LIETUVOS RESPUBLIKOS SV IKATOS APSAUGOS MINISTERIJA
. SVEIKATOS VALDYBOS POSEDZIO PROTOKOLAS
2017-12-20 Nr. LP- $

Vilnius
Posedis jvyko 2017 m. gmod io 18 d. 13:00 val. Sveikatos apsaugos ministerijos 318 konferencijij
saleje.
Posedzio pirmininkas - A rimas Baliukevicius, Valstybines ligoniij kasos pile Sveikatos apsaugos
ministe ijos Informacinii} technologijij departamento dire torius;
Posedzio sekretore- Simona Griciene, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Sveikatos
isteklh} p ieziuros ir inovacijij valdymo departamento E. sveikatos koo dinavimo ir jgyvendinimo
skyriaus specialiste.
Dalyvavo:
1. A unas Cijunatis, Vyriausybes anceliarijos St ateginiij kompetencijij g upes vyriausiasis

patarejas (valdybos narys);
2. Audrius Daunoravidius, Lietuvos Res ublikos sveikatos apsaugos ministro patarejas (valdybos

narys);
3. Donata Gregeryte, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Sveikatos istekliij
prieziu os i inovaciji} valdymo depa tamento Sveikatos paslaugp stebesenos, inovaciji] i
informaciniij sistemp valdymo skyriaus s ecialiste (valdybos nare);
4. Laimonas G iskevicius, Vsj Vilniaus universiteto ligonines Santaros klinikp Hematologijos,

onkologijos ir t ansfuziologijos cent o vadovas (valdybos narys);
5. Rytis Masiliunas, Jauniyi gydytojp asociacijos valdybos narys (valdybos narys);
6. Sarunas Narbutas, agalbos onkologiniams ligoniams asociacijos (POLA) prezidentas

(valdybos narys);
7. K stutis StaSaitis, Lietuvos sveikatos mokslp universiteto ligonines Kauno klinikvj Stacionarip
paslaug koordinavimo tarnybos vadovas (valdybos narys);

8. K stutis Staras; Vsj Centro poliklinikos direktorius (valdybos narys);
9. Igoris Baikovskis, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos projekt ir procesp

valdymo patarej s;
10. Romualdas Kizlaitis, Vs| Vilniaus universiteto ligonines Santaros klinikos Informatikos i
pletros centro direktorius;
11. Danguole Kristopaviciene, Lietuvos Respublikos valstybes kontroles Finans audito
departamento direktoriaus pavaduotoja;
12. Vene a Michalovska, Lietuvos Respublikos valstybes kontroles Info acini technoiogijp
audito departamento vyriausiasis valstybinis auditore;

13. Jurate Sabaliene, Valstybines ligonip kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direkto e;
14. uSrine Storpirstiene, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Teisekuros ir

teisinio vertinimo skyriaus v riausioji specialiste;
15. Vilma Telyceniene, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Sveikatos istekli
prieziuros i inovaeij valdymo departamento E. sveikatos koo dinavimo ir jgyvendinimo

skyriaus vy iausioji specialiste.
Darbotvarke:
1. E. sveikatos finans vimo modelis. Valstybines ligoni kasos, Sveikatos apsaugos ministe ijos
teisinink ir Valstybes kontroles atstov pozicijos pristatymas ir apta imas.
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2. ESPBI IS tvarkytojo funkciji* peremimo is VI Registri} ce tra klausimas (pristato Valstybines
ligonhi kasos atstovas).
SVARSTYTA: E. sveikatos finansavimo modeiis, Valstybines ligoniij kasos, Sveikatos apsa gos
ministerijos teisininkq ir Valstybes kontrales atstovi pozicijos pristatymas ir a tarimas.
A. Baliukevi&us trym ai a zveige praeitame posedyje ptart e. sveikatos finansavimo modelj
ir informavo, kad sios dienos pose yje dalyva ja atstoves is Valstybes kontrales.
K. Stasaitis atkreipe demesp kad praeitame posedyje buvo orientuotasi, kad e. sveikata yra

paslaugos dalis ir §ie kaStai turetp buti fmansuojami is PSDF lesip
J. Sabaliene pritare, kad e. sveik ta yra paslaugos dalis, taCiau atskiro finansavimo siuo metu
teises akt i nenumato, kaip ir nenumato kitiems dalykams, kune jtakoja bendruosius pasl ugos kaStus.
K. Stasaitis informavo, kad elektroniniai duomenys sukuria pridetin? vert?, e. sveikatos
nau ojimas ades nekartoti tyrimq, taupys laik$, todel si paslaug eiketp skatinti diegti, naudoti ir uz
tai numatyti atskir$ apmokejim .
I. Baikovskis apibendrino, kad informacinit| sistemp n udojimas negali buti fmansuojamas is
PSDF lesp remiantis teises aktais, taciau dalis informacinip sistemp siuo metu apmokama is ajamij
ga tij is PSDF le§p. Informacinip sistemp letra, naudojim s e. sveikatos sistemos remuose, gerina
paslaugos prieinamum , kokyb?, mazina s naudas taip taupydami PSDF le§as. E. sveikatos valdybos
nariai pasikviete ir Valstybes kontrales atstovus, kad jie issakytp savo matymp siuo klausim , nes
Valstybes kontrales rekomendacijose buvo n rodyta, kad reikia patvirtinti E. sveikatos finansa imo

modelj, kuris taip pat a imtp jau sukurtq ir plamiojamq suku ti informaciniq sistemp palaikymui
reikalingo finansavimo jverti imq.
D. Ki'lstopavidiene inform vo, kad Seimo plenariniame posedyje 2017 m. spalio menesj
pristatant isvadas del PSDF buvo atkreiptas demesys, kad priv loma isgryninti privalom sveikatos
draudimp mok paskirtj ir aiskiai nustatyti privalom sveikatos draudimp ga antuojamos asmens

sveikatos prieziu os paslaitgp apimtj. Taip pat aiskiai susit ti, kas yra draudiminis jvykis, kas gali buti
daroma sveikatos draudimo fondo lesomis ir kurioj vietoje tu i prisideti valsty e valstybes biudzeto
lesomis. E. sveikata buvo kuriama valstybes biudzeto lesomis, Europos spjungos lesomis ir dabar eikia
apsispr?sti del pal ikymo, ar tai bus valstyb s bi dz to lesomis uriama ir palaikoma sistema, ar tai bus
pasla ga, kaip buvo mineta anlcsdia , ir palaikymo islaidos bus jtraukiamos j aslaugos kainq ei
mokama is PSDF iesp. Suprantama, kad e. sveikata y a sv r i, tacia atskiro avedimo is PSDF le§p

popieriui apmoketi ne a, tai uz informacini sistem alaikymq tai pat tik iausiai nepavykt apmoketi
pagal dabar galiojan ius teises aktus, nes tai nera atskiras raudiminis jvykis, t. y. paslaugos dalis k iq
gauna pacientai, taciau paskaiciuoti Sios paslaugos kainq tikrai labai sunku.
L. Griskevicius aklause, r b tp galimybe is PSDF iesp sveikatos prieziuros jstaigoms uz

paslaugas apmoketi 99%, jei pildo po ierin? dokumentacijq, o 100%, jeigu pildo elektron ne
dokumentacijq ir numatytus d omenis teikia j ESPBI IS.
J. Sabaliene informavo, kad toks apmokeji as nejmanomas, nes keist si visa kai os
skaiciavimo metodika. Ne a g limybes isskirti e. sveikatos dalles.
I. Baikovskis atkreipe de esj, kad di zi usi proble a yra tai, kad d bar nera jokio ech nizmo
kaip paskatintl sveikatos prieziuros jstaigas jungtis ir naudotis e. sveikata, keistis medicininiais
duomenimis tar jstaigp, t ip taupant lalk , nedubliuojant tyrim ir suteikiant greitesnes, kokybiskesnes
paslaugas pacientams. Vi n is galimybi skatinti sveikatos prieziuros jstaigos b t per apmokejimq is
PSDF Ies .
L. Griskevicius p pil e, kad sveikatos p ieziu os jstaigos b t orientuotos j rezultatq, t y.
patei ti tam tikras elektronines for as j centrin e. sveikatos sistem .
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V. Michalovska atkreipfe demesj, kad Valstybes kontroles ataskaitoje buvo pamineta, kad e.
sveikatos sistema per mazai na dojama, todel skatinamosios priemones pagerintij sTt acij Ir sveikatos
prieziui'os jstaigos tiketina labiau jiingtpsi prie centrines e. sveikatos sistemos. Kitas momentas, kad
turetij buti aiskus sukurty informacini sistemq palaikymas ir kad visos s sijusios s audos palaikym i
buti padengtos, Taciau cia yra izika, kad ner ai§kiai zinoma kick ilgalaikeje perspektyvoje tai
kainuotij ir ar tikrai to s skatinamasis mechanizmas padengs isas islai as, ar sveikatos prieziuros
jstaigos gales pasirasyti sutartis su tiekejais del inform cini sistemi palaikymo. Tureti buti pagalvot
ne tik apie sveikatos prieziuros jstaigi skatininuj, bet ir apie centrines bei periferinii} sistemi} islaikym ,

o jskaifiiuojant visas islaidas j paslaugos kain kyla rizika, kad tai neapims visit s naudij.
K. Staras info mavo, kad jau buvo bandoma skaidiuoti informacinhj sistemp palaikymo kastus,
taciau tai pada yti labai sunku del sveikatos prieziuros jstaigi} dydziij, pazangumo ir t.t. Paprasciau butij

pasinaudoti estp pavyzdziu ir sveikatos prieziu os jstaigoms mo eti pavyzdziui 100 eurip jeigu
naudojasi e. sveikatos sistema ir teikia numatytus duomenis j ESPBI IS.
L, Griskevichis info mavo, kad siuo metu cent ine ESPBI IS yra finansuojama is valstybes

biudzeto lesip o sveikatos prieziuros jstaigos is PSDF lesij. Tad reiketij tik isgryninti, jeigu sveikatos
prieziu os jstaigos neteikia d omeng ESPBI IS ir nevykdo Sveikatos minist o jsakymo - gauna ne vis
sum o maziau, pvz. 99 %), o kurios vykdo - gauna 100 %, es suteikia piln paslaug . Tai buti} misri
fmansavimo sistema, kuri b ti} o ientuota j ezultat ,
A. Storpi stiene atk eipe denies}, kad nuo 2018 m. ovo 1 d. visos sveikatos rieziui'os jstaigos
turi nau otis e. sveikatos sistema ir teikti duomenis j ESPBI IS vadovaujantis teises aktais (termini}
a ibrezia 2017 m. liepos 12 d. Sveikatos a saugos ministro jsakymas Nr. V-858 „Del Lietuvos
Res ublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. geguzes 26 d. jsakymo Nr. V-657 „Del elektronines
sveikatos paslaugi} i bendradarbiavimo inf ast ukturos informacines sistemos n udojimo tvarkos
ap aso patvirtinimo pakeitimo ), tad a tiki'ai sveikatos p ieziuros jstaigos tu i buti skatinamos, nes
buvo pakankamai didelis laiko tarpas pasiruosti.
E. sveikatos valdybos nariai suta e, kad cent ine ESPBI IS sistema ir nacionaliniai IS sprendimai
turi buti palaikomi is valstybes biud eto lesi}, o e. sveikatos pe iferinii} sistemi} palaikymo kastai yra
paslaugos dalis ir reikia rasti tinkam palaikymo mechanizing, kai skatinti sveikatos prieziuros jstaigas

teikti duomenis j ESPBI IS.
SVARSTYTA: ESPBI IS tvarkytojo funkciji} peremimo is Vj Registnj centre kla simas (pristato
Valstybines ligonii kasos atstovas).
J. Sabaliene pristate Valstybines ligoni kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau

Valstybine ligonii} kasa) teisininki analiz$ del eikalingi} teises akti} pakeitimo, kad buti} gali a
realizuoti Lietuvos Respublikos Vy ia sybes 2017 m. liepos 3 d. protokolinj sprendimg ESPBI IS
tvarkytojo fimkeijas perduoti Valstybinei ligonii} kasai (prkledama).
I. Baikovskis in o mavo, kad siuo metu Sveikatos apsa gos ministerija svarsto visas galimybes

del kompeteneiji} kurimo tick Sveikatos apsaugos ministerijoje, tiek Valstybineje ligonii} kasoje, taip
pat ES BI IS tvarkytojo fimkeijas palikti V{ Registn} centre. Siuo metu laukiama S sisiekimo
ministe ijos audito isvadi} del Vj Registn ce tre tvarkomo ESPBI IS, kad buti} galima priimti galutinj
sprendimg.

Posedzio nariai suta e iki sekancio osedzio pateikti siulymus ir isgryninti prioritetini s
projektus, veiklas E. sveikatos sistemos 2017-2025 m. plet os programos jgyvendinimo priemonii}
plane.

E. sveikatos valdybos nariai sutare 2018 m. sausio 4 d. 9 val, rinktis E. sveikatos v ldybos
posedj.

1. Centrine ESPBI IS sistema ir nacionaliniai IS sprendimai turi buti palaikomi iS yalstybes
biudzeto lesij, o e. svei atos periferinii| sistemij palaikymo kaStai yra paslaugos dabs i reikia rasti
tinkama palaikymo mechanizm . . .v . ......

2 E sveikatos vaidybos nariai iki sekan io posedzio pateiks siulym s ir isgrymns pnontetimus
projektiis, veikl s E. sveikatos sistemos 2017-2025 m. pletros programos (g vendinimo priemoniH
plane.

3. 2018 in. sausio 4 d. 9 val. inktis E. sveikatos valdybos posedj.

Posedzio pirmininkas

Posedzio sekretore

Aurimas Baliukevicius

Simona G icie e

