LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA

E. SVEIKATOS VALDYBOS POS DZIO PROTOKOLAS
2016-12- 6Nr. LP- 33 b
Vilnius
Posedis jvyko 2016 m. lapkricio 29 d. 10:00 val. Sveikatos apsaugos ministerijos 306 konferenciji}
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 istekliij rieziuros ir inovacijij valdymo departamento E. sveikatos koordinavimo ir
jgyvendinimo skyriaus vyriausioji specialiste.
Dalyvavo:
1. Juras Banys, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko visuomeninis konsultantas svietimo ir

mokslo klausimais (valdybos narys);
2. Normantas Ducinskas, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Sveikatos istekliq
prieziuros ir inovacijij valdymo departamento E. sveikatos koordinavimo ir jgyvendinimo

skyriaus vedejas (valdybos narys);
3. Evaldas Germanas, Susisiekimo ministro patarejas (valdybos narys);

4. Justinas Ivaska, Vsf Vilniaus universiteto ligonines Santariskiij klinikij direktorius pletrai
(valdybos narys);
5. Daiva Pentiokiniene, Lietuvos sveikatos mokslij universiteto ligonines Kauno klinikij dire tore

valdymui ir pletrai (valdybos nare);
6. K stutis Staras; Vsj Centro poliklinikos direktorius (valdybos narys);
7. Vytautas Gavenavicius, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Sveikatos
istekliij prieziuros ir inovaciji valdymo departamento E. sveikatos koordinavimo ir
jgyvendinimo skyriaus vyriausiasis specialistas;
8. Simona Griciene, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Sveikatos istekliij
prieziuros ir inovacijij valdymo departamento E. sveikatos koordinavimo ir jgyvendinimo

skyriaus vyriausioji specialiste;
9. Rytis Masiliunas, Jaunijjij gydytojij asociacijos valdybos narys;
Darbotvarke:
1. E. sveikatos statuso pristatymas, praejusio posedzio nutarimij apzvalga;
2. E. sveikatos sistemos 2015-2025 m. pletros programos jgyvendinimo priemoniij piano
konkreciij vykdytojij irpartneriij kandidatunj tvirtinimas;
E. sveikatos valdybos nariams el. pastu issiijsta posedzio medziaga:
1. E. sveikatos procesij rodikliai (pridedama);
2. E. sveikatos valdybos posedziij nutarimij apzvalga (pridedama);
3. Sveikatos prieziuros jstaigij apklausos rezultatai (pridedama);

4. Specialistij apklausos rezultatai (pridedama);
5. 2016 m. lapkricio 18 d. Vsj Vilniaus universiteto ligonines Santariskiij klinikij rastas Nr. JR-

6537 (pridedama);
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6. E. sveikatos sistemos 2015-2025 m. pletros programos jgyvendinimo priemoniij piano

priemomij vykdytojai ir partneriai (pridedama);
SVARSTYTA: Praejusio E. sveikatos valdybos posedzio nutarimai.
J. Januseviciene apzvelge E. sveikatos vadybos posedzio, vykusio 2016 m. spalio 26 d.,
nutarimus ir pristate j'1 vykdymo busen (pridedama).
J. Januseviciene informavo, kad darbo grupes del nuotolinio medicines pagalbos priemonii}
israsymo rastu vadovybei pateiki parengtq teises aktij projektai yra nukreipti Valstybinei ligoniii kasai
prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir Sveikatos apsaugos ministerijos Farmacijos departamentui
vizuoti projektus arba teikti pastabas ir atkreipe demesj, kad darbo tvarka planuojama pasiteirauti ir
paraginti del sii teises aktij projektij vizavimo.
J. Januseviciene informavo, kad Sveikatos apsaugos ministerija kreipsis j Vs{ Radviliskio
ligonin del sukurtos medicininiij vaizdi} perdavimo \ ESPBI IS priemones dokumentaeijos, vartotojo
s sajos perdavimo suinteresuotoms sveikatos prieziuros staigoms (toliau - SP{).
J. Januseviciene atkreipe demesj, kad iki 2016 m. lapkricio 18 d. E. sveikatos valdybos nariai
turejo pateikti argumentuotus siulymus del E. sveikatos sistemos 2015-2025 m. pletros programos

jgyvendinimo priemonii} piano projektiniij grupiij konkreciij vykdytojii ir partneriij kandidatur , taciau
rastas gautas tik is Vs{ Vilniaus universiteto ligonines Santariskiij kliniki .
SVARSTYTA: E. sveikatos statusas.
N. Ducinskas pristate kritiniq e. sveikatos proces rodikliij faktinius rezultatus.
J. Januseviciene atkreipe demesj, kad nuo 2017 m. SP{ vaiko gimimo pazymejimus,

medicininius mirties liudijimus privales civilines metrikaeijos jstaigai perduoti elektroniniu budu, o siai
dienai sii} pazymq perdavimas j ESPBI IS yra mazas, irpasiule pakartotinai kreiptis j SP del siq pazymij
aktyvesnio perdavimo j ESPBI IS.
E. sveikatos valdybos nariai pritare siulymui.
J. Januseviciene informavo, kad e. sveikatos valdybos nariams kritiniij e. sveikatos proces
rodikliq faktiniai rezultatai buvo pateikti el. pastu, bei atkreipe demesj, kad naudojimo apimtys kasdien
dinamiskai auga.
E. sveikatos valdybos nariai pritare kritiniij e. sveikatos proces rodikluj faktiniams rezultatams.
SVARSTYTA: Sveikatos prieziuros jstaig ir specialistij apklausos del e. sveikatos
naudojamumo rezultatai.
N. Ducinskas pristate SP{ ir specialist apklausi} del e. sveikatos naudojamumo rezultatus
(pridedama).
E. sveikatos valdybos nariai atkreipe demesj j pateiktas pastabas del informaeijos dubliavimo
popierinese formose.
J. Januseviciene informavo, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2011 m. geguzes 19 d. jsakymu Nr. V-499 „Del Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 1999 m. lapkricio 29 d. jsakymo Nr. 515 „Del sveikatos prieziuros jstaigij veiklos apskaitos ir
atsakomybes tvarkos papildymo 2.6-2.S papunkcii nuostatomis, elektroniniu budu pildomos
paciento sveikatos informaeijos neprivaloma pakartotinai pildyti popieriniu budu ir sj informaeija yra
iskomunikuota SP{.

J. Ivaska atkreipe demesj, kad skirtingose SP{ dubliuojami tie patys tyrimai ir SPJ galetij buti
motyvuojamos taikant didesnj jkainj, jei pvz. pateikti* tyrimi* rezultatus j ESPBI IS.
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J. Januseviciene atkreipe demesj, kad ESPBI IS kaupiami paciento sveikatos duomenys leidzia
tam tikrais atvejais nekartoti tyrimij ir efektyviau, saugiau ir kokybiskiau teikti sveikatos prieziuros
paslaugas ir SPf reiketij skatinti teikti duomenis j ESPBI IS.
E. sveikatos valdybos nariai nutare teikti siulym Sveikatos apsaugos ministrui, kad Valstybine

ligoniij kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos atliktq paskutinio ketvircio analiz del paslaugij
dubliavimo ir jos pagrindu suformuotq siulymus, skatinant SP{ teikti duomenis } ESPBI IS, kurie leistij
tam tikrais atvejais nekartoti tyrimij.
K. Staras atkreipe demes specialist siulymus didinti kompiuterinj rastingum ir patikino kad
sveikatos prieziuros specialistams truksta mokymq, bazimij ziniij apie informacines sistemas, kurias
galetij duoti tiek universitetai, tick kolegijos.
R. Kalinauskas atsake, kad sios zinios gaiety buti gilinamos pradedant rezidentuty.
J. Januseviciene papilde, kad norint atnaujinti sveikatos prieziuros specialisto licencij gaiety
buti jtraukiamas tam tikras privalomij akademinii valandij skaicius elektroninii sveikatos sistemij
mokymui.
E. sveikatos valdybos nariai pritare siulymams.
SVARSTYTA: E. sveikatos sistemos 2015-2025 m. pletros programos jgyvendinimo priemonii
piano konkrec vykdytoji ir partneri kandidaturos.
. J. Januseviciene atkreipe demesj, kad siulymus del E. sveikatos sistemos 2015-2025 m. pletros

programos jgyvendinimo priemon piano projektin grup konkrecty vykdytojij ir partnerty
kandidat ity pateike tik Vs{ Vilniaus universiteto ligonines Santariskty klinikos.
E. sveikatos valdybos nariai pastebejo, kad klausimas ypac svarbus ir turety buti svarstomas ir
tvirtinamas artimiausiame E. sveikatos valdybos posedyje.
J. Januseviciene paragino visus e. sveikatos valdybos narius, taip pat jauntyi gydytojq
asociacijos atstov iki artimiausio E. sveikatos valdybos posedzio pateikti argumentuotus siulymus del
galimij vykdytoji ir partnerty. J. Januseviciene pasiule 2016 m. gruodzio 22 d. rinktis j E. sveikatos
valdybos posedj.
E. sveikatos valdybos nariai pritare siulymams.

NUTARTA:
1. Kreiptis j VsJ Radviliskio ligonin$ del sukurtos medicininty vaizdij perdavimo j ESPBI IS
priemones dokumentacijos, vartotojo s sajos perdavimo suinteresuotoms sveikatos prieziuros
jstaigoms.
2. Iki 2016 m. gruodzio 15 d. paraginti sveikatos prieziuros jstaigas vaiko gimimo pazymejimus,

medicininius mirties liudijimus tvarkyti elektroniniu budu ir aktyviau perduoti j ESPBI IS.
3. Pritarti kritinty e. sveikatos proces rodiklty faktiniams rezultatams.

4. Sveikatos apsaugos ministerijos vadovybei siulyti pavesti Valstybinei ligonty kasai prie
Sveikatos apsaugos ministerijos atlikti paskutinio etvircio analiz del paslaugij dubliavimo ir jos

pagrindu suformuoti siulymus skatinancius SP] teikti duomenis j ESPBI IS, kurie leisty tam tikrais
atvejais nekartoti tyrimip

5. Sveikatos apsaugos ministerijos vadovybei siulyti kreiptis j mokslo ir studity institucijas del
bazinty zinty apie sveikatos informacines sistemas jtraukimo j sveikatos prieziuros studity programas
bei, atnauj inant sveikatos prieziuros specialisto licencty, jtraukti privalonty akademinty valand
skaicty elektroninty sveikatos sistemi} mokymui.
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6. Iki 2016 m. gruodzio 18 d. E. sveikatos valdybos nariai pateis argumentuotus siulymus del
E. sveikatos sistemos 2015-2025 m. pletros programos igyvendinimo priemoniij piano projektinii}
grupiij konkreci vykdytojij ir partnerii} kandidatunj.
7. 2016 m. gruodzio 22 d. rinktis j E. sveikatos valdybos posedp

Justina Januseviciene

Posedzio sekretore

Vilma Telyceniene

