Ligonin÷je baigtas ES remiamas
projektas

Nuo 2009 m. vasario mėn. pradėtas projektas „Antrinio lygio sveikatos priežiūros paslaugų
plėtra ir infrastruktūros gerinimas VšĮ Mažeikių ligoninėje“ sėkmingai užbaigtas. Šiam projektui
įgyvendinti buvo skirta 4 mln. 875 tūkst. Lt iš 2007–2013m.m. Sanglaudos skatinimo veiksmų
programos. Statybos, rekonstravimo ir remonto darbams buvo skirta 3 010.755.00 Lt, įrangos ir
medicinos aparatūros įsigijimui – 1.707.000,00 Lt. Projektas numatė antrinio lygio ambulatorinių
paslaugų, ambulatorinės reabilitacijos paslaugų, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų
infrastruktūros gerinimą, Priėmimo-skubios pagalbos skyriaus infrastruktūros atnaujinimą, dienos
chirurgijos paslaugų plėtrą, paliatyvios pagalbos paslaugų įsteigimą VšĮ Mažeikių ligoninėje.
Projekto tikslų buvo siekiama dirbant dviem pagrindinėmis kryptimis: medicininės įrangos, skirtos
paslaugų infrastruktūros modernizavimui, įsigijimas ir ligoninės pastato Birutės g. 17, Mažeikiuose,
tolesnis rekonstravimas bei remontas. Šis projektas buvo trečias Europos Sąjungos paramos lėšomis
įvykdytas ligoninėsmodernizavimo etapas.
Nupirkti du echoskopai, mobilus rentgeno aparatas ( C-lankas), laparoskopas, anestezijos
aparatas, 2 endoskopai skrandžio ir dvylikapirštės žarnos tyrimui, du operaciniai stalai ir dar 16 vnt.
įvairios paskirties medicininės įrangos ir aparatūros Ambulatorinės reabilitacijos, Priėmimo-skubios
pagalbos ir konsultaciniams skyriams bei paliatyviajai pagalbai teikti. Įgyvendinant projektą,
rekonstruotos ir suremontuotos patalpos pagal remiamas paslaugas: dienos chirurgijai – 2251,84
m2, Priėmimo-skubios pagalbos skyriuje – 474,04 m2, Ambulatorinės reabilitacijos skyriuje – 474,
04 m2, specializuotoms antrinio lygio ambulatorinėms paslaugoms teikti – 495,26 m2 ir Slaugos ir
palaikomojo gydymo skyriuje – 594,42 m2, tarp jų paliatyviajai pagalbai teikti – 68,55 m2.
Rekonstruotos funkcionaliai susijusios bendrojo naudojimo patalpos (koridoriai, vent. kameros,
laiptinės, uždara rampa) tokios apimties, kokia reikalinga pilnaverčiam paslaugų teikimui.

Rekonstrukcija apėmė visas normaliam patalpų funkcionavimui norminio mikroklimato sąlygomis
reikalingas darbų rūšis – šildymo, vėdinimo, vandentiekio, nuotekų, elektros energijos tiekimo,
automatikos, ryšių, signalizacijos, kompiuterinių tinklų, medicininių dujų inžinerinių sistemų
įrengimą, patalpų vidaus apdailą pagal veikiančių higienos normų reikalavimus, šiuolaikinių grindų
dangų ir pakabinamų lubų įrengimą, vidaus durų pakeitimą. Išardžius seniai susidėvėjusias
inžinerines sistemas ir konstrukcijas rekonstruojamose patalpose liko tik senosios sienos, vyko
esminis atnaujinimas. Rekonstruojamame trečiajame, techniniame, aukšte (antstate) įrengtos vidaus
pertvaros ir visos reikalingos inžinerinės sistemos bei apdaila atlikta naujose patalpose,
suprojektuotose vietoj buvusių techninės paskirties patalpų (vent. Kameros).
Antstato išorinės sienos, langai, stogas įrengti anksčiau, naudojant pirmojo ES remiamo
pastato rekonstrukcijos projekto lėšas, kurios buvo skirtos energinėms problemoms spręsti. Pirmojo
aukšto patalpose reikalingi darbai buvo fi nansuojami dviejų ES remiamų projektų lėšomis. Daliai
reikalingų darbų ligoninė lėšų gavo iš Lietuvos ir Latvijos bendradarbiavimo per sieną projekto,
vykdomo abiejose kaimyninėse šalyse kartu, trūkstamą dalį prisidūrė iš dabartinio projekto.
Ligoninės administracijai ir rangovui, uždarajai akcinei bendrovei „Rudesta“, teko išradingai
sudėlioti projektų lėšas ir darbų tvarką, kad neužtęstų terminų ir nesupainiotų lėšų paskirties.
Rangovo garbei reikia paminėti, kad jis atliko darbus sparčiau, negu numatė projekto tvarkaraštis,
dėl to ligoninė pradėjo naudotis atnaujintomis patalpomis dar praėjusių metų pabaigoje.
Rekonstruota rampa greitosios medicinos pagalbos automobiliui, atvežančiam pacientus į Priėmimo
ir skubios pagalbos skyrių. Dabar automobilis įvažiuoja į uždarą patalpą, atvežtas pacientas patenka
iš automobilio tiesiai į skyrių. Tam pailgintas pandusas, įrengtos automatinės durys, apšvietimo ir
vėdinimo sistemos. Visi rekonstrukcijos ir statybos darbai apėmė 2288,61 m2 plotą ligoninės
pagrindiniame pastate, Birutės g. 17. Aparatūros ir medicininės įrangos įsigijimui išleista
1.661.930,00 Lt ir patalpų remontui – 2.947.868,00 Lt ES paramos lėšų. Projekto įgyvendinimas
akivaizdžiai naudingas ir pacientams, ir ligoninės personalui. Ypač tai tapo svarbu, kai VšĮ
Mažeikių ligoninė įgijo regioninės ligoninės statusą, smarkiai padidėjo ligonių srautai iš aplinkinių
rajonų. Kiekvieno reikšmingo projekto įgyvendinimas, kai jis susijęs su patalpų atnaujinimu, dėl
suprantamų priežasčių reikalauja kantrybės ir supratimo tiek iš pacientų, tiek iš ligoninės personalo
pusės. Tenka laikinai susispausti, neišvengiama įtampos. Nepaisydama kamšaties, dulkėtumo ir
triukšmo, ligoninė privalo teikti paslaugas pacientui ir negali jų sumažinti dėl to, kad dalis patalpų
laikinai pereina rangovo žinion. Užbaigtas projektas buvo didžiausias iš iki šiol įvykdytų. Vienu
metu darbai vyko maždaug trečdalyje rekonstruojamo pastato ploto. Rezultatas su kaupu atpirko
patirtus nepriteklius.

