ETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA
. SV IK TOS VALDYBOS POSEDZIO PROTOKOLAS
2016-12-28 Nr. LP-421
Vilnius
Posedis jvyko 2016 m. gruodzio 22 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 istekliij prieziuros ir inovacijij valdymo departamento E. sveikatos koordinavimo ir

jgyvendinimo skyriaus vyriausioji specialiste.
Dalyvavo:

1. Aurimas Baliukevicius, Valstybines ligoniij kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Informacinip technology p departamento direktorius, laikinai vykdantis Valstybines ligoniy
kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus funkcijas (valdybos pirmininkes
pavaduotojas);
2. Juras Banys, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko visuomeninis konsultantas svietimo ir

mokslo klausimais (valdybos narys);
3. Normantas Ducinskas, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Sveikatos istekliy
prieziuros ir inovacijy valdymo departamento E. sveikatos koordinavimo ir jgyvendinimo
skyriaus vedejas (valdybos narys);
4. Evaldas Germanas, Susisiekimo ministro patarejas (valdybos narys);

5. Justinas Ivaska, Vs{ Vilniaus universiteto ligonines Santariskiy kliniky direktorius pletrai
(valdybos narys);
6. Monika Maciulyte, Monika Maciulyte, „Strateginiy sveikatos iniciatyvy , AbbVie va ove Ryty
Europos, Artim jy Ryty ir Afrikos regionams, nepriklausoma eksperte (valdybos nare);
7. Daiva Pentiokiniene, Lietuvos sveikatos moksly universiteto ligonines Kauno kliniky direktore

valdymui ir pletrai (valdybos nare);
8. K stutis Staras; Vs{ Centro poliklinikos direktorius (valdybos narys);
9. Vytautas Gavenavicius, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Sveikatos
istekliy prieziuros ir inovacijy valdymo departamento E. sveikatos koordinavimo ir

jgyvendinimo skyriaus vyriausiasis specialistas;
10. Simona Griciene, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Sveikatos istekliy
prieziuros ir inovacijy valdymo departamento E. sveikatos koordinavimo ir jgyvendinimo

skyriaus vyriausioji specialiste;
11. Marija Kaminskiene, Vs{ Radviliskio ligonines gydytoja radiologe;
12. Genadijus Marudinas, Vs{ Radviliskio ligonines vyr. IT specialistas;
13. Rytis Masiliunas, Jaunyjy gydytojy asociacijos valdybos narys;
14. Danute Povelauskiene, Vs{ Radviliskio ligonines direktore;
Darbotvarke:
1. Sukurty e. sveikatos sprendimy naudojimo geroji praktika;
2. E. sveikatos statuso pristatymas, praejusio posedzio nutarimy apzvalga;
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3. E. sveikatos sistemos 2015-2025 m. pletros programos jgyvendinimo pnemoniij piano

konkrechj vykdytojij ir partneriij kandidatunj tvirtinimas;
E. sveikatos valdybos nariams el. pastu issiijsta posedzio medziaga:

1. E. sveikatos procesij rodikliai (pridedama);
2. E. sveikatos valdybos posedzhj nutarimij apzvalga (pridedama);
3. 2016 m. lapkricio 18 d. VsJ Vilniaus universiteto ligonines Santariskiij klinikij rastas Nr. JR-

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

priemoniij vykdytojai ir partneriai (pridedama);
5. ESPBI IS naudojimo dinamika (pridedama);
SVA STYTA: Sukurtij e. sveikatos sprendim naudojimo geroji praktika.
J. Januseviciene atkreipe demesj, kad VsJ Radviliskio ligonine is visij Lietuvos sveikatos

prieziuros jstaigij aktyviausiai teikia medicininius vaizdus j ESPBI IS ir paprase Vs{ Radviliskio
ligonines atstovus pasidalinti sukurtij e. sveikatos sprendiimj naudojimo ger ja praktika.

G. Marudinas pristate Vs{ Radviliskio ligonines IS sprendimus.
J. Januseviciene atkreipe demesj, kad sveikatos prieziuros jstaigos (toliau - SP{) domisi
medicininii* vaizdij perdavimu j ESPBI IS ir butij suinteresuoti naudotis sukurta priemone, kuria
naudojasi VsJ Radviliskio ligonine ir pa rase VsJ Radviliskio ligonines atstov pasidalinti
rekomendacijomis, rizikomis ir sekme su besidominciomis SPJ.
VsJ Radviliskio ligonines atstovai sutiko pasidalinti ger ja praktika su kitomis SPJ.
SVARSTYTA: Praejusio E. sveikatos valdybos posedzio nutarimai.
J. Januseviciene apzvelge E. sveikatos valdybos 2016 metij nutarimus ir atkreipe demesj, kad E.
sveikatos valdybos 2016 m. siulymai buvo jgyvendinti. J. Januseviciene atkreipe demesj, kad posedzio,
vykusio 2016 m. lapkricio 29 d., nutarimi} vykdymo busena buvo siijsta el. pastu (pridedama).
SVARSTYTA: E. sveikatos statusas.
. Januseviciene informavo, kad e. sveikatos valdybos nariams kritinh} e. sveikatos proces

rodikli faktiniai rezultatai buvo pateikti el. pastu.
N. Ducinskas pristate ESPBI IS naudojimo dinamik ir atkreipe demesj, kad yra 66 SPJ, kurios
dalyvavo HIS projektuose, taciau neteikia elektroniniij dokumentip
J. Januseviciene atkreipe demesj, kad tos SPJ susiduria su SP kokybes valdymo arba SPJ IS

problemomis ir azymejo, kad Sveikatos apsaugos ministerija planuoja kreiptis j Informacines
visuomenes pletros komitet prie Susisiekimo ministerijos ir VsJ Centrin projekt valdymo agentur
ir inicijuoti pazeidimus.
A. Baliukevicius pasiule su E. sveikatos rezultatais, planais supazindinti Lietuvos Respublikos
Seimo Sveikatos reikahj komitet .
E. sveikatos valdybos nariai pritare siulymui.

SVARSTYTA: E. sveikatos sistemos 2015-2025 m. pletros programos jgyvendinimo priemonh}
piano konkrecii} vykdytojij ir partnerhj kandidaturos.
J. Januseviciene informavo, kad buvo apsvarstyti teikti siulymai del galirm E. sveikatos

sistemos 2015-2025 m. pletros programos jgyvendinimo priemonhj piano konkrechj vykdytojij ir
partneriij kandidatunj ir papildyta galimais partneriais (pridedama).
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E. sveikatos valdybos nariai apsvarste E. sveikatos sistemos 2015-2025 m. pletros programos

jgyvendinimo priemonip piano projektinip grupiij. konkrecip vykdytojp ir partnerip kandidaturas, pritare
siulomiems pakeitimams ir papildomai nutare:
1. 3 projektineje grupeje „Speci lizuotp portalinip e. pasl ugp sveikatos prieziuros staigoms ir
specialistams sukurimas is esmes pritarti moduliams ir jp. vykdytojams bei siulomiems partner ams,
taciau E. sveikatos sistemos 2015-2025 m. pletros programos jgyvendinimo priemonip plane

neapibrezti konkrecip modelip, o modulius identifikuoti investicinio projekto rengimo metu.
2. 4 projektineje grupeje „ESPBI IS ir sveikatos prieziuros jstaigi* (SP{) informacinip sistemp
pletra (sklaida), sudarant s lygas 100 % SP{ naudotis e. sveikatos priemonemis :
a) specializuotoje srityje: „Integruoti odontologines paslaugas j ESPBI portal ., uztikrinant

prieinamum specialistams ir gyventojams vykdytoj Vilniaus Universiteto ligonines Zalgirio linik .
keisti j Lietuvos Respublikos odontolog rumus;
b) 4 E. sveikatos valdybos nariams balsuojant „uz , 2

„pries , 1

susilaikant, palikti

specializuoty sritj „Pletoti SP| istekliy valdymo priemones jas susiejant su SP IS, jei SP{ tokias turi 5
vykdytoju siulant Valstybin ligoniy asy prie Sveikatos apsaugos ministerijos.
c) atsizvelgiant j tai, kad 2 IS lygiagretus vystymas nera tikslingas, apjunti specializuotas sritis.
„Integruoti uzkreciamy lig ir jy sukelej IS su ESPBI IS ir „Sukurti tuberkuliozes (TB) posistem
ESPBI IS pakeiciant j „Sukurti uzkreciam ligy posistem? ESPBI IS s jy integmojant sukurtas IS .
3. 6 projektineje grupeje „Nacionalines medicininiy vaizdy archyvavimo ir main informacines
sistemos posistemes modemizavimas ir jos pagrindu teiki my e. paslaug pletra prie partneri jtraukti
Valstybin? akreditavimo sveikatos prieziuros veiklai tamyby prie Sveikatos apsaugos ministerijos.
4. 8 projektineje grupeje „Darbo saugos ir visuomenes sveikatos rizikos veiksni valdymo,

stebesenos ir informavimo elektroniniy paslaugy ESPBI IS sukunmas prie partneriy jtraukti
Nacionalinj visuomenes sveikatos centr ir Savivaldybiy visuomenes sveikatos biurus.

5. 9 projektineje grupeje „Elektroniniy paslaugy vieningai laboratoriniy tyrimy aprasymo
nomenklatura! naudoti sukurimas prie partneriy jtr ukti Nacionalin? visuomenes sveikatos prieziuros
laboratory

y.

.

6. 10 projektineje grupeje „Medicininiy termin klasifikatoriaus pletra kunant kokybiskas
elektronines paslaugas sveikatos prieziuros jstaigose rie partneriy jtraukti Valst bin? lietuviy kalbos
komisijy.

...

,

......

7. 11 projektineje grupeje „Sveikatos prieziuros jstaigy tinklo pagrindim veiklos rodi iiy
sistemos sukurimas prie partneriy jtraukti Valstybin? ligoni kasy prie Sveikatos apsaugos
ministerijos.

#

.

v

.

.

8. 12 projektineje grupeje „Valstybes jonizuojanciosios spinduliuotes saltmiy ir darbuotojy
apsvitos registro pletra ir susijusiy e. paslaug sveikatos prieziuros jstaigoms, sveikatos prieziuros
specialistams ir pacientams sukurimas11 del proceso kontroles prie artneriy jtraukti Sveikatos apsaugos
ministerij .
9. E. sveikatos sistemos 2015-2025 m. pletros programos jgyvendinimo pnemom plane
projektini grupi vertes suapvalinti, pazymint, kad vertes yra preliminaries ir gali buti keiciamos
paraisky teikimo metu. .
J. Januseviciene padekojo uz konstruktyv E. sveikatos valdybos arb ir mformavo, ad

artimiausiame posedyjeplanuojamas Jaun jy gydytoj asociacijos siulymy del e. sveikatos pristatymas,
bei bus pristatyta informaeija del elektroniniy dokumenty.
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NUTARTA:
1. Pritarti kritiniii e. sveikatos proces rodikl j faktiniams rezultatams.

2. Sveikatos apsaugos ministrui siulyti supazindinti Lietuvos Respublikos Seimo Sveikatos
reikali} komitet su E. sveikatos statusu.
3. Pritarti E. sveikatos sistemos 2015-2025 m. pletros programos jgyvendinimo priemonii* piano

projektinhj grupip konkrecip vykdytojp ir partnerip kandidaturoms ir kartu siais papildomais siulymais
teikti Sveikatos apsaugos ministrui:

3.1.3 projektineje grupeje „Specializuotpportalinip e. paslaugp sveikatos prieziuros jstaigoms
ir specialistams sukurimas is esmes pritarti moduliams ir jp vykdytojams bei siulomiems partner!ams,
taciau E. sveikatos sistemos 2015-2025 m. pletros programos gyvendinimo priemonip plane
neapibrezti konkrecip modelip, o modulius identifikuoti investicinio projekto rengimo metu.

3.2. 4 projektineje grupeje „ESPBI IS ir sveikatos prieziuros jstaigp (SP£) informacinip sistemp
pletra (sklaida), sudarant s lygas 100 % SPJ naudotis e. sveikatos priemonemis :
a) specializuotoje srityje: „Integruoti odontologines paslaugas ESPBI portal , uztikrinant
prieinamump specialistams ir gyventojams vykdytojp Vilniaus Universiteto ligonines Zalgirio klinikp
keisti | Lietuvos Respublikos odontologp rumus;
b) 4 E. sveikatos valdybos nariams balsuojant „uz , 2 - „pries , 1 - susilaikant, palikti

specializuotp sritj „Pletoti SPJ isteklip valdymo priemones jas susiejant su SPJ IS, jei SPJ to ias turi ,
vykdytoju siulant Valstybin ligonip kasp prie Sveikatos apsaugos ministerijos.
c) atsizvelgiant \ tai, kad 2 IS lygiagretus yystymas nera tikslingas, apjunti specializuotas sritis:
„Integruoti uzkreciamp ligp ir jp sukelejp IS su ESPBI IS ir „Sukurti tuberkuliozes (TB) posistem
ESPBI IS pakeiciant j „Sukurti uzkreciamp ligp posistem? ESPBI IS s jp integruojant sukurtas IS .
3.3. 6 projektineje grupeje „Nacionalines medicinini vaizdp archyvavimo ir mainp
informacines sistemos posistemes modemizavimas ir jos pagrindu teikiamp e. paslaugp pletra prie

partnerip jtraukti Valstybin? akreditavimo sveikatos prieziuros veiklai tamyb prie Sveikatos apsaugos
ministerijos.
3.4. 8 projektineje grupeje „Darbo saugos ir visuomenes sveikatos rizikos veiksnip valdymo,

stebesenos ir informavimo elektroninip paslaugp ESPBI IS sukurimas prie partnerip jtraukti
Nacionalinj visuomenes sveikatos centrp ir Savivaldybip visuomenes sveikatos biurus.

3.5. 9 projektineje grupeje „Elektronini paslaugp vieningai laboratorinip tyrimp aprasymo
nomenklatura! naudoti sukurimas prie partnerip traukti Nacionalin? visuomenes sveikatos prieziuros
laboratory

.

.

3.6. 10 projektineje grupeje „Medicininip terminp klasifikatoriaus pletra kuriant kokybiskas

elektronines aslaugas sveikatos prieziuros jstaigose prie partnerip jtraukti Valstybin$ lietuvip kalbos
komisij

.

...

.

,

3.7. 11 projektineje grupeje „Sveikatos prieziuros jstaigp tin lo pagrindinip veiklos rodiklip
sistemos sukurimas prie partnerip jtrau ti Valstybin? ligoni kas prie Sveikatos apsaugos
ministerijos.

3.8. 12 projektineje grupeje „Valstybes jonizuojanciosios spinduliuotes saltinip ir darbuotojp
apsvitos registro pletra ir susijusip e. paslaugp sveikatos prieziuros jstaigoms, sveikatos prieziuros
specialistams ir pacientams sukurimas del proceso kontroles prie partneri jtraukti Sveikatos apsaugos
ministerijp.
4. E. sveikatos sistemos 2015-2025 m. pletros programos jgyvendinimo priemonip plane

rojektinip grupip vertes suapvalinti, pazymint, kad vertes yra preliminarios ir gali buti keiciamos
paraiskp teikimo metu.
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5. Kreiptis j Sveikatos apsaugos ministerijos Visuomenes sveikatos prieziuros ir Asmens

sveikatos prieziuros departamentus del siulyrm del uzkreciamiijij ligij, tame tarpe ir tuberkuliozes,
duomenp kanalij sutvarkymo pateikimo;

Posedzio pirmininke

Posedzio sekretore

Justina Januseviciene

Vilma Telyceniene

