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Lietuvos gyventojų mirtingumas dėl tyčinių ir netyčinių traumų yra trečioje vietoje mirties

priežasčių struktūroje. Lietuvoje kasmet dėl traumų ir nelaimingų atsitikimų netenkame daugiau kaip

5 tūkst. gyventojų. Dėl traumų daugiausia miršta jauni žmonės: tarp visų mirusių nuo traumų du

trečdalius sudaro darbingo amžiaus žmonės. Trauma yra vyraujanti mirties priežastis visose amžiaus

grupėse iki 44 metų. Kiekvienais metais į Lietuvos ligonines stacionarizuojama daugiau negu 20 000

nukentėjusių nuo įvairių traumų, didelė dalis nukentėjusiųjų tampa nedarbingais arba dalinai

nedarbingais. Ypač opi – vaikų traumų problema. Vaikų dėl traumų žūsta daugiau nei nuo visų kitų

priežasčių sudėjus kartu.

LSMU ligoninė Kauno klinikos daugiaprofilinė gydymo įstaiga, turinti didelę patirtį teikiant

aukščiausio lygio sveikatos priežiūros paslaugas tiek suaugusiems, tiek vaikams. Tačiau dėl patalpų

stokos bei netinkamo jų išplanavimo skubios pagalbos teikimas buvo decentralizuotas ir išdėstytas

maždaug 500 - 1500 m. atstumu, atskiruose pastatuose. Dėl patalpų stokos, bei netinkamo jų

išplanavimo nebuvo galimybės suteikti paslaugas (skubios pagalbos, traumos atveju) vienoje vietoje,

padidėdavo laiko sąnaudos. Pirmoji valanda po traumos vadinama „auksine valanda“, nes nuo to, ar

per šią valandą bus suteikta medicinos pagalba ir nuo šios pagalbos kokybės priklauso, ar žmogus

išgyvens ir išvengs neįgalumo. Pastačius traumos ir skubios pagalbos centrą iki šiol egzistavusi

decentralizuota tvarka bus keičiama į gerai organizuotą, centralizuotą, įgyvendinant „vienų vartų“

principą skubiai pagalbai teikti bus racionaliau išnaudojami žmogiškieji ir ekonominiai ištekliai.

Naujai įrengtas centras pagerins teikiamų paslaugų kokybę, bus užtikrinamas didelio kiekio pacientų

priėmimas įvykus nelaimingiems atsitikimams ar katastrofoms, atsiras galimybė vykdyti „civilinės

saugos ar katastrofų centro“ funkcijas.
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2012-ųjų rugsėjo pradžioje buvo padėtas kertinis akmuo naujam Kauno klinikų miestelio statiniui –

aukščiausio lygio traumų ir skubios pagalbos centro pastatui. Po intensyvių statybų šiuo metu 15

tūkst. kv. m ploto pastate vyksta baigiamieji darbai, montuojama reikalinga technika, baldai. Dalis

operacinės, diagnostinės įrangos buvo integruota dar statybų metu. Statant naująjį centrą, daug

dėmesio buvo skirta funkcionalumui, siekta sukurti sąlygas, kuriomis būtų paprasčiau organizuoti

darbą, teikiant pagalbą ūminių sveikatos sutrikimų patyrusiems pacientams.

Planuojama, kad per metus naujajame traumų ir skubiosios pagalbos centre bus priimama daugiau

nei 37 tūkst. pacientų iš visos Lietuvos. Tai bus vienintelis priėmimo skyrius Kauno klinikose, jame

skubi pagalba bus teikiama ir vaikams, ir suaugusiems. Tokio priėmimo skyriaus nėra jokioje kitoje

Lietuvos ligoninėje: čia visą parą veiks pacientų stebėjimo palatos, modernia įranga aprūpintos

operacinės, patogiai įrengti diagnostikos ir procedūrų kabinetai.

Praėjusiais metais rezidentūrą pradėjo pirmieji būsimi skubiosios medicinos gydytojai, kurie

priėmimo skyriuje dirbs drauge su pediatrais ir vidaus ligų gydytojais. Pasak Skubios pagalbos

skyriaus vadovo Kęstučio Stašaičio, planuojant naujo centro darbą, perimama Jungtinių Amerikos

Valstijų, Skandinavijos šalių ligoninių patirtis. Be kasdienio pacientų srauto, šiame centre bus

teikiama kvalifikuota pagalba krizių ir ekstremaliųjų situacijų atvejais. 2014 m. vasarą Traumų ir

skubios pagalbos centre lankėsi Krašto apsaugos ministras Juozas Olekas. Jis su ligoninės vadovais

aptarė galimybes organizuoti bendrus medikų ir karių mokymus.

Didžioji dalis projekto „Kauno klinikų trečio (aukščiausio) lygio traumų ir skubios pagalbos centro

plėtra” vertės, apie 50,5 mln. litų, buvo finansuojama iš Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos

Respublikos biudžeto. Kitą dalį lėšų, reikalingų pastatui įrengti ir medicinos technikai pirkti, skyrė

Kauno klinikos.



Skubios pagalbos centro statyba


