
 

 

 

 

Projekto  pavadinimas Tęstinė lėtinėmis ligomis sergančiųjų pacientų sveikatos priežiūra (TELELISPA) 

 

Projekto numeris  08.4.2-ESFA-K-616-01-0003 

Veiksmų programa Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu 

Veiksmų programos prioriteto priemonė Sveikatos priežiūros kokybės ir prieinamumo gerinimas tikslinėms gyventojų grupėms 

įgyvendinant inovatyvius ir efektyvius sveikatos priežiūros modelius 

Projektą įgyvendinanti institucija Europos socialinio fondo agentūra 

Projekto vykdytojas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos 

Projekto  partneriai Lietuvos sveikatos mokslų universitetas 

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninė 

VšĮ Šiaulių centro poliklinika 

VšĮ Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centras 

VšĮ Babtų šeimos medicinos centras 

VšĮ Kelmės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras 

UAB Saulės šeimos medicinos centras 

UAB Ars Medica 

Projektui skirtas finansavimas 999 956,00 EUR 

Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2020 m. spalio mėn.  – 2022 m. spalio mėn.  

Projekto statusas Įgyvendinamas 



 

 

 

 

 

Trumpas projekto 

„Tęstinė lėtinėmis 

ligomis sergančiųjų 

pacientų sveikatos 

priežiūra 

(TELELISPA)“, 

projekto Nr. 08.4.2-

ESFA-K-616-01-0003, 

Aprašymas 

 

Pagrindinis projekto tikslas - pagerinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą 

pacientams, sergantiems dviem ir daugiau lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis.  

Projekto įgyvendinimo metu bus siekiama Sveiko senėjimo veiksmų plano 1 priedo 17 punkte iškelto 

tikslo, 19 punkte nustatyto uždavinio ir įgyvendinti 30.6 papunktyje numatytą priemonę. 

Siekiant optimizuoti Lietuvos sveikatos priežiūros sistemą stiprinant pirminę sveikatos priežiūros 

grandį,  bei teikti kokybiškas ir savalaikes asmens sveikatos priežiūros paslaugas dviem ir daugiau 

lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis sergantiems pacientams, 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų 

investicijų veiksmų programos 8 prioriteto priemonės Nr. 08.4.2-ESFA-K-616 nuostatų įgyvendinimui 

Kauno klinikos ir partneriai  inicijavo projektą  „Tęstinė lėtinėmis ligomis sergančiųjų pacientų 

sveikatos priežiūra (TELELISPA)“. Projekte planuojamas vykdyti modelis grindžiamas darbu atliktu 

įgyvendinant ES finansuotą projektą  „Gerųjų praktikų taikymas sergantiems lėtinėmis ligomis“ (toliau 

–CHRODIS PLUS). Projekto vykdytojo ir partnerių planuojamas išbandyti modelis  apima visas IV 

sekcijas ir daugumą jų komponenčių, kurių  įtraukimo apimtys CHRODIS PLUS projekte buvo 

mažesnės. Naujasis modelis bus adaptuojamas ir tobulinimas, atsižvelgiant į CHRODIS PLUS modelio 

testavimo eigoje iškilusias problemas, rezultatus  ir neįgyvendintus iššūkius, tokius kaip: nuotolinės 

konsultacijos ir telemedicinos plėtra, sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo atskirties 

tarp kaimo ir miesto mažinimas, paciento savipriežiūros didinimas, didesnis PSP komandos narių 

dalyvavimas paslaugų teikime bei jų kompetencijų ugdymas. Siekiant išbandyti inovatyvų modelį kuo 

platesniu mastu ir įvertinti modelio teikiamų paslaugų kokybės ir prieinamumo rezultatus partneriais 

pasirinkti miesto, rajonų ir kaimiškųjų vietovių PSP centrai.  

Planuojama, kad projekto įgyvendinimo metu išbandomame modelyje dalyvaus apie 385 pacientai. 

 



 

 

 

 

Trumpas projekto 

„Tęstinė lėtinėmis 
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(TELELISPA)“, 
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0003, 

Aprašymas 

 Projekto įgyvendinimo metu projekto vykdytojas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė 

Kauno klinikos teiks pirminio ir tretinio asmens sveikatos priežiūros paslaugas poliligotiems pacientams 

bei vykdys nuotolines ir tiesiogines specialistų konsultacijas šeimos gydytojams ir pacientams, bus 

sudarytas „žaliasis koridorius“ poliligotų pacientų konsultacijoms pas specialistus. 

Projekto partneris Lietuvos sveikatos mokslų universitetas rengs šiuolaikiniais mokslo pasiekimais 

grįstą sveikatos priežiūros paslaugų teikimo metodinę medžiagą ir procedūrų atlikimo aprašus, organizuos 

asmens sveikatos priežiūros specialistų mokymus, vykdys mokslinį taikomo modelio poveikio asmens 

sveikatos priežiūros kokybei ir prieinamumui vertinimą. 

Projekto partneris Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninė teiks antrinio lygio asmens 

sveikatos priežiūros paslaugas poliligotiems pacientams bei nuotolines ir tiesiogines konsultacijas 

pacientams ir šeimos gydytojams. 

Projekto partneris VšĮ Šiaulių centro poliklinika teiks pirminio ir antrinio lygio asmens sveikatos 

priežiūros paslaugas poliligotiems pacientams, dalyvaus specialistų mokymuose. Projekto partneriai  UAB 

Saulės šeimos medicinos centras, VšĮ Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centras, VšĮ "Babtų šeimos 

medicinos centras",  UAB "ARS medica", VšĮ Kelmės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras, teiks 

pirminio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas poliligotiems pacientams, sudarytos daugiadalykės 

projekto komandos dalyvaus mokymuose, išbandys modelį asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, šeimos 

gydytojai konsultuosis su gydytojais specialistais nuotoliniu būdu, inicijuos pacientų nuotolines arba 

tiesiogines  konsultacijas aukštesnio lygio asmens sveikatos priežiūros įstaigoje. 

Projekto įgyvendinimo metu bus parengta metodinė medžiaga, kuri sudarys prielaidas pagerinti 

teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą poliligotiems pacientams. Modelio 

vykdymo metu pacientams, sergantiems dviem ir daugiau lėtinėmis ligomis koordinuotas ir savalaikes 

asmens sveikatos priežiūros paslaugas teiks daugiadalykės specialistų komandos, bus vykdomos nuotolinės 

ir tiesioginės konsultacijos tiek pacientams, tiek ir asmens sveikatos priežiūros specialistams.  

Projekto įgyvendinimo metu bus įsigytos projekto veiklai reikalingos priemonės (prietaisai), skirtos 

pacientų sveikatos būklei ambulatoriškai ir nuotoliniu būdu stebėti ir vertinti. Projekto pabaigoje bus 

parengta rezultatų statistinė analizė, suformuluotos gautų rezultatų išvados, parengta modelio ataskaita. 

 


