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Trumpas projekto „Nėščiųjų, gimdyvių 

ir naujagimių sveikatos priežiūros 

gerinimas Lietuvoje“, projekto Nr. CH-

8-SAM-01, aprašymas

LSMUL Kauno klinikos kartu su partneriais – 24 Lietuvos ligoninėmis – įgyvendina

Šveicarijos konfederacijos ir Lietuvos Respublikos bendradarbiavimo programos

lėšomis finansuojamą projektą.

Projekte dalyvauja didţiųjų Lietuvos miestų ligoninės ir jų filialai, Alytaus, Kėdainių,

Marijampolės, Maţeikių, Pasvalio, Telšių, Tauragės, Trakų, Ukmergės, Utenos,

Visagino ligoninės. Net 90 proc. visų gimdymų Lietuvoje vyksta būtent tose

ligoninėse, kurios dalyvauja šioje programoje. Šveicarų parama ypač svarbi, nes leis

kiekvienai mamai ir naujagimiui suteikti kokybiškas ir modernias paslaugas.

Uţ daugiau nei 50 mln. litų bus nupirkta per 1,5 tūkst. vienetų medicinos įrangos: nuo

lovytės ir šildomojo čiuţinuko naujagimiui iki lazerio vaisiaus chirurginėms

operacijoms. Įgyvendinant programą planuojama bendradarbiauti su Šveicarijos

universitetų, Ţenevos, Bazelio ir Ciuricho ligoninių specialistais bei pasidalyti gerąja

patirtimi sveikatos prieţiūros paslaugų teikimo srityje, parengti 70 mokslo įrodymais

pagrįstų akušerinės ir neonatologinės diagnostikos bei gydymo metodinių

rekomendacijų, sudaryti galimybę daugiau nei 800 Lietuvos gydytojų, akušerių

ginekologų, neonatologų, akušerių dalyvauti kvalifikacijos kėlimo mokymuose bei

sukurti bendrą kompiuterinę duomenų bazę, kuri leis visoms Lietuvos gydymo

įstaigoms kaupti ir analizuoti nėščiosios, gimdyvės ir naujagimio duomenis.

Pagal įgyvendinamą projektą, 2013 m. geguţės 6-7 dienomis lankėsi Šveicarijos

neonatologijos asociacijos prezidentas, Ţenevos universitetinės ligoninės profesorius

Riccardo Pfister ir Ţenevos universiteto prof. Michel R. Magistris. Profesoriai iš

Šveicarijos dalyvavo ir Kaune vykusioje aktualiausioms neonatologijos temoms

skirtoje konferencijoje, kurios metu aptarti pirmieji Lietuvos ir Šveicarijos

bendradarbiavimo programos rezultatai.
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