
 

                                     
 
 
Projekto pavadinimas „Tęstinė lėtinėmis ligomis sergančiųjų pacientų sveikatos 

priežiūra (TELELISPA)“ 
Projekto kodas Nr. 08.4.2-ESFA-K-616-01-0003 
Finansavimo fondas/programa Europos socialinis fondas 
Finansavimo 
priemonė/prioritetas 

2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų 
programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su 
skurdu“ įgyvendinimo priemonė Nr. 08.4.2-ESFA-K-616 
„Sveikatos priežiūros kokybės ir prieinamumo gerinimas tikslinėms 
gyventojų grupėms įgyvendinant inovatyvius ir efektyvius sveikatos 
priežiūros modelius“   

Projektą įgyvendinanti institucija Europos socialinio fondo agentūra 
Projekto trukmė 24 mėn. (2020-10-27 - 2022-10-27) 
Bendra projekto vertė 999.956,00 Eur 
Projekto vykdytojas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos 
Projekto partneris/-iai Lietuvos sveikatos mokslų universitetas 

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninė 
VšĮ Šiaulių centro poliklinika 
VšĮ Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centras 
VšĮ Babtų šeimos medicinos centras 
VšĮ Kelmės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras 
UAB Saulės šeimos medicinos centras 
UAB „Ars medica“ 

Trumpas projekto aprašymas Lietuva viena sparčiausiai senstančių valstybių Europoje, ir joje 
gyvenimo trukmė yra 5 metais trumpesnė nei ES vidurkis, o didelis 
mirtingumas ir prasta Lietuvos gyventojų sveikatos būklė 
pirmiausiai sietina su elgsenos rizikos veiksniais. Senstančioje 
visuomenėje daugėja neįgalių žmonių skaičius, didėja 
specializuotos ambulatorinės pagalbos bei ilgalaikės slaugos 
paslaugų poreikis, daugėja psichosocialinių problemų. Nustatyta, 
kad Lietuvoje asmenų grupėje nuo 45-55 amžiaus, daugėja pacientų 
sergančių dviem ir daugiau lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, o 
grupėje tarp 85 metų amžiaus ir vyresnių, šis skaičius sudaro 
62.25%. Tokių pacientų blogesnė gyvenimo kokybė, sutrikęs 
funkcinis savarankiškumas, dažnesnė depresija, jie vartoja daug 
medikamentų ir kenčia dėl vaistų sąveikų. Pacientų ambulatorinių 
konsultacijų dažnis išauga net 2,1 karto lyginant su viena liga 
sergančiais ir 9,6 karto dažniau tokie pacientai kviečia šeimos 
gydytojus juos konsultuoti namuose, dažniau hospitalizuojami ir 
ilgiau gydomi stacionare, didesnis jų mirtingumas. Lietuvoje 
išlaidos stacionarinei priežiūrai yra labai didelės (apie 30 proc., viso 
sveikatos biudžeto). 
Siekiant optimizuoti Lietuvos sveikatos priežiūros sistemą 
stiprinant pirminę sveikatos priežiūros grandį, bei teikti kokybiškas 
ir savalaikes asmens sveikatos priežiūros paslaugas dviem ir 
daugiau neinfekcinėmis ligomis sergantiems pacientams, Lietuvos 
sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos ir partneriai 
inicijuoja projektą „Tęstinė lėtinėmis ligomis sergančiųjų sveikatos 
priežiūra (TELELISPA)“. 
Projekte planuojamas vykdyti modelis grindžiamas darbu atliktu 
įgyvendinant ES finansuotą projektą  „Gerųjų praktikų taikymas 



sergantiems lėtinėmis ligomis“ (toliau –CHRODIS PLUS). Šio 
projekto metu keliose šalyse (įskaitant Lietuvą) buvo įgyvendinta 
novatoriška sveikatos priežiūros politika ir išbandytos praktikos, 
skirtos pacientų įgalinimui bei įtraukimui į jų pačių savikontrolę 
profilaktikai bei sveikatos gerinimui. Didelis dėmesys buvo skirtas 
pacientams, sergantiems keliomis lėtinėmis ligomis, jų gyvenimo 
kokybės gerinimui. 
Pagrindinis projekto tikslas - pagerinti asmens sveikatos 
priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą pacientams, 
sergantiems dviem ir daugiau lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis. 
Projekto įgyvendinimo metu bus parengta metodinė medžiaga, kuri 
sudarys prielaidas pagerinti teikiamų asmens sveikatos priežiūros 
paslaugų kokybę ir prieinamumą poliligotiems pacientams. Modelio 
vykdymo metu pacientams, sergantiems dviem ir daugiau lėtinėmis 
ligomis koordinuotas ir savalaikes asmens sveikatos priežiūros 
paslaugas teiks daugiadalykės specialistų komandos, bus vykdomos 
nuotolinės ir tiesioginės konsultacijos tiek pacientams, tiek ir 
asmens sveikatos priežiūros specialistams. Vyks mokymai asmens 
sveikatos priežiūros specialistams ir administracijos darbuotojams. 
Mokymai orientuoti ne tik į modelio pritaikymą ir organizavimą, 
bet ir į ligų valdymo metodus (prioritetas skiriamas dažniausioms 
lėtinių ligų kombinacijoms ir kurių priežiūros kaštai yra didžiausi: 
cukrinis diabetas, kardiovaskulinės ligos, lėtinė obstrukcinė liga, 
bronchine astma, artrozės, neurologinės ir psichikos ligos), lėtinių 
neinfekcinių ligų priežiūros protokolus orientuotus į kiekvieno 
PSPC komandos nario kompetencijas ir jų tobulinimą. 
Projekto įgyvendinimo metu bus įsigytos projekto veiklai 
reikalingos priemonės (prietaisai), skirtos pacientų sveikatos būklei 
ambulatoriškai ir nuotoliniu būdu stebėti ir vertinti. Projekto 
pabaigoje bus parengta rezultatų statistinė analizė, suformuluotos 
gautų rezultatų išvados, parengta modelio ataskaita. 

Siekiami rodikliai Mokymuose dalyvavę sveikatos priežiūros ir kiti specialistai – 110 
asm. 
Modelio išbandyme dalyvavę asmenys – 385 asm. 
Metodinės medžiagos parengimas – 1 kompl. 
Modelio išbandymui reikalingos įrangos įsigijimas – 9 kompl. 

 
 
 
 
 
 


