LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA
E. SVEIKATOS VALDYBOS POSEDZIO PROTOKOLAS
2017-06-22 Nr. LP-174
Vilnius
Posedis jvyko 2017 m. birzelio 20 d. 10:00 val. Sveikatos apsaugos ministerijos 318 konferencijij saleje.
Posedzio pirmininke - Kristina Garuoliene, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos viceministre;
Posedzio sekretore - Vilma Telyceniene, Lietuvos Respublikos sveikatos apsau os ministerijos
Sveikatos isteklii} prieziuros ir inovacijij valdymo departamento E. sveikatos koordinavimo ir
gyvendinimo skyriaus vyriausioji specialiste.
Dalyvavo:

1. Aurimas Baliukevicius, Valstybines ligoniij kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Informaciniij technology departamento direktorius, laikinai vykdantis Valstybines ligoniy
kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus funkcijas (valdybos narys);
2. Audrius Daunoravicius, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patarejas (valdybos

narys);
3. Paulius Gradeckas, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko patarejas sveikatos, jaunimo ir

nevyriausybiniy organizacijy klausimais (valdybos narys);
4. Laimonas Griskevicius, Vs{ Vilniaus universiteto ligonines Sant ros kliniky Hematologijos,
onkologijos ir transfixziologijos centre vadovas (valdybos narys);
5. Rytis Masiliunas, Jauniyy gydytojy asociacijos valdybos narys (valdybos narys);
6. Sarunas Narbutas, Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacijos (POLA) prezidentas
(valdybos narys);
7. K stutis Stasaitis, Lietuvos sveikatos moksly universiteto ligonines Kauno kliniky Stacionariy
paslaugy koordinavimo tamybos vadovas (valdybos narys);
8. K stutis Staras; VsJ Centro poliklinikos direktorius (valdybos narys);
9. Normantas Ducinskas, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Sveikatos istekliy
prieziuros ir inovaeijy valdymo departamento E. sveikatos koordinavimo ir gyvendinimo

skyriaus vedejas;
10. Simona Griciene, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Sveikatos istekliy
prieziuros ir inovaeijy valdymo departamento E. sveikatos koordinavimo ir gyvendinimo

skyriaus vyriausioji specialiste;
11. Romualdas Kizlaitis, VsJ Vilniaus universiteto ligonines Santaros kliniky Informatikos ir pletros
centro direktorius;

12. Simona Stankeviciute, Jaunyjy gydytojy asociacijos valdybos pirmininke;
Darbotvarke:
1. Naujos E. sveikatos sistemos 2017-2025 m. pletros programos aptarimas;
E. sveikatos valdybos nariams el. pastu issiysta posedzio medziaga:
1. E. sveikatos sistemos 2017-2025 m. pletros programos projektas (pridedama);
2. E. sveikatos sistemos 2015-2025 m. pletros programos jgyvendini o priemoniy iano

projektas (pridedama);
3. E. sveikatos sistemos apzvalga (pridedama);
4. E. sveikatos valdybos protokolas Nr. LP-117 (pridedama);
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5. E. sveikatos valdybos protokolas Nr. LP-137 (pridedama);
6. 2017 m. birzelio 8 d. Valstybines vaistij kontroles tamybos prie Sveikatos pasaugos
ministerijos rastas Nr. 2R-1652 (pridedama);
7. 2017 m. geguzes 30 d. V Registr centra rastas Nr. (1.1.74.)s-4641 (pridedama).

SVARSTYTA: Naujos E. sveikatos sistemos 2017-2025 m. pletros programos (toliau programa) projektas.
K. Garuoliene informavo, kad E. sveikatos valdybos n riams buvo issiijstas naujos E. sveikatos
sistemos 2017-2025 m. pletros programos projektas ir atkreipe demesj, kad E. sveikatos valdybos
nariai: Laimonas Griskevicius ir K stutis Staras pateike pastabas bei paprase E. sveikatos valdybos
nariij trumpai aptarti pastabas, teikti siulymus, jei tokii butip
N. Ducinskas informavo, kad patvirtinta ir siuo metu galiojanti E. sveikatos sistemos 2015-

2025 m. pletros programa buvo derinta su Sveikatos pasaugos ministerijos (toliau - SAM) padaliniais
ir atkreipe demesj, kad si nauja versija su SAM padaliniais derinta nebuvo.
L. Griskevicius pasiule program papildyti uzdaviniu del Valstybineje ligonhj kasoje prie SAM
(toliau - VLK) e. sveikatos padali io jsteigimo ir vyriausiojo e. sveikatos architekto paskyrimo, kuris
nebuty anonimine figura.
K. Stasaitis sutiko, kad konkretus zmogus turetij buti atsakingas uz vykdym .
A. Baliukevicius atkreipe demesj, kad VLK siekia dalyvauti e. sveikatos sistemoje.
K. Staras atkreipe demesj, kad centrines e. sveikatos sistemos valdytojas yra SAM, o

vienareiksmiskas pasiulymas tvarkytoju paskirti VLK turi buti pasvertas ir isdiskutuotas, paskaiciuoti
resursai, pamatuota nauda, bei atkreipe demesj, kad ESPBI IS naudojimo apimtys auga, todel darbas
neturi nutrukti.
A. Baliukevicius atsake, kad pageretij valdymas, o pats techninis darbas uztruktp apie metus,

turint geranoriskum is V{ Registr centro (toliau - RC), taciau reikalingas politinis sprendimas, kad

ESPBI IS migruoja j VLK.
K. Stasaitis atkreipe demesj, kad perduodamij j ESPBI IS duomemj srautai dideja, todel nauji
procesai neturi sujaukti e. sveikatos sistemos darbo, vartotojai neturi to pajusti.

S. Narbutas atkreipe demesj, kad su RC, kaip tvarkytoju, yra problemij, taciau turi buti atliktas
rizikos vertinimas, kaip e. sveikatos sistema glaudziai susijusi su kitais RC valdomais registrais ir kokios
tai tures jtakos.
E. sveikatos valdy os nariai sutare, kad e. sveikatos funkcijos turi buti vykdomos ir pletojamos
nacionalineje sveikatos sistemoje.

E. sveikatos valdybos nariai diskutavo del tarpusavyje glaudziai bendradarbiaujanciij e.
sveikatos kompetencijos centnp e. medicinos, e. paslaugij ir e. analitikos, paskyrimo.
L. Griskevicius patikino, kad ypac svarbu, kad medikai gaiety dalyvauti procese.

R. Kizlaitis atkreipe demesj, kad svarbu isgryninti kur kompetencijos centrai susikurs ir kaip jie
bus fmansuojami.
K. Garuoliene atkreipe demesj, kad rograma koreguojama del pasikeitusios situacijos,

Valstybes kontroles Valstybinio audito ataskaitoje „Elektronines sveikatos sistemos kurimas pateikty
isvadij, joje turi buti matoma vizija, bei atsake, kad kompetencijos centrai gaiety buti finansuojami ES
lesomis.

A. Baliukevicius patikslino, kad E. sveikatos valdyba priima strateginius, politinius sprendimus,
kompetencijos centrai generuoja funkcionalumij pletr , o IT dalis su IT architektu uzti rina j4 vykdym .
R. Kizlaitis atkreipe demesj, kad programoje pasig sta uzdavimij, orientuoty j pacientus.
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E. sveikatos valdybos nariai sutare, kad uzdaviniai, orientuoti j e. sveikatos paslaugas

pacientams turi buti jtraukti ir nutare teikti siulymus.
A. Baliukevicius atkreipe demesj, kad tvarkytoju paskyrus VLKS butij galima taikyti anas
finansavimo modelj kaip SVEIDROS flnansavimas, t. y. is PSDF lesip
E. svei atos valdybos nariai sutare isgryninti ir patikslinti zdavinj del e. sveikatos sistemos
finansavimo.

K. Stasaitis atkreipe demesj, kadneratikslinga sveikatos prieziuros jstaigas skirstyti \ kategorijas
ir pritare K. Staro nuomonei, kad nera aiskus sveikatos prieziuros fstaigi skirstymo j kategorijas tikslas.
K. Stasaitis tai pat atkreipe demesj, kad butina nustatyti sukurtij e. sveikatos sistemos priemonii

patogumo kriterijus, kad butij galima juos vertinti ir pasiule sio siulomo jtraukti punkto atsisakyti.
E. sveikatos valdybos nariai pritare siulymui del siulomo punkto atsisakymo, ir sutare, kad E.

sveikatos valdybos nariai teiks siulymus del skirstymo j kategorijas naujos for uluotes.
K. Stasaitis atkreipe demesj, kad visos sveikatos prieziuros jstaigi} informacines sistemos

vystosi, jij patirtis nera tokia ilga ir jij flnansavimas nebuvo lygiavertis, kaip Vs{ Vilniaus universiteto
ligonines Santaros klinikij, todel siulymas pletoti unifikuotas valstybes nuosavybes teise bei licenciji
pagrindu valdomas visisk informacinj funkcionalum siuo metu uztikrinancios Santaros klinikij HIS
bei Vilniaus m. Centro poliklini os informacin sistem ir proteguoti tik siij sistemi} pletojim nera
korektiska. K. Stasaitis atkreipe demesj, kad programoje turi likti ESPBI IS vystymas.
L. Griskevicius atsake, kad sios minimos sistemos jau dabar yra bepopierines, todel jos ir tun
buti vystomos.

K. Staras atkreipe demesj, kad programoje neturety buti konkrechj informacinit sisteim
pavadinimij, juolab, kad sios sistemos turi savo diegejus, ta tikras bendroves ir nesutiko, kad
programoje butij minima kon reti Vilniaus m. Centro poliklinikos informacine sistema.
S. Narbutas atkreipe demesj, kad ne viesojo administravimo subjektas, pavyzdziui, asmens
sveikatos prieziuros jstaiga negali buti jrasytas j program , nes tai gali buti vertina a kaip neteiseta

valstybes pagalba ir kaip konkurencijos ribojimas konkurencijos teises rasme.
N. Ducinskas primine, kad sveikatos prieziuros jstaigos, dalyvavusios e. sveikatos sistemos
projektuose, turi sukurtus produktus naudoti 5 metus ir po 2 metij naudojimo pasiekti ne mazesnj kaip

30% sukurtij e. paslaugij vartojimo dalies rodiklj.
E. sveikatos valdybos nariai pasiule VLK patikslinti programos formuluotj del IRT paslaugij,

skirt Privalomojo sveikatos draudimo fondo valdymo ir vykdy o kokybei gerinti, pletojimo, Vsj
Vilniaus universiteto ligonines Santaros klinikij atstovams patikslinti formuluotj del esamij.
panaudojimo ir nauji e.sveikatos sprendim , oksliniams tyrimams ir eksperimentinei pletrai,
komercinimui sveikatos srityje skatinti kurimo.
K. Garuoliene pasiule 2017 m. birzelio 28 d. 10 val. rinktis j E. sveikatos valdybos posedj ir

paragino iki jo teikti siulymus del E. sveikatos vadybos posedyje diskutuotq naujos E. sveikatos
sistemos 2017-2025 m. pletros programos punktq, siulyti konkrecias formuluotes.
E. sveikatos valdybos nariai pritare siulymui.

NUTARTA:
1. E. sveikatos sistemos funkcijas vykdyti ir pletoti nacionalineje sveikatos sistemoje.
2. 2017 m. birzelio 28 d. 10 val. rin tis j E. sveikatos valdybos posedj.
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3. E. sveikatos valdybos nariai teiks siulymus del uzdaviniij, orientuotij \ e. sveikatos paslaugas
pacientams.

4. E. sveikatos valdybos nariai iki kito posedzio teiks siulymus del E. sveikatos vadybos
posedyje diskutuotij naujos E. sveikatos sistemos 2017-2025 m. pletros programos punktip

Posedzio pirmininke

Posedzio sekretore

Kristina Garuoliene

Vilma Telyceniene

