LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA
E. SVEIKATOS VALDYBOS POSEDZIO PROTOKOLAS
2017-07-28 Nr. LP-210

Vilni s
Posedis jvyko 2017 m. liepos 27 d. 10:00 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 inovacijij valdymo depa tamento E. sveikatos oordinavimo ir
jgyvendinimo skyriaus vyriausioji specialiste.
Dalyvavo:

1. Aurimas Baliukevicius, Valstybines ligoniij kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Informacinii} technology } de artamento direktorius, laikinai vykdantis Valstybines ligonip
kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus funkcijas (valdybos narys);
2. Audrius Daunoravicius, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patarejas (valdybos

narys);
3. Laimonas Griskevicius, Vs| Vilniaus universiteto ligonines Santaros klinikij Hematologijos,
onkologijos ir transfuziologijos centre vadovas (valdybos narys);
4. Petras Jakavonis, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos Informacines visuomenes

politikos departamento direktorius (valdybos narys);
5. Justina Januseviciene, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Sveikatos istekliij
prieziuros ir inovacijij valdymo departamento direktore (valdybos pirmininkes pavaduotoja);
6. Sarunas Narbutas, Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacijos (POLA) rezidentas
(valdybos narys);
7. K stutis Stasaitis, Lietuvos sveikatos mokslij universiteto ligonines Kauno klinikp Stacionarip
paslaugij koordinavimo tarnybos vadovas (valdybos narys);
8. Vaiva Almasova, VsJ Centro poliklinikos direktoriaus avaduotoja bendriesiems reikalams;
9. Vytautas Gavenavicius, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Sveikatos

isteklip prieziuros ir inovacijij valdymo departamento E. sveikatos koordinavimo ir
jgyvendinimo skyriaus vyriausiasis specialistas;
10. Simona Griciene, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Sveikatos istekliij
prieziuros ir inovacijij valdymo de artamento E. sveikatos koordinavimo ir jgyvendinimo
skyriaus vyriausioji specialiste;
11. Romualdas Kizlaitis, V§{ Vilniaus universiteto ligonines Santaros klinikij Informatikos ir pletros
cent o direktorius;
12. Antanas Montvila, Jauniyp gydytojij asociacijos valdybos narys;
Darbotvarke:

1. 2009-2015 metij E. sveikatos sistemos pletros projektij rodikliij ristatymas;
2. E. svei atos sistemos 2015 2025 metij pletros programos jgyvendinimo priemoniij piano
projekto svarstymas;
E. sveikatos valdybos nariams el. pastu issipsta posedzio medziaga:
l.E. sveikatos sistemos 2017-2025 m. pletros programos priemoniij piano projektas

(pridedama);
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2. 2009-2015 metij E. sveikatos sistemos pletros rojektij apzvalg (pridedama);
SVARSTYTA: Del valstybinio audito ataskaitos Nr. VA-2017-P-900-3-12 „Elektronines
sveikatos sistemos kurimas rekomendacijij jgyvendinimo iano 4.4 priemones: „E. sveikatos valdyboje
patvirtinti tvark , susijusi su ESPBI IS veikimo ztikrinimo ki'iterijais ir tarp Sveikatos a saugos
ministerijos ir VJ egistnj centre sudaryta Valstybes biudzeto le naudojimo sutartimi; jgyvendinimo.
J. Januseviciene pasiule jtraukti klausimq del valstybinio audito ataskaitos Nr. VA-2017-P-9003-12 „Elekt onines sveikatos sistemos kurimas** rekomendacijij jgyvendinimo piano 4.4 p iemones: „E.

sveikatos valdyboje patvirtinti tvarkq, susijusiq su ESPBI IS veikimo uztiki'inimo ki'ite ijais ir tarp
Sveikatos apsaugos ministerijos i Vj Registnj centre sudaryta Valstybes biudzeto lesij naudojimo
sutartimi; jgyvendinimo j E. sveikatos valdybos posedzio darbotvark .
E. sveikatos valdybos na iai pritare siulymui.

J. Janusevi iene atkreipe demesj, kad tarp Sveikatos apsaugos ministerijos ir V{ Registnj centra
(toliau- RC) sudarytoje Valstybes biudzeto lesij naudojimo sutartyje yranumatyti RC veiklos vertinimo
kriterijai, susij su nepertraukiamu ESPBI IS darbo uztik inimu ir informavo, kad RC teiki SAM
ataskaitas kas ketvirtj ir pasiule E. sveikatos valdyboje priimti sprendim del §iij kriterijij pristatymo E.
sveikatos valdyboje.
E. sveikatos valdyba, atsizvelgdama j Lietuvos Respublikos Vyriausybes posedzio protokolo Nr.
30 8.1. nutarimq, kuriuo pritariama ESPBI IS pagrindinio tvarkytojo funkcijas is RC perduoti Valstybinei
ligoniq kasai prie Sveik tos apsaugos ministerijos (toliau - VLK), nuta e nejvedineti naujij k iterijij, taCiau
kreiptis j RC del veiklos vertinimo kriterijij skaiciavimo metodikos pateikimo ir kviesti RC E. sveikatos
valdyboje kas etvirtj, o pagal po eikj dazniau, pristatyti RC veiklos vertinimo kriterijus.
PRISTATYTA: 2009-2015 metij E. sveikatos sistemos pletros projektij rodikliai.
J. Januseviciene p istate E. sveikatos sistemos 2009 2015 m. plet os programos jgyvendinimo
tikslus, sukurtos e. sveikatos sistemos veikimo apimtis, E. sveikatos sistemos 2009-2015 pletros
projektus, Lietuvos e. sveikatos sistemos funkcines architekturos modelj, E. sveikatos projektij biudzetq,
E. sveikatos projektij biudzeto paskirstym , E. sveikatos sistemos 2009-2015 m. pletros projektuose

(toliau - projektai) suku tij e. paslaugij naudojimo rodiklius po 1 metij, E. sveikatos situacijij po viene iij
metij, duomenij teikimo j ESPBI IS dienos statistikij, aktyviausiai j ESPBI IS teikiamij dokumentij
statisti , dinamik (p idedama).
S. Narbutas atkreipe demesj, kad ESPBI IS pajegi priimti duomenis, taciau sveikatos prieziuros
jstaigos (toliau - SPJ) nepateikia info macijos j centrin sistem , o SP{ aktyviau teikiant duomenis,
pacientij pasitenkinimas zymiai didetij.
L. GriSkevicius asiteiravo ar yra patvirtinta pasiekimo odiklio skaiCiavimo metodika, ka visos
SPJ supratij vienodai.
J. Januseviciene ats ke, kad metodika patvirtinta ir tai yra iCkomunikuota dalyvavusioms
proje tuose SPJ, taip pat 2017 m. liepos 20 d. Informacines visuomenes pletros komitetas p ie
Susisiekimo ministe ijos raStu Nr. S-574 projektij vykdytojams iSkomunikavo informacij del odiklio
skai iavimo ir atsiskaitymo tvarkos i pakviete SPJ atstovus, susipazinus su teikiama informacija, turint
pastabij, reaguoti del tvarkos.

J. JanuSeviCiene atkreipe demesj, kad siekiant uztik inti rodiklio pasiekimij privalu uztiki'inti
ESPBI IS integracines s sajos greitaveikq, patikimumq, stabilumq duomenij priemimui is SPJ IS,
uztikrinti operatyvij iS treCiij saliij gaunami klasifikatoriij, regist i kt. atnaujinim ESPBI IS,
optimizuoti reikalavimus del el. paraSo naudojimo, aiskiai iskomunikuoti terminus p ivalomam
prio itetiniam e. dokumentij israsymui, atsisakant opieriniij dokumentij.

V. AlmaSova pasifile atlikti tarpinj rodiklii jvertinim .
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E. sveik tos valdybos nariai sutare, kad siekiant jvertinti rizikingiausius projektus, Sveikatos
apsaugos ministerija raStu turetij informuoti SP{ del tarpinio rodiklio vertinimo 2017 m. rugsejo 1 d. ir
paragintij SP[ aktyviau naudotis sukurtomis e. sveikatos paslaugomis.

SVARSTYTA: E. sveikatos sistemos 2015-2025 metij letros programos jgyvendinimo
priemonii} piano projektas.
J, JanuSeviciene atkreipe demesj, kad 2 E. sveikatos valdybos nariai pateike pastabas.

§. Narbutas atkreipe demesj, kad priemoniij vertinimui ir siulymui reikalingas e. sveikatos
valdybos aiskus sutarimas ir vienodas matymas del E. sveikatos sistemos pletros architekturos

koncepcijos, e. sveikatos kompetencijos centre vietos joje ir funkcijij.
E. sveikatos valdybos nariai nutare 2017 m. rugpjuCio 8 d. rinktis j posedj, kuriame A.
Baliukevicius pristatys E. sveikatos sistemos finansavimo modelio projekt .

E. sveikatos valdybos nariai nutare 2017 m. rugpju6io 17 d. posedyje aptarti E. sveikatos
sistemos pletros architekturos koncepcij , E. sveikatos kompetencijos centro koncepcij i funkeijas.

NUTARTA:
1. Kreiptis j V{ Registri} centr del veiklos ve tinimo kriterijij skai&avimo metodikos
pateikimo.
2. Kart§ j ketvirtj (esant poreikiui dazniau) kviesti VJ Registri} centr E. sveikatos valdyboje
pristatyti tarp Sveikatos apsaugos ministerijos ir V{ Registri} centro sudarytoje Valstybes biudzeto le§i}
naudojimo suta tyje numatytus VJ Registri} centro veiklos vertinimo kriterijus.
3. Sveikatos apsaugos ministerija rastu informuos e. sveikatos sistemos pletros 2009-2015 m.

projektuose dalyvavusias sveikatos p ieziuros jstaigas del tarpinio rodiklio vertinimo, kuris bus atliktas
2017 m. rugsejo 1 d., ir paragins sveikatos prieziuros jstaigas aktyviau naudotis sukurtomis e. sveikatos
paslaugomis.

4. 2017 m. rugpjuSio 8 d. E. sveikatos valdybos posedyje pristatyti E. sveikatos sistemos
finansavimo modelio projektf}.

5. 2017 m. ugpjucio 17 d. E. sveikatos valdybos posedyje aptarti E. sveikatos sistemos pletros
architekturos koncepcijf}, E. sveikatos kompetencijos centro koncepcij ir funkeijas.
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