
 

Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo 

Projektas Nr. 08.1.3-CPVA-V-610-01-0003 „Kraujotakos sistemos ligų diagnostikos ir gydymo kokybės 

gerinimas VšĮ Respublikinėje Panevėžio ligoninėje“ 

Projekto tikslas– pagerinti miokardo infarkto diagnostikos ir gydymo paslaugų prieinamumą ir 

kokybę Panevėžio apskrities tikslinėms teritorijoms. 

Projektas siekia įgyvendinti veiklas numatytas Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje 2014–

2023 m. veiksmų plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 16 d. 

įsakymu Nr. V-815 „Dėl Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje 2014–2023 m. veiksmų plano 

patvirtinimo“; siekiama pagerinti VšĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės teikiamų sveikatos priežiūros 

paslaugų operatyvumą,  kokybę, prisidėti prie  integruotos pagalbos Lietuvoje teikimo miokardo infarktą 

patyrusiems pacientams. Projekto įgyvendinimo metu planuojama įsigyti sveikatos priežiūros paslaugų teikimui  

būtiną medicinos įrangą, kuri sudarytų sąlygas efektyvesniam sveikatos priežiūros paslaugų teikimui, tokiu 

būdu prisidedant prie pacientų miokardo infarkto diagnostikos ir gydymo kokybės bei prieinamumo gerinimo.  

Projekto tikslinė grupė yra Panevėžio apskrities gyventojai sergantys kraujotakos sistemos 

ligomis. Lietuvoje kraujotakos sistemos ligos išlieka pagrindine mirties priežastimi. Remiantis Higienos 

instituto skelbiamais duomenimis 2016 m. nuo kraujotakos sistemos ligų mirė daugiau nei pusė, t. y. 56,2 proc. 

visų mirusiųjų. Projekto įgyvendinimas prisidės prie kraujagyslių sistemos, o ypač miokardo infarkto 

diagnostikos ir gydymo netolygumų tikslinėse teritorijose mažinimo, tokiu būdu bus mažinama socialinė 

atskirtis. Sumažėjus mirtingumui nuo miokardo infarkto bus grąžinami į darbo rinką darbingo amžiaus asmenys, 

kurie prisidės prie ekonomikos gerinimo Panevėžio regione ir šalyje.  

Projekto įgyvendinimo metu bus įsigyjama ši medicininė įranga: Ultragarsinė įranga (stacionarūs 

ir portatyviniai ultragarso aparatai), centrinės monitoravimo stotys ir pacientų monitoriai, ilgalaikio EKG 

stebėjimo ir analizės sistema, pulsoksimetrai, stacionarūs ir portatyviniai elektrokardiografai, defibriliatoriai, 

perfuzinės pompos, narkozės aparatai, dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatai, funkcinės lovos. 

Projekto rezultatas– pagerinta sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ir prieinamumas 

tikslinėms gyventojų grupėms. 

Skirtas finansavimas: 968 750,00 EUR ( iš jų ES fondų lėšos – 823.437,50 EUR ir 145.312,50 

EUR LR VB lėšos) 

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia: 2017-10-27 

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2021-05-31 
 

Projekto vykdytojas – VšĮ Respublikinė Panevėžio ligoninė 

 


