LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA
E. SVEIKATOS VALDYBOS POSEDZIO PROTOKOLAS
2017-08- Nr- Lp-

Vilnius
Posedis jvyko 2017 m. rugpjucio 17 d. 14:00 val. Sveikatos apsaugos ministerijos 318 konferencijp
saleje.
Posedzio pirmininke Kristina Garuoliene, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos viceministre;
Posedzio sekretore - Vilma Telyceniene, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos
Sveikatos isteklip prieziuros ir inovacijp valdymo departamento E. sveikatos koordinavimo ir
Igyvendinimo skyriaus vyriausioji specialiste.
Dalyvavo:
1. Aurimas Baliukevicius, Valstybines ligoniij kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Informacini technologijij departamento direktorius, laikinai vykdantis Valstybines li oni
kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos dire toriaus fiin cijas (valdybos narys);
2. Audrius Daunoravicius, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patarejas (valdybos

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

nevyriausybinip organizacijp klausimais (valdybos narys);
4. Laimonas Griskevicius, Vs{ Vilniaus universiteto ligonines Santaros klinikp Hematologijos,
onkologijos ir transfliziologijos centre vadovas (valdybos narys);

5. Rytis Masiliunas, Jaunpjp gydytojp asociacijos valdybos narys (valdybos narys);
6. Petras Jakavonis, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos Informacines visuomenes

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

prieziuros ir inovaeijp valdymo departamento direktore (valdybos pirmininkes pavaduotoja);
8. Sarunas Narbutas, Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacijos (POLA) prezidentas

(valdybos narys);
9. K stutis Stasaitis, Lietuvos sveikatos mokslp universiteto ligonines Kauno klinikp Stacionarip
paslaugp koordinavimo tamybos vadovas (valdybos narys);

10. K stutis Staras; Vs{ Centro poliklinikos direktorius (valdybos narys);
11. Normantas Ducinskas, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Sveikatos isteklip
prieziuros ir inovaeijp valdymo departamento E. sveikatos koordinavimo ir gyvendinimo
skyriaus
12. Antanas Montvila, Jaun jp gydytojp asociacijos valdybos narys;
13. Saulius Starolis, Valstybines ligonip kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Informacinip technologijp departamento Informacinip sistemp pletros skyriaus vedejas;
Darbotvarke:
1. E. sveikatos kompeteneijos centro koncepcijos ir funkeijp aptarimas;
2. E. sveikatos v riausiojo architekto pareigybes klausimas;
E. sveikatos valdybos nariams el. pastu issipsta posedzio medziaga:
1. E. sveikatos kompeteneijos centras (pridedama);
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SVARSTYTA: E. sveikatos kompetencijos centre koncepcija ir f nkeijos.
K. Garuoliene informavo, kad e. sveikatos valdybos nariai el. pastu gavo sio posedzio medziag

ir paprase Valstybines ligoim kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau - VLK) atstovij j'
pristatyti.
S. Starolis pristate e. sveikatos kompetencijos centre kryptis, bendr e. sveikatos architektur , e.
sveikatos integracij , specialis s, kurie galetij buti sutelkti e. sveikatos kompetencijos centre

(pridedama).
J. Januseviciene paklause, ar E. sveikatos kompetencijos centras - tai atskiras juridinis darinys,

kur jis gaiety buti jkurtas.
A. Baliukevicius atsake, kad tai gaiety buti, kaip Sveikatos apsaugos ministerijos padalinys.
J. Januseviciene atkreipe demesj, kad E. sveikatos kompetencijos centras turety buti nuolat

veikiantis, 0 veikimo pradzioje gaiety buti finansuojama ES lesomis.
L. Griskevicius pasiule pareiskejij ir partnerty formaty.
K. Garuoliene paklause ar turety buti 1 ar 3 kompetencijos centrai.

E. sveikatos valdybos nariai atsake, kad gaiety buti vienas is trijp dalty ar padalinty.
E. sveikatos valdybos nariai sutare, kad iki kito e. sveikatos valdybos posedzio teiks siulymus
del e. sveikatos kompetencijos centro veikimo mecha izmo, funkcij galimos sudeties ir kitame

posedyje priims sprendinty.
SVARSTYTA: E. sveikatos vyriausiojo architekto pareigybes klausimas.
J. Januseviciene informavo, kad praeitame E. sveikatos valdybos posedyje A. Baliukevicius

atkreipe demesj, kad siekiant uztikrinti sklandij ESPBI IS perdavim is V{ Re istr centro j VLK,
svarbu apsisptysti del E. sveikatos vyriausiojo architekto.
A. Baliukevicius pasiule teikti kandidaturas iki rugsejo 1 d. ir galimiems kandidatams prisistatyti
E. sveikatos valdyboje.
E. sveikatos valdybos nariai sutare j 2017 m. rugpjucio 31 d. posedzio darbotvark$ jtraukti

kandidaty j e. sveikatos vyriausiojo architekto pareigyb$ prisistatymus.
K. Garuoliene atkreipe demesj, kad svarbu buty e. sveikatos valdybos nariams placiau

susipazinti su 2009-2015 mety E. sveikatos sistemos pletros projekty stebesenos rodiklty skaiciavimo
metodika.
E. sveikatos nariai sutiko su siulymu.
A. Daunoravicius atkreipe demesj, kad taip pat neissptystas ESPBI IS greitaveikos klausimas,

todel kai Vj Registr centras pateiks informacij , ji bus pateikta E. sveikatos valdybos nariams.

NUTARTA:
1. E. sveikatos valdybos nariai iki 2017 m. rugpjucio 22 d. teiks siulymus del e. sveikatos
kompetencijos centro veikimo principij, funkcijij, galimos sudeties ir kitame e. sveikatos valdybos

posedyje priims sprendim .
2. 2017 m. rugpjucio 23 d. E. sveikatos valdybos posedyje pristatyti 2009-2015 mety E.
sveikatos sistemos pletros projekty stebesenos rodiklty skaiciavimo metodik , pakvieciant V{ Centrines
projekty valdymo agenturos ir Informacines visuomenes pletros komiteto prie Susisiekimo ministerijos
atstovus.
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3. 2017 m. rugpjucio 31 d. E. sveikatos valdybos posedzio darbotvark$ jtraukti kandidatij \ e.
sveikatos vyriausiojo architekto pareigyb§ prisistatymus.

Posedzio pirmininke

Posedzio sekretore

Kristina Garuoliene

Vilma Telyceniene

s ares iSfo llii priegiaros ir ino -acii
va!d\'m J anar ni ,
il KIOix1

