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CPVA-V-612-01-0011,

aprašymas

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos (toliau - Kauno klinikos) yra viena

pagrindinių Lietuvos gydymo įstaigų, kurioje kompleksinė pagalba teikiama visos Lietuvos gyventojams,

įskaitant vaikus nuo 0 iki 18 metų amžiaus. Kasmet Kauno klinikų padaliniuose apsilanko daugiau nei 50

000 vaikų, ir jiems suteikiamos aukščiausio lygio paslaugos - nuo ankstyvosios genetinės diagnostikos iki

sudėtingiausių neurochirurginių operacijų. Atsižvelgiant į pacientų poreikius, bei siekiant kuo efektyviau

teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas Kauno klinikų specialistai yra sutelkę gydytojų komandas -

įsteigti specializuoti ligų centrai, teikiantys daugiaprofilines kvalifikuotas specializuotas sveikatos

priežiūros paslaugas. Vertinant šiandieninę Lietuvos vaikų sveikatos būklę bei atsižvelgiant į tai, kad

neįgalių vaikų skaičius Lietuvoje nemažėja, galima teigti, kad ateityje nuolatinai didės poreikis labai

kvalifikuotoms vaikų sveikatos priežiūros paslaugoms.

Šiuo metu Kauno klinikose asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas vaikams yra

decentralizuotas: neonatologinės, vaikų neurologijos, vaikų neurochirurgijos, vaikų ortopedijos ir

traumatologijos, vaikų chirurgijos ir kitos specializuotos paslaugos yra teikiamos pagrindinėje ligoninėje,

o vaikų reabilitacijos paslaugos, kurios labai svarbios visų šiomis ligomis sergančių pacientų

kompleksiniam gydymui teikiamos filiale Vaikų reabilitacijos ligoninėje (toliau – filialas), kuris nuo

pagrindinės ligoninės nutolęs daugiau nei 7 km. Toks paslaugų decentralizavimas blogina paslaugų

prieinamumą, apsunkina multidisciplininių konsiliumų organizavimą, vaikų reabilitacijos klinikos

specialistai negali užtikrinti nuolatinių prieinamų konsultacijų ir paslaugų visiems mažiesiems

pacientams, kuriems jos yra būtinos. Apsunkintas ir kitų medicininių paslaugų teikimas - laboratorinių ir

diagnostinių instrumentinių tyrimų atlikimas filiale gydomiems pacientams, bei ten gydomiems

pacientams reikiamų specialistų konsultacijos. Filialo veiklai užtikrinti papildomai reikia išlaikyti

nuolatinius medicinos personalo budėjimo postus. Filialo pastatai yra seni, nepritaikyti vaikų su negalia

paslaugų teikimui, nefunkcionalūs ir neefektyvūs. Papildomai, filialo funkcijoms užtikrinti yra

dubliuojama daug nemedicininių paslaugų - skalbimo, ūkio priežiūros, maitinimo, pervežimo.
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Siekiant pagerinti paslaugų prieinamumą ir kokybę vaikams, turintiems raidos ir (ar) funkcijų

sutrikimų, tinkamai organizuoti vaikų reabilitacijos paslaugas kituose Kauno klinikų skyriuose

gydomiems pacientams tikslinga paslaugas teikti vienoje vietoje - pagrindinėje ligoninėje, perkeliant

Vaikų reabilitacijos ligoninėje teikiamas paslaugas į pagrindinės ligoninės teritoriją, esančią Eivenių g. 2,

Kaune. Tuo tikslu būtina atnaujinti infrastruktūrą ir minėtų paslaugų teikimui įrengti naujas, šiuolaikinius

ES standartus ir Higienos normų reikalavimus atitinkančias ir funkcionalias patalpas.

Atsižvelgiant į tai, kad Kauno klinikose gydomi retomis lėtinėmis ligomis sergantys, sunkias traumas

ir sužalojimus patyrę vaikai ir teikiamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos visos Lietuvos vaikams,

bei siekiant efektyviai naudoti turimus resursus, pagerinti paslaugų prieinamumą ir kokybę teikiame

paraišką projektui „Asmens sveikatos priežiūros paslaugų sutrikusios raidos ir funkciją praradusiems

vaikams užtikrinimas Kauno klinikose“ pagal priemonę Nr. 08.1.3-CPVA-V-612 „Vaikų sveikatos

priežiūros paslaugų infrastruktūros tobulinimas“.

Įgyvendinus projektą didžiausią naudą gaus vaikai (0-17 m.), turintys raidos ir (ar) funkcijų sutrikimų,

kuriems aukštos kvalifikacijos specialistų atliekamų tyrimų ir šiuolaikiškos infrastruktūros dėka būtų

efektyviau, greičiau ir vienoje vietoje suteikiama reikalinga pagalba ir parenkamas tinkamas gydymas.

Planuojama, kad per metus apie 400 pacientų (vaikų) bus pagerinta medicininės reabilitacijos ir vaikų

raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos paslaugų kokybė ir prieinamumas.


