
 

Šveicarijos parama VšĮ Visagino ligoninei 

 Europos Komisija ir Šveicarijos Konfederacija, siekdamos sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus išsiplėtusioje Europos 
Sąjungoje, 2006 m. vasario 27 d. pasirašė Susitarimo memorandumą, kuriuo ši šalis 10-čiai naujų bendrijos narių įsipareigojo 
skirti 1 mlrd. Šveicarijos frankų paramą. 

2013 m. gruodžio 23 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra 
ir Viešoji įstaiga Visagino ligoninė pasirašė programos „Energiją tausojančių technologijų įdiegimas Lietuvos ligoninėse, 
teikiančiose sveikatos priežiūros paslaugas nėščiosioms, gimdyvėms ir naujagimiams“ projekto „Energiją tausojančių technologijų 
įdiegimas VšĮ Visagino ligoninėje, teikiančioje sveikatos priežiūros paslaugas nėščiosioms, gimdyvėms ir naujagimiams“ (toliau – 
Projektas)  įgyvendinimo sutartį. Finansuojama projekto išlaidų suma sudaro 793.809 Lt. Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2013 
– 2016 metai. 

Už skirtas lėšas bus atlikta dalies ginekologijos ir akušerijos skyrių šildymo sistemos renovacija, vėdinimo sistemos 
modernizavimas, apšvietimo su LED šviestuvais įrengimas. Atlikus šiuos darbus, tikimasi sutaupyti lėšų, išleidžiamų pastato 
šildymui, pagerinti mikroklimatą ir įdiegti energiją taupančias priemones skyriuose, teikiančiuose sveikatos priežiūros paslaugas 
nėščiosioms, gimdyvėms ir naujagimiams. 

Šveicarijos parama padės ligoninėms atnaujinti infrastruktūrą ir įdiegti energiją tausojančias technologijas. Programoje numatytas 
ligoninių infrastruktūros gerinimas padidins energijos vartojimo efektyvumą ir prisidės prie aplinkos išsaugojimo. VšĮ Visagino 
ligoninės dalyvavimas programoje leis sumažinti infrastruktūros skirtumus tarp miestų ir periferijos ligoninių. 

 Taip pat VšĮ Visagino ligoninė partnerio teisėmis dalyvauja ir kitoje Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programoje 
„Nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros gerinimas Lietuvoje“. Jau šiuo metu iš šios programos VšĮ Visagino 
ligoninė yra gavusi naujos modernios medicinos įrangos už 531399 Lt, t. y. kardiotografai, otoakustinę emisiją kaupiantį prietaisą 
naujagimių klausos patikrai, portatyvų ultragarsinį aparatą, šildomus naujagimių reanimacijos stalelius, perfuzorius, kvėpavimo 
palaikymo sistema ir  kt. Bus sukurta apie 70 moksliškai pagrįstų akušerinės ir neonatologinės diagnostikos bei gydymo metodinių 
rekomendacijų, per 1,3 tūkst. sveikatos priežiūros specialistų mokymuose pakels kvalifikaciją. Bus sukurta bendra kompiuterinė 
duomenų bazė, kuri leis visoms Lietuvos gydymo įstaigoms kaupti ir analizuoti nėščiosios, gimdyvės ir naujagimio duomenis. 

 

                       
 

                              


