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Viešoji įstaiga Tauragės ligoninė informuoja apie
užbaigtą ypač svarbų projektą regione

Projekto pavadinimas: „Energiją
tausojančių technologijų įdiegimas
VšĮ Tauragės ligoninėje, teikiančioje
sveikatos priežiūros paslaugas nėščiosioms, gimdyvėms ir naujagimiams“
Lietuvos ir Š� veicarijos 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.
Š� ios paramos tikslas – gerinti
nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių
paslaugų kokybę ir prieinamumą
bei mažinti netolygumus tarp rajonų
ir miestų ligoninių.
Projekto vykdytojas: Viešoji
įstaiga Tauragės ligoninė
Projekto finansavimo šaltiniai
– Š� veicarijos Konfederacijos įnašas
– 395,9 tūkst. eurų, Lietuvos Respublikos biudžetas – 69,8 tūkst. eurų,
VšĮ Tauragės ligoninės lėšos – 120
tūkst. eurų.
Projektas buvo įgyvendinamas
dviem etapais.
Pirmasis etapas užbaigtas 2013
m. pabaigoje. Tuomet Akušerijos ir
neonatologijos paslaugos pradėtos
teikti naujai rekonstruotose patalpose, įrengtose pagal aukščiausius
reikalavimus akušerijos ir neona-

tologijos paslaugų teikimui.
Projektas tiesiogiai prisideda
prie prioritetų įgyvendinimo, saugių paslaugų teikimo užtikrinimo.
Akušerijos skyrius, kuriame
teikiamos akušerijos, neonatologijos bei nėštumo patologijos
paslaugos, erdvus ir šviesus.
Skyriuje – vienvietės jaukios palatos. Palatose sukomplektuotas
visas būtinas inventorius motinai ir
naujagimiui. Įrengtos trys palatos,
kuriose laiką kartu su naujagimiu
bei motina galės praleisti tėvas ar
kiti šeimos nariai. Š� iose palatose –
dvivietė lova ir televizorius, sąlygos,
artimos namų aplinkai. Išskirtinis
patogumas moterims – kiekvienoje
palatoje įrengtas dušas ir tualetas.
Ligoninėje naujai įrengtos gimdyklos vienvietės, taigi pacientė
gimdys jaukiai įrengtoje, aprūpintoje
visa būtiniausia medicinos įranga
gimdykloje.
Š� alia visada gali likti vyras, mama,
sesuo ar kitas artimas žmogus.
Gydytojai pasiruošę pasitaikančioms gimdymo komplikacijoms,
yra visos reikalingas priemonės,
medikamentai, aukštos kvalifikacijos
personalas, įrengta atskira operacinė.
VšĮ Tauragės ligoninės kolektyvas siekia Palankios naujagimiui ir

šeimai 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.
Antrasis etapas užbaigtas 2016 m.
spalio pabaigoje, ant ligoninės senojo
ir naujojo korpusų sumontavus 80 kW
fotoelektrinės jėgainę, įrengus saulės
kolektorius bei šilumos siurblius.
Š� io etapo esmė – karšto vandens
tiekimas gydymo įstaigai, siekiant
maksimalaus energijos taupymo efekto.
Medicinos įranga nauja, gauta
pagal panaudos sutartis iš LSMU
ligoninės VšĮ Kauno klinikų, kurios
įgyvendina Š� veicarijos 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 Š� veicarijos konfederacijos
ir Valstybės biudžeto paramą akušerijos, neonatologijos paslaugoms
teikti, džiaugiasi pagerėjusiomis
darbo sąlygomis.
VšĮ Tauragės ligoninės direktorius
Irmantas Mockus:
– Š� veicarijos konfederacijos pagalba suteikė ligoninei galimybę
tapti naujagimiui ir šeimai palankia
ligonine. Suremontuotas Akušerijos
skyrius, gauta moderniausia įranga,
įdiegtos energiją taupančios technologijos panaudojant saulės energiją
(kolektoriai ir vandens siurbliai bei
fotoelektrinės jėgainė). Akušerijos
skyrius pasikeitė neatpažįstamai.

Akušerijos – ginekologijos skyriaus vedėja Irena Narbutienė:
– Džiugina tai, kad Š� veicarijos
konfederacija investavo į saugesnę
akušerijos pagalbą. Mūsų ligoninė
siekia, kad Š� veicarijos pagalba pasiteisintų. Skyriuje naujagimis nuo
pirmos minutės yra kartu su mama.
Palatos pritaikytos šeimai. Teikiama
kokybiška akušerinė pagalba. Gydytojai ir personalas nuolat pasirengę
padėti mamai bei naujagimiui.
Gydytoja neonatologė Irena Burmistrovienė:
– Gavus paramą, priemones,
naują aparatūrą, galima dirbti organizuočiau, kokybiškiau. Didesnis pasitenkinimas mamai, vaikui,
personalui.
Akušerijos ir ginekologijos
skyriaus vyresnioji akušerė Inga
Mejerienė:
– Suremontavus patalpas ir įsigijus medicinos įrangos, motinos
jaučiasi saugesnės, labiau pasitiki
medikais. Personalas patenkintas
darbu ir darbo sąlygomis.
Pacientės turės galimybę įvertinti
motinai ir naujagimiui palankias
sąlygas.
VšĮ Tauragės ligoninė savo lėšomis šių pokyčių negalėjo pasiekti.
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