LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA
E. SVEIKATOS VALDYBOS POSEDZIO PROTOKOLAS
2017-09- fj! Nr. LP-=
Vilnius
Posedis jvyko 2017 m. rugsejo 11 d. 13:00 val. Sveikatos apsaugosministerijos 318 konferencij saleje.
Posedzio pirmininke Kristin G ruoliene, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos viceministre;
Posedzio sekretore Vilma Telyceniene, Lietuvos Respublikos sveikatos aps ugos ministerijos
Sveikatos istekliij rieziuros ir inovacijij. valdymo dep rtamento E. sveikatos koordinavimo ir
jgyvendinimo skyriaus vyriausioji specialiste.
Dalyvavo:
1. Aurimas Baliukevicius, Valstybines ligonii kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Informacinii} technology4 dep rtamento direktorius, laikinai vykdantis Valstybines ligoni
kasos prie Svei atos apsaugos ministerijos direktoriaus funkcijas (valdybos narys);
2. Audrius Daunoravicius, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patarejas (valdybos

narys);
3. Paulius Gradeckas, Lietuvos Respublikos Ministro Pir ininko patarejas svei atos, jaunimo ir

nevyriausybiniij organizaciji klausimais (valdybos narys);
4. S runas Narbutas, Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacijos (POLA) prezidentas
(valdybos narys);
5. K stutis Stasaitis, Lietuvos sveikatos moksli universiteto ligonines Kauno klinifo Stationar

paslaug koordinavimo tamybos vadovas (valdybos narys);
6. K stutis Staras; VsJ Centro poliklinikos direktorius (valdybos narys);
7. Simona Griciene, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Sveikatos istekiy
prieziuros ir inovacij valdymo departamento E. sveikatos koordinavimo ir |gyvendinimo

skyriaus vyriausioji specialiste;
8. Normantas Ducinskas, Lietuvos Res ublikos sveikatos apsaugos ministerijos Sveikatos istekiy
prieziuros ir inovacijij. valdymo departamento E. sveikatos koordinavimo ir |gyvendinimo

skyriaus;
9. Vytautas Gavenavicius, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Sveikatos
istekiy prieziuros ir inovacijp valdymo departamento E. sveikatos koordinavimo ir
jgyvendinimo skyriaus vyriausiasis specialistas;
10. Romualdas Kizlaitis, Vsj Vilniaus universiteto ligonines Santaros klinikij Informatikos ir pletros
centre direktorius;
11. Arvydas Laurinavicius, Profesorius, Vilniaus Universiteto Patologijos, teismo medicinos ir

farmakologijos katedra, Valstybinio patologijos centro direktorius;
12. Giedrius Leimonas, Lietuvos sveikatos moksht universiteto ligonines Kauno klinikp
Informaciniij technologijij tamybos vadovas;

13. Ant nas Montvila, Jaun y gy ytoy asociacijos valdybos narys;
14. Simona Stan eviciute, Jaumyi gydytoj asociacijos valdybos pirmininke;
Darbotvarke:

1. Sprendimo priemimas del Valstybinei ligonip kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos
rekomenduojamo asmens priimti j E. sveikatos vyriausiojo architekto pozicij ;
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2. E. sveikatos sistemos 2017-2025 met pletros programos igyvendinimo priemoniii piano
projekto svarstymas;

SVARSTYTA: Sprendimo priemimas del Valstybinei ligoni kasai prie Sveikatos apsaugos
ministerijos rekomenduojamo asmens priimti \ E. sveikatos vyriausiojo architekto ozicij
K. Garuolie e atkreipe demesj, kad Valstybine ligonh kasaprie Sveikatos apsaugos ministerijos
(toliau - VLK) planuoja |darbinti E. sveikatos vyriausiojo architekts ir paprase pasisakyti E. sveikatos
valdybos narius, kuris kandidatas j nuomone buty tinkamiausias \ si pozicij .
A. Baliukevicius atkreipe demesj., kad VLK pasiulytas kandidatas Audrius Davidonis butij
tinkamiausias j sias pareigas, kaip turintis ger vadybos ir IT santykj, galintis greitai pradeti irbti.
S. Narbutas atkreipe demesj, kad tinkamiausiais kandidatais gaiety buti Audrius Davidoms ir
Povilas Poderskis.
K. Garuoliene atkreipe demesj, kad sioje pozicijoje ypac svarbios yra IT kom etencijos, todel

Povilas Poderskis buty tas kandidatas, kurj matyti B. sveikatos vyriausiuoju architektu, taip pat j
komand , kaip IT ekspertas, gaiety prisijungti Mantas Gudynas.
K. Stasaitis atkreipe demesj, kad VLK pasiulytas kandidatas Audrius Davidonis dabarti ame
darbe susitvarke su issukiais, todel turi savybes, kurios pagelbety E. sveikatos vyriausiojo architekto
pozicijoje.

_

A. Daunor vicius pasisake uz Romualdo Jono Kizl icio kandid tur , Mant s Gudyn s tikty IT
ekspertu komandoje.
P. Gradeckas pasisake uz Povil Poderskj, kaip uz e. sveikatos sistemai reikalingj* zmog is
salies

su

nesisteminiu

m

stymu.

...

K. Staras atkreipe demesj, kas VLK siulomas kandidatas pasirode stipriausias, su di ele atirtimi

valdant ypac didelio biudzeto projektus.
S. Stankeviciute atkreipe demesj, kad Audrius Davidonis, Romualdas Jonas Kizlaitis, Povilas

Poderskis yra lygiaverciai kandidatai, o Mantas Gudynas turi eks ertinio darbo kompetencijas.
L. Griskevicius el. pastu pateike nuomon?, kad tarp pretendenty nebuvo jtikinamo kan idato
arba kandidatai buvo pavirsutiniskai pasireng?, todel rei ety naujos atrankos.
K. Garuoliene atkreipe demesj, kad e. svei atos valdybos nariai issake savo pozicijas,

rekomendacijas, ir pasiteiravo, kada planuoja VLK priimti galutinj sprendinty ir jdarbinti j sty pozicity.
A. Baliu evicius informavo, kad trity savaicty begyje turety btiti patvirtinta nauja struktura su
E. sveikatos vyriausiojo architekto pozicija, ir dabartine VLK vadove tures priimti sprendim del

darbuotojo j stypozicij priemimo. .
K. Garuoliene atkreipe demesj, kad apie j sty pozicij ieskom specialisty, jo darbo pobuty,
reikalavimus ir kokie VLK siulymai specialistui sioje pozicijoje turi buti iskomunikuota viesai, tokiu
atveju galbut atsirasty dar geresnis ir priimtinesnis kandidatas.
E. sveikatos valdybos nariai pritare siulymui, kad VLK apie ieskom kandida j E. sveikatos
vyriausiojo architekto pozicity paskelbs viesai.
SVARSTYTA: E. sveikatos sistemos 2017-2025 mety pletros programos jgyvendmimo
priemon piano projektas;
K. Garuoliene padekojo E. sveikatos valdybos nariams patei usiems pastabas, siulymus del E.
sveikatos sistemos 2017-2025 mety pletros programos jgyvendinimo priemonty piano priemomu,
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atsakingH vykdytojn ir paprase A. Laurmaviciaus pasisakyti del e. sveikatos ternunologiji* ix siulomos
P116"101 3 Laurinavicius pasisake del e. sveikatos terminologiji} (pridedama, priedas 1) ir paswle
priemon?: paciento sveikatos duomem} semantinis stmktunzavimas taiptautiim} medicmin
terminologiiu pagrindu, sukuriant duomem} psikeitimo informacinius modehus.
E.sveikatos valdybos nariai aptare teiktus siulymus del pnemonn}, atsa gi vykdytoji ,
atsizvelge vUniaus universiteto ligonines Santaros kliniki} atstovams aprasyti
priemon? susijusi su telemedicina (6.3.5 progra os uzdavinys), patikslmti pne orm prasymus
susijusius su 6.4.3, 6.5.4.1, 6.5.4.2 programos uzdavimars, Lietuvos sveikatos

ligonines Kauno kliniki atstovams aprasyti priemon susijusk su pacientt} portalu (6.4.7 programos
uzdavinys), Valstybines ligonii} kasos prie Sveikatos apsaugos ministenjos atstova s P kslmti
priemonii} aprasymus ir numatomus rezultatus susijusius su 6.4.5 programos uzdavmiu ir atlikti kitu
tikslinimus, kuriuose nurodyta „detali specifikacija bus pateikta veliau .
E. sveik tos valdybos nariai pritare siulymams. .
E. sveikatos valdybos nariai epritare siulomai papildomai priemonei del e. sveikatos sistemos

posistemes, galincios kaupti informacij apie pavojingus misinius sukQnmo, kaip per smut iai
priemonei ir kuri galet buti siuloma svarstyti rengiant investiciji* projektus.
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1. Valstybi e ligonii kasa prie Sveikatos apsaugos ministenjos apie leskom kandidat j .
sveikatos vyriausiojo architekto pozicij paskelbs viesai. ..
2. E. sveikatos valdybos nariai iki 2017 m. rugsejo 15 d. 12 val. patikslms E. sveikatos
sistemos pletros programos priemonii piano priemoniij aprasymus: . v . - •
2.1. Vs{ Vilniaus universiteto ligonines Santaros kliniki atstovai aprasys priemon susyusi
su tele edicina (6.3.5 programos uzdavinys), patikslins priemonii} aprasymus susijusius su 6.4.3,
6.5.4.1,6.5.4.2 programos uzdaviniais; . , /z; . _

"

2.2. Kauno klinik } atstovai aprasys priemon? susijusi su pacienti portalu (6.4.7 programos
. Valstybines ligoni } kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos atstovai patikslms

priemoni } aprasymus ir numatomus rezultatus susijusius su 6.4.5 rogramos uzdavmiu ir athks kitus
tikslinimus, kuriuose nurode „detali specifikacija bus pateikta veliau .
3. Ne traukti priemones del e. sveikatos sistemos posistemes, galincios kaupti informacij apie
pavojingus misinius sukurimo, taciau svarstyti jos jtraukim rengiant investiciji projektus.
4. 2017 m. rugsejo 20 d. 13 val. rinktis E. sveikatos valdybos posed}.

Posedzio pirmininke

Posedzio sekretore

Kristina Garuoliene

Vilma Telyceniene

