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Viešoji įstaiga Tauragės ligoninė (toliau - VšĮ Tauragės ligoninė) įgyvendina projektą Nr.
08.1.3-CPVA-V-601-02-0002
„Geriatrijos
stacionarinių
paslaugų
infrastruktūros sukūrimas VšĮ Tauragės ligoninėje“ (toliau - Projektas),
finansuojamą Europos Regioninės plėtros fondo 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-601 „Sveiko
senėjimo paslaugų kokybės gerinimas“.
Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia - 2020 m. kovo 3 d.
Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga - 2022 m. rugpjūčio 30 d.
Projekto vertė - 1.760.817,14 Eur, iš jų 1 496 694,57,00 Eur - Europos Sąjungos
Regioninės plėtros fondo lėšos, 264 122,57 Eur - Lietuvos Respublikos valstybės
biudžeto lėšos.
Projekto tikslas - VšĮ Tauragės ligoninėje teikiamų stacionarinių geriatrijos paslaugų
dėka pagerinti vyresnio amžiaus žmonių sveikatą, jų gyvenimo kokybę, didinti jų
integraciją į visuomenę.
Projekto uždavinys - Užtikrinti ligoninės infrastruktūros, susijusios su stacionarinių
geriatrijos paslaugų teikimu, sukūrimą.
Projekto veiklos - patalpų rekonstrukcija statant priestatą prie ligoninės korpusus
jungiančios galerijos bei medicinos įrangos ir medicininių baldų, reikalingų senyvo
amžiaus pacientų diagnostikai ir gydymui naujai steigiamame Geriatrijos skyriuje,
įsigijimas.
Geriatrijos skyriaus įkūrimui būtina patalpų plėtra. Siekiant užtikrinti Geriatrijos skyriaus
pacientams patogų reikalingų ligoninės tarnybų (radiologinės, laboratorinės ir kt.)
prieinamumą, rekonstruojama du pastatus jungianti galerija, prie jos pastatant vieno
aukšto priestatą su pusrūsiu. Bus steigiamas skyrius, kuriame numatyta 20 lovų.
Geriatrinių pacientų funkcinei būklei pagerinti bus teikiamos fizioterapinės procedūros

(traumų ar ligų sukeltam skausmui, uždegimui mažinti, skatinti gijimą), todėl įsigyjama
speciali įranga - kompresinės terapijos, ultragarso, lazerio, magneto, mikrobangų ir kt.
prietaisai galūnių pajėgumų lavinti ir stiprinti - kojų-rankų treniruoklis, dinamometras.
Siekiant gerinti reikalingų tyrimų geriatriniams pacientams atlikimą, užtikrinti efektyvią
šiuolaikišką ligų diagnostiką ir gydymą, įsigyjama tik šiems pacientams skirta medicinos
įranga - veloergometras, videokolonoskopas, autorefraktometras, elektrokardiografas,
pulsoksimetras, tūrinė ir švirkštinė infuzinės pompos, spirometras, neinvazinis šlapimo
kiekio matuoklis, svarstyklės, taip pat fizinių gebėjimų vertinimui reikalinga atitinkama
įranga, tokia kaip pusiausvyros testavimo ir treniravimo įranga, jėgos testavimo įranga
ir pan., be to, sunkios būklės pacientų stebėjimui bei gyvybinių funkcijų užtikrinimui- du
pacientų gyvybinių funkcijų stebėjimo monitoriai ir dirbtinės plaučių ventiliacijos
aparatas, defibriliatorius, kad prireikus būtų galima nedelsiant atstatyti širdies darbą.
Atsižvelgiant į geriatrinių pacientų funkcinę/pažintinę būklę, dažniausius sveikatos
sutrikimus ir pan., įsigyjama pacientų savarankišką apsitarnavimą lengvinanti įranga neįgaliųjų vežimėliai, dušo/tualeto kėdės, vaikštynės, funkcinės lovos, spintelės prie
lovos, taip pat šių pacientų priežiūrą lengvinanti įranga - tai basonų plovimo mašina,
patalpų valymo vežimėlis, procedūriniai vežimėliai, perkėlimo priemonės, čiužiniai
pragulų profilaktikai, širma, daugiafunkcinė vonia. Procedūroms atlikti, terapijoms taikyti
įsigyjama įranga bei baldai, tokie kaip masažo stalas, bendrosios pacientų apžiūros
kušetė, stalas procedūriniam kabinetui, širma pacientų privatumui užtikrinti atliekant
procedūras ar tyrimus, vaistų spintos medikamentų laikymui, komodos vienkartinių
priemonių laikymui.
Projekto įgyvendinimas bus vykdomas VšĮ Tauragės ligoninės darbuotojų pastangomis.
Taip atrodys Geriatrijos priestatas iš Jūros gatvės pusės.

