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Nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių 
sveikatos priežiūros gerinimas Lietuvoje 



 
      

Kauno klinikose vyksta paskutinieji projekto mokymai akušerijos ir 

ginekologijos specialistams  

Kauno klinikose rugsėjo 12 d. prasidėjo pirmojo nėštumo trimestro ultragarsinės patikros 

mokymai specialistams, dirbantiems su nėščiosiomis įvairiose Lietuvos ligoninėse. Įgyvendinant 

Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos (LŠBP) projektą „Nėščiųjų, gimdyvių ir 

naujagimių sveikatos priežiūros gerinimas 

Lietuvoje”, mokymai vykta visą rugsėjo mėnesį. Į 

mokymus pakviesti specialistai net iš 27 ligoninių.  

Projekto vadovas, LSMU ligoninės Kauno 

klinikų Gimdymo skyriaus vadovas prof. 

Mindaugas Kliučinskas džiaugiasi, kad prasdiėjo 

paskutinis projekto įgyvendinimo etapas: 

„Sėkmingas projekto finišas matomas dėl bendro 

atsakingų institucijų, projekto vykdytojų, paramos 

gavėjų ir partnerių komandinio darbo”.  

Kauno klinikų Akušerijos ir ginekologijos klinikos vadovė prof. Rūta Nadišauskienė teigia, 

kad šie mokymai – reikšmingas žingsnis gerinant pirmojo nėštumo trimestro patikros kokybę visoje 

Lietuvoje: „Kompetentinga dėstytojų komanda, 

vadovaujama Kauno klinikų Vaisiaus medicinos 

centro vadovės dr. Eglės Machtejevienės, parengė 

interaktyvų, intensyvų ir į besimokantįjį 

orientuotą praktinį kursą”.  

Mokymai vyksta nedidelėmis grupelėmis 

po 12-15 žmonių. „Dėl to žinių perėmimo 

rodikliai geri, o kursų dalyviai patenkinti,” – 

džiaugiasi dr. E. Machtejevienė.  Kursuose 

dalyvauja medikai iš Alytaus, Marijampolės, 

Pasvalio, Kėdainių, Kauno ir kitų miestų.  

Mokymų instruktoriai – Kauno klinikų 

akušerijos ir ginekologijos profesionalai: dr. E. 

Machtejevienė, doc. dr. Regina Mačiulevičienė, 

doc. Vladas Gintautas, doc. D. Simanavičiūtė ir 

kiti.  

Profesorius M. Kliučinskas viliasi, kad 

mokymų metu įgydos žinios nepasimirš, nes 

projekto metu sukurta sistema, leidžianti 

specialistams gydymo įstaigose kartoti įgytus 

įgūdžius ir žinias. Tam bus naudojamos ir projekto 

metu išleistos 70 akušerijos ir neonatologijos 

diagnostikos ir gydymo metodikos.  

A. Aleksandravičiūtės-Šviažienės 



 
      

Marijampolės ligoninės ir Kauno klinikų medikai išgelbėjo gimdyvę 

Sausio viduryje Marijampolės ligoninės Akušerijos ginekologijos skyriuje išgelbėta ant 

mirties slenksčio atsidūrusi gimdyvė. 31 metų moteriai netikėtai pasireiškė itin pavojinga būklė – 

gausus kraujavimas po gimdymo.  

Jauna marijampolietė nėštumo metu jautėsi gerai, buvo sveika, niekuo nesiskundė. 

Gimdymas taip pat praėjo sklandžiai. „Praėjus pusvalandžiui po gimdymo kraujavimas iš gimdos 

nesiliovė“, – prisimena Marijampolės ligoninės Akušerijos ginekologijos skyriaus vedėja Lina 

Jucienė. „Teko išsikviesti kolegas iš Kauno klinikų, kurie padėjo suvaldyti šią dramatišką situaciją“, 

– tęsė L.Jucienė.  

Kauno klinikų Akušerijos ir 

ginekologijos klinikos vadovė prof. Rūta 

Nadišauskienė džiaugėsi, kad šis 

potencialiai fatališkas atvejis baigėsi 

gerai dėl greito Marijampolės medikų 

sureagavimo, diagnostikos ir darnių 

daugiadalykės komandos veiksmų. 

„Didžiausias stebuklas, kad dabar sveika 

moteris džiaugiasi sveiku naujagimiu. 

Tai Marijampolės ir Kauno medikų 

komandinio darbo pavyzdys, kuris įrodo, 

kad nėščiųjų ir gimdyvių sveikatos 

priežiūros sistema veikia efektyviai”, – kalbėjo profesorė. 

 „Ne tik perinatologijos centruose dirbantys specialistai tinkamai įvertina situaciją ir laiku 

sureaguoja adekvačiais veiksmais, – pagyrų kolegoms negailėjo prof. R.Nadišauskienė. – 

Medicinos specialistai vadovaujasi bendromis akušerijos metodinėmis rekomendacijomis visoje 

Lietuvoje“. 

Be stebuklus darančios modernios medicinos įrangos, specialistų rankos ir kompetencija yra 

svarbiausi veiksniai, išgelbėję gimdyvę. Praeitais metais 25 Marijampolės ligoninės medicinos 

specialistai, dirbantys su nėščiosiomis ir gimdyvėmis, kėlė kvalifikaciją moderniuose mokymuose, 

kuriuose įsisavino šveicarų projekto metu išleistas akušerijos diagnostikos ir gydymo metodines 

rekomendacijas. Jų dėka visi parinkti veiksmai buvo efektyvūs ir nulemė sėkmingą atvejį. 

„Susidūrėme su kriziniu atveju ir didžiule įtampa, tačiau komanda dirbo vieningai ir mes išvengėme 

dramatiškų padarinių. Čia ypač pasitarnavo konfliktų valdymo kursai,” – kalbėjo Akušerijos 

ginekologijos skyriaus vedėja L.Jucienė. 

Projekto metu išleistomis 70 mokslo įrodymais grįstomis metodikomis (40 akušerijos ir 30 

neonatologijos) nuo šiol vadovaujamasi kiekvienoje Lietuvos ligoninėje. Metodikos unikalios ir 

lengvai suprantamos, nes prie jų prisidėjo ir visuomenės atstovai. 

Kauno klinikų ir Marijampolės ligoninės informacija 

 



 
      

Šveicarų parama prisideda prie stebuklų  

Sausio viduryje Kauno klinikose jauna moteris pagimdė mergaitę, kuriai dar įsčiose 

net penkis kartus atlikti kraujo perpylimai. Tai - bendrų medikų, naujausių medicinos technologijų 

ir kraujo donorų pastangų sėkmė. 

Dvidešimt devynerių metų Raseinių rajono gyventojos vaisiui dėl rezus faktoriaus 

neatitikimo diagnozuota bendroji vandenė ir sunkaus laipsnio mažakraujystė. Tai privertė medikus 

imtis drastiškų priemonių, kad išgelbėtų vaisiaus gyvybę – perpilti kraują dar mamos įsčiose 

augančiam vaikui. Iki 36-osios nėštumo savaitės atliktos net penkios tokios procedūros.  

Kraujo perpylimas vaisiui – itin 

didelio profesionalumo, juvelyriško kruopštumo 

ir labai tikslių medicinos aparatų reikalaujanti 

procedūra. Visas penkias kraujo perpylimo 

procedūras atlikęs Kauno klinikų Akušerijos 

skyriaus vadovas docentas Vladas Gintautas 

pabrėžė, kad be moderniausios šveicarų lėšomis 

nupirktos medicininės įrangos tai atlikti būtų itin 

sudėtinga. „Kontroliuojant ultragarsu,  kuris 

pirktas šveicarų projekto lėšomis, nėščiajai per 

pilvo sieną į virkštelę durta plona adata.  Reikėjo 

pataikyti į vos 2-3 milimetrų skersmens virkštelės veną, į kurią sulašinamas tam tikras kiekis 

donoro kraujo. Dėl to ultragarso aparatas turi būti itin tikslus,“ – kalbėjo docentas.   

Naujagimė šiandien jaučiasi 

gerai. Mergaitės svoris atitiko nėštumo 

trukmę – ji gimė sverdama 2,6 kg. „Šiuo 

metu mažylei yra lengva hemolizinės ligos 

forma, jai taikyta tik fototerapija dėl 

naujagimių geltos“, – būklę apibūdino 

Neonatologijos klinikos Naujagimių ligų 

skyriaus vadovė dr. Dalia Stonienė. 

Moderniausi fototerapijos prietaisai Kauno 

klinikų Neonatologijos klinikai taip pat 

nupirkti iš projekto „Nėščiųjų, gimdyvių ir 

naujagimių sveikatos priežiūros gerinimas 

Lietuvoje“ lėšų. Šveicarų lėšomis ne tik 

Kauno, bet ir visos Lietuvos ligoninėms nuo 2012 metų nupirkta daug modernios medicininės 

įrangos, skirtos nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūrai gerinti. 

Šis sėkmės atvejis – tai Kauno Perinatologijos centro specialistų ilgamečio 

komandinio darbo atspindys. Prie sėkmingos nėštumo baigties prisidėjo tiek donorai, aukoję kraują 

Kauno klinikų Kraujo centre, tiek Kauno klinikų gydytojai akušeriai ginekologai, transfuziologai, 

anesteziologai, neonatologai, tiek moderni projekto metu įsigyta medicinos technika.   

R.Achmedov nuotraukos 



 
      

Užbaigti medicinos specialistų mokymai 

Per 2015 metus  net  2337 medicinos specialistai iš visos Lietuvos kėlė kvalifikaciją 

moderniuose mokymuose, skirtuose su nėščiosiomis, gimdyvėmis ir naujagimiais dirbantiems 

profesionalams. Metus laiko mokymai vyko 5 Lietuvos regionuose, 5 kuriuos susirinko specialistai 

net iš 32 ligoninių, įvyko 98 kursai.  

Projekto vadovas, Kauno klinikų Gimdymo skyriaus vadovas prof. Mindaugas Kliučinskas 

džiaugiasi, kad dar vienas projekto etapas įgyvendintas sėkmingai: „Tai pavyko bendro atsakingų 

institucijų, projekto vykdytojų, paramos gavėjų, partnerių darbo komandoje dėka. Pasiekti geriausi 

rezultatai”.  

„Džiugu girdėti teigiamus mokymų dalyvių atsiliepimus. Kursų temos ir mokymų 

metodologija buvo itin priimtinos ir suprantamos”, - projekto vadovui antrina Kauno klinikų 

Akušerijos ir ginekologijos klinikos vadovė prof. Rūta Nadišauskienė.  

Profesorius M.Kliučinskas viliasi, kad mokymų metu įgydos žinios nepasimirš, o bus 

naudojamos kiekvienos Lietuvos ligoninės kasdienėje praktikoje. Tai užtikrins projekto metu 

išleistos 70 mokslo įrodymais pagrįstos metodinės gydymo ir diagnostikos rekomendacijos (30 

neonatologinių ir 40 akušerinių), kuriomis nuo 2014-ųjų metų rudens vadovaujasi Lietuvos 

medicinos specialistai.  

Mokymus organizavusi ir vykdžiusi Krizių tyrimo centro komanda kursus dėstė unikalia ir 

interaktyvia visame pasaulyje pripažinta metodika. Mokymų organizatoriai tikina, kad tai – vienas 

sėkmingiausių kada nors Lietuvoje įgyvendintų projektų. „Visi projekto pradžioje išsikelti tikslai 

įgyvendinti. Virš 95 procentų dalyvių liko patenkinti mokymų kokybe ir juose įgytomis žiniomis”, - 

gerus vertinimus pateikė Krizių tyrimo centro atstovai.  

2015 m. sausio mėnesį prasidėję mokymai pritraukė didžiulį būrį akušerių, visų specialybių 

slaugytojų, gydytojų neonatologų, akušerių ginekologų, anesteziologų reanimatologų, rezidentų, 

dalyvaujančių teikiant akušerijos ir ginekologijos bei neonatologijos paslaugas. Specialistų kursai 

vyko Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio ir Šiaulių miestuose, juose dalyvavo 32 sveikatos 

priežiūros įstaigų atstovai.  

Medicinos specialistai iš Lietuvos regionų ligoninių labiausiai laukė naujagimių gaivinimo 

kursų: „Naujagimių gaivinimo kursai buvo itin svarbūs mano darbe. Kadangi dirbu ne 

Perinatologijos centre, su naujagimių gaivinimu susiduriu tiesiogiai. Visą parą budinčio 

neonatologo mūsų ligoninėje nėra, todėl ir pačiai tenka teikti pirmąją pagalbą naujagimiui,” – teigė 

Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės gydytoja akušerė ginekologė Jūratė Burinskienė. 

Mokymai vyko iš viso 5 temomis: „Konfliktų valdymas ir bendravimas su 

pacientais”, „Naujagimių gaivinimas”, „Šiuolaikinė pradinė akušerinė 

pagalba”, „Šiuolaikinė specializuota akušerinė pagalba", „Naujagimių būklės stabilizavimas ir 

paruošimas transportavimui". 

 

 



 
      

Mokymų akimirkos – dalyvių ir organizatorių nuotraukose: 

 

  



 
      

Kauno klinikose - staigmena naujagimių sulaukusioms šeimoms 

Prieškalėdinis laikas Kauno klinikų Akušerijos ir ginekologijos bei Neonatologijos 

klinikose - ypač džiaugsmingas, nes visos naujagimių susilaukusios šeimos gavo dovanėles.  

Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programa paruošė mažyliams staigmenas, 

kurios pasiekė visas 27 projekte dalyvaujančias Lietuvos ligonines. Tarp jų – ir projekto vykdytojas 

Kauno klinikas.  

   



 
      

 

 

 

 

 

 

Kauno klinikų nuotraukos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
      

Kauno Perinatologijos centro laukia dideli pokyčiai   

2015 m. antroje pusėje LSMU ligoninėje Kauno klinikose prasidėjo intensyvūs 

remontai iš karto dvejose klinikose. Vienu metu atnaujinamos Akušerijos ir ginekologijos bei 

Neonatologijos klinikos, todėl greitai Kauno Perinatologijos centras  taps dar patrauklesne vieta 

susilaukti naujagimio.  

Pirmiausiai remontai prasidėjo Gimdymo, Naujagimių reanimacijos ir intensyviosios 

terapijos skyriuose. „Džiaugiamės, kad tiek pacientės, tiek klinikos personalas kantriai laukia gerų 

pasikeitimų, nepaisant laikinų nepatogumų – juk 

nuo kitų metų nebus modernesnės vietos nei 

dirbti, nei gimdyti“, - už supratingumą dėkoja 

Akušerijos ir ginekologijos klinikos vadovė prof. 

Rūta Nadišauskienė. 

Laikini nepatogumai privertė abi 

klinikas optimizuoti paslaugas. Po gimdymo 

moterys išleidžiamos namo kur kas greičiau – vos 

po paros laiko ligoninėje, po cezario pjūvio 

operacijos – po 3 parų. Bet kurią savaitės dieną jos gali atvykti apžiūros kabinetą Kauno klinikų 

Moterų konsultacijoje arba neonatologo konsultacijai dėl naujagimio būklės ar svorio. Taip pat 

atsirado galimybė pasikonsultuoti žindymo klausimais ambulatoriškai. Gydytojo konsultacija ir 

tyrimai atliekami opratyviai, neverčiant mamų su mažyliais laukti. 

Remonto darbai Kauno klinikose vyks iki 2016-ųjų rugpjūčio. Per maždaug metus 

truksiantį remontą 4 aukštų pastatas, 2012 m. laimėjęs Lietuvos metų gaminio apdovanojimą, bus iš 

esmės rekonstruotas: atnaujintos gimdymo palatos, Akušerijos ir Ginekologijos skyrių palatos, 

Neonatologijos klinikos palatos bei Naujagimių reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyrius. Po 

rekonstrukcijos padidės gimdymo palatų skaičius (nuo 7 iki 9), visose bus televizorius, patogūs 

baldai gimdyvei ir jos artimiesiems, kai kuriose – sukūrinės vonios ar kitos gimdymui palengvinti 

skirtos priemonės.  

Atnaujintos palatos bus 

panašesnės į viešbučio kambarius nei į gydymo 

įstaigos palatas. Personalo darbo ir poilsio 

vietos sudarys sąlygas kokybiškesniam ir 

profesionalesniam darbui. Neišnešiotų 

naujagimių susilaukusioms šeimoms bus 

sudarytos dar geresnės sąlygos kengūros 

priežiūros metodui taikyti – bus pastatyta 

daugiau patogių fotelių Nujagimių 

reanimacijos ir intensyviosios terapijos 

skyriuje.   



 
      

Lietuvos ligoninės priima naują modernią medicininę įrangą  

2015 m. rudenį projekte dalyvaujančioms ligoninėms pristatoma nauja moderni 

medicinos įranga, skirta  nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros gerinimui. 

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto 

ligoninės Kauno klinikų Neonatologijos klinika 

aprūpinta moderniomis naujagimių lovytėmis, 

reanimobilis įrengtas specialiai naujagimių 

transportavimui skirta įranga, gauta kita moderni 

medicinos technika.  

  Nuotraukos – Kauno klinikų archyvas   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
      

Aptartas modernių metodikų diegimo ligoninėse planas  

2015 m. rugsėjo 30 d. Kaune įvyko Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo 

programos projekto „Nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros gerinimas Lietuvoje“ 

partnerių susitikimas.  

 „Šis projektas yra didžiulis iššūkis jos 

vykdytojoms Kauno klinikoms, bet 

neabejotina nauda visos Lietuvos 

ligoninėms. Mes džiaugiamės, galėdami 

prisidėti prie tokio reikšmingo ir kilnaus 

projekto, kurio tikslas – teikti aukščiausio 

lygio sveikatos priežiūros paslaugas 

nėščiosioms ir naujagimiams“,  - susitikimą 

sveikinimo žodžiu pradėjo Kauno klinikų 

generalinis direktorius prof. habil. dr. 

Renaldas Jurkevičius.  

Susitikime dalyvavo šveicarų paramos gavėjai – 27 Lietuvos ligoninių vadovai arba jų 

deleguoti atstovai, moderniuose mokymuose dalyvaujantys medicinos specialistai, LR Sveikatos 

apsaugos ministerijos ir Centrinės projektų valdymo agentūros atstovai, suinteresuoti bendro 

Lietuvos ir Šveicarijos projekto įgyvendinimu Lietuvoje. Nuo šios vasaros prie projekto gretas 

papildė dar 3 ligoninės – Jonavos, Rokiškio ir Šilutės. Regionų ligoninių prisijungimas prie bendro 

Lietuvos ir Šveicarijos projekto prisideda prie sveikatos priežiūros paslaugų suvienodinimo visoje 

Lietuvoje.  

Kauno klinikų Akušerijos ir ginekologijos klinikos vadovė prof. Rūta Nadišauskienė 

džiaugėsi, kad projekto įgyvendinimas vyksta 

sklandžiai, nepaisant iškylančių sunkumų: 

„Net ir gerus pokyčius kiekvienas priima 

skirtingai. Dėl to labai džiaugiuosi, kad toks 

profesionalas kaip ISM rektorius prof. 

Alfredas Chmieliauskas šiandien mus 

supažindins su itin sudėtinga sritimi – pokyčių 

valdymu. Naujų modernių akušerijos ir 

neonatologijos metodikų įdiegimas – tai tas 

gerasis pokytis, kurį turi priimti projekte 

dalyvaujančios ligoninės,“ – kviestinį lektorių, 

kuris susitikimo metu kalbėjo apie pokyčių valdymo specifiką ligoninėse, pristatė profesorė. 

„Siekiamybė, kad 70 naujų metodinių diagnostikos ir gydymo rekomendacijų taptų 

universaliomis. Jos turi būti įdiegtos į kiekvienos Lietuvos ligoninės kasdienę praktiką. Mokymų 

metu įgytos žinios ir praktiniai įgūdžiai neturi būti pamiršti,“ – artimiausius darbus įvardijo 



 
      

projektui vadovaujantis Kauno klinikų Akušerijos ir ginekologijos klinikos Gimdymo skyriaus 

vadovas prof. Mindaugas Kliučinskas.  

Profesorius tikisi, kad projekto lėšomis finansuotų metodikų akušeriams ginekologams 

ir neonatologams rengimas turės ilgalaikę naudą. „Kiekvieną metodiką sudaro 5 dalys: metodikos 

aprašas, procedūrų aprašas, įdiegimo aprašas, audito aprašas ir informacija visuomenei. Prie 

paskutinės dalies rengimo prisidėjo ir visuomenės nariai. Dėka jų įžvalgų pasiektas sukurtos aiškios 

ir lengvai suprantamos rekomendacijos,“ – teigia projekto vadovas.  

 

Pirmuosius žingsnius, kad projekto metu parengtos diagnostikos ir gydymo metodikos 

būtų įdiegtos ligoninėje, rasite čia.  

 

L. Andriušio nuotraukos 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sam.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/programos-ir-projektai/sveicarijos-paramos-programa/akuserijos-ir-neonatologijos-diagnostikos-ir-gydymo-metodikos


 
      

Modernūs reanimobiliai Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos ligoninėms 

2015 m. liepos 7 d. trys nauji reanimobiliai su modernia naujagimiams saugiai 

pervežti skirta įranga iškeliavo į didžiausias Lietuvos ligonines – LSMU ligoninę Kauno klinikas, 

VU ligoninės Santariškių klinikų filialą Vaikų ligoninę ir Klaipėdos universitetinę ligoninę.  

 

„Šios transporto priemonės skirtos pervežti naujagimius iš mažesnių ligoninių į 

tretinio lygio gydymo įstaigas, kuriuose sveikatos priežiūros paslaugų naujagimiams spektras yra 

kur kas didesnis. Ypač mažo svorio naujagimiams reikalingos ypatingos sąlygos, o naujieji 

reanimobiliai atitinka visus įmanomus reikalavimus“, - teigia Kauno klinikų Naujagimių 

reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriaus vadovas gydytojas Antanas Pužas. „Naujieji 

reanimobiliai ženkliai pagerins skubiosios pagalbos ir sveikatos priežiūros paslaugų naujagimiams 

kokybę“, - džiaugėsi transporto priemones perėmę ligoninių atstovai. Erdvesni ir patogesni 

reanimobiliai su specialiai 

naujagimių transportavimui skirta 

įranga nupirkti iš Lietuvos ir 

Šveicarijos bendradarbiavimo 

programos „Nėščiųjų, gimdyvių ir 

naujagimių sveikatos priežiūros 

gerinimas Lietuvoje“ projekto lėšų.  

      Praktiniam naudojimui paruošti 

reanimobiliai pirmiausiai pristatyti 

projekto vykdytojui – Kauno 

klinikoms. Projekto vykdytojas 

reanimobilius perdavė kitoms 

projekte dalyvaujančioms 

ligoninėms - Santariškių klinikų 

filialui Vaikų ligoninei ir Klaipėdos 

universitetinei ligoninei.  



 
      

Ligoninėms išdalinta moderni medicinos įranga 

2015 m. birželio 8-17 dienomis moderni medicinos aparatūra, skirta nėščiųjų, 

gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūrai, išdalinta visoms 24 projekte dalyvaujančioms 

ligoninėms. Tai ne pirmas ir ne paskutinis 

medicininės aparatūros pristatymas iš Lietuvos ir 

Šveicarijos bendradarbiavimo programos lėšų. 

Nauja medicininė įranga leis pagerinti teikiamų 

sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir palengvinti 

personalo darbą.  

Šįkart į akušerijos ir ginekologijos 

paslaugas teikiančias gydymo įstaigas pristatyti 

fototerapijos prietaisai, transkutaniniai bilirubino 

matuokliai, elektroninės svarstyklės (sverti 

naujagimiams), transportiniai inkubatoriai, 

nešiojami ultragarsiniai vaisiaus širdies tonų 

stetoskopai, manipuliaciniai stalai, universalios 

gimdymo lovos, smegenų veiklos registravimo 

monitoriai (skirti sunkiai sergančių naujagimių 

smegenų veiklos diagnostikai), defibriliatoriai 

naujagimiui, organizacinė technika kūdikio raidai 

vertinti ir kita. 

Taip pat, vykdant Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programą, birželio 29 d. 

Kauno klinikose pristatyti trys modernūs reanimobiliai su naujagimių transportavimui skirta įranga. 

Liepos 7 d. šie erdvūs reanimobiliai Kauno klinikose bus perduoti Vilniaus universiteto ligoninei 

Santariškių klinikoms bei Klaipėdos universitetinei ligoninei.   

Nuotraukose –  projekte dalyvaujančioms ligoninėms pristatyta įranga  



 
      

Medicinos specialistai kelia kvalifikaciją moderniuose mokymuose  

Nuo 2015 m. 

sausio mėnesio 

mokymuose 

dalyvavo daugiau 

nei 200 medicinos 

specialistų iš visos 

Lietuvos. 

„Mokymų dalyviai 

mokinosi teikti 

efektyvią 

skubią pagalbą 

nėščiosios ir 

vaisiaus gyvybei 

pavojingų 

situacijų atvejais, dirbant komandoje su kitų sričių medicinos specialistais, taikyti konfliktų ir streso 

valdymo priemones,” – pasakojo Kauno klinikų Akušerijos ir ginekologijos klinikos Priešlaikinio 

gimdymo ir nėščiųjų infekcijos sektoriaus 

vadovė doc. dr. Meilė Minkauskienė. 

Kaune prasidėjo pirmieji 

mokymai temomis „Konfliktų valdymas ir 

bendravimas su 

pacientais”, „Naujagimių gaivinimas” ir 

„Šiuolaikinė pradinė akušerinė 

pagalba”. Į pirmuosius mokymus atvyko 

medicinos specialistai iš Kauno, Kėdainių, 

Vilkaviškio ir Alytaus ligoninių.  

Mokymų dalyviai džiaugėsi, kad galėjo ne 

tik stiprinti jau turimus įgūdžius, bet įgyti ir naujų žinių. 

„Naujagi

mių gaivinimo 

kursai buvo itin 

svarbūs mano 

darbe. Kadangi 

dirbu ne 

Perinatologijos 

centre, su 

naujagimių 

gaivinimu susiduriu tiesiogiai. Visą parą budinčio 

neonatologo mūsų ligoninėje nėra, todėl ir pačiai tenka teikti pirmąją pagalbą naujagimiui,” – teigė 

Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės gydytoja akušerė ginekologė Jūratė Burinskienė. 



 
      

Ypatingai jautria konfliktų valdymo tema 

praktiškai mokytasi, kaip 

atpažinti psichologinės krizės atvejus pacienčių ir 

jų artimųjų tarpe, kaip juos spręsti konstruktyviai 

ir efektyviai, kaip etiškai ir 

sukeliant mažiau skausmo pranešti skausmingą 

žinią netekties ir kitais 

komplikuotais atvejais, kaip geriau suprasti 

pacientes.  

Konfliktų valdymo ir bendravimo su pacientais kursą išklausiusi gydytoja akušerė 

ginekologė Violeta Tamulienė iš Kėdainių patikino, kad kursai buvo išdėstyti unikalia ir 

interaktyvia metodika. „Su kolegomis kursuose išgirdome daug naujos informacijos, kuri bus 

naudinga kasdieniame mūsų darbe,” – džiaugėsi V. Tamulienė.   

Kovo mėnesį prasidėjo 

dar 2 kursai - „Šiuolaikinė 

specializuota akušerinė pagalba" 

ir „Naujagimių būklės 

stabilizavimas ir paruošimas 

transportavimui". Iš viso projekto 

mokymuose dalyvaus daugiau 

nei 2000 Lietuvos gydytojų 

akušerių ginekologų, 

neonatologų, visų specialybių 

slaugytojų, akušerių, rezidentų. 

Mokymai vyks Kaune, Vilniuje, 

Klaipėdoje, Šiauliuose ir 

Panevėžyje. 

Nuotraukose – modernūs mokymai Kaune. 

Organizatorių nuotraukos. 

 



 
      

Prasidėjo pirmieji sveikatos priežiūros specialistų mokymai  

2015 m. sausio 13-14 dienomis Kaune prasidėjo medicinos personalo kvalifikacijos 

tobulinimo kursai, įgyvendinant Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos 

bendradarbiavimo projektą „Nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros gerinimas 

Lietuvoje“. Į seminarą „Konfliktų valdymas ir bendravimas su pacientais“ susirinko akušerės, 

slaugytojos, gydytojai neonatologai, akušeriai ginekologai ir anesteziologai reanimatologai iš visos 

Lietuvos. 

Pirmieji mokymai buvo skirti medicinos specialistams, kurie bus instruktoriais kituose 

projekto mokymuose. Būsimieji lektoriai parengti standartizuotai diskutuoti su auditorija, kaip 

tinkamai išklausyti, bendrauti su pacientais, valdyti stresą ir išvengti nesklandumų teikiant 

akušerinę ir neonatologinę pagalbą.  

Viešbutyje „Park Inn“ vykusius mokymus medicinos personalui vedė psichologai, gydytojai 

psichiatrai ir UAB „Krizių tyrimo centro“ instruktoriai.  

Artimiausi seminarai - „Naujagimių gaivinimas“ ir „Šiuolaikinė pradinė akušerinė pagalba“ 

- vyks sausio 22 ir 26 dienomis. 

Kiti du numatyti mokymų kursai, „Naujagimių būklės stabilizavimas ir paruošimas 

transportavimui“ bei „Šiuolaikinė specializuota akušerinė pagalba“, prasidės šių metų kovo mėnesį. 

Projekto „Nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros gerinimas Lietuvoje“ mokymai 

taip pat vyks Vilniuje, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje. 

 

 



 
      

Pristatyti sveikatos priežiūros specialistų mokymai  

2014 m. gruodžio 5 d., penktadienį, Kaune įvyko pasitarimas dėl sveikatos priežiūros 

specialistų kvalifikacijos tobulinimo, įgyvendinant 

Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo projektą 

„Nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros 

gerinimas Lietuvoje“. Mokymai prasidės kitų metų sausio 

mėnesio viduryje, kurie vyks Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, 

Šiauliuose ir Panevėžyje. 

Į renginį pakviesti visų Lietuvos akušerijos ir 

neonatologijos paslaugas teikiančių gydymo įstaigų 

atstovai.  

Kompanijos, laimėjusios mokymų vykdymą Lietuvoje pagal šveicarų finansuojamą projektą 

„Nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros gerinimas Lietuvoje", atstovai pristatė 

mokymų struktūrą ir planą. Mokymų organizatoriai pateikė siūlomą dalyvaujančių sveikatos 

priežiūros specialistų sąrašą pagal gydymo įstaigoje 

teikiamų paslaugų lygį.  

Iš viso bus vykdomi 5 temų mokymo kursai. 

Pirmiausiai dalyvaus Kauno krašto gydymo įstaigų 

specialistai, dirbantys su nėščiosiomis, gimdyvėmis ir 

naujagimiais.  

Projekto vadovas prof. Mindaugas Kliučinskas 

trumpai pristatė informaciją apie visas vykdomas 

projekto veiklas.  

Mokymų pristatymo klausėsi svečiai iš 

LR Sveikatos apsaugos ministerijos ir Centrinės 

projektų valdymo agentūros. Šių įstaigų atstovai 

renginio metu taip pat atsakė į iškilusius projekto 

organizacinius klausimus, pristatė rezervo lėšų 

panaudojimo medicininės įrangos papildomam  

įsigyjimui principines nuostatas. 

 

 

Nuotraukos SAM  



 
      

Akušerinių ir neonatologinių metodikų pristatymas 

2014 m. lapkričio 12 d. pristatyta 70 mokslo įrodymais pagrįstų metodinių gydymo bei 

diagnostikos rekomendacijų – 30 neonatologinių ir 40 akušerinių. Įgyvendinant projektą „Nėščiųjų, 

gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros gerinimas Lietuvoje“, finansuojamą Lietuvos ir 

Šveicarijos bendradarbiavimo programos, užbaigtas dar vienas etapas. Parengus metodines 

priemones, projektas pasirengęs žengti į kitą įgyvendinimo etapą – mokymus medicinos personalui, 

dirbančiam su nėščiosiomis, gimdyvėmis ir naujagimiais. 

Po daugiau nei pusantrų metų intensyvaus darbo įvyko didelio darbo užbaigtuvės – Kaune, 

viešbutyje „Europa Royal“, pristatytos metodinės akušerijos ir neonatologijos sričių ligų ir būklių 

diagnostikos ir gydymo rekomendacijos. Pristatyme dalyvavo metodikų rengėjai, projekto 

vykdytojo Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų, taip pat visuomeninių 

organizacijų atstovai. Parengtos metodikos atitinka mokslo įrodymais pagrįstus faktus ir LR 

Sveikatos apsaugos ministro 2008-11-26 įsakymo Nr. V-1148 reikalavimus. 

Šių metodikų rengimas – unikalus skirtingus gydytojus specialistus vienijančio komandinio 

darbo pavyzdys. Metodikas rengė darbo grupės, sudarytos iš 

nėščiosioms, gimdyvėms ir naujagimiams pagalbą teikiančių 

Vilniaus, Kauno, Marijampolės ir Šiaulių ligoninių 

specialistų. Kaip teigė projekto vadovas prof. M. 

Kliučinskas, buvo sudaryta 70 darbo grupių – tiek, kiek 

metodikų parengta. Darbo grupes sudarė kompetentingi 

specialistai - gydytojai neonatologai, gydytojai akušeriai 

ginekologai ir akušeriai. Paruoštos metodikos buvo 

peržiūrėtos specialistų, darbo grupių vadovų, narių, 

recenzentų ir visuomenės atstovų. „Į pagalbą ruošiant ir 

peržiūrint metodikas pasitelkti anesteziologai, kardiologai, 

infektologai, endokrinologai, gastroenterologai, neurologai“, 

- recenzentus vardijo projekto vadovas. 

Akušerinių metodikų rengimui vadovavo Kauno klinikų Akušerijos ir ginekologijos klinikos 

Priešlaikinio gimdymo ir nėščiųjų 

infekcijos sektoriaus vadovė doc. dr. 

Meilė Minkauskienė. Vilniaus 

universiteto Medicinos fakulteto 

Akušerijos ir ginekologijos klinikos 

vedėja prof. Gražina Drąsutienė, kaip 

išorinė ekspertė, pristatė akušerinių 

metodikų rengimo rezultatą: „Šios 

metodikos gali būti patvirtintos ir 

naudojamos praktikoje perinatologinei 

pagalbai visose Lietuvos sveikatos 

priežiūros įstaigose teikti, taip pat tapti 

mokymo metodinėmis priemonėmis“. 

 

 



 
      

Kauno klinikų Neonatologijos klinikos 

vadovė doc. dr. Rasa Tamelienė, vadovavusi 

neonatologinių metodikų rengimui, džiaugėsi, 

kad „Lietuvos neonatologai paruošė 30 

metodinių rekomendacijų neonatologinei 

diagnostikai ir gydymui, kadangi neonatologijoje 

daug mokslinių tyrimų ir metodinių 

rekomendacijų nėra“. Santariškių klinikų filialo 

Vaikų ligoninės Naujagimių intensyviosios 

terapijos skyriaus vedėjas gydytojas 

neonatologas dr. Arūnas Liubšys buvo išorinis ekspertas, kuris renginio metu pasidalino metodikų 

rengimo procesu ir specifika.  

Lietuvos akušerių sąjungos prezidentė I. Joneliūnienė savo ruožtu padėkojo už galimybę 

akušeriams prisidėti prie metodikų rengimo, ir tapti ne tik vykdytojais, bet ir kūrėjais. 

Kiekvieną metodiką sudaro 5 dalys: metodikos aprašas, procedūrų aprašas, įdiegimo 

aprašas, audito aprašas ir informacija visuomenei. Prie paskutiniosios dalies rengimo prisidėjo ir 

visuomenės nariai. Dėka jų įžvalgų sukurtos aiškios ir lengvai suprantamos rekomendacijos. 

Metodikas peržiūrėjo ir savo įžvalgas pateikė dviejų nevyriausybinių organizacijų – „Padedu augti“ 

ir „Tėvystės centras“ - atstovai. 

 

      Nuotraukos L. Andriušio ir E. 

Krakauskienės. Daugiau renginio 

akimirkų: http://goo.gl/3ZQeEM  

 

http://goo.gl/3ZQeEM


 
      

Ligoninėms pristatyta III prioriteto medicininė įranga 

 

2014 m. lapkrčio 3 - 11 dienomis dvidešimčiai Lietuvos 

ligonių, gaunančių paramą iš Lietuvos ir Šveicarijos 

bendradarbiavimo programos, perduota naudojimui III 

prioriteto medicininė įranga. 

       

             



 
      

Svečiai iš Šveicarijos domėjosi bendro projekto eiga 

 

2014 m. rugsėjo 25 d. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninėje Kauno klinikose 

lankėsi „Swiss Tropical and Public Health Institute“ atstovai Nicolaus Lorenz ir Gelmius 

Šiupšinskas. Trumpo vizito metu buvo aptarta Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos 

bendradarbiavimo programos „Nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros gerinimas 

Lietuvoje“ įgyvendinimo eiga.   

„Kauno klinikos, kaip projekto vykdytojas, 

gali patikinti, kad projekto įgyvendinimas vyksta 

sklandžiai ir jo tikslai bus pasiekti“, – optimistiškai 

susitikimą pradėjo Kauno klinikų generalinis 

direktorius prof. Renaldas Jurkevičius. Trumpo 

susitikimo su ligoninės administracija metu buvo 

aptarta projekto „Nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių 

sveikatos priežiūros gerinimas“ vykdymo Lietuvoje 

eiga ir pasiekimai. 

Vizito tikslas buvo įvertinti, kaip vykdomas 

projektas, su kokiais trukdžiais susiduria projekto 

vykdytojas Kauno klinikos bei kokių lūkesčių turi. „Projekto pabaiga artėja. 2016-ieji – numatyti 

projekto užbaigimo metai, dėl to bet kokie projekto vykdymo atidėjimai turi būti išspręsti greitai,“ – 

teigė Šveicarijai susitikime atstovavęs Nicolaus Lorenz. Svečiai domėjosi, ar Lietuvos ligoninės 

pajuto nėščiosioms, gimdyvėms ir 

naujagimiams teikiamų sveikatos priežiūros 

paslaugų kokybės pažangą dėl šveicarų 

paramos. „Projekte dalyvaujančių ligoninių 

personalo pasitenkinimas įsigyta 

medicinine įranga yra labai svarbus 

rodiklis, parodantis projekto sėkmę“, - 

kalbėjo Šveicarijos atsakingų institucijų 

atstovai.  

Delegacija lankėsi Gimdymo bei 

Naujagimių reanimacijos ir intensyviosios 

terapijos skyriuose. Svečiai apžiūrėjo 

modernią įrangą, kuri nupirkta iš 

Šveicarijos paramos. Susitikimo metu taip pat aptartos kuriamos metodinės rekomendacijos 

medicinos personalui, komandinio darbo principai, jų pritaikymas kiekvienoje sveikatos priežiūros 

įstaigoje. Sutarta parengti specialistus, kurie standartizuotai, pagal Pasaulio sveikatos organizacijos 

(PSO) metodiką, vertintų ir padėtų gautas žinias įdiegti ir pritaikyti gydymo įstaigose. 

 

Kauno klinikų informacija  

K. Šimatonio nuotraukos 
     

           

 

 



 
      

 

Visa moderni medicinos įranga pasiekė 

Lietuvos ligonines 

2014 m. rugpjūčio mėn. Lietuvos ligoninėms, 

programos „Nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos 

priežiūros gerinimas Lietuvoje“ projekto paramos 

gavėjoms, pristatyta visa moderni medicinos įranga.  

Mikroskopai, operaciniai stalai naujagimiams, 

instrumentų rinkiniai vaisiaus smulkinamosioms 

operacijoms pasiekė Santariškių klinikas, Lietuvos 

sveikatos mokslų universiteto ligoninę Kauno klinikas, 

Alytaus 

apskrities 

S. 

Kudirkos 

ligoninę, 

Regioninę 

Telšių ligoninę, Tauragės ligoninę ir Vaikų ligoninę.                                     

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daugiau nuotraukų: http://goo.gl/uPG27V  

 

http://goo.gl/uPG27V


 
      

Šveicarų vizitas Kauno klinikose 

2014 m. gegužės 5 d. įvyko šveicarų vizitas 

LSMU ligoninėje Kauno klinikose. Kaune lankėsi 

Šveicarijos Konfederacijos atsakingų institucijų 

atstovai, kurie domėjosi, kaip įgyvendinamas 

Šveicarijos Konfederacijos ir Lietuvos Respublikos 

bendradarbiavimo programos lėšomis finansuojamas 

projektas „Nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių 

sveikatos priežiūros gerinimas Lietuvoje“. Kartu su 

svečiais iš Šveicarijos į Kauno klinikas atvyko ir Lietuvos Respublikos finansų bei sveikatos 

apsaugos ministerijų atstovai.  

Svečiai, tarp kurių buvo ir Šveicarijos paramos biuro vadovas Patrickas Etienne’as, 

apsilankė Kauno klinikų Akušerijos ir ginekologijos klinikoje, Neonatologijos klinikoje, vietoje 

susipažino su įgyvendinamomis projektų veiklomis ir aptarė aktualiausius klausimus. 

„Dvylikoje pasaulio šalių įgyvendiname 210 projektų, – sakė Šveicarijos plėtros ir 

bendradarbiavimo agentūros atstovas Adrianas Maitre, atsakingas už bendradarbiavimą su Rytų 

Europos šalimis. – Finansine prasme projektas 

Lietuvoje yra pats didžiausias“. 

Pasak projekto vadovo Kauno klinikų 

Akušerijos ir ginekologijos klinikos doc. Mindaugo 

Kliučinsko, didžiausia finansinės paramos dalis 

skiriama moderniai medicinos įrangai įsigyti bei 

įdiegti 24 gydymo įstaigose, įtrauktose į programą. 

Kitos programos veiklos kryptys yra reanimobilių 

naujagimių 

pervežimui 

įsigijimas 

(3 gydymo įstaigose); ligoninių patalpų remontas; 

akušerių, slaugytojų, gydytojų akušerių ginekologų bei 

neonatologų kvalifikacijos kėlimas; akušerinės ir 

neonatologinės diagnostikos bei gydymo metodinių 

rekomendacijų parengimas; informacinės sistemos 

sukūrimas. Trys pastarosios programos veiklos skirtos 

visoms akušerines ir neonatologines paslaugas 

teikiančioms gydymo įstaigoms. 

Šio projekto lėšomis per praėjusius metus atnaujinta beveik visa svarbiausia ir brangiausia 

Kauno klinikų Gimdymo skyriaus medicininė įranga: gimdymo lovos, šildomi naujagimių 

gaivinimo staleliai, ultragarso aparatai, kardiotokografai su belaidžiais davikliais ir kt. Panaudojant  

Lietuvos ir Šveicarijos projekto lėšas, bus remontuojamas nėščiųjų priimamasis ir neremontuota 

Akušerijos skyriaus dalis. Projektavimo darbai jau vyksta keturiose šalies ligoninėse.  

 

Kauno klinikų informacija, K. Šimatonio nuotraukos 

 



 
      

Moderni aparatūra Kauno klinikose 

2013 m. spalio 23 d. Kauno klinikose lankėsi Šveicarijos atsakingų institucijų atstovai, 

kurie domėjosi, kaip įgyvendinamas Šveicarijos ir Lietuvos bendradarbiavimo programos lėšomis 

finansuojamas projektas „Nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros gerinimas 

Lietuvoje“.  

 

 

Susitikimo metu aptarta projekto eiga ir pasiekimai. Pasidžiaugta, kad per praėjusius metus 

buvo pakeista apie 90 proc. Gimdymo skyriaus ir Naujagimių reanimacijos ir intensyviosios 

terapijos skyriaus technikos. Reanimacijoje yra dvi palatos po penkias vietas. iš viso į reanimacijos 

skyrių investuota apie 2,5 mln. Lt 

Delfi.lt informacija: http://goo.gl/fmcP5h  

 

http://goo.gl/fmcP5h


 
      

Pirmoji medicininė įranga Lietuvos ligoninėse 

2013 m. liepos mėn. programoje „Nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros 

gerinimas Lietuvoje“ dalyvaujančias ligonines pasiekė pirmoji medicininė įranga. Aparatūra jau 

pristatyta į Alytaus S. Kudirkos ligoninę, Marijampolės ligoninę, Kauno klinikinę ligoninę, P. 

Mažylio gimdymo namus, Krikščioniškus gimdymo namus, LSMU ligoninę Kauno klinikas, 

Visagino ligoninę, Ukmergės ir Utenos ligonines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daugiau nuotraukų: http://goo.gl/qTKBUq  

 

http://goo.gl/qTKBUq


 
      

Pirmieji bendro Lietuvos ir Šveicarijos projekto įgyvendinimo žingsniai 

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) ligoninėje Kauno klinikose pagal projektą 

„Nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros gerinimas Lietuvoje“ 2013 m. gegužės 6-7 

dienomis lankėsi Šveicarijos neonatologijos asociacijos prezidentas, Ženevos universitetinės 

ligoninės profesorius Riccardo Pfister ir Ženevos universiteto prof. Michel R. Magistris. 

Svečiai, lydimi LSMU Neonatologijos klinikos vadovės dr. Rasos Tamelienės, apžiūrėjo 

Neonatologijos klinikos Naujagimių reanimacijos ir intensyviosios terapijos, Naujagimių ligų 

skyrius, susipažino su Akušerijos ir ginekologijos klinikos galimybėmis užtikrinant pagalbą 

priešlaikinio gimdymo atveju.  

„Tai pirmasis Šveicarijos specialistų vizitas, įgyvendinant projektą „Nėščiųjų, gimdyvių ir 

naujagimių sveikatos priežiūros gerinimas Lietuvoje“, kuris žymi mokymų, skirtų akušerinės ir 

neonatologinės pagalbos specialistams, pradžią“, – teigia minėto projekto vadovas, Kauno klinikų 

Akušerijos ir ginekologijos klinikos Gimdymo skyriaus vadovas doc. Mindaugas Kliučinskas. 

Profesoriai iš Šveicarijos dalyvavo ir Kaune vykusioje aktualiausioms neonatologijos 

temoms skirtoje konferencijoje. Į renginį susirinko neonatologai iš projekte dalyvaujančių Vilniaus, 

Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio ligoninių, kur teikiama pagalba nėščiosioms ir gimdyvėms. 

Konferencijos metu aptarti pirmieji Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos rezultatai. 

Ženevos universiteto profesorius M. R. Magistris, kuris atsakingas už ryšius tarp Ženevos 

universitetinės ligoninės ir Kauno klinikų, aptarė bendradarbiavimo sveikatos priežiūros ir mokymo 

srityse planus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kauno klinikų informacija 

Nuotraukos K. Šimatonio 

 

 

 

 

 



 
      

Partnerių susitikimas Kauno klinikose 

 

2013 m. balandžio 10 d. Kauno klinikose įvyko projekto „Nėščiųjų, gimdyvių ir 

naujagimių sveikatos priežiūros gerinimas Lietuvoje“ Partnerių susitikimas. Susitikimą organizavo 

projekto vykdytojas LSMU ligoninė Kauno 

klinikos. Partnerių susitikime dalyvavo LR Finansų 

ministerijos, VšĮ Centrinės projektų valdymo 

agentūros ir LR Sveikatos apsaugos ministerijos 

atstovai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kauno klinikų informacija ir nuotraukos 

 

 

 

 

 

 

 



 
      

 

Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos projektų įgyvendinimo 

sutarčių pasirašymas 

2012 m. birželio 12 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, VšĮ Centrinė 

projektų valdymo agentūra ir Lietuvos ligoninės bei jų filialai, teikiantys sveikatos priežiūros 

paslaugas nėščiosioms, gimdyvėms ir naujagimiams pasirašė Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos 

Konfederacijos bendradarbiavimo programos, kuria siekiama sumažinti ekonominius ir socialinius 

skirtumus išsiplėtusioje Europos Sąjungoje, programų "Nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos 

priežiūros paslaugų gerinimas Lietuvoje" ir "Energiją tausojančių technologijų įdiegimas Lietuvos 

ligoninėse, teikiančiose sveikatos priežiūros paslaugas nėščiosioms, gimdyvėms ir naujagimiams" 

17-os projektų įgyvendinimo sutartis.  

 

    

 

 

Daugiau informacijos: http://www.sam.lt/go.php/lit/nuotraukos/1  

http://www.sam.lt/go.php/lit/nuotraukos/1

