2016 m. lapkričio 30 d.
VšĮ Vilkaviškio ligoninė baigė įgyvendinti Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos
projektą „Energiją tausojančių technologijų įdiegimas VšĮ Vilkaviškio ligoninėje, teikiančioje
sveikatos priežiūros paslaugas nėščiosioms, gimdyvėms ir naujagimiams“ (toliau – Projektas).
Projekto įgyvendinimo sutartis tarp VšĮ Vilkaviškio ligoninės, Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministerijos ir VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros pasirašyta 2014 m. sausio 8 d.
Projekto įgyvendinimui skirta 546 240,36 Eur paramos lėšų (Šveicarijos Konfederacijos lėšos
sudarė 85 proc., Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos - 15 proc.).
Vilkaviškio ligoninės modernizavimo darbai buvo vykdomi dviem etapais:
I - 2015-07-28 pasirašyta Rangos darbų sutartis su UAB „Vilkasta“. Šios rangos sutarties
įgyvendinimo metu modernizuoti padaliniai, kuriuose teikiamos sveikatos priežiūros paslaugos
nėščiosioms, gimdyvėms ir naujagimiams: apšiltintos sienos, pakeisti langai pirmame VšĮ
Vilkaviškio ligoninės pastato korpuse, atliktas šildymo sistemos remontas, modernizuota vėdinimo
sistema (įrengta rekuperacinė vėdinimo sistema), atlikti vidaus elektros ryšių bei apšvietimo
atnaujinimo darbai bei įrengtos suspausto oro, vakuumo ir deguonies sistemos Akušerijos
neonatologijos bei ginekologijos skyriuje. 2016 m. liepos 4 d. rangos darbai pagal šią sutartį buvo
sėkmingai užbaigti.
II – 2016-08-08 pasirašyta rangos darbų sutartis su UAB „Termomatika“ dėl saulės kolektorių ir
šilumos siurblių sistemos projektavimo ir įrengimo. Sumontavus saulės kolektorius ir šilumos
siurblius oras-vanduo bei įdiegus automatizavimo sprendimus, dalis (pagal projektinį scenarijų apie
33 proc.) pirmame VšĮ Vilkaviškio ligoninės pastato korpuse reikalingos šilumos energijos bus
„žalia“, pagaminama iš pagrindinio ir pradinio atsinaujinančio energijos šaltinio - saulės. Tokiu
būdu bus taupomos ligoninės lėšos, mažiau suvartojama centralizuotu būdu tiekiamos šilumos
energijos ir taip prisidedant prie aplinkos taršos mažinimo - CO2 ir kitų šiltnamio efektą sukeliančių
dujų išmetimo į aplinką. 2016 lapkričio 30 d. rangos darbai pagal šią sutartį sėkmingai užbaigti.
VšĮ Vilkaviškio ligoninė taip pat yra projekto „Nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos
priežiūros gerinimas Lietuvoje“ paramos gavėja. Ligoninei pristatyta ir parengta naudoti naujos
modernios medicinos įrangos už 201 155,04 Eur. Iš projekto lėšų gauta tokia įranga:
* kardiotografas,
* portatyvus ultragarsinis aparatas su akušerijai tinkamais davikliais,
* rinkinys Cezario pjūvio operacijai,
* rinkinys gimdymo takų apžiūrai – 2 vnt.,
* šildomas naujagimio reanimacinis stalelis,
* švirkštinė infuzinė pompa,
* perfuzorius (tūrinė infuzinė pompa) – 2 vnt.,

* universali gimdymo lova,
* naujagimio lovytė su šildymo įranga,
* infuzinių tirpalų šildytuvas,
* gyvybinių funkcijų monitorius suaugusiam,
* inkubatorius,
* mobili apšvietimo lempa,
* funkcinė lova suaugusiam – 2 vnt.,
* transkutaninis bilirubino matuoklis,
* ginekologinė kėdė,
* rinkinys gimdos abrazijai,
* Ambu tipo maišas su įvairių dydžių silikoninių kaukių rinkiniu - 2 vnt,
* elektroninės svarstyklės,
* laringoskopas su skirtingo dydžio mentelėmis naujagimio trachėjos intubavimui - 2 vnt,
* nešiojamas ultragarsinis vaisiaus širdies tonų stetoskopas - 2 vnt,
* tiesioginio vaizdo oftalmoskopas,
* muliažo komplektas,
* otoakustinę emisiją kaupiantis prietaisas naujagimių patikrai,
* elektrochirurgijos įrenginys.
Ši nauja medicinos įranga jau yra sėkmingai naudojama VšĮ Vilkaviškio ligoninės Akušerijos
ginekologijos ir neonatologijos skyriuje, o likusi įrangos dalis ligoninę pasieks iki 2016 metų
pabaigos. Šiuolaikiška medicinos įranga leidžia užtikrinti aukščiausio lygio sveikatos priežiūros
paslaugas nėščiosioms, gimdyvėms ir naujagimiams, palengvina ligoninės darbuotojų darbą.
Visas VšĮ Vilkaviškio ligoninės personalas džiaugiasi šių projektų rezultatas ir teikiama nauda.
„Pasibaigus darbams galime pasidžiaugti, kad Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos
bendradarbiavimo programos skirto finansavimo dėka Vilkaviškio ligoninė tapo modernesnė.
Nėščiosioms, gimdyvėms bei naujagimiams nuo šiol galime užtikrinti jaukią ir aukščiausius
reikalavimus atitinkančią aplinką. Po renovacijos ligoninės gimdyvės bei naujagimiai gaus
kokybiškesnes ir modernesnes sveikatos priežiūros paslaugas, kurios niekuo nenusileis didmiesčių
ligoninių medicinos paslaugų lygiui. Atlikus pastato remonto darbus bus patiriamos mažesnės
eksploatacinės išlaidos, nei buvo patiriamos iki projekto įgyvendinimo, o tai leis sutaupyti ligoninės
lėšų. Įstaigos patalpos tapo jaukesnės ir šiltesnės, taip pat pasikeitė ligoninės vizualinis vaizdas“, –
sakė VšĮ Vilkaviškio ligoninės vyriausiasis gydytojas Linas Blažaitis.
Apie projektą teigiamasi atsiliepia ir Akušerijos ir ginekologijos ir neonatologijos skyriaus
vedėja Skirma Švarcienė. Pasak jos dabar jų skyriui trūksta tik vieno: kad kuo daugiau rajono
moterų gimdytų, mat darbo sąlygos ir galimybės pasikeitė neatpažįstamai. Ko gero, tos moterys,
kurioms teko gimdyti prieš porą dešimtmečių ar dar seniau, tik aiktelėtų pamačiusios dabartines
„mamyčių skyriaus“ palatas.

Skyriaus personalas labai džiaugiasi tuo, kad visose patalpose pagaliau šilta ir be elektrinių
šildytuvų, kurie žiemą gelbėdavo tiek gimdymo bloke, tiek palatose. Mat apšiltinus sienas iš išorės,
pakeitus langus, įrengus ventiliacinę sistemą, pastatas ne tik labai iš gražėjo, bet ir tapo šiltas bei
jaukus.
Skyriaus vedėja S. Švarcienė pažymėjo, kad projektas bei skyriaus remontas pagerino sąlygas ne
tik pacientėms, bet ir personalui. Mat atsirado modernios įrangos, kuri lengviau valdoma
elektroniniu būdu, tad reikia mažiau fizinio darbo. Kita vertus, šiuolaikinė medicinos įranga atlieka
dalį mediko darbo, kuriam reikalingos specialisto žinios, seka pacientės bei naujagimio būklę. Tai
mažina klaidų riziką. O pacientės, savo ir kūdikio būklę galėdamos sekti monitoriaus ekrane,
jaučiasi saugesnės.

2016 m. spalio 21 d.
Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos tikslas – mažinti ekonominius ir
socialinius skirtumus tarp Lietuvos ir labiau išsivysčiusių Europos Sąjungos valstybių, tarp mūsų
šalies miestų centrų ir silpnų periferinių regionų. Su sveikatos sektoriumi susijusioms programoms
įgyvendinimui skirta 53,6 mln. Šveicarijos frankų (apie 47 mln. Eur) parama. Šios paramos tikslas –
gerinti nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių paslaugų kokybę ir prieinamumą bei mažinti netolygumus
tarp rajonų ir miestų ligoninių.
2014 m. sausio 8 d. VšĮ Vilkaviškio ligoninė pasirašė trišalę sutartį su Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministerija ir VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra dėl projekto „Energiją
tausojančių technologijų įdiegimas VšĮ Vilkaviškio ligoninėje, teikiančioje sveikatos priežiūros
paslaugas nėščiosioms, gimdyvėms ir naujagimiams“ įgyvendinimo. Projekto vertė 546 240,36
eurų.
Vilkaviškio ligoninės modernizavimo darbams atlikti buvo pasirašytos dvi rangos sutartys.
Rangos darbai pagal sutartį su UAB „Vilkasta“ užbaigti, o rangos sutartis, kuri 2016-08-08
pasirašyta su UAB „Termomatika“ dėl papildomos projekto veiklos įgyvendinimo šiuo metu dar
vykdoma. Šia sutartimi Rangovas įsipareigojo atlikti: šilumos siurblių ir saulės kolektorių sistemos
projektavimo paslaugas, šilumos siurblių ir saulės kolektorių sistemos įrengimo darbus, projekto
vykdymo priežiūros paslaugas. Sumontavus saulės kolektorius ir šilumos siurblius oras-vanduo bei
įdiegus automatizavimo sprendimus, dalis (pagal projektinį scenarijų apie 33 proc.) pirmame VšĮ
Vilkaviškio ligoninės pastato korpuse reikalingos šilumos energijos bus „žalia“, pagaminama iš
pagrindinio ir pradinio atsinaujinančio energijos šaltinio - saulės. Didelis saulės kolektorių sistemos
privalumas, kad ji šilumą gamina tiek šiltuoju, tiek šaltuoju metų laiku. Saulėtą dieną, kai oro
temperatūra yra 20 laipsnių Celsijaus, vandens temperatūra pakyla iki 35 laipsnių ir daugiau. Dėl to
ligoninės šildymo sistemai reikia mažiau šiluminės energijos. Tokiu būdu bus taupomos ligoninės
lėšos, mažiau suvartojant centralizuotu būdu tiekiamos šilumos energijos ir taip prisidedant prie
aplinkos taršos mažinimo - CO2 ir kitų šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo į aplinką. Saulės
kolektorių ir šilumos siurblių įrengimo darbus planuojama užbaigti 2016-11-30.

2016 m. rugpjūčio 31 d.
Siekis sukurti jaukią, aukščiausius reikalavimus atitinkančią aplinką nėščiosioms, gimdyvėms ir
naujagimiams, taip pat siekis sumažinti dideles Vilkaviškio ligoninės energijos išteklių sąnaudas ir
išlaidas už energijos suvartojimą, lėmė ligoninės administracijos sprendimą ieškoti finansavimo
šaltinių ir galimybių modernizuoti ligoninės pastatą.
Prieš daugiau nei du metus inicijuotas projektas „Energiją tausojančių technologijų įdiegimas VšĮ
Vilkaviškio ligoninėje, teikiančioje sveikatos priežiūros paslaugas nėščiosioms, gimdyvėms ir
naujagimiams“, kurio įgyvendinimui 2014 m. sausio 8 d. VšĮ Vilkaviškio ligoninė pasirašė trišalę
sutartį su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija ir VšĮ Centrine projektų valdymo
agentūra. Projekto įgyvendinimui skirtas 469390, 93 eurų finansavimas. 2016 m. liepos 4 d.
užbaigti ligoninės atnaujinimo darbai pagal rangos sutartį su UAB „Vilkasta“ ir partneriu UAB
„Santechniniai darbai“ (jungtinė veikla).
Šios rangos sutarties įgyvendinimo metu modernizuotos patalpos, kuriuose teikiama sveikatos
priežiūros paslaugos nėščiosioms, gimdyvėms ir naujagimiams: apšiltintos sienos, pakeisti langai
pirmame VšĮ Vilkaviškio ligoninės pastato korpuse, atliktas šildymo sistemos remontas,
modernizuota vėdinimo sistema (įrengta rekuperacinė vėdinimo sistema), atlikti vidaus elektros,
ryšių bei apšvietimo atnaujinimo darbai bei įrengtos suspausto oro, vakuumo ir deguonies sistemos
Akušerijos ginekologijos ir neonatologijos skyriuje.
Dėka Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programos skirto
finansavimo VšĮ Vilkaviškio ligoninė tapo modernesnė. Nėščiosioms, gimdyvėms ir naujagimiams
užtikrinama jauki ir aukščiausius reikalavimus atitinkanti aplinka. Pagerinus energijos vartojimo
efektyvumą pastate užtikrinamas racionalus energijos išteklių naudojimas, pacientų ir darbuotojų
palankus aplinkos mikroklimatas. Šiuo projektu sumažintas neigiamas poveikis aplinkai, didinant
energijos vartojimo efektyvumą. Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos konfederacijos
bendradarbiavimo programoje „Energiją tausojančių technologijų įdiegimas Lietuvos ligoninėse,
teikiančiose paslaugas nėščiosioms, gimdyvėms ir naujagimiams“, kuria siekiama sumažinti
ekonominius ir socialinius skirtumus išsiplėtusiose Europos Sąjungoje dalyvauja 24 Lietuvos
ligoninės (filialai).

2014 m. lapkričio 24 d.
2014 m. lapkričio 21d. buvo pasirašyta Projekto „Energiją tausojančių technologijų įdiegimas VšĮ
Vilkaviškio ligoninėje, teikiančioje sveikatos priežiūros paslaugas nėščiosioms, gimdyvėms ir
naujagimiams“, techninio projekto parengimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų
sutartis tarp VšĮ Vilkaviškio ligoninės ir UAB „Statybos valdymo biuras“.
UAB „Statybos valdymo biuras“ pagal pasirašytą sutartį įsipareigoja suteikti Statinio projektavimo
paslaugas ir Statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugas. Tiekėjas įsipareigoja techninį projektą
parengti, suderinti su atitinkamomis institucijomis ir gauti statybą leidžiantį dokumentą per 120
kalendorinių dienų.

2014 m. rugsėjo 16 d.
VšĮ Vilkaviškio ligoninėje įgyvendinamas projektas pagal Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos
Konfederacijos bendradarbiavimo programą „Energiją tausojančių technologijų įdiegimas Lietuvos
ligoninėse, teikiančiose paslaugas nėščiosioms, gimdyvėms ir naujagimiams“.
Projekto „Energiją tausojančių technologijų įdiegimas VšĮ Vilkaviškio ligoninėje, teikiančioje
sveikatos priežiūros paslaugas nėščiosioms, gimdyvėms ir naujagimiams“, 2014-08-28d buvo
paskelbtas VšĮ Vilkaviškio ligoninės techninio projekto rengimo ir statinio vykdymo priežiūros
paslaugų pirkimas apklausos būdu.
Šveicarijos parama bus skiriama Vilkaviškio ligoninėje įdiegiant energiją taupančias priemones:
pagerinta ligoninės pastatų šiluminė izoliacija (apšiltintos lauko sienos, pakeisti langai);
modernizuota šildymo sistema; elektros tiekimo sistema; vėdinimo sistema; įrengta medicininių
dujų , vakuumo, deguonies tiekimo sistema.

2014 m. kovo 26 d.
VšĮ Vilkaviškio ligoninėje įgyvendinamas projektas pagal Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos
Konfederacijos bendradarbiavimo programos, kuria siekiama sumažinti ekonominius ir socialinius
skirtumus išsiplėtusioje Europos Sąjungoje, programą „Energiją tausojančių technologijų įdiegimas
Lietuvos ligoninėse, teikiančiose paslaugas nėščiosioms, gimdyvėms ir naujagimiams“.
Projekto „Energiją tausojančių technologijų įdiegimas VšĮ Vilkaviškio ligoninėje, teikiančioje
sveikatos priežiūros paslaugas nėščiosioms, gimdyvėms ir naujagimiams“ įgyvendinimo sutartis
pasirašyta 2014-01-08. Vilkaviškio ligoninei skirta paramos suma – 1.620.713,00 litų. Šios lėšos
turės būti panaudotos iki 2016 metų rugpjūčio 31d.
Vykdant projektą, Vilkaviškio ligoninėje bus įdiegtos energiją taupančios priemonės:
* Pagerinta ligoninės pastatų šiluminė izoliacija (apšiltintos lauko sienos, pakeisti langai);
* Modernizuota šildymo sistema;
* Modernizuota vidaus elektros tiekimo sistema (įskaitant LED apšvietimą);
* Modernizuota vėdinimo sistema;
* Įrengta suspausto oro, deguonies tiekimo sistema.
24 Lietuvos ligoninių (filialų), teikiančių akušerijos ir neonatologijos paslaugas, dalyvauja šioje
Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programoje sveikatos srityje. Tai ne tik didžiųjų Lietuvos
miestų (Vilniaus, Kauno, Klaipėdos) ligoninės ir jų filialai, bet ir Alytaus, Kėdainių, Marijampolės,
Mažeikių, Pasvalio, Telšių, Tauragės, Trakų, Ukmergės, Utenos ligoninės. Visas programos
biudžetas siekia 22,353 mln. Šveicarijos frankų, paramos lėšos sudaro 85 proc. (19 mln.)
Šveicarijos frankų (apie 54,606 mln. litų).
Programos įgyvendinimas padės padidinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę nėščiosioms,
gimdyvėms ir naujagimiams, sumažinant skirtumą tarp rajonų ir miestų bei užtikrinant Lietuvos
sveikatos priežiūros sistemos tęstinumą. Projekto veiklų vykdymas ir rezultatai prisidės prie
pagrindinių Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos tikslų įgyvendinimo ir padės
pasiekti labiau išsivysčiusių ES šalių sveikatos rodiklius.
Akušerija- bene ekstremaliausia medicinos sritis, nes atsakai iškart už dvi gyvybes-motinos ir
naujagimio. Ką nors numatyti iš anksto čia labai sunku. Gimdančiai moteriai svarbu jausti
komfortą ir profesionalumą. Prie to prisidės Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programa.

