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DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO PROJEKTO
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija (toliau – Ministerija), vadovaudamasi
Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 36 straipsnio 2 ir 4 dalimis, Lietuvos
Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 10
straipsnio 4 dalimi ir Valstybės turto perdavimo patikėjimo teise ir savivaldybių nuosavybėn
tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 5 d. nutarimu Nr. 16
„Dėl valstybės turto perdavimo patikėjimo teise ir savivaldybių nuosavybėn“, nuostatomis,
parengė ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo
„Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo pagal valstybės turto patikėjimo
sutartis“ projektą (toliau – Projektas).
Projekto tikslas – perduoti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninei Kauno
klinikoms (toliau – Kauno klinikos) ir Viešajai įstaigai Vilniaus universiteto ligoninei Santaros
klinikoms (toliau – Santaros klinikoms) jų įstatuose šiuo metu numatytai veiklai (išskyrus ūkinę
komercinę veiklą) vykdyti (teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas pacientams, sergantiems
ligomis, susijusiomis su kvėpavimo funkcijų nepakankamumu, įskaitant pacientus, įtariamus, kad
serga ir (ar) sergančius COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), 20 metų valdyti, naudoti ir
disponuoti patikėjimo teise pagal valstybės turto patikėjimo sutartis valstybei nuosavybės teise
priklausantį ir šiuo metu Ministerijos patikėjimo teise valdomą ilgalaikį materialųjį turtą, t. y.
transportines ekstrakorporines membranines oksigenacijos sistemas „Cardiohelp“ (toliau – turtas).
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. V-281
,,Dėl Sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo
tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintame Sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-19 ligos
(koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos apraše (toliau – Aprašas) nustatyta, kad Santaros
klinikos yra viena iš penkių pagrindinių stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas
teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, t. y. stacionarines asmens sveikatos priežiūros
paslaugas teikianti asmens sveikatos priežiūros įstaiga, kurioje yra infekcinėmis ligomis
sergantiems pacientams gydyti skirtas padalinys, kurio funkcija – diagnostikos ir gydymo
paslaugų pacientams, kuriems įtariama ir (ar) diagnozuota COVID-19 liga (koronaviruso
infekcija), teikimas pirmiau nurodyto Aprašo nustatyta tvarka.
Apraše nustatyta, kad ir Santaros klinikos, ir Kauno klinikos yra paskirtos paslaugas
organizuojančiomis asmens sveikatos priežiūros įstaigomis, t. y. jos yra tretinio lygio stacionarines
asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios asmens sveikatos priežiūros įstaigos,
organizuojančios ir koordinuojančios paslaugų teikimą nustatytoje veikimo teritorijoje. Santaros
klinikų veikimo teritorija yra Vilniaus regionas, Kauno klinikų – Kauno regionas.
Lietuvos Respublikoje, vadovaujantis Aprašu, be Santaros klinikų ir Kauno klinikų, yra dar
trys tretinio lygio stacionarinės paslaugų teikimą organizuojančios asmens sveikatos priežiūros
įstaigos (Viešoji įstaiga Respublikinė Panevėžio ligoninė, Viešoji įstaiga Respublikinė Šiaulių
ligoninė, Viešoji įstaiga Klaipėdos universitetinė ligoninė). Šios penkios asmens sveikatos
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priežiūros įstaigos, įskaitant Santaros klinikas ir Kauno klinikas, konsultuoja jų veikimo
teritorijoje esančias asmens sveikatos priežiūros įstaigas, joms metodiškai vadovauja, organizuoja
ir koordinuoja paslaugų teikimą, atlieka jų stebėseną, valdo pacientų srautus (nukreipia, priima
sprendimus dėl pacientų perkėlimo į veikimo teritorijoje esančias asmens sveikatos priežiūros
įstaigas) ir kt.
Santaros klinikos paslaugas teikia Vilniaus ir Alytaus apskričių, o Kauno klinikos – Kauno,
Marijampolės ir Tauragės apskričių pacientams, kuriems nustatyta COVID-19 liga (koronaviruso
infekcija), taip pat pacientams, sergantiems kitomis ligomis, susijusioms su kvėpavimo funkcijos
nepakankamu.
Transportinė ekstrakorporinė membraninė oksigenacijos sistema „Cardiohelp“ (toliau –
transportinė EKMO sistema) bus 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).
EKMO sistema naudojama tada, kai ypač sunkios būklės pacientui, sergančiam COVID-19
liga (koronaviruso infekcija) ar kita liga, susijusia su kvėpavimo funkcijos nepakankamu,
nepakanka nei papildomos deguonies terapijos, nei dirbtinės plaučių ventiliacijos, nes plaučiai
nebegali tinkamai atlikti savo funkcijos, kadangi oras nepatenka į plaučių alveoles.
EKMO sistema Lietuvoje naudojama nuo 1998 metų. Pasaulyje šis gydymo metodas
naudojamas nuo 1972 m. EKMO sistema užtikrina visišką organizmo kraujotakos palaikymą ir
aprūpinimą deguonimi. Prijungus EKMO sistemą, veninis paciento kraujas prisotinamas
deguonies bei iš jo pašalinamas anglies dioksidas, ir toks kraujas grįžta į paciento kraujo apytaką.
EKMO sistema atlieka į plaučius atitekančio kraujo prisotinimo deguonimi funkciją, ji naudojama
adekvačios oksigenacijos / CO2 šalinimui užtikrinti. Ypač sunkiai COVID-19 liga (koronaviruso
infekcija) sergantiems ligoniams EKMO sistema dažnai būna paskutinė viltis išgyventi. EKMO
sistemos dėka pacientams, sergantiems COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), bus suteikta visa
reikalinga priežiūra ir gydymas.
Pažymėtina, kad EKMO sistema išgelbėjo nemažai gyvybių per 2009 m. pasaulyje kilusią
ir 15 tūkstančių žmonių gyvybę nusinešusią vadinamąją kiaulių gripo h1n1 pandemiją. Tuomet
beveik 1 proc. šiuo virusu užsikrėtusių žmonių nepadėjo dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatai,
todėl buvo taikomas EKMO sistemos metodas.
EKMO sistemas turi ir naudoja tiek Santaros klinikos, tiek Kauno klinikos. Kilus ypač
agresyviai COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) pandemijai, EKMO sistemų poreikis tapo
žymiai didesnis, todėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr.
439 ,,Dėl lėšų skyrimo“ (toliau – Nutarimas) iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų Ministerijai
skirta
1 900 000 eurų EKMO sistemoms (8 vienetams) įsigyti, tačiau, atsižvelgiant į tai, kad
Ministerija įgyvendina Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą projektą
Nr. J02-CPVA-V-11-0004 ,,Infekcinių ligų gydymo infrastruktūros modernizavimas ir gydymo
efektyvumo didinimas“ (toliau – projektas), finansuojamą pagal 2014–2020 metų Europos
Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir
kova su skurdu“ jungtinę priemonę Nr. J02-CPVA-V „Profilaktikos, diagnostikos ir gydymo
paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas tuberkuliozės bei ūmių infekcinių ir lėtinių
kvėpavimo takų ligų srityse“, kurio metu Ministerija COVID-19 klasterio įstaigoms centralizuotai
perka medicinos įrangą, susijusią su COVID-19 infekcijos gydymu, tarp jų ir 8 vnt. EKMO
sistemų (6 stacionarias ir 2 transportines), kurios (po 4 vnt. stacionarių ir po 1 vnt. transportinių)
skirtos aukščiausio lygio paslaugas teikiančioms ligoninėms, t. y. perduotinos valdyti patikėjimo
teise pagal patikėjimo sutartis Santaros klinikoms ir Kauno klinikoms, ir į tai, kad 8 EKMO
sistemų įsigijimas finansuojamas projekto lėšomis, Nutarimas patikslintas (panaikintas sprendimas
dėl lėšų skyrimo EKMO sistemoms (8 vienetams) įsigyti, o lėšos, kurias buvo numatyta skirti
šiam turtui įsigyti, perskirstytos).
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Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. sausio 13 d. nutarimu Nr. 15
,,Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo pagal valstybės turto patikėjimo
sutartis“, 6 vnt. stacionarių EKMO sistemų Santaros klinikoms ir Kauno klinikoms (po 3 vnt.)
perduotos valdyti patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartis.
Projekte nurodytos ir Santaros klinikoms bei Kauno klinikoms numatytos perduoti dvi
transportinės EKMO sistemos įsigytos įvykdžius Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje
sistemoje 2020 m. lapkričio 26 d. skelbtą konkursą ,,Transportinės ekstrakorporinės membraninės
oksigenacijos sistemos“ Nr. 522380 ir sudarius 2021 m. kovo 19 d. Viešojo pirkimo–pardavimo
sutartį Nr. S-30.
Santaros klinikos 2021 m. lapkričio 5 d. raštu Nr. SR-6142 ,,Dėl ekstrakorporinės
membraninės oksigenacijos sistemos ,,Cardohelp“ perdavimo patikėjimo teise pagal patikėjimo
sutartį“ kreipėsi į Ministeriją dėl Projekte nurodyto turto perdavimo valdyti patikėjimo teise pagal
patikėjimo sutartį.
Santaros klinikos rašte nurodė, kad prašomas perduoti turtas bus naudojamas
transportuojant į Santaros klinikas gydyti nukreiptus pacientus, sergančius COVID-19 liga
(koronaviruso infekcija) ir kitomis ligomis, susijusiomis su kvėpavimo funkcijos nepakankamu.
Ypač sunkiai COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergantys pacientai dėl savo būklės be
transportinės EKMO sistemos negali būti pervežami iš vienos gydymo įstaigos į kitą.
EKMO sistema Santaros klinikose taikoma sunkiausia COVID-19 ligos (koronaviruso
infekcijos) forma sergantiems ligoniams, kuriems dirbtinė plaučių ventiliacija nepadeda. Nuo
pandemijos pradžios šioje įstaigoje EKMO sistema taikyta 44 pacientams. 13 pacientų pasveiko ir
buvo perkelti iš reanimacijos, dauguma jų jau yra išvykę iš Santaros klinikų stacionaro, 2
ligoniams šiuo metu taikoma reabilitacija, 4 pacientai šiuo metu dar yra gydomi reanimacijoje ir
intensyvioje terapijoje (RITS), trijų iš jų būklė yra gerėjanti. Santaros klinikose EKMO sistema
buvo taikoma 29 metų nėščiai moteriai, kuri sėkmingai išgydyta ir išrašyta iš ligoninės, kita 31
metų gimdyvė po cezario pjūvio operacijos šiuo metu dar yra gydoma reanimacijoje. Vidutinė
gydymo, taikant EKMO sistemą, trukmė yra apie tris savaites, viena Santaros klinikų pacientė su
EKMO sistema gydyta daugiau kaip 40 parų.
Santaros klinikose asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos vadovaujantis
Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministerijos 1999 m. gruodžio 30 d. išduota įstaigos asmens sveikatos
priežiūros licencija Nr. 1242.
Kauno klinikos į Ministeriją dėl Projekte nurodyto turto perdavimo valdyti patikėjimo teise
pagal patikėjimo sutartį kreipėsi 2021 m. lapkričio 8 d. raštu Nr. S-(1.20)-10983 ,,Dėl turto
perdavimo patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį“.
Kauno klinikos, kaip ir Santaros klinikos, rašte nurodė, kad prašomas perduoti turtas bus
naudojamas pacientams, kuriems transportavimo tarp gydymo įstaigų metu yra reikalingas
ekstrakorporinės kraujotakos palaikymas.
Skirtingai nuo šiuo metu Kauno klinikose eksploatuojamų stacionarių EKMO sistemų,
prašomos perduoti transportinės EKMO sistemos yra pritaikytos saugiai transportuoti pacientus
tiek antžeminiu, tiek oro transportu. Transportinės EKMO sistemos, esant poreikiui (COVID-19
ligos (koronaviruso infekcijos) ar kitų patologijų sąlygotiems plaučių pažeidimams), bus
naudojamos ne tik pacientų transportavimo metu, bet ir kitose klinikinėse situacijose, kai
reikalingas EKMO sistemų taikymas.
Kauno klinikose asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos vadovaujantis
Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministerijos 2000 m. birželio 19 d. išduota įstaigos asmens sveikatos priežiūros
licencija Nr. 1597.
Projekte nurodyto ir planuojamo perduoti turto naudojimo paskirtis atitinka Santaros
klinikų ir Kauno klinikų veiklos sritis ir tikslus, nustatytus jų steigimo dokumentuose.
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Ministerija, siekdama užtikrinti Santaros klinikų ir Kauno klinikų įstatuose numatytą
veiklos vykdymą, tinkamą ir savalaikį pacientų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso
infekcija) ir kitoms ligoms, susijusioms su kvėpavimo funkcijos ir širdies nepakankamu, gydymą,
sutinka prašomą turtą perduoti valdyti patikėjimo teise pagal valstybės turto patikėjimo sutartis 20
metų laikotarpiui.
Projektas yra individualus teisės aktas, todėl vadovaujantis Numatomo teisinio reguliavimo
poveikio vertinimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. vasario
26 d. nutarimu Nr. 276 ,,Dėl Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo metodikos
patvirtinimo“, 4 punktu, numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo pažyma nerengiama.
Projektas be pastabų ir pasiūlymų suderintas su Lietuvos Respublikos konkurencijos
taryba, Vilniaus universitetu ir Lietuvos sveikatos mokslų universitetu.
Priėmus Projektą, neigiamų pasekmių nenumatoma. Projektui įgyvendinti papildomų
valstybės biudžeto lėšų nereikės.
Projekto nuostatos neprieštarauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės programai. Projektas
neperkelia ir neįgyvendina Europos Sąjungos teisės aktų.
Priėmus projektą, priimti naujų teisės aktų, keisti ar pripažinti netekusiais galios
galiojančių teisės aktų nereikės.
Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Teisės aktų informacinėje
sistemoje (TAIS) (projekto Nr. 21-32297).
Projektą parengė Ministerijos Valstybės turto valdymo skyriaus (vedėjas Andriejus
Bielinskis, tel. (8 5) 266 1448, el. p. Andriejus.Bielinskis@sam.lt) vyriausioji specialistė Liubava
Uzielienė (tel. (8 5) 266 1450, el. p. Liubava.Uzieliene@sam.lt).
PRIDEDAMA:
1.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl valstybei nuosavybės teise
priklausančio turto perdavimo pagal valstybės turto patikėjimo sutartis“ projektas, 1 lapas.
2.
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2021 m. lapkričio 15 d. rašto
Nr. (1.1.3E-13) 10-5977 ,,Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projekto derinimo“
kopija, 59 lapai.
3.
Vilniaus universiteto 2021 m. lapkričio 22 d. rašto Nr. SR-1077 ,,Dėl Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo
pagal valstybės turto patikėjimo sutartis“ projekto derinimo“ kopija, 2 lapai.
4.
Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2021 m. lapkričio 25 d. rašto
Nr. (2.30Mr-43)6V-1568 ,,Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projekto derinimo“
kopija, 2 lapai.
5.
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gruodžio 3 d. rašto Nr. 2021-DVT2-02254
,,Dėl teisės akto projekto derinimo“ kopija, 2 lapai.

Sveikatos apsaugos ministras
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