LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA
. SVEIKATOS VALDYBOS POSEBZIO PROTOKOLAS
2018-01-05 Nr.LP-4

Vilnius
Posedis jvyko 2018 m. sausio 4 d, 9:00 vaL Sveikatos apsaugos ministerijos 318 konferencijq saleje.
Posedzio irmininkas - Aurimas Baliukevicius, Valstybines ligoniq kasos prie Sveikatos a saugos
ministerijos Informacinip technology departamento direktorius;
Posedzio sekretore - Simona Griciene, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Sveikatos

igteklip prieziuros ir inovacijy valdymo departamento E. sveikatos koordinavimo ir jgyvendinimo
skyriaus specialiste.
Dalyvavo:
1. A unas Cijunatis, Vyriausybes anceliarijos Strateginii kompetenciji] grupes vyriausiasis

pata ejas (valdybos narys);
2. Audrius Daunoravicius, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro pata ejas (valdybos

narys)
3. Donata Gregeryte, ietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Sveik tos istekliy
p ieziuros ir inovacijy valdymo departamento Sveikatos paslaugy stebesenos, inovacijq i
informacinii! sistemrj val ymo skyriaus specialiste (valdybos nare);

4. Rytis Masiliunas, Jaumyit gydytoji} asociacijos valdybos narys (val ybos narys);
5. Sa unas Narbutas, Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacijos (POLA) rezidentas

(valdybos narys);
6. K stutis Stasaitis, Lietuvos sveikatos mokslp imiversiteto ligonines Kauno kliniky Stacionarip
paslaugij koo dinavimo tamybos vadovas (valdybos narys);

7. K stutis Staras; Vs] Centro poliklinikos direkto ius (valdybos narys);
8. Vytautas Gavenavidius, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Sveikatos
iSte lip rieziuros ir inovacijij valdymo departamento E. sveikatos koordinavimo ir

jgyvendinimo skyriaus vyriausiasis specialistas;
9. Linas Kavolius, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos E. sveikatos informacinitj

technology koo dinavimo i jgyvendinimo skyriaus patarejas;
10. Vilm Telydeniene, Lietuvos Respublikos svei atos apsaugos ministe ijos Sveikatos istekliy
prieziu os ir inovacijii valdymo departamento E. sveikatos koo dinavimo ir jgyvendinimo
skyriaus vyriausioji specialiste.
Darbotvarke:
1. E. sveikatos sistemos 2017-2025 m. pletros programos jgyvendinimo priemoniy planas.
Prioritety nustatymas.
2. Kiti klausimai.

SVARSTYTA E. sveikatos sistemos 2017-2025 m. letros ogramos jgyvendinimo p iemoniy
planas. Prioritety nustatymas.
A. Baliukevicius pasiule kiekvienam e. sveikatos v ldybos nariui asisakyti del pagrindini
prioritet , kuriuos reikety iSskirti E. sveikatos sistemos 2017-2025 m. let os rogramos jgyven inimo
riemoni plane (toliau - Jgyvendinimo priemoni lanas).
S. Na butas informavo, kad ioritetas tu eti aiskius vadovybes sprendimus del pagrindinio
tvarkytojo, kompetencijos cent e, vyriausiojo architekto, tada patvirtinti Jgyvendinimo riemoni

2
planQ, nes priesingu atvej negaii prasideti procesas del fmansavimo i§ E ropos sfyungos fondo iegp,
taip pat kyla rizika, kad ja ir taip gerokai sumazlntos legos e. sveikatos sistemos letrai gali but is vis
panai intos.
K. Stasaitis infonnavo, kad pagvindinis prioritetas siuo metu butp ESPBI IS, greitavetka, o
sveikatos prieziuros jstaigi} informacines sistemas vystys is savo lesij, ji} palaikymui kai ir pries tai
posedziuose kalbeta la uojama is PSDF lesp.
A. Baimkevicius pa ilde, kad siuo metu nera aigkumo el e. sveikatos sistemos valdymo ir kol

vyksta Susisiekimo inisterijos inicijuotas auditas, nebus priimtas sp endimas el ESPBI IS tvarkytojo.
Kol nera e. svei atos sistemos valdymo schemes, aiskios strategijos, labai sunku plan oti tolimesnius
darbus, taip pat sva bi i Sveikatos a saugos iniste ijos aiSki pozieija del e. sveikatos sistemos
valdymo.
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A. Cijunatis atkreipe demes , ad Susisiekimo ministe ijos auditas labiau lies fmansin}
V| Registro Cent o vertinim , taciau jis neatsa ys del ESPBI IS e kelimo.
K. §taras pritare visiems pasisakiusiems ir pa ilde, kad tikrai labai svarbi Sveikatos apsaugos
inisterijos pozieija, jos tolimesnis matymas del e. sveikatos sistemos valdymo. Svarbus kompeteneijos
cent o jku imo klausimas, nes Siuo metu Sveik tos apsaugos ministerijoje ra per mazas darbuotojij

skaicius, kurie gali nesugebeti suvaldyti tokip didelip projektij, todel svarstytina stiprinti ir lesti E.
sveikatos skyrhj Sveikatos apsaugos ministe ijoje arba jkurti kompeteneijos centr atskiroje staigoje
prie Sveikatos apsaugos ministerijos.
K. Stasaitis atkreipe demesj, ad atviras klausimas H ka del E. sveikatos architekto, k ris galetp
nukrei ti E. sveikatos valdybq j eikiamq pus?, informuoti a ie technines galimybes ir an.
A. BaliukeviiSius papilde, kad taip p t la ai svarbu aiski E. sveikatos aldybos askirtis, jos

statusas ir jgaliojimai, a priimti sprendimai E. sveikatos valdybos turi buti jgyvendinti i

n.

V. Telyceniene informavo, kad siuo metu E. sve katos valdybos darbo reglamentas yr
erziiu imas, pa engtas projekt s derin as i bus rti i siu metu keist s.
K. Star s info mavo, kad siuo metu svarbiausias prioritetas butp - svarstyti a ie ESPBI IS
funkcionalum s bei svarbiausi s jp tobulinimus, kurie ateityje us la iausiai reikalingi. Svarbu y a

suk rti ir sukau ti tp omenp baz? pie pacientp, kuri butp vienoje vietoje. Kit s prioritetas butp
perziu eti sekmingai s kurtus ir naudojamus projektus, bei j os pletoti visoje Lietu oje ir fmansuoti.
R. Masiliunas itare nuomonems ir apilde, kad siuo metu E. sveikatos sistema visuomeneje

y a sudari si neigiamp poziurj, todel svarbiausia butp koncent uotis [ gydytojp ir pacientq, u ie
n dojasi suk rtais e. sveikatos sistemos projektais. Prio itetas biitp ligoninhi inform cinip sistemp
gerinimas bei acientp ortalo tobulinimas. Prioritet s butp nukreiptas j vartotojp, t. y. j gy ytojp arba

| acientp, todel pletojami rioritetiniai projektai utp susij? su naudojimo patogumu. Ateityje reiketp
svarstyti a ie vienp sistemp pacientui, kurioje butp prieinama esveikata.lt, se g .lt, piieinama
informaeija apie jkainius uz suteiktas paslaugas, galimybe pacientui tapti donoru, ranesimai apie
prevencines prog amas ar del skiepi} vaikams ir t.t. Taip pat sva b s ir e. sveik tos sistemos viesmimas.
S. Narbutas prita e, ad siuo metu zmrint is paciento puses esveikata.lt ortalas pacientams but
patrauklesnis, jeigu vienoje vietoje pacientai ne tik matytp visus savo svei atos jrasus, et ii galet

iskart uzsiregistruotl pas gy ytojp. Pacient i siuo metu taip pat gali prisijungti prie k i kurip sveikatos
rieziuros jstaig informacini sistem ir mat ti {raSus, vz. prisijungus prie Vs Vilniaus ligonines

Santaros kiinikp informacines sistemos matomi toje istaigoje atlikti jrasai, taciau jie nenukeliauja \
centrin e. sveikatos sistemp i ne a matomi pacientui esvei ata.lt oilale. Tokiu atveju pacientas

lankantis kitoje jstaigoje turi spa sdinti ir neSti popierinius israsus. Pacientai tikrai nori matyti savo
informaeijp vienoje vietoje. # >v
D. G egeryte pritare p io itetini sridi e. sveikatos plet oje nustatymui. Atsizvelgiant | siuo
metu galiojancip E. sveik tos sistemos 2017 2025 m. pletros program ir joje numatytus u2davinius del
e. sveikatos kompeteneijos centro, vyr. architekto pa eigybes steigimo Vafstybineje ligoni kasoje rie
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Sveikatos apsaugos ministerijos, kalbeti a ie konkrecius projektus sudetinga, kol nera pnimti galutmiai
sprendimai. Tafiiau vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybes prioritetais del mformacinii]

teclmologijp igteklip konsolidavimo, vei os poreikiais sveikatos srityje bei siekiant kai jmanoma
greiciau priimti s ren imus de Europos s jungos strukturines paramos le§rj supl navimo, valdyboje
butp gaiima patvirtinti prioritetines e. sveikatos pletros sritis, kad Susisiekimo mmisterija galetp pradeti
veiksmas del e. sveikatos priemonip, fmansuojamp Europos s jungos struktui'ines paramos leSomis,
jgyvendinimo. Tokios sritys galetp buti nacionali ip centrinii} e. sveikatos sistemos sp endimi*
tobulinimas ir pletra.
L. Kavolius informavo, ad pacientai registmod miesi per sveikatos prieiiuros jstaigos

isankstin? acientp registracij suveda tik nsijungimo kod i slaptazodj, taciau jeigu registracija bus
rieinama per esveikata.lt portal , pacientai privaies save identifikuoti per valdzios vartus, el.
ankininkyst? ir pan. Ar tai nesusiaurins pacientp registracijos galimybip?
S. Nar utas atkreipfe emesj, kad identifikavus save per esveikata.lt nebus gaiima registruotis
pas kelis to paties srities gy ytojus, kcj. daro siuo etu cientai, o paskui neatvyksta i net nepranesa
apie neatvykim , be jokios atsakomybes, taip suda ydami ispustas eiles pas gydytojus.
A. B liu evicius atk eipe demes , kad sergu.lt problema yra tai, kad pacientai registruojasi ne
ti keliose sveikatos prieziuros jstaigose pas gydytojus, bet tai pat ir neturedami siuntimo.
K. Staras pa ilde, kad eikaiing vieninga isankstine pacientp egistracija, nes siuo metu se gu.lt
sistema yra nelanksti, nepatogi, taip at da sveikatos prieziuros jstaigai kainuojanti pinigus.
§. Na butas atkreipe emesj, kad sergu.lt y a ideja iSankstinei pacientij registracija , kuri turi

buti integraota j ESPBI IS. Vizija butp tok a, kad prie isankstines cientp registracijos pri alomai
uretp prisijungti visos sveik tos prieziu os jstaigos ir visi gydytojp laikai butp matomi. Tik turint tokip
informacijp butp gaiima valdyti srautus.
R. Masiliunas ateike avyzdj, kad Jungtineje Karalysteje p s specialist s acientai
egistruojami prisegus siu timp, to iu budu tai yr valdo os eiles, o gy ytojas jvertin s surasytp
siu timp, ligp ir pan. gali pacie tp riimti anksciau nei buvo numatyta.
A. Daunoravicius informavo, kad nepriklausomai kur bus vystoma e. sveikata - VJ Registrp

centre ar Valstybineje ligoni kasoje rie Sveikatos a saugos ministerijos, ESPBI IS tvark tojas turi
tureti edidel? p og amuotoj komandp, kuri butp jsigiiin si j p ogramini kodp ir atlikt nedidelius
operaty ius programavi o da b s. Viesieji pirki o konkutsai vyksta nuo vieno iki sesi enesip, tatp
pat gali bUti apskundziami, todel visi sk bus e. sveikatos sistemos atobulinimo arbai gali uzsit sti iki
metp. Taip pat ogramuotojai reikalingi del rogr minio kodo o timizavimo dar , kurie leist

s mazinti itin dideli investicijp poreikj j serverio resursus bei programin jrangp.
E. sveikatos valdybos nariai sutare, kad pag indines prioritetines sritys yra:
1. centri es e. sveikatos sistemos stip inimas, konsolidavimas sukurtp efektyvi riemoni , jp
isnaudojimas, o ne kurimas naujp priemoniij/sistem ;
2. patogi sist ma vartotojui (pacientui, gydytojui), vartotoj sqsaj tobulinimas - vienoje vietoje
prieinama is nkstine acient regist acija, ignaudojant gerosios praktikos av zdzius, vieni gas
skambuci centras;
3. techni i roblem s rendimas, integracinip spsajp tobulinimas, greitas sistemos eikimas.

K. Sta as atkrei e demesj, kad reiket a svarstyti ir NGN IS integravimp j ESPBI IS.
E. sveikatos valdybos ariai suta e, kad j sekantj E. svei atos valdybos osedj rinktis, kai b s
Sveikatos asaugos minist o jsakymu patvirtinta nauja e. sveikatos valdybos nari sudetis ir naujas E.
sveikatos valdybos dar o reglamentas.

SVARSTYTA: kiti klausimai.
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Y. Telyceniene informavo, kad atsizvelgiant \ Valstybinio audito „Elekti'onines s eikatos
sistemos kurimas rekomendacijij jgyvendinimo pnemoniij plan , Sveikatos apsa gos ministerijos
veiklos padaliniams buvo pavesta isgryninti e. sveikatos pletrai svat-biausip klinikinip duomem* rinkinj.

Antrinio ir tretinio iygio koordinavimo skyrius, va ovaudamasis ES projekto (JASEHN) del
elektroninio keitimosi sveikatos uomenimis tarp ES salip darbiniu dokumentu, Sl ugos koordinavimo
skyriaus, Pirminio Iygio koordinavimo skyriaus, Motinos ir vai o sveikatos skyria s, Vaistybines
ligonip kasos rie Sveikatos a s gos ministerijos ir kt. pateiktais pasiulymais, parenge klinikmip
duomeni} rinkiniij projekt (pridedama), kuris b vo pershjstas E. sveikatos valdybos nariams el. pastu.
E. sveikatos valdybos nariai sutare per dvi savaites (iki 2018 m. sa sio 19 d.) pateikti sa o
pasiulymus ar/ir pastabas p teiktam e. sveikatos plet ai svarbiaushj klinikinip duomeni* rinkinio
projektui.

1. E. sveikatos valdybos na iai sutare, kad pagrindines prioritetines sritys yra:
l. 1 cent ines e. sveikatos sistemos stiprinimas, konsolidavimas suku tp efektyvhj priemonip,

jp ignaudojimas, o ne k imas nauj p iemoni /sistem ;
1.2 patogi sistem v totojui (pacientui, gydytoj i), vartotoj spsaj tobulinimas - ienoje
vietoje prieinama isankstine acient registracija, isna dojant gerosios praktikos
avyzdzius, vieningas skambuci centras;
1.3 teclinini problem s endimas, integ acini spsajp tobulinimas, greitas sistemos
veikimas.
2. I sekantj E. sveikatos valdybos posedj rinktis, kai bus Sveikatos pasaugos ministro jsa ymu
patvirtinta n ja e. sveikatos valdybos nari sudetis i naujas E. sveikatos valdybos darbo reglamentas.
3. E. sveikatos valdybos nariai iki 2018 m. sausio 19 d. pateikia pasi lymus a /i pastabas el e.

sveikatos letrai svarbiausi klinikini duomen rinkinip projekto.
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Aurimas Baliukevicius

Posedzio pirmininkas

Posedzio sekretore

/

Simona Griciene

