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E. SVEIKATOS VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2020-03-09 Nr. LPVilnius
Posėdis įvyko 2020 m. kovo 2 d. 13:30 val. Sveikatos apsaugos ministerijos 200 B/C konferencijų
salėje.
Posėdžio pirmininkas – Linas Kavolius, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos
E. sveikatos informacinių technologijų koordinavimo ir įgyvendinimo patarėjas (valdybos
pirmininkas);
Posėdžio sekretorius – Lukas Galkus, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos
Elektroninės sveikatos sistemos ir informacinių išteklių skyriaus vyriausiasis specialistas.
Dalyvavo:
1. Linas Kavolius – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos E. sveikatos
informacinių technologijų koordinavimo ir įgyvendinimo patarėjas (valdybos pirmininkas);
2. Raimonda Janonienė – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Strateginio
planavimo ir valdymo skyriaus vedėja (valdybos pirmininko pavaduotoja);
3. Aurimas Baliukevičius – Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Informacinių technologijų departamento direktorius (valdybos narys);
4. Aušra Bilotienė Motiejūnienė – VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų direktorė
valdymui (valdybos narė);
5. Audronė Ciesiūnienė – VĮ Registrų centro eSveikatos skyriaus vadovė;
6. Lukas Galkus – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Elektroninės sveikatos
sistemos ir informacinių išteklių skyriaus vyriausiasis specialistas;
7. Šarūnas Narbutas – Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacijos (POLA) prezidentas
(valdybos narys);
8. Eugenijus Ramaškevičius – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos Biudžeto ir
investicijų departamento Strateginio planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas (valdybos
narys);
9. Eglė Ramanauskienė – VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų
direktorė valdymui ir plėtrai (valdybos narė);
10. Kęstutis Štaras – VšĮ Centro poliklinikos direktorius (valdybos narys);
11. Vilma Telyčėnienė – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Elektroninės
sveikatos sistemos ir informacinių išteklių skyriaus vedėja;
12. Diana Vilytė – VĮ Registrų centro Paslaugų valdymo direktorė (valdybos narė).
Darbotvarkė:
1. ESPBI IS pagrindinio tvarkytojo VĮ Registrų centro 2019 metų veiklos ataskaita (pristato VĮ
Registrų centras).
2. 2020 m. ESPBI IS pagrindinio tvarkytojo VĮ Registrų centro numatytų veiklų (planų)
pristatymas (pristato E. sveikatos valdybos pirmininkas L. Kavolius).
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3. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos valdomų informacinių sistemų
numatomos 2020 metų veiklos ir planuojami plėtros procesai (pristato VLK Informacinių
technologijų departamento direktorius A. Baliukevičius).
Posėdyje dalyvauja 9 iš 12 valdybos narių. Kvorumas yra.
SVARSTYTA: ESPBI IS pagrindinio tvarkytojo VĮ Registrų centro 2019 metų veiklos ataskaitos
pristatymas.
A. Ciesiūnienė pristatė VĮ Registrų centro 2019 metų veiklos ataskaitą (pridedama).
R. Janonienė atkreipė dėmesį, kad šiuo metu Išankstine pacientų registracijos informacine
sistema (toliau – IPR IS) naudojasi palyginti mažai įstaigų, lyginant su tuo, kiek įstaigų yra
pasirašiusios sutartis dėl IPR IS su VĮ Registru centru. R. Janonienė pasiteiravo, kada planuojama
prijungti didžiąją dalį įstaigų, nes šis projektas yra itin svarbus ir atidžiai monitoruojamas tiek
Valstybės kontrolės tiek ir LR Vyriausybės.
A. Ciesiūnienė patikslino, kad planuojama, jog didžioji dalis įstaigų prisijungs, kai bus
realizuota migracija iš sergu.lt į IPR IS. Integracinės sąsajos jau yra paruoštos, kai kurių ligoninių
informacinių sistemų diegėjai jau atlieka programavimo darbus savo pusėje. Planuojama pirma perkelti
įstaigas, kurios naudojasi portaliniu sprendimu, o tada įstaigas besinaudojančias integracinėmis
sąsajomis. Didžioji dalis įstaigų prie IPR IS turėtų prisijungti šiais metais.
SVARSTYTA: 2020 m. ESPBI IS pagrindinio tvarkytojo VĮ Registrų centro numatytų veiklų (planų)
pristatymas.
L. Kavolius pristatė 2020 m. ESPBI IS pagrindinio tvarkytojo VĮ Registrų centro numatytas
veiklas (pridedama).
K. Štaras atkreipė dėmesį, kad vaistų sąveikų tikrinimo funkcionalumas turėtų būti plačiau
įdiegtas sveikatos priežiūros įstaigose ir gydytojų naudojamas rutiniškai. K. Štaras pasiūlė teikti
rekomendaciją SAM vadovybei, kuri įpareigotų įstaigas įsidiegti vaistų sąveikų tikrinimo
funkcionalumą pilna apimtimi. Taip pat K. Štaras iškėlė klausimą dėl dokumentų teikimo Neįgalumo ir
darbingumo nustatymo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – NDNT). Šiuo
metu atliekant atnaujinimus Elektroninėje sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros
informacinėje sistemoje (toliau – ESPBI IS) NDNT nespėja ir nėra nusimačiusi atlikti tuos pačius el.
parašo atnaujinimus. Dėl šios priežasties gydytojams tenka papildomas darbo krūvis teikti duomenis
institucijoms skirtingais būdais. K. Štaras pabrėžė, kad sprendimai, susiję su gydytojo darbu su NDNT,
turėtų būti sprendžiami kaip įmanoma greičiau.
E. Ramanauskienė atkreipė dėmesį į prieigos teisių kontroliuojančioms institucijoms svarbą ir
aktualumą. Tai žymiai palengvintų darbą įstaigoms, kurios dabar turi kiekvieną kartą ruošti prieigas
tikrinančiųjų institucijų specialistams ir šiuos dar apmokyti.
A. Ciesiūnienė pabrėžė, kad ši situacija bus išspręsta iki šių metų pabaigos. Šiuo metu diegėjas
yra įsipareigojęs suskurti prieigas kontroliuojančioms institucijoms iki gruodžio 8 d.
E. Ramaškevičius atkreipė dėmesį, kad SAM turėtų stebėti ir kuo aktyviau įsitraukti į
Connecting Europe Facility (CEF2) skaitmeninės programos veiklas ir projektus, susijusius su
e. sveikata 2021-2027 finansavimo periodu.
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SVARSTYTA: Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) valdomų
informacinių sistemų numatomų 2020 metų veiklų ir planuojamų plėtros procesų pristatymas.
A. Baliukevičius pristatė Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos
valdomų informacinių sistemų 2020 metų numatomas veiklas ir planuojamą plėtrą (pridedama).
SVARSTYTA: Kiti klausimai ir diskusija.
L. Kavolius pristatė galimybę kituose valdybos posėdžiuose pristatyti planuojamą
telemedicinos projektą, telemedicininių paslaugų teikimo modelį ir nuotolinių paslaugų/konsultacijų
teikimo modelį Lietuvoje.
Š. Narbutas iškėlė klausimą dėl teisinio pasiruošimo antriniam sveikatos duomenų
panaudojimui. Buvo atkreiptas dėmesys į kitų šalių pavyzdžius bei skirtingus duomenų panaudojimo
modelius.
L. Kavolius pastebėjo, kad šiuo metu SAM labai aiškiai supranta sveikatos duomenų antrinio
panaudojimo svarbą ir jau pradėjo pirmuosius žingsnius, atlikta kitų šalių pavyzdžių analizė, SAM
specialistai dalyvauja Europos lygmenyje vykstančiose diskusijose ir atidžiai stebi, kaip kitos šalys
tvarkosi šioje srityje. L. Kavolius pasiūlė kitą kartą šią temą pristatyti valdybai.
A. Baliukevičius paantrino šios temos aktualumui ir pastebėjo, kad tokiame pristatyme būtų
naudinga pakviesti Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, o pačiai VLK – pristatyti savo patirtį bei
iššūkius, atsiradusius siekiant atverti sveikatos duomenis.
D. Vilytė pastebėjo, kad Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas dabar yra peržiūrimas ir
gali būti iš dalies koreguojamas. Nors didžiausias dėmesys, susijęs su reglamento peržiūra, skiriamas
duomenims, prie kurių gali prieiti žiniasklaida, SAM specialistai turėtų sekti pokyčius, jei atsirastų
nuostatų korekcijų, susijusių su sveikatos duomenų klausimais.
K. Štaras pasiūlė valdybai apsvarstyti darbo grupės (ar kito formato darbinį susitikimą)
sukūrimą, kuris išanalizuotų esamą situaciją bei galimybes dėl sutikimų pasirašymo elektroniniu būdu.
A. Bilotienė ir E. Ramanauskienė paantrino, kad šis klausimas yra itin aktualus visoms
gydymo įstaigoms.
A. Baliukevičius pasiūlė valdybos nariams pasidalinti aktualius klausimus ir iš dalies juos
kuruoti.
Š. Narbutas pabrėžė, kad reikėtų išnaudoti valdybos narių patirtį ir žinias pavedant jiems kai
kurių klausimų kuravimą. Jis taip pat atkreipė dėmesį, kad kuriant naujus produktus, analizuojant
esamą situaciją, pasitenkinimą elektroninėmis paslaugomis turime kuo daugiau įtraukti pacientus, kurie
be atlygio galėtų įvertinti sukurtus rezultatus ir teikti pastabas.
NUTARTA:
1. Kito posėdžio metu pristatyti tebemedicininių paslaugų teikimo modelį ir nuotolinių
paslaugų/konsultacijų teikimo modelį Lietuvoje.
2. Kito posėdžio metu pristatyti sveikatos duomenų antrinio panaudojimo iniciatyvas, siūlomus
modelius ir reikalingus teisinius pakeitimus Lietuvoje.
3. Teiki siūlymą sveikatos apsaugos ministrui dėl darbo grupės šiuo metu egzistuojančių sutikimų
sveikatos priežiūros paslaugoms tvarkos ir sutikimų imties optimizavimo analizei atlikti sudarymo.
PRIDEDAMA:
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1. Posėdžio dalyvių sąrašas.
2. Posėdžio dalyvių deklaracijos.
3. VĮ Registrų centro 2019 metų veiklos ataskaitos pristatymas.
4. 2020 m. ESPBI IS pagrindinio tvarkytojo VĮ Registrų centro numatytų veiklų pristatymas.
5. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos valdomų informacinių sistemų
numatomų 2020 metų veiklų ir planuojamų plėtros procesų pristatymas.

Posėdžio pirmininkas

Linas Kavolius

Posėdžio sekretorius

Lukas Galkus
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