LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA
E. SVEIKATOS VALDYBOS POSEDZIO PROTOKOLAS
2017-07-26 Nr. LP-207

Vilnius
Posedis jvyko 2017 m. liepos 20 d. 15:00 val. Sveikatos apsaugos ministerijos 318 konferencijij saleje.
Posedzio pirmininke - Kristina Garuoliene, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos viceministre;
Posedzio sekretore - Vilma Telyceniene, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos
Sveikatos istekliij prieziuros ir inovaciji} valdymo departamento E. sveikatos koordinavimo ir
gyvendinimo skyriaus vyriausioji specialiste.
Dalyvavo:
1. Aurimas Baliukevicius, Valstybines ligoniij kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Informacinii technology 1 departamento direktorius, laikinai vykdantis Valstybines ligoniy

kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus fimkcijas (valdybos narys);
2. Audrius Daunoravicius, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro atarejas (valdybos

narys);
3. Paulius Gradeckas, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko patarejas sveikatos, jaunimo ir

nevyriausybiniy organizacijy klausimais (valdybos narys);
4. Laimonas Griskevicius, Vs{ Vilniaus universiteto ligonines Santaros kliniky Hematologijos,

onkologijos ir transfuziologijos centro vadovas (valdybos narys);
5. Petras Jakavonis, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos Informacines visuomenes

politikos departamento direktorius (valdybos narys);
6. Justina Januseviciene, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Sveikatos istekliy

prieziuros ir inovacijy valdymo de artamento direktore (valdybos pirmininkes pavaduotoja);
7. Rytis Masiliunas, Jaun jy gydytojy asociacijos valdybos narys (valdybos narys);
8. Sarunas Narbutas, Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacijos (POLA) prezidentas

(valdybos narys);
9. K stutis Stasaitis, Lietuvos sveikatos moksly universiteto ligonines Kauno kliniky Stacionariy
paslaugy koordinavimo tamybos vadovas (valdybos narys);
10. Vaiva Almasova, Vs{ Centro poliklinikos direktoriaus pavaduotoja bendriesiems reikalams;
11. Vytautas Gavenavicius, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Sveikatos
istekliy prieziuros ir inovacijy valdymo departamento E. sveikatos koordinavimo ir
jgyvendinimo skyriaus vyriausiasis specialistas;
12. Simona Griciene, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Sveikatos istekliy
prieziuros ir inovacijy valdymo departamento E. sveikatos koordinavimo ir gyvendinimo

skyriaus vyriausioji specialiste;
13. Romualdas Kizlaitis, Vs{ Vilniaus universiteto ligonines Santaros kliniky Informatikos irpletros
centro direktorius;
14. Giedrius Leimonas, Lietuvos sveikatos moksly universiteto ligonines Kauno kliniky
Informaciniy technologijy tamybos vadovas;

15. Simona Stankeviciute, Jaunyjy gydytojy asociacijos pirmininke;
Darbotvarke:
1. E. sveikatos sistemos 2015-2025 mety letros rogramos jgyvendinimo priemoni piano
projekto aptarimas;
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2. Finansavimo modelio aptarimas;
E. sveikatos valdybos nariams el. pastu issiijsta posedzio medziaga:
1. E. sveikatos sistemos 2017-2025 m. pletros programos priemoniq piano projektas

(pridedama);
2. 2017 m. geguzes 5 d. rasto „Del E. svei atos finansavimo modelio Nr. BR-1389 kopija

(pridedama);
SVARSTYTA: E. sveikatos vyriausiojo architekto pareigybes aprasymas.
K. Garuoliene informavo, kad R. Masiliunas pasiule \ darbotvark? jtraukti klausim del
vyriausiojo Lietuvos e. sveikatos architekto pareigybes aprasymo. K. Garuoliene atkreipe demes , kad
susitikime su Susisiekimo ministerijos atstovais buvo akcentuojama, kad turime parodyti, jog gebame
lesas investuoti, t. y. e. sveikatos sistema veikia ir investuoti pinigai duoda rezultat bei turi buti
atsakingas asmuo uz e. sveikat kas ir gaiet buti vyriausias Lietuvos e. sveikatos architektas.
L. Griskevicius atkreipe demesj, kad E. sveikatos valdyboje svarbiausia yra pasitvirtinti
vyriausiojo architekto pareigyb?, kompetencijos centrq koncepcij , t stinj finansavim , o jvertinus e.
sveikatos sistemos projektij pasiekimo rodiklius, pasitvirtinti priemoniij piano*
A. Baliukevicius atkreipe demesj, kad pasiekti rodikliai yra svarbiausias klausimas.
P. Jakavonis atkreipe demesj, kad nebebus fmansuojama j tuos IT jrankius, kurie jau turejo
veikti.
E. sveikatos valdybos nariai nutare el. pastu teikti siulymus del vyriausiojo Lietuvos e. sveikatos
architekto pareigybes aprasymo bei siulymus del kompetencijos centro f inkciji}.
SVARSTYTA: Finansavimo modelis.
K. Garuoliene informavo, kad E. sveikatos valdybos nariai el. pastu gavo medziag , uri buvo
pateikta Sveikatos apsaugos ministrui, ir atkreipe demesj, kad pagal Valstybes kontroles
rekomendacijas, Sveikatos apsaugos ministerija yra jsipareigojusi iki 2017 m. liepos 31 d. Sveikatos
apsaugos ministro jsakymu patvirtinti E. sveikatos finansavimo modelj, kuris taip pat apimty jau
sukurtoms ir planuojamoms sukurti IS palaikyti reikalingo finansavimo jvertinimq.
J. Januseviciene atkreipe demesj, kad ESPBI IS fmansuojama biudzeto lesomis, taciau islieka
aktualus sveikatos prieziuros jstaigq (toliau - SPJ) valdomii informaciniij sistemij palaikymo klausimas,

siuo tikslu Valstybineje ligonrq kasoje prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau - VLK) buvo
sudaryta darbo grupe, kuri atliko analiz? del SP{ IS islaikymo altematyvi}, buvo priimtas sprendimas
teikti siulym Sveikatos apsaugos ministrui, taciau galutinis vadovybes sprendimas nebuvo priimtas,
kuris sklandziam visos e. sveikatos sistemos funkcionavimui yra labai svarbus.
K. Garuoliene atkreipe demesj, kad 2017 m. liepos 3 d. Vyriausybes pasitarime nutarta pritarti
ESPBI IS pagrindinio tvarkytojo funkcijq is V{ Registnj centro (toliau - RC) perdavimui VLK, todel
planuojama kreiptis j Valstybes kontrol del sios priemones nukelimo iki 2017 m. grubdzio 31 d.
L. Griskevicius atkreipe demesj, kad sveikatos prieziuros paslaugos nera suteiktos, jei jos nera
dokumentuotos, todel e. sveikatos paslaugos yra neatsiejame sveikatos prieziuros paslaugij dalis.

A. Baliukevicius atkreipe demesj, kad SP{ IT kastai patenka j siandienos paslaugos jkainj, taciau
atskirti e. sveikatos dalj nuo visij IT kastij yra subjektyvu.
J. Januseviciene atkreipe demesj, kad keiciamas Sveikatos apsaugos ministro jsakymas V-1019
"Del Lietuvos nacionalines sveikatos sistemos viesiyi} jstaigij veiklos fmansiniii rezultat vertinimo

kiekybiniij ir kokybiniij rodikliij ir vadovaujanciq darbuotojij menesines algos kintamosios dalies
nustatymo tvarkos apraso patvirtinimo", kuriuo siekiama skatinti SP{ vadovij aktyvum ir motyvuoti
naudoti ESPBI IS ir e. recepto posistemes e. paslaugas.
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E. sveikatos valdybos nariai nutare, kad VLK pateiks siulymus del SP{ IS finansavimo ir

pristatys posedyje, j kurj bus jtrauktas finansavimo klausimas.
SVARSTYTA: E. sveikatos sistemos 2015-2025 metij pletros programos jgyvendinimo
priemoniij piano projektas.
S. Narbutas pasiule pastabas ir siulymus E. sveikatos sistemos 2015-2025 metij pletros
programos igyvendinimo priemonii piano projektui pirmiausiai teikti el. pastu ir sekanciame posedyje
svarstyti.

E. sveikatos valdybos nariai pritare siulymai ir nutare iki kito posedzio teikti siulymus E.
sveikatos sistemos 2015-2025 metij pletros programos jgyvendinimo priemoniij piano projektui ir
nutare 2017 m. liepos 20 d. 10 val. rinktis j E. sveikatos valdybos posedj.

NUTARTA:
1. E. sveikatos valdybos nariai el. pastu teiks siulymus del vyriausiojo Lietuvos e. sveikatos
architekto pareigybes aprasymo bei siulymus del kompetencijos centro funkcijip

2. Valstybine ligonii} kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos pateiks siulymus del SPj IS
finansavimo.

3. 2017 m. liepos 27 d. 10 val. rinktis j E. sveikatos valdybos posedj.
4. Iki 2017 m. liepos 26 d. teikti siulymus E. sveikatos sistemos 2015-2025 metij pletros
programos jgyvendinimo priemoniij piano projektui.
5. 2017 m. liepos 27 d. E. sveikatos valdybos posedyje pristatyti 2009-2015 metij E. sveikatos
sistemos pletros projektij rodiklius.

Posedzio pirmininke

Posedzio sekretore

Kristina Garuoliene

Vilma Telyceniene

