
 

 
 

Projekto pavadinimas „Reabilitacijos paslaugų prieinamumo ir efektyvumo 

pagerinimas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto 

Kauno ligoninėje ir Reabilitacijos centre „Razna“ 

(RehabServices)“ 

Projekto kodas Nr. LLI-512 

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 2020-08-01 - 2022-07-31 

Bendra projekto vertė 373.389,62 Eur 

LSMU Kauno ligoninės dalis 202.644,33 Eur 

Projekto vykdytojas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninė 

Projekto partneris/-iai Reabilitacijos centras „Razna“ (Latvija) 

Trumpas projekto aprašymas Latvija ir Lietuva susiduria su bendromis visuomenės 

senėjimo, augančios žmonių su negalia skaičiaus, didelės 

socialinės atskirties ir skurdo problemomis. Latgalos ir Kauno 

regionuose žmonių skaičius, kuriems yra reikalingos 

reabilitacijos paslaugos, vis labiau auga, tačiau šiuose 

regionuose reabilitacijos paslaugų prieinamumas nėra 

pakankamas ir išplėtotas. Vienodą prieinamumą mažina 

reabilitacijos paslaugas teikiančių įstaigų skurdi materialinė 

bazė, pasenusi įranga ir nepakankami darbuotojų gebėjimai. 

Projektas siekia gerinti reabilitacijos paslaugų prieinamumą ir 

efektyvumą, didinti reabilitacijos centrų pajėgumus Lietuvos 

sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninėje ir 

reabilitacijos centre „Rāzna“, esančiame Rēzeknėje. Projekto 

metu bus vykdomi bendrųjų kompetencijų (vadybiniai) ir 

specialiųjų kompetencijų (kvalifikacijos kėlimo) mokymai (10 

bendrųjų ir 10 specialiųjų mokymų), skirti reabilitacijos 

centrų specialistams (gydytojams, slaugytojams, 

kineziterapeutams, ergoterapeutams ir kitiems). Projekto 

partnerių specialistai vyks į Vokietijos reabilitacijos centrą 

perimti šio centro specialistų patirtį planuojant ir 

organizuojant reabilitacijos paslaugas. Abi ligoninės įsigis 

modernią reabilitacijos įrangą, kad galėtų teikti efektyvesnes 

reabilitacijos procedūras centrų pacientams. Taip pat bus 

sukurtas metodinis vadovas reabilitacijos specialistams, 

kuriame bus patalpinta projekto metu surinkta geroji 

reabilitacijos paslaugų teikimo praktika.  

Projekto rezultatais daugiausiai naudosis abiejų projekte 

dalyvaujančių reabilitacijos įstaigų specialistai (apie 100 

specialistų) ir pacientai (apie 1000 pacientų per metus). 
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www.latlit.eu 



 
www.europa.eu 
 
https://latlit.eu/improvement-of-accessibility-and-efficiency-of-rehabilitation-services-in-republican-
hospital-of-kaunas-and-rehabilitation-centre-razna-ltd/  
 

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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