INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA VAIKŲ LIGONINĖJE, VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS
VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖS SANTARIŠKIŲ KLINIKŲ FILIALE”
ĮGYVENDINIMAS

Vaikų ligoninė, viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų filialas,
įgyvendina projektą Nr. VP3-2.1-SAM-02-V-01-010 „Vaikų traumų centro infrastruktūros
plėtra Vaikų ligoninėje, viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų
filiale”.
Projekto veiklos, pradėtos įgyvendinti 2009 m. birželio mėnesį, iki sutarties pasirašymo.
Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2013 birželio 30 d.
Projektui skirta iki 8 820 174,57 Lt.
Vaikai dėl traumų žūsta dažniau negu dėl visų kitų priežasčių. Viena pagrindinių nuo traumų
mirties priežasčių – skubios traumatologinės pagalbos neprieinamumas. Galimybė gauti aukštos
kokybės kompleksinę medicinos pagalbą patyrus traumas ne vėliau kaip per vieną valandą, didina
pacientų galimybę išgyventi ir sumažina traumų sąlygotų pasekmių pavojų ir jų lygį.
Vaikų ligoninė, VšĮ VULSK filialas yra didžiausia ligoninė Lietuvoje, teikianti kompleksinę
specializuotą pagalbą sunkias traumas patyrusiems vaikams. Augant pacientų skaičiui, Priėmimoskubios pagalbos skyrius tapo per ankštas, negalintis patenkinti besikeičiančių pacientų poreikių. I
vaikų intensyviosios terapijos skyriaus patalpos dėl netinkamo išplanavimo negali būti racionaliai
naudojamos. Siekiant geresnės kokybės ir efektyvesnio gydymo, patalpas būtina perplanuoti ir
rekonstruoti, taip pat modernizuoti Priėmimo-skubios pagalbos, Reanimacijos ir intensyviosios
terapijos, operacinių bei traumatologijos skyrių medicininę įrangą.
Projekto tikslas – sumažinti vaikų mirtingumą ir neįgalumą nuo traumų ir kitų išorinių mirties
priežasčių, gerinant teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę traumas
patyrusiems pacientams Vaikų ligoninėje, VšĮ VULSK filiale. Projekto metu bus atlikta Priėmimo ir
skubios pagalbos bei Vaikų intensyviosios terapijos skyrių patalpų, rekonstrukcija, įsigyta medicinos
įrangos skubiai ambulatorinei ir stacionarinei medicinos pagalbai traumų atvejais teikti.
Projekto metu ketinama įsigyti:
– 1 rinkinį medicininės įrangos Priėmimo-skubios pagalbos skyriui, kurį sudaro skaitmeninis
rentgeno aparatas, instrumentų komplektas gipsui pjauti (gipso pjovimo mašina), komplektas
instrumentų žaizdoms siūti, operacinis ir gipsavimo stalai, kompiuterinis tomografas, ultragarsinis
aparatas sąnariams tirti, du negatoskopai ir dvi funkcinės lovos.
– 1 rinkinį medicininės įrangos operacinėms, kurį sudaro mobilus rentgeno aparatas, 17
komplektų ortopedinių-traumatologinių instrumentų rinkinių, dubens fiksavimo įrenginys ligoniams
su daugybinėmis traumomis, artroskopas su įranga ir instrumentais, 5 kaulų gręžimo-pjovimo
instrumentų komplektai, trys turniketinės sistemos kraujavimui stabdyti,vienas komplektas
neurochirurginių instrumentų, neurochirurginis mikroskopas, kraniotomas, neurochirurginis
koaguliatorius, autohemotransfuzijos aparatas, rentgenokontrastinis operacinis stalas, fluoroskopas,

8 osteosintezės aparatai, 5 vienetai chirurgo optikos operacijai, dvi chirurgo šviesos sistemos, ligonių
perkėlimo įranga ir monitorius širdies darbo našumui įvertinti.
– 1 rinkinį medicininės įrangos intensyvios terapijos skyriui, kurį sudaro du DPV aparatai, 4
gyvybinių funkcijų stebėjimo monitoriai, 4 vienetai ligonio šildymo įrangos, dvi transportinės lovos,
4 funkcinės lovos, dvi skysčių valdymo sistemos, du elektriniai siurbliai.
– 1 rinkinį medicininės įrangos traumatologijos skyriui, kurį sudaro instrumentai gipso
pjovimui (gipso pjovimo mašina), elektromiografas, dermatomas kūdikiams, vakuuminė žaizdų
gydymo sistema (vakuuminis siurblys) ir dvi funkcinės lovos.
Laukiamas rezultatas – geresnė teikiamų paslaugų kokybė ir prieinamumas Vaikų ligoninės,
VšĮ VULSK filialo pacientams bei vaikų traumų sąlygoto mirtingumo ir neįgalumo sumažėjimas.

