LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA
E. SVEIKATOS VALDYBOS POSEDZIO PROTOKOLAS
2017-08-09 Nr. LP-219
Vilnius
Posedis vyko 2017 m. rugpjucio 8 d. 14:00 val. Sveikatos apsaugos ministerijos 318 konferencijp
saleje.
Posedzio pirmininke Justina Januseviciene, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos

Sveikatos istekli prieziuros ir inovacij valdymo departamento direktore;
Posedzio sekretore Vilma Telyceniene, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos

Sveikatos istekliij prieziuros ir inovacijij valdymo departamento E. sveikatos koordinavi o ir
jgyvendinimo skyriaus vyriausioji specialiste.
Dalyvavo:

1. Aurimas Baliukevicius, Valstybines ligonhj kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Informaciniit technology 1 departa ento direktorius, laikinai vykdantis Valstybines ligoniy
kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus funkcijas (valdybos narys);
2. Audrius Daunoravicius, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patarejas (valdybos

narys);
3. Paulius Gradeckas, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko patarejas sveikatos, jaunimo ir
nevyriausybiniy organizacij klausimais (valdybos narys);
4. Laimonas Griskevicius, Vs{ Vilniaus universiteto ligonines Santaros klini y Hematologijos,
onkologijos ir transfuziologijos centro vadovas (valdybos narys);
5. Rytis Masiliunas, Jaun jy gydytojy asociacijos valdybos narys (valdybos narys);
6. Sarunas Narbutas, Pagalbos on ologiniams ligoniams asociacijos (POLA) prezidentas
(valdybos narys);
7. K stutis Staras; Vs Centro poliklinikos direktorius (valdybos narys);
8. Zadvile Abeliene, Valstybines ligoniy kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus
pavaduotoja;

9. Simona Adamkeviciute, Valstybines ligoni kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Ekonomikos departamento direktore;
10. Vytautas Gavenavicius, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Sveikatos
istekliy prieziuros ir inovacij valdymo departamento E. sveikatos koordinavimo ir

jgyvendinimo skyriaus vyriausiasis specialistas;
11. Jolanta Izdoniene, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Sveikatos ekonomikos
departamento direktore

12. Antanas Montvila, Jaun j gydytojy asociacijos valdybos narys;
13. Saulius Starolis, Valstybines ligoniy kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Informaciniy technologijy departamento Informacini sistemy pletros skyriaus vedejas;
14. Laima Vaiciuliene, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Sveikatos
ekonomikos departamento Sveikatos draudimo skyriaus vedeja;
Darbotvarke:
1. E. sveikatos finansavimo modelio pristatymas;
E. sveikatos valdybos nariams el. pastu issi sta posedzio medziaga:

l.Asmens sveikatos prieziuros jstaigij, dalyvaujancii e. sveikatos sistemoje, finansinis

skatinimas (pridedama);
SVARSTYTA: E. sveikatos finansavimo modelis.
J. Januseviciene informavo, kad e. sveikatos valdybos nariai ej. pastu gavo sio posedzio
medziag irpaprase A. Baliukevicaus j pristatyti.
A. Baliukevicius pristate asmens sveikatos prieziuros jstaigij, dalyvaujanciij e. sveikatos
sistemoje, finansinio skatinimo teisinj ir fmansinj aspek us, nustatomas finansinio skatinimo s lygas,
skatinimo paskirstymo siulomus principus, galimq rodiklio ir jo bal galimas reiksmes. A.
Baliukevicius atkreipe demes , kad siuloma nustatoma skatinimo riba: iki 2 procentq einamqjq

biudzetiniij met PSDF biudzeto pajamij sumos, patvirtintos tij meti PSDF biudzeto rodikliij
patvirtinimo statymu, neturet sukelti jtampos biudzete ir skatinimas galeti vykti kart$ [ pus? metij. A.
Baliukevicius atkreipe demesj, kad j rodiklius gaiet buti jtrauktas e. receptas, medicininiai vaizdai ir /
ar kiti svarbus elektroniniai medicininiai dokumentai.
L. Griskevicius atkreipe demesj, kad pirmaisiais metais reiketij pradeti nuo e. recepto ir
akcentavo, k d jstaigij IT kastai sudaro 2-7 % biudzeto.
J. Januseviciene atkreipe demesj, kad kalbama apie skatinim , o ne IT palaikymo islaidas.
J. Izdoniene atkreipe demesj, kad modelis realus, taciau patvirtinti tokiij lesij skyrim nebus
lengva.

E. sveikatos valdybos nariai bendru sutarimu pritare asmens sveikatos prieziuros jstaigij,
dalyvaujanci e. sveikatos sistemoje, finansinio skatinimo modeliui, ir nutare, kad asmens sveikatos
prieziuros jstaigi , dalyvaujanciij e. sveikatos sistemoje, finansiniam skatinimui turi buti skirta ne
maziau kaip 5 min. eurij per metus, bei nutare siulyti Sveikatos apsaugos ministrui pritarti asmens
svei atos prieziuros jstaigij, dalyvaujanciq e. sveikatos sistemoje, finansinio skatinimo modeliui.
L. Griskevicius atkreipe demesj, kad sveikatos prieziuros jstaigos turi buti premijuojamos uz
esminius pasiekimus, nustatytas pasiekimo procentas turi buti aukstas.
A. Baliukevicius atsake, kad pakoreguotus rodiklio ir jo balij siulymus pateiks e. sveikatos
valdybos nariams.
K. Staras atkreipe demesj, kad e. recepto rasymas pakankamai jsibegej?s, o norint isjudinti kitas
medicinines pazymas, formas, skatinimas turetq buti susietas ir su kitq medicininiii formij pildymu
elektroniniu butu, kaip pvz. siuntimij konsultacijai, tyrimams, gydymui.
J. Januseviciene atkreipe demesj, kad kasmet j rodiklio skaiciavim gaiety buti jtraukta vis
daugiau formij.

NUTARTA:
1. Pritarti asmens sveikatos prieziuros jstaigij, dalyvaujanciij e. sveikatos sistemoje, finansinio
skatinimo modeliui, skiriant ne maziau kaip 5 min. eunj per metus.
2. Siulyti Sveikatos apsaugos ministrui ritarti asmens sveikatos prieziuros jstaigij,
dalyvaujanciij e. sveikatos sistemoje, finansinio skatinimo modeliui.
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