
 
Viešoji įstaiga Joniškio ligoninė kaip projekto partneris dalyvauja projekto "Vidurio ir vakarų 

Lietuvos gyventojų sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimo, 

modernizuojant ir optimizuojant sveikatos priežiūros sistemos infrastruktūrą bei teikiamas 
paslaugas“, projekto Nr.VP3-2.1-SAM-01-V-01-001,  įgyvendinime.  
Projekto vykdytojas -  Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos.  
Projekto partneriai - 34 asmens sveikatos priežiūros įstaigos. 
Pagrindinis projekto tikslas ir uždavinys- sumažinti gyventojų sergamumą bei mirtingumą nuo 
širdies ir kraujagyslių ligų bei pagerinti šių ligų srities sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir 
prieinamumą. 
Projekto įgyvendinimo laikotarpis - 2007 m. liepos mėn. — 2015 m. lapkričio mėn.  

Širdies ir kraujagyslių ligos (toliau - ŠKL) Lietuvoje sudaro daugiau negu pusę visų mirties 
priežasčių, apie vieną trečdalį neįgalumo, 15-20 proc. apsilankymų sveikatos priežiūros įstaigose ir 
20 proc. visų gydytų stacionaruose ligonių. ŠKL pagrindinė gyventojų mirties priežastis yra viena 
opiausių socialinių, ekonominių bei sveikatos priežiūros problemų Lietuvoje, o ypatingai vidurio ir 
vakarų Lietuvos regionuose. Šiuose Lietuvos regionuose gydymo įstaigų infrastruktūra yra 
nesutvarkyta, trūksta medicininės įrangos, susidėvėjusios patalpos. 

Siekiant išspręsti šią problemą bei pasiekti bendrą tikslą – sumažinti sergamumą bei mirtingumą 
nuo ŠKL, pagerinti paslaugų kokybę bei prieinamumą bendrai veiklai apsijungė 34 asmens 
sveikatos priežiūros įstaigos. 

Kompleksiniam problemos sprendimui būtina optimizuoti teikiamos pagalbos apimtis, pagerinti 
prevencijos, teikiamų ankstyvos bei specializuotos diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybę. Tam 
pasiekti būtina aprūpinti gydymo įstaigas ne tik medicinine įrangą, bet ir renovuoti ligonių patalpas 
bei pritaikyti jas darbui su šiuolaikiška medicinine įranga. 
Projektas apima visus asmens sveikatos priežiūros paslaugų lygius (šeimos gydytojai, II lygio 
paslaugas teikiančios įstaigos, universitetų ligoninės). Lėšos investuojamos į ligoninių 
infrastruktūrą –  medicininę įrangą bei patalpų pritaikymą ŠKL paslaugų teikimui. 
   Projektas yra įgyvendinamas pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3.2 
prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė 

infrastruktūra“ priemonę „Sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimas“. 
Projektas yra finansuojamas iš Europos Sąjungos fondų ir LR biudžeto lėšų. 
Bendra projekto vertė – 45,3 mln. eurų.  
Projekto vertė Joniškio ligoninėje 125,4 tūkst. eurų Europos Sąjungos bei LR biudžeto lėšų. 
Viešoji įstaiga Joniškio ligoninė šio projekto metu įsigijo modernią diagnostinę ir gydymo įrangą: 
III klasės echokardiografijos aparatą, elektrokardiografą su kardiogramos perdavimo 
kompiuteriniais tinklais galimybe, 2 funkcines lovas, gyvybinių funkcijų stebėjimo monitorių, 
defibriliatorių, automatinių švirkštų, vakuuminį (aukšto slėgio) siurblį, pulsinio doplerio aparatą, 
dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatą, infuzinę tūrinę pompą bei gyvybinių funkcijų monitorių su 
invaziniu davikliu. 
 
Šios Europos sąjungos lėšomis gautos įrangos pagalba bus geriau diagnozuojami Joniškio rajono 
gyventojų širdies kraujagyslių ligų susirgimai, pagerės gydymo kokybė bei pagerės rajono 
gyventojų sergamumo bei mirtingumo rodikliai, sumažės pacientų eilės ištyrimui.  
 


