
 

 
 
 

Projekto pavadinimas „Ligoninių bendradarbiavimas sukuriant efektyvų 

chirurginių paslaugų vykdymą abipus pasienio regionų 

(Hospitals for CBC)“ 

Projekto kodas Nr. LLI-396 

Finansavimo fondas/programa Europos regioninės plėtros fondas 

Interreg V-A Latvija - Lietuva bendradarbiavimo per sieną 

programa 

Finansavimo 

priemonė/prioritetas 
4 prioritetas „Geresnė gyvenimo kokybė sustiprinant viešųjų 

paslaugų ir administravimo efektyvumą“ 

Projekto trukmė 2018-07-01 - 2020-12-31 

Bendra projekto vertė 410.725,74 Eur 

LSMU Kauno ligoninės dalis 229.229,18 Eur 
Projekto vykdytojas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninė 

Projekto partneris/-iai Daugpilio regioninė ligoninė (Latvija) 

Trumpas projekto aprašymas Pagrindiniai iššūkiai, su kuriais susiduria Lietuvos sveikatos mokslų 

universiteto Kauno ir Daugpilio regioninė ligoninės - mokymų, 

kurie padidintų medicinos personalo kompetenciją, stoka ir 

nepakankamas gerosios chirurginės patirties keitimasis tarp 

Lietuvos ir Latvijos specialistų. Atsižvelgiant į skirtingą šalių 

chirurgijos specifiką, toks bendradarbiavimas abiems partneriams 

suteiktų didelę naudą. 

Numatytos veiklos yra skirtos įvairių sričių chirurginių paslaugų 

stiprinimui pasidalinant gerąja patirtimi tarp Lietuvos ir Latvijos 

chirurgų. Tai vienas iš svarbiausių elementų, kuris gali pakelti 

medicinos personalo kompetenciją, o inovatyvių priemonių 

diegimas pagerins chirurginių paslaugų lygį bei sudarys galimybę 

išvengti klaidų teikiant chirurgines paslaugas. 

Projekto tikslas - paskatinti ligoninių bendradarbiavimą sukuriant 

veiksmingą chirurginių paslaugų valdymą pasienio regionuose. 

Projekto uždaviniai: 

1. Chirurginių paslaugų administravimo proceso 

pagerinimas. Investuojant į vaizdų valdymo įrangą siekiama 

pagerinti chirurginių paslaugų administravimo procesą įvedant 

nuotolinį konsultavimą ir mokymą, medicininių vaizdų įrašymą ir 

archyvavimą, operacinių patalpų vaizdo stebėjimą. 

2. Mokymų bazės sukūrimas. Investuojant į infrastruktūrą 

siekiama Daugpilio regioninėje ligoninėje įrengti mokymų centrą, 

kuriame mokytųsi medicinos specialistai. 

3. Partnerystės sukūrimas. Įgyvendinant bendras projekto veiklas 

siekiama sukurti ilgalaikę projektą įgyvendinančių ligoninių 

partnerystę. 

Projekto veiklos: 

1. Kvalifikacijos kėlimas. Projekte numatyti 3 LSMU Kauno 

ligoninės darbuotojų kvalifikacijos kėlimo mokymai. Kiekvienuose 

mokymuose dalyvaus  bent po 20 ligoninės darbuotojų (iš viso 60 

darbuotojų). Mokymų temos: 

1) Minimaliai invazyvios laparoskopinės kirkšnies išvaržos 

operacijos; 



2) Minimaliai invazyvios laparoskopinės storosios žarnos 

operacijos; 

3) Minimaliai invazyvus endovaskulinis venų varikozės gydymas.    

2. Patirties mainų mokymai. Projekte numatyti mokymai, skirti 

LSMU Kauno ligoninės darbuotojams. Mokymus tema 

„Onkologinės patologijos“ vedė lektoriai iš Daugpilio regioninės 

ligoninės. Planuojama, kad mokymuose dalyvaus 20 dalyvių. 

Analogiški mokymai su kviestiniu lektoriumi iš Respublikinės 

Kauno ligoninės skirti partnerio Daugpilio regioninės ligoninės 

darbuotojams, kurių tema „Minimaliai invazyvios laparoskopinės 

plonųjų žarnų operacijos“, vyks 2021 m. I pusm. 

3. Stažuotės. Projekte numatytos RKL chirurgų stažuotės Daugpilio 

regioninėje ligoninėje. Suplanuotos 2 stažuotės, į kurias vyks po 5 

RKL gydytojus chirurgus (iš viso 10 dalyvių). Stažuočių trukmė – 7 

dienos (iš jų 5 darbo dienos). Stažuotės planuojamos nuo 2019 m. 

rudens. 

4. Seminarai. Projekte Lietuvos partnerio RKL darbuotojams 

numatyta 11 seminarų, kurie įvyks Kaune. Planuojama, kad 

kiekviename seminare dalyvaus mažiausiai 20 ligoninės darbuotojų. 

Iš viso seminaruose laukiama 220 dalyvių iš RKL. Suplanuotos šios 

seminarų temos: 

5. Tarptautinė konferencija. Vienos dienos konferencija 

planuojama 2021 m. gegužės mėn. tema „Minimaliai invazyvūs 

laparoskopiniai ir endoskopiniai metodai ekstrinėje chirurgijoje“. 

Konferencijoje dalyvaus kvietiniai lektoriai iš užsienio ir partnerio 

(Latvijos) šalių. Konferencijoje bus teoriniai ir praktiniai 

pristatymai, klinikinių atvejų diskusijos grupėse. Konferencijoje 

laukiama ne mažiau 60 projekto partnerių dalyvių (po 30 iš 

Lietuvos ir Latvijos). 

6. Vaizdų valdymo sistemos įrengimas. Projekto metu įsigyta 

vaizdų valdymo sistema  įrengta LSMU Kauno ligoninės 

Chirurgijos ir Diagnostikos klinikose: 4 endoskopinėse operacinėse, 

operacinių koridoriuose, 3 endoskopijų kabinetuose, darbo 

kabinetuose, slaugytojų postuose, kuriuose bus įrašomi ir 

transliuojami vaizdai. Ši vaizdų valdymo sistema leis: 1) sumažinti 

pasiruošimo operacijoms laiką; 2) padidinti operacijų skaičių ir 

sumažinti planinių operacijų laukimo laiką; 3) laiku priimti 

efektyvius taktinius sprendimus, kurie leis sutrumpinti operacijų 

trukmę ir sumažinti komplikacijų tikimybę ir skaičių; 4) chirurgams 

įvertinti gydymo efektyvumą prieš operacijas bei pasirinkti 

efektyviausią  chirurginio gydymo metodą. Vaizdų valdymo 

sistema leis įrašyti visas endoskopines chirurgines operacijas į 

archyvą ir juos panaudoti gydytojų konsiliumų, medicinos auditų ir 

kitais atvejais. Įrašytus operacijų vaizdai bus taip pat naudojami 

mokymo tikslais, nes ji leis tiesioginį ar įrašytą vaizdą transliuoti į 

mokymo auditorijas ar kabinetus. Ši įranga operuojančiam chirurgui 

sudarys galimybę tiesiogiai, operacijos metu pasikonsultuoti su 

labiau patyrusiu kolega, esančiu kitoje ligoninės vietoje, taip 

sutaupant laiką, skirtą šiam atvykti į operacinę.     

7. Metodinės medžiagos parengimas. Darbui su naujai įdiegta 

vaizdų valdymo sistema LSMU Kauno ligoninės Chirurgijos 

klinikos skyriams parengta metodinė medžiaga (), kurioje detaliai 

aprašytas darbų eiliškumas (procesas) ir aiškūs šio proceso 

rezultatai. Metodinės medžiagos tikslas – efektyvus vaizdų valdymo 

sistemos panaudojimas pagerinant chirurginių paslaugų 

(diagnostikos, operacijų, pooperacinio gydymo) rezultatus. 

8. Rangos darbai. Projekto partneris Daugpilio regioninė ligoninė 

įrengė konferencijų salę su multimedijos įranga, skirtą studentų, 

rezidentų mokymams ir darbuotojų kvalifikacijos kėlimui. 
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www.latlit.eu 
 
www.europa.eu 
 

https://latlit.eu/lli-396-hospital-cooperation-in-creating-an-effective-surgical-services-management-

in-the-cross-border-region-hospitals-for-cbc/  

 

Šis straipsnis parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio straipsnio turinį 

atsako LSMU Kauno ligoninė. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos 

Sąjungos nuomonę. 

 

Projekto nuotraukos 
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