PROJEKTAS „SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PASIENIO REGIONUOSE
KOKYBĖS
GERINIMAS
PANDEMIJOS
SĄLYGOMIS“
TĘSIASI

Viešoji įstaiga Tauragės ligoninė kartu su Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital
Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, lietuviškai J.Sniadeckio vaivadijos poliklinikinė ligoninė
Balstogėje (Lenkija) įgyvendina projektą „Sveikatos priežiūros paslaugų pasienio regionuose kokybės
gerinimas pandemijos sąlygomis“, Nr. LT-PL-5R-407, kurio sutartis su LR Vidaus reikalų ministerija buvo
pasirašyta 2021 m. kovo 15 d.
2022 m. birželio 14 – 15, liepos 19 ir rugpjūčio 2 – 3 dienomis po penkis Balstogės ligoninės darbuotojus dalyvavo
projekto mokymuose bei seminare Tauragės ligoninėje. Mokymuose buvo išklausyta pranešimų temomis „COVID
19: molekulinė diagnostika – pokyčiai ir galimybės“, kurį perskaitė biomedicinos mokslų daktarė, UAB
„Diamedica“ produktų panaudojimo specialistė Asta Kryžanauskienė, „Covid – 19 valdymas Lietuvoje ir Tauragės
rajono savivaldybėje pandemijos laikotarpiu“, kurį perskaitė Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM
Tauragės departamento vyriausioji specialistė Indrė Mockienė, „Darbas Tauragės ligoninėje COVID 19 pandemijos
metu: Iššūkiai“, kurį perskaitė VšĮ Tauragės ligoninės vidaus ligų gydytojas – gydytojas infektologas, “Virškinamojo
trakto vėžio paplitimas ir prevencija“, „Dirbtinis intelektas endoskopijoje“, kuriuos perskaitė Evelina Ruibienė, VšĮ
Tauragės ligoninės gydytoja gastroenterologė.
Didelę dalį laiko užėmė svečių supažindinimas su ligoninėje teikiamomis paslaugomis, darbo pandemijos
sąlygomis aptarimas, projekto metu įgyvendintomis veiklomis, įsigyta medicinos įranga. Ypatingas dėmesys buvo
skirtas Klinikinės diagnostikos laboratorijos bei Endoskopijų skyrių veiklai. Renginių metu ligoninių medikai,
dalyvavę seminare, išsiaiškino juos dominančius klausimus, susijusius su darbo organizavimu pandemijos
sąlygomis, laboratorijos veikla.
Buvo surengtas projekto darbo grupės susitikimas, kurio metu aktyviai diskutuota rengiant procedūrą, susijusią
su COVID – 19. Surengti trys nuotoliniai susitikimai diskutuojant su nevyriausybinių organizacijų nariais.
Džiaugiamės, kad dviejų valstybių medikai susipažino, aptarė aktualius su COVID susijusius klausimus, galėjo
įsitikinti diagnostikos ir gydymo galimybėmis Tauragės ligoninėje.
Projekto valdymo grupė dalyvavo darbo posėdžiuose aptariant aktualias problemas, iškylančias projekto
įgyvendinimo metu.

-------------Ši publikacija buvo parengta padedant Europos Sąjungai. Už šios informacijos turinį atsako tik
Viešoji įstaiga Tauragės ligoninė ir jis negali būti laikomas atspindinčiu Europos Sąjungos
požiūrį.

