LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA
E. SVEIKATOS VALDYBOS POSEDZIO PROTOKOLAS
2017-02-23 Nr. LP-49

Vilnius
Posedis ivyko 2017 m. vasario 22 d. 8:00 val. Sveikatos apsaugos ministerijos 318 konferencijij saleje.
Posedzio pirmininke - Justina Januseviciene, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos
Sveikatos isteklhj. priezitiros ir inovacijij valdymo departamento direktore;
Posedzio sekretore - Vilma Telyceniene, Lietuvos Respu likos sveikatos apsaugos ministerijos
Sveikatos istekliij prieziuros ir inovaciji} valdymo departamento E. sveikatos koordinavimo ir

jgyvendinimo skyriaus vyriausioji specialiste.
Dalyvavo:
1. Aurimas Veryga, Sveikatos apsaugos ministras;
2. Kristina Garuoliene, Sveikatos apsaugos viceministre;
3. Gintare Sakalyte, Sveikatos apsaugos viceministre;
4. Darius Kazlauskas, Sveikatos apsaugos ministro patarejas;
5. Audrius Daunoravicius, Sveikatos apsaugos ministro patarejas;
6. Lina Sriubene, Sveikatos apsaugos ministro patareja;
7. Aurimas Baliukevicius, Valstybines ligoniij kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Informacinhj technologijij departamento direktorius, laikinai vykdantis Valstybines ligoniij
kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus f mkcijas (valdybos pirmininkes
pavaduotojas);
8. Juras Banys, Lietuvos mokslo tarybos pirmininko pavaduotojas (valdybos narys);

9. Normantas Ducinskas, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos inisterijos Sveikatos istekliij
prieziuros ir inovaciji* valdymo departamento E. sveikatos koordinavimo ir jgyvendinimo
skyriaus vedejas (valdybos narys);
10. Evaldas Germanas, Susisiekimo ministerijos vyriausiasis patarejas (vyriausiasis valstybes

informaciniii isteklhj valdymo jgaliotinis) (valdybos narys);
11. Justinas Ivaska, Vs{ Vilniaus universiteto ligonines Santariskiij klinikij direktorius pletrai
(valdybos narys);
12. Daiva Pentiokiniene, Lietuvos sveikatos mokslij universiteto ligonines Kauno klinikij direktore
valdymui ir pletrai (valdybos nare);
13. K stutis Staras; Vs{ Centro poliklinikos direktorius (valdybos narys);
14. Adomas Danilevicius, Lietuvos medicines student asociacijos (LiMSA) atstovas;
15. Vytautas Gavenavicius, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Sveikatos
isteklixj prieziuros ir inovaeiji} valdymo departamento E. sveikatos koordinavimo ir
jgyvendinimo skyriaus vyriausiasis specialistas;
16. Martynas Gedminas, Jauniijij gydytojij asociacijos prezidentas;
17. Simona Griciene, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Sveikatos isteklii}
prieziuros ir inovacijxj valdymo departamento E. sveikatos koordinavimo ir jgyvendinimo

skyriaus vyriausioji specialiste;
18. Antanas Montvila, Jaumyi} gydytojij asociacijos valdybos narys;
19. Simona Stan eviciute, Jauniyi} gydytoji} asociacijos valdybos pirmininke;
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Darbotvarke:
1. E. sveikatos valdybos veikla;
2. E. sveikatos sistemos 2015-2025 m. pletros programos jgyvendinimo priemonip planas;
3. Jauniyp gydytojij asociacijos atlikta apklausa: Pasitenkinimas e. sveikatos informacinemis
sistemomis;
4. E. sveikatos sistemos naudojimo apzvalga.
E. sveikatos valdybos nariams el. pastu issipsta posedzio medziaga:

I. E. sveikatos procesp rodikliai (pridedama);
PRISTATYTA: E. sveikatos valdybos veikla ir E. sveikatos sistemos 2015-2025 m. pletros
programos jgyvendinimo priemonip planas.
J. Januseviciene Sveikatos apsaugos ministerijos vadovybei pristate E. sveikatos valdybos
narius, svarbiausius E. sveikatos valdybos veiklos funkci ius blokus, E. sveikatos valdybos stebimus
ESPBI IS veiklos rodiklius, E. sveikatos valdybos stebimus e. sveikatos sistemos veiklos aspektus, 2016
m. E. sveikatos valdy os priimtus svarbiausius nutarimus, ESPBI IS, jos posistemh}, Valstybines

akreditavimo sveikatos prieziuros veiklai tamybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir Valstybines
vaisti; kontroles tamybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos valdomp registrq palaikymui skiriamas
valstybes biudzeto lesas, E. sveikatos sistemos 2015-2025 m. pletros programos gyvendinimo

priemoni piano projektus sujp vykdytojus bei partnerius, Valstybes kontroles audito uz 2009-2015 m.
pirmines jzvalgas (pridedama), bei atkreipe demesj, kad islieka aktualus sveikatos prieziuros jstaigp
valdomp informaciniij sistemp palaikymo klausimas, siuo tikslu Valstybineje ligoniij kasoje prie
Sveikatos apsaugos ministerijos buvo sudaryta dar o grupe, kuri atliko analiz§ del sveikatos prieziuros

jstaigp informaciniii sistemi} islaikymo altematyvti, buvo priimtas sprendimas teikti siulym Sveikatos
apsaugos ministrui, taciau galutinis vadovybes sprendimas nebuvo priimtas, kuris sklandziam visos e.
sveikatos sistemos funkcionavimui yra labai svarbus.

PRISTATYTA: Atliktos apklausos: Pasitenkinimas e. sveikatos informacinemis sistemomis,
rezultatai.

S. Stankeviciute pristate Jauniyp gydytojp asociacijos atliktos apklausos: Pasitenkinimas e.
sveikatos informacinemis sistemomis, rezultatus (pridedama).
A. Veryga padekojo uz pristatymus ir atkreipe demesj, kad e. sveikatos sistema yra veikianti,
yra palaikancip ir besidziaugiancip specialist , taciau taip pat yra ir didziuliai netolygumai tarp
sveikatos prieziuros jstaigp, naudojant e. sveikatos informacines sistemas. A. Veryga atkreipe demesj,
kad siekiant nekartoti klaidij, kai vienu metu startav? projektai buvo sunkiai suvaldomi, vertetij

pagalvoti apie kompetencijp centrq ar administratorip, gebancip valdyti tokio m sto projektus, paslaugxj
jsigijim . A. Veryga taip pat atkreipe demesj, kad neturi buti naujai kuriami atskiri registrai, o
pletojamos posistemes ESPBI IS apimtyje ir koncentmojamasi j jau sukurtus e. sveikatos sprendimus.
A. Veryga pastebejo, kad taip pat svarbus tikslas yra tureti priemones turimp sveikatos duomenp
analizei ir nuasmenintp duomenp panaudojimui mokslo tikslais, siam tikslui pasitelkiant sekmingus
sprendimus, sekmingai jvaldziusip analitikos priemones salip patirtj. A. Veryga atkreipe demesj, kad
pries priimant sprendimus del kompiuterines jrangos sveikatos prieziuros jstaigose, privalu

kompetentingai jvertinti jos poreikj sveikatos prieziuros jstaigose. A. Veryga atkreipe demesj, kad ir
privacies sveikatos prieziuros jstaigos neturi likti nuosalyje bei turi buti jtrauktos j e. sveikatos procesus,
taip pat neturi buti pamirsta visuomenes sveikata.
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J. Januseviciene atkreipe demesj, kad vises sveikatos prieziuros jstaigos, tick viesosios, tick
rivacies, turi teis$ ir galimyb$ naudoti sukurtus e. sveikatos sprendimus, ir patikslino, kad E. sveikatos

sistemos 2009-2005 m. pletros etape buvo orientuojamasi j klimkinius duomenis, o E. sveikatos
sistemos 2015-2025 metij pletros etape yra numatytos priemones ir susijusios su visuomenes sveikata.

A. Veryga taip pat atkreipe demesj, kad tam tikri sveikatos duomenys turi b ti prieinami ir
suteiktos teises prie kaupiamij duomeni ESPBI IS suinteresuotoms institueijoms, kurios duomenys yra
butini priimant sprendimus.
J. Januseviciene atkreipe demesj, kad asmens sveikatos duomenys yrajautrus duomenys, del siij

klausimi| laukia dideli issukiai su Valstybine duomem* apsaugos inspekeija ir tokiij duomenij atverimui
turety buti priim mi sprendimai valstybiniu lygmeniu.
A. Baliukevicius atkreipe demesj, kadpasigendama viesojoje erdveje svietimo, skleidziant zini%
kad e. sveikatos sistema veikia, kas po truputj pritrauktij skeptiskai nusiteikusias sveikatos prieziuros
jstaigas aktyviau naudotis sukurtais e. sveikatos sprendimais.
SVA STYTA: E. sveikatos sistemos naudojimas.
J. Januseviciene informavo, kad e. sveikatos valdybos nariams kritinhj e. sveikatos proces

rodikliij faktiniai rezultatai buvo pateikti el. pastu ir pristate E. sveikatos sistemos naudojimo statisti
(pridedama).

NUTARTA:
1. Pritarti kritiniij e. sveikatos proces rodikliij faktiniams rezultatams.

2. 2017 m. kovo 15 d. rinktis j E. sveikatos valdybos posedj ir j E. sveikatos valdybos posedzio
darbotvark jtraukti:
2.1. Jaumyij gydytojtj asociacijos atliktos apklausos ir e. sveikatos galimybh pristatym ;
2.2. Vaiko sveikatos pazymejimo perdavimo klausim svietimo institueijoms, pakvieciant

Lietuvos Respublikos svietimo ir mokslo ministerijos atstovus.

Posedzio pirmininke

Posedzio sekretore

Justina Januseviciene

Vilma Telyceniene

