LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA
E. SVEIKATOS VALDYBOS POSEDZIO PROTOKOLAS
2017-12-06 Nr. LP-339
Vilnius
Posedis jvyko 2017 m. gruodzio 4 d. 13:00 val. Sveikatos apsaugos ministerijos 318 konferenciji} saleje.
Posedzio pirmininkas - Aurimas Baliukevicius, Valstybines ligoniij kasos prie Sveikatos apsaugos

ministerijos Informacinhj technologijij departamento direktorius;
Posedzio sekretore - Simona Griciene, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Sveikatos

isteklii] prieziuros ir inovaciji} valdymo departamento E. sveikatos koo dinavimo ir jgyvendinimo
skyriaus specialiste.
Dalyvavo:
1. Audrius Dauno avi5ius, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patarejas (valdybos

narys);
2. Paulius G adeckas, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko pata ejas sveikatos, jaunimo ir

nevyriausybiniij o ganizaciji} klausimais (valdybos narys);
3. Donata G egeryte, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministe ijos Sveikatos isteklii}
p ieziuros ir inovaciji} valdymo departamento Sveikatos paslaugvj stebesenos, inovacijij ir

informacinii} sistemi} valdymo sky iaus specialiste (valdybos na e);
4. Laimonas Griskevicius, VsJ Vilniaus universiteto ligonines Santaros kliniki} Hematologijos,
onkologijos ir transfiiziologijos centro vadovas (valdybos narys);
5. Rytis Masiliunas, Jauniyi} gydytojij asociacijos valdybos narys (valdybos narys);
6. Sartinas Narbutas, Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacijos (POLA) prezidentas
(valdybos narys);
7. K stutis Stasaitis, Lietuvos sveikatos mokslij universiteto ligonines Kauno kliniki} Staciona k}

paslaugi} koo dinavimo ta nybos vadovas (valdybos narys);
8. Igoris Baikovskis, Lietuvos Res ublikos sveikatos apsaugos ministerijos p ojekti} ir p ocesi}
valdymo patarejas;
9. Romualdas Kizlaitis, VsJ Vilniaus universiteto ligonines Santa os klinikos Informatikos ir
pletros cent o direktorius;

10. Vilma Telyce iene, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Sveikatos isteklii}
prieziuros ir inov ciji} valdymo de a tamento E. sveikatos koo dinavimo i jgyvendinimo
sky iaus vyriausioji specialiste.
Darbotvarke:
1. E. sveikatos finansavimo modelis.
2. E. sveik tos sistemos 2017-2025 m. pletros programos jgyvendinimo priemonii} piano
aptarimas i tvirtinimas.

SVARSTYTA: E. sveik tos finansavimo modelis.
A. Baliukevicius, atsizvelgdamas j pateiktas Sveikatos apsaugos ministerijos Teisekuros i
teisinio ve tinimo sky iaus pastabas (pridedama) del Sveikatos d audimo jstatymo pakeitimo, kuriame
buvo numatyta fmansuoti asmens sveikatos prieziuros jstaigas, kudos, naudojant e. sveikatos sistem ,

pasiekti} atitinkamas asmens sveikatos prieziuros paslaugi} teikimo kokybes i efektyvumo rodiklii}
reiksmes, informavo, kad E. sveikatos sistema negali buti finansuojama is PSDF lesi}.
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S. Narbutas susipazin s s pastabomis informavo, kad e. sveikatos sistemos finansavimas

galimas i§ PSDF lesp, bei nereikia keisti Sveikatos draudimo jsakymo, nes papildomos skatinamos
pasla gos yra galimos ir jau dabar yra finansuojamos is PSDF lesp.
A. Baliukevicius pasiule j sekantj vaidybos posed} pakviesti teisininkus is Valstybines ligonip
kasos prie Sveikatos a saugos ministerijos (toliau - Valstybine ligoni kasa), Sveikatos apsaugos
ministerijos ir Valstybes kontroles atstovus, bei issiaiskinti ir sutarti del vienos nuomones.
L. Griskevicius atkreipe demesj, kad rengdami E. sveikatos sistemos pletros program , jsiraSeme
patvirtinti tvar e. sveikatos sistemos finansavimo model}, skirtp nacionaliniams e. sveikatos

sprendimams palaikyti ir vystyti. Siuo metu ESPBI IS yra finansuojama is valstybes biudzeto lesp, o
lieka neaisku kaip finansuosime sveikatos prieziuros jstaigas, naudojancias e. sveikatos sistemp: ar is

valstybes biudzeto lesp, a is PSDF lesp jskaiciuojant e. sveikatos dal} } paslaugp kainas, ar nieko
nedaryti, taciau taip neskatinsime sveikatos prieziu os jstaigp naudoti e. sveikatos sistemp.

A. Baliu evicius informavo, kad tikslas ir buvo pakeisti Sveikatos draudimo jstatymp, ku iame
sveikatos rieziu os jstaigos butp skatinamos is PSDF les , jeigu pasiektp numatytus apskaiciuojamus
kriterijus.
L. Griskevicius asiule, kad butp galima pasinaudoti ir estp pavyzdzi bei seimos gydytojams
moketi fiksuotp menesin} mokest}, pavyzdziui 100 eurp, jeigu naudojasi e. sveikatos sistema ir teikia
numatytus duomenis } ESPBI IS. Seimos gydytojai arba jstaigos p ivaletp teikti ta tikrus duomenis }
ESPBI IS, kurie yra nurodyti 2017 m. liepos 12 d. Sveikatos apsaugos minist o jsakymo Nr. V-858 „Del
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. geguzes 26 d. jsakymo Nr. V-657 „Del
elektronines sveikatos paslaugp ir bendradarbiavimo infrast ukturos informacines sistemos naudojimo
tvarkos a raso patvirtinimo pakeitimo 2.4. papunkciu „duomenys, susij su ambulatorinio
apsilankymo apraSymu, stacionaro epikrize, e. recepto israsymu, vaiko gimimo pazymejimu,
medicininiu mirties liudijimu, vairuotojo sveikatos patiki imo medicinine pazyma <...> .
E. sveikatos vaidybos nariai sutare, kad geriausia butp fmansiskai svei atos prieziuros jstaigas

skatinti per skatinampsias p iemones. Taip pat kaip pasiulymas buvo ateiktas, kad is PSDF lesp
sveikatos prieziuros jstaigoms uz paslaugas apmoketi 98%, jei pildo popierin dokumentacijp, o 100%,
jeigu ildo elekt onin$ dokumentacij ir numatytus duomenis teikia j ESPBI IS.
E. sveikatos vaidybos na iai pritare j sekantj vaidybos osedj pakviesti Sveikatos inisterijos,
Valstybines ligonip kasos teisininkus, bei Valstybes kontroles atstovus, ir aptarti e. sveikatos
finansavimo modelj, teisines galimybes.

SVARSTYTA: E. sveikatos sistemos 2017-2025 m. pletros programos jgyvendinimo riemonip piano
aptarimas ir tvirtinimas.
A. Baliukevicius primine, kad remiantis 2017 m. lapkricio 9 d. E. sveikatos vaidybos posedzio
rotokolo Nr. 298 nutariniu, E. Sveikatos valdyba nera sulaukusi aiskios Sveikatos psaugos ministro

pozicijos del e. sveikatos sistemos valdymo, bei nezinomas ESPBI IS pagrindinis tvarkytojas. Todel
E. valdyba negali pe ziureti ir, jei reikia, pakeisti Lietuvos e. sveikatos sistemos 2017-2025 m. pletros
programos bei tvirtinti E. sveikatos sistemos 2017-2025 m. pletros programos jgyvendinimo priemonip

piano, kuriame eikia aiskiai nurodyti vykdytojus, jgyvendinancius e. sveikatos pletros projektus.
I. Baikovskis pasiteiravo, kodel Valstybine ligoni kasa negali tapti ESPBI IS pagrindiniu
tva kytoju, jeigu yra Vy iausybes protokolinis nutarimas ESPBI IS tvarkytojo funkcijas pe duoti j
Valstybin ligonip kasp. Taip pat aktualus kompetencij centro (-p) klausimas, o Valstybine ligonip
kasa turi didele kompetencijp informacinip sistemp klausimais, duomen analitika.
A. Baliukevicius informavo, kad Valstybine ligonip kasa negali tapti ESPBI IS tvarkytoju del
siuo metu galiojancip teises aktp, tai pat tai y a paslaugp teikimo inte es konfliktas (tokiu atveju per
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daug viskas butij koncentruota vienoje jstaigoje, Vaistybines ligonivj kasa paslaugas ne tik uzs kyti},
teikt , bet ir tikrint , apmoket ).
E. sveikatos valdybos nariai sutai'62017 m. gruodzio IB d. 13 val. rinktis j E. sveikatos v ldybos

posed , kuriame aptars ESPBI IS tvark tojo flmkciji| peremimo is V{ Regist q centre kl usimq* kurj
pristatys Vaistybines ligoniii kasos atstovas.
I, Baikovskis pa raS6 Vaistybines ligoniij asx| atstovo pristatyti kas nuveikta ir kas planuojama

jgyve dinti, bei pateikti siulymus, kad vyriausybes protokolinis utarimas butij vykdytas.
NUTARTA:
.
.
1. ] sekantj E. sveikatos valdybos posedj pa viesti Sveikatos ministerijos, Vaistybines ligonnj
kasos teisininkus, bei Valstybes kontroies atstovus, ir ptarti e. sveikatos t stinio fm nsavimo modelj.

2. Sekanciame E. sveikatos valdybos pose yje ptarti ESPBI IS tvarkytojo funkeiji} peremimo iS
V{ Regist centre klausim (pristatys Vaistybines ligonii} kasos tstovas).
3. 2017 m. gruodzio 18 d. 13 val. inktis j E. sveikatos valdybos posedp

Posedzio pirminin as

Pose zio sekretore

Aurimas Baliukevicius

Simona Griciene

