LIETUVOS E. SVEIKATOS SISTEMOS 2015–2025
METŲ PLĖTROS PROGRAMOS PROJEKTŲ,
SUSIJUSIŲ SU LR SKAITMENINĖS DARBOTVARKĖS
TIKSLŲ ĮGYVENDINIMU, PRISTATYMAS
E. sveikatos sistemos plėtros iki 2025 m. kryptys, tikslai, uždaviniai ir principai
2015 m. vasaris

e. Sveikatos sistemos tikslai iki 2025 metų
e. Sveikatos sistemos sukūrimo ir plėtros tikslai iki 2025 metų yra suteikti priemones, kad:
1) žmonės galėtų geriau rūpintis savo sveikata
2) sveikatinimo įstaigos ir sveikatos priežiūros specialistai savo darbe daugiau orientuotųsi į žmogų
3) sveikatos sektoriaus dalyviai bendradarbiautų ir sektoriaus valdymo sprendimai būtų pagrįsti
objektyvia informacija
 Labiau informuotas
apie savo sveikatos
būklę ir atitinkamą
gyvenimo būdą
 Labiau įgalintas rūpintis
ir būti atsakingu už
savo sveikatą

Sveikatos
priežiūros
specialistai

Pacientas

Žmogaus
sveikata
 Užtikrinančios
sveikatos sektoriaus
dalyvių
bendradarbiavimą
 Užtikrinančios
sveikatos sektoriaus
tvarumą ir valdymą,
pagrįstą objektyvia
informacija
2

Politiką
formuojančios ir
įgyvendinančios
institucijos

Sveikatos
priežiūros
įstaigos

 Proaktyviai informuoti apie
savo pacientų sveikatos
būklę ir aktyviai
bendraujantys su savo
pacientais
 Daugiau dėmesio
skiriantys pacientui, o ne
administracinėms
procedūroms

 Teikiančios saugias ir
kokybiškas sveikatos
priežiūros paslaugas
 Užtikrinančios sveikatos
priežiūros paslaugų
prieinamumą
 Efektyviai aptarnaujančios
pacientus

e. Sveikatos sistemos 2015–2025 metų plėtros
programos (toliau – Programa) tikslai ir uždaviniai

1
4
7

Įgyvendinti efektyvų ir tvarų e.
sveikatos sistemos valdymą
Įsteigti e. sveikatos uždaviniui adekvatų e.
sveikatos organizacinį vienetą

Tvariai finansuoti sukurtų e.
sveikatos sistemos priemonių
veikimą

5

Įgyvendinti tvaraus e. sveikatos
sistemos priemonių techninio
veikimo ir plėtros modelį

Didinti sukurtų e. sveikatos sistemos
priemonių naudojimo patrauklumą ir
gebėjimus jomis naudotis, užtikrinant šių
priemonių sklaidą, tinkamumą naudoti

Įgyvendinti vieningą e. sveikatos sistemos
veikimo finansavimo modelį
Konsoliduoti Programos projektų
administravimą, valdymą ir vykdymą
Sudaryti sąlygas vieningam institucijų ir
SPĮ finansų valdymui ir apskaitos
tvarkymui elektroniniu būdu

Konsoliduoti valstybės lėšomis sukurtą ir
eksploatuojamą e. sveikatos sistemos IRT
infrastruktūrą
Įgyvendinti bendro naudojimo e. sveikatos
IRT sprendimus

Dalyvauti tarptautiniame e.
sveikatos tinkle, siekiant užtikrinti
tarpvalstybines sveikatos priežiūros
paslaugas

Tobulinti sveikatos sistemos
valdymą pasitelkiant e. sveikatos
sistemos priemones

Siekti sąveikumo ir saugių duomenų
mainų integruojantis į ES elektroninę
erdvę

3

2

Pasiekti sukurtų e. sveikatos
sistemos priemonių naudą

8

Įgyvendinti LNSS veikimo efektyvumo
stebėsenos priemones sveikatinimo,
visuomenės bei asmens sveikatos
priežiūros ir farmacijos srityse

3

Veiklos pokyčių įgyvendinimas ir
tobulinimas

6

Įgyvendinti e. sveikatos paslaugas
ir IT paslaugos specialistams, SPĮ,
politiką formuojančioms ir
įgyvendinančioms įstaigoms

Integruoti e. sveikatos sistemos
priemones į kasdienę specialistų veiklą
Plėtoti telementorystės ir telekonsultacijų
paslaugas

Plėtoti sukurtus eSPBI IS ir specializuotų
veiklos sričių funkcionalumus, tipines,
kompleksines ir pažangias e. sveikatos
paslaugas siekiant įgyvendinti „darbas be
popieriaus“ principą

9

Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės
plėtros skatinimas
biotechnologijose
panaudojant esamus ir kuriant naujus, su
eSPBI IS sąveikius, e. sveikatos
sprendimus ir įgyvendinant Sumanios
specializacijos kryptis asmens,
visuomenės sveikatos ir farmacijos srityse

Programos tikslai ir uždaviniai, susiję su
LR skaitmeninės darbotvarkės tikslų įgyvendinimu

1
4
7

Įgyvendinti efektyvų ir tvarų e.
sveikatos sistemos valdymą
Įsteigti e. sveikatos uždaviniui adekvatų e.
sveikatos organizacinį vienetą

Tvariai finansuoti sukurtų e.
sveikatos sistemos priemonių
veikimą

5

Didinti sukurtų e. sveikatos sistemos
priemonių naudojimo patrauklumą ir
gebėjimus jomis naudotis, užtikrinant šių
priemonių sklaidą, tinkamumą naudoti

Įgyvendinti tvaraus e. sveikatos
sistemos priemonių techninio
veikimo ir plėtros modelį

Įgyvendinti vieningą e. sveikatos sistemos
veikimo finansavimo modelį
Konsoliduoti Programos projektų
administravimą, valdymą ir vykdymą
Sudaryti sąlygas vieningam institucijų ir
SPĮ finansų valdymui ir apskaitos
tvarkymui elektroniniu būdu

Konsoliduoti valstybės lėšomis sukurtą ir
eksploatuojamą e. sveikatos sistemos IRT
infrastruktūrą
Įgyvendinti bendro naudojimo e. sveikatos
IRT sprendimus

Dalyvauti tarptautiniame e.
sveikatos tinkle, siekiant užtikrinti
tarpvalstybines sveikatos priežiūros
paslaugas

Tobulinti sveikatos sistemos
valdymą pasitelkiant e. sveikatos
sistemos priemones

Siekti sąveikumo ir saugių duomenų
mainų integruojantis į ES elektroninę
erdvę

4

2

Pasiekti sukurtų e. sveikatos
sistemos priemonių naudą

8

Įgyvendinti LNSS veikimo efektyvumo
stebėsenos priemones sveikatinimo,
visuomenės bei asmens sveikatos
priežiūros ir farmacijos srityse

3

Veiklos pokyčių įgyvendinimas ir
tobulinimas

6

Įgyvendinti e. sveikatos paslaugas
ir IT paslaugos specialistams, SPĮ,
politiką formuojančioms ir
įgyvendinančioms įstaigoms

Integruoti e. sveikatos sistemos
priemones į kasdienę specialistų veiklą
Plėtoti telementorystės ir telekonsultacijų
paslaugas

Plėtoti sukurtus eSPBI IS ir specializuotų
veiklos sričių funkcionalumus, tipines,
kompleksines ir pažangias e. sveikatos
paslaugas siekiant įgyvendinti „darbas be
popieriaus“ principą
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Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės
plėtros skatinimas
biotechnologijose
panaudojant esamus ir kuriant naujus, su
eSPBI IS sąveikius, e. sveikatos
sprendimus ir įgyvendinant Sumanios
specializacijos kryptis asmens,
visuomenės sveikatos ir farmacijos srityse

Pagrindiniai Programos projektai
2 tikslo „Pasiekti sukurtų e. sveikatos sistemos priemonių naudą“ įgyvendinimui
numatytas projektas
1. Pradinis ESI užpildymas. Aktualių istorinių
asmens sveikatos įrašų, sukauptų skaitmeniniame
formate, sukėlimas į E. sveikatos paslaugų ir
bendradarbiavimo
infrastruktūros
IS
ir
susisteminimas

Šio projekto įgyvendinimui numatytas biudžetas 1.767.000 €
5

Pagrindiniai Programos projektai
3 tikslo „Veiklos pokyčių įgyvendinimas ir tobulinimas“ įgyvendinimui numatytas
projektas
2. m. Sveikata 1.0. Pažangių telemedicinos paslaugų
sukūrimas ir plėtra ESPBI IS aplinkoje bei pažangių
mobiliųjų e. sveikatos paslaugų, realizuojamų
ESPBI IS aplinkoje, priemonių sukūrimas –
„Mobiliosios e. sveikatos paslaugos

Šio projekto įgyvendinimui numatytas biudžetas 3.186.000 €
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Pagrindiniai Programos projektai
5 tikslo „Įgyvendinti tvaraus e. sveikatos sistemos priemonių techninio veikimo ir
plėtros modelį“ įgyvendinimui numatytas projektas
3. HIS 2.0 ir H-Cloud 1.0. IT ir e. paslaugų sveikatos
priežiūros įstaigoms ir specialistams sukūrimas bei
valstybės informacinės infrastruktūros išteklių
konsolidavimo įgyvendinimas

Šio projekto įgyvendinimui numatytas biudžetas 12.969.000 €
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Pagrindiniai Programos projektai
6 tikslo „Įgyvendinti e. sveikatos paslaugas ir IT paslaugos specialistams, SPĮ, politiką
formuojančioms ir įgyvendinančioms įstaigoms“ įgyvendinimui numatyti projektai (1/2)
4.

ESI 2.0. E. sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo
infrastruktūros IS funkcionalumų plėtra specializuotose
srityse

5.

Nepageidaujamų įvykių prevencija. Nepageidaujamų
įvykių registravimo, analizės, prevencijos ir pacientų
saugos mokymo elektroninių paslaugų įgyvendinimas

6.

e. Receptas 2.0. Elektroninės paslaugos „E. receptas“
plėtra ir modernizavimas

7.

MedVAIS 2.0. E. sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo informacinės sistemos nacionalinės
medicininių vaizdų posistemės modernizavimas ir jos pagrindu teikiamų e. paslaugų plėtra (įskaitant
vaizdų peržiūros licencijų papildomą įsigijimą)

8.

Visuomenės sveikatos rizikos prevencija. Darbo saugos ir visuomenės sveikatos rizikos veiksnių
valdymo, stebėsenos ir informavimo elektroninės paslaugos ESPBI IS

9.

e. Slauga 1.0. ESPBI IS posistemės integruotos sveikatos priežiūros namuose valdymo e. paslaugų
sukūrimas užtikrinant slaugos efektyvumą namuose

10. Sveikatos analitika 1.0. Duomenimis grįstos analitikos ir sprendimų paramos priemonių
specialistams ir piliečiams sukūrimas

Šių projekto įgyvendinimui numatytas biudžetas 21.060.660 €
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Pagrindiniai Programos projektai
7 tikslo „Dalyvauti tarptautiniame e. sveikatos tinkle, siekiant užtikrinti tarpvalstybines
sveikatos priežiūros paslaugas“ įgyvendinimui numatytas projektas
11. e. Sveikata ES. ESPBI IS susiejimas su ES šalių
sveikatos priežiūros informaciniais ištekliais:
epSOS ir kiti tarptautiniai projektai

Šio projekto įgyvendinimui numatytas biudžetas 3.475.000 €
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Pagrindiniai Programos projektai
6 tikslo „Įgyvendinti e. sveikatos paslaugas ir IT paslaugos specialistams, SPĮ, politiką
formuojančioms ir įgyvendinančioms įstaigoms“ įgyvendinimui numatyti projektai (2/2)
12. Elektroninių paslaugų vieningai laboratorinių
aprašymo nomenklatūrai naudoti sukūrimas

tyrimų

13. Medicininių terminų klasifikatoriaus plėtra kuriant kokybiškas
elektronines paslaugas sveikatos priežiūros įstaigose
14. Laboratorinės informacinės valdymo sistemos įsigijimas ir
įdiegimas Nacionalinėje visuomenės sveikatos priežiūros
laboratorijoje bei integravimas į Elektroninės sveikatos
paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinę
sistemą
15. Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės
darbuotojų apšvitos registro plėtra

šaltinių

ir

15. Išsami skaitmeninės patologijos platforma Lietuvoje

Šių projekto įgyvendinimui numatytas biudžetas 7.441.000 €
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