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DEL E. SVEIKATOS FINANSAVIMO MODELIO
E. sveikatos sistemos (Elektronines sveikatos paslaugij ir bendradarbiavimo infrastrukturos
informacines sistemos bei jos osistemiij - elektroninio recepto ir medicininiij vaizdtj, ir 25 sveikatos

rieziuros jstaigij. informaciniij. sistemij (toliau IS)) palaikymas yra vienas svarbiausiij klausimij
sklandziam e. sveikatos sistemos funkcionavimui.

Lietuvos Respublikos valstybes ko troles 2017 m. balandzio 26 d. valstybinio audito
ataskaitoje Nr. VA-2017-P-900-3-12 „Elektronines sveikatos sistemos kurimas44 (toliau - ataskaita)
yra pazymeta, kad siuo metu E. sveikatos 2009 2015 m. pletros rogramos gyvendinimo metu
sukurtoms IS taikomas kurimo sutartyse n matytas garantinis palaikymas, k ris baigiasi 2017 m.
abaigoje. Ne riemus sprendimij del projekti finansavimo modelio, nera aisku, is kokiij lesife
asibaigus garantiniam aptamavimo laikotarpiui, projekto metu sukurtos sistemos bus islaikomos ir

ar apskritai bus islaikomos. Ataskaitoje pateiktame rekomendacijij jgyvendinimo priemoniij plane yra
numatyta priemone: Svei atos apsaugos ministro jsakymu patvirtintas E. sveikatos finansavimo

modelis, kuris taip pat apimti jau sukur ir planuojamij sukurti IS palaikymui reikalingo
finansavimo jvertinim , ir sios priemones jgyvendinimo terminas yra 2017 m. liepos 31 d.
Darbo grupe E. sveikatos sistemos finansavimo klausimams spr sti, sudaryta sveikatos

apsaugos ministro 2014 m. lapkricio 4 d. jsakymu Nr. V-1135, pateike pasiulymus (pridedama) bei
darbo grupe, sudaryta Valstybines ligonhj kasos prie Svei atos apsaugos ministerijos direktoriaus
2016 m. kovo 8 d. jsakymu Nr. IK-72, kuriai pavesta atlikti issami asmens sveikatos prieziuros

jstaigij sveikatos prieziuros paslaugij teikime naudojamij IT priemonhj nusidevejimo ir
eksploatavimo sqnaud gali q finansuoti is PSDF analiz? ir parengti teises aktij, butinij IT
riemonii}, naudojamij teikiant sveikatos prieziuros aslaugas, nusidevejimo ir eksploatavimo
s naudi ko pensavimui is PSDF lesij, proje tus, pateike darbo grupes sprendim (pridedama),
taciau galutinis vadovybes sprendimas nebuvo priimtas.

Atsizvelgiant j pateiktas Lietuvos Respublikos valstybes kontroles rekomendacijas bei
siekiant patvirtinti E. sveikatos finansavimo modelj lai u, siulome jvertinti darbo grupes siulymus ir
priimti sprendim del lesij skyrimo is valstybes biudzeto. Jvertinta, kad vises e. sveikatos sistemos
palaikymui reikalinga 6,4 min. eurp per metus.

PRIDEDAMA:
1. Darbo grupes, sudarytos Sveikatos apsaugos ministro 2014 m. la kricio 4 d. jsakymu Nr.

V-1135 (pakeisto 2014 m. gruodzio 22 d. jsakymu Nr. V-1392) pasiulymo kopija, 2 lapai;
2. Valstybines ligoniij kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2016 m. liepos 5 d. rasto

Nr. 4K-488 kopija, 2 lapai;
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DAREO GRUPES, SUDARYTOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2014 M.
LAPKRICIO 4 D. |SAKYMU N . V-1135 (PAKEISTO 2014 M. GRUODZIO 22 D
JSAKYMU NR. V-1392),

PASIULYMAI
Atlikto darbo apibendrinimas, Darbo grupe, vykdydama jai pavest uzduot atli o issaroi
a ir ivert no e. sveikatos proje t , finaiisuojamp. pagal Ekonomikos augimo veiksmp
P 311103 3 Pnoriteto ssInformacine vxsuomene visiems fgyvendinimo priemones Nr. VP2-3.1IVPK-10-V „Elektronines svei atos pasiaugos ir Nr. VP2-3.1-IVPK-11-V „Eiektronmes sveikatos
paslaugos saviv l ybese , vykdytoj patei t . infonnacxj del informacinnj sisterm ir registrii
palaxk nxo xr eksploatacijos islaidij porei io po roje tij gyvendinxmo.
E. sveikatos projektij vy dytojai suskirstytx dvi p gri dines rupes:
. . 'o iacines sistemos ir registiai, kiuii valdytojas yra SAM ar pavaldzios biu zetines
staxgos:
sve atos paslaug ir b ndradar i vimo infrastru turos inforraacines sistemos

(tolxau - ESPBI IS) pagrindinis tvarkytojas V Registnj c ntras.
1.2. Sveikatos aps ugos nxinisterijos (toli u SAM) pavaldzios biudzeti es staigos:
1.2.1. Valstybine vaistij kontroles tarnyba prie SAM (Lietuvos Respubli os vaistinix}
preparatq registro tvarkytojas; Vaistinip preparatp infomiacines.sistemos val ytojas ir t rkytojas);
1.2.2. Valst bine akreditavimo svei tos prieSuros veildai tarnyba rie SAM (Sveikatos

prieziuros ir farmacijos specialist pra tikos licencijx registro agrindinis tvarkytojas; Sveikatos
prxeziuros staigxj lice cijavi o xnform cines siste os valdytoj s ir tvarkytojas);
1.2.3. Lietuvos edicinos xblioteka (Lietuvis ojo S OMED CT zodyno informacines
sistemos tvarkytojas).
1.3. Viesosios jstaigos - asmens svei atos prieziuros jstaigos (toliau - ASEJ):
1.3.1. esancios pagrindinia s tvarkytojais mfonnaciniij. sistemi kurixj aldytoja yr SAM:
1.3.1.1. VsJ Vxlniaus u versiteto ligonines Santariskixj. klinikos - Isankstines pacientp
registracijos xnfor acines sistemos ir Nacionalines klini inip sprendimp palaikymo informacines
sistemos pagrindine tvarkytoja;
1.3.1.2. Lietuvos sveikatos okslp umversiteto ligonines VsJ Kauno klinikos su partneriu
VsJ Vilmaus u versiteto ligonines Sant nskiij khnikomis titin a i Tele edicinos t i o
vidurio ir vakaxp Lietuvos kardiologijoje mformacines siste os ir Telemedicinos taiky o ryt ir
pietrycip Lietuvos kardiologijoje informacines sistemos pagrindines tvarkytojos.
2. Viesosios jstaigos asmens sveikatos prieziuros jstaigos, turi cios Kgoninh}
informacines sistemas (HIS).
PasiulymaL Dar o grape, atsizvelgd ma j auksciau patexktij e. svei atos proje tp vykdytojp
grupavi ir vykdydama jai avest uzduotj, siulo tokj v iksmi} plan :
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DEL PAVEDIMO fVYKDYMO
Vykdant Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. vasario 15 <±
pavedim Nr. 17-86 „Del teises aktq, butinq IT priemoniq, naudojamq teikiant sveikatos prieiiuros
paslaugas, nusidevejimo ir eksploatavimo sqnaudq kompensavimui i§ PSDF lesq, parengimo 3
Valstybines ligoni kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau - VLK) direktoriaus 2016 m.
kovo 8 d. jsa ymu Nr. IK-72 buvo sudaryta Informaciniq technologijq priemoniq nusidevejimo ir
eksploatavimo sqnaudq analizes atlikimo ir teis s aktq, reglamentuojanci §i sqnaudq
kompensavim , parengimo darbo grupe (toliau - Darbo grupe).

Darbo grupei, kuriq sudare 14 asmen is> Sveikatos apsaugos ministerijos, VL bei
jvairiq gydymo jstaig , buvo pavesta atlikti iSsamiq asmens sveikatos prieiiuros jstaig n udojam
informaciniq technologij priemoni nusidevejimo ir eksploatavimo s naud analiz? ir priskirti Sias
s naudas dviem kategorijoms: 1) bendrosio s informacini technologijq priemoniq s naudoms ir
2) asmens sveikatos prieziuros jstaigos informacines sistemos, susietos su nacionaline e. sveikatos

sistema, eksploatavimo s naudoms; iki 2016 m. rugsejo 1 d. parengti ir Sveikatos psaugos
ministerijai pateikti teises aktq, reglamentuojan i Si sqnaud kompensavimq, projektus.
Darbo grupe bu o susirinkusi j tris osedzius. Posediiai buvo protokoluojami.
Pirmame posedyje, kuris jvyko 2016 m. kovo 17 d., buvo aplartas, suderintas ir

patvirtintas darbo planas; dis utuota apie gydymo jstaigq patiriamus informacini technologijq
(toliau - IT) kagtus: ar jm noma ir aip atskirti aStus, kurie but susij? tik su integracija j e.
sveikatos sistemq; pasiskirstytos uzduotys ir darbai - d rbo grupes nariams pavesta ignagrineti savo
jstaigq patiria us IT ka§tus ir parengti bei patei ti ataskaitas apie patiriamus bendrus IT ka§tus ir
tuos, kurie but susij$ tik su integracija j e. sveikatos sistem .
Antrame posedyje, kuris jvyko 2016 m. balandSio 14 d., buvo pristatyta gydymo

jstaigq patiriamq IT eksploatavimo ka§t analize - remiantis gydymo jstaig pateiktais duomenimis,
jstaigq patiriami IT eksplo tavimo kaStai, susij? su e. svei atos sistema, svyruoja nuo 14 i i 86
procent ; svarstyti esminiai principal, kaip identifikuoti IT eksploatavimo kastus, susijusius su
nacionaline e. sveikatos sistema. Posedzio pabaigoje darbo grupes nariai nusprende, kad 20

procentq nuo visq jstaigq patiria q IT eksploatavimo kaStq butq laikomi susijusiais su e. sveikatos
sist ma.

Trecia e posedyje, kuris jvyko 2016 m. gegu2es 12 d., buvo svarstyti galimi IT
eksploatavimo kaStq, susijusi su e. sveikatos sistema, kompensavimo saltiniai ir budai. Pagal
Sveikatos draudimo jstatymq IT eksploatavi o kaSt finansavimas is Privalomojo sveikatos
draudimo fondo (toliau - PSDF) biudzeto negalimas, nes jstat mas nenumato galimybes
kompe suoti sveikatos rieziuros jstaigq patiriamas bet okio pobudZio iSlaidas. PSDF biudietas
Biud2etine jslaiga Tel. (8 5) 236 4100 Duomenys kaupiami ir saugomi
Europos aikSte 1, I'aks. (8 5) 236 4111 Juridiniq asmenq regislre
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i

skirtas Uskirtinai asmenq socialinems teisems jgyvendinti - tai yra apdraustojo garantija gauti
v lstybes lai uojam (nemokam ) sveikatos prieziur . Taigi, PSDF biud eto iSlaidos skirtos tik
sveikatos prieziuros islaidoms padengti. Atsiivelgdami j tai, posedzio pabaigojia darbo grupes
nariai prieme spreadin , kad reikia iegkoti g limybi s irti papildomas leSas i§ valstybes biudZeto
jstaigi islaidoms, kudos patiriamos del IT priemoniq palaikymo, susijuslo su e. sveikatos sistema,
padengti.
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