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Lietuvoje išorinės mirties priežastys užima trečiąją vietą mirties priežasčių sąraše. Vaikų, paauglių,
jaunimo ir pačių darbingiausių asmenų iki 44 m. amžiaus tarpe išorinės mirties priežastys yra
pirmaujanti mirties priežastis. Patyrus traumą ypač svarbi tampa efektyvi, kokybiška ir savalaikė
medicininės pagalbos paslauga. Skubios pagalbos paslaugos teikimo efektyvumas daro tiesioginę įtaką
mirštamumui ir neįgalumui nuo traumų ir kitų išorinių priežasčių lemtų sužalojimų. Kauno klinikos yra
vienas iš pagrindinių šalies gydymo centrų į kurį atvežami pacientai patyrę sudėtingus dauginius kūno
sužalojimus. Šių sužeidimų nepavėluotas įtarimas, nustatymas ir gydymo koregavimas yra lemtingi
pacientui. Kitų šalių praktika įrodo, kad taikant efektyvias mirtingumo nuo išorinių priežasčių mažinimo
priemones galima išvengti nemažai mirčių ir neįgalumo atvejų, taip išsaugant gyvybes, didinant
darbingo amžiaus žmonių galimybes dalyvauti darbo rinkoje, mažinant valstybės išlaidas sveikatos
priežiūrai ir socialinėms išmokoms, mažinant prarandamą darbo dienų skaičių. Nežiūrint į aukštą Kauno
klinikų specialistų kvalifikaciją, bei siekį lygiuotis su kitomis ES šalimis, mažinti sergamumą, ligotumą
ir mirtingumą nuo traumų ir kitų išorinių priežasčių lemtų sužalojimų Lietuvoje, Traumų ir skubios
pagalbos centre (toliau – Traumų centras) iškyla problemos trukdančios įgyvendinti šiuos tikslus.
Pagrindinė šiuo metu Traumų centre iškylanti problema – medicininės ir diagnostinės įrangos
trūkumas ir esamos susidėvėjimas. Dėl lėšų stygiaus Kauno klinikos neturėjo galimybės 2015 m.
pastatyto Traumų centro aprūpinti nauja, modernia diagnostine įranga, todėl dalį įrangos perkėlė iš
buvusių priėmimo skyrių, Intensyvios terapijos, Anesteziologijos, Radiologijos ir Vaikų ligų klinikų.
Kauno klinikų trečiojo aukščiausio lygio Traumų ir skubios pagalbos centro specializacija – sunkių
traumų, gyvybei pavojingų būklių ir kitų sudėtingų ligų diagnostika ir gydymas. Sudėtingų dauginių
traumų ir sužalojimų diagnozavimas yra ypač sudėtingas, reikalaujantis atlikti ne vieną diagnostinį
tyrimą.
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Patyrus traumą dažniausiai atliekami tyrimai kompiuteriniu tomografu, magnetiniu rezonansu,
rentgeno aparatu, ultragarsu ir pan. Tiksli diagnostika suteikia gydytojams klinicistams galimybę skubiai
priimti savalaikius ir tikslius gydymo taktikos sprendimus. Per paskutinius metus stebimas skubių
konsultacijų su atliktomis diagnostinėmis ir gydomosiomis endoskopijomis didėjimas. Traumų centro
operacinėse atliekamos įvairaus sudėtingumo operacijos, veikia intensyvios terapijos ir ilgalaikio
stebėjimo palatos. Tačiau dėl didelių pacientų srautų medicininė įranga nuolat dėvisi, genda, susidaro
pacientų eilės, prailgėja skubios pagalbos suteikimo laikas.
Siekiant spręsti susidariusią problemą, gerinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir
prieinamumą projekto įgyvendinimo metu numatoma modernizuoti Kauno klinikų infrastruktūrą,
įsigyjant medicininę įrangą būtiną medicininės pagalbos teikimui pacientams nukentėjusiems nuo
traumų ir kitų išorinių priežasčių lemtų sužalojimų.
Projekto tikslinė grupė – pacientai, kuriems aukštos kvalifikacijos specialistų atliekamų tyrimų ir
šiuolaikiškos medicininės įrangos dėka bus laiku suteikiama skubi medicininė pagalba, greičiau ir
tiksliau nustatoma diagnozė, parenkamas stacionarinis ar ambulatorinis gydymas, suteikiamos
kokybiškos sveikatos priežiūros paslaugos. Projekto pareiškėjas, vykdydamas įprastinę veiklą,
aptarnauja visų amžiaus grupių pacientus nukentėjusius nuo traumų ir kitų išorinių priežasčių lemtų
sužalojimų.
Planuojama, kad įgyvendinus projektą asmens sveikatos paslaugų kokybė ir prieinamumas pagerės
37000 unikalių pacientų. Siekiama, kad suteikus kokybiškas ir savalaikes paslaugas, mažėtų pacientų
hospitalizacija į Kauno klinikų stacionaro skyrius., atsirastų galimybė suteikti didesnį skaičių paslaugų
pacientams , sutrumpėtų paslaugos laukimo laikas. Daug dėmesio skiriant asmens sveikatos priežiūros
paslaugų prieinamumui ir kokybei, tikimasi sumažinti neįgalumą ir mirtingumą nuo traumų ir kitų
išorinių priežasčių lemtų sužalojimų.

