LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA
E. SVEIKATOS VALDYBOS POSEDZIO PROTOKOLAS
2016-09-09 Nr. U>-J0

Vilnius
Posedis jvyko 2016 m. rugsejo 9 d. 10:00 val. Sveikatos apsaugos ministerijos 318 konferencijij
saleje.
Posedzio pirmininke - Justina JanuSeviciene, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos

Sveikatos isteklip prieziu os ir inovacij valdymo depa tamento direktore;
Posedzio se retore - Simona Griciene, 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 a saugos ministerijos

Informaciniq technologijij departamento direktorius, laikinai vykdantis direktoriaus funkcijas
(valdybos narys);
2. Juras Banys, Lietuvos Respublikos Minist o Pirmininko visuomeninis konsultantas svietimo ir

mokslo klausimais (valdybos narys);
3. Justinas Ivaska, V§ Vilniaus universiteto ligonines SantariSkiq klinikq di ektorius pletrai
(valdybos narys);
4. Daiva Pentiokiniene, Lietuvos sveikatos mokslp universiteto ligonines Kauno klinikq direktore

valdymui ir pletrai (valdybos nare);
5. K stutis Staras; Vs{ Centro poliklinikos direktorius (valdybos narys);
6. Amit Belaite, Vilniaus universiteto Medicines fakulteto studente;
7. Vytautas Gavenavicius, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Sveikatos
istekliij p ieziuros ir inovaeijij valdymo departamento E. sveikatos koordinavimo ir

jgyvendinimo skyriaus vy iausiasis specialistas;
8. Rytis Masiliunas, Jauniyij gydytojij asociacijos valdybos narys.
Darbotvarke:
1. E. sveikatos statuso p istatymas, praejusio posedzio nutarimi} apzvalga;

2. Siulymq del telekardiologijos ir telemedicinos paslaugij naudojamumo skatinimo aptarimas;
3. E. sveikatos pletros piano jgyvendinimo principij aptarimas.
E. sveikatos valdybos nariams el. pa§tu issipsta posedzio medziaga:

1. E. sveikatos procesij rodikliai (p idedama);
2. E. sveikatos valdybos posedziij nutarimp apzvalga (pridedama);

3. Siulymai del kokybiniij viesosios jstaigos veiklos vertinimo rodikliij (pridedama);
4. 2016 m. liepos 12 d. Vs Cent o poliklinikos ra§to Nr. 01-30-2299 kopija (p idedama);
5. 2016 m. rugpjucio 19 d. Lietuvos sveikatos mokslij unive siteto ligonines Kauno klinikij

ra§toNr. S-(1.20)-8596 kopija (p idedama);
6. 2016 m. rugsejo 7 d. Vs{ Vilniaus universiteto ligonines Santariskiij klinikq rasto Nr. SR-

4754 kopija (pridedama).
SVARSTYTA: E. sveikatos statuso p istatymas, praejusio posedzio nutarimq apzvalga.
J. Janusevi6iene apzvelge E. sveikatos vadybos posedzio, vykusio 2016 m. liepos 14 d.,

nutarimus i pristatejq vykdymo busenq (pridedama).
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J. Januseviciene informavo, kad Svei atos apsaugos ministerija kreipesi j Vs{ Centrines
projektq valdymo agentur , Informacines visuomenes pletros komitet prie Susisiekimo ministerijos ir

j Susisiekimo ministerij prasydama leisti pakeisti isankstines pacient registracijos valdytoj is
Sveikatos apsaugos ministerijos j Valstybin? ligoniij kasq prie Sveikatos apsaugos ministerijos. Jeigu
Valstybine ligoniq kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos taps sistemos valdytoju, ji gales priimti
sprendimus del sistemos ateities, pletros, bei del finansavimo infrastrukturos i jos palaikymo.
Taip pat J. JanuSevidiene papildomai informavo, kad s rasas del medicines pagalbos
priemoniij israsymo nuotoliniu budu su pasiulymais y a pateiktas viceministrui.
A. Baliukevidius papilde, kad sekantis zingsnis yra tik teises akt patvirtinimas.
J. Januseviciene informavo, kad e. sveikatos valdyba ankstesniuose posedziuose aptarinejo del
e. sveikatos sistemos skatinimo, bei kaip motyvuoti sveikatos prieziuros jstaigas, ir buvo priimta
nuostata, kad sutartyse su teritorinii} ligonii} kasomis atsiras punktas del p ivalomo e. sveikatos
sistemos naudojimo. Atsizvelgiant j Teises departamento isvadas, kad tokia nuostata nebus
veiksminga, nes jeigu sveikatos prieziuros jstaigos nesinaudos e. sveikatos sukurtomis pasiaugomis,

joms nebus galima taikyti joki sankeiji} pagal sutartj, §io punkto atsisakyta. Kaip alte natyva, e.
sveikatos valdybos nariams siulytina svarstyti - jstaigq motyvaeijos naudoti e. sveikatos sistem

skatinimui per jstaigq vadovij darbo uzmokesdio kintamosios dalies skaidiavimo metodik ir
pagrindinius principus (atsizvelgiant j 2011 m. gruodzio 1 . Sveikatos apsaugos ministro patvirtint
jsakym V-1019), kuriame vienas is rodikliq y a informacinitj technologijq pletojimas.
J. Januseviciene pristate e. sveikatos valdybos nariams kritiniq e. sveikatos procesij rodikliij
faktinius rezultatus ir informavo, kad sistema veikia be dideliij trikdziij, auga sistemos naudojimas,
elektroniniij dokumentq is asymo skaidiai. Taip pat akcentavo, kad sumazej e. sveikatos viesinimo ir

e. sveikatos portalo vartotoji} prisijungimo rodikliai, todel e. sveikatos valdybos nariai turi j tai
atsizvelgi ir aptarti.
J. Januseviciene informavo, kad Sveikatos apsaugos ministerija vykdys e. sveikatos vieginim
i ketina rengti atvirus mokymus skirtus specialistams ir pacientams.
J. Janugevidiene informavo, kad iuo metu viegigij pirkimq skyriui yra atiduota investicinio
projekto pirkimo paraigka „Svarbiq asmens sveikatos istorijos jra ij, sukauptij skaitmeniniu formatu,

jkelimas j E. sveikatos paslaugi} ir bendradarbiavimo inf astrukturos (ESPBI) IS ir susisteminimas ,
kuri jgyvendinus tikimasi sulaukti didesnio pacientij susidomejimo e. sveikatos portalu.
K. Staras pasiule, kad naudinga buti{ paruogti anket ir apklausti sveikatos prieziuros jstaigas
del sukurtos e. sveikatos sistemos naudojimo/nenaudojimo, patogumo ir pan. E. sveikatos valdybos
nariai vienbalsiai p itare giam pasiulymui.
R. Masiliunas papildomai pasiule, kad butij parengta anketa ir gydytojams. E. sveikatos
valdybos nariai pritare, kad sveikatos prieziuros jstaigij vadovai apklaustq savo specialistus.

SVARSTYTA: Siulymij del telekardiologijos i telemedicinos paslaugq naudojamumo
skatinimo aptarimas.

Atsizvelgiant j 2016 m. lie os 12 d. Vgj Centro poliklinikos raSto Nr. 01-30-2299 ( ridedama)
pasiulymus del teleradiologijos naudojimo skatinimo, E. sveikatos valdybos nariai balsavimo metu (J.
Ivaska susilaike, visi kiti pritare) sutare, kad siulymai butq teikti Sveikatos apsaugos ministrui.
J. Ivagka atkreipe demesj, kad klausimas y a platesnis nei vien techninis kompeteneijos

prapletimas teises aktuose, bet p oblema yra susijusi ir su bendra apskaita bei radiologijos
apmokejimo sistema Lietuvoje.
Svarstant 2016 m. rugpjucio 19 d. Lietuvos sveikatos moksli} universiteto ligonines Kauno

klinikij ra t$ Nr. S-(1.20)-8596 (pridedama) del telekardiologijos i teleoftalmologijos teises akt
pakeitimq, J. Janugeviciene papilde, kad cia reikalinga detalesne analize, paskaiciavimai prieg

pasiulymus teikiant Sveikatos apsaugos minist ui, taip pat Valstybines ligoniq kasos prie Sveikatos
apsaugos ministerijos detalaus jvertinimo.
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J. Ivaska papilde, kad visi pakeitimai gerintq e. svei atos pletojimq, taciau gali isSaukti
papildorm} teiekardiologijos paslaug kiekj ir kaStus, procedunj padidejimo skaicius.
D. Pentiokiniene pritare detalesniam pakeitim jvertinimui, taciau atkreipe demesj, kad teises

akt4 pakeitimai taip pat gali padidinti paslaugq prieinamum pacientams, sutaupyti specialistq laikq.
Visi e. svei atos nariai pritare, kad teleoftalmologijos pasl uga turetq buti jtraukta j paslaugi}
s rasq, finansuojam is PSDF lesq.
J. Ivaska pasiule e. sveikatos valdybai ateityje aptarti, kad telemedicinos paslaugij apmokejimo

jkainiai turi buti iskart iSskirti \ siuncian ios vaizdus/ signalus jstaigos jkainio dalj ir atliekandios
paslaug jstaigos apmokejimo dalj.
SVARSTYTA: E. sveikatos plet os piano jgyvendinimo principi} aptarimas.
J. Janusevidiene informavo, kad e. sveikatos valdybos nariams susipazinti buvo teikti siulymai

del kokybinii} sveikatos jstaig vertinimo rodikliij kintamosios dalies skaidiavimo metodikos
(pridedama) ir papilde, kad vadovaujantis siaip pa iais kokybiniais rodikliais turetq buti atrinkti
busimi projektij vykdytojai ir numatyti busimi naudos gavejai, planuojant e. sveikatos programos
pletros projektus.
Taip pat J. JanuSevi iene informavo, kad is Finans ministerijos yra gauta uzklausa, kurioje
praSoma pateikti konkre ius pareiskejus (e. sveikatos sistemos 2015-2025 metij plet os rogramos

jgyvendinimo priemoniij plane), kurie galetq buti jt aukti j valstybes projektq s raSus. J. Janusevi iene
atkreipe demesj, kad §iuo periodu nebefinansuoti jstaigq geografmiais pagrindais, o tureti} bOti
finansuojamos jstaigos lyde es, t.y. tik tos, kurios parade rezultatus, pazangq. Kitas ir mazesnius
rezultatus parodziusias jstaigas t aukti j pa tnerius arba j naudos gavejus.

E. sveikatos valdybos nariai sutare per 2 savaites pateikti savo siulymus del kokybinii} rodiklii}
skai iavimo metodikos ir galimus 2015-2025 metq pletros p og amos jgyvendinimo priemoniij piano
vykdytojus ir partnerius.

NUTARTA:
1. Sveikatos isteklii} prieziuros ir inovacijij valdymo departamentui iki 2016 m. spalio I d.
parengti apklausos anketas jstaigoms ir jstaigi} specialistams del e. sveikatos naudojamumo ir pateikti
e. sveikatos valdybos nariams pastaboms ir pasiulymams p ies Sveikatos apsaugos ministe ijai
apklausiant jstaigas.

2. Sveikatos apsaugos ministerijos vadovybei pateikti pasiulymus del teleradiologijos,
teiekardiologijos ir teleoftalmologijos, juos pristatyti ir aptarti darbo tvarka su Sveikatos apsaugos
ministerijos padaliniais bei Valstybine ligoniq kasaprie Sveikatos apsaugos ministerijos.
3. Per 2 savaites (iki 2016 m. rugsejo 26 d.) pateikti savo siulymus del kokybinii} rodiklii}
skaidiavimo metodikos, kuri butu taikoma tick LNSS sveikatos prieziuros jstaigij vadovi} darbo
uzmokesdio kintamajai daliai nustatyti, tiek nustatant galimus 2015-2025 metij pletros p ogramos

jgyvendinimo priemoniij piano vykdytojus ir partnerius.

Posedzio pirmininke

Posedzio sekretore
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Simona Griciene

