LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA
E. SVEIKATOS VALDYBOS POSEDZIO PROTOKOLAS
2016-02-15 Nr. LP-60

Vilnius
Posedis jvyko 2016 m. vasario 11 d. 10:00 val. Sveikatos apsaugos ministerijos 318 konferencijij
saleje.
Posedzio pirmininke - Justina Januseviciene, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos

Sveikatos istekliij prieziuros ir inovacijij valdymo departamento direktore;
Posedzio sekretore - Vilma Telyceniene, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos
Sveikatos istekliq prieziuros ir inovacijij valdymo departamento E. sveikatos koordinavimo ir

jgyvendinimo skyriaus vyriausioji specialiste.
Dalyvavo:
1. Aurimas Baliukevicius, Valstybines ligoniij kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Informacinii] technologijij departamento direktorius (valdybos narys);
2. Evaldas Germanas, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro patarejas (valdybos narys);
3. Monika Maciulyte, ,sStrateginiij sveikatos iniciatyvij", Abbvie vadove Rytq Europos, Artimqji}
Ryti} ir Siaures Afrikos regionams, nepriklausoma eksperte (valdybos nare);
4. Daiva Pentiokiniene, Lietuvos sveikatos moksli} universiteto ligonines Vs{ Kauno klinikij

direktore valdymui ir pletrai (valdybos nare);
5. K^stutis Staras; VsJ Centro poliklinikos direktorius (valdybos narys);
6. Antanas Zabulis, Lietuvos Respublikos Vyriausybes visuomeninis konsultantas zinkj ir

ekonomikos klausimais (valdybos narys);
7. K^stutis Andrijauskas, Informacines visuomenes pletros komiteto prie Susisiekimo

ministerijos Informacinii} istekliq skyriaus vedejas;
8. Justinas Ivaska, Vs{ Vilniaus universiteto ligonines Santariskiij klinikij direktorius pletrai;
9. Normantas DuCinskas, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Sveikatos
istekliij prieziuros ir inovacijij valdymo departamento E. sveikatos koordinavimo ir

jgyvendinimo skyriaus vedejas;
10. Vytautas Gavenavicius, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Sveikatos
istekliij prieziuros ir inovacijij valdymo departamento E. sveikatos koordinavimo ir
jgyvendinimo skyriaus vyriausiasis specialistas;
11. Paulius Martinkus, Baltic Institute of Corporate Governance prezidentas;

12. Mindaugas Mineikis, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Sveikatos istekliij
prieziuros ir inovacijij valdymo departamento E. sveikatos koordinavimo ir jgyvendinimo
skyriaus patarejas;
13. Aurimas Morkunas, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Sveikatos istekliij
prieziuros ir inovacijij valdymo departamento vyriausiasis specialistas;
Darbotvarke:
1. E. sveikatos projektij statuso pristatymas;
2. E. sveikatos sistemos finansavimo altematyvq pristatymas ir aptarimas;
3. 2016 m. E. sveikatos valdybos darbo piano projekto pristatymas ir svarstymas;
4. Galimai pertekliniq funkcijij, israsant e. recept^, sqrasq, kuriij pagrindu butij galima jvertinti

keistimj teises aktij ir papildomo finansavimo poreikj, pristatymas;
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E. sveikatos valdybos nariams el. pastu issiqsta posedzio medziaga:

1. E. sveikatos procesq rodikliai (pridedama);
2. 2016 m. E. sveikatos uzdaviniai (pridedama);
3. 2016 m. vasario 8 d. Sveikatos apsaugos ministerijos Asmens Sveikatos departamento rasto

NR. BR-635 kopija (pridedama);
4. Darbo grupes, sudarytos Sveikatos apsaugos ministro 2014 m. lapkriSio 4 d. jsakymu Nr. V-

1135 (pakeisto 2014 m. gruodzio 22 d. [sakymu Nr. V-1392) pasiulymai (pridedama);
5. Vs{ Vilniaus universiteto ligonines SantariSkhj klinikq, Lietuvos sveikatos mokslij
universiteto ligonines Vs{ Kauno klinikij ir Vs| Centro poliklinikos atstovij siulymai del e. recepto
funkcionalumij (pridedama);
Svarstyta: E. sveikatos projektq statusas.
J. Januseviciene valdybos nariams pristate kritiniij e. sveikatos process rodikliij faktinius
rezultatus ir atkreipe demesj, kad operatoriaus veiklos vertinimo kriteriji} rodikliai pasiekti ir virsyti,

procesij: viesinti ir skatinti e. sveikatos naudojimq ir didinti e. sveikatos apreptj, taip pat pasiekti bei
pastebejo, kad operatoriaus teikiamij paslaugq teigiamai vertinanciij pasiaugi} gavejq rezultatas nera
pateiktas, taciau toks tyrimas bus vykdomas ir sekanciame posedyje bus pateiktas rezultatas.
A. Baliukevicius atkreipe demesj, kad e. sveikatos valdybos nariams butij naudinga susipazinti

ir su operatoriaus teikiamij rodikliq saltiniais, pvz. kiek, kokii} incidentij buvo, per kiek laiko jie
isspr^sti, koks yra atvirq, dar neisspr^stij, incidentq s^rasas.
E. sveikatos valdybos nariai sutiko su siulymu E. sveikatos valdybos posedziuose pristatyti

proceso: uztikrinti sklandij ESPB1 IS veikim^, rodikliij saltinius.
N. Dudinskas pristate ESPBI IS naudojimo statistikq (pridedama), aptare e. sveikatos
uzdavinius ir veiklas, uztikrinancias ESPBI IS sukurtq paslaugij naudojimfj. N. Ducinskas atkreipe
demesj, kad dalis sveikatos prieziuros jstaigij (toliau - SP{) sekmingai israso recept$, o vaistines
isduoda vaistus pagal e. receptus bei paragino SP( atstovus elektroniniu budu i§ra§yti bent 1% visij
israsomij receptq, taip sudarant s^lygas vaistinems pasiruosti isduoti vaistus pagal e. receptus.
J. Januseviciene informavo, kad pristatyta ESPBI IS naudojimo statistika bus issiijsta sveikatos
sistemos pletros projektq vykdytojams ir partneriams.

K. Andrijauskas pasiule pateikt^ statistik^ papildyti SP| apsilankymij skaiciaus ir israsytq e.
receptij santykiu.

K. Staras atkreipe demesj, kad skirtingq SP| sveikatos prieziuros specialistai turi skiitingus
darbo kruvius ir skirtingos SP{ turi buti lyginamos atskirose grupese, atsizvelgiant j pacienti} srautus,
sveikatos prieziuros specialistij apkiwimq bei pagal teikiamas sveikatos prieziuros paslaugas, bei

pasiule atnaujinti statistikq.
E. sveikatos valdybos nariai sutiko su siulymu ir nutare, kad atnaujintq ESPBI IS naudojimo
statistic, suderinus su e. sveikatos valdybos nariais, isplatinti sveikatos sistemos pletros projektq
vykdytojams ir partneriams.

A. Zabulis pasiule process didinti e. sveikatos apreptj, papildyti rodikliais susijusiais su
ESPBI IS naudotojij (pacientij), e. receptij, vaistiniij pateiktij j ESPBI IS dokumentij, ESPBI IS
registruotij atvykimij j SP| skai5iais, monitoruojant SP| pateiktij j ESPBI IS elektroniniij dokumentij
skaiSiaus, E. receptij skaiciaus dinamik^.

A. Baliukevi6ius pasiule jtraukti santykinj dydj kiek kompensuojamij e. receptij isra§oma nuo
visij kompensuojamij receptij.
E. sveikatos valdybos nariai pritare siulymams.
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J. Januseviciene pasiiile skatinti aktyviausiai is visij Lietuvos SP{, israsancias e. receptus bei

teikiancias elektroninius dokumentus j ESPBI IS, apdovanoti Sveikatos apsaugos ministerijos padekos
rastais uz aktyvq inovatyviq e, sveikatos sistemos sprendimq naudojim^ sveikatos prieziuros veikloje.
E. sveikatos valdybos nariai pritare siulymui.
Svarstyta: E. sveikatos sistemos fmansavimo alternatyvos.
J. Januseviciene pristate 2 darbo grupes, sudarytos sveikatos apsaugos ministro 2014 m.

lapkricio 4 d. jsakymu Nr. V-1135, parengto pasiulymo kryptis ir pasiule Valstybinei ligoniij kasai
prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau - VLK) pavesti sudaryti darbo grup?, pavedant atlikti
iSsami^ SP| sveikatos prieziuros paslaugij teikime naudojamq IT priemoniij nusidevejimo ir
eksploatavimo s^naudq gaiimq finansuoti is PSDF analiz? irparengti teises aktq, butini} IT priemoniij,
naudojamii teikiant sveikatos prieziuros paslaugas, nusidevejimo ir eksploatavimo s^naudi}
kompensavimui is PSDF lesij, projektus, paskiriant darbo grupei vadovauti VLK atstov^, pavaduoti

SAM atstov^, jtraukiant | darbo grup? VLK, SAM, Susisiekimo ministerijos, SP{ specialistus,
pavedant darbo grupei darbq atlikti iki 2016 m. birzelio 1 d.
E. sveikatos valdybos nariai pritare siulymui.
Svarstyta: 2016 m. E. sveikatos valdybos darbo piano projektas.
J. Januseviciene pristate 2016 m. E. sveikatos valdybos darbo piano projekt^ ir paprase E.
sveikatos valdybos nariams teikti siulymus.
E. sveikatos valdybos nariai pasiule paankstinti sekantj e. sveikatos valdybos posedj ir rinktis

laikotarpyje kovo 20-25 d., j E. sveikatos valdybos darbo piano darbotvark? jtraukiant klausimus del
e. sveikatos viesinimo piano, del e. sveikatos valdymo pertvarkymo, papildant galimq sprendimij
priemimais ir derinti atnaujintq plan^ su e. sveikatos valdybos nariais el. pastu.
Svarstyta: Galimai pertekliniij funkcijq, israsant e. recept^, sqras^, kuriij pagrindu butq galima
jvertinti keistinij teises aktq irpapildomo fmansavimo poreikj, pristatymas.
J. Januseviciene atkreipe demesj, kad buvo sutarta, kad Vs{ Vilniaus universiteto ligonines

SantariSkiij kliniki}, Lietuvos sveikatos mokslq universiteto ligonines Vsf Kauno klinikij ir Vs| Centro
poliklinikos atstovai iki 2016 m. sausio 8 d. parengs galimai pertekliniij funkcijij, israsant e. receptjj,

sqrasq, kuriq pagrindu butij galima jvertinti keistinij teises aktij ir papildomo fmansavimo poreikj,
taciau is minimij jstaigij informacija gauta veluojant menesj, ir informavo, kad atsizvelgiant j tai, teikti

siulymai nera jvertinti atsakingq Sveikatos apsaugos ministerijos padaliniq, ESPBI IS tvarkytojo - V{
Registrij centro ir pasiule sj klausim^ svarstyti kitame posedyje.
K. Staras atkreipe demesj, kad e. recepto israsymas ilgai uztrunka, pasitaiko trukdziij, todel
personalas priesinasi siai naujovei.
D. Pentiokiniene atkreipe demesj, kad Lietuvos sveikatos mokslij universiteto ligonines Vs{
Kauno klinikos yra pasirengusios israsyti e. receptus, taciau pasitaiko sistemos sutrikimij, bei jstaiga

negali ilginti eiliij, laukiant kol sistemos trikdziai bus pasalinti.
N. Ducinskas informavo, kad kaip ir visij sudetingij informaciniij sistemij naudojimo pradzioje

pasitaiko trikdziij, gavus informacija, jie saiinami nedelsiant bei atkreipe demesj, kad jstaigij pateikti
pastebejimai del e. recepto tobulinimo neatleidzia nuo atsakomybes SP{ bent 1% visij israSomij
receptq israsyti elektroniniu butu.
J. Januseviciene atkreipe demesj, kad SP{ pateiktos pastabos del e. recepto bus apsvarstytos,

jvertinant j kurias galima atsizvelgti ir jgyvendinti ESPBI IS tvarkytojo resursais, o kurios bus

jgyvendintos pletros etape bei informavo, kad planas del e. recepto funkcionalumq tobulinimo,

atsizvelgiant ir jvertinant SP| pateiktus siulymus bus pateiktas iki sekancio valdybos posedzio.
M. Maciulyte pasiule j E. sveikatos valdybos posedzius stebetijjij teisemis jtraukti pacientq
organizacij^ atstovus, kaip nepriklausomus ekspertus, kurie yra pazeng^ e. srityje, ir pasiule j

posedzius pasikviesti levq Digrien^ ar Sarunq Narbutq.
J. Januseviciene padekojo uz siulymus ir atkreipe demesj, kad Lietuvoje yra apie 76
veikiancios pacientij organizacijos, todel reiketij pasiklausti Pacienti} organizacij^ atstovq tarybos
nuomones del ji{ kandidaturq siulymij.

NUTARTA:
1. E. sveikatos valdybos posedziuose pristatyti proceso: uztikrinti sklandq ESPBI IS veikimq,

rodiklii^ saltinius.
2. Atnaujint^ ESPBI IS naudojimo statistic, el. pastu suderinus su e. sveikatos valdybos
nariais, isplatinti sveikatos sistemos pletros projektq vykdytojams ir partneriams.

3. Papildyti process didinti e. sveikatos apreptj, rodikliais susijusiais su ESPBI IS naudotojij
(pacientq), e. receptq, vaistiniij pateiktq j ESPBI IS dokumentq, ESPBI IS registruotij atvykimij j SPJ
skaidiais, monitoruojant SP{ pateiktq j ESPBI IS elektroniniij dokumentq skai5iaus, E. receptij
skaiciaus dinamik^.
4. Skatinti aktyviausiai e. sveikatos sistemos sprendimus naudojancias sveikatos prieziuros

jstaigas periodiskai nominuojant SP{, padariusias didziausifj pazang^ padekoms.
5. Siulyti Sveikatos apsaugos ministrei pavesti Valstybinei ligoniq kasai prie Sveikatos
apsaugos ministerijos sudaryti darbo grup?, pavedant atlikti issami^ asmens sveikatos prieziuros

jstaigq sveikatos prieziuros paslaugij teikime naudojamq IT priemoniij nusidevejimo ir eksploatavimo
s^naudq galimq finansuoti is PSDF analiz§ ir parengti teises aktij, butinij IT priemoniij, naudojami}
teikiant sveikatos prieziuros paslaugas, nusidevejimo ir eksploatavimo s^naudq kompensavimui i§

PSDF lesq, projektus, paskiriant darbo grupei vadovauti Valstybinei ligoniij kasai prie Sveikatos
apsaugos ministerijos atstov^, pavaduoti Sveikatos apsaugos ministerijos atstovq, j darbo grup?
jtraukiant Sveikatos apsaugos ministerijos, Sveikatos apsaugos ministerijos, Susisiekimo ministerijos,
asmens sveikatos prieziuros jstaigij specialistus, pavedant darbo grupei darb^ atlikti iki 2016 m.
birzelio 1 d.
6. Pakoreguoti E. sveikatos valdybos darbo piano projektq paankstinant sekantj e. sveikatos
valdybos posedj, j E. sveikatos valdybos darbo piano darbotvark^ jtraukti klausimus del e. sveikatos
vie§inimo piano, del e. sveikatos valdymo pertvarkymo, papildant galimij sprendimq priemimais ir
derinti atnaujintq plan^ su e. sveikatos valdybos nariais el. pa§tu.
7. {vertinus SP{ pateiktas pastabas ir siulymus del e. recepto naudojimo, parengti piano del e.
recepto funkcionalumij tobulino projektq ir e. sveikatos valdybos nariams pateikti iki sekancio

valdybos posedzio;
8. Su Pacientij organizacijq atstovq taryba suderinti atstovo kandidatur^, kuris valdybos
posedziuose dalyvautq stebetojo teisemis.

Posedzio pirmininke " Justina Januseviciene
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Posedzio sekretore // ¦- Vilma Telyceniene

