
Diaverum Lietuvai vadovaus nauja generalinė direktorė  

Vilnius, 2014 m. balandžio 1 d. — Diaverum, viena iš pasaulyje pirmaujančių inkstų ligomis 

sergančių pacientų priežiūros paslaugų teikėjų, praneša apie naują generalinę direktorę Vaidą 

Kojalienę Lietuvos rinkoje. Vaida Kojalienė, anksčiau dirbusi verslo valdymo kontrolės 

direktore Diaverum korporacijoje, sieks ir toliau gerinti inkstų ligomis sergančių pacientų 

gyvenimo kokybę, plės bendrovės teikiamų paslaugų pasiūlą įgyvendindama integruotos 

asmens sveikatos priežiūros koncepciją ir užtikrins aukščiausios kokybės medicininių 

paslaugų teikimą pacientams. Vaida Kojalienė pakeitė iki šiol generalinio direktoriaus pareigas 

ėjusį Virgilijų Dadoną, kuris bendrovėje dirbo nuo pat jos įkūrimo Lietuvoje 2006 metais. Per 

septynerius darbo Diaverum Lietuva metus, Virgilijus Dadonas sėkmingai įgyvendino verslo 

plėtros planus, optimizavo bendrovės veiklą bei subūrė stiprų darbuotojų kolektyvą.  

Šiuo metu Diaverum Lietuvoje teikia hemodializės paslaugas daugiau nei 450 nuolatinių pacientų 15-

oje klinikų visoje Lietuvoje. Kas ketvirtas Lietuvos pacientas, kuriam reikalinga dializė, yra 

dializuojamas Diaverum klinikose.  

„Aš džiaugiuosi galėdama grįžti dirbti į Diaverum Lietuvą. Pritaikydama Diaverum korporacijoje įgytą 

patirtį kartu su esama komanda sieksiu toliau gerinti mūsų pacientų gyvenimo kokybę,“ sako Vaida 

Kojalienė. „Be pagrindinio dėmesio, kurį žadu skirti medicininės kokybės gerinimui, aš taip pat sieksiu 

išplėsti mūsų paslaugų pasiūlą ir ieškosiu naujų bendrovės augimo galimybių.“  

Vaida Kojalienė karjerą pradėjo audito srityje, o 2006 metais pradėjo dirbti UAB Diaverum Lietuva 

finansų direktorės pareigose. Nuo 2010 metų Vaida Kojalienė dirbo verslo valdymo kontrolės 

direktore Diaverum korporacijoje Miunchene (Vokietija). 

Vaida Kojalienė yra įgijusi socialinių mokslų ir tarptautinio verslo bakalauro laipsnius, vėliau Baltijos 

vadybos institute (angl. Baltic Management Institute, BMI) – verslo administravimo ir vadybos 

magistro laipsnį.  

„Vaida Kojalienė puikiai tinka šiai pozicijai. Ji sukaupė daug patirties dirbdama Lietuvoje bei Diaverum 

korporacijoje ir  puikiai išmano tiek verslo specifiką, tiek mūsų pacientų poreikius. Be to, jos požiūris 

bei darbas visuomet atspindi pagrindines mūsų kompanijos vertybes – kompetenciją, atsidavimą, 

įkvėpimą,“ sakė Mans Olsson, Diaverum Centrinio regiono vadovas.  
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Apie Diaverum  

Diaverum yra tarptautinė integruotos asmens sveikatos priežiūros paslaugų kompanija, kuri rodo išskirtinį dėmesį savo 
pacientams. Kaip pasaulyje pirmaujanti inkstų ligomis sergančių pacientų priežiūros paslaugų teikėja, esame pasišventę 
teikti itin aukštos kokybės medicinos paslaugas dalyvauti medicininiuose tyrimuose, skirtuose mūsų pacientų poreikių 
tenkinimui. Esame nepriklausomi nuo gamintojų produkcijos ir tai mums suteikia galimybę būti lankstiems siūlant individualų 
gydymą atsižvelgiant į individualius mūsų pacientų poreikius. Šiuos poreikius koordinuodami mes prisidedame prie pacientų 
gyvenimo kokybės gerinimo. Tuo pačiu mes siūlome optimalius išteklių paskirstymo sprendimus šalių sveikatos priežiūros 
įstaigoms siekdami kurti pridėtinę vertę visuomenei ir pacientams. Bendrovė savo veiklą dializės paslaugų srityje pradėjo 
prieš 20 metų, kuomet buvo „Gambro Healthcare“ dalimi. Švediškos šaknys ir tarptautinis požiūris lemia tai, kad paciento 
gyvenimo kokybė yra pati svarbiausia mūsų veiklos ašis. „Diaverum“ yra unikali tuo, kad ji skiria didžiausią savo dėmesį 
gydymo kokybei, prevencinei priežiūrai, inkstų ligų gydymui, o taip pat individualiai paciento priežiūrai. Šiandien 8 000 
darbuotojų rūpinasi daugiau kaip 26 000 pacientų 18-oje šalių Europoje, Lotynų Amerikoje, Artimuosiuose Rytuose bei 
Australijoje. Bendrovės buveinė yra Miunchene, Vokietijoje. Daugiau informacijos rasite: www.diaverum.com. 

 

mailto:Giedre.Tereseviciene@diaverum.com

