Projektas Nr. 08.4.2-ESFA-R-615-81-0001

"Ambulatorinės

sveikatos

priežiūros

paslaugų

tuberkulioze

segantiems

asmenims gerinimas Telšių rajone"
Remiantis Tuberkuliozės valstybės informacinės sistemos duomenimis, Telšių
rajone sergamumas tuberkulioze yra aukštas (2013 m. - 38, 2014 m. - 34, 2015 m 25, 2016 m. - 19 pacientų). Nustatytų 2016 m. naujų tuberkuliozės atvejų rodiklis
Telšių rajone buvo ženkliai aukštesnis nei šalies vidurkis (Lietuvos vidurkis - 49,92
atv./100000 gyv., Telšių rajone - 65,02 atv./100000 gyv.). Siekiant mažinti
sergamumą tuberkulioze savivaldybėse įgyvendinama tiesiogiai stebimo trumpo
tuberkuliozės gydymo strategija (toliau – DOTS strategija), kuri yra viena
ekonomiškai efektyviausių tuberkuliozės kontrolės priemonių, leidžiančių pasiekti
geriausių gydymo rezultatų.
Projekto tikslas yra sumažinti Telšių rajono gyventojų sergamumą ir
mirtingumą nuo tuberkuliozės, išvengti atsparių vaistams tuberkuliozės mikobakterijų
atsiradimo ir plitimo.
Projekto tikslinė grupė - tuberkulioze sergantys Telšių rajono pacientai,
kuriems nustatyta tvarka gydytojas pulmonologas paskyrė ambulatorinį tiesiogiai
stebimą trumpo gydymo kursą.
Projekto metu bus įgyvendinamos priemonės: numatoma įsigyti maisto
talonus, kurie kartą per savaitę bus duodami pacientams, nustatytu periodiškumu
nepertraukiamai atvykstantiems išgerti vaistų tiesiogiai stebimo trumpo gydymo
kurso metu. Sergamumas tuberkulioze neretai yra susijęs su socialinėmis
problemomis, todėl pacientų skatinimui kiekvieną dieną atvykti į DOTS kabinetą ir
išgerti vaistų reikalingos motyvacijos priemonės, siekiant, jog pacientai nenutrauktų
gydymo ir būtų pasiekti teigiami rezultatai.
Projekto veiklų įgyvendinimas sudarys prielaidas:
 efektyviam tuberkuliozės gydymui,
 Lietuvos gyventojų sergamumo ir mirtingumo nuo tuberkuliozės
mažinimui,
 leis išvengti atsparių vaistams tuberkuliozės mikobakterijų atsiradimo ir
plitimo.
Planuojamas projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2018-06-08 – 2022-06-08

Projektas Nr. 08.1.3-CPVA-V-612-01-0005

„Viešosios įstaigos Regioninės Telšių ligoninės teikiamų vaikų sveikatos
priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas“
2011-2015 m. laikotarpiu Telšių apskrityje išaugo vaikų sergamumas 100 tūkst. gyventojų:
21% augo sergamumas ausų ligomis, daugiau kaip 27% augo sergamumas jungiamojo audinio
ligomis, registruojamas beveik 19% sergamumo virškinimo sistemos ligomis rodiklio augimas,
33% augo vaikų sergamumas kraujotakos sistemos ligomis.
Telšių apskrities vaikų sergamumo statistika atspindi ryškius sveikatos priežiūros paslaugų
prieinamumo vaikams netolygumus Lietuvoje, taip pat sudėtingesnį ir mažiau prieinamą
specializuotų ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą vaikams, todėl būtina
investuoti į VšĮ Regioninės Telšių ligoninės sveikatos priežiūros paslaugų vaikams kokybės ir
prieinamumo gerinimą, sudarant sąlygas kokybiškos ir prieinamos vaikų ligų diagnostikos ir
gydymo galimybėms bei tuo pačiu sukuriant patrauklias darbo sąlygas sveikatos priežiūros
specialistams.
Šiuo metu VšĮ Regioninės Telšių ligoninės vaikų ligų skyriuje nėra maloni, saugi ir patogi,
vaikų poreikius atitinkanti aplinka. Neatskirti pacientų srautai neleidžia VšĮ Regioninei Telšių
ligoninei tenkinti vaikų sveikatos priežiūros poreikių, nėra galimybės efektyviai užtikrinti infekcijų
kontrolę (trūksta vienviečių ir dviviečių palatų). Ligoninėje dirbantys specialistai dėl šiuolaikinės
diagnostinės ir gydymo įrangos trūkumo negali efektyviai diagnozuoti ir gydyti ligų, kas kelia
tėvų/globėjų nepasitenkinimą bei diskomfortą specialistams. Siekiant gauti tam tikras specializuotas
sveikatos priežiūros paslaugas vaikams, tėvai yra priversti vykti į didžiuosiuose miestuose esančias
asmens sveikatos priežiūros įstaigas.
2017 m. birželio 20 d. Regioninė Telšių ligoninė pasirašė sutartį dėl projekto „VšĮ
Regioninės Telšių ligoninės teikiamų vaikų sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo
gerinimas“ įgyvendinimo. Projektas bus finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų.
Projekto tikslas - pagerinti specializuotų sveikatos priežiūros paslaugų vaikams kokybę ir
šių paslaugų prieinamumą VšĮ Regioninėje Telšių ligoninėje.
Projekto metu planuojama pertvarkyti ir pagal šiuolaikinius reikalavimus įrengti VšĮ
Regioninės Telšių ligoninės Vaikų ligų skyrių, suremontuoti patalpas specializuotų ambulatorinių
sveikatos priežiūros paslaugų teikimui vaikams, tokiu būdu sukoncentruojant tokių paslaugų
teikimą vienoje vietoje, bei įsigyti specializuotų sveikatos priežiūros paslaugų vaikams teikimui
reikalingą medicininę ir kitą įrangą.
Projekto tikslinė grupė yra Telšių apskrities vaikai (0-17 m. imtinai).
Įgyvendinus projekto veiklas bus sudarytos sąlygos teikti kokybiškas, prieinamas ir vaikų
poreikius atitinkančias sveikatos priežiūros paslaugas. Įsigijus naują medicininę ir kitą įrangą, taip
pat suremontavus ir pagal šiuolaikinius reikalavimus įrengus patalpas specializuotų sveikatos
priežiūros paslaugų vaikams teikimui bus sukurta palanki bei saugi fizinė ir psichologinė aplinka
mažiesiems pacientams, siekiant teikti kokybiškas ir prieinamas sveikatos priežiūros paslaugas
vaikams.
Planuojamas projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2016-01-20 – 2019-08-31

Projektas Nr. J02-CPVA-V-01-0002

„Tuberkuliozės diagnostikos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas VšĮ Regioninėje
Telšių ligoninėje“
Telšių apskrityje sergamumas tuberkulioze yra didesnis nei Lietuvos vidurkis. 2017 m. kovo 27 d.
Regioninė Telšių ligoninė pasirašė sutartį dėl projekto Nr. J02-CPVA-V-01-0002 „Tuberkuliozės
diagnostikos

paslaugų

kokybės

ir

prieinamumo

gerinimas

VšĮ

Regioninėje

Telšių

ligoninėje“ įgyvendinimo. Projekto tikslas - pagerinti tuberkuliozės diagnostikos paslaugų kokybę
ir prieinamumą. Projekto veiklos: atnaujinamos patalpos bei įsigyjama medicininė įranga
tuberkuliozės diagnostikai ir laboratorinių tyrimų atlikimui. Įgyvendinamomis veiklomis siekiama
sudaryti sąlygas saugiai, greitai ir kokybiškai diagnozuoti tuberkuliozę aptarnaujant Telšių
apskrities gyventojus, pagerinti tyrimų kokybę ir patikimumą, sutrumpinti tyrimų atlikimo laiką bei
pagerinti diagnozės nustatymą, sumažinti finansines išlaidas ligoninei ir pačiam pacientui bei
užtikrinti geresnę tuberkuliozės profilaktiką ir kontrolę. Projektas finansuojamas iš Europos
regioninės plėtros fondo lėšų. Projekto įgyvendinimo metu suremontuotos patalpos, susijusias su
tuberkuliozės laboratorinių tyrimų atlikimu, bei įsigyta šiam darbui reikalinga šiuolaikinė įranga ir
laboratoriniai baldai. Naujai įsigyta medicininė įranga leis užtikrinti greitesnį ir patikimesnį
laboratorinių tyrimų atlikimą, saugias ir tinkamas sąlygas dirbančiam personalui. Po projekto
įgyvendinimo ligoninė aptarnaus didesnį pacientų skaičių, suteiks jiems kokybiškesnes paslaugas.
Projekto tikslinė grupė - tuberkulioze sergantys ir rizikos grupėje esantys pacientai (vaikai ir
suaugusieji), sveikatos priežiūros specialistai. Įgyvendinus projektą bus patenkinti sergančiųjų ir
rizikos grupėje esančių pacientų poreikiai.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2017-04-05 – 2018-05-31

