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E. sveikatos sistemos naudojimas (2)
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E. Sveikatos sistemos naudojimas (3)
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2018 m. birželis

Privalomų formų teikimas į centrinę E. sveikatos
sistemą (ESPBI IS)

Siekiant užtikrinti jau sukurtų elektroninių įrankių išnaudojimą,
įvertinama ir palaipsniui nustatoma 20 dokumentų formų teikimo į ESPBI
IS privalomumas: pakeistas Sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gegužės
26 d. įsakymas Nr. V-657 „Dėl Elektroninės sveikatos paslaugų ir
bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos (ESPBI IS)
naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, kuriuo duomenys susiję:
• su vaiko sveikatos pažymėjimu su visose SPĮ turi būti tvarkomi
elektroniniu būdu nuo 2018 m. birželio 1 d.
• siuntimu konsultacijai, tyrimams, gydymui, atsakymu į siuntimą
konsultacijai, tyrimams, gydymui, diagnostinio tyrimo aprašymu
visose SPĮ turi būti tvarkomi elektroniniu būdu nuo 2018 m. liepos 1
d.
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E. sveikatos plėtros prioritetinės
priemonės (1)
- su Susisiekimo ministerijos, Finansų ministerijos ir CPVA atstovais
darbo tvarka aptartos ir išgrynintos prioritetinės E. sveikatos
sistemos 2018-2025 metų plėtros programos įgyvendinimo
priemonių plano priemonės;
- Birželio 12 d. vykusiame 2014-2020 metų ES fondų investicijų
veiksmų programos stebėsenos komiteto posėdyje buvo
patvirtinti e. sveikatos priemonių atrankos kriterijai;
- Derinamas Susisiekimo ministro įsakymo „Dėl 2014–2020 metų
Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2
prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ 02.3.1-CPVA-V525 priemonės „Elektroninės sveikatos paslaugos“ projektų
finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ projektas;
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E. sveikatos plėtros prioritetinės
priemonės (2)
Priemonės tinkamos finansuoti yra šios:
* ESPBI IS plėtra, sukuriant psichikos duomenų tvarkymo priemones
* ESPBI IS ir ASPĮ paslaugų plėtra, panaudojant inovatyvias informacines
technologijas (SLAUGA)
* ESPBI IS ir Nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos duomenų tvarkymo
informacinės sistemos (NGN IS) funkcionalumų plėtra
* Išankstinės pacientų registracijos sistemos (IPR) vystymas
* E. sveikatos sistemos EMI apsikeitimo sukūrimas
* Asmens duomenų saugos stiprinimas
* Elektroninės paslaugos „E. receptas“ plėtra ir modernizavimas“ (išskyrus
funkcionalumo „Vaistų sąveikos tikrinimas“ realizavimą)
* Viešųjų ASPĮ hospitalinių informacinių sistemų (HIS) brandos lygių įvertinimas
ir šių įstaigų aprašo parengimas“
* ESPBI IS ir jos posistemių dizaino pakeitimai
* E. sveikatos portalo ir mobiliosios aplikacijos optimizavimas ir integravimas
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E. sveikatos plėtros prioritetinės
priemonės (3)
SAM Prioritetai
I etapas

II etapas

III etapas

Pastabos

6.1.7

ESPBI IS plėtra, sudarant galimybes ESPBI IS kaupti bei panaudoti svarbiausius statistinius ir klinikinių duomenų rinkinius,
jais keistis tarp ASPĮ.

6.1.7

ESPBI IS ir jos posistemių dizaino pakeitimai.

6.1.14

Technologinių priemonių duomenų saugai užtikrinti įdiegimas.

6.3.3

Asmens duomenų saugos stiprinimas.

6.3.7

Išankstinės pacientų registracijos sistemos (IPR) vystymas.

6.4.1

ESPBI IS ir Nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos duomenų tvarkymo informacinės sistemos (NGN IS)
funkcionalumų plėtra.

350.000

NGN IS

6.4.1

ESPBI IS ir ASPĮ paslaugų plėtra, panaudojant inovatyvias informacines technologijas.

500.000

Slauga

6.4.1

ESPBI IS plėtra, sukuriant psichikos duomenų tvarkymo priemones.

500.000

6.4.1

Laboratorinių tyrimų elektroninių užsakymų ir rezultatų apsikeitimo posistemės sukūrimas.

6.4.3

E. sveikatos sistemos EMI apsikeitimo sukūrimas.

6.4.4

Nacionalinės medicininių vaizdų archyvavimo ir mainų sistemos ir jos teikiamų elektroninių paslaugų plėtra.

6.4.6

Numatomas E. recepto posistemės ir jos teikiamų elektroninių paslaugų tobulinimas ir plėtra, kuriamos tipinių ataskaitų ir
duomenų, susijusių su vaistų ir MPP paskyrimu, išdavimu (pardavimu) ir vartojimu, registravimo ir analizės priemonės,
pacientų informavimo (pvz., apie e. recepto galiojimo termino pradžią / pabaigą ir kt.) priemonės ir kt.

300.000

eRecepto plėtra

6.4.6

Elektroninės paslaugos „E. receptas“ plėtra ir modernizavimas, sudarant sąlygas pacientui receptinius vaistus įsigyti
internetu.

100.000

eReceptas internetu

6.4.7

E. sveikatos portalo ir mobiliosios aplikacijos optimizavimas ir integravimas.

200.000

Mobili programėlė

6.5.1

Paciento sveikatos duomenų semantinis struktūrizavimas tarptautinių medicininių terminologijų pagrindu, sukuriant
duomenų apsikeitimo informacinius modelius.

0

1.500.000

300.000

0

Klinikiniai duomenys
Dizainas
Įranga saugumo

1.000.000
300.000

GDPR

1.000.000

6.2.3.1 Viešųjų ASPĮ hospitalinių informacinių sistemų (HIS) brandos lygių įvertinimas ir šių įstaigų aprašo parengimas.

Psichikos duomenys
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250.000
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1.700.000MedVAIS

1.000.000

Snomed

50.000
3.850.000

8

IPR

HIS branda
3.500.000

2.400.000

E. sveikatos plėtros prioritetinės
priemonės (4)
2018-07-13 įsakymu Nr. V-801 pakeistas E. sveikatos
sistemos 2018-2025 metų plėtros programos priemonių
įgyvendinimo priemonių planas:
- atsižvelgiant į tinkamas finansuoti priemones pirmu
etapu, patikslinti priemonių įvykdymo terminai,
- papildyta priemone: ESPBI IS duomenų bazės
pertvarkymas ir sistemos optimizavimas.
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Susisiekimo ministerijos atlikto „Elektroninės sveikatos
sistemos kūrimo vidaus audito“ išvados (1)
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Susisiekimo ministerijos atlikto „Elektroninės sveikatos
sistemos kūrimo vidaus audito“ išvados (2)
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Susisiekimo ministerijos atlikto „Elektroninės sveikatos
sistemos kūrimo vidaus audito“ išvados (3)

SAM rekomenduoja:
- Stiprinti e. sveikatos projektų valdymą ir įgyvendinimo priežiūrą;
- Pakeisti teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų formų teikimo į ESPBI IS privalumą (didinant jų
skaičių);
- Peržiūrėti dokumentų (informacijos) teikimo į ESPBI IS procesus (algoritmus) ir atsisakyti perteklinių,
didinančių administracinę naštą ir nekuriančių pridėtinės vertės, įvertinti galimybę supaprastinti
elektroninių formų pildymą;
- Inventorizuoti SAM ir ESPBI IS tvarkytojų informacines sistemas, jų integracijas su ESPBI IS,
kompiuterinę ir programinę įrangą (jų veikimą, greitaveiką, našumą, techninius duomenis, techninė ir
moralinį nusidėvėjimą ir kt.);
- Įvertinti investicijų į jų modernizavimą ir tobulinimą poreikį ir spręsti finansavimo skyrimo klausimą;
- Patikslinti sutarties su VĮ Registrų centru dėl valstybės biudžeto skyrimo nuostatas dėl rodiklių ir jų
siekiamų reikšmių nustatymo, išlaidų pagrindimo detalizavimo ir atsiskaitymo už visų tvarkytojo
funkcijų vykdymą;
SM rekomenduoja:
- ES fondų 2014-2020 m. investicijas el. sveikatos paslaugoms skirti SAM tik tinkamai pagrindus lėšų
poreikį, o finansavimą ESPBI IS funkcionalumų plėtrai skirti tik SAM ir RC užtikrinus tinkamą jos veikimą;
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Susisiekimo ministerijos atlikto „Elektroninės sveikatos
sistemos kūrimo vidaus audito“ išvados (4)

E. sveikatos valdybos narių pasisakymai:
e. sveikatos esminės rizikos ir siūlymai dėl galimų
sprendimų
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