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Vaizdo gastroskopas ir vaizdo 
kolonskopas - jau dabar 
palengvina medicinos 

darbuotojų darbą ir leidžia 
efektyviau nustatyti diagnozę. 

 

Tobulesne medicinine įranga 
širvintiškiai gali naudotis jau dabar 

VšĮ Širvintų ligoninė dar 2008 m. pradėjo projektą „Antrinio lygio ambulatorinių, priėmimo - skubios 
pagalbos skyriaus infrastruktūros atnaujinimo ir palaikomojo gydymo ir slaugos plėtra VšĮ Širvintų ligoninėje“. 
Dabar šis projektas jau artėja link finišo tiesiosios - visos projekto veikos turėtų būti baigtos 2013 metų balandį. 
Tačiau dalis įrangos jau yra įsigyta ir naudojama pacientų gydymui. 

Projektą pasirašė trys šalys - Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, viešoji įstaiga Centrinė projektų 
valdymo agentūra ir viešoji įstaiga Širvintų ligoninė. Pagal projekto administravimo ir finansavimo sutartį suteikiamas 
finansavimas yra Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšos, kurios įtrauktos į Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai skirtus biudžeto asignavimus. 

Vienas iš svarbiausių projekto tikslų - patenkinti Širvintų rajono gyventojų 
palaikomojo gydymo ir slaugos poreikį. Iki projekto įgyvendinimo palaikomojo 
gydymo skyrius veikė trečiame aukšte, kuriame buvo tik dvidešimt keturios lovos.  

Gimstamumo ir mirtingumo tendencijos rajone nedžiugina - kasmet miršta 
daugiau žmonių nei gimsta. Deja, tai reiškia, kad ateityje reikės vis daugiau vietų 
palaikomojo gydymo skyriuje, todėl būtina jį plėsti.  

Ligoninėje vykdomas projektas sukurs papildomų vietų pacientams antrajame 
aukšte, kuriame, panaikinus chirurgijos - traumatologijos skyrių, liko laisvos 
patalpos. 

Beje, dabartinis palaikomojo gydymo skyrius neatitinka sveikatos priežiūros 
įstaigoms taikomų higienos normų reikalavimų, todėl joms būtinas remontas.  

Vis dėlto, projekto veikos apima ne tik palaikomojo gydymo ir slaugos gerinimą. 
Viena iš svarbiausių sričių - antrinio lygio ambulatorinių bei priėmimo - skubios 
pagalbos skyrių modernizavimas. Tam bus įsigyjama nauja medicininė įranga, 
remontuojamos patalpos.  

Šiuo metu jau yra pradėti statybos darbai, pradėta pirkti įranga.  

Širvintų rajono pacientams gydyti ir tirti jau yra nupirkta - portatyvinis 
echoskopas, vaizdo endoskopinė įranga (vaizdo gastroskopas ir vaizdo 
kolonskopas), universalus endoskopas. Ši įranga ne tik sukelia mažiau diskomforto 
pacientams, bet ir palengvina medicinos darbuotojų darbą bei leidžia greičiau ir 

efektyviau nustatyti diagnozę. 

Taip pat jau yra įsigyta ir tvarstomojo procedūrinis stalas su pakėlimo galimybe, vežimėlis ligoniams pervežti ir dvi 
vaistų spintos, kurie skirti Priėmimo - skubios pagalbos skyriui. Iš viso planuojama nupirkti net šešiasdešimt keturis 
vienetus naujos medicininės įrangos. 

Vienas iš didžiausių pirkinių - nauja rentgeno kabineto įranga, kurią sumontuoti bus galima tik po paprastojo 
remonto.  

Bendra projekto suma siekia 2,073 mln. litų. Sumą beveik tolygiai pasiskirsčiusi statyboms, rekonstravimui, 
kapitaliniam ir einamajam remontui bei naujai įrangai.  

Tikimasi, jog įvykdžius projektą, nauja įranga ir atnaujintomis patalpomis naudosis daugiau nei trys tūkstančiai 
Širvintų rajono gyventojų. 
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