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VLK: klubo ir kelio endoprotezai jau pakeliui į gydymo įstaigas
Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK) informuoja, kad didžioji dalis
nupirktų klubo ir kelio sąnarių endoprotezų jau yra pakeliui į gydymo įstaigas. Vieni endoprotezai jau
pasiekė jas, kiti bus pristatyti kitą savaitę, o likusieji - liepos mėnesio pabaigoje. Juos gavusios įstaigos
galės sėkmingai planuoti reikiamas operacijas, pacientų gydymą. Kai kurios iš jų jau gali tai daryti ir
dabar.
Dėl to sumažės eilės, kuriose žm onės laukia šių endoprotezų, norėdam i palengvinti savo judėjim ą.
Kelių ir klubo sąnarių endoprotezam s pirkti V LK buvo paskelbusi tarptautinį viešųjų pirkimų konkursą, jau
yra pasirašytos sutartys su atskirų dalių konkurso laim ėtojais.
Su tais endoprotezų tiekėjais, kurie jau yra pasirašę sutartis, V LK yra tvirtai sutarusi, kad kelio ir klubo
endoprotezai gydym o įstaigas pasiektų kuo greičiau, nelaukiant sutartyje num atyto 30 dienų term ino.
Žm onėm s šios judėjim ą palengvinančios priem onės yra labai reikalingos, todėl n ereik ėtų jų versti ilgai
laukti. Taigi VLK ir tiekėjai deda pastangas, kad žm onės galėtų kuo greičiau ja is realiai naudotis.
Tuo tarpu atsakingi V LK specialistai inform uoja žm ones, kurie šių endoprotezų laukia eilėje, kad jie jau yra
nupirkti. Inform acija jiem s siunčiam a registruotu pranešim u nurodytos gyvenam osios vietos adresu. Taigi
žm onės gali kreiptis į gydym o įstaigas, gydytojus ir tartis dėl reikalingos operacijos.
Iš viso nupirkti beveik 6 tūkst. kelio ir klubų endoprotezų. Jie paskirstom i visom s 22 gydym o įstaigoms
Lietuvoje, atliekančiom s klubo ir kelio sąnario endoprotezavim o operacijas.
V LK taip pat atkreipia dėm esį, kad pacientai, norintys, jo g endoprotezavim o operacija būtų atlikta greičiau,
gali pasirinkti gydym o įstaigą, kurioje eilė šioms operacijom s yra m ažesnė.
Inform acija apie eiles yra nuolat atnaujinam a ir skelbiam a V L K interneto svetainėje w w w .vlk.lt skiltyje
„Sąnarių endoprotezavim as44. Taigi pacientai gali keisti savo prašym uose nurodytas gydym o įstaigas, kuriose
pageidauja atlikti reikiam ą operaciją.
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