Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo
programa įsibėgėja

Baigiantis 2013 metams Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija nori pasidžiaugti
nuveiktais darbais įgyvendinant Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo
programą, kuria siekiama sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus išsiplėtusioje Europos Sąjungoje.
Lietuvos ligoninėms pristatyta ir parengta naudoti dalis programos „Nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių
sveikatos priežiūros paslaugų gerinimas Lietuvoje“ projekte numatytos modernios medicinos įrangos. Į
programą „Energiją tausojančių technologijų įdiegimas Lietuvos ligoninėse, teikiančiose sveikatos priežiūros
paslaugas nėščiosioms, gimdyvėms ir naujagimiams“ įtrauktos 5 Lietuvos ligoninės.
23 „Nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros paslaugų gerinimas Lietuvoje“
programoje dalyvaujančios Lietuvos ligoninės aprūpintos 34 skirtingų pavadinimų modernia medicinos
įranga už daugiau nei 31 mln. litų. Gyvybinių funkcijų monitoriai, inkubatoriai naujagimiams, anestezijos
aparatai, vaisiaus būklės tyrimo įranga, ultragarsiniai aparatai, naujagimių reanimacijos ir chirurgijos įranga,
šildomi naujagimių gaivinimo staleliai, universalios gimdymo lovos jau pristatytos Alytaus apskrities S.
Kudirkos, Kauno klinikinei, Marijampolės, Visagino, Ukmergės, Utenos, Telšių, Mažeikių, Vilniaus miesto
klinikinei, Trakų, Pasvalio, Panevėžio, Kėdainių, Klaipėdos universitetinei, Tauragės, Raseinių, Vilkaviškio
ir Vaikų ligoninėms, P. Mažylio gimdymo namams, Krikščioniškiesiems gimdymo namams, Lietuvos
sveikatos mokslų universiteto ligoninei Kauno klinikoms, Vilniaus gimdymo namams ir Santariškių
klinikoms.
Džiaugiamės, kad vienas iš energiją tausojančių technologijų įvedimo programos projekto
vykdytojų – VšĮ Tauragės ligoninė jau įgyvendino projektą: ligoninėje pakeisti langai, rekonstruota šildymo
sistema ir karšto vandens vandentiekis, modernizuotos vėdinimo ir elektros tiekimo sistemos bei įrengta
medicininių dujų sistema. Dar šiais metais su 5 ligoninėmis (Alytaus apskrities S. Kudirkos, Visagino,
Respublikinė Šiaulių, Raseinių ir Vilkaviškio), naujai įtrauktomis į programą „Energiją tausojančių
technologijų įdiegimas Lietuvos ligoninėse, teikiančiose sveikatos priežiūros paslaugas nėščiosioms,
gimdyvėms ir naujagimiams“, bus pasirašytos projektų įgyvendinimo sutartys. Ligoninės turės galimybę
modernizuoti vidaus elektros tiekimo sistemą, įskaitant LED apšvietimą, renovuoti šildymo sistemą bei
modernizuoti patalpų vėdinimo ir kondicionavimo sistemas, pagerinti pastatų šiluminę izoliaciją – apšiltinti
sienas, pakeisti langus, modernizuoti oro bei deguonies tiekimo sistemas.
Tai tik dalis gerų ir gražių darbų, numatytų įgyvendinant Lietuvos ir Šveicarijos
bendradarbiavimo programą. Iki Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos pabaigos, t. y. iki 2016
metų rugsėjo mėnesio, 24 Lietuvos ligoninės bus aprūpintos naujausias technologijas atitinkančia medicinos
įranga už 57 mln. litų, 3 iš jų bus aprūpintos transporto priemonėmis su naujagimiams saugiai pervežti būtina
specialia įranga, bus renovuotos 21 ligoninės patalpos, modernizuota infrastruktūra ir įdiegtos energiją
taupančios priemonės. Visų Lietuvos ligoninių akušerijos, neonatologijos ir naujagimių sveikatos priežiūros
paslaugas teikiantys specialistai galės naudotis sukurta kompiuterine nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių
sveikatos duomenų baze ir parengtomis akušerinėmis ir neonatologinėmis diagnostikomis bei gydymo
metodinėmis rekomendacijomis, taip pat turės galimybę pakelti savo profesinę kvalifikaciją ir patobulinti
modernių technologijų naudojimo įgūdžius.
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