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Viešoji įstaiga Tauragės ligoninė informuoja apie ypatingai
svarbų įvykį regione.
2013 m. spalio 29 dieną akušerijos ir neonatologijos paslaugos pradedamos teikti pagrindinio ligoninės pastato
keturių aukštų korpuso trečiajame aukšte, nes sėkmingai
įgyvendintas Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programos infrastruktūrą gerinantis
projektas sveikatos sektoriaus prioritetinėje srityje - energiją
tausojančių technologijų įvedimas ligoninėse.
Projekto pavadinimas:
„Energiją tausojančių technologijų
įdiegimas VšĮ Tauragės ligoninė,
teikiančioje sveikatos priežiūros
paslaugas nėščiosioms, gimdyvėms
ir naujagimiams“
Projekto vykdytojas:
Viešoji įstaiga Tauragės ligoninė
Projekto ﬁnansavimo šaltiniai
– Šveicarijos Konfederacijos įnašas (784 tūkst. litų), Lietuvos Respublikos biudžetas (138 tūkst. litų),
VšĮ Tauragės ligoninės lėšos (415
tūkst. litų).
Statybos darbų pradžia - 2013 metų
vasario mėnuo, pabaiga - 2013 metų
spalio mėnuo.
Rangovas „UAB „Apastata“ su
subrangovais UAB „Eloras“, UAB
„Meta“ ir UAB „Limeta“ laiku ir
kokybiškai atliko rangos darbus.
Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos tikslas – mažinti
ekonominius ir socialinius skirtumus
tarp Lietuvos ir labiau išsivysčiusių
Europos Sąjungos valstybių, tarp
mūsų šalies miestų centrų ir silpnų
periferinių regionų.
Šios paramos tikslas – gerinti
nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių
paslaugų kokybę ir prieinamumą bei
mažinti netolygumus tarp rajonų ir
miestų ligoninių.
Pagal projektą „Energiją tausojančių technologijų įdiegimas VšĮ Tauragės ligoninė, teikiančioje sveikatos
priežiūros paslaugas nėščiosioms,
gimdyvėms ir naujagimiams“ ligoninėje atlikti tokie rangos darbai:
pakeisti langai, rekonstruotas karšto
vandens vandentiekis, rekonstruota
šildymo sistema, rekonstruota vėdinimo sistema (įrengus rekuperacinę
vėdinimo sistemą), modernizuota
vidaus elektros tiekimo sistema,
įrengta medicininių dujų sistema.
Ligoninė savo lėšomis rekonstravo šalto vandens nuotekų sistemą,
ﬁnansavo bendrastatybinius darbus,
įrengė gaisrinę signalizaciją, elektroninius ryšius, montavo sanitarinius
prietaisus.
Akušerijos skyrius, kuriame bus
teikiamos neonatologijos bei nėštumo patologijos paslaugos, erdvus ir
šviesus. Skyriuje yra vienvietės labai
jaukios palatos. Palatose visas būtinas
inventorius motinai ir naujagimiui.
Įrengtos trys palatos, kuriose laiką
kartu su naujagimiu bei motina galės
praleisti tėvas. Šiose palatose – dvivietė lova ir televizorius, sąlygos,
artimos namų aplinkai.
Didelis patogumas moterims –
kiekvienoje palatoje įrengtas dušas
ir tualetas.
Ligoninėje naujai įrengtos gimdyklos yra vienvietės, taigi pacientė
gimdys jaukiai įrengtoje, aprūpintoje
visa būtiniausia medicinos įranga, tik
vienai skirtoje gimdykloje.
Šalia visada gali likti vyras, mama,
sesuo ar kitas Jums artimas žmogus.
Gydytojai pasiruošę pasitaikančioms gimdymo komplikacijoms, yra
visos reikalingas priemonės, medikamentais, aukštos kvaliﬁkacijos per-

sonalas, įrengta atskira operacinė.
VšĮ Tauragės ligoninės kolektyvas
siekia Palankios naujagimiui ligoninės
vardo ir laikomasi tokioms ligoninėms
būtinų principų: emociniam tarpusavio
ryšiui stiprinti naujagimis po gimdymo
visada lieka su mama. Kad palatoje
naujagimis būtų arčiau mamos, jis
guldomas į lovytę ant ratukų, kuri
gali būti šalia mamos lovos. Kiekvienoje palatoje yra įrengta personalo
iškvietimo sistema, todėl į kiekvieną
kilusį neaiškumą ar klausimą bus
atsakyta tuojau pat.
Įrengti atskiri kabinetai pacienčių
apžiūrai bei diagnostikai, užtikrinamas
privatumas bei saugumas. Medicinos
įranga nauja, gauta pagal panaudos
sutartis iš LSMU ligoninės VšĮ Kauno
klinikų, kurios įgyvendina Šveicarijos
Konfederacijos ﬁnansuojamą projektą
„Nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių
sveikatos priežiūros gerinimas Lietuvoje“. Gauta ši įranga: portatyvus
ultragarsinis aparatas su akušerijai
tinkamais davikliais, narkozės aparatas suaugusiajam, otoakustinę emisiją

kaupiantis prietaisas naujagimių
klausos patikrai, sistema teigiamam
slėgiui kvėpavimo takuose palaikyti,
medicinos instrumentai operacijoms
ir pacienčių apžiūrai, gyvybinių
funkcijų monitorius naujagimiui,
šildomas naujagimio reanimacinis
stalelis, infuzinės pompos ir kt.
Per metus gimdo daugiau kaip 400
Tauragės ir aplinkinių rajonų moterų.
Skyriuje darbuojasi patyrę gydytojai.
Gerą pacienčių priežiūrą užtikrina
visą parą dirbantis akušerių postas,
naujagimių slaugytojos, joms padedančios pagalbinės darbuotojos.
Ligoninės kolektyvas įvertino
gautą Šveicarijos konfederacijos ir
Valstybės biudžeto paramą akušerijos,
neonatologijos paslaugoms teikti,
džiaugiasi pagerėjusiomis darbo
sąlygomis.
Pacientės turės galimybę įvertinti
motinai ir naujagimiui palankias
sąlygas.
VšĮ Tauragės ligoninė savo lėšomis
šių pokyčių negalėjo pasiekti.
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