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Planuojant projektą širdies ir kraujagyslių ligos (toliau – ŠKL) buvo viena iš pagrindinių Lietuvos
gyventojų mirties priežasčių, labiausiai trumpinanti vidutinę gyvenimo trukmę. Šios ligos lėmė net 56
proc. mirčių Lietuvoje – beveik dvigubai daugiau negu vidutiniškai ES šalyse senbuvėse. Vidurio ir
vakarų Lietuvos regionuose gydymo įstaigų infrastruktūra buvo nesutvarkyta, trūko medicininės įrangos,
patalpos buvo susidėvėjusios. Siekiant išspręsti šią problemą bei pasiekti bendrą tikslą – sumažinti
sergamumą bei mirtingumą nuo ŠKL, pagerinti paslaugų kokybę bei prieinamumą – bendrai veiklai
projekto vykdymo metu apsijungė 34 asmens sveikatos priežiūros įstaigos.
Įgyvendintas projektas apėmė visus tris asmens sveikatos priežiūros paslaugų lygius (visas

specializuotą pagalbą teikiančias universitetų ligonines, didžiųjų miestų ir rajonų ligonines bei šeimos
gydytojus). Gydymo įstaigos buvo aprūpintos šiuolaikiška širdies ir kraujagyslių ligų diagnostikai skirta
medicinine įranga, o projekto teikiama nauda galės naudotis visos Lietuvos gyventojai, sergantys širdies
ir kraujagyslių ligomis.

Universitetų ligoninės (LSMU ligoninė Kauno klinikos, VU ligoninė Santariškių klinikos) buvo
aprūpintos naujausiomis medicininėmis technologijomis. Kauno klinikoms įsigyti angiografijos aparatai,
magnetinio rezonanso aparatas, mobilus intraoperacinis magnetinis rezonansas, naujos kartos, net 320
pjūvių daugiasluoksnės kompiuterinės tomografijos aparatas, reanimacinės lovos komplektai (12 vnt.),
pradėjo veikti pirmasis Lietuvoje naujausios technologijos pozitronų emisijos tomografas ir kt. įranga.

Didžiųjų miestų ir rajonų ligoninės aprūpintos būtina medicinine įranga, skirta ankstyvajai širdies ir
kraujagyslių ligų diagnostikai, gydymui ir gydymo rezultatų vertinimui: veloergometrais, Holterio
monitoriais, elektrokardiografais, echokardiografijos aparatais, pulsinio doplerio aparatais, reanimacinės
lovos komplektais ir kt. įranga.
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Penkiuose didžiuosiuose miestuose įsikūrė širdies ir kraujagyslių centrai – Kauno klinikose,
Santariškių klinikose, Klaipėdos jūrininkų ligoninėje, Respublikinėje Šiaulių ir Respublikinėje Panevėžio
ligoninėse – kur 24 valandas per parą atliekamos sudėtingos širdies ir kraujagyslių ligų procedūros ir
suteikiama reikalinga kardiologinė pagalba visos Lietuvos gyventojams.

Širdies ir kraujagyslių ligų profilaktikai labai svarbi ankstyvoji diagnostika, kurią atlieka šeimos
gydytojai. Vidurio ir vakarų Lietuvoje pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos aptarnauja apie 1,7
mln. pacientų. Širdies ir kraujagyslių ligų profilaktikos tikslais 143-jų pirminės asmens sveikatos
priežiūros įstaigų šeimos gydytojai buvo aprūpinti moderniais elektrokardiografais (253 vnt.) su
kompiuterinio ryšio galimybe, kurie gali ne tik užrašyti elektrokardiogramą, ją išsaugoti, palyginti su
anksčiau registruotomis, bet ir esant reikalui, persiųsti informaciją konsultuojančiam kardiologui.

Projekto įgyvendinimo metu, darbui su šiuolaikiška medicinine įranga, rekonstruota ir modernizuota
17 vidurio ir vakarų Lietuvos ligoninių infrastruktūra. Iš viso suremontuota apie 11.570,00 kv. m. Kauno
klinikose pastatytas modernus apie 3000 kv. m. Radiologinės diagnostikos centras. Rekonstrukcijos ir
kapitalinio remonto darbai atlikti didžiųjų miestų (Šiaulių, Panevėžio, Klaipėdos jūrininkų) ir rajonų
(Raseinių, Prienų, Alytaus, Anykščių, Mažeikių, Pasvalio, Vilkaviškio) ligoninėse. Einamasis remontas
atliktas Respublikinėje Kauno ligoninėje, Klaipėdos universitetinėje ligoninėje ir Ukmergės, Telšių,
Plungės, Šakių ligoninėse.
Įgyvendinus Projektą pagerėjo ne tik širdies ir kraujagyslių ligų paslaugų kokybė ir prieinamumas, bet

ir personalo darbo ir poilsio sąlygos. Projekto dėka sukurta jauki gydymo patalpų aplinka gerina pacientų
psichologinę būklę, labiau motyvuoja darbuotojus teikti aukštos kokybės paslaugas.
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