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Trumpas projekto „Lietuvos

sveikatos mokslų universiteto

ligoninės Kauno klinikų

laboratorinės diagnostikos

infrastruktūros atnaujinimas“,

projekto Nr. VP3-2.1-SAM-10-V-

01-110, aprašymas

Asmens sveikatos priežiūros bei medicinos paslaugų kokybei tiesioginę įtaką turi

laboratorinės diagnostikos kokybiškumas ir savalaikiškumas. Kauno klinikų laboratorinės

medicinos klinikoje kasmet atliekama apie 2 mln. klinikinių laboratorinių tyrimų. Pagrindinė

problema, ribojanti tyrimų apimtį, spektro plėtrą, naujų technologijų diegimą, yra patalpų

stoka, netinkamas išplanavimas bei jų neatitikimas ES standartams. Asmens sveikatos

priežiūros įstaigų laboratorijos specialistų paruošimui ir jų kvalifikacijos kėlimui skiriama

nepakankamai dėmesio. Šiuo metu Lietuvoje nėra visuotinai nustatytų rodiklių medicinos

laboratorijose atliekamų tyrimų kokybei stebėti, vertinti, lyginti ir gerinti.

Siekiant gerinti laboratorinės diagnostikos paslaugų kokybę, pagrįstą ligų diagnostikos

ankstinimo, savalaikiškumo, teikiamų paslaugų kokybės ir ekonomiškumo principais,

projekto metu numatoma: 1) atnaujinti Kauno klinikų klinikinių tyrimų infrastruktūrą, kad ji

atitiktų ES standartus, pastatant Klinikinės laboratorijos pastatą; 2) tobulinti klinikinių

laboratorijų specialistų kvalifikaciją; 3) nustatyti vienodus paslaugų teikimo reikalavimus,

parengiant rekomendacijas klinikinių laboratorinių tyrimų įstaigoms ir vienodus reikalavimus

kontrolės funkcijas atliekančioms įstaigoms.

Įgyvendinus projektą, įdiegus nacionalinius laboratorinių tyrimų paslaugų teikimo ir kokybės

reikalavimus reglamentuojančius teisės aktus ir galiojančių teisės aktų pakeitimus, bus galima

užtikrinti vienodą kokybiškų laboratorinių tyrimų paslaugų teikimą bei vykdyti jų kokybės

kontrolę. Pastačius ES standartus atitinkantį klinikinės laboratorijos pastatą, bus galima

optimaliai naudoti žmogiškuosius ir materialiuosius išteklius ir taip gerinti laboratorinės

diagnostikos paslaugų kokybę, vykdyti ankstyvąją ligų diagnostiką, parinkti efektyvesnį

gydymą. Padidėjęs gydymo efektyvumas bei sumažėjęs mirtingumas turės teigiamos įtakos ir

valstybės finansams.
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