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

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. Projekto paramos gavėjas ir pagrindinis projekto
vedantysis partneris (leader partner)– Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku , projekto partneris
– Viešoji įstaiga Tauragės ligoninė.
Projekto biudžetas: 562 753,07 Eur, iš jų – ES dalis (iš ERDF 85% ): 478 340,10 Eur. Projekto
partnerių indėlis (15%): 84 412,97 Eur.
Projekto vertė, tenkanti Viešajai įstaigai Tauragės ligoninei: 283 623,97 Eur paramos, iš jų –
ES dalis (iš ERDF 85%): 241 080,38 Eur, Viešosios įstaigos Tauragės ligoninės indėlis (15%):
42 543,59 Eur.
Projekto paraiška buvo parengta pagal 2014–2020 metų Interreg V-A Lietuva − Lenkija
bendradarbiavimo programos 2020 m. gegužės 4 d. paskelbtą 5-ąjį kvietimą.
Projekto tikslas – atsižvelgiant į Covid-19 situaciją, pagerinti sveikatos priežiūros paslaugų
prieinamumą COVID-19 pandemijos sąlygomis J.Sniadeckio vaivadijos poliklinikinėje
ligoninėje Balstogėje ir viešosios įstaigos Tauragės ligoninės pacientams. Šiam tikslui pasiekti
bus organizuojamos bendros veiklos, kurios bus skirtos darbuotojų (gydytojų bei slaugytojų)
mokymams, darbo grupių susitikimams. Taip pat bus surengtos dvi konferencijos –
atidarymo ir uždarymo. Įstaigos įsigys medicinos įrangą ar priemones COVID -19 susirgimų
diagnostikai, gydymui, taip pat saugių darbo sąlygų COVID – 19 pandemijos metu sudarymui.
Projekto uždavinys – bendradarbiavimo ir partnerysčių pagrindu užtikrinti personalo,
dirbančio ligoninėse, dalinimąsi patirtimi gydymo įstaigose J.Sniadeckio vaivadijos
poliklinikinėje ligoninėje Balstogėje ir viešojoje įstaigoje Tauragės ligoninėje.
Įgyvendinus projektą tikimasi užtikrinti saugių sveikatos priežiūros paslaugų teikimą
pacientams pandemijos metu, savalaikiai diagnozuoti COVID -19 infekciją. Bus įsigyta
medicinos įranga: J.Sniadeckio vaivadijos poliklinikinė ligoninė Balstogėje rentgeno aparatą su C
lanku, ultragarsinį diagnostikos prietaisą, nitrilinių pirštinių, o Viešoji įstaiga Tauragės ligoninė

įsigys videogastroskopijos sistemą, automatinę medicinos instrumentų (endoskopų)
plovimo ir dezinfekcijos mašiną, COVID – 19 tyrimams skirtą laboratorinę įrangą.
Projekto trukmė – 15 mėnesių. Projekto pradžia 2021 m. kovo 1 d., pabaiga – 2022 m.
rugpjūčio 31 d.
Dėl šalyje paskelbto karantino šiuo metu visi parengiamieji projekto įgyvendinimo
darbai organizuojami nuotoliniu būdu.
-------------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.

