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Projekto statusas

Įgyvendinamas

Trumpas projekto
„Skubiosios
telemedicinos paslaugų
teikimas skubiosios
medicinos pagalbos
skyriuose“, projekto
Nr. 08.1.3-CPVA-V604-01-0002,
aprašymas

Projektu siekiama pagerinti skubiosios medicinos pagalbos paslaugų prieinamumą ir kokybę Lietuvos
rajono/regiono ligoninių priėmimo-skubiosios pagalbos skyriuose, sukuriant ir įdiegiant skubiosios
telemedicinos paslaugų teikimo modelį, sumažinant atskirtį tarp miesto ir kaimo gyventojų.
Specializuota, daugiaprofilinė, aukščiausio lygio skubi medicinos pagalba teikiama dviejų didžiųjų
Lietuvos regionų Vilniaus ir Kauno universitetinėse gydymo įstaigose t. y. VUL Santaros klinikose,
RVUL ir LSMUL Kauno klinikose. Dėl šios priežasties bendrai bandomojo projekto veiklai apsijungė 3
didžiosios šalies gydymo įstaigos. Įgyvendinant projektą lėšos bus investuojamos į skubiosios
telemedicinos centrų sukūrimui reikalingą įrangą, kuri padės bandomuoju periodu sukurti skubiosios
telemedicinos tinklą tarp 12 gydymo įstaigų ir į mokymus sveikatos priežiūros specialistams
(telemedicinos srityje). Šiuo metu 12 gydymo įstaigų turima infrastruktūra nėra pritaikyta nuotolinėms
skubiosios telemedicinos paslaugoms teikti, todėl yra apribojamas paslaugų teikimas ir kokybė. Sukurtas
skubios telemedicinos paslaugų tinklas sudarys sąlygas užtikrinti pacientų poreikius gauti kokybiškas ir
prieinamas skubios pagalbos paslaugas, ypatingai rajonų/regionų ligoninėse. Pasitelkiant telemediciną
atsiras galimybė rajonų/regionų ligoninių pacientams, gydytojams, slaugytojams konsultuotis su tretinio
lygio sveikatos priežiūros įstaigų specialistais. Mokymų metu sveikatos priežiūros specialistai įgis
praktinių įgūdžių telemedicinos srityje, aukštos kvalifikacijos specialistų dėka bus užtikrinamas tinkamas
paciento būklės įvertinimas, ištyrimas ir greičiau parenkamas reikalingas gydymas. Atitinkamai tikimasi
prisidėti prie mažėjančio Lietuvos gyventojų neįgalumo ir mirtingumo nuo traumų ir kitų išorinių
priežasčių lemtų sužalojimų bei pagrindinių lėtinių ligų – širdies ir kraujagyslių bei galvos ir smegenų
kraujotakos sutrikimų.
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