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SPRENDIMO ESMĖ
Teikiamu projektu siūloma perduoti patikėjimo teise 20 metų terminui Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
ligoninei Kauno klinikoms ir Vilniaus universiteto ligoninei Santaros klinikoms jų įstatuose šiuo metu numatytai veiklai
(išskyrus ūkinę komercinę veiklą) vykdyti valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Sveikatos apsaugos
ministerijos patikėjimo teise valdomą ilgalaikį materialųjį turtą – transportines ekstrakorporines membranines
oksigenacijos sistemas „Cardiohelp“ (kiekvienai įstaigai po 1 sistemą, kurios įsigijimo ir likutinė vertė yra 129.999,00
EUR).
Transportinė ekstrakorporinė membraninė oksigenacijos sistema „Cardiohelp“ (transportinė EKMO sistema)
naudojama COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir kitomis ligomis, susijusiomis su kvėpavimo funkcijos
nepakankamu, sergantiems pacientams, kuriems transportavimo tarp gydymo įstaigų metu yra reikalingas
ekstrakorporinės (pagalbinės) kraujotakos palaikymas, gydyti, taip pat širdies ir plaučių veiklai palaikyti (organų
oksigenacijai).
Sveikatos apsaugos ministerija įgyvendina Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą projektą Nr.
J02-CPVA-V-11-0004 ,,Infekcinių ligų gydymo infrastruktūros modernizavimas ir gydymo efektyvumo didinimas“,
kurio metu ministerija centralizuotai perka medicinos įrangą, susijusią su COVID-19 infekcijos gydymu, skirtą
aukščiausio lygio paslaugas teikiančioms ligoninėms.
Santaros klinikos paslaugas teikia Vilniaus ir Alytaus apskričių, o Kauno klinikos – Kauno, Marijampolės ir
Tauragės apskričių pacientams, kuriems nustatyta COVID-19 liga, taip pat pacientams, sergantiems kitomis ligomis,
susijusiomis su kvėpavimo funkcijos nepakankamu.
Projektas be pastabų suderintas su Konkurencijos taryba, Vilniaus universitetu ir Lietuvos sveikatos mokslų
universitetu.
PASTABOS, PASIŪLYMAI
Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupė esminių pastabų neturi (į tikslinamojo pobūdžio pasiūlymą bus atsižvelgta).
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PASTABOS

Pasirenkama
☐ Esminės
☒ Vertinamojo / tikslinamojo pobūdžio
☐ Redakcinio pobūdžio ir (ar) teisės technikos
☐ Pastabų nėra
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Vaclovas Medišauskas
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