VALSTYBINĖ LIGONIŲ KASA
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS
MINISTERIJOS

METAS – tai Privalomojo sveikatos draudimo
informacinės sistemos „SVEIDRA“ asmens sveikatos
priežiūros, odontologijos praktikos ir farmacijos
specialistų bei spaudų, asmens sveikatos priežiūros,
odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų ir
vaistinių licencijų administravimo bei apskaitos
posistemė.

METAS posistemė

1. LICENCIJAVIMO ESAMA SITUACIJA


METAS - Medicinos elektroninė tobulinimo
administravimo sistema.



eSPBI - Elektroninės sveikatos paslaugų ir
bendradarbiavimo infrastruktūros informacinė
sistema.



VASPVT – Valstybinė akreditavimo sveikatos
priežiūros veiklai tarnyba.



VVKT – Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba.



LROR – Lietuvos Respublikos odontologų rūmai.



LICREG – Sveikatos priežiūros ir farmacijos
specialistų praktikos licencijų registras



SPĮLIS
–
Sveikatos
priežiūros
licencijavimo informacinė sistema



įstaigų

VAPRIS – Vaistinių preparatų informacinė sistema

Esama integracija.
Duomenų įvedimas „rankiniu“ būdu.

METAS posistemė

1.1 LICENCIJAS IR SPAUDUS TVARKANČIOS INSTITUCIJOS
VASPVT

VVKT

LROR

Specialistų spaudai
Medicinos gydytojo
Gydytojo odontologo

√
√
√

Vaistininko
Slaugytojo
Specialistų Profesijos

Akušerio
Farmakotechniko
Gydytojo odontologo padėjėjo
Dantų techniko
Burnos higienisto

√
√
√
√
√
√

Licencijų rūšys
Medicinos praktikos licencija
Bendrosios praktikos slaugytojo licencija

Specialistų licencijos

Specialiosios praktikos slaugytojo licencija
Vaistininko praktikos licencija

√
√
√
√
√

Vaistininko padėjėjų (farmakotechnikų) sąrašas

√

Odontologijos praktikos licencija

√

Burnos priežiūros praktikos licencija
Asmens sveikatos priežiūros įstaigos licencija
Gamybos licencija
(farmacinė veikla)
Didmeninio platinimo licencija (farmacinė
veikla)
Licencijuojamų įstaigų licencijos

Vaistinės veiklos licencija (farmacinė veikla)
Gamybinės
vaistinės
veiklos
licencija
(farmacinė veikla)
Farmacinių
atliekų
tvarkymo,
išskyrus
šalinimą, licencija (farmacinė veikla)
Odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigos
licencija

√
√
√
√
√
√
√

METAS posistemė

2. LICENCIJAVIMO BŪSIMA SITUACIJA

• VASPVT, VVKT, LROR ir METAS turės
suvienodinti profesijų klasifikatorius (pvz.
pereiti prie Ūkio ministerijos Lietuvos
profesijų klasifikatoriaus).
• LROR tiek įmones, tiek odontologijos
specialistus registruoja VASPVT (SPĮLIS,
LICREG).
• VASPVT, VVKT atiduos visus reikiamus
METAS posistemei duomenis per eSPBI
IS.
• eSPBI IS turės pasirengti sąsają duomenų
atidavimui savo pusėje.

Esama integracija.
Duomenų įvedimas „rankiniu“ būdu.
Nauja integracija.

METAS posistemė

3. SPECIALISTŲ TOBULINIMO ESAMA SITUACIJA
Sveikatos specialistų kvalifikacijos tobulinimai registruojami į METAS posistemę vadovaujantis Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-645 patvirtintais ,,Sveikatos
specialistų tobulinimo programų derinimo taisyklių ir tobulinimo programų vertinimo komisijos nuostatais“.

Pastaba: pagrindinės institucijos, vedančios duomenis yra Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras ir
Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras, bei daugelis kitų smulkių įstaigų, tačiau
didžiosios mokymo įstaigos (VU, VDU) duomenų į SVEIDRA IS METAS neveda.

4. SPECIALISTŲ TOBULINIMO BŪSIMA SITUACIJA
Norima atsisakyti sveikatos specialistų tobulinimo funkcionalumo modernizuotoje Sveidroje ir teisiškai
atskirti šią METAS posistemės dalį į naują valstybinę IS.
Perduoti ją su visa programine įranga institucijoms, kurios naudosis šiuo funkcionalumu.

METAS posistemė

6. SIŪLOMI SPRENDIMO VARIANTAI
• Specialistų licencijos ir spaudai bei kiti duomenys susiję licencijuojamu specialistu bus gaunami per
naują integraciją su eSPBI. METAS posistemėje lieka tik licencijų ir spaudų duomenų peržiūra bei
nelicencijuojamų specialistų spaudų įvedimas ir panaikinimas.
• Įstaigų licencijos ir kiti duomenys susiję su įstaiga bus gaunami per naują integraciją su eSPBI. METAS
posistemėje lieka tik duomenų peržiūra ir įmonių (licencijuojamų ir nelicencijuojamų) įvedimas bei
panaikinimas.
• Atsisakoma specialistų tobulinimo funkcionalumo modernizuotoje Sveidroje ir funkcijų perdavimas
atsakingai kvalifikacijos kėlimo institucijai.
• Koreguojami SAM ministro įsakymai 2010-10-11 Nr. V-894 (dėl licencijų registravimo duomenų
tvarkymo METAS posistemėje) ir 2011-06-28 Nr. V-645 (dėl tobulinimo programų registravimo per
METAS posistemę).

KLAUSIMAI

