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2. SANTRUMPOS  

 
Santrumpa Apibrėžimas 

LR SAM Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija 

E. sveikata  sveikatos apsaugos, medicinos informatikos ir administracinės veiklos visuma, 

užtikrinama diegiant informacines ir ryšių technologijas, organizacines veiklos 

naujoves ir naujus įgūdžius ir skirta sveikatinimo (asmens, visuomenės, farmacijos) 

paslaugoms tobulinti operatyviai pateikiant išsamią veiklai reikalingą informaciją 

epSOS 
Pilotinis projektas, kuriuo siekiama sukurti patikimą asmens sveikatos 

duomenų apsikeitimo tinklą tarp jame dalyvaujančių valstybių. 

RLSPĮ Respublikinio lygmens sveikatos priežiūros įstaiga 

SPĮ Sveikatos priežiūros įstaiga 

IRT Informacinės ir ryšių technologijos 

IS Informacinė sistema 

IT Informacinės technologijos 

RSL VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė 

RPL VšĮ Respublikinė Panevėžio ligoninė 

RKLPL VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė 

RKNL VšĮ Respublikinė Kauno ligoninė 

VULZK Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinika 

RVUL VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė 

VMKL VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė 

VUAL VšĮ Vilniaus universitetinė Antakalnio ligoninė 

LSMULKK Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė viešoji įstaiga Kauno klinikos 

KUL VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė 

KJL VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninė 

KKL VšĮ Kauno klinikinė ligoninė 

VULSK VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos 

eSPBI IS E. sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinė sistema 

SVEIDRA Privalomojo sveikatos draudimo informacinė sistema SVEIDRA 

SPAP Valstybinės ligonių kasos Stacionarinių paslaugų apskaitos posistemė 

RIS Radiologijos informacinė sistema 

PACS Radiologijos vaizdų archyvavimo ir perdavimo sistema 

IPR Išankstinės pacientų registracijos sistema 

EPTS Elektroninių pažymėjimų tvarkymo sistema 

EDAS Elektroninė draudėjų aptarnavimo sistema 

EDS Elektroninio deklaravimo sistema 
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3. ĮVADAS 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija (toliau – LR SAM arba Perkančioji 

organizacija)  ir  jungtinės veiklos partneriai UAB „S4ID“ ir UAB „PricewaterhouseCoopers“ 

(toliau – paslaugų teikėjas) 2011 m. gruodžio 1 d. pasirašė  Analizės, kaip diegiama nacionalinė e. 

sveikatos sistema (toliau – Analizė), atlikimo paslaugų teikimo sutartį Nr. S-339 (toliau – Sutartis). 

Ši Sutartis finansuojama Europos Socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto 

lėšomis, skirtomis valstybės projektų planavimo būdu pateiktam Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministerijos projektui „Sisteminė sveikatos sektoriaus vykdomų reformų analizė siekiant 

geresnio Europos Sąjungos sveikatos politikos įgyvendinimo“ (projekto Nr. VP1-4.2-VRM-05-V-

01-004) įgyvendinti. Finansavimas skirtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 

ministro 2009 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. 1V-662 „Dėl finansavimo skyrimo projektui, 

finansuojamam pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto 

„Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ 

įgyvendinimo priemonę VP1-4.2-VRM-05-V „Geresnis Europos Sąjungos politikų įgyvendinimas“ 

ir 2010 m. kovo 18 d. Projekto finansavimo ir administravimo sutartimi Nr. VP1-4.2-VRM-05-V-

01-004/SE-20. Vadovaudamasis Sutarties 1 priedo 11.2 punktu paslaugų teikėjas parengė galutinę 

Sutarties vykdymo ataskaitą (toliau – galutinė ataskaita). 

Sutarties tikslas – atlikti Lietuvos e. Sveikatos sistemos esamos situacijos ir plėtros analizę, 

pateikti rekomendacijas.  

Analizės uždaviniai:  

1. Išanalizuoti Lietuvos ir Europos Sąjungos (toliau – ES) e. sveikatos sistemos teisinę bazę, 

teisines prielaidas ir kliūtis informacijos, susijusios su sveikata, apsikeitimui elektroniniu būdu su 

ES šalimis ir pateikti rekomendacijas dėl teisinės bazės tobulinimo Lietuvoje. 

2. Išnagrinėti ES mastu inicijuotus aktualaus laikotarpio e. sveikatos sistemos diegimo 

strateginius dokumentus, susijusius tyrimus, studijas. 

3. Atlikti analogiškos patirties diegiant, valdant, finansuojant nacionalines e. sveikatos 

sistemas keturiose šalyse (Estija, Kanada, Danija, Australija) analizę bei pateikti rekomendacijas dėl 

geriausios patirties panaudojimo Lietuvoje. 

4. Nustatyti su kokiomis problemomis susiduriama praktikoje diegiant e. sveikatos 

informacines sistemas Lietuvoje. 

5. Įvertinti respublikos lygmens sveikatos priežiūros įstaigų
1
: 

5.1. įvertinti esamą informacinių ir ryšių technologijų (toliau – IRT) infrastruktūrą ir 

pasirengimą dalyvauti e. sveikatos sistemos įgyvendinime. Atlikti vertinimą teisiniu (atitikimas šiuo 

metu galiojantiems teisės aktams), organizaciniu (procesų, tvarkų aprašymas, žinios) ir techniniu / 

infrastruktūriniu (techninė ir programinė įranga, tinklai ir kt.) aspektais; 

5.2. įvertinti asmens duomenų (taip pat ir ypatingų asmens duomenų) automatiniu būdu 

tvarkymo veiklos atitikimą asmens duomenų tvarkymą reglamentuojantiems teisės aktams ir 

pateikti rekomendacijas dėl asmens duomenų apsaugos užtikrinimo;  

                                                 
1
 Atliekant vertinimą, numatyti ne mažiau kaip po 1 vizitą kiekvienoje respublikos lygmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir interviu 

pagal su Perkančiąja organizacija iš anksto suderintą vizito planą ir interviu klausimus. 

http://litlex/Litlex/LL.DLL?Tekstas=1?Id=131586&Zd=FINANSAVIMO%2BSKYRIMO%2BGeresnis%2BEuropos%2BS%E0jungos%2Bpolitik%F8%2B%E1gyvendinimas&BF=4#28z
http://litlex/Litlex/LL.DLL?Tekstas=1?Id=131586&Zd=FINANSAVIMO%2BSKYRIMO%2BGeresnis%2BEuropos%2BS%E0jungos%2Bpolitik%F8%2B%E1gyvendinimas&BF=4#29z
http://litlex/Litlex/LL.DLL?Tekstas=1?Id=131586&Zd=FINANSAVIMO%2BSKYRIMO%2BGeresnis%2BEuropos%2BS%E0jungos%2Bpolitik%F8%2B%E1gyvendinimas&BF=4#2z
http://litlex/Litlex/LL.DLL?Tekstas=1?Id=131586&Zd=FINANSAVIMO%2BSKYRIMO%2BGeresnis%2BEuropos%2BS%E0jungos%2Bpolitik%F8%2B%E1gyvendinimas&BF=4#3z
http://litlex/Litlex/LL.DLL?Tekstas=1?Id=131586&Zd=FINANSAVIMO%2BSKYRIMO%2BGeresnis%2BEuropos%2BS%E0jungos%2Bpolitik%F8%2B%E1gyvendinimas&BF=4#4z
http://litlex/Litlex/LL.DLL?Tekstas=1?Id=131586&Zd=FINANSAVIMO%2BSKYRIMO%2BGeresnis%2BEuropos%2BS%E0jungos%2Bpolitik%F8%2B%E1gyvendinimas&BF=4#5z
http://litlex/Litlex/LL.DLL?Tekstas=1?Id=131586&Zd=FINANSAVIMO%2BSKYRIMO%2BGeresnis%2BEuropos%2BS%E0jungos%2Bpolitik%F8%2B%E1gyvendinimas&BF=4#6z
http://litlex/Litlex/LL.DLL?Tekstas=1?Id=131586&Zd=FINANSAVIMO%2BSKYRIMO%2BGeresnis%2BEuropos%2BS%E0jungos%2Bpolitik%F8%2B%E1gyvendinimas&BF=4#7z
http://litlex/Litlex/LL.DLL?Tekstas=1?Id=131586&Zd=FINANSAVIMO%2BSKYRIMO%2BGeresnis%2BEuropos%2BS%E0jungos%2Bpolitik%F8%2B%E1gyvendinimas&BF=4#8z
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5.3. atlikti informacinių technologijų saugos atitikties vertinimą informacijos saugumo 

valdymą reglamentuojantiems Lietuvos Respublikos teisės aktams 

6. Įvertinti IRT naudojimą Lietuvos asmens sveikatos priežiūros įstaigų klinikinėje veikloje: 

6.1. atlikti apklausą, siekiant išanalizuoti IRT naudojimą ir poreikius visų asmens sveikatos 

priežiūros įstaigų klinikinėje veikloje, iš anksto suderinus su Perkančiąja organizacija apklausos 

anketą bei asmens sveikatos priežiūros įstaigų
2
 sąrašą; 

6.2.  remiantis gautais apklausų duomenimis atlikti analizę ir įvertinti, kaip IRT naudojamos, 

teikiant sveikatos priežiūros paslaugas, bei pateikti rekomendacijas dėl IRT plėtros. 

7. Suorganizuoti Perkančiosios organizacijos patalpose 1 pusės dienos trukmės diskusiją 

viešai pristatant analizės rezultatus ir sukviečiant 50 dalyvių pagal šiuos reikalavimus: 

7.1. parengti informacinę dalomąją medžiagą, organizuoti diskusijos dalyvių pakvietimą bei 

registravimą; 

7.2. organizuoti diskusiją ir apibendrinti visą diskusijos medžiagą, pateiktus naujus 

pasiūlymus bei rekomendacijas įtraukiant į Analizės projektą. 

8.  Parengti 1 straipsnį, pristatantį atliktos Analizės rezultatus. 

 

Šioje galutinėje ataskaitoje pristatomi atliktos Analizės rezultatai: 

1. teisinės analizės rezultatai (4 skyrius); 
2. strateginių dokumentų, tyrimų bei studijų analizės rezultatai (5 skyrius); 
3. užsienio praktikos analizės rezultatai (6 skyrius); 
4. Respublikos lygmens sveikatos priežiūros įstaigų tyrimo rezultatai (7 skyrius); 
5. sveikatos priežiūros įstaigų tyrimo rezultatai (8 skyrius); 
6. identifikuotos problemos, su kuriomis sveikatos priežiūros įstaigos susiduria diegiant e. 

sveikatos sistemas Lietuvoje (9 skyrius); 
7. atliktos Analizės išvados (10 skyrius); 
8. rekomendacijos (11 skyrius). 

Užduočių atlikimo metodika, prielaidos ir apribojimai: 

Šioje Analizės ataskaitoje pateikiama Lietuvos e. Sveikatos sistemos esamos situacijos ir 

plėtros analizė, pateikiamos išvados ir rekomendacijos.   

Ataskaita apima e. sveikatos sistemos teisinės bazės analizę, analogiškos patirties diegiant, 

valdant, finansuojant nacionalines e. sveikatos sistemas keturiose šalyse analizę. Ataskaitoje taip pat 

pateikiama problemų, su kuriomis susiduriama praktikoje diegiant e. sveikatos informacines 

sistemas Lietuvoje, analizė, sveikatos priežiūros įstaigų naudojamų informacinių ir ryšių 

technologijų analizė bei e. sveikatos srities strateginių dokumentų, tyrimų, studijų apžvalga. 

Ataskaitos prieduose pateikiama apklausų ir vykdytų interviu klausimynai, statistinės informacijos 

anketos, pagrindinių sveikatos priežiūros įstaigų informacinių sistemų atitikties reikalavimams 

vertinimo forma,  saugos atitikties vertinimo forma. 

                                                 
2
 Atsižvelgiant į sveikatos priežiūros paslaugų teikėjų teikiamas paslaugas, sveikatos priežiūros įstaigų ir paslaugų restruktūrizavimo 

programos nuostatas, pvz. respublikos, regiono ir rajono lygmens ligoninės; asmens sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios 

ambulatorines/stacionarines/mišrias asmens sveikatos priežiūros paslaugas; įstaigos, kurios verčiasi pirmine/antrine/tretine sveikatos 

priežiūra; greitoji medicinos pagalba 
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Atlikta analizė paremta žemiau pateikiamomis esminėmis prielaidomis: 

- anketose pateikti duomenys yra išsamūs ir teisingi; 

- susitikimų su institucijų atstovais metu gauta informacija yra patikima ir atitinka tikrovę. 

Ataskaitoje pateikiama analizės metu iš pirminių ir antrinių vertinimo šaltinių surinkta 

informacija.  

Atkreipiame Jūsų dėmesį į Ataskaitoje išdėstytas svarbias pastabas dėl mūsų darbo apimties, 

taip pat mūsų pateikiamas prielaidas. Paslaugų tiekėjas neatsako kitiems asmenims (išskyrus 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai pagal Sutartį) už Ataskaitos rengimą. Be to, 

paslaugų tiekėjas neprisiima sutartinės, deliktinės ir kt. atsakomybės (neatsižvelgiant į ieškinio 

formą) taikytinos teisės leistina apimtimi ir neprisiima atsakomybės už kitų asmenų patirtus 

padarinius (išskyrus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai šios Sutarties pagrindu) 

ar kitus pagal šią Ataskaitą priimtus sprendimus ar atsisakymą juos priimti. 
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4. TEISINĖ ANALIZĖ 

Siekdami atsakyti į klausimą, su kokiomis kliūtimis susiduria Lietuvos sveikatos priežiūros 

įstaigos apsikeisdamos elektroniniu būdu informacija apie pacientų sveikatą su kitomis ES šalimis, 

pirmiausia išnagrinėsime tokį informacijos tvarkymą ir apsikeitimą reglamentuojančius ES ir 

Lietuvos Respublikos teisės aktus, po to apžvelgsime atitinkamą Danijos ir Estijos teisinę bazę, 

planuojamus ES duomenų apsaugos teisės aktų pasikeitimus bei galiausiai pateiksime savo 

pasiūlymus, ką Lietuvos Respublika savo kompetencijos ribose galėtų padaryti, kad tokios 

informacijos apsikeitimas su ES šalimis vyktų sklandžiau, būtų saugesnis bei būtų garantuojama 

pacientų teisė į asmens duomenų apsaugą. 

Prieš pradedant teisinės bazės analizę, apsibrėšime, kad informaciją, susijusią su sveikata, 

suprasime kaip bet kokius pacientų asmens duomenis apie sveikatą. O su sveikata susijusios 

informacijos apsikeitimu laikysime i) asmens duomenų tvarkymą ir teikimą į kitas ES šalis bei ii) 

tokių duomenų gavimą iš kitų ES šalių bei jų tolimesnį tvarkymą Lietuvoje. Tam, kad sveikatos 

priežiūros įstaiga galėtų teisėtai teikti pacientų duomenis į kitas ES šalis, pirmiausia ji turi teisėtai 

šiuos duomenis tvarkyti. Todėl prieš analizuojant teisės normas, reglamentuojančias duomenų 

teikimą į kitas ES šalis, reikėtų išanalizuoti ir tas teisės normas, kurios reglamentuoja pacientų 

duomenų tvarkymą. 

4.1. Europos Sąjungos teisinė bazė 

Šiame skyriuje nagrinėsime ES teisės aktus ir kitus dokumentus, aktualius nagrinėjant asmens 

duomenų apie sveikatą tvarkymą ir teikimą į kitas ES šalis. 

Įstojus į ES, Lietuvos diskrecija savarankiškai priimti nacionalinius teisės aktus, 

reglamentuojančius asmens duomenų tvarkymą, yra pakankamai apribota. Asmens duomenų 

tvarkymas ES lygiu detaliai reglamentuojamas direktyvų pagalba, kurias Lietuva privalėjo perkelti į 

savo nacionalinę teisę. 

4.1.1. Duomenų apsaugos direktyva 95/46/EB 

Europos Sąjungos šalyse asmens duomenų tvarkymas buvo pradėtas vienodinti 1995 m. 

spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant 

asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (toliau – Duomenų apsaugos direktyva) 

pagalba. Tai yra pagrindinė ES direktyva, reglamentuojanti duomenų tvarkymą visuose sektoriuose, 

įskaitant ir sveikatos priežiūros. Ši direktyva dar vadinama bendrąja Duomenų apsaugos direktyva. 

Kitų sričių specialiosiose direktyvose, kaip 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos 

direktyvoje 2011/24/ES dėl pacientų teisių į tarpvalstybines sveikatos priežiūros paslaugas 

įgyvendinimo, ten, kur kalbama apie asmens duomenų tvarkymą nurodoma į bendrąją Duomenų 

apsaugos direktyvą ir į 2002 m. liepos 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2002/58/EB 

dėl asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje. Duomenų 

apsaugos direktyva reglamentuoja ne tik asmens duomenų tvarkymą, bet ir jų teikimą kitoms 

šalims, esančioms tiek Europos Sąjungos teritorijoje, tiek ir už jos ribų.  

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas perkėlė (dažnai 

pažodžiui) Duomenų apsaugos direktyvos nuostatas į nacionalinę teisę. Todėl pirmiausia 
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paanalizuosime tas Duomenų apsaugos direktyvos nuostatas, kurios reglamentuoja su sveikata 

susijusių asmens duomenų tvarkymą bei jų teikimą į kitas šalis.  

Kaip minėta, tam, kad galima būtų asmens duomenis teisėtai teikti tretiesiems asmenims į 

kitas ES valstybes arba teisėtai iš jų tokius duomenis gauti, būtina užtikrinti, kad duomenų teikėjas 

ar jų gavėjas turėtų teisę tokius asmens duomenis tvarkyti. Todėl pirmiausia nagrinėsime šios 

direktyvos normas, reglamentuojančias asmens duomenų teisėtą tvarkymą, o po to aptarsime 

normas, reglamentuojančias asmens duomenų teikimą į kitas šalis ir gavimą iš jų. 

4.1.2. Pagrindinės sąvokos ir bendrieji duomenų tvarkymo principai  

a) Pagrindinės sąvokos 

Pagal Duomenų apsaugos direktyvą pacientų duomenys, susiję su sveikata, laikomi ypatingais 

asmens duomenimis. Tokiems duomenims taikoma speciali, žymiai griežtesnė apsauga. Pagal 

direktyvą ypatingi asmens duomenys yra duomenys, kurie atskleidžia žmogaus rasinę ar etninę 

kilmę, politines, religines ar filosofines pažiūras, priklausymą profesinėms sąjungoms, taip pat 

duomenys apie asmens sveikatą ar intymų gyvenimą. Be to, 29 straipsnio duomenų apsaugos darbo 

grupė
3
 2007 m. vasario 15 d. darbiniame dokumente dėl asmens sveikatos duomenų tvarkymo 

elektroninėse sveikatos istorijose (ESĮ) WP131
4
 nurodė, kad asmens duomenys, kurie aiškiai ir 

glaudžiai yra susiję su asmens sveikatos būklės apibūdinimu: duomenys apie vaistų, alkoholio arba 

narkotikų vartojimą, taip pat genetiniai duomenys neabejotinai yra laikytini asmens sveikatos 

duomenimis, ypač jei jie įtraukti į medicininę paciento istoriją. Taip pat visi kiti duomenys, 

pavyzdžiui, administraciniai duomenys (socialinio draudimo numeris, hospitalizavimo data ir t. t.), 

įtraukti į medicininius paciento gydymo dokumentus, turi būti laikomi ypatingais asmens 

duomenimis. Tuo remdamasi, 29 straipsnio Darbo Grupė padarė išvadą, kad visi medicininių 

dokumentų ir elektroninių sveikatos istorijų duomenys turėtų būti laikomi ypatingais asmens 

duomenimis. 

Duomenų apsaugos direktyvoje itin svarbi yra „duomenų valdytojo“ sąvoka ir jos ryšys su 

sąvoka „duomenų tvarkytojas“. Nuo to priklauso, kas turėtų būti laikomas atsakingu už teisėtą 

duomenų rinkimą, tvarkymą, teikimą ir kitų duomenų apsaugos reikalavimų laikymąsi, į ką 

duomenų subjektai (pacientai) galėtų kreiptis dėl savo teisių įgyvendinimo, kokia nacionalinė teisė 

būtų taikoma duomenų tvarkymui ir panašiai. Duomenų apsaugos direktyvoje pateikiami tokie šių 

dviejų sąvokų apibrėžimai: 

Duomenų valdytojas reiškia tokį fizinį ar juridinį asmenį, valstybės valdžios instituciją, 

agentūrą ar bet kurį kitą organą, kuris vienas ar drauge su kitais nustato asmens duomenų 

tvarkymo tikslus ir būdus.  

                                                 
3
 29 straipsnio Duomenų Apsaugos Darbo Grupė (toliau – 29 straipsnio Darbo Grupė) yra įkurta pagal Duomenų apsaugos direktyvos 

95/46/EB 29 straipsnį. Ji yra nepriklausomas ES patariamasis organas duomenų apsaugos ir privatumo klausimais. Šios grupės 

užduotys nustatytos Duomenų apsaugos direktyvos 30 straipsnyje ir Direktyvos 2002/58/EB 15 straipsnyje. 29 straipsnio Darbo 

Grupė, kurią sudaro kiekvienos valstybės narės paskirtos priežiūros institucijos ar institucijų atstovas, Bendrijos institucijos ir 

organams įsteigtos valdžios institucijos ar institucijų atstovas ir Komisijos atstovas, turi patariamąjį statusą. 29 straipsnio Darbo 

Grupės nuomonės ir kiti oficialūs dokumentai paprastai yra laikomi Duomenų apsaugos direktyvos nuostatų išaiškinimais ir jų 

taikymo komentarais. 

4 2007 m. vasario 15 d. 29 straipsnio darbo grupės „Darbinis dokumentas dėl asmens sveikatos duomenų tvarkymo elektroninėse 

sveikatos istorijose (ESI)“, WP131, http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2007/wp131_lt.pdf. 

http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2007/wp131_lt.pdf
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Duomenų tvarkytojas reiškia fizinį ar juridinį asmenį, valstybės valdžios instituciją, agentūrą 

ar bet kurį kitą organą, kuris tvarko asmens duomenis duomenų valdytojo vardu. 

Praktikoje gali pasitaikyti įvairių situacijų, kai sveikatos priežiūros įstaiga, tvarkydama tuos 

pačius pacientų asmens duomenis skirtingais tikslais (pavyzdžiui, teikdama pacientui gydymo 

paslaugas ir teikdama to paties paciento duomenis Valstybinei ligonių kasai dėl paslaugų 

apmokėjimo) gali tuo pačiu metu būti ir duomenų valdytoju (gydymo paslaugų teikimo tikslu), ir 

duomenų tvarkytoju (apmokėjimo už gydymą tikslais). Be to, gali pasitaikyti atvejų, kai sveikatos 

priežiūros įstaiga perka savo informacinių sistemų priežiūros paslaugas iš kitų juridinių asmenų, 

kurie, be kita ko, dar ir administruoja tos įstaigos duomenų bazes, kuriose saugomi pacientų asmens 

duomenys. Tokiu atveju, tokias IT paslaugas teikianti bendrovė būtų laikoma duomenų tvarkytoju, 

tvarkančių asmens duomenis duomenų valdytojo (t. y., sveikatos priežiūros įstaigos) pavedimu. 

Apibendrinant galima būtų teigti, kad sveikatos priežiūros įstaiga, į kurią kreipiasi pacientas dėl 

sveikatos priežiūros paslaugų, paprastai visada bus duomenų valdytoju mažiausiai dėl vieno 

duomenų tvarkymo tikslo, t. y. dėl gydymo paslaugų suteikimo. Todėl toliau laikysime, kad 

sveikatos priežiūros įstaiga yra duomenų valdytojas, renkantis ir tvarkantis savo pacientų asmens 

duomenis. Jei sveikatos priežiūros įstaiga nebūtų duomenų valdytoju ji neturėtų apskritai teisės 

savarankiškai nuspręsti dėl pacientų asmens duomenų teikimo į kitas ES šalis. 

Duomenų apsaugos direktyvoje naudojamą sąvoką asmens duomenų tvarkymas reikėtų 

suprasti plačiai, kaip apimančia bet kokius veiksmus su duomenimis, įskaitant ir taip vadinamą 

„pasižiūrėjimą per monitorių“ į duomenis. Pagal Duomenų apsaugos direktyvą asmens duomenų 

tvarkymas reiškia bet kurią operaciją ar operacijų rinkinį, automatiniais arba neautomatiniais būdais 

atliekamus su asmens duomenimis, kaip: rinkimas, užrašymas, rūšiavimas, saugojimas, 

adaptavimas ar keitimas, atgaminimas, paieška, naudojimas, atskleidimas perduodant, platinant ar 

kitu būdu padarant juos prieinamus, išdėstymas reikiama tvarka ar sujungimas derinant, 

blokavimas, trynimas ar naikinimas. Todėl informacijos apie pacientų sveikatą apsikeitimas taip pat 

laikytinas asmens duomenų tvarkymu Duomenų apsaugos direktyvos prasme. 

b) Bendrieji duomenų tvarkymo principai 

Su sveikata susijusius asmens duomenis tvarkanti sveikatos priežiūros įstaiga, kaip duomenų 

valdytojas, privalo laikytis visų žemiau nurodytų bendrųjų asmens duomenų tvarkymo principų: 

 Ribojimo principo (tikslo principo): asmens duomenys negali būti tvarkomi kitais tikslais, 

nei buvo nustatyta prieš pradedant juos rinkti. 

 Duomenų kokybės principo: asmens duomenys turi būti susiję ir neviršyti tikslų, kuriems jie 

yra renkami. Todėl su minėtais tikslais nesusiję duomenys neturi būti renkami, o jei tokie 

duomenys buvo surinkti, jie turi būti sunaikinti. Taip pat duomenys turi būtų tikslūs ir nuolat 

atnaujinami.  

 Saugojimo principo: asmens duomenys negali būti saugomi ilgiau, nei būtina tikslui, kuriam 

šie duomenys buvo surinkti arba toliau tvarkomi. 

 Informacijos reikalavimai: duomenų valdytojas privalo suteikti duomenų subjektui tam tikrą 

informaciją, kaip nurodyti duomenų valdytojo tapatybę, duomenų tvarkymo tikslus, 

duomenų gavėjus ir informuoti duomenų subjektą apie jo teisę gauti su jo duomenų 

tvarkymu susijusią informaciją. 

 Duomenų subjekto teisė gauti informaciją: duomenų subjektui turi būti užtikrinta galimybė 

patikrinti savo duomenų tikslumą ir įsitikinti, ar jie atnaujinami. 
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 Duomenų saugumo įpareigojimai: duomenų valdytojas ir tvarkytojas privalo įgyvendinti 

tinkamas technines ir organizacines priemones, kad asmens duomenys būtų apsaugoti nuo 

netyčinio ar neteisėto sunaikinimo ar neleistino atskleidimo. 

4.1.3. Speciali ypatingų asmens duomenų apsauga  

Kaip minėta, ypatingų asmens duomenų tvarkymui taikomos ne tik visos Duomenų apsaugos 

direktyvos bendrosios taisyklės, bet ir specialiosios šios direktyvos 8 straipsnyje nustatytos 

taisyklės. Šio straipsnio 1 dalyje, be kita ko, nustatytas draudimas tvarkyti duomenis apie asmens 

sveikatą. Tačiau šio straipsnio 2, 3 ir 4 dalyse išvardintos išimtys, kada duomenis apie asmens 

sveikatą leidžiama tvarkyti. Visos šios išimtys turėtų būti aiškinamos siaurinamai. Toliau bus 

analizuojamos pagrindinės išimtys, leidžiančios tvarkyti duomenis apie sveikatą.  

4.1.4. Pirmoji išimtis: duomenų subjekto aiškus sutikimas 

Pagal Duomenų apsaugos direktyvos 8 straipsnio 2 dalies a punktą leidžiama tvarkyti su 

sveikata susijusius asmens duomenis, jei duomenų subjektas yra davęs tam aiškų sutikimą, išskyrus, 

kai valstybės narės įstatymai numato, kad draudimo tvarkyti su sveikata susijusių duomenų 

negalima panaikinti duomenų subjekto duotu sutikimu.  

Kad sutikimas galiotų, jis turi būti savanoriškas, specifinis ir duotas žinant, kokiems tikslams 

duomenys bus naudojami. Be to, direktyvoje papildomai nurodoma, kad sutikimas dėl ypatingų 

asmens duomenų tvarkymo turi būti aiškus. 29 straipsnio Darbo Grupė nurodo, kad sutikimas dėl 

duomenų apie sveikatą tvarkymo negali būti išreiškiamas taip vadinama opt-out forma (t.y., kai 

laikoma, kad sutinkama, jei neprieštaraujama). Toks sutikimas turi būti išreikštas aktyviais 

veiksmais. Anot 29 straipsnio Darbo Grupės, raštiškas sutikimas dėl ypatingų asmens duomenų 

tvarkymo nėra privalomas
5
.  

Kadangi sutikimai dėl duomenų tvarkymo praktikoje labai paplitę ir dažnai naudojami kaip 

teisinis pagrindas tiek tvarkant duomenis, tiek teikiant juos kitoms šalims, todėl analizuodami 

Lietuvos Respublikos teisinę bazę, detaliau panagrinėsime, kokias sąlygas turi tenkinti sutikimas, 

kad jis galiotų. 

Duomenų apsaugos direktyvos 8 straipsnio 2 dalies a punkte taip pat nurodyta, kad gali 

pasitaikyti ypatingų asmens duomenų tvarkymo atvejų, kada net duomenų subjektui davus aiškų 

sutikimą, draudimas tvarkyti ypatingus asmens duomenis negali būti panaikintas. Valstybės narės 

gali laisvai apsispręsti, ar ir kaip konkrečiai reglamentuoti tokius atvejus. 

4.1.5. Antroji išimtis: duomenų subjekto gyvybiniai interesai 

Ypatingus asmens duomenis taip pat leidžiama rinkti ir tvarkyti, jei tai būtina, siekiant 

apsaugoti asmens gyvybinius interesus, kai asmuo pats fiziškai arba teisiškai negali duoti sutikimo.  

Toks duomenų tvarkymas turi būti susijęs su svarbiais asmeniniais duomenų subjekto arba 

kito asmens interesais ir privalo medicininiame kontekste būti reikalingas siekiant taikyti gyvybei 

išsaugoti būtiną gydymą, kai duomenų subjektas negali pats išreikšti savo norų. Todėl šią išimtį 

                                                 
5
 minėta 4 išnašoje, II skirsnio 4 dalies b punktas. 
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galima taikyti tik nedaugeliu gydymo atvejų. Jos negalima būtų taikyti, siekiant tvarkyti asmens 

duomenis apie sveikatą kitais tikslais nei duomenų subjekto gydymas, pavyzdžiui, atlikti bendram 

medicininiam tyrimui, kurio rezultatai būtų gaunami tik ateityje.  

29 straipsnio Darbo Grupė, analizuodama šią išimtį, pateikė vieną pavyzdį: kai po nelaimingo 

atsitikimo žmogus praranda sąmonę ir sąmoningai negali duoti sutikimo dėl informacijos apie jo 

turimas alergijas atskleidimo, tada sveikatos priežiūros specialistas gali pasiremti šia išimtimi, kad 

galėtų susipažinti su elektroninėje sveikatos istorijoje saugoma informacija tam, jog sužinotų 

išsamius duomenis apie nustatytas duomenų subjekto alergijas, nes tai gali būti reikšminga 

pasirinktai gydymo eigai
6
. 

4.1.6. Trečioji išimtis: sveikatos priežiūros specialistų tvarkomi (medicininiai) 
duomenys 

Duomenų apsaugos direktyvos 8 straipsnio 3 dalyje numatytas ypač aktualus teisinis 

pagrindas sveikatos priežiūros įstaigoms, leidžiantis rinkti ir tvarkyti duomenis apie sveikatą. Pagal 

šią normą ypatingus asmens duomenis leidžiama tvarkyti, jei tenkinamos šios sąlygos: toks 

ypatingų asmens duomenų tvarkymas yra reikalingas teikiant profilaktines medicinos, medicininės 

diagnostikos, medicinos priežiūros, gydymo, sveikatos apsaugos paslaugas ir kai tokius asmens 

duomenis tvarko sveikatos apsaugos darbuotojas, kuriam pagal nacionalinius įstatymus arba 

nacionalinių kompetentingų institucijų nustatytas taisykles galioja profesinės paslapties saugojimo 

pareiga, arba kitas asmuo, kuriam irgi galioja lygiavertė paslapties saugojimo prievolė. 

Anot 29 straipsnio Darbo Grupės, ši išimtis taikytina, tik kai asmens sveikatos duomenys 

tvarkomi konkrečiu tikslu teikti prevencinio, diagnostinio, terapinio arba vėlesnės priežiūros 

pobūdžio sveikatos paslaugas bei administruojant šias sveikatos priežiūros paslaugas, pvz., išrašant 

sąskaitas, vedant apskaitą arba renkant statistiką. Ši išimtis neturėtų būti taikoma tolesniam 

duomenų tvarkymui, kuris nėra būtinas gydimo paslaugoms suteikti, kaip medicininiai moksliniai 

tyrimai, paskesnis išlaidų kompensavimas pagal sveikatos draudimo sistemą ar panašiai. 

Paminėtina, kad ypač svarbi šios išimties taikymo sąlyga yra ta, kad ypatingus asmens 

duomenis leidžiama tvarkyti tik medicinos arba kitiems darbuotojams, kuriems galioja profesinės 

(medicininės) paslapties saugojimo pareiga arba lygiavertė paslapties saugojimo prievolė. 

29 straipsnio Darbo Grupė pažymi, kad speciali profesinės paslapties saugojimo pareiga turi būti 

nustatyta valstybių narių nacionalinės teisės aktuose arba nacionalinių kompetentingų profesinių 

įstaigų, turinčių teisę priimti šiai profesijai privalomas taisykles. Šiose nacionalinėse profesinės 

paslapties saugojimo taisyklėse taip pat turi būti numatytos atitinkamos veiksmingos sankcijos 

taisyklių pažeidimo atveju. 

Tačiau 29 straipsnio Darbo Grupė savo darbiniame dokumente apie epSOS projektą
7
 mano, 

kad tvarkant pacientų duomenis su epSOS projektu susijusiose elektroninėse sveikatos istorijose ir 

elektroniniuose receptuose, Duomenų apsaugos direktyvos 8 straipsnio 3 dalyje numatyto teisinio 

pagrindo nepakanka. Todėl rekomenduoja, įvedinėjant ir tvarkant pacientų duomenis e. sveikatos IT 

sprendimuose kaip pagrindiniu teisiniu pagrindu remtis paciento sutikimu. 

                                                 
6 minėta 4 išnašoje. 

7 2012 m. sausio 25 d. 29 straipsnio darbo grupės „Darbinis dokumentas 01/2012 dėl epSOS“, WP189, 

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2012/wp189_en.pdf. 

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2012/wp189_en.pdf
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4.1.7. Ketvirtoji išimtis: su svarbiu visuomenės interesu susijusios išimtys 

Duomenų apsaugos direktyvos 8 straipsnio 4 dalis suteikia valstybėms narėms teisę, tam 

tikrais atvejais, nukrypti nuo bendrojo draudimo tvarkyti ypatingus asmens duomenis. Pagal jį 

valstybės narės dėl svarbių visuomenės interesų nacionaliniais įstatymais ar priežiūros institucijų 

sprendimais gali numatyti ir kitas išimtis. Tačiau tada valstybė turi užtikrinti tinkamas ypatingų 

duomenų apsaugos priemones. Duomenų apsaugos direktyvos 34 konstatuojamoje dalyje taip pat 

nustatyta, kad valstybės narės turi gauti Komisijos leidimą nesilaikyti draudimo tvarkyti ypatingus 

asmens duomenis visuomenės sveikatos apsaugos srityje, kai tai pateisinama dėl svarbių 

visuomenės interesų, bei privalo užtikrinti specifines ir tinkamas duomenų apsaugos priemones, kad 

būtų apsaugotos pagrindinės asmenų laisvės ir teisė į privatumą. 

Valstybė norėdama pasinaudoti Duomenų apsaugos direktyvos 8 straipsnio 4 dalyje numatyta 

išimtimi turi pranešti apie tai Komisijai. Be to, tokią išimtį reikia nustatyti nacionaliniame teisės 

akte bei užtikrinti specialias ir tinkamas apsaugos priemones.  

Anot 29 straipsnio Darbo Grupės, elektroninių sveikatos istorijų sistemų įdiegimas taip pat 

galėtų būti prilygintas svarbiam visuomenės interesui
8
. Todėl manytina, kad diegiant elektronines 

sveikatos sistemas, kuriose tvarkomi duomenys apie asmenų sveikatą, būtų galima pasinaudoti šia 

išimtimi kaip teisiniu pagrindu priimant specifines nacionalines teisės normas, kurios, be kita ko, 

reglamentuotų ir su sveikata susijusių asmens duomenų tvarkymą e. sveikatos sprendimuose. 

4.1.8. Asmens duomenų teikimas į kitas ES šalis 

Duomenų apsaugos direktyvos vienas iš svarbiausių tikslų buvo užtikrinti asmens duomenų 

laisvą judėjimą ES vidaus rinkoje, tačiau tik tada, kai duomenų apsauga bus suvienodinta visose ES 

valstybėse narėse. Buvo siekiama, kad skirtingų valstybių narių nacionaliniai duomenų apsaugos 

įstatymai netrukdytų perduoti asmens duomenis iš vienos ES šalies į kitą, kai yra laikomasi 

Duomenų apsaugos direktyvoje nustatytų reikalavimų. Pačioje Duomenų apsaugos direktyvoje nėra 

nustatyta specialių taisyklių, reglamentuojančių asmens duomenų apsikeitimą tarp ES šalių. Asmens 

duomenys duomenų gavėjams, esantiems kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse, turi būti 

teikiami tomis pačiomis sąlygomis ir tvarka kaip ir duomenų gavėjams, esantiems toje pačioje ES 

šalyje. 

4.1.9. Asmens duomenų gavimas iš kitų ES šalių 

Asmens duomenų teikimą duomenų gavėjams, esantiems Lietuvoje, reglamentuoja tų ES šalių 

duomenų apsaugos įstatymai iš kurių duomenys teikiami į Lietuvą. Lietuvoje esantis duomenų 

gavėjas (sveikatos priežiūros įstaiga), gavęs duomenis iš ES šalių, tampa šių duomenų valdytoju 

arba tvarkytoju, priklausomai nuo to, kokiems tikslams šiuos duomenis jis toliau tvarko ir kokie yra 

susitarimai su duomenų davėju. Kai duomenų gavėjęs yra gautų duomenų valdytojas, tokių 

duomenų tolimesniam tvarkymui Lietuvoje taikomi Lietuvos Respublikos duomenų apsaugos 

įstatymai. O kai duomenų gavėjas gautų duomenų atžvilgiu yra duomenų tvarkytojas, tada tokį 

                                                 
8 minėta 4 išnašoje. 
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duomenų tvarkymą gali reglamentuoti ne tik Lietuvos Respublikos duomenų apsaugos įstatymai, 

bet ir teisės aktai tos ES šalies, iš kurios tie duomenys perduodami į Lietuvą
9
.  

4.2. Pacientų teisių direktyva 2011/24/ES ir Socialinės apsaugos sistemų koordinavimo 

reglamentas 883/2004 

Su sveikatos priežiūra susiję ES teisės aktai nenustato kitokių asmens duomenų tvarkymo 

taisyklių, nei numatyta pagrindinėje ES Duomenų apsaugos direktyvoje. Tiek Pacientų teisių 

direktyvoje, tiek Socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamente bei kituose susijusiuose ES 

teisės aktuose nurodoma, kad tvarkant ir perduodant asmens duomenis (gydimo medicininius 

duomenis) bei užtikrinant teisę į privatumą privaloma vadovautis nacionaliniais teisės aktais, 

įgyvendinančiais ES direktyvas dėl asmens duomenų apsaugos.  

4.2.1. Socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentas 883/2004 

Tiesiogiai ES valstybėse narėse taikomame Socialinės apsaugos sistemų koordinavimo 

reglamento 77 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad valstybės narės valdžios institucijos arba įstaigos 

perduodamos asmens duomenis kitos valstybės narės valdžios institucijoms ar įstaigoms, turi 

laikytis valstybės narės, perduodančios asmens duomenis, teisės aktų dėl asmens duomenų 

apsaugos nuostatų. Bet koks duomenų perdavimas iš priimančiosios valstybės narės, taip pat jų 

saugojimas, pakeitimas ir sunaikinimas atliekamas laikantis valstybės narės, priimančios duomenis, 

teisės aktų dėl asmens duomenų apsaugos nuostatų.  

Toliau Socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamento 78 straipsnyje, be kita ko, 

nustatyta, kad kiekviena valstybė narė yra atsakinga už savo duomenų tvarkymo paslaugų dalies 

valdymą pagal Bendrijos nuostatas dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir šiems 

laisvai judant. Be to, šiame straipsnyje taip pat kalbama apie apsikeitimą elektroniniais dokumentais 

tarp valstybių narių valdžios institucijų ir įstaigų. Šiame straipsnyje nustatyta, kad „<...> valstybės 

narės valdžios institucija ar įstaiga negali atmesti elektroninio dokumento, atsiųsto ar išduoto kitos 

valstybės narės įstaigos <...> dėl to, kad jis buvo gautas elektroninėmis priemonėmis, jeigu jį gavusi 

įstaiga yra pareiškusi priimanti elektroninius dokumentus. Tokių dokumentų atkūrimas ir įrašymas 

laikomas teisingu ir tiksliu dokumento originalo atkūrimu arba su juo susijusios informacijos 

pateikimu, jeigu nėra įrodymų, kad yra priešingai <...>“. Be to, tame pačiame reglamento 

straipsnyje nustatyta elektroninio dokumento teisinio galiojimo sąlygos: „Elektroninis dokumentas 

laikomas galiojančiu, jeigu kompiuterinėje sistemoje, kurioje jis įrašytas, yra įdiegtos apsaugos 

priemonės, neleidžiančios keisti ar atskleisti įrašo bei neteisėtai juo naudotis. Turi būti įmanoma bet 

kuriuo metu atkurti įrašytą informaciją tokia forma, kad ją iš karto būtų galima perskaityti. Kai 

viena socialinės apsaugos įstaiga perduoda elektroninį dokumentą kitai, turi būti imamasi tinkamų 

apsaugos priemonių remiantis Bendrijos nuostatomis dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens 

duomenis ir šiems laisvai judant <...>“. 

                                                 
9
 2010 m. gruodžio 16 d. 29 straipsnio darbo grupės „Nuomonė 8/2010 dėl taikytinos teisės“, WP179, 

http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2010/wp179_lt.pdf. 

http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2010/wp179_lt.pdf
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4.2.2. Pacientų teisių direktyva 2011/24/ES 

2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl pacientų teisių į 

tarpvalstybines sveikatos priežiūros paslaugas įgyvendinimo taip pat nenustato naujų asmens 

duomenų tvarkymo taisyklių. 

Pagal šią direktyvą pacientams turi būti suteikiama galimybė gauti tarpvalstybines sveikatos 

priežiūros paslaugas
10

. Pacientų duomenų apsaugos aspektu, kaip ypač svarbias galima būtų išskirti 

šias direktyvos nuostatas.  

Visų pirma, direktyvos 5 straipsnio d punkte nustatyta draudimo valstybės
11

 pareiga užtikrinti, 

kad „<...> pacientai, kurie siekia gauti arba gauna tarpvalstybines sveikatos priežiūros paslaugas, 

turėtų galimybę nuotoliniu būdu susipažinti su savo medicininiais dokumentais ar bent gauti jų 

kopiją, remiantis nacionalinėmis priemonėmis, įgyvendinančiomis Sąjungos nuostatas dėl asmens 

duomenų apsaugos, visų pirma – Direktyvas 95/46/EB ir 2002/58/EB, ir tų priemonių laikantis. 

<...>“.  

Taip pat šios direktyvos 4 straipsnyje, nustatančiame pareigas gydymo valstybei
12

, be kita ko, 

numatyta, kad gydymo valstybė turi užtikrinti, jog „<...> pagrindinė teisė į privatumą tvarkant 

asmens duomenis būtų apsaugota pagal nacionalines priemones, įgyvendinančias Sąjungos 

nuostatas dėl asmens duomenų apsaugos, visų pirma – Direktyvas 95/46/EB ir 2002/58/EB<...>“ 

bei jog „<...> siekiant užtikrinti gydymo tęstinumą, pacientai, kuriems buvo suteiktas gydymas, 

turėtų teisę į rašytinius arba elektroninius tokio gydymo medicininius dokumentus ir jiems turėtų 

būti suteikta teisė gauti bent šių dokumentų kopiją remiantis nacionalinėmis priemonėmis, 

įgyvendinančiomis Sąjungos nuostatas dėl asmens duomenų apsaugos, visų pirma – Direktyvas 

95/46/EB ir 2002/58/EB, ir laikantis tų priemonių.<...>“.  

Lietuva, ne vėliau kaip iki šios direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę termino pabaigos (iki 

2013 m. spalio 25 d.) privalės užtikrinti, kad, pavyzdžiui, į Lietuvą gydytis atvykęs kitoje ES šalyje 

apdraustas žmogus ir vėliau iš jos išvykęs turėtų galimybę gauti iš jam gydymą suteikusios 

sveikatos priežiūros įstaigos Lietuvoje su jo gydymu susijusius medicininius dokumentus (kuriuose 

gali būti nurodyti ne tik jo ypatingi asmens duomenys, bet ir kitų asmenų duomenys, pavyzdžiui jį 

gydžiusių gydytojų asmens duomenys ir pan.) kopijas. Manytina, kad jis galėtų paprašyti šių 

dokumentų tiek pats asmeniškai, tiek ir per užsienio šalių sveikatos priežiūros įstaigas, kurias jis 

įgalios, kreiptis į Lietuvos sveikatos priežiūros įstaigą ir gauti jo medicininius dokumentus. Tai tik 

vienas iš daugelio galimų atvejų, keliantis, su duomenų apsaugą susijusių, klausimų. Jau dabar 

galima numatyti, kad Lietuvos sveikatos priežiūros įstaigos, siekdamos užtikrinti šios užsieniečio - 

paciento teisės įgyvendinimą, prie esamo Lietuvos Respublikos duomenų apsaugos reglamentavimo 

susidurtų su tam tikrais praktiniais sunkumais. Kaip vienas iš tokių sunkumų paminėtinas 

reikalavimas atlikti išankstinę patikrą dėl ypatingų asmens duomenų tvarkymo. Detaliau tai 

aptarsime, nagrinėdami Lietuvos asmens duomenų teisės aktus.  

                                                 
10

 Tarpvalstybinės sveikatos priežiūros paslaugos – sveikatos priežiūros paslaugos, teikiamos arba paskirtos kitoje nei draudimo 

valstybėje narėje. 

11 Draudimo valstybės apibrėžimas pateikiamas Pacientų teisių direktyvos 2011/24/ES 2 straipsnyje. 

12 Gydymo valstybė narė – valstybė narė, kurios teritorijoje pacientui faktiškai teikiamos sveikatos priežiūros paslaugos. 

Telemedicinos atveju laikoma, kad sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos sveikatos priežiūros paslaugų teikėjo įsisteigimo 

valstybėje narėje. 
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Be to, Pacientų teisių direktyvos 11 straipsnyje reglamentuojama kitoje valstybėje narėje 

išrašytų receptų pripažinimas, kurio metu taip pat gali būti keičiamasi asmens sveikatos 

duomenimis. Šiame straipsnyje, be kita ko, nustatyta, kad Komisija, siekdama palengvinti receptų 

pripažinimą, patvirtina „<...> priemones, kuriomis sveikatos priežiūros specialistui sudaromos 

galimybės patikrinti, ar receptas yra autentiškas ir ar kitoje valstybėje narėje jį išrašė teisėtai tą 

daryti galintis reglamentuojamos sveikatos priežiūros profesijos atstovas, ir parengia neišsamų į 

receptus įtrauktinų elementų, kurie turi būti aiškiai identifikuojami visų formų receptuose, įskaitant 

elementus, kuriais prireikus siekiama palengvinti receptą išduodančios šalies ir vaistą 

parduodančios šalies bendravimą siekiant padėti visapusiškai suprasti, koks yra paskirtas gydymas, 

tinkamai atsižvelgiant į duomenų apsaugą, sąrašą; <...>“.  

Be to, Pacientų teisių direktyvos 14 straipsnyje, reglamentuojančiame e. sveikatą, nustatyta, 

kad ES remia valstybių narių bendradarbiavimą ir keitimąsi informacija savanoriškame tinkle, 

vienijančiame valstybių narių paskirtas už e. sveikatą atsakingas nacionalines institucijas, ir tam 

sudaro palankias sąlygas. Vienas iš e. sveikatos tikslų yra parengti gaires dėl „<...> i) neišsamaus 

duomenų, kurie turi būti įtraukiami į pacientų duomenų santraukas ir kuriais sveikatos priežiūros 

specialistai gali keistis, kad būtų užtikrintas priežiūros tęstinumas ir pacientų sauga kitose 

valstybėse, sąrašo; ir ii) veiksmingų metodų, kuriais sudaromos sąlygos naudoti medicinos 

informaciją visuomenės sveikatos ir mokslinių tyrimų tikslais; <...>“. Be to, e. sveikatos tikslas yra 

„<...> padėti valstybėms narėms rengti bendras identifikavimo ir autentifikavimo priemones, kad 

būtų sudarytos palankesnės sąlygos perduoti duomenis teikiant tarpvalstybines sveikatos priežiūros 

paslaugas <...>“. Kaip minėta, Pacientų teisių direktyvoje nurodoma, kad šių abiejų tikslų turi būti 

siekiama, laikantis duomenų apsaugos principų, nurodytų atitinkamose su duomenų apsauga 

susijusiose ES direktyvose. 

Taigi, apibendrinant galima sakyti, kad įgyvendinant Pacientų teisių direktyvos tikslus susiję 

nacionaliniai teisės aktai nenustatys naujų asmens duomenų apsaugos taisyklių ir negalės 

prieštarauti galiojantiems nacionaliniams, su duomenų apsauga susijusiems, įstatymams. Tačiau 

siekiant efektyvesnio Pacientų teisių direktyvos tikslų įgyvendinimo, gali reikėti (duomenų 

apsaugos direktyvos leistinose ribose) pakeisti kai kurias nacionalines, su duomenų apsauga 

susijusių teises aktų, nuostatas. 

4.3. E. sveikatos savanoriško tinklo pavyzdys – pilotinis projektas epSOS (European Patients 

Smart Open Services) 

4.3.1. epSOS projekto tikslas 

epSOS – tai pilotinis projektas, kuriuo siekiama sukurti patikimą asmens sveikatos duomenų 

apsikeitimo tinklą tarp jame dalyvaujančių valstybių. epSOS projekto tikslas – pagerinti pacientų 

sveikatos paslaugų teikimo kokybę tais atvejais, kai pacientai kreipiasi į kitos valstybės, nei jų 

gyvenamoji valstybė, sveikatos priežiūros specialistą ar sveikatos priežiūros įstaigą. Projekto esmė 

yra suteikti sveikatos priežiūros specialistams galimybę elektroniniu būdu gauti informaciją apie 

pacientus iš kitoje projekte dalyvaujančioje valstybėje esančios sveikatos priežiūros įstaigos ar 

sveikatos priežiūros specialisto. 

epSOS projekto metu bus siekiama išbandyti kaip valstybėje A saugoma paciento sveikatos 

informacija gali būti perduodama valstybėje B esančiam sveikatos priežiūros specialistui ar 

sveikatos priežiūros įstaigai. Dėl šios priežasties, epSOS projekte dalyvauja valstybės, kurios jau 

yra sukūrusios e. sveikatos paslaugų tinklą nacionaliniu lygiu. Šiame projekte yra numatytos dvi 



Analizės, kaip diegiama nacionalinė e. sveikatos sistema, galutinė ataskaita   

 

    

17 

pagrindinės kryptys, kuriose bus vykdomas asmens sveikatos duomenų apsikeitimas tarp skirtingų 

valstybių – tai i) pacientų e. sveikatos istorijos duomenų apsikeitimas ir ii) pacientų e. receptų 

duomenų perdavimas į kitas projekte dalyvaujančias valstybes. 

Šiuo metu projekte dalyvauja 23 valstybės: Norvegija, Turkija, Šveicarija bei visos ES šalys, 

išskyrus Lietuvą, Latviją, Airiją, Liuksemburgą, Rumuniją, Bulgariją ir Kiprą. Šį projektą 

koordinuoja projekte dalyvaujančių valstybių nacionalinės valdžios institucijos, nacionaliniai 

kontaktiniai centrai ir projekto koordinacinė taryba. Projektą finansuoja Europos Komisija ir 

projekte dalyvaujančios valstybės 

Pirmojo projekto etapo metu, pasibaigusio 2011 m., turėjo būti sukurta ir išbandyta 

elektroninės pacientų sveikatos istorijos ir e. receptų duomenų apsikeitimo tarp skirtingų valstybių 

sistema. 2012 m. prasidėjusio antrojo etapo metu turėtų toliau būti skatinama e. sveikatos paslaugų 

tarpvalstybinė integracija ir prieinamumas bei plečiamas projekte dalyvaujančių nacionalinių 

sveikatos priežiūros taškų skaičius. Antrojo etapo metu turėtų būti sudaryta galimybė pacientams 

susipažinti su savo e. sveikatos istorijomis, užtikrintas e. sveikatos istorijų prieinamumas skubios 

pagalbos centrams bei įgyvendinta sveikatos draudimo kortelės integracija su e. sveikatos 

paslaugomis. Šio projekto metu taip pat siekiama nustatyti su kokiomis techninėmis ir teisinėmis 

kliūtimis susiduriama atliekant asmens sveikatos duomenų apsikeitimą tarp skirtingų valstybių.  

2011 m. gegužės 16 d. duomenimis epSOS projekte dalyvavo 3 445 nacionaliniai sveikatos 

priežiūros taškai, iš jų 183 ligoninės, 2 149 vaistinės, 1 113 kitokie sveikatos priežiūros taškai bei 

30 157 sveikatos priežiūros specialistai.  

4.3.2. epSOS projekto struktūra 

Siekiant užtikrinti, kad pacientų sveikatos duomenų apsikeitimas tarp skirtingų valstybių 

vyktų saugiai, epSOS projekte numatyta sukurti saugų duomenų apsikeitimo tinklą. Už šio tinklo 

sukūrimą nacionaliniu lygmeniu kiekvienoje valstybėje yra atsakingas nacionalinis kontaktinis 

centras – organizacija, kuri atstovauja epSOS projekte dalyvaujančią valstybę ir  nacionalinius 

sveikatos priežiūros taškus. Nacionalinis kontaktinis centras įsteigiamas valstybės valdžios 

institucijos (dažniausiai nacionalinės sveikatos apsaugos ministerijos) ir projekto koordinacinės 

tarybos sutarties pagrindu bei vadovaujantis epSOS projekto bendrosiomis sutarties nuostatomis 

(BSN), kurios bus aptariamos toliau. 

Nacionalinis kontaktinis centras kartu su nacionaliniais partneriais turi užtikrinti, kad būtų 

sukurtas patikimas sveikatos priežiūros taškų tinklas, o šių sveikatos priežiūros taškų naudojamos 

techninės ir teisinės priemonės būtų suderinamos su kitų valstybių sveikatos priežiūros taškų 

naudojama technine įranga. Tokiu būdu, vadovaujantis Bendrosiomis projekto sutarties 

nuostatomis, nacionaliniu lygiu yra sukuriamas patikimas ir saugus asmens sveikatos duomenų 

apsikeitimo tinklas. Nacionalinis kontaktinis centras taip pat yra atsakingas, kad projekte 

dalyvaujantys sveikatos priežiūros specialistai būtų supažindinti su epSOS projekte taikomomis 

pagrindinėmis pacientų sveikatos duomenų apsaugos ir pacientų teisių nuostatomis bei kad būtų 

laikomasi projekte dalyvaujančių pacientų teisių ir asmens duomenų apsaugos reikalavimų, kurie 

įtvirtinti nacionaliniuose ir ES teisės aktuose. 

Nacionaliniai kontaktiniai centrai vadovaudamiesi bendrosiomis epSOS projekto sutarties 

nuostatomis sudaro nacionalinio lygmens sutartis su taip vadinamais sveikatos priežiūros taškais ir 

yra atsakingi, kad šie taškai laikytųsi epSOS projekto taisyklių ir numatytų įsipareigojimų. Labai 

svarbu, kad nacionalinių kontaktinių centrų su sveikatos priežiūros taškais sudaromos sutartys būtų 
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iš esmės panašios visose projekte dalyvaujančiose valstybėse bei atitiktų nacionalinių ir ES teisės 

aktų reikalavimus, susijusius su pacientų sutikimu dėl asmens duomenų teikimo, duomenų 

saugumu, konfidencialumu ir sveikatos priežiūros specialistų atsakomybe. 

Tam, kad galima būtų geriau suprasti epSOS projekto struktūrą, trumpai aptarsime jau 

paminėtus svarbiausius šiame projekte dalyvaujančius subjektus bei jų vaidmenį projekte. 

• epSOS nacionalinis kontaktinis centras (NKC) – tai projekte dalyvaujančią valstybę 

atstovaujanti organizacija, kuri yra paskirta arba įsteigta valstybės nacionalinės valdžios 

institucijos. NKC sudaro nacionalinio lygmens sutartis su sveikatos priežiūros taškais ir 

užtikrina, kad valstybės naudojama duomenų apsikeitimo IT infrastruktūra būtų suderinama su 

bendra Europos IT infrastruktūra.  

• Nacionalinė valdžios institucija (NVI) – tai nacionalinė valstybės valdžios institucija 

(dažniausiai nacionalinė sveikatos apsaugos ministerija), kuri įsteigia nacionalinį kontaktinį 

centrą ir sudaro sutartis su kitų valstybių nacionalinėmis valdžios institucijomis bei epSOS 

projekto koordinacine taryba. 

• epSOS projekto koordinacinė taryba (PKT) – tai epSOS projekto strategiją formuojanti 

struktūra, kuri atlieka nacionalinių kontaktinių centrų auditą tikrindama, ar yra laikomasi epSOS 

projekte numatytų įsipareigojimų. Be to, PKT atlieka arbitro vaidmenį, jeigu tarp skirtingų 

nacionalinių kontaktinių centrų kyla teisiniai ginčai. 

• epSOS nacionaliniai partneriai (NP) – tai nacionalinio ir regioninio lygmens organizacijos, 

kurios teikia ir vertina epSOS projekte numatytas paslaugas. Nacionaliniai partneriai dažniausiai 

yra sveikatos priežiūros organizacijos ir sveikatos priežiūros taškai. 

• epSOS sveikatos priežiūros taškas (SPT) – tai vieta, kur pacientas gali gauti sveikatos priežiūros 

paslaugas. Sveikatos priežiūros tašku gali būti ligoninė, vaistinė, sveikatos priežiūros specialisto 

kabinetas, greitosios pagalbos automobilis ar bet kuris kitas sveikatos priežiūros paslaugas 

teikiantis subjektas šalyje, dalyvaujantis epSOS projekte. Toks sveikatos priežiūros taškas yra 

įsteigiamas sutarties su Nacionaliniu kontaktiniu centru pagrindu. 

• epSOS sveikatos priežiūros specialistai (SPS) – tai praktikuojantys sveikatos priežiūros 

specialistai, dirbantys epSOS sveikatos priežiūros taškuose ir susipažinę su epSOS paslaugų 

teikimo tvarka. 

• epSOS pacientai – tai pacientai, kurie kreipiasi į vieną iš epSOS sveikatos priežiūros taškų dėl 

sveikatos priežiūros paslaugų suteikimo. epSOS pacientai yra skirstomi į 5 grupes pagal tai, 

kokiu tikslu jie naudojasi tarpvalstybinėmis sveikatos priežiūros paslaugomis: 

- laikinai į užsienį išvykę asmenys; 

- asmenys, kurie sulaukę pensinio amžiaus persikelia gyventi į kitą valstybę; 

- asmenys, kurie gyvena pasienio regionuose; 

- asmenys, kurie savo valstybės sveikatos priežiūros specialisto yra siunčiami į užsienio 

valstybės sveikatos priežiūros įstaigą (šiuo metu nėra epSOS projekto dalis); 

- asmenys, kurie savo iniciatyva vyksta į užsienio sveikatos priežiūros įstaigą. 

 

Apibendrinant epSOS projekto struktūrą, toliau yra pateikiama schema, kurioje nurodoma 

kaip tarpusavyje sąveikauja epSOS projekte dalyvaujantys subjektai: 
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4.1 paveikslas. epSOS projekto dalyvių sąveika. 

Kaip matyti iš pateiktos schemos, ES lygmeniu sutartys yra sudaromos tarp skirtingų 

valstybių nacionalinių valdžios institucijų ir epSOS projekto koordinacinės tarybos. Nacionaliniu 

lygmeniu valdžios institucijos sudaro sutartis su nacionaliniais kontaktiniais centrais, kurie sudaro 

sutartis su sveikatos priežiūros taškais. Tam, kad šių sutarčių pagrindu būtų sukurtas vieningas ir 

saugus duomenų apsikeitimo tinklas, projekte dalyvaujantys subjektai turi vadovautis epSOS 

projekto bendrosiomis sutarties nuostatomis. 

4.3.3. epSOS projekto bendrosios sutarties nuostatos (angl. framework agreement) 

epSOS projekto bendrosios sutarties nuostatos, tai gairės, kuriose yra numatyti bendrieji 

duomenų apsikeitimo principai tarp epSOS projekte dalyvaujančių valstybių ir jų sveikatos 

priežiūros taškų. Jose nustatytos pagrindinės sąlygos, sudarant nacionalinio ir regioninio lygmens 

susitarimus su sveikatos priežiūros specialistais, pacientais ir projekto koordinatoriais bei taip pat 

nustatytos pacientų duomenų apsikeitimo taisyklės, duomenų gavėjų pareigos, pacientų teisės bei 

pacientų duomenų konfidencialumo pagrindiniai principai. Be to, jose yra nustatytas pacientų 

sutikimo dalyvauti epSOS projekte reglamentavimas ir pacientų bei sveikatos priežiūros specialistų, 

dalyvaujančių epSOS projekte, teisės ir pareigos. 

Bendrosios sutarties nuostatomis privaloma vadovautis sudarant i) nacionalinio kontaktinio 

centro steigimo sutartį ir ii) nacionalinio kontaktinio centro bei sveikatos priežiūros taško 

bendradarbiavimo sutartis. Tokiu būdu šios bendrosios sutarties nuostatos yra lokalizuojamos ir 

pritaikomos kiekvienoje valstybėje, atsižvelgiant į tos valstybės teisinį reguliavimą. Už šį 

lokalizacijos procesą kiekvienoje valstybėje narėje yra atsakingi nacionaliniai kontaktiniai centrai, 

valstybės paskirti ekspertai bei vietos epSOS projekto komandos. 

Bendrųjų sutarties nuostatų laikymasis, sudarant nacionalinio lygmens sutartis, užtikrina, kad 

kiekvienoje epSOS projekte dalyvaujančioje valstybėje duomenų apsaugai iš esmės taikomos tos 

pačios duomenų apsaugos taisyklės. Tai ypač svarbu, kai pacientų duomenys perduodami iš vienos 

valstybės į kitą. Dėl to nacionalinis kontaktinis centras, įsteigtas nacionalinio lygmens sutartimi 

pagal bendrąsias sutarties nuostatas, yra laikomas patikimu partneriu apsikeičiant asmens 

Lokalizavimas pagal BSN 

Auditas 

Auditas 

 

PKT 

NVI 1 ES lygmens 
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duomenimis. Tai leidžia išvengti atskirų duomenų apsikeitimo sutarčių, kurias tarpusavyje turėtų 

sudaryti kiekvienas nacionalinis kontaktinis centras. 

Svarbu pažymėti, kad epSOS projektas šiuo metu vis dar tebėra vystymosi stadijoje, todėl 

siekiant detaliau aptarti konkrečius šio projekto teisinius aspektus, reikėtų atlikti atskirą analizę. 

4.4. Lietuvos teisinė bazė 

Lietuvoje nėra specialių teisės aktų reguliuojančių informacijos, susijusios su sveikata, 

apsikeitimą elektroniniu būdu su ES šalimis. Su sveikata susijusių duomenų tvarkymą, įskaitant ir 

apsikeitimą, ir susijusias paciento (duomenų subjekto) teises Lietuvoje reglamentuoja du 

pagrindiniai įstatymai: Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
13

 ir Pacientų teisių ir žalos 

sveikatai atlyginimo įstatymas
14

 bei jais susiję poįstatyminiai teisės aktai. 

4.4.1. Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas 

Lietuvai įstojus į ES, Duomenų apsaugos direktyvos nuostatos buvo perkeltos į Asmens 

duomenų teisinės apsaugos įstatymą (toliau – Duomenų apsaugos įstatymas) ir tapo jo pagrindu. Šio 

įstatymo pagrindinis tikslas – ginti žmogaus privataus gyvenimo neliečiamumo teisę tvarkant 

asmens duomenis. Asmens teisė į privatų gyvenimą yra konstitucinė teisė. Lietuvos Respublikos 

Konstitucijos 22 straipsnyje nustatyta, kad žmogaus privatus gyvenimas neliečiamas, o Europos 

Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 16 straipsnyje nustatyta, kad kiekvienas asmuo turi teisę į savo 

asmens duomenų apsaugą. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas taip pat yra nurodęs, kad 

Duomenų apsaugos įstatymo tikslas yra apsaugoti asmenų teises, duomenų valdytojams tvarkant jų 

asmens duomenis, o ne duomenų valdytojų teises
15

. 

Toliau analizuosime Duomenų apsaugos įstatymo nuostatas, susijusias su duomenų apie 

asmens sveikatą tvarkymu ir teikimu į kitas šalis. 

4.4.2. Su sveikata susijusių asmens duomenų tvarkymas 

Kaip minėta, duomenys apie asmens sveikatą yra laikomi ypatingais asmens duomenimis, 

kuriems taikoma speciali apsauga, draudžianti tvarkyti tokius duomenis. Tačiau dėl tam tikrų 

visuomenės interesams svarbių priežasčių, kaip kokybiško sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, 

duomenis apie asmens sveikatą leidžiama tvarkyti. Duomenų apsaugos įstatymo 5 straipsnio 

2 dalyje yra įtvirtintas analogiškas Duomenų apsaugos direktyvai bendras draudimas tvarkyti 

ypatingus asmens duomenis, įskaitant ir su sveikata susijusius asmens duomenis, bei pateikiamas 

išimčių sąrašas, kada ypatingus asmens duomenis leidžiama tvarkyti. Pagal Duomenų apsaugos 

įstatymo 5 straipsnio 2 ir 3 dalis: 

„2. Draudžiama tvarkyti ypatingus asmens duomenis, išskyrus atvejus, kai: 

1) duomenų subjektas duoda sutikimą; 

                                                 
13 1996 m. birželio 11 d. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, Nr. I-1374. 

14 1996 m. spalio 3 d. Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas, Nr. I-1562.  

15 2011 m. gegužės 11 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis byloje Ž. P. prieš Valstybinę duomenų apsaugos 

inspekciją, Nr. A444-2161/2011.  
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2) toks tvarkymas yra būtinas darbo ar valstybės tarnybos tikslais duomenų valdytojo 

teisėms ir prievolėms darbo teisės srityje įgyvendinti įstatymų nustatytais atvejais;  

3) reikia apsaugoti duomenų subjekto arba kito asmens esminius interesus, kai 

duomenų subjektas nepajėgia duoti sutikimo dėl fizinės negalios arba yra neveiksnus; 

4) asmens duomenis tvarko savo veikloje fondas, asociacija ar kita ne pelno 

organizacija politiniais, filosofiniais, religiniais ar su profesinėmis sąjungomis susijusiais 

tikslais, jei tvarkomi asmens duomenys yra susiję tik su šios organizacijos nariais arba su 

asmenimis, kurie nuolat kitaip dalyvauja jos veikloje dėl šios organizacijos siekiamų tikslų. 

Šie asmens duomenys negali būti teikiami trečiajam asmeniui be duomenų subjekto 

sutikimo;  

5) duomenų subjektas asmens duomenis paskelbė viešai; 

6) įstatymų nustatytais atvejais būtina užkirsti kelią nusikalstamoms ar kitoms 

neteisėtoms veikoms arba būtina jas tirti; 

7) jie yra reikalingi bylai nagrinėti teisme; 

8) įstatymai įpareigoja duomenų valdytoją tvarkyti tokius duomenis. 

3. Duomenys apie asmens sveikatą taip pat gali būti tvarkomi šio įstatymo 

10 straipsnyje ir sveikatos sritį reglamentuojančių įstatymų nustatytais tikslais ir 

tvarka.<...>“ 

Taigi, duomenis apie sveikatą galima tvarkyti remiantis bendrosiomis, t. y. 5 straipsnio 

2 dalyje nustatytomis, išimtimis, o taip pat ir specialia išimtimi, nustatyta šio straipsnio 3 dalyje. 

Duomenų apsaugos įstatymo 10 straipsnis yra susijęs su asmens duomenų tvarkymu sveikatos 

apsaugos tikslais. Jame nustatyta, kad: 

„1.Asmens duomenis apie asmens sveikatą (jos būklę, diagnozę, prognozę, gydymą ir 

kt.) gali tvarkyti įgaliotas sveikatos apsaugos sistemos darbuotojas. Asmens sveikatos 

paslaptis turi būti saugoma pagal Civilinį kodeksą, pacientų teises reglamentuojančius 

įstatymus ir kitus teisės aktus.  

2. Asmens duomenys mokslinio medicininio tyrimo tikslais tvarkomi vadovaujantis 

šiuo ir kitais įstatymais. 

3. Asmens duomenys apie asmens sveikatą automatiniu būdu, taip pat mokslinio 

medicininio tyrimo tikslais gali būti tvarkomi tik pranešus Valstybinei duomenų apsaugos 

inspekcijai. Šiuo atveju Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija privalo atlikti išankstinę 

patikrą.“ 

Nors pagrindinis teisinis pagrindas, kuriuo remiantis turėtų būti tvarkomi su sveikata susiję 

asmens duomenys, laikytinas Duomenų apsaugos įstatymo 10 straipsnis, duomenys apie sveikatą 

galėtų būti tvarkomi remiantis ir kitais Duomenų apsaugos įstatyme numatytais teisiniais 

pagrindais, kaip paciento sutikimu, kai reikia apsaugoti esminius paciento interesus ar kai tai 

nustato kiti su sveikatos priežiūra susiję įstatymai. 

Praktikoje gali pasitaikyti, kad duomenų valdytojai tvarko su sveikata susijusius asmens 

duomenis remdamiesi keliais teisiniais pagrindais, numatytais skirtingose Duomenų apsaugos 

įstatymo nuostatose. Pavyzdžiui, kai sveikatos priežiūros įstaiga tvarko pacientų duomenis apie 

sveikatą pagal Duomenų apsaugos įstatymo 10 straipsnį ir dar papildomai renka iš pacientų 

sutikimus pagal 5 straipsnio 2 dalies 1 punktą dėl jų ypatingų duomenų tvarkymo e. sveikatos IT 

sistemose. 

Tačiau nepaisant kokiu teisiniu pagrindu duomenų valdytojas (sveikatos priežiūros įstaiga) 

tvarko pacientų duomenis, pagal Duomenų apsaugos įstatymo 23 straipsnį ji privalo užtikrinti šias 
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pagrindines paciento kaip duomenų subjekto teises: 1) žinoti (būti informuotam) apie savo asmens 

duomenų tvarkymą, 2) susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, 3) reikalauti 

ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens 

duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant šio ir kitų įstatymų nuostatų, 4) 

nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys. 

Reikėtų atkreipti dėmesį į Duomenų apsaugos įstatymo 10 straipsnio 3 dalį, kur nustatytas 

reikalavimas, kad duomenų valdytojas automatiniu būdu (pavyzdžiui, kompiuteriu) tvarkantis 

asmens duomenis apie sveikatą privalo apie tai iš anksto pranešti Valstybinei duomenų apsaugos 

inspekcijai, kuri tokiais atvejais atlieka išankstinę patikrą ir išduoda arba atsisako išduoti leidimą 

tvarkyti asmenų duomenis apie sveikatą. 

4.4.3. Išankstinė patikra ir duomenų valdytojo registracija 

Pirmiausia reikia paminėti, kad prieš pradėdamas automatiniu būdu tvarkyti asmens duomenis 

duomenų valdytojas (pavyzdžiui, sveikatos priežiūros įstaigą) paprastai turėtų apie tai informuoti 

Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, išskyrus jei asmens duomenys (pavyzdžiui, įstaigos 

darbuotojų) tvarkomi vidaus administravimo
16

 tikslais ar kitais Duomenų apsaugos įstatymo 

31 straipsnyje nustatytais atvejais, kada apie tai nereikia pranešti inspekcijai. Egzistuoja du 

pagrindiniai pranešimo apie duomenų tvarkymą būdai: i) paprastasis pranešimas apie duomenų 

tvarkymą ir ii) specialusis pranešimas apie duomenų tvarkymą, naudojamas tvarkant ypatingus 

asmens duomenis, dar vadinamas pranešimu dėl išankstinės patikros. Valstybinė duomenų apsaugos 

inspekcija patikrinusi pranešime pateiktą informaciją ir nustačiusi, kad planuojamas duomenų 

tvarkymas neprieštarauja įstatymams, įregistruoją duomenų valdytoją viešajame Asmens duomenų 

valdytojų valstybės registre (http://db.ada.lt/) ir suteikia jam duomenų valdytojo identifikavo kodą, 

o ypatingų duomenų atveju papildomai išduoda leidimą tvarkyti ypatingus asmens duomenis. 

Jei duomenų valdytojas dėl konkretaus tikslo (pavyzdžiui, dėl sveikatos priežiūros paslaugų 

teikimo) renka ir tvarko tiek taip vadinamus paprastus asmens duomenis (pavyzdžiui, vardas, 

pavardė, gyvenamoji vieta, gimimo data, telefono numeris, lytis), tiek ir ypatingus asmens 

duomenis (pavyzdžiui, bet kokius duomenis apie asmens sveikatą), tada jis turėtų apie tokį 

duomenų tvarkymą pranešti inspekcijai, naudodamas pranešimą dėl išankstinės patikros.  

Pranešimo dėl išankstinės patikros pildymą bei atlikimo tvarką reglamentuoja Valstybinės 

duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus įsakymu patvirtintos taisyklės dėl išankstinės patikros 

atlikimo
17

. Šių taisyklių priede pateikiama pranešimo dėl išankstinės patikros forma, kurią duomenų 

valdytojas turi užpildyti. Šioje formoje, be kita ko, reikia nurodyti asmens duomenų šaltinius, t. y. 

duomenų šaltinio pavadinimą, gaunamų asmens duomenų sąrašą, kokiu būdu jie yra gaunami (pagal 

vienkartinius prašymus ar pagal sutartį), duomenų gavimo periodiškumą bei tokio gavimo teisinį 

pagrindą. Be to, šioje formoje taip pat reikia nurodyti tikslią informaciją, kam asmens duomenys 

yra teikiami, t. y. duomenų gavėjo pavadinimą, jam teikiamų asmens duomenų sąrašą, teikimo 

tikslą, teikimo būdą (pagal vienkartinius prašymus ar pagal sutartį) bei tokio teikimo teisinį 

pagrindą. Pažymėtina, kad pranešime atskirai reikia nurodyti informaciją apie duomenų gavėjus, 

                                                 
16 Vidaus administravimas – veikla, kuria užtikrinamas duomenų valdytojo savarankiškas funkcionavimas (struktūros tvarkymas, 

personalo valdymas, turimų materialinių ir finansinių išteklių valdymas ir naudojimas, raštvedybos tvarkymas). 

17 Išankstinės patikros atlikimo taisyklės, patvirtintos Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2006 m. vasario 2 d. 

įsakymu Nr. 1T-6. 

http://db.ada.lt/


Analizės, kaip diegiama nacionalinė e. sveikatos sistema, galutinė ataskaita   

 

    

23 

esančius užsienio valstybėse, papildomai nurodant, į kurią šalį tokie duomenys teikiami. Taip pat 

reikia nurodyti visus duomenų tvarkytojus
18

, kurie duomenų valdytojo yra įgalioti tvarkyti asmens 

duomenis.  

Inspekcija, patikrinusi pranešimą dėl išankstinė patikros, gali išduoti arba atsisakyti išduoti 

duomenų valdytojui (sveikatos priežiūros įstaigai) leidimą tvarkyti duomenis apie asmens sveikatą. 

Nors išankstinės patikros atlikimo taisyklėse numatyta, kad inspekcija privalo baigti patikrą per 2 

mėnesius nuo duomenų valdytojo tinkamo pranešimo gavimo dienos, praktikoje dėl papildomų 

inspekcijos klausimų dažnai tai užtrunka žymiai ilgiau.  

Pagal Duomenų pasaugos įstatymą Lietuvoje veikiančios sveikatos priežiūros įstaigos kaip 

duomenų valdytojos, tvarkančios duomenis apie asmens sveikatą, turėtų pateikti pranešimą dėl 

išankstinės patikros ir būti įregistruotos Asmens duomenų valdytojų valstybės registre. Paminėtina, 

kad iš 252 apklausoje dalyvavusių sveikatos priežiūros įstaigų 111 (44%) nurodė, kad yra 

įsiregistravusios Valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje kaip duomenų valdytojai, tvarkantys 

pacientų duomenis, 9 įstaigos nurodė, kad pateikė dokumentus dėl registracijos, likusios 132 

įstaigos nėra pateikusios pranešimo dėl išankstinės patikros. 

Remdamiesi Asmens duomenų valdytojų valstybės registro viešais duomenimis, pateiksime 

vieną registracijos duomenų valdytoju pavyzdį. 2011 m. gruodžio 16 d. šiame registre duomenų 

valdytoju buvo įregistruota VŠĮ Vilniaus rajono centrinė poliklinika. Šios įstaigos registracijos 

duomenyse nurodoma, kad ši poliklinika pacientų asmens duomenis tvarko tik sveikatos priežiūros 

paslaugų teikimo tikslais. Poliklinika renka paprastus duomenis (asmens kodas, asmens tapatybės 

dokumento duomenys, darbovietė, elektroninio pašto adresas, gimimo data, gyvenamoji vieta, 

pavardė, telefono numeris, vardas, duomenys apie draustumą privalomuoju sveikatos draudimu 

(socialinio draudimo numris), kitų registracijos pas gydytoją metu, pacientų pateikiamų asmens 

dokumentų serija ir numeris, adreso tipas (miestas, kaimas) ir ypatinguosius duomenis, susijusius su 

sveikata. Toliau nurodoma, kad poliklinika pacientų duomenis gauna iš dviejų šaltinių, t. y., 

tiesiogiai iš paties paciento arba iš Valstybinės ligonių kasos. Taip pat nurodoma, kad poliklinika 

teikia pacientų duomenis teritorinei ligonių kasai. Registracijos duomenyse nėra nurodyta, kad 

poliklinika teiktų pacientų duomenis į užsienio šalis bei nėra nurodoma, kad poliklinika turėtų 

atskirą duomenų tvarkytoją.  

Remiantis viešai prieinama duomenų valdytojų registro informacija, galima pastebėti, kad 

daugumos užsiregistravusių sveikatos priežiūros įstaigų duomenų tvarkymo tikslai (dėl sveikatos 

priežiūros paslaugų teikimo) ir kiti registracijos duomenys yra panašūs. Pagrindiniais duomenų 

šaltiniais paprastai nurodomi patys pacientai ir teritorinės ligonių kasos, o duomenų gavėjais 

nurodoma irgi teritorinės ligonių kasos. Tačiau, kai kurios sveikatos priežiūros įstaigos pateikia 

platesnį duomenų šaltinių ir duomenų gavėjų sąrašą. Pavyzdžiui, kai kurios sveikatos priežiūros 

įstaigos duomenų gavėjais taip pat nurodo suinteresuotus asmenis arba trečiuosius juridinius 

asmenis (draudimo bendroves), turinčius paciento sutikimą dėl jo duomenų gavimo, taip pat ir 

teisėsaugos institucijas. Be to, kai kurios sveikatos priežiūros įstaigos kaip duomenų gavėjus 

papildomai dar nurodo patį pacientą ar jo atstovą pagal įstatymą ar pavedimą, sveikatos priežiūros 
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 Duomenų tvarkytojas – juridinis ar fizinis (kuris nėra duomenų valdytojo darbuotojas) asmuo, duomenų valdytojo įgaliotas tvarkyti 

asmens duomenis. Duomenų valdytojas, įgaliodamas duomenų tvarkytoją tvarkyti asmens duomenis, nustato, kad duomenys turi būti 

tvarkomi tik pagal duomenų valdytojo nurodymus. Duomenų tvarkytojas ir (ar) jo skyrimo tvarka gali būti nustatyti įstatymuose ar 

kituose teisės aktuose. 
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specialistą, kuris gydo, slaugo ar atlieka paciento sveikatos ekspertizę, kitą sveikatos priežiūros 

įstaigą, kurioje gydomas ar slaugomas pacientas ar atliekama jo sveikatos ekspertizė, valstybinio 

socialinio draudimo fondo valdybą ar savivaldybių vaikų teisių apsaugos skyrius. O kaip duomenų 

šaltinius kai kurios sveikatos priežiūros įstaigos papildomai dar nurodo kitas sveikatos priežiūros 

įstaigas, valstybinio socialinio draudimo fondo valdybą, teisėsaugos institucijas, savivaldybių vaikų 

teisių apsaugos skyrius ar sveikatos priežiūros specialistus, kurie gydo, slaugo ar atlieka paciento 

sveikatos ekspertizę.  

Remiantis Asmens duomenų valdytojų valstybės registre viešai pateikiama informacija ir 

apklausos metu gautais duomenimis galima daryti tokias išvadas: 

- tik nedidelė dalis Lietuvos sveikatos priežiūros įstaigų yra pateikusios Valstybinei 

duomenų apsaugos inspekcijai prašymą dėl išankstinės patikros dėl pacientų duomenų apie 

sveikatą tvarkymo sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tikslais. O tai reiškia, kad sveikatos 

priežiūros įstaigos tvarkančios duomenis apie pacientų sveikatą, prieš tai nepranešusios ir 

negavusios Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos leidimo, nesilaiko Duomenų 

apsaugos įstatymo reikalavimų.  

- sveikatos priežiūros įstaigų, praėjusių išankstinę patikrą ir gavusių Valstybinės 

duomenų apsaugos inspekcijos leidimą tvarkyti duomenis apie sveikatą, nurodomi duomenų 

šaltinių ir ypač pacientų duomenų gavėjų sąrašai pakankamai skiriasi. Turint omeny, kad 

pacientų duomenų rinkimo, tvarkymo ir teikimo veiksmai Lietuvos sveikatos priežiūros 

įstaigose daugumoje atvejų turėtų būti panašus, tokie skirtumai sunkiai paaiškinami. Todėl 

manytina, kad registre sveikatos priežiūros įstaigų nurodyta informacija nėra pakankamai 

išsami. Tikėtina, kad sveikatos priežiūros įstaigos, norėdamos išvengti papildomų 

inspekcijos klausimų, susijusių su pacientų duomenų gavimu ir teikimu, bei norėdamos 

paspartinti registracijos procesą, nurodo nepilną duomenų gavėjų ir šaltinių sąrašą. Nepilnos 

ar neišsamios informacijos apie asmens duomenų apsikeitimą su kitomis šalimis pateikimas 

taip pat laikytinas Duomenų apsaugos įstatymo pažeidimu.  

Galiausiai reikia atkreipti dėmesį į reikalavimą, nustatytą išankstinės patikros atlikimo 

taisyklių 8 punkte, kuris numato, kad duomenų valdytojas (sveikatos priežiūros įstaiga) privalo iš 

naujo pateikti pranešimą dėl išankstinės patikros, kai pasikeičia asmens duomenų tvarkymo 

veiksmai ar kita informacija, susijusi su asmens duomenų tvarkymu, dėl kurio jau buvo atlikta 

išankstinė patikra ir išduotas leidimas dėl tokio asmens duomenų tvarkymo. Tokiame pranešime turi 

būti nurodoma, kokia informacija yra nauja ar pasikeitė. 

4.4.4. Pacientų duomenų apie sveikatą teikimas į užsienį 

Kalbant apie pacientų duomenų apsikeitimą su ES šalimis, pirmiausia reikėtų atkreipti dėmesį 

į tai, kad pacientų duomenų apie sveikatą teikimas duomenų gavėjams, esantiems ES šalyse, 

Norvegijoje, Islandijoje ir Lichtenšteine, Duomenų apsaugos įstatyme reglamentuojamas kitaip, nei 

pacientų duomenų apie sveikatą teikimas duomenų gavėjams, esantiems taip vadinamose 

trečiosiose valstybėse (pavyzdžiui, JAV, Kanadoje, Australijoje, Indijoje, Kinijoje ir t. t.). Nors šios 

analizės uždavinys yra išanalizuoti kliūtis informacijos, susijusios su sveikata, apsikeitimui su ES 

šalis, tačiau tam, kad analizė būtų išsamesnė, taip pat trumpai aptarsime reikalavimus dėl asmens 

duomenų teikimo į trečiąsias šalis. 

Galima būtų išskirti šias dvi pagrindines duomenų apsaugos taisyklių sąlygas, susijusias su 

ypatingų asmens duomenų teikimu į užsienį. Pirma, sveikatos priežiūros įstaiga kaip duomenų 

valdytojas prieš pradėdama rinkti ir tvarkyti pacientų duomenis apie sveikatą turi pateikti pranešimą 
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dėl išankstinės patikros ir gauti Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos leidimą. Prašyme dėl 

išankstinės patikros sveikatos priežiūros įstaiga turi, be kita ko, pateikti išsamią informaciją apie tai, 

iš kur pacientų duomenis gauna, kam juos teikią ir dėl kokių tikslų tai daro. Antra, tuo atveju jei 

pacientų duomenys apie sveikatą teikiami duomenų gavėjams, esantiems trečiosiose šalyse, gydimo 

įstaigą privalo papildomai Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai pateikti prašymą dėl leidimo 

dėl tokių duomenų teikimo konkrečiam duomenų gavėjui, išskyrus įstatyme numatytus atvejus, kai 

toks leidimas nėra privalomas. Duomenų apsaugos įstatymo 35 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad  

„5. Be Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos leidimo asmens duomenys teikiami 

į trečiąją valstybę arba tarptautinei teisėsaugos organizacijai tik tuo atveju, jeigu: 

1) duomenų subjektas davė sutikimą teikti asmens duomenis; 

2) asmens duomenis teikti būtina, kad būtų sudaryta ar įvykdyta sutartis tarp duomenų 

valdytojo ir trečiojo asmens duomenų subjekto interesais; 

3) asmens duomenis teikti būtina, kad būtų įvykdyta sutartis tarp duomenų valdytojo ir 

duomenų subjekto arba būtų įgyvendintos priemonės, kurių prieš sudarant sutartį imamasi 

duomenų subjekto prašymu;  

4) asmens duomenis teikti būtina (arba įstatymų nustatyta) dėl svarbių visuomenės interesų 

arba jie yra reikalingi bylai teisme nagrinėti; 

5) siekiama apsaugoti duomenų subjekto gyvybinius interesus; 

6) būtina užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms arba būtina jas tirti; 

7) asmens duomenys įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka teikiami iš viešos duomenų 

rinkmenos.“ 

Kaip jau minėta, Duomenų apsaugos direktyvos tikslas buvo suvienodinti ES šalių duomenų 

apsaugos taisykles ir užtikrinti, kad asmens duomenų apsikeitimas tarp skirtingų ES šalių būtų 

reglamentuojas taip, lyg duomenimis būtų apsikeičiama ES šalies viduje. Todėl asmens duomenys 

duomenų gavėjams (duomenų valdytojams arba duomenų tvarkytojams), esantiems Europos 

Sąjungos valstybėse narėse ir kitose Europos ekonominės erdvės valstybėse (Islandija, Norvegija ir 

Lichtenšteinas), galima sakyti, teikiami tomis pačiomis sąlygomis ir tvarka kaip ir duomenų 

gavėjams, esantiems Lietuvos Respublikoje.  

Tačiau ši laisvo duomenų judėjimo ES šalyse taisyklė nepanaikina Lietuvos duomenų 

valdytojo (sveikatos priežiūros įstaigos) pareigos, tvarkant ypatingus asmens duomenis (pavyzdžiui, 

duomenis apie sveikatą), apie tokius duomenų gavėjus iš anksto pranešti Valstybinei duomenų 

apsaugos inspekcijai (tai nurodant prašyme dėl išankstinės patikros) ir gauti leidimą dėl duomenų 

apie sveikatą tvarkymo, įskaitant leidimą teikti tokius duomenis prašyme nurodytiems duomenų 

gavėjams. Kadangi prašyme dėl išankstinės patikros privaloma, be kita ko, pateikti išsamią 

informaciją tiek apie duomenų šaltinius, tiek apie duomenų gavėjus, esančius Lietuvoje ir užsienyje 

(o tuo atveju, jei duomenų gavėjas yra trečiojoje šalyje papildomai dar reikia pateikti inspekcijai 

prašymą dėl leidimo teikti jam duomenis, išskyrus įstatyme nurodytus atvejus, kai tokio leidimo 

nereikia), tai praktiškai reiškia, kad bet kokiam pacientų duomenų apie sveikatą teikimui į bet kurią 

užsienio šalį reikalingas Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos leidimas. Inspekcija, gavusi 

prašymą dėl išankstinės patikros, patikrina visus duomenų tvarkymo aspektus bei jų teisinius 

pagrindus, įskaitant ir duomenų teikimą į kitas šalis, ir neišduoda leidimo tvarkyti ypatingus 

duomenis tol, kol nėra įsitikinusi, kad toks duomenų tvarkymas ir teikimas į užsienį atitinka 

Duomenų apsaugos įstatymo ir kitų įstatymų reikalavimus.  
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4.4.5. Asmens duomenų teikimo sutartis ir duomenų gavėjo prašymas 

Taip pat reikia atkreipti dėmesį į Duomenų apsaugos įstatymo 6 straipsnyje nustatytą 

papildomą reikalavimą, kad duomenų gavėjams duomenys privalo būti teikiami tik pasirašius 

asmens duomenų teikimo sutartį (daugkartinio teikimo atvejais) arba pagal duomenų gavėjo 

prašymą (vienkartinio teikimo atveju). Pavyzdžiui, sveikatos priežiūros įstaiga kaip duomenų 

valdytojas privalėtų teikti pacientų duomenis valstybinėms ligonių kasoms duomenų teikimo 

sutarties pagrindu, nes toks duomenų teikimas vyksta reguliariai. Tuo tarpu pacientams ar jų 

atstovams, kurie kreipiasi į sveikatos priežiūros įstaigą, norėdami gauti iš jos medicininius išrašus, 

tokių duomenų teikimui pakaktų paciento ar jo atstovo prašymo.  

Pagal Duomenų apsaugos įstatymo 6 straipsnį duomenų teikimo sutartyje turi būti nurodytas 

asmens duomenų naudojimo tikslas, teikimo ir gavimo teisinis pagrindas, sąlygos, tvarka ir 

teikiamų asmens duomenų apimtis. Tuo tarpu prašyme reikia nurodyti asmens duomenų naudojimo 

tikslą, teikimo bei gavimo teisinį pagrindą ir prašomų pateikti asmens duomenų apimtį. 

Papildomai paminėtina, kad sudarant duomenų teikimo sutartis su duomenų gavėjais, 

esančiais trečiosiose šalyse (už Europos Ekonominės Erdvės), paprastai privaloma laikytis Europos 

Komisijos sprendimais patvirtintų tipinių duomenų teikimo sutarčių sąlygų ir formos. Tačiau tais 

atvejais, kai JAV esantis duomenų gavėjas turi taip vadinamą Safe Harbour sertifikatą arba kai 

duomenų gavėjas, yra šalyse, kurias ES yra pripažinusi, kaip užtikrinančias tinkamą asmens 

duomenų teisinės apsaugos lygį (pvz., Šveicarija, Izraelis ir t. t.), tada neprivaloma sudaryti 

duomenų teikimo sutarties, laikantis Komisijos patvirtintų tipinių duomenų teikimo sutarčių formos 

ir sąlygų, o galima naudoti tokias pačias duomenų teikimo sutartis kaip su duomenų gavėjais, 

esančiais ES. 

Taigi, sveikatos priežiūros įstaiga kaip duomenų valdytojas, be jau minėtų sąlygų, prieš 

teikdama duomenis tretiesiems asmenims, esantiems Lietuvoje ar kitose ES šalyse, turi būti su jais 

sudariusi asmens duomenų teikimo sutartį arba gavusi iš jų prašymą dėl duomenų gavimo. 

Pažymėtina, kad dažnai praktikoje šalys nepasirašo atskiros duomenų teikimo sutarties, o dėl 

duomenų teikimo ir gavimo sąlygų susitaria kitoje sutartyje (pvz., paslaugų teikimo sutartyje ar 

bendradarbiavimo susitarime), asmens duomenų apsikeitimą aptardamos tokios sutarties atskirose 

nuostatose arba jos prieduose. Svarbu, kad toks šalių susitarimas dėl asmens duomenų teikimo 

atitiktų Duomenų apsaugos įstatymo 6 straipsnyje nustatytus reikalavimus, o tais atvejais kai 

teikiama į tam tikras trečiąsias šalis ir Komisijos sprendimais nustatytus reikalavimus. 

Sveikatos priežiūros įstaigoms, tvarkančioms duomenis apie asmens sveikatą ir privalančioms 

tam gauti Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos išankstinį leidimą, svarbu žinoti, kad savo 

prašyme dėl išankstinės patikros, prie informacijos apie duomenų šaltinius ir gavėjus, jos taip pat 

turėtų nurodyti, kad yra su jais sudariusios duomenų teikimo susitarimus ar kad medicininius 

duomenis teikia pagal vienkartinius prašymus. Kai duomenų šaltinis ar gavėjas yra juridinis asmuo, 

tada reikalaujama pateikti pakankamai detalią informaciją, nurodant jo pavadinimą ir kontaktinius 

duomenis, o kai gavėjais ar šaltiniais gali būti skirtingi fiziniai asmenys (paprastai, kai duomenys 

teikiami vienkartinių prašymu pagrindu), tada detalių duomenų apie gavėjus pateikti 

nereikalaujama, užtenka tik bendrai nurodyti, kad duomenys teikiami pacientams ar draudimo 

bendrovėms, turinčioms pacientų sutikimą, pagal vienkartinius prašymus, vadovaujantis Pacientų 

teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymu. 
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4.4.6. Teismų praktika, susijusi su pacientų duomenų teikimu tretiesiems asmenims 

Lietuvos teismų praktikoje ginčų dėl pacientų duomenų nepagrįsto teikimo kitiems yra 

palyginti nedaug. Vienoje iš tokių bylų 2010 m. lapkričio 22 d. Lietuvos vyriausiasis 

administracinis teismas priėmė sprendimą
19

. Šioje byloje, be kita ko, buvo sprendžiamas klausimas, 

ar galima asmens sveikatos duomenis, neturint asmens sutikimo, atskleisti (teikti) tretiesiems 

asmenis (konkrečiai advokatams) bei panaudoti tokius duomenis teisme kaip vieną iš įrodymų. Šis 

klausimas ypač aktualus nagrinėjant ginčus dėl žalos atlyginimo už asmens sveikatos sužalojimą. 

Minėtoje byloje ginčas kilo dėl to, kad Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė, neturėdama 

pareiškėjos (nukentėjusios nuo šuns) sutikimo, atskleidė priešingos šalies advokatei visą pareiškėjos 

ligos istoriją, kuri kaip įrodymas buvo panaudota byloje. Gavusi iš ligoninės pareiškėjos sveikatos 

istorijos kopiją advokatė siekė įrodyti, kad pareiškėjos reikalavimas atlyginti žalą už sveikatos 

sužalojimą yra nepagrįstas, nes jos sveikatos pablogėjimas buvo nulemtas ne vien dėl šuns 

užpuolimo, bet ir dėl ankstesnių ligų. Pareiškėja kreipėsi į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją 

prašydama pripažinti, kad paviešindama jos sveikatos istoriją ligoninė pažeidė sveikatos duomenų 

konfidencialumą bei Duomenų apsaugos įstatymą. Tačiau inspekcija, išnagrinėjusi pareiškėjos 

skundą, Duomenų apsaugos įstatymo pažeidimo nenustatė. Tada pareiškėja inspekcijos sprendimą 

apskundė administraciniam teismui, tačiau bylą išnagrinėjęs pirmosios instancijos teismas jos 

skundą atmetė. Nesutikdama su tokiu sprendimu pareiškėja kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį 

administracinį teismą, kuris minėtų aplinkybių kontekste pasisakė dėl teisinio reguliavimo, taikomo 

atskleidžiant asmens sveikatos duomenis tretiesiems asmenims (konkrečiai advokatams).  

Anot Vyriausiojo administracinio teismo, Duomenų apsaugos įstatymo 3 straipsnio 1 dalis 

įtvirtina asmens duomenų tvarkymo reikalavimus, nustatydama, jog duomenų valdytojas privalo 

užtikrinti, kad asmens duomenys būtų renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais ir toliau nebūtų 

tvarkomi tikslais, nesuderinamais su nustatytaisiais prieš renkant asmens duomenis, tvarkomi 

tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, tapatūs, tinkami ir tik tokios apimties, kuri būtina jiems rinkti ir toliau 

tvarkyti. Teismas taip pat pasisakė, kad Duomenų apsaugos įstatymo 2 straipsnio 8 dalis ypatingus 

asmens duomenis apibrėžia, kaip duomenis, susijusius su fizinio asmens rasine ar etnine kilme, 

politiniais, religiniais, filosofiniais ar kitais įsitikinimais, naryste profesinėse sąjungose, sveikata, 

lytiniu gyvenimu, taip pat informacija apie asmens teistumą. Be to, Duomenų apsaugos įstatymo 

5 straipsnis, reglamentuodamas asmens duomenų teisėto tvarkymo kriterijus, nustato, jog 

draudžiama tvarkyti ypatingus asmens duomenis, išskyrus įstatyme numatytus atvejus, pavyzdžiui, 

kai jie yra reikalingi bylai nagrinėti teisme.  

Vyriausiasis administracinis teismas pažymėjo, kad advokatė kreipėsi į ligoninę, nurodydama, 

jog pareiškėjos sveikatos istorijos nuorašas reikalingas, įrodinėjant aplinkybes civilinėje byloje dėl 

žalos atlyginimo ir sveikatos sutrikdymo ir jog iš ligoninės gauta informacija bus pateikta civilinę 

bylą nagrinėjančiam teismui. Advokatė savo prašyme patvirtino, kad duomenų apie pareiškėjos 

sveikatos būklę neatskleis tretiesiems asmenims. Atsižvelgdamas į tai, teismas pažymėjo, kad 

remiantis Advokatūros įstatymo 44 straipsnio 2 dalimi, advokatas, vykdydamas advokato veiklą, 

turi teisę savarankiškai rinkti teisinėms paslaugoms teikti reikalingus duomenis, kuriuos advokatas 

gali gauti nesinaudodamas procesinėmis prievartos priemonėmis, t. y. gauti iš asmenų reikalingus 
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dokumentus ar jų nuorašus, ar kitokią teisinėms paslaugoms teikti reikalingą informaciją. Tokiame 

advokato prašyme turi būti pateikti duomenys, įrodantys prašomų pateikti dokumentų ar jų nuorašų 

ryšį su teisinių paslaugų teikimu. Be to, Duomenų apsaugos įstatymo 6 straipsnis numato, jog 

asmens duomenys gali būti teikiami pagal duomenų gavėjo prašymą, kuriame turi būti nurodytas 

asmens duomenų naudojimo tikslas, teikimo bei gavimo teisinis pagrindas ir prašomų pateikti 

asmens duomenų apimtis. 

Todėl Vyriausiasis administracinis teismas nusprendė, kad pareiškėjos sveikatos istorijos 

duomenys buvo reikalingi civilinėje byloje dėl žalos priteisimo ir sveikatos sutrikdymo aplinkybių 

nustatymo ir kad advokatė pagrįstai ir teisėtai kreipėsi į ligoninę dėl šių duomenų gavimo, o 

ligoninė turėjo teisę pateikti advokatei pareiškėjos asmens sveikatos istorijos nuorašą be pareiškėjos 

sutikimo. Teismas nesutiko su pareiškėjos teiginiu, kad pareiškėjos asmens duomenys buvo suteikti 

didesne apimtimi, nei tai buvo reikalinga, nes tai buvo būtina įvertinti pareiškėjos sveikatos 

istorijoje esančius duomenis ne tik po atitinkamo įvykio (šuns užpuolimo), bet ir iki to įvykio, 

siekiant visapusiškai išnagrinėti bylą. Todėl teismas konstatavo šioje byloje, kad ligoninei 

paviešinus visą asmens sveikatos istoriją advokatui be to asmens sutikimo, nebuvo pažeistas 

Duomenų apsaugos įstatymas. 

Apibendrinant šioje administracinėje byloje Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 

įtvirtintą teisinio reguliavimo išaiškinimą, darytina išvada, kad asmens sveikatos duomenų 

suteikimas tretiesiems asmenis (konkrečiai advokatams), neturint to asmens, kurio duomenys 

teikiami, sutikimo, nėra laikomas Duomenų apsaugos įstatymo pažeidimu, jei duomenys apie 

asmens sveikatą reikalingi kaip įrodymas teisme. Manytina, kad kitos ES šalies teismui nagrinėjant 

bylą, kurioje advokatui reikėtų iš Lietuvos ligoninės gauti informaciją apie konkretaus asmens 

sveikatą, ligoninė galėtų remtis šioje byloje teismo nurodytais teisiniais pagrindais ir suteikti su 

sveikata susijusius asmens duomenis, neturėdama jo sutikimo.  

4.4.7. Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas 

Analizuojant pacientų duomenų apie sveikatą tvarkymą ir apsikeitimą jais su kitais duomenų 

gavėjais, esančiais ES šalyse, taip pat labai svarbus yra Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos 

sveikatai atlyginimo įstatymas (toliau – Pacientų teisių įstatymas). Šiame įstatyme, be kita ko, 

reglamentuojamos paciento teisė į informaciją, teisė susipažinti su įrašais savo medicinos 

dokumentuose, teisė į privataus gyvenimo neliečiamumą bei kitos paciento teisės ir pareigos. Šiame 

įstatyme detalizuojamos paciento, kuris Duomenų apsaugos įstatymo prasme yra laikomas duomenų 

subjektu, teisės, susijusios su duomenų apie jo sveikatą tvarkymu ir teikimu kitiems.  

Pacientų teisių įstatymo 5 straipsnio 3 dalyje, be kita ko, nustatyta, kad  

„3. Pacientas, pateikęs asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, turi teisę gauti 

informaciją apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, sveikatos priežiūros įstaigoje 

taikomus ar gydytojui žinomus kitus gydymo ar tyrimo būdus, galimą riziką, komplikacijas, 

šalutinį poveikį, gydymo prognozę ir kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos paciento 

apsisprendimui sutikti ar atsisakyti siūlomo gydymo, taip pat apie padarinius atsisakius 

siūlomo gydymo. Šią informaciją pacientui gydytojas turi pateikti atsižvelgdamas į jo amžių 

ir sveikatos būklę, jam suprantama forma, paaiškindamas specialius medicinos terminus. 

<...>“  

Ši norma iš dalies atkartoja tai, kas įtvirtinta Duomenų apsaugos įstatymo 25 straipsnyje, 

nustatančiame, kad duomenų subjektas (pacientas) turi teisę gauti informaciją, kokius jo asmens 
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duomenis tvarko duomenų valdytojas (sveikatos priežiūros įstaiga), kam juos teikia ir iš kur juos 

gauna. Pažymėtina, kad pagal Pacientų teisių įstatymą ši paciento teisė į informaciją nėra absoliuti, 

nes pagal 5 straipsnio 4 dalį pacientui leidžiama nesuteikti tokios informacijos, jei tai pakenktų 

paciento sveikatai ar sukeltų pavojų jo gyvybei. Taigi, Pacientų teisių įstatymas nustato papildomus 

apribojimus Duomenų apsaugos įstatyme numatytai duomenų subjekto teisei susipažinti su savo 

asmens duomenimis. 

Be to, Pacientų teisių įstatymo 7 straipsnyje nustatyta, kad paciento pageidavimu jam turi būti 

pateikti jo medicinos dokumentai, diagnozės ir gydimo aprašymai. Tačiau ši teisė taip pat nėra 

absoliuti, nes medicinos dokumentų pateikimas pacientui gali būti ribojamas, jei juose esanti 

informacija pakenktų paciento sveikatai ar sukeltų pavojų jo gyvybei. 

Labai svarbi yra Pacientų teisių įstatymo 8 ir 9 straipsniuose nustatyta paciento teisė į 

privataus gyvenimo neliečiamumą. Privataus gyvenimo apsauga yra ir duomenų apsaugos teisės 

aktų pagrindinis tikslas. Pacientų teisių įstatymo 8 straipsnyje nustatyta, kad informacija apie 

paciento gyvenimo faktus gali būti renkama tik su paciento sutikimu ir tuo atveju, jei tai yra būtina 

ligai diagnozuoti, gydyti ar pacientui slaugyti.  

Be to, Pacientų teisių įstatymo 8 straipsnyje taip pat nustatyta, kad visa informacija apie 

paciento buvimą sveikatos priežiūros įstaigoje, sveikatos būklę, diagnozę, prognozes ir gydymą, 

taip pat visa kita asmeninio pobūdžio informacija apie pacientą turi būti laikoma konfidencialia. Ši 

informacija lieka konfidencialia ir po paciento mirties. Paminėtina, kad Duomenų apsaugos 

įstatymas netaikomas mirusių asmenų asmens duomenų tvarkymui. Todėl, Pacientų teisių įstatymas 

tam tikra prasme išplečia pacientų duomenų apsaugą ir ją sustiprina, pabrėždamas, kad asmeninio 

pobūdžio informacija apie pacientą yra konfidenciali ir po mirties.  

Kadangi duomenys apie paciento sveikatą laikomi konfidencialia informacija, tokiems 

duomenims taikomos bendrosios konfidencialumo taisyklės. Pacientų teisių įstatymo 8 straipsnyje 

nustatyta, kad tokia „<...> konfidenciali informacija gali būti suteikiama kitiems asmenims tik turint 

rašytinį paciento sutikimą, kuriame yra nurodyta tokios informacijos suteikimo pagrindas ir 

naudojimo tikslai, išskyrus atvejus, kai pacientas medicinos dokumentuose yra pasirašytinai 

nurodęs, koks konkretus asmuo turi teisę gauti tokią informaciją, taip pat tokios informacijos 

teikimo mastą ir terminus. Pacientas taip pat turi teisę nurodyti asmenis, kuriems konfidenciali 

informacija negali būti teikiama. Asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems gydant ar slaugant pacientą, 

atliekantiems paciento sveikatos ekspertizę, be paciento sutikimo konfidenciali informacija gali būti 

suteikiama tais atvejais ir tiek, kiek tai būtina paciento interesams apsaugoti. Kai pacientas laikomas 

negalinčiu protingai vertinti savo interesų ir nėra jo sutikimo, konfidenciali informacija gali būti 

suteikiama paciento atstovui, sutuoktiniui (partneriui), tėvams (įtėviams) ar pilnamečiams vaikams 

tiek, kiek tai būtina paciento interesams apsaugoti.“ Šis įstatymo reikalavimas pabrėžia ypatingą 

paciento sutikimo svarbą, teikiant jo duomenis apie sveikatą kitiems. Todėl sveikatos priežiūros 

įstaigoms (duomenų valdytojams), tvarkant pacientų sveikatos duomenis, ypač svarbus teisinis 

tikrumas, kad toks paciento sutikimas yra galiojantis ir atspindi tikrąją paciento valią. Turint omeny, 

kad praktikoje paciento duomenys kitiems dažniausiai teikiami remiantis paciento sutikimu, toliau 

taip pat paanalizuosime su tokiu sutikimu susijusias teisines problemas.  

Galiausiai, Pacientų teisių įstatymo 9 straipsnyje nustatytos tam tikros išimtys iš bendros 

taisyklės, kaip kad be paciento sutikimo teisės aktų nustatyta tvarka konfidenciali informacija gali 

būti suteikiama valstybės institucijoms, kurioms Lietuvos Respublikos įstatymai suteikia teisę gauti 

konfidencialią informaciją apie pacientą, taip pat sveikatos priežiūros įstaigos civilinę atsakomybę 

apdraudusiai draudimo įstaigai ir asmenims tiesiogiai nagrinėjantiems paciento skundą. Paciento 
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konfidenciali informacija šiems asmenims gali būti suteikiama tik rašytiniu jų prašymu, kuriame 

nurodomas konfidencialios informacijos prašymo pagrindas, jos naudojimo tikslai ir reikalingos 

informacijos mastas. Šiame straipsnyje be to nurodoma, kad konfidencialios informacijos 

suteikimas turi atitikti protingumo, sąžiningumo ir paciento teisių apsaugos ir interesų prioriteto 

principus. 

Apibendrinant galima sakyti, kad Pacientų teisių įstatymas papildomai sugriežtina 

reikalavimus tvarkant ir teikiant trečiosioms šalims pacientų duomenis apie sveikatą. Šiuo įstatymu 

išplečiamos pacientų kaip duomenų subjektų teisės, o sveikatos priežiūros įstaigoms kaip duomenų 

valdytojams nustatomi griežti pacientų duomenų rinkimo ir tvarkymo reikalavimai. 

4.4.8. Paciento duomenys apie sveikatą – sveikatos paslaptis 

Pagal Sveikatos sistemos įstatymo
20

 52 straipsnio 4 dalį Sveikatos apsaugos ministerija turi 

nustatyti paciento sveikatos paslapties kriterijus. Be to, šio įstatymo 52 straipsnio 2 dalyje nustatyta, 

kad informacijos apie asmens sveikatą kompiuteriuose apsauga privalo garantuoti jos 

konfidencialumą, o 3 dalyje, jog asmens ar visuomenės sveikatos priežiūros specialistams 

draudžiama, išskyrus įstatymuose numatytus atvejus, pažeisti asmens privataus gyvenimo ar asmens 

sveikatos informacijos, kuri sudaro asmens sveikatos paslaptį ir kurią jie sužinojo eidami profesines 

pareigas, konfidencialumą.  

Sveikatos apsaugos ministro įsakymo dėl asmens sveikatos paslapties kriterijų patvirtinimo
21

 

4 punkte nustatyta, kad visa informacija apie paciento sveikatos būklę, diagnozę ir gydimą bei visa 

kita informacija apie paciento asmenį yra konfidenciali. Toks konfidencialios informacijos 

apibrėžimas yra labai platus, galintis apimanti bet kokius žmogaus asmens duomenis, kai toks 

žmogus tampa pacientu
22

.  

Šiame Sveikatos apsaugos ministro įsakyme taip pat detalizuojama, kada sveikatos priežiūros 

darbuotojai gali atskleisti paciento duomenis.  

Tai galima daryti, gavus raštišką paciento ar jo atstovo sutikimą, kuriame nurodoma i) kokią 

informaciją apie savo sveikatos būklę, diagnozę, prognozę ir gydymą jis leidžia atskleisti bei ii) 

kokiam asmeniui ar institucijai ji gali būti atskleista. Tai galima daryti be paciento sutikimo tik šiais 

išimtiniais atvejais:  

- kai tokia paciento informacija suteikiama sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams, 

kurie patys gydo, tiria, slaugo ir registruoja pacientus,  

- kai paciento informacija suteikiama nepilnamečio paciento tėvams arba globėjams, 

išskyrus atvejus, kada tokios informacijos suteikimas gali pakenkti nepilnamečio paciento 

interesams,  

- kai informacija apie pavojingus paciento ketinimus, keliančius grėsmę jo paties ar 

aplinkinių sveikatai ar gyvybei suteikiama teisėtvarkos ar kitoms institucijoms, kurių teisę 

gauti tokią informaciją nustato įstatymai,  

                                                 
20 1994 m. liepos 19 d. Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas, Nr. I-552. 

21 1999 m. gruodžio 16 d. Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl asmens sveikatos paslapties kriterijų 

patvirtinimo, Nr. 552.  

22 Pacientas - asmuo, kuris naudojasi sveikatos priežiūros įstaigų teikiamomis paslaugomis, nepaisant to, ar jis sveikas, ar ligonis. 
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- kai informacija suteikiama paciento atstovui arba  

- kai informacija suteikiama reikalaujant teismui, komisijai ar kitoms valstybės 

institucijoms, kurioms teisę gauti tokią informaciją suteikia Lietuvos Respublikos įstatymai.  

Svarbu pažymėti, kad tuo atveju, kai pacientas duoda rašytinį sutikimą informacijos apie 

sveikatą atskleidimui, jį gydantis gydytojas turi įsitikinti, ar pacientas suvokia šį savo žingsnį ir 

kokios gali būti atskleidimo pasekmės.  

Civilinio kodekso 6.733 straipsnyje nustatyta sveikatos priežiūros paslaugų teikėjų pareiga 

įstatymų nustatyta tvarka turėti, pildyti ir saugoti nustatytos rūšies ir formos pacientų medicinos 

dokumentus (ligos istorijas, kitus medicinos dokumentus). Čia pažymėtina, kad teisės aktai 

nenumato sveikatos priežiūros įstaigoms pareigos, prieš pradedant teikti pacientui gydimo 

paslaugas bei prieš pradedant pildyti su tokiu gydimu susijusius medicininius dokumentus, 

papildomai dar gauti iš paciento sutikimą (leidimą) dėl jo asmens duomenų tvarkymo. Išskyrus 

atvejį, kai ketinama rinkti iš paciento informaciją apie jo gyvenimo faktus, kai tai būtina paciento 

ligai diagnozuoti, gydyti ar slaugyti. Tačiau, ketinant teikti konfidencialią informaciją apie paciento 

sveikatą už gydimo įstaigos ribų esantiems tretiesiems asmenims tam paprastai reikalingas paciento 

atskiras rašytinis sutikimas, išskyrus įstatyme numatytas išimtis, kai tokio sutikimo nereikia. Viena 

iš tokių svarbesnių išimčių yra, kai tokia informacija teikiama sveikatos priežiūros įstaigų 

darbuotojams, kurie patys gydo, tiria, slaugo, registruoja pacientus. Šioje išimtyje naudojama 

„sveikatos priežiūros įstaigų“ sąvokos daugiskaita, leidžia manyti, kad paciento informaciją galima 

būti teikti bet kurios sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojams, gydantiems, tiriantiems, 

slaugantiems ar registruojantiems pacientą. Manytina, kad vien tik šios išimties kaip teisinio 

pagrindo nepakaktų, jei sveikatos įstaigos tarpusavyje keistųsi pacientų duomenimis ir ketintų juos 

toliau tvarkyti savo lokaliuose e. sveikatos sprendimuose. Tam reikėtų gauti atskira paciento 

sutikimą. 

Kaip minėta, pagal Duomenų apsaugos įstatymą pacientų duomenų apie sveikatą teikimui 

duomenų gavėjams, esantiems kitose ES šalyse, galioja tos pačios taisyklės kaip ir duomenų 

gavėjams, esantiems Lietuvoje. Todėl teikiant pacientų duomenis į ES šalis Lietuvos sveikatos 

priežiūros įstaigos pagrinde turėtų vadovautis Duomenų apsaugos įstatyme ir Pacientų teisių 

įstatyme nustatytu tokio duomenų teikimo teisiniu pagrindu bei nustatyta tvarka. 

4.4.9. Pacientų sutikimas dėl duomenų tvarkymo ir teikimo 

Kaip minėta, Pacientų teisių įstatymas numato, kad paciento sutikimas reikalingas i) dėl tam 

tikros informacijos apie jo gyvenimo faktus rinkimo ir ii) dėl duomenų apie sveikatą teikimo 

kitiems. Šio sutikimo nereikėtų painioti su paciento sutikimu dėl gydimo, kuris yra privalomas prieš 

pradedant jį gydyti, jeigu įstatymų nenustatyta kitaip. Taigi, paciento sutikimas reikalingas, renkant 

informaciją apie jo gyvenimo faktus, jei tai būtina ligai diagnozuoti, gydyti ar slaugyti. Be to, 

paciento rašytinis sutikimas taip pat reikalingas tam, kad konfidenciali, su paciento sveikata 

susijusi, informacija galėtų būti teikiama kitiems asmenims, išskyrus įstatymų numatytus atvejus, 

kai tokio sutikimo nereikia. 

Praktikoje sutikimas yra vienas iš dažniausiai naudojamų asmens duomenų teisėto tvarkymo 

kriterijų. Be to, turint paciento sutikimą, jo asmens duomenys galėtų būti teikiami į trečiąsias 

valstybes arba tarptautinei teisėsaugos organizacijai be Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos 

atskiro leidimo.  
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Todėl sveikatos priežiūros įstaigoms renkant ar teikiant kitiems medicininę informaciją apie 

pacientą, remiantis paciento sutikimu, svarbu, kad toks paciento sutikimas turėtų teisinę galią, nes 

jos kaip duomenų valdytojos atsako už tokio duomenų teikimo teisėtumą.  

Pradžioje reikia paminėti, kad Duomenų apsaugos įstatymo 2 straipsnyje nustatyta, kad 

sutikimas yra savanoriškas duomenų subjekto valios pareiškimas tvarkyti jo asmens duomenis jam 

žinomu tikslu, o sutikimas tvarkyti ypatingus asmens duomenis turi būti išreikštas aiškiai – rašytine, 

jai prilyginta ar kita forma, neabejotinai įrodančia duomenų subjekto valią. Duomenų apsaugos 

direktyvos 2 straipsnyje duomenų subjekto sutikimas apibrėžiamas, kaip bet kuris savanoriškai ir 

žinomai duotas konkretus duomenų subjekto pareiškimas, kuriuo duomenų subjektas nurodo savo 

sutikimą, kad būtų tvarkomi su juo susiję duomenys. Pacientų teisių įstatymas nepateikia sutikimo 

apibrėžimo. 

Tačiau nei su duomenų apsauga, nei su pacientų teisėmis susiję teisės aktai nedetalizuoja, ką 

reiškia teisės aktuose sutikimą apibūdinantys būdvardžiai i) savanoriškas (laisvas), ii) konkretus, 

iii) žinomai duotas, iv) nedviprasmiškas ar v) aiškus. Todėl 29 straipsnio Darbo Grupė, 

atsižvelgdama į praktikoje labai paplitusį sutikimo naudojimą, tvarkant asmens duomenis, ir su tuo 

susijusias abejones, ar visada toks sutikimas iš tiesų turi teisinę galią, pateikė sutikimo sąvokos 

išaiškinimą, kaip reikėtų suprasti sutikimą duomenų apsaugos direktyvų prasme. Savo nuomonėje 

dėl sutikimo
23

 ji pateikia šių būdvardžių paaiškinimą ir praktinių pavyzdžių, kaip ir kada reikėtų 

naudoti sutikimą, kaip asmens duomenų tvarkymo ir teikimo kitiems teisinį pagrindą. Be to, 29 

straipsnio Darbo Grupė nurodo, jog tai, kad duomenų subjektas davė sutikimą tvarkyti jo asmens 

duomenis nereiškia, jog tada duomenų valdytojas gali tvarkyti jo asmens duomenis, nepaisydamas 

kitų duomenų apsaugos pagrindinių principų, kaip kad duomenys turi būti tvarkomi teisėtais 

tikslais, kad būtų tvarkomi tik tie asmens duomenys, kurie yra būtini, kad toks duomenų tvarkymas 

būtų proporcingas bei kad būtų užtikrinta tvarkomų duomenų kokybė ir apsauga. 

Savanoriškas. Kaip minėta, sutikimas dėl duomenų tvarkymo ar jų teikimo kitiems turi būti 

savanoriškas. Sutikimas išgautas apgaule, prievarta ar gąsdinimu neigiamomis pasekmėmis 

laikytinas negaliojančiu. Tam tikrose srityse, ypač kur duomenų subjektas yra ekonomiškai ar kitaip 

priklausomas nuo duomenų valdytojo (pavyzdžiui, darbo santykiai ar paciento ir gydytojo 

santykiai), sutikimo naudojimas kelią tam tikrų abejonių dėl jo savanoriškumo, o tuo pačiu ir 

galiojimo. Tokiais atvejais 29 straipsnio Darbo Grupė rekomenduoja naudoti kitus teisinius 

pagrindus asmens duomenų tvarkymui, o ne sutikimą. 

29 straipsnio Darbo Grupė, kalbėdama apie sveikatos duomenų tvarkymą, yra nurodžiusi, kad 

toks „<...> sutikimas turi būti duotas savanoriškai: laisvas sutikimas reiškia psichiškai ir fiziškai 

sveiko asmens be jokios socialinės, finansinės, psichologinės ar kitokios prievartos priimtą 

savanorišką sprendimą. Bet koks sutikimas, duotas medicininėje situacijoje bijant, kad nebus 

gydoma arba gydymas bus blogesnės kokybės, negali būti laikomas laisvu. Anot jos, jei dėl būtinų 

ir neišvengiamų medicininių aplinkybių sveikatos priežiūros specialistui reikia tvarkyti asmens 

duomenis elektroninės sveikatos istorijos sistemoje, bandymas įteisinti šį tvarkymą gaunant 

paciento sutikimą yra neteisingas. Pasikliauti sutikimu reikėtų tik tais atvejais, kai konkretus 

duomenų subjektas gali tikrai laisvai rinktis ir paskiau be neigiamų pasekmių atšaukti savo 

                                                 
23

 2011 m. liepos 13 d. 29 straipsnio darbo grupės „Nuomonė 15/2011 dėl sutikimo sąvokos“, WP187, 

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2011/wp187_en.pdf. 

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2011/wp187_en.pdf
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sutikimą
24

. Pažymėtina, kad Duomenų apsaugos direktyvos 8 straipsnio 2 dalies a punkte netgi 

nurodoma, kad valstybės narės gali neleisti naudoti sutikimo kaip teisinio pagrindo tvarkant 

ypatingus asmens duomenis.  

Taigi, paciento sutikimo naudojimas dėl informacijos apie jo gyvenimo faktus rinkimo ar 

duomenų apie sveikatą teikimą kitiems (pavyzdžiui, kai į sveikatos priežiūros įstaigą kreipiasi 

draudimo bendrovė, turinti paciento sutikimą) vertintinas kritiškai. Paprastai pacientas tokiose 

situacijose neturi kito pasirinkimo. Jei jis neduotų sutikimo, draudimo bendrovė jam galėtų 

neišmokėti su draudiminiu įvykiu susijusios išmokos, o gydytojas negalėtų tinkamai suteikti 

paslaugų. Todėl, svarstytina ar apskritai tikslinga įstatymuose, reglamentuojančiuose pacientų 

teises, naudoti sutikimą kaip teisinį pagrindą renkant ir tvarkant pacientų duomenis apie sveikatą, 

kai duomenų reikia sveikatos priežiūros paslaugas teikimo tikslais. 

29 straipsnio Darbo Grupė savo nuomonėje dėl sutikimo sąvokos taip pat analizuoja 

elektroninių sveikatos istorijų atvejį. Anot jos, daugumoje ES šalių kuriamos pacientų elektroninių 

istorijų sistemos, leisiančios sveikatos priežiūros paslaugų teikėjams susipažinti su svarbiausia 

paciento informacija, kai jam prireikia gydimo. Tuo atveju, kai elektroninės istorijos sukūrimas yra 

savanoriškas ir pacientai būtų gydomi nepriklausomai nuo to, ar jie davė sutikimą sukurti jo 

elektroninę istoriją, ar ne, tada laikytina, kad toks sutikimas yra „laisvai“ duotas, nes pacientas 

nepatirtų jokių neigiamų pasekmių, jei neduotų sutikimo. Jei elektroninės istorijos pasirinkimas 

būtų skatinamas finansiškai ir pacientams, atsisakiusiems elektroninės istorijos, gydimo išlaidos 

nepasikeistų, tada taip pat galima būtų teigti, kad toks sutikimas yra savanoriškai duotas. Tačiau tuo 

atveju, kai pacientai, atsisakiusieji e. sveikatos sistemos, patirtų žymiai didesnes papildomas 

gydimo išlaidas, o jų popierinės sveikatos istorijos tvarkymas užtruktų žymiai ilgiau, tuomet tai 

reikštų, kad pacientai, nesutinkantys su e. sveikatos sistemos naudojimu, patirtų neigiamą poveikį, 

todėl jų duodamas sutikimas nebūtų laikomas laisvu ir todėl reikėtų naudoti kitą teisinį pagrindą 

renkant ir tvarkant pacientų duomenis e. sveikatos sistemoje. 

Atsižvelgiant į sutikimo dviprasmiškumą ir susijusią riziką dėl jo galiojimo, manytume, kad 

renkant ir tvarkant bet kokius pacientų duomenis apie jų gyvenimo faktus reikėtų remtis ne paciento 

sutikimu, o Duomenų apsaugos įstatymo 10 straipsniu bei pacientų teises reglamentuojančiuose 

teisės aktuose papildomai numatyti, kad pacientas duodamas sutikimą jį gydyti, automatiškai duoda 

sutikimą gydytojui rinkti tuos jo asmens duomenis, kurie gydytojo nuožiūra yra reikalingi, kad būtų 

tinkamai suteiktos jam gydimo paslaugos, nebent pacientas atsisakytų suteikti tokią informaciją.  

Konkretus. Sutikimas taip pat turi būti konkretus, t. y. susijęs su aiškiai apibrėžtomis ir 

konkrečiomis aplinkybėmis, kurioms esant numatoma tvarkyti duomenis. Sutikimo formoje, be kita 

ko, turi būti aiškiai nurodyta, kokie konkrečiai duomenys bus tvarkomi, kas konkrečiai juos tvarkys 

ir dėl kokių konkrečių tikslų. Todėl abstraktus, bendras duomenų subjekto sutikimas, pavyzdžiui, 

kad būtų renkami jo medicininiai duomenys, o vėliau šie anksčiau sukaupti ir būsimi medicininiai 

duomenys būtų perduodami sveikatos priežiūros specialistams, būtų laikomas negaliojančiu 

sutikimu Duomenų apsaugos direktyvos 2 straipsnio h punkto prasme. Be to, sutikimas negali būti 

duodamas iš anksto nežinomiems medicininių duomenų tvarkymo veiksmams. 

Šioje vietoje vertėtų paanalizuoti svarbų Teisingumo Teismo sprendimą byloje 

Deutsche Telekom AG prieš Bundesrepublik Deutschland
25

, susijusį su Direktyva 2002/58/EB dėl 

                                                 
24 minėta 4 išnašoje. 
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privatumo ir elektroninių ryšių. Šioje byloje, be kita ko, buvo sprendžiamas ginčas, ar reikia iš 

abonento kas kartą gauti atskirą sutikimą ar atnaujinti prieš tai duotą, kad jo duomenis būtų galima 

įtraukti į viešus abonentų sąrašus, kuriuos sudarinėja skirtingi tokių sąrašų paslaugų teikėjai. 

Teisingumo Teismas nusprendė, kad jei telefono numerį abonentui suteikusi įmonė jį informavo 

apie tai, kad jo asmens duomenys gali būti perduoti trečiajai įmonei, kaip Deutsche Telekom, kad 

būtų paskelbti viešoje abonentų knygoje, ir jis sutiko, kad jie būtų skelbiami tokioje Deutsche 

Telekom sudarytoje abonentų knygoje, tada norint šiuos duomenis perduoti dar kitai įmonei, 

ketinančiai išleisti kitą abonentų knygą, nebereikia iš naujo gauti abonento sutikimo, jei 

užtikrinama, kad abonento asmens duomenys nebus naudojami kitais tikslais, nei buvo surinkti 

skelbiant pirmą kartą Deutsche Telekom sudarytoje abonentų knygoje
26

.  

Šioje byloje Teisingumo Teismas nusprendė, kad Vokietija turi teisę priimti nacionalinius 

teisės aktus, „<...> kuriais viešas abonentų knygas skelbianti įmonė [pvz., Deutsche Telekom] 

įpareigojama perduoti turimus asmens duomenis apie kitų telefonijos paslaugų teikėjų abonentus 

trečiajai įmonei, ketinančiai išleisti spausdintą ar elektroninę abonentų knygą <...>, nesiejant šio 

perdavimo su nauju abonentų sutikimu, tačiau tik jei, pirma, prieš įtraukiant šiuos duomenis į viešą 

abonentų knygą abonentai buvo informuoti apie šio įtraukimo tikslą ir aplinkybę, kad įtraukti 

duomenys gali būti perduoti kitam telefonijos paslaugų teikėjui, ir, antra, užtikrinta, kad perdavus 

šie duomenys nebus naudojami kitais tikslais nei tie, kuriais jie buvo surinkti norint skelbti pirmą 

kartą.“
27

 

Svarstytina, ar nebūtų galima, remiantis šiuo Teisingumo Teismo sprendimu, aiškinti ir 

Pacientų teisių įstatymo 8 straipsnio 4 dalies nuostatos, kad „<...> konfidenciali informacija gali 

būti suteikiama kitiems asmenims tik turint rašytinį paciento sutikimą, kuriame yra nurodyta tokios 

informacijos suteikimo pagrindas ir naudojimo tikslai, išskyrus atvejus, kai pacientas medicinos 

dokumentuose yra pasirašytinai nurodęs, koks konkretus asmuo turi teisę gauti tokią informaciją, 

taip pat tokios informacijos teikimo mastą ir terminus. Pacientas turi teisę nurodyti asmenis, 

kuriems konfidenciali informacija negali būti teikiama. Asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems 

gydant ar slaugant pacientą, atliekantiems paciento sveikatos ekspertizę, be paciento sutikimo 

konfidenciali informacija gali būti suteikiama tais atvejais ir tiek, kiek tai būtina paciento 

interesams apsaugoti. <...>“ Šioje įstatymo nuostatoje nėra nustatyta, kad privaloma išvardinti visus 

konfidencialios informacijos gavėjus. Galima būtų manyti, kad paciento rašytinis sutikimas, 

kuriame būtų bendrai nurodyta, kad paciento duomenis gali būti teikiami kitoms sveikatos 

priežiūros įstaigoms, į kurias jis kreipiasi dėl gydimo, būtų galiojantis. Tačiau tokiai išvadai šiuo 

metu prieštarautų Sveikatos ministro įsakymo dėl asmens sveikatos paslapties kriterijų 5.1 punktas, 

aiškiai nustatantis, kad paciento raštiškame sutikime turi būti nurodyta kokiam asmeniui ar 

institucijai konfidenciali informaciją apie jo sveikatą gali būti teikiama. Aiškinant teisės aktus 

sistemiškai, visgi manytina, kad naudojant paciento sutikimą, teikiant duomenis kitoms sveikatos 

priežiūros įstaigoms, pacientas turėtų būti iš anksto informuojamas, kokioms konkrečioms 

įstaigoms jo duomenys apie sveikatą gali būti teikiami.  

                                                                                                                                                                  
25

 2011 m. gegužės 5 d. Teisingumo Teismo sprendimas C-543/09 Deutsche Telekom AG prieš Bundesrepublik Deutschland. 

26 2011 m. gegužės 5 d. Teisingumo Teismo sprendimas C-543/09 Deutsche Telekom AG prieš Bundesrepublik Deutschland, 

65 puntas. 

27 2011 m. gegužės 5 d. Teisingumo Teismo sprendimas C-543/09 Deutsche Telekom AG prieš Bundesrepublik Deutschland, 

67 punktas. 
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Čia vertėtų atkreipti dėmesį į Teisingumo Teismo šioje byloje nagrinėtą kitą svarbų aspektą, 

susijusį su sąžininga konkurencija. Deutsche Telekom Vokietijoje turi didžiausią abonentų skaičių, 

todėl ši bendrovė, remdamasi abonento sutikimo būtinumu, vengė teikti abonentų duomenis savo 

konkurentams ir trukdė sąžiningai konkurencijai abonentų sąrašų rinkoje. Todėl reikalavimas 

kiekvieną kartą gauti paciento rašytinį sutikimą, prieš teikiant jo duomenis kitoms sveikatos 

priežiūros įstaigoms, į kurias pacientas kreiptųsi gydimo, iš tiesų gali slėpti duomenų valdytojų 

(sveikatos priežiūros įstaigų) nenorą suteikti jų pacientų duomenų konkurentams, taip siekiant 

„pririšti“ pacientą prie vienos sveikatos priežiūros įstaigos.  

Todėl svarstytina, ar nereikėtų Sveikatos apsaugos ministro įsakyme dėl asmens sveikatos 

paslapties kriterijų ar Pacientų teisių įstatyme papildomai nustatyti, kad tais atvejais, kai pacientas 

gydomas skirtingose sveikatos priežiūros įstaigose, šios sveikatos priežiūros įstaigos privalo 

bendradarbiauti ir suteikti viena kitai apie pacientą turimą informaciją, būtina jo gydimui, nebent 

pacientas būtų uždraudęs tai daryti.  

Žinomai duotas. Sutikimas taip pat turi būti žinomai duotas. Žinomai duotas sutikimas – tai 

savo veiksmų ir pasekmių vertinimu bei supratimu grindžiamas duomenų subjekto sutikimas. 

Asmeniui turi būti aiškiai ir suprantamai suteikta tiksli ir išsami informacija apie visus su duomenų 

tvarkymu susijusius klausimus, kaip tvarkomų duomenų pobūdis, tvarkymo tikslai, duomenų 

gavėjai ir duomenų subjekto teisės. Asmuo taip pat turi žinoti, kokios būtų atsisakymo duoti 

sutikimą pasekmės. Jei tvarkant asmens duomenis minėta informacija pasikeičia, tada duomenų 

subjektas turi būti informuotas apie tokius pasikeitimus ir atnaujinti savo sutikimą. Kaip matyti, 

žinomai duotas sutikimas gali būti tik tada, jei jis yra konkretus.  

Informacija duomenų subjektui privalo būti pateikiama suprantama kalba, kad jis be didelių 

pastangų ir kitų pagalbos galėtų ją lengvai suprasti. Be to, ši informacija dokumente turi būti aiškiai 

matoma ir lengvai pastebima, o ne pateikiama mažu šriftu ar kur nors sunkiai pastebimoje vietoje. 

Nedviprasmiškas. Tam, kad sutikimas būtų galiojantis jis taip pat turi būti nedviprasmiškas. 

Tai reiškia, kad neturi kilti abejonių dėl duomenų subjekto išreikštos valios duoti savo sutikimą, 

neturi kilti abejonių dėl jo ketinimų. Jei jų kyla, tada sutikimas nėra nedviprasmiškas. Be to, 

duomenų valdytojas turi būti tikras, kad sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo yra duotas to 

asmens, kurio duomenis jis tvarko. Tai ypač aktualu, kai sutikimas duodamas telefonu ar internetu. 

Aiškus. Teisės normose, reguliuojančiose sutikimą dėl ypatingų asmens duomenų tvarkymo 

(pavyzdžiui, dėl duomenų apie asmens sveikatą tvarkymo) papildomai nurodoma, kad toks 

sutikimas turi būti dar ir aiškus. Sutikimai pagal nutylėjimą, kitaip vadinami opt-out sutikimai, 

neatitinka šio aiškumo reikalavimo. Sutikimas suponuoja ketinimo pareiškimą, todėl aiškumas 

pirmiausia turi būti siejamas su ypatingų duomenų pobūdžiu, nes duomenų subjektas turi suprasti, 

kad duodamas sutikimą jis atsisako specialios ypatingų asmens duomenų apsaugos. Tačiau 

Duomenų apsaugos direktyva nereikalauja, kad aiškumas būtų užtikrinamas tik raštišku sutikimu. 

Lietuvos Respublikos įstatymų leidėjas Duomenų apsaugos įstatyme nustatė, kad aiškiai išreikštas 

sutikimas reiškia rašytinę, jai prilygintą (pvz. sutikimas pasirašytas elektroniniu parašu) ar kitą 

formą, neabejotinai įrodančią duomenų subjekto valią. Praktikoje aiškus sutikimas paprastai vis dar 

tapatinamas su rašytiniu sutikimu, tačiau tai nereiškia, kad toks sutikimas negali būti išreikštas 

žodžiu ar naudojant elektronines identifikavimo priemones. 
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29 straipsnio Darbo Grupė savo nuomonėje dėl sutikimo sąvokos
28

 nurodė pavyzdį, kada 

nelaikoma, kad buvo duotas sutikimas. Jei gydimo įstaiga informuoja pacientą, jog ji paciento 

medicininius išrašus teiks mokslinius tyrimus atliekančiam asmeniui, nebent pacientas paskambintų 

gydimo įstaigai nurodytu numeriu ir išreikštų savo nesutikimą, tai neatitiktų aiškaus sutikimo 

reikalavimų ir tai negalėtų būti laikoma paciento sutikimu. Šioje nuomonėje 29 straipsnio Darbo 

Grupė taip pat pateikia praktinių pavyzdžių, kaip galėtų būti išreiškiamas paciento sutikimas 

e. sveikatos sistemose. Tais atvejais, kai asmeniui reikia užpildyti internetinę registracijos formą, 

pateikiant joje savo duomenis ir duodant sutikimą dėl jų tvarkymo, laikytina, kad toks sutikimas 

būtų aiškiai išreikštas, jei tenkinami kiti duomenų apsaugos taisyklių reikalavimai. Pavyzdžiui, tam 

kad galima būtų pasižiūrėti paciento elektroninę medicininę bylą, pacientai galėtų išreikšti sutikimą, 

duodami savo kontaktinius duomenis ir paspausdami atitinkamą mygtuką, taip pareikšdami, kad 

sutinka. 29 straipsnio Darbo Grupė ypač skatina elektroninio parašo naudojimą, pacientui 

identifikuojantis ir išreiškiant savo sutikimą. 

4.4.10. Organizacinės ir techninės pacientų duomenų saugumo priemonės 

Pagal Duomenų apsaugos įstatymo 30 straipsnio 1 dalį sveikatos priežiūros įstaiga kaip 

duomenų valdytojas ar kaip duomenų tvarkytojas privalo įgyvendinti tinkamas organizacines ir 

technines priemonės, kurios garantuotų asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto 

sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Tokios 

priemonės turi atitikti tokį saugumo lygį, kuris atitiktų saugotinų asmens duomenų pobūdį ir jų 

tvarkymo keliamą riziką, ir turi būti išdėstytos rašytinės formos dokumente (duomenų valdytojo 

patvirtintose asmens duomenų tvarkymo taisyklėse, duomenų valdytojo ir duomenų tvarkytojo 

sudarytoje sutartyje ir pan.). Be to, ir Sveikatos sistemos įstatymo 52 straipsnio 2 dalyje nurodoma, 

kad informacijos apie asmens sveikatą kompiuteriuose apsauga privalo garantuoti jos 

konfidencialumą. 

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus įsakymo dėl bendrųjų reikalavimų 

organizacinėms ir techninėms duomenų saugumo priemonėms
29

 7.3 punkte nustatyta, kad tvarkant 

ypatingus asmens duomenis turi būti įgyvendintos aukščiausiojo, t.y. trečiojo, saugumo lygio 

techninės ir organizacinės priemonės, jei pacientų duomenys, esantys įstaigos duomenų bazėje, 

pasiekiami iš išorės arba antras saugomu lygis, jei jie nėra pasiekiami iš išorės (t. y. nėra prieigos 

per išorinius duomenų perdavimo tinklus). Šios įsakymo 9, 10 ir 11 punktuose pateikiami detalūs 

reikalavimai, ką duomenų valdytojas privalo savo įstaigoje padaryti. Be kita ko, jis privalo turėti 

pasitvirtinęs rašytinės formos dokumentą (taisykles), kuriame turi būti nurodyta asmens duomenų 

tvarkymo tikslas, duomenų saugojimo trukmė ir tvarka, duomenų subjekto teisių įgyvendinimo 

tvarka, asmens duomenų gavėjai ir asmens duomenų teikimo tvarka, asmenų, kuriems suteikta teisė 

tvarkyti asmens duomenis, funkcijų paskirstymas, saugumo pažeidimų valdymas ir reagavimo į 

šiuos pažeidimus veiksmai bei kita informacija. Jis taip pat privalo užtikrinti prieigos prie duomenų 

valdymą ir kontrolę, patalpų, kuriose saugomi asmens duomenys, saugumą, kompiuterinės įrangos 

apsauga nuo žalingų programų ir t.t. 

                                                 
28

 minėta 23 išnašoje. 

29 2008 m. lapkričio 12 d. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus įsakymas dėl Bendrųjų reikalavimų 

organizacinėms ir techninėms duomenų saugumo priemonėms, Nr. 1T-71. 
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Duomenų valdytojas, pildydamas išankstinės patikros formą, privalo kaip priedą užpildyti 

labai detalų duomenų apsaugos priemonių aprašą, kuriame duomenų valdytojas pateikia atsakymus, 

ar jis yra įvykdęs minėto įsakymo reikalavimus. Jei duomenų valdytojas nepateikia šio aprašo, 

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija neišduoda leidimo tvarkyti ypatingų asmens duomenų.  

Čia verta pacituoti poliklinikų tikrinimų, kuriuos atliko Valstybinė duomenų apsaugos 

inspekcija, apibendrinimą
30

. 2008 m. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, siekdama 

išsiaiškinti pacientų ypatingų asmens duomenų tvarkymo automatiniu būdu apimtis ir teisėtumą, 

atliko patikrinimus šešiose Vilniaus miesto poliklinikose. Visose šiose poliklinikose buvo nustatyta 

Duomenų apsaugos įstatymo pažeidimų. 

Šio tikrinimo metu buvo nustatyta, kad visos poliklinikos naudojasi Valstybinės ligonių kasos 

prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Privalomojo sveikatos draudimo 

kompiuterizuota informacine sistema Sveidra ir Kompensuojamųjų vaistų pasų ir gydytojo tapatybę 

patvirtinančių lipdukų išdavimo, saugojimo, apskaitos, naudojimo ir apmokėjimo informacine 

sistema (toliau – KVP). Anot inspekcijos, poliklinikos teikdamos ir gaudamos asmens duomenis į ir 

iš informacinės sistemos Sveidra ir KVP, veikia kaip duomenų tvarkytojai. 

Inspekcija nustatė, kad poliklinikos, tvarkydamos asmens duomenis informacinėje sistemoje 

Sveidra ir KVP, neįgyvendina tinkamų organizacinių ir techninių duomenų saugumo priemonių: 

nėra dokumento, reglamentuojančio asmens duomenų tvarkymą minėtose informacinėse sistemose, 

nėra reglamentuotos informacinių sistemų naudotojų teisių suteikimo ir naikinimo procedūros, 

kompiuteriai nėra apsaugoti slaptažodžiais arba nėra slaptažodžiais apsaugotų kompiuterio ekrano 

užsklandų, prisijungimo vardai ir slaptažodžiai pasikeitus naudotojams nenaikinami, o perduodami 

naujiems naudotojams, prie informacinių sistemų jungiasi tinkamai neįgalioti darbuotojai ir kt.  

Dėl šių trūkumų pašalinimo inspekcija teikė nurodymus Valstybinei ligonių kasai, nes jis yra 

asmens duomenų, kurie tvarkomi informacinėse sistemose SVEIDRA ir KVP, valdytojas, kuris 

atsako už savo duomenų tvarkytojų veiksmus. 

Be to, Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija nustatė, kad keturios iš tikrintų poliklinikų 

turi savo informacines sistemas, kurių duomenų valdytojais yra pačios poliklinikos. Tikrinimų metu 

nustatyta, kad ir šiose informacinėse sistemose tvarkant asmens duomenis nėra įgyvendinamos 

tinkamos organizacinės ir techninės duomenų saugumo priemonės, kaip to reikalauja Duomenų 

apsaugos įstatymas. Todėl poliklinikos, turinčioms savo informacines sistemas, buvo įpareigotos 

parengti ar papildyti esamus dokumentus, kurie reglamentuotų asmens duomenų tvarkymą 

poliklinikų informacinėse sistemose, reglamentuoti naudotojų prisijungimo teisių suteikimo ir 

naikinimo procedūras, užtikrinti, kad prie asmens duomenų prieitų tik tinkamai įgalioti darbuotojai, 

kuriems prieiga būtina funkcijoms atlikti. Be to, nurodyta užtikrinti tinkamas technines duomenų 

saugumo priemones: fiksuoti naudotojų veiksmus, apsaugoti kompiuterius slaptažodžiais ir naudoti 

ekrano užsklandas, apsaugotas slaptažodžiais, užtikrinti, kad naudotojai prie sistemų jungtųsi 

atskiru prisijungimo vardu, slaptažodžiu ir kt. 

Kaip galima spėti iš šio labai riboto tikrinimo rezultatų, sveikatos priežiūros įstaigose 

pacientų duomenų apsaugos klausimai nėra prioritetiniai ir pacientų duomenų saugumas yra 

pakankamai žemo lygio. 

                                                 
30 http://www.ada.lt/images/cms/File/naujienu/Polikliniku_tikrinimai.pdf  

http://www.ada.lt/images/cms/File/naujienu/Polikliniku_tikrinimai.pdf
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4.5. Danijos e. sveikatos patirtis
31

  

Nagrinėdami Danijos e. sveikatos teisinę bazę, susijusią su pacientų duomenų tvarkymu, visų 

pirma paanalizuosime teisės aktus, reglamentuojančius asmens duomenų apsaugą bei aptarsime 

kituose Danijos teisės aktuose įtvirtintas pagrindines pacientų teises.  

Danijos asmens duomenų tvarkymo įstatymas
32

 yra pagrindinis teisės aktas, reguliuojantis 

asmens duomenų apsaugą. Šio įstatymo nuostatos taikomos ir e. sveikatos srityje tiek, kiek tai nėra 

kitaip reglamentuojama specialiosiomis kitų teisės aktų nuostatos.  

Danijoje pacientų sveikatos duomenų apsaugą taip pat reglamentuoja specialusis įstatymas - 

Sveikatos įstatymas (angl., Health Act). Šiame įstatyme nustatytos asmens duomenų apie sveikatą 

tvarkymo taisyklės. Įstatymas reguliuoja medicininės informacijos, susijusios su gydymu ir 

priežiūra, atskleidimą sveikatos apsaugos darbuotojams bei tokios informacijos atskleidimą kitais 

tikslais. Jame taip pat yra numatytos specialios taisyklės reguliuojančios informacijos apie sveikatą 

atskleidimą mokslo ir statistikos tikslais bei tretiesiems asmenims. 

Galiausiai Danijos nacionalinė sveikatos apsaugos taryba (angl., National Board of Health) 

yra įgaliota teikti įvairias rekomendacijas dėl sveikatos apsaugos darbuotojų atsakomybės ir kitų 

teisinių klausimų e. sveikatos srityje. 

4.5.1. Asmens duomenų apie sveikatą tvarkymo reglamentavimas Danijoje 

Nors Danijos teisės aktuose nėra pateikiamas duomenų apie sveikatą apibrėžimas, tačiau 

Pacientų teisių įstatymo aiškinamuosiuose raštuose yra paminėta, kad sveikatos duomenų sąvoka 

turėtų apimti informaciją apie asmens ligas, sveikatos būklę ir jo kreipimąsi į sveikatos priežiūros 

įstaigas. Toliau panagrinėsime Danijos asmens duomenų tvarkymo įstatymą, kuris kaip bendrasis 

teisės aktas taikomas ir asmens sveikatos duomenų tvarkymui.  

Danijos asmens duomenų tvarkymo įstatyme, kaip ir Duomenų apsaugos direktyvoje, yra 

įtvirtintas draudimas tvarkyti asmens duomenis, kurie atskleidžia asmens rasinę ar etninę kilmę, 

politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus, narystę profesinėse sąjungose, arba 

duomenis apie asmens sveikatą ar intymų gyvenimą. Tačiau įstatymo 7 punktas numato išimtis, 

kada tokie duomenys gali būti tvarkomi. Tai leidžiama, kai:  

1. duomenų subjektas davė aiškų sutikimą tokių duomenų tvarkymui; 

2. duomenų tvarkymas yra būtinas, siekiant apsaugoti duomenų subjekto arba kito asmens 

gyvybinius interesus, arba kai suinteresuotas asmuo yra fiziškai arba teisiškai neveiksnus 

duoti sutikimą; 

3. duomenų subjektas tvarkomus duomenis anksčiau buvo paviešinęs; 

4. duomenų tvarkymas yra būtinas pareiškiant ar ginantis nuo teisinių reikalavimų; 

                                                 
31

 Informacija apie Danijos teisės aktus, susijusius su e. sveikata, paimta iš šių pagrindinių šaltinių: eHealth Strategies Country Brief: 

Denmark, Authors: P. Doupi, E. Renko, S. Giest, J. Dumortier, 2010 October, European Commission, DG Information Society and 

Media, ICT for Health Unit, http://ehealth-strategies.eu/database/documents/Denmark_CountryBrief_eHStrategies.pdf; Study on 

Legal Framework of Interoperable eHealth in Europe National Profile Denmark, Author: time.lex, 2008 September, European 

Commission Directorate General Information Society, http://ec.europa.eu/information_society/activities/health/docs/studies/legal-fw-

interop/ehealth-legal-country-profile_denmark.pdf; Danijos nacionalinės sveikatos apsaugos tarybos tinklalapio, 

http://www.sst.dk/English.aspx ir Danijos duomenų apsaugos tarnybos tinklalapio, http://www.datatilsynet.dk/english. 

32 Įstatymo angliška versija pateikiama adresu: http://www.datatilsynet.dk/english/the-act-on-processing-of-personal-data/read-the-

act-on-processing-of-personal-data/compiled-version-of-the-act-on-processing-of-personal-data/  

http://ehealth-strategies.eu/database/documents/Denmark_CountryBrief_eHStrategies.pdf
http://ec.europa.eu/information_society/activities/health/docs/studies/legal-fw-interop/ehealth-legal-country-profile_denmark.pdf
http://ec.europa.eu/information_society/activities/health/docs/studies/legal-fw-interop/ehealth-legal-country-profile_denmark.pdf
http://www.sst.dk/English.aspx
http://www.datatilsynet.dk/english/
http://www.datatilsynet.dk/english/the-act-on-processing-of-personal-data/read-the-act-on-processing-of-personal-data/compiled-version-of-the-act-on-processing-of-personal-data/
http://www.datatilsynet.dk/english/the-act-on-processing-of-personal-data/read-the-act-on-processing-of-personal-data/compiled-version-of-the-act-on-processing-of-personal-data/
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5. duomenis reikia tvarkyti teikiant profilaktines medicinos, medicininės diagnostikos, 

medicinos priežiūros, gydimo, sveikatos apsaugos paslaugas ir kai tokius duomenis tvarko 

sveikatos apsaugos darbuotojas, kuriam taikoma įstatymų nustatyta pareiga saugoti 

profesinę paslaptį. 

Be to, tvarkant duomenis apie sveikatą taip pat turi būti laikomasi Danijos sveikatos įstatymo 

reikalavimų dėl profesinės paslapties bei pacientų duomenų atskleidimo. Šie reikalavimai buvo 

perimti iš 1998 m. Danijos pacientų teisių įstatymo. Kadangi elektroniniai medicininiai įrašai tuo 

metu dar nebuvo paplitę, todėl pacientų teisių įstatymas reguliavo sveikatos informacijos tvarkymą 

neelektroniniu (t. y. neautomatiniu) būdu. Vėliau tapo aišku, kad renkant sveikatos duomenis ir 

tvarkant sveikatos istorijas elektroniniu būdu tokio reguliavimo nepakanka. Todėl 2007 m. buvo 

pakeistos Danijos sveikatos įstatymo atitinkamos nuostatos, susijusios su informacijos apie sveikatą 

rinkimu ir tvarkymu elektroniniu būdu. 

Danijos sveikatos įstatymo 40 straipsnyje nustatyta, kad duomenys, gauti sveikatos apsaugos 

darbuotojui atliekant profesinę pareigą, turi būti laikomi paslaptyje. Šiame įstatyme taip pat yra 

reguliuojama konfidencialios, su sveikata susijusios, informacijos rinkimas ir atskleidimas. 

Įstatymas išskiria i) informacijos, susijusios su sveikata, atskleidimą sveikatos apsaugos 

darbuotojams, kai to reikia teikiant gydymo ir sveikatos priežiūros paslaugas (41-42 straipsniai), ii) 

elektroninių medicininių duomenų rinkimą dėl gydymo ir slaugos (42a, 42b ir 42c straipsniai) ir iii) 

informacijos, susijusios su sveikatą, atskleidimą kitais tikslais (43-45 straipsnius). Be to, šiame 

įstatyme yra numatytos specialios taisyklės dėl informacijos, susijusios su sveikata, atskleidimo 

moksliniais ir statistiniais tikslais (46-48 straipsniai) bei atskleidimo tretiesiems asmenims 

(49 straipsnis). 

Toliau paanalizuosime Danijos sveikatos apsaugos įstatymo 41, 42a ir 157 straipsnius, kurie 

yra ypač susiję su e. sveikatos reguliavimu. Nors Danijoje kaip ir Lietuvoje galioja bendra taisyklė, 

kad paciento sveikatos duomenis galima teikti kitiems tik tada, jei pacientas duoda tam aiškų 

sutikimą, Danijos sveikatos apsaugos įstatyme nustatyta keletas išimčių iš šios bendros taisyklės.  

Danijos sveikatos apsaugos 41 straipsnio 1 dalyje nustatyta bendra taisyklė, kad sveikatos 

apsaugos darbuotojas, gavęs paciento sutikimą, turi teisę atskleisti kitiems sveikatos apsaugos 

darbuotojams paciento duomenis, susijusius su jo sveikata ir privačiais gyvenimo faktais, bei kitą 

konfidencialią informaciją, būtiną paciento ar kitų pacientų gydimui ir slaugymui. Šio straipsnio 

2 dalyje pateikiamos išimtys, kada galima atskleisti su sveikata susijusią informaciją neturint 

paciento sutikimo. Tai galima daryti: 

1. kai tokios informacijos atskleidimas būtinas paciento gydymui ir tai daroma dėl paciento 

interesų, 

2. kai paciento bendrosios praktikos gydytojui ar specialistui, išdavusiam siuntimą į ligoninę, 

yra atskleidžiama ligoninės išraše nurodyta informacija apie pacientui ligoninėje suteiktas 

paslaugas ir diagnozuotus susirgimus, 

3. kai privačios ligoninės ar klinikos gydytojas atskleidžia su gydymu susijusią informaciją 

paciento bendrosios praktikos gydytojui ar specialistui išdavusiam siuntimą, 

4. kai tokia informaciją būtina atskleisti dėl svarbių visuomenės ar paties paciento interesų, 

5. kai pavaduojantis gydytojas tokią informaciją perduoda paciento bendrosios praktikos 

gydytojui. 

Pacientas turi teisę nesutikti, kad su sveikata susijusi informacija būtų atskleista remiantis 

aukščiau nurodytais 1-3 punktais. Tuo tarpu, sveikatos apsaugos darbuotojas, kontroliuojantis 

konfidencialią paciento informaciją, turi teisę pats nuspręsti, ar galima atskleisti tokią informaciją, 
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remiantis 5 punktu. Be to, yra numatyta, kad jei informacija atskleidžiama aukščiau minėto 4 

punkto pagrindu, pacientas apie tai turi būti nedelsiant informuojamas, nurodant tokio atskleidimo 

tikslus. 

Apibendrinant Danijos sveikatos įstatymo 41 straipsnį, galima teigti, kad:  

 šis straipsnis detalizuoja ir sukonkretina Danijos asmens duomenų tvarkymo įstatymo 

7 straipsnį (o taip pat ir Duomenų apsaugos direktyvos 8 straipsnį), reguliuojančius asmens 

duomenų tvarkymą sveikatos priežiūros tikslais,  

 įtvirtina bendrą taisyklę, jog paciento sutikimas yra reikalingas, atskleidžiant jo duomenis 

kitiems sveikatos priežiūros darbuotojams (toks sutikimas pagal Danijos sveikatos įstatymo 

42 straipsnį gali būti duodas ir žodžiu), 

 duomenų apie sveikatą atskleidimas be paciento sutikimo kitiems sveikatos apsaugos 

darbuotojams, dalyvaujantiems paciento gydime, yra leistinas, kai tai būtina paciento 

gydymui ar slaugymui. Ši išimtis užtikrina, kad sveikatos apsaugos darbuotojas, gydantis 

pacientą, galėtų susipažinti su paciento sveikatos duomenimis. Šiuo atveju preziumuojama, 

kad pacientas davė sutikimą dėl savo duomenų apie sveikatą atskleidimo, paliekant 

pacientui teisę uždrausti tokį duomenų atskleidimą. 

Danijos sveikatos įstatymo 42a straipsnis reguliuoja elektroninį medicininių duomenų 

tvarkymą. Šiame straipsnyje numatyta, kad gydytojai ir odontologai, esant poreikiui, turi teisę 

susipažinti su elektroninėje paciento sveikatos istorijoje esančia informacija, kuri reikalinga, 

teikiant sveikatos priežiūros paslaugas. Gydytojui paprastai paliekama teisė pačiam nuspręsti, kokia 

paciento informacija reikalinga, teikiant konkrečias gydymo paslaugas. Kitų sveikatos apsaugos 

darbuotojų prieiga prie pacientų elektroninių sveikatos duomenų yra apribota, jiems leidžiama 

susipažinti tik su ta informacijos dalimi, kuri laikoma įstaigoje, kurioje atliekamas gydimas, ir kuri 

būtina konkrečiai sveikatos priežiūros paslaugai suteikti. Elektroninių sveikatos duomenų 

atskleidimo gydytojams atveju preziumuojama, kad pacientas sutinka dėl tokio duomenų jiems 

atskleidimo. Pacientui paliekama teisė uždrausti prieigą prie jo elektroninės sveikatos informacijos. 

Esant pakankamai svarbiam interesui, tokio paciento prieštaravimo galima nepaisyti. 

Danijos sveikatos įstatymo 157 straipsnyje reglamentuojamas priėjimas prie paciento 

asmeninio vaistų profilio, kuriame elektroniniu būdu kaupiama informacija apie paciento 

įsigyjamus receptinius vaistus. Danijoje tokią informaciją kaupti yra privaloma. Šis straipsnis 

numato, kad prieigą prie paciento asmeninio vaistų profilio turi gydytojai, teikiantys pacientui 

sveikatos priežiūros paslaugas. Be to, gydytojai turi teisę gauti prieigą prie pacientų profilių taip pat 

ir tais atvejais, kai reikia patikrinti, ar jų pacientams yra suteikiami reikalingi vaistai. Priešingai nei 

numatyta Danijos sveikatos įstatymo 41 ir 42a straipsniuose, pacientas negali uždrausti prieigos prie 

savo asmeninio vaistų profilio. Tam tikrais atvejais slaugytojos ir socialiniai darbuotojai taip pat 

gali susipažinti su paciento asmeninio vaistų profilio informacija, jei pacientas žodžiu ar raštu davė 

sutikimą. Šis straipsnis taip pat numato, kad vaistininkai gali susipažinti su pacientų asmeniniu 

vaistų profiliu gavę paciento žodinį arba rašytinį sutikimą, jei tai reikalinga siekiant pacientui 

parduoti tinkamus vaistus. 

4.5.2. Pacientų kaip duomenų subjektų teisės 

Kaip minėta, pagrindinis įstatymas, kuris Danijoje reguliuoja, kaip turi būti renkama ir 

tvarkoma informacija apie pacientą yra Danijos sveikatos įstatymas. Pagrindinės pacientų kaip 

duomenų subjektų teisės, kaip tai suprantama pagal ES duomenų apsaugos direktyvas, yra 

nustatytos šiame įstatyme. Pirma, Danijos sveikatos įstatyme numatyta pareiga informuoti pacientą 
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apie tai, kad jo asmens duomenys yra tvarkomi. Antra, pacientai turi turėti teisę vėliau atsisakyti, 

kad jų duomenys būtų renkami ar skelbiama su jų sveikata susijusi informacija. Trečia, yra 

numatytas reikalavimas įrodyti, kad pacientas davė sutikimą asmens duomenų atskleidimui kitiems 

tikslams nei gydymui, kaip mokslinių tyrimų ar sveikatos paslaugų administravimo arba 

atskleidimo tretiesiems asmenims.  

Danijos sveikatos įstatymo normomis užtikrinama, kad sveikatos priežiūros specialistai, 

teikiantys sveikatos priežiūros paslaugas, galėtų gauti reikiamą informaciją apie konkretų pacientą, 

o tuo pačiu būtų apsaugota ir pacientų teisė į privatumą. 

Kadangi praktikoje paciento gydyme dalyvauja daug skirtingų specialistų, jie gali keistis 

tarpusavyje paciento duomenimis be paciento atskiro sutikimo tik tada, kai to reikia teikiant 

pacientui konkrečią sveikatos priežiūros paslaugą. Visais kitais atvejais turi būti gautas aiškus 

paciento sutikimas. 

Kitas svarbus paciento duomenų apsaugos aspektas - yra paciento teisė susipažinti su apie jį 

surinkta informacija. Danijos asmens duomenų tvarkymo įstatymo 31 straipsnyje numatyta, kad 

duomenų subjektas turi teisę gauti prieigą prie surinktos apie jį informacijos. Ši bendroji nuostata 

taip pat taikoma ir surinktai informacijai apie asmens sveikatą. Tačiau Danijos sveikatos įstatyme 

yra numatytos kelios papildomos normos dėl paciento prieigos prie su sveikata susijusios 

informacijos, kurios sukonkretina bendrą duomenų subjekto teisę susipažinti su savo asmens 

duomenų tvarkymu. Toliau aptarsime pagrindines nuostatas, numatytas Danijos sveikatos įstatymo 

37–38 straipsniuose. 

Danijos sveikatos įstatymo 37 straipsnyje nustatyta, kad pacientui pateikus prašymą jis turi 

būti informuojamas, ar yra tvarkomi su jo sveikata susiję duomenys. Tuo atveju jei tokie duomenys 

yra tvarkomi, pacientui turi būti aiškiai nurodoma: kokie duomenys yra tvarkomi, koks yra 

duomenų tvarkymo tikslas, kas yra paciento duomenų gavėjai bei visa turima informacija apie tai iš 

kur paciento duomenys yra gaunami. Pažymėtina, kad ši informacija gali būti nesuteikiama, jei tai 

būtina dėl paties paciento ar kitų asmenų svarbių interesų.  

Toliau Danijos sveikatos įstatymo 38 straipsnyje nurodoma, kad sprendimą suteikti prieigą 

prie sveikatos informacijos priima viešosios valdžios institucija, įstaiga arba sveikatos priežiūros 

specialistas, disponuojantys tokia informacija. Šioje normoje nurodoma, kad asmuo pirmiausia turi 

pateikti prašymą susipažinti su savo asmens duomenimis. Po to valdžios institucija, įstaiga ar 

sveikatos priežiūros specialistas turi nedelsiant atsakyti į prašymą ir nuspręsti, kokiu būdu asmuo 

galėtų susipažinti su apie jį surinkta informacija (duomenų kopijos forma ar sudarant galimybę 

turėti tiesioginę prieigą). Jei į asmens prašymą neatsakoma per 10 dienų nuo jo gavimo dienos, 

valdžios institucija, įstaiga ar sveikatos priežiūros specialistas turi informuoti pacientą apie tai, 

kodėl sprendimas nebuvo priimtas bei nurodyti, kada jis bus priimtas. Čia svarbu pažymėti, kad nuo 

2010 m. sausio pacientams Danijoje yra suteikta teisė elektroninėje erdvėje nemokamai susipažinti 

su savo sveikatos istorijos įrašais.  

Kita svarbi paciento teisė - gauti informaciją apie jo sveikatos įrašų taisymus ar pakeitimus. 

Kadangi paciento sveikatos duomenys turi būti teisingi, netiksli ar klaidinga informacija, jos 

neištrinant, turi būti atitinkamai pažymėta ir šalia pateikta ištaisyta ir tiksli informacija. 

Verta paminėti ir tai, kad Danijos sveikatos įstatyme numatytos taisyklės dėl paciento prieigos 

prie savo sveikatos duomenų yra taikomos tik tiems duomenims (informacijai), kurie buvo surinkti 

sveikatos priežiūros paslaugų teikimo metu. Jei asmens duomenys, susiję su sveikata, buvo surinkti 

kitiems tikslams, pvz., mokslo tikslais, tada taikomos Danijos asmens duomenų tvarkymo įstatyme 
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numatytos normos, kuriose yra nustatyta, kad duomenų subjektui nesuteikiama prieiga prie 

informacijos, surinktos mokslinių tyrimų tikslais. 

Apibendrinant Danijos teisės normas, susijusias su pacientų duomenų tvarkymu e. sveikatos 

sistemose, galima pastebėti tam tikrų panašumų su Lietuvos teisės normomis, reguliuojančiomis 

pacientų duomenų tvarkymą ir teikimą kitiems. Kaip ir Lietuvoje, Danijoje pacientų duomenų 

tvarkymą ir teikimą kitiems reguliuoja bendrosios asmens duomenų tvarkymo įstatymo, priimto 

remiantis Duomenų apsaugos direktyvą, normos bei specialiosios Danijos sveikatos įstatymo 

normos (Lietuvoje Pacientų teisių įstatymo normos). Taigi, abiejose šalyse pacientų duomenų apie 

sveikatą tvarkymo ir teikimo kitiems reglamentavimas yra decentralizuotas. Tačiau Danijos 

sveikatos įstatyme nustatytas išsamesnis reglamentavimas, kada galima rinkti pacientų duomenis ir 

teikti juos kitiems. Todėl praktikoje Danijos sveikatos priežiūros įstaigos turi daugiau teisinio 

aiškumo ir tikrumo, tvarkydamos pacientų asmens duomenis.  

4.6. Estijos e. sveikatos patirtis33
 

2008 m. rugsėjo 1 d. įsigaliojo Estijos sveikatos paslaugų teikimo organizavimo įstatymo
34

 

pakeitimai, kurie sukūrė teisinį pagrindą visiems tolimesniems Estijos e. sveikatos projektams 

(elektroniniams sveikatos įrašams, elektroninėms sveikatos nuotraukoms, elektroninei registracijai 

ir elektroniniams receptams), nustatydami pagrindinius teisinio reguliavimo principus. Todėl 

Sveikatos paslaugų teikimo organizavimo įstatymas laikytinas pagrindiniu Estijos teisės aktu 

reguliuojančiu e. sveikatos sistemas. Pagrindinis šio įstatymo tikslas yra sujungti visas sveikatos 

priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų IT sistemas į centrinę Sveikatos informacijos sistemą. 

Planuojama, kad Estijoje visų medicinos duomenų perkėlimas į skaitmeninį formatą turėtų baigtis 

2013 m. Tarp kitų reikšmingų e. sveikatos srities teisės aktų būtina paminėti ir 2008 m. sausio 1 d. 

įsigaliojusį Asmens duomenų apsaugos įstatymą, kuris, be kita ko, reglamentuoja asmens duomenų 

apie sveikatą tvarkymą ir teikimą kitiems. Šio įstatymo nuostatos taikomos e. sveikatos srityje tiek, 

kiek tai nėra reglamentuojama specialiosiomis kitų teisės aktų nuostatomis.  

4.6.1. Asmens duomenų apie sveikatą tvarkymo reglamentavimas Estijoje 

Kaip Lietuvoje ir Danijoje, Estijos asmens duomenų apsaugos įstatymas perkėlė Duomenų 

apsaugos direktyvą į nacionalinę teisę. Kaip ir daugumoje kitų ES šalių, asmens duomenimis 

Estijoje laikoma bet kokia informacija, susijusi su fiziniu asmeniu, kurio tapatybė yra nustatyta, ar 

gali būti nustatyta, nepriklausomai nuo informacijos rūšies ar formos. Tuo tarpu ypatingais asmens 

duomenimis laikomi tokie duomenys, kurie atskleidžia žmogaus rasinę ar etninę kilmę, politines, 

religines ar filosofines pažiūras, priklausymą profesinėms sąjungoms, genetinę ir daktiloskopinę 

informaciją, taip pat duomenys apie asmens sveikatą. 

                                                 
33 Informacija apie Estijos teisės aktus, susijusius su e. sveikata, paimta iš šių pagrindinių šaltinių: eHealth Strategies Country Brief: 

Estonia, Authors: P. Doupi, E. Renko, S. Giest, J. Dumortier, 2010 October, European Commission, DG Information Society and 

Media, ICT for Health Unit, http://ehealth-strategies.eu/database/documents/Estonia_CountryBrief_eHStrategies.pdf, Study on Legal 

Framework of Interoperable eHealth in Europe National Profile Estonia, Author: time.lex, 2008 September, European Commission 

Directorate General Information Society, http://ec.europa.eu/information_society/activities/health/docs/studies/legal-fw-

interop/ehealth-legal-country-profile_estonia.pdf. 

34 Įstatymo angliška versija pateikiama adresu: 

http://www.legaltext.ee/et/andmebaas/tekst.asp?loc=text&dok=X40058K7&keel=en&pg=1&ptyyp=RT&tyyp=X 

http://ehealth-strategies.eu/database/documents/Estonia_CountryBrief_eHStrategies.pdf
http://ec.europa.eu/information_society/activities/health/docs/studies/legal-fw-interop/ehealth-legal-country-profile_estonia.pdf
http://ec.europa.eu/information_society/activities/health/docs/studies/legal-fw-interop/ehealth-legal-country-profile_estonia.pdf
http://www.legaltext.ee/et/andmebaas/tekst.asp?loc=text&dok=X40058K7&keel=en&pg=1&ptyyp=RT&tyyp=X
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Sveikatos paslaugų teikimo organizavimo įstatymas numato, kad sveikatos priežiūros 

paslaugų teikėjai, kuriems įstatymas nustato profesinės paslapties saugojimo pareigą, gali tvarkyti 

ypatinguosius asmens duomenis, t.y. ir duomenis apie sveikatą, kai tai yra būtina teikiant sveikatos 

priežiūros paslaugas. Estijoje net ir tuo atveju, kai asmuo draudžia tvarkyti jo asmens duomenis, 

sveikatos priežiūros paslaugų teikėjai gali teikti tokiam asmeniui sveikatos priežiūros paslaugas ir 

atitinkamai naudoti šioms paslaugoms teikti būtinus jo asmens duomenis. Žinoma, pacientas turi 

teisę atsisakyti sveikatos paslaugų teikimo, tačiau nelaimingo atsitikimo atveju, remiantis Sveikatos 

paslaugų teikimo organizavimo įstatymo 6 straipsnio 2 dalimi, sveikatos priežiūros specialistai turi 

pareigą suteikti jam gydymo paslaugas savo kompetencijos ir turimų išteklių ribose. 

Sveikatos paslaugų teikimo organizavimo įstatymas neatleidžia Estijos sveikatos priežiūros 

įstaigų nuo pareigos registruotis duomenų valdytojais Estijos duomenų apsaugos inspekcijoje dėl 

ypatingų asmens duomenų tvarkymo. 

4.6.2. Pacientų elektroninių sveikatos istorijų reguliavimas 

Remiantis Sveikatos paslaugų teikimo organizavimo įstatymo 59
2
 straipsniu sveikatos 

priežiūros paslaugų teikėjai privalo įvesti paciento sveikatos duomenis į Sveikatos informacijos 

sistemą. Sveikatos priežiūros paslaugų teikėjai turi priėjimą prie visų paciento sveikatos ir kitų 

susijusių duomenų. Šių ypatingų duomenų apsauga užtikrinama įvairiomis techninėmis apsaugos 

priemonėmis. Pacientui suteikiama teisė pačiam nuspręsti, kokie duomenys negali būti prieinami 

sveikatos paslaugų teikėjams. Pacientas, norintis uždrausti priėjimą prie tam tikros informacijos, 

turi pateikti Socialinių reikalų ministerijos patvirtintos formos prašymą, kuriame pacientas 

patvirtina tai, kokią informaciją nori apriboti ir prisiima rizika dėl galimų neigiamų pasekmių 

teikiant sveikatos priežiūros paslaugas, turint galimai nepakankamą informacijos kiekį. Pacientui 

uždraudus priėjimą prie tam tikrų savo duomenų, sveikatos priežiūros paslaugų teikėjas negalės 

prieiti prie šių duomenų teikiant pagalbą net ir nelaimingo atsitikimo atveju.  

Dėl asmens duomenų naudojimo pažeidimų, asmuo gali teikti skundą Estijos e. sveikatos 

fondui arba Asmens duomenų apsaugos inspekcijai
35

. 

4.6.3. Elektroninių receptų reguliavimas  

Skirtingai nei kiti Estijos e. sveikatos projektai, elektroniniai receptai (e. receptai) yra 

koordinuojami Estijos Sveikatos draudimo fondo
36

, o ne Estijos e. sveikatos fondo
37

. Kiekvienais 

metais Estijoje yra išrašoma apie 8 milijonus receptų, kurie nuo 2010 m. yra perkelti į elektroninę 

formą. Centralizuotoje receptų sistemoje saugomi išduodami receptai. Gavus vaistinės prašymą 

duomenys apie konkrečiam pacientui skirtus receptus perduodami į tos vaistinės IT sistemą. Tokia 

tvarka apsaugo pacientus nuo receptų pametimo rizikos ir padeda sutaupyti gydytojų bei vaistininkų 

laiką, išrašinėjant popierinius receptus. 

                                                 
35

 http://www.digilugu.ee/portal/page/portal/Digilugu/Patsiendile/AndmeteTurvalisus  

36 http://www.haigekassa.ee/eng/ehif  

37 http://eng.e-tervis.ee/index.html  

http://www.digilugu.ee/portal/page/portal/Digilugu/Patsiendile/AndmeteTurvalisus
http://www.haigekassa.ee/eng/ehif
http://eng.e-tervis.ee/index.html
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Kartu su minėtais Sveikatos paslaugų teikimo organizavimo įstatymo pakeitimais buvo 

priimti ir Medicinos gaminių įstatymo
38

 pakeitimai. To pasėkoje buvo sukurta centralizuota 

duomenų bazė – e. receptų centras. Pagal medicinos gaminių įstatymo 81 straipsnį sveikatos 

priežiūros įstaigos privalo turėti technines galimybes išduoti žmonėms elektroninius receptus, 

išskyrus kai atsižvelgiant į objektyvias aplinkybes to padaryti yra neįmanoma (pavyzdžiui, 

iškvietimo į namus atveju). Be to, medicinos gaminių įstatymo 81 straipsnyje nustatyta, kad 

įstaigoms ar asmenims, turintiems teisę išduoti elektroninius receptus, suteikiama teisė prieiti prie 

paciento asmens duomenų, laikomų e. receptų centrinėje duomenų bazėje. Kiekviena tokia įstaiga 

turi būti sudariusi su receptų duomenų bazę valdančia įmonę duomenų teikimo sutartį. Šiame 

įstatyme taip pat nustatyta, kad asmenys, kurių duomenys tvarkomi e. receptų centre, turi teisę 

uždrausti priėjimą prie savo duomenų sveikatos priežiūros paslaugų teikėjams. Be to, Medicinos 

gaminių įstatymas numato, kad asmuo, kurio asmens duomenys tvarkomi e. receptų centre, visada 

gali susipažinti, kokie jo duomenys ten yra saugomi ir kaip jie yra tvarkomi. 

4.6.4. Pacientų kaip duomenų subjektų teisės  

Pagrindinis įstatymas, kuris Estijoje reglamentuoja, kaip turi būti renkama ir tvarkoma 

informacija apie pacientą yra Sveikatos paslaugų teikimo organizavimo įstatymas. Šiame įstatyme 

yra nustatytos pagrindinės pacientų kaip duomenų subjektų teisės, kaip tai suprantama pagal 

Duomenų apsaugos direktyvą.  

Elektroniniai paciento sveikatos įrašai yra sukuriami automatiškai, nebent pacientas tam 

prieštarautų. Pacientui yra suteikiama prieiga prie jo elektroninių sveikatos duomenų įrašų. Tačiau 

jam neleidžiama daryti jokių savo sveikatos istorijos įrašų pakeitimų. Sveikatos paslaugų teikimo 

organizavimo įstatymas numato, kad sveikatos priežiūros paslaugų teikėjas gali nustatyti terminą 

duomenų įkėlimui į Sveikatos informacijos sistemą, per šį terminą pacientas savo sveikatos 

duomenis gali sužinoti tik iš sveikatos priežiūros specialisto. Svarbu pažymėti, kad paciento prieiga 

prie sveikatos duomenų, saugomų Sveikatos informacijos sistemoje, gali būti apribota ne daugiau 

nei 6 mėnesiams, ir tik tuo atveju, jei sveikatos paslaugų teikėjas mano, kad tai yra būtina, norint 

apsaugoti paciento gyvybę ar sveikatą. Tokia tvarka siekiama, kad pacientas negalėtų susipažinti su 

Sveikatos informacijos sistemoje esančia informacija prieš gydytojui turint galimybę paaiškinti jam 

šios informacijos prasmę.  

Sveikatos paslaugų teikimo organizavimo įstatymo 59
3
(2) straipsnis numato, jog sveikatos 

priežiūros paslaugų teikėjai turi priėjimą prie pacientų duomenų apie sveikatą. Tačiau pacientas turi 

teisę tokį priėjimą uždrausti. Toks paciento reikalavimas privalo būti įgyvendintas nedelsiant.  

4.7. Duomenų apsaugos reglamento projektas 

2012 m. sausį Europos Komisija pristatė
39

 reglamento dėl duomenų apsaugos projektą 

(Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl asmens apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl 

laisvo tokių duomenų judėjimo (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)
40

 (toliau - 

Reglamentas), kuriuo siekiama reformuoti esamas ES asmens duomenų apsaugos taisykles. Nuo 

                                                 
38 Įstatymo angliška versija pateikiama adresu: http://www.legaltext.ee/text/en/X90009K3.htm  

39
 http://ec.europa.eu/justice/newsroom/data-protection/news/120125_en.htm  

40 http://ec.europa.eu/justice/data-protection/document/review2012/com_2012_11_en.pdf  

http://www.legaltext.ee/text/en/X90009K3.htm
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/data-protection/news/120125_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/document/review2012/com_2012_11_en.pdf
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Reglamento projekto pateikimo svarstymui iki jo priėmimo Europos Parlamente ir Taryboje 

paprastai praeina 2-3 metai. Kadangi Reglamente yra numatytas 2 metų pereinamasis laikotarpis po 

jo įsigaliojimo, valstybėms narėms jis galėtų tapti privalomas apytiksliai po 4-6 metų.  

Nors ES teisės aktų leidybos proceso metu šio Reglamento projekto nuostatos greičiausiai dar 

ne kartą bus keičiamos, duomenų apsaugos taisyklių pagrindiniai aspektai turėtų likti tokie, kokius 

siūlo Komisija. O kadangi šiame Reglamento projekte taip pat nustatytos specialios nuostatos dėl 

duomenų, susijusių su sveikata, tvarkymo, trumpai aptarsime jas. Šios normos bus aktualios ateityje 

Lietuvos sveikatos priežiūros įstaigoms tvarkant pacientų duomenis, diegiant e. sveikatos sistemas 

ir keičiantis pacientų duomenimis su kitų šalių sveikatos priežiūros įstaigomis. Be to, žinant kokie 

pakeitimai planuojami, galima efektyviau planuoti atitinkamus pakeitimus nacionaliniuose teisės 

aktuose. 

Žemiau pateiksime planuojamų duomenų apsaugos taisyklių pagrindinių pakeitimų santrauką. 

Po to, aptarsime specialias Reglamento nuostatas, susijusias su duomenų apie sveikatą tvarkymu.  

Minėtu reglamentu planuojami tokie pagrindiniai pakeitimai: 

- 1995 m. Duomenų apsaugos direktyva 95/46/EB neteks galios. 

- Reglamentas bus tiesiogiai taikomas ES valstybėse narėse, todėl šalims narėms nereikės jo 

perkelti į nacionalinę teisę. Taip planuojama užtikrinti visišką duomenų apsaugos taisyklių 

suvienodinimą skirtingose ES šalyse. To pasėkoje turėtų netekti galios dabar galiojantys 

nacionaliniai duomenų apsaugos įstatymai, į nacionalinę teisę perkėlę Duomenų apsaugos 

direktyvą. 

- Planuojama sugriežtinti duomenų tvarkytojų atsakomybę ir nustatyti jiems iš esmės 

analogiškas pareigas kaip ir duomenų valdytojams. 

- Bus privaloma naudoti aiškų sutikimą (t. y. sutikimas turės būti duodamas opt-in forma).  

- Bus panaikinta prievolė duomenų valdytojams registruotis (pranešti apie asmens duomenų 

tvarkymą) nacionalinėse duomenų apsaugos tarnybose, išskyrus kai tvarkomi ypatingi 

asmens duomenys. 

- Planuojama sugriežtinti reikalavimus duomenų valdytojams ir tvarkytojams dėl informacijos 

pateikimo duomenų subjektams apie jų duomenų tvarkymą. Duomenų subjektai 24 valandų 

bėgyje turės būti informuoti apie jų duomenų saugumo pažeidimus. 

- Duomenų valdytojai ir tvarkytojai privalės turėti išsamią dokumentaciją apie asmens 

duomenų tvarkymą ir bendradarbiauti su duomenų apsaugos tarnyba. 

- Visos viešojo sektoriaus įstaigos bei 250 ir daugiau darbuotojų turinčios privačios bendrovės 

privalės turėti už duomenų apsaugą atsakingą asmenį. 

- Asmens duomenis į ne ES šalis, remiantis tos šalies teismo sprendimu, bus galima perduoti 

tik gavus duomenų apsaugos tarnybos leidimą. 

- Nacionalinėms duomenų apsaugos tarnyboms planuojama suteikti daugiau galių baudžiant 

duomenų apsaugos pažeidėjus. Vienos ES šalies duomenų apsaugos tarnybos sprendimai bus 

pripažįstami ir turės būti vykdomi kitose ES šalyse. 

- Planuojama ES šalyse suvienodinti, o tuo pačiu ir ženkliai padidinti baudas už duomenų 

apsaugos taisyklių pažeidimus, kurios gali siekti iki 1 000 000 eurų, o įmonių atveju nuo iki 2% 

metinės jų apyvartos.  

Kaip minėta, šiais pakeitimais siekiama, kad skirtingose ES šalyse galiotų tos pačios duomenų 

apsaugos taisyklės. Taip pat siekiama panaikinti duomenų valdytojams perteklinę administracinę 

naštą, susijusią su pranešimų apie duomenų tvarkymą teikimu skirtingoms ES šalių duomenų 

apsaugos tarnyboms. Be to, siekiama sustiprinti duomenų subjektų teisių apsaugą, o ženkliai 
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padidintų baudų pagalba užtikrinti, kad duomenų valdytojai ir tvarkytojai laikytųsi duomenų 

apsaugos reikalavimų. Pastebėtina, kad Reglamento projekte numatytos baudos yra tikrai labai 

didelės, lyginant jas su šiuo metu Lietuvoje galiojančiomis administracinėmis 500-2000 litų 

baudomis už asmens duomenų apsaugos pažeidimus. Tai, kad Lietuvoje, lyginant su kitomis ES 

šalimis, šiuo metu galioja palyginti nedidelės administracinės baudos už asmens duomenų apsaugos 

pažeidimus, mūsų manymu, yra viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl Lietuvoje veikiantys 

duomenų valdytojai ir tvarkytojai palyginti nerūpestingai laikosi duomenų apsaugos teisės aktų 

reikalavimų ir Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos nurodymų.  

Toliau trumpai aptarsime Reglamento projekto nuostatas, susijusias su duomenų apie sveikatą 

tvarkymu. Reglamento 123 konstatuojamoje dalyje nustatyta, kad su sveikata susijusių duomenų, 

kuriems taikomi aukštesni apsaugos standartai, tvarkymas gali būti pateisinamas dėl įvairių teisėtų 

priežasčių, susijusių su asmens ir visos visuomenės interesais, ypač kai to reikia tarpvalstybinių 

sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tęstinumui užtikrinti. Šioje konstatuojamoje dalyje taip pat 

nustatyta, kad turi būti užtikrinta asmens teisė gauti savo asmens duomenis, susijusius su sveikata, 

kaip duomenis iš sveikatos istorijų apie diagnozes, tyrimų rezultatus, gydytojų vertinimus, patį 

gydimą ir atliktas medicinines intervencijas.  

Be to, Reglamento projekto 4 straipsnyje, kitaip nei galiojančioje Duomenų apsaugos 

direktyvoje, pateikiamas duomenų, susijusių su sveikata, apibrėžimas. Duomenys apie sveikatą 

reiškia bet kokią informaciją, susijusią su fizine ar psichine asmens sveikata, arba bet kokią 

informaciją apie sveikatos priežiūros paslaugų teikimą asmeniui. Šis apibrėžimas yra labai platus ir 

gali iš esmės apimti bet kurią informaciją apie pacientą. Be to, Reglamento projekte taip pat 

apibrėžiama, kas yra genetiniai duomenys, t. y. bet kokie duomenys, susiję su asmens paveldimumo 

charakteristikomis, ir kas yra biometriniai duomenys, t. y. bet kokie duomenys, susiję su asmens 

fizinėmis, fiziologinėmis ir elgesio charakteristikomis, pagal kurias galima identifikuoti asmenį, 

kaip veido atvaizdas ar daktiloskopiniai duomenys.  

Kaip ir Duomenų apsaugos direktyvoje, taip ir Reglamente projekto 9 straipsnyje nustatytas 

bendras draudimas tvarkyti ypatingus asmens duomenis, pavyzdžiui, duomenis, susijusius su 

sveikatas ar genetinius duomenis. Tačiau tame pačiame straipsnyje yra nustatytos išimtys, kada 

ypatingų asmens duomenų tvarkymas yra leidžiamas. Viena iš tokių išimčių numato, kad ypatingi 

asmens duomenys gali būti tvarkomi, kai to reikia su sveikata susijusiems tikslams.  

Reglamento projekto 81 straipsnyje nustatyta, kad valstybės narės turi užtikrinti, kad 

duomenys, susiję su sveikata, būtų tvarkomi tik kai tokių duomenų tvarkymas reikalingas: 

- dėl profilaktinės ar  profesinės medicinos, medicininės diagnozės, medicinos priežiūros, 

gydimo ar sveikatos priežiūros paslaugų administravimo ir kai tokius duomenis tvarko 

sveikatos apsaugos darbuotojas, privalantis laikytis profesinės paslapties saugojimo 

pareigos, ar kitas asmuo, privalantis laikytis analogiškos konfidencialumo pareigos pagal 

nacionalinius įstatymus arba nacionalinių kompetentingų institucijų nustatytas taisykles; 

- dėl priežasčių, susijusių su viešu interesu visuomenės sveikatos srityje, kaip apsauga nuo 

rimtų iš kitų valstybių kylančių pavojų sveikatai ar siekiant užtikrinti aukštus kokybės ir 

saugumo standartus, taikomus, be kita ko, medicininiams produktams ar medicininiai 

įrangai; arba 

- dėl kitų priežasčių, susijusių su viešais interesais tokiais, kaip visuomenės sveikata ir 

socialine apsauga, ypač siekiant užtikrinti kokybiškas ir ekonomiškai efektyvias procedūras 

sprendžiant prašymus dėl išmokų ir paslaugų sveikatos draudimo sistemoje. 
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Kalbant apie ypatingų asmenų duomenų tvarkymą, galima pastebėti, kad Reglamento 

projektas nenumato kažkokių esminių pasikeitimų. Nors išankstinės patikros procedūra tvarkant 

ypatingus asmens duomenis, numatyta Duomenų apsaugos direktyvoje, Reglamento projekte nebėra 

nustatyta, tačiau Reglamento 34 straipsnyje yra papildomai numatyta, kad duomenų valdytojas ar 

tvarkytojas prieš tvarkydamas su padidinta rizika privatumui susijusius asmens duomenis privalės 

konsultuotis su duomenų apsaugos tarnyba tam, kad būtų užtikrintas planuojamo duomenų 

tvarkymo atitikimas Reglamentui ir sumažintos su tuo susijusios rizikos duomenų subjektui. 

Pranešusi Komisijai nacionalinė duomenų apsaugos tarnyba galės nustatyti dėl kokių duomenų 

tvarkymo bus privaloma išankstinė konsultacija su ja. Šiame straipsnyje taip pat nustatyta, kad tuo 

atveju, jei nacionalinė duomenų apsaugos tarnyba manys, kad planuojamas asmens duomenų 

tvarkymas prieštarauja Reglamentui, ji turės teisę uždrausti planuojamą duomenų tvarkymą ir teikti 

atitinkamus pasiūlymus dėl pažeidimų pašalinimo. Be to, pagal Reglamento projekto 33 straipsnį 

duomenų valdytojas ir tvarkytojas prieš pradėdami konsultacijas su nacionaline duomenų apsaugos 

tarnyba privalės atlikti išsamų planuojamo duomenų tvarkymo vertinimą, kuriame, be kita ko, turės 

būti atliktas bendras duomenų tvarkymo įvertinimas, atliktas su duomenų subjekto konstitucinėmis 

teisėmis ir laisvėmis susijusios rizikos vertinimas, aprašyta kokių saugumo ir organizacinių 

priemonių imamasi ir panašiai.  

Todėl, nepaisant to, kad dabar Lietuvoje galiojanti išankstinės patikros procedūra tvarkant 

ypatingus asmens duomenis ateityje gali būti panaikinta, sveikatos priežiūros įstaiga kaip duomenų 

valdytojas vis tiek turės atlikti pacientų duomenų tvarkymo veiksmų išankstinį vertinimą, 

konsultuotis su Valstybine duomenų apsaugos inspekcija ir jai pateikti netgi daugiau informacijos 

nei šiuo metu reikalaujama pateikti atliekant išankstinę patikrą. 
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5. STRATEGINIŲ DOKUMENTŲ, TYRIMŲ, STUDIJŲ ANALIZĖ 

Atliekant Lietuvos e. sveikatos sistemos plėtros analizę labai svarbu apžvelgti e.sveikatos 

diegimą ES strateginių iniciatyvų kontekste.  

E. sveikatos iniciatyvos ES mastu prasidėjo 2003 m., kai buvo paskelbta E. sveikatos ministrų 

deklaracija
41

. Deklaracijoje buvo išreikštas siekis skatinti sveikatos priežiūros kokybę ir efektyvumą 

išnaudojant e. sveikatos priemonių teikiamas galimybes, taip pat siekis didinti aukštos kokybės 

informacijos, susijusios su sveikatos priežiūra, prieinamumą piliečiams, įgyvendinti ir dalintis 

gerąja praktika e. sveikatos srityje. Nors dokumentas buvo deklaracinio pobūdžio, jis paskatino kitų 

strateginių dokumentų atsiradimą. Europos Komisija vieną pamatinių ES e. sveikatos strateginių 

dokumentų „E. sveikata – sveikatos apsaugos gerinimas Europos piliečiams: veiksmų planas 

Europos e. sveikatos srityje“
42

 patvirtino 2004 m. Rengiant dokumentą buvo atlikta sveikatos 

sektoriaus iššūkių ir lūkesčių, susijusių su e. sveikata, analizė, išnagrinėtos e. sveikatos diegimo 

atvejo studijos ir taip sudarytas veiksmų planas, orientuotas į tris pagrindines sritis: kaip įveikti 

iššūkius ir sukurti tinkamą e. sveikatos palaikymo struktūrą,  e. sveikatos diegimo pilotinius 

veiksmus ir gerosios praktikos dalinimąsi bei progreso matavimą. Plane numatyti veiksmai pagal 

įvardintas sritis nurodyti žemiau esančioje lentelėje. 

5.1 lentelė. Veiksmų planas Europos e-sveikatos srityje pagal 2004 m. Europos Komisijos komunikatą. 

Sritis Veiksmai 

Iššūkių įveikimas  Sveikatos institucijų lyderystė: nacionalinių veiksmų planų sukūrimas. 

 Sveikatos informacinių sistemų sąveika: standartų kūrimas. 

 Pacientų ir sveikatos specialistų mobilumas: apsikeitimo informacija 

gerinimas. 

 Infrastruktūros ir technologijų gerinimas. 

 E. sveikatos sistemų akreditacija. 

 Bendradarbiavimas  investuojant į e. sveikatą. 

 Teisinės struktūros sukūrimas. 

Pilotiniai veiksmai: naudą 

teikiančių sistemų diegimo 

skatinimas 

 Informacijos apie sveikatos ugdymą ir ligų prevenciją prieinamumo 

didinimas ES piliečiams ir sveikatos sektoriaus specialistams.  

 Integruotų sveikatos informacijos tinklų naudojimo (įskaitant e. 

receptą, telemediciną ir t.t.) skatinimas.  

 Elektroninių kortelių sveikatos sektoriuje naudojimo rėmimas.  

Gerosios praktikos 

dalinimasis ir progreso 

matavimas 

 Gerosios praktikos skleidimas įkuriant e. sveikatos forumą, 

organizuojant konferencijas.  

 Periodinių lyginamųjų atvejo studijų atlikimas.  

                                                 
41

  E-Health 2003 Ministerial Declaration, Brussels, May 22, 2003. < 

http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/ehealth/conference/2003/doc/min_dec_22_may_03.pdf> 

42
 E-Health - making healthcare better for European citizens: An action plan for a European e-Health Area. 

Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social 

Committee and the Committee of the Regions, 2004. < http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2004:0356:FIN:EN:PDF>  
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Sritis Veiksmai 

 Tarptautinio bendradarbiavimo skatinimas ne tik ES, bet ir globaliu 

mastu. 

 

Kaip ir buvo numatyta Europos Komisijos 2004 m. patvirtintame veiksmų plane, e. sveikatos 

srityje periodiškai yra inicijuojamos studijos, tyrimai. Remiantis šių tyrimų pateikiamais rezultatais, 

ES šalys narės daro ženklią pažangą e. sveikatos srityje. Europos Komisijos atliktos apklausos 

parodė, kad 2006 m. dauguma ES šalių turėjo labai bendro pobūdžio, aukšto lygmens e. sveikatos 

strategijos dokumentus, tuo tarpu 2010 m. beveik visos ES šalys narės turėjo detalius dokumentus 

su aiškiai apibrėžtais tikslais, jų įgyvendinimo priemonėmis, o kartais ir pasiektų rezultatų 

vertinimu. 2006 m. 5 iš dabartinių 27 ES šalių buvo atlikusios vertinimo studijas e. sveikatos srityje, 

7 šalyse buvo įdiegtos specialisto elektroninės kortelės, 14 šalių buvo sukurta reikiama teisinė 

struktūra, tuo tarpu 2010 m. vertinimus e. sveikatos srityje buvo atlikusi 21 ES šalis, specialisto 

elektroninės kortelės veikė 18 šalių, teisinės struktūros sukurtos 22 šalyse (žr. žemiau esančią 

lentelę)
43

.  

5.2 lentelė. ES šalių, atlikusių nurodytus veiksmus e-sveikatos srityje, skaičius 2006 ir 2010 metais
44

. 

Veiksmai e. sveikatos srityje 2006 m. 2010 m. Pokytis 

Teisinės struktūros sukūrimas 14 22 8 

Vertinimas  5 21 16 

Paciento elektroninio sveikatos įrašo santrauka 27 27 0 

E. receptas 16 22 6 

Tele-sveikata 23 27 4 

Paciento ID 24 26 2 

Specialisto ID 13 22 9 

Piliečio kortelė 22 25 3 

Specialisto kortelė 7 18 9 

Standartai 19 27 8 

 

ES šalių pažangą e. sveikatos srityje kuriant standartus, teisinę struktūrą, atliekant vertinimus 

paskatino ne tik 2004 m. Europos Komisijos komunikatas, patvirtinantis veiksmų planą e. sveikatos 

srityje, bet taip pat ir vėliau patvirtinti jį papildantys dokumentai tokie, kaip 2008 m. Europos 

Komisijos rekomendacija dėl skirtingų šalių elektroninių sveikatos įrašų sistemų suderinamumo
45

. 

Rekomendacija buvo išleista atsižvelgiant į netinkamą ES šalių praktiką, kai skirtingose šalyse 

diegiamos e. sveikatų sistemos turi skirtingus formatus, standartus ir todėl nesudaromos galimybės 

keistis informacija apie pacientą jam keliaujant ar keičiant gyvenamąją vietą. Bendras 

                                                 
43

 Karl A. Stroetmann, Jörg Artmann, Veli N. Stroetmann. European countries on their journey towards national 

eHealth infrastructures: Final European progress report. European Commission, Directorate General Information 

Society and Media, 2011. < http://ehealth-strategies.eu/report/eHealth_Strategies_Final_Report_Web.pdf> 

44
 Karl A. Stroetmann, Jörg Artmann, Veli N. Stroetmann. European countries on their journey towards national 

eHealth infrastructures,  < http://www.ehealth-strategies.eu/report/eHealth_Strategies_Final_Report_Web.pdf> 

45
 Commission Recommendation of 2nd July 2008 on cross-border interoperability of electronic health record systems. 

< http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=4224> 
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rekomendacijos tikslas – prisidėti prie Europos e. sveikatos suderinamumo iki 2015 m. pateikiant 

gaires, kurios turėtų padėti pasiekti šį tikslą. Gairėse buvo numatyti keturi pagrindiniai uždaviniai: 

 apibrėžti ir sutarti dėl principų dalinantis ir integruojant e. sveikatos informaciją; 

 sudaryti galimybes sveikatos informacijos mainams tarp skirtingų sveikatos priežiūros 

institucijų; 

 išspręsti įvairias problemas siekiant skirtingų šalių elektroninių sveikatos įrašų sistemų 

suderinamumo Europos Bendrijoje; 

 įvertinti ne tik naudą, bet ir barjerus, esamas bei potencialias grėsmes, rizikas siekiant e. 

sveikatos suderinamumo ir identifikuoti būtinas preliminarias sąlygas, prielaidas bei 

tinkamas iniciatyvas, kad būtų išvengta grėsmių. 

Nepaisant strateginių iniciatyvų ir pasiektos pažangos e. sveikatos srityje vis dar susiduriama 

su daug problemų. Europos Komisijos informacinės visuomenės direktorato (angl., EC Information 

Society) užsakymu 2011 m. buvo atliktas tyrimas
46

 900-uose ES sveikatos priežiūros įstaigų, 

siekiant išsiaiškinti, kaip ES sveikatos priežiūros įstaigos pasirengusios keistis medicininiais - 

klinikiniais duomenimis. Tyrimas parodė, kad yra labai daug sveikatos priežiūros įstaigų, neturinčių 

vieningo elektroninio paciento medicininių duomenų įrašo. Dar daugiau, tyrimas nustatė, kad 

sveikatos priežiūros įstaigos naudoja daug skirtingų informacinių sistemų (toje pačioje įstaigoje). 

Elektroniniai klinikinių duomenų mainai tarp šalių yra labai reti atvejai. Iš tyrinėtų 900 sveikatos 

priežiūros įstaigų, tik 5% turi galimybes tai daryti. Pirminės sveikatos priežiūros įstaigų duomenys 

yra nepalyginamai geriau tvarkomi nei pacientų duomenys ligoninėse. Klinikinių duomenų mainai 

tarp ES šalių ligoninių yra vis dar iššūkis ES. 

ES vyksta diskusijos apie standartų svarbą. Nors visi diskusijų dalyviai sutinka, kad standartai 

saugomų klinikinių duomenų tipams, kokybei yra svarbūs, tačiau nesusitariama dėl to, kiek griežti 

ir detalūs šie standartai turi būti ir kaip jie turi būti parengti. Mėginimai sukurti standartą 

duomenų mainams apie ŽIV ligos atvejus IBM HL7 standarto pagrindu, jokių rezultatų nedavė, 

tačiau HICDEP standartas (jį sukūrė Copenhagen HIV Programme), kuris skirtas duomenų apie 

ŽIV susirgimus apdorojimui, buvo įdiegtas. 

Dar 2009 m. gruodį ES šalys narės patvirtino Tarybos išvadas dėl saugios ir efektyvios 

sveikatos apsaugos naudojant e. sveikatos priemones. Savo išvadose Taryba kvietė Europos 

Komisiją atnaujinti E. sveikatos veiksmų planą. Naujojo veiksmų plano tikslas turėjo būti apjungti 

ankstesnio veiksmų plano uždavinius ir žengti žingsnį toliau nustatant ilgesnio laikotarpio e. 

sveikatos vystymo viziją Europoje atsižvelgiant į ES 2020 m. strategiją, Europos skaitmeninę 

darbotvarkę (angl,. the Digital Agenda for Europe), Inovacijų sąjungą (angl., Innovation Union)  ir 

su ja susijusią Europos inovacijų partnerystę dėl aktyvaus ir sveiko senėjimo (angl., European 

Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing). Diskusija su visomis ES šalimis atnaujinant 

tokio pobūdžio strateginius dokumentus ir priimant sprendimus dėl naujų politinių gairių yra būtina, 

todėl tarp 2011 m. kovo 31 d. ir gegužės 30 d. buvo inicijuota viešoji konsultacija
47

. Konsultacija 

                                                 
46 eHealth Benchmarking III.  EUROPEAN COMMISSION, Information Society and Media Directorate-General 13th 

April 2011, 

<http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/docs/benchmarking/ehealth_benchmarking_3_final_report.pdf 

47
 Europos komisijos informacinės visuomenės direktorato interneto svetainė : 

< http://ec.europa.eu/information_society/activities/health/ehealth_ap_consultation/index_en.htm> 
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turėjo patvirtinti keturis pasiūlytus tikslus bei išnagrinėti veiksmų galimybes nustatytų tikslų 

pasiekimui ateityje. Pasiūlyti tokie uždaviniai: 

1. Padidinti supratimą apie e. sveikatos teikiamas naudas ir galimybes bei įgalioti piliečius, 

pacientus, sveikatos sektoriaus specialistus.  

2. Įveikti iššūkius dabartiniu metu trukdančius e. sveikatos IT sistemų funkciniam 

suderinamumui. 

3. Pagerinti e. sveikatos teisinį užtikrinimą. 

4. Remti tyrimus ir inovacijas e. sveikatos srityje ir konkurencingos Europos rinkos vystymą. 

Paskelbtoje viešojoje konsultacijoje dalyvavo apie 240 vyriausybinių ir nevyriausybinių 

organizacijų, įmonių, akademinės bendruomenės atstovų, sveikatos ir socialinės apsaugos institucijų 

iš daugelio ES šalių. Dauguma dalyvių nurodė, kad Europos Komisija turėtų spręsti tokias kliūtis 

trukdančias e. sveikatos vystymui: 

 paramos poreikis sisteminiams e. sveikatos sprendimų kaštų ir naudos, efektyvumo, 

naudojamumo vertinimams; 

 e. sveikatos IT sistemų funkcinio suderinamumo gerinimas ir stiprinimas aiškumu grįsto 

požiūrio; 

 bendradarbiavimo tarp ES šalių narių bei regionų skatinimas ir inovatyvių finansavimo, 

kompensavimo schemų ištyrimas. 

 

Dauguma viešosios konsultacijos dalyvių nurodė, kad pagrindinė priemonė siekiant padidinti 

pacientų informuotumą ir pasitikėjimą e. sveikata yra viešinimo kampanija, tačiau sveikatos 

specialistų e. sveikatos supratimo ir pritarimo didinimas turėtų būti įtrauktas ir į medicinos mokymo 

programas, mokymus darbo vietoje. Organizuojant informavimo kampanijas bei profesines 

konferencijas tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygiu turėtų būti skleidžiami sėkmingos praktikos 

pavyzdžiai, pabrėžiami e. sveikatos privalumai. Apklausos duomenimis, 71% respondentų nurodė, 

kad IRT sistemos, skirtos klinikiniam naudojimui (sprendimų paramos sistemos, EMĮ, e. receptas, 

radiologijos informacinės sistemos ir t.t.) turėtų būti remiamos Europos Komisijos. Pagrindinis 

veiksmas antrajam tikslui pasiekti  - skatinti  techninę sąveiką palengvinant e. sveikatos rinkos 

susiskaidymą. Tai galėtų būti pasiekta bendradarbiavimu ir suderinant standartus, profilius ir 

techninius reikalavimus. 

 

Kalbant apie teisinius klausimus, dauguma dalyvių manė, kad labai svarbu profesinių 

asociacijų, mokslo draugijų ir visuomenės atstovų skatinimas tobulinti taisykles ir/arba elgesio 

kodeksus. Duomenų apsaugojimas ir patikimumas yra pagrindinės sritys, į kurias jie turėtų sutelkti 

dėmesį. Tikslai turėtų būti remiami teikiant finansinę paramą novatoriškiems e. sveikatos 

sprendimams, pavyzdžiui, palengvinant mokslinių tyrimų rezultatų diegimą, remiant tyrimus ir 

inovacijas. Daugiau dėmesio reikėtų skirti tarptautinio bendradarbiavimo skatinimui, lyginamosios 

analizės įvertinimo projektams siekiant identifikuoti sėkmingiausius e. sveikatos sprendimus ir 

paremti inovatyvias idėjas, skirtas visuomenės sveikatos gerinimui. 

 

Su pradiniais Europos Komisijos pasiūlytais e. sveikatos uždaviniais sutiko arba bent iš dalies 

sutiko dauguma (apie 90-95%) viešosios konsultacijos dalyvių, tad numatomas patvirtinti 2012 – 

2020 m. e. sveikatos veiksmų planas galimai išlaikys pradinius uždavinius. Lyginant šiuos 

uždavinius su Lietuvos e. sveikatos 2007 – 2013 m. plėtros strategija, pažymėtina, kad pirmasis 

uždavinys, supratimo apie e. sveikatos didinimą, iš esmės sutampa su Lietuvos e. sveikatos 

strategijos aštuntuoju uždaviniu – e. sveikatos sistemos galimybių viešinimu ir vartotojų mokymu. 
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Tačiau, kiti Europos Komisijos e. sveikatos plano uždaviniai suformuluoti kiek kitaip nei Lietuvos 

e. sveikatos strategijos uždaviniai. Lietuvoje, visų pirma, siekiama sukurti, diegti, palaikyti, plėsti 

Nacionalinę e. sveikatos sistemą, jos komponentus (posistemes), diegti klinikinių sprendimų 

palaikymo, medicininių vaizdų valdymo ir telemedicinos, valdymo, statistikos ir atsiskaitymo 

ataskaitų, analizės priemones, užtikrinti duomenų kokybę ir patikimumą
48

. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
48

 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. spalio 9 d. įsakymas Nr. V-811 dėl Lietuvos e. sveikatos 

2007 – 2013 metų plėtros patvirtinimo: < http://www.sam.lt/go.php/lit/E._sveikatos_pletros_strategija/1202/1> 
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6. UŽSIENIO PATIRTIES ANALIZĖ 

6.1. Estijos atvejo analizė 

Estijoje nuo 2009 m. veikianti e. sveikatos sistema dažnai minima kaip viena pažangiausių ir 

nuosekliausiai įdiegtų. Nors Estijos pasiekimai e. sveikatos srityje yra neabejotinai ženklūs, svarbu 

pastebėti, jog Estija neturi oficialios e. sveikatos strategijos. Įgyvendintos e. sveikatos sistemos 

vystymas paremtas įvairių šia sritimi suinteresuotų šalių dokumentais, kurie bendrai gali būti 

skirstomi į dvi dalis: 

 su informacinės visuomenės plėtra ir e. valdžia susiję dokumentai; 

 visuomenės sveikatos ir sveikatos priežiūros paslaugų bei e. sveikatos dokumentai. 

E. sveikatos sistemos diegimas Estijoje glaudžiai susijęs su vykdoma sveikatos priežiūros 

įstaigų reforma, todėl dalis strateginių sprendimų ir įstatymų yra priimami atsižvelgiant ne tik į 

sistemos plėtrą, bet ir siekiant gerinti visą sveikatos apsaugos sistemą šalyje. Bendrai galima teigti, 

jog e. sveikatos sistema Estijoje remiasi koncepcija, jog visa pacientų informacija turi būti 

prieinama patiems pacientams ir medicinos įstaigų darbuotojams bei saugoma ir valdoma 

centralizuotu principu taip suteikiant galimybę naudoti įvairias antrines funkcijas ir kitus 

instrumentus. 

Nuo 2005 m. Nacionaliniai e. sveikatos sistemos diegimo prioritetai apima keturias 

strategines sveikatos apsaugos infrastruktūros dalis, kurie dažnai įvardijami kaip tarpusavyje susiję 

projektai
49

: 

1. Elektroninių sveikatos įrašų sistema (angl., Electronic Health Record (EHR) System). 2008 

m. pradėta naudoti sistema, pagal savo idėją turėtų apimti visų Estijos gyventojų medicininę 

istoriją nuo pat gimimo iki mirties. Elektroninių sveikatos įrašų sistema daugiausiai skirta 

supaprastinti duomenų mainams tarp sveikatos priežiūros institucijų, sumažinti gydytojų 

darbo apkrovas ir padidinti teikiamų medicininių paslaugų kokybę. Tai pagrindinė e. 

sveikatos sistemos sudedamoji dalis, nuo kurios tiesiogiai priklauso kitos sistemos 

funkcijos. E. sveikatos sistema daugiausiai remiasi pacientų informacijos duomenų baze, 

todėl kokybiškas duomenų pildymas ir pastovus duomenų bazės atnaujinimas yra ypatingai 

svarbus. 

2. Skaitmeninės registracijos. 2010 m. pradėjusi veikti sistema skirta suvienodinti visose 

sveikatos institucijose naudojamas informacines sistemas bei sujungti jas į vieną tinklą. 

Centralizuotoje sistemoje pacientai gali matyti visas savo registracijas bei visų Estijoje 

veikiančių gydytojų užimtumą, užsiregistruoti vizitui pas gydytoją, bei jį atšaukti, kas 

sumažintų pacientų eiles poliklinikų, ligoninių ar kitų sveikatos priežiūros įstaigų 

registratūrose. 

3. Vaizdų saugojimo sistema. Sistema skirta kaupti ir saugoti su pacientais susijusią 

skaitmeninę medžiagą (pvz., rentgeno nuotraukas, kardiogramas ir kt.). Iki šios sistemos 

įdiegimo, pavienės įstaigos neturėjo galimybių ilgai saugoti pacientų skaitmeninių 

nuotraukų (pagal teisinius reikalavimus tai privaloma daryti 110 metų) dėl nepakankamų 
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sisteminių pajėgumų. Nuoseklus skaitmeninių nuotraukų kaupimas sudaro galimybę 

nuosekliai stebėti paciento būklę ilgu laikotarpiu, bei, esant reikalui, nesudėtingai pasidalinti 

medžiaga su kitų valstybių ekspertais bei gauti jų rekomendacijas.  

4. Skaitmeninių receptų paslaugos (angl., ePrescription). Tai vienas iš elektroninių sveikatos 

įrašų sistemą papildančių projektų, suteikiantis galimybę gydytojams išrašyti receptus savo 

pacientams elektroninėje platformoje, kuri tiesiogiai sujungta su vaistinėmis. Pacientui 

vaistinėje pateikus savo asmens tapatybės kortelę, vaistininkas prisijungęs prie centrinės 

duomenų bazės ir įvedęs paciento asmens kodą, gauna informaciją apie  gydytojo pacientui 

išrašytus receptus. Paminėtina, jog tik kelios ES valstybės gali pasigirti sėkmingai 

įsidiegusios tokio pobūdžio sistemą. Sistema pradėta naudoti 2010 m. po intensyvaus 

bandomojo laikotarpio. 

 
6.1 lentelė. Sistemos lankomumo rodikliai

50 
Elektroninės medicininių įrašų sistemos sėkmė aiškiai atsispindi jos naudojimo rodikliuose. Vos per 

metus nuo sistemos paleidimo buvo įkelti daugiau nei 350.000 medicininių dokumentų, daugiau nei 

953 bendrosios praktikos gydytojai, privatūs sveikatos priežiūros specialistai ir ligoninės tapo 

sistemos vartotojais, kas sudaro 90% visų Estijos sveikatos priežiūros institucijų. 2009 metų gale 

143.360 Estijos piliečių duomenys jau buvo pasiekiami elektroninėje erdvėje. 2010 metais šis 

skaičius suarė jau 257.372, arba 20% visų Estijos gyventojų. Toks spartus duomenų kėlimas į sistemą 

gali būti siejamas su tiesioginiu įpareigojimų sveikatos priežiūros paslaugas teikiančioms 

institucijoms ir įmonėms. Nuo 2009 metų sausio pirmosios, šios įstaigos yra įpareigotos įkelti iš 

anksto nustatytą skaičių medicininių dokumentų į sistemą. 

 

Kita vertus, susidomėjimas iš pacientų pusės nuo pat sistemos paleidimo buvo gana vangus. 

Internetinėje, pacientams skirtoje svetainėje, kuri buvo paleista 2009 metų gale, per pirmuosius 

penkis mėnesius apsilankė tik 12.993 gyventojai, kas sudaro tik 1% Estijos populiacijos. Kaip viena 

pagrindinių tokio nedidelio lankomumo priežasčių įvardijamas visuomenės informavimo trūkumas, 

todėl galima teigti, jog didžioji dalis lankytojų apie galimybę savo duomenis tvarkyti internetu 

sužinojo tiesiogiai iš savo gydytojų. 

Sėkmingam e. sveikatos diegimui yra reikalingi atitinkami teisiniai aktai, įtvirtinantys 

elektroninių dokumentų naudojimą ir pagrindines su tuo susijusias nuostatas. Nors Estijoje didelė 

dalis su viešosiomis paslaugomis skaitmeninėje erdvėje susijusių teisinių aktų buvo priimti diegiant 

įvairias e. valdžios sistemas ir platformas, ypatingai svarbus buvo atitinkamų korekcijų atlikimas 

tiesiogiai su sveikatos apsauga susijusiuose įstatymuose. Kaip pavyzdį galima pateikti 2008 m. 

priimtą Sveikatos paslaugų organizavimo aktą, kuris valstybės mastu įtvirtino su piliečių sveikatos 

priežiūra susijusios informacijos skaitmeniniu formatu statusą.  

Atsižvelgiant į tai, jog sistemoje yra saugomi ypatingai jautrūs asmeniniai pacientų 

duomenys, sistemos saugumo užtikrinimas ir priėjimo prie duomenų kontrolė yra labai svarbi 

užduotis. Dėl šios priežasties e. sveikatos sistema buvo diegiama naudojant valstybinio sektoriaus 

informacinių sistemų platformą X-Road, kurioje įdiegtos visos Estijos e. valdžios sistemos ir 

funkcijos. Jau paruoštos informacinės infrastruktūros išnaudojimas leido Estijai ne tik sutaupyti, 

nekuriant naujos infrastruktūros, bet ir susieti e. sveikatos sistemą su kitomis valstybinėmis 

sistemomis, pvz., nacionaliniu registru. Prisijungimas prie sistemos yra paremtas elektroniniu 
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parašu, naudojant asmens tapatybės kortelę. Papildomai paminėtina, jog duomenų konfidencialumo 

sumetimais,  duomenų koregavimui, apimančiam naujų duomenų įkėlimą, panaikinimą ir keitimą, 

galioja griežti apribojimai, kuriais užtikrinamas duomenų saugumas, o pagrindiniai sistemos 

valdytojai yra asmenys tiesiogiai susiję su paciento gydymu. Kaip papildoma saugumo užtikrinimo 

priemonė yra tai, jog užklausos apie paciento duomenis ir šių duomenų koregavimas yra leidžiamas 

tik tiesioginiu paciento gydymo laikotarpiu.   

Dėl sistemos veikimo nacionaliniu mastu yra labai svarbu užtikrinti vienodus duomenų 

standartus bei formatus. Su informacinėmis sveikatos sistemomis susijusių standartų kūrimu ir 

diegimu rūpinasi Estijos e. sveikatos fondas ir Standartizacijos centras, nepelno siekianti 

organizacija, atsakinga už nacionalinių standartų diegimą.  

Oficiali e. sveikatos sistemos, kurią apima keturi jau minėti stambiausi projektai, diegimo 

pabaiga yra numatyta 2013 m., tačiau Estija ir toliau planuoja vystyti kitus su e. sveikata susijusius 

projektus ir paslaugas (pvz., telemedicina). Bendrai vertinant Estijos pasiekimus diegiant 

nacionalinę e. sveikatos sistemą pastebėtina, jog Estija sugebėjo įsidiegti funkcionuojančią sistemą 

per gana trumpą laikotarpį, nepaisant to, kad nebuvo vadovaujamasi unifikuota e. sveikatos diegimo 

strategija. 

E. sveikatos sistemos valdymas 

Pagrindinė organizacija, atsakinga už sveikatos informacinių sistemų priežiūrą ir vystymą yra 

2005 m. įsteigtas Estijos e. sveikatos fondas. Fondo steigėjai – Estijos socialinių reikalų ministerija 

ir stambiausi sveikatos priežiūros paslaugų tiekėjai. Pagrindinės fondo funkcijos ir atsakomybės, 

susijusios su e. sveikatos sistema yra:
 
 

1. sveikatos informacijos sistemos diegimas ir valdymas; 

2. sistemoje naudojamų dokumentų ir informacijos standartizavimas; 

3. tarptautinis ir vietinis bendradarbiavimas su sveikatos apsaugos institucijomis. 

Paminėtina, jog pagrindinis fondo sprendimus priimantis organas, valdyba, yra sudarytas iš 

Socialinių reikalų ministerijos, Estijos ligoninių ir Estijos sveikatos draudimo fondo atstovų, kas 

bent iš dalies leidžia užtikrinti priimamų sprendimų visapusiškumą. Kita vertus, dažnai minima 

problema, susijusi su fondo veikla – nepakankamas suinteresuotų grupių reprezentavimas 

planuojant ir vystant su e. sveikatos sistema susijusius projektus. Pasigendama kokybiško piliečių ir 

pacientų atstovavimo, kuris šiuo metu didžiąja dalimi įgyvendinamas naudojant viešosios 

nuomonės klausimynus. Nedidelis ir pačių gydytojų atstovavimas, ypatingai bendrosios praktikos, 

radiologų ir telemedicina besidominčių specialistų.  

Nors Estijos e. sveikatos fondas atlieka bene reikšmingiausią vaidmenį sistemos valdyme, 

detalioje struktūros schemoje veikia ir daugiau valstybinių institucijų, kurių indėlis yra toks pat 

ženklus. Bendrinis Estijos valstybės institucijų ir organizacijų pasiskirstymas e. sveikatos sistemos 

veikloje pateikiamas žemiau esančioje lentelėje. 

6.2 lentelė. Estijos institucijų pasiskirstymas pagal dalyvavimą E. sveikata sistemos diegime. 

Strategija  Koordinavimas Įgyvendinimas Stebėsena 

 Socialinių reikalų 

ministerija. 

 Ekonomikos ir 

komunikacijos 

ministerija. 

 Valstybės 

 Ekonomikos ir 

komunikacijos 

ministerija. 

 Valstybės 

informacinių sistemų 

departamentas. 

 Estijos informatikos 

centras. 

 Socialinių reikalų 

ministerija. 

 Estijos sveikatos 

draudimo fondas. 

 Valstybinis audito 

biuras. 
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Strategija  Koordinavimas Įgyvendinimas Stebėsena 

informacinių sistemų 

departamentas. 
 Estijos e. sveikatos 

fondas. 

 Estijos e. sveikatos 

fondas. 

Skaitmeninių receptų sistema funkcionuoja, kaip atskira e. sveikatos sistemos dalis. Jos 

prižiūrinčiąja institucija įvardijama Estijos sveikatos draudimo fondas, kurio duomenų bazėse yra 

kaupiami ir pagal pareikalavimą vaistinėms persiunčiami skaitmeniniai receptai.
51

 

E. sveikatos sistemos finansavimas 

Bendrai vertinant, sveikatos informacinės sistemos diegimas 2006-2008 m. buvo 

finansuojamas iš trijų pagrindinių šaltinių:
52

 

1. ES struktūrinių fondų lėšos (2,8 mln. EUR); 

2. Estijos Respublikos biudžeto lėšos, skirtos Estijos e. sveikatos fondui ( 2,0 mln. EUR); 

3. sveikatos priežiūros tiekėjų lėšos (1,5 mln. EUR). 

Estijos sveikatos apsaugos fondas yra didžiausias e. sveikatos paslaugų tiekėjas, kiekvienais 

metais išleidžiantis apie 240 tūkst. EUR (arba 14% metinio veiklos biudžeto) informacinių 

technologijų, susijusių su e. sveikatos sistema, tobulinimui. E. sveikatos fondas, kurio veikla, kaip 

jau minėta, didžiąja dalimi apima su e. sveikatos sistema susijusių projektų vystymą ir priežiūrą, yra 

finansuojamas valstybės biudžeto lėšomis ( apie 1,3 mln. EUR per metus).  

Tačiau, sistemos veiklos finansavimo mechanizmas dar išlieka ne iki galo užtikrintas. Šiuo 

metu numatyta, jog sistemos tiekėjai mokės privalomą mokestį sistemos operatoriui, kuris bus 

padengiamas Estijos sveikatos draudimo fondo lėšomis atitinkamai padidinant įprastines sveikatos 

priežiūros paslaugų kainas. Paminėtina, jog paslaugų tiekėjai priešinasi tokiai finansavimo schemai 

ir reikalauja, jog visos diegimo ir palaikymo išlaidos būtų dengiamos tiesiogiai iš sveikatos 

draudimo fondo lėšų. 

 

6.2. Danijos atvejo analizė 

Danijos e. sveikatos sistema, vidutiniškai sutaupanti apie 50 minučių per dieną 

administracinio gydytojų darbo, yra įvertinta kaip viena efektyviausių pasaulyje. Manoma, jog prie 

Danijos e. sveikatos sistemos sėkmės prisidėjo nedidelė šalies teritorija bei santykinai neaukštas 

gyventojų skaičius. Svarbu ir tai, jog Danijos sveikatos sistema reguliuojama valstybės, 

finansuojama pajamomis gautomis iš mokesčių, o paslaugos šalies gyventojams teikiamos 

nemokamai. Būtina tinkamai įvertinti ir aukštą informacinių technologijų naudojimo šalyje lygį.
53
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6.3 lentelė. IT sistemų naudojimo mastas Danijoje.
54

 

 

E. sveikatos sistemos diegimas 

E. sveikatos sistemos diegimas Danijoje vykdomas vadovaujantis teisės aktais bei 

nacionalinėmis strategijomis. Patį sistemos diegimo procesą būtų galima suskirstyti į 4 aiškius 

etapus.  

Proceso pradžia reikėtų laikyti 1996 m., kai buvo pradėta kurti elektroninė pacientų duomenų 

bazė (angl., Electronic Patient Records). Šiam darbui reikalingas veiksmų planas buvo parengtas 

remiantis keleto būsimų naudotojų grupių analize, atlikta bendradarbiaujant su sveikatos priežiūros 

specialistais, IT tiekėjais bei sveikatos priežiūrai naudojamų IT žinovais. Tačiau atsakomybė už 

veiksmų plano įgyvendinimą buvo gana plačiai išskirstyta, o tai savo ruožtu lėmė gana lėtą bei 

nepakankamai suderintą veiksmų vykdymą.  

Siekiant labiau koordinuoto e. sveikatos sistemos vystymo, orientuoto į svarbiausius sveikatos 

sistemos elementus, buvo parengta Nacionalinė Danijos ligoninių sistemos IT strategija, skirta 2000 

– 2002 m. Šioje strategijoje numatyti ligoninių informacinių sistemų plėtros veiksmai, prisidedantys 

prie politinių sveikatos priežiūros tikslų pasiekimo (aukštos kokybės, aiškios informacijos bei 

operatyvaus jos gavimo, patogios vartotojų sąsajos, geresnės kokybės informacijos apie teikiamas 

paslaugas ir kokybę, efektyvaus resursų naudojimo).  

Trečiuoju etapu, 2003 m., buvo patvirtinta Nacionalinė Danijos sveikatos priežiūros paslaugų 

teikimo IT strategija, kuri sukūrė reikiamas prielaidas tinkamam pacientų duomenų bazės projekto 

įgyvendinimui bei tolimesnei visos e. sveikatos sistemos plėtrai. Drauge buvo parengtas planas e. 

vaistų išrašymo sistemai bei kitoms 29 iniciatyvoms, susijusioms su e. sveikatos sistemos plėtra. 
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 Sundhed.dk. Health care in Denmark. 2011. < https://www.sundhed.dk/Artikel.aspx?id=63447.105>. 

 95 % Danijos piliečių turi galimybę naudotis internetu;  

 90 % naudoja internetą sveikatos priežiūros informacijos paieškoms; 

 88 % Danijos interneto vartotojų aplanko valstybinių įstaigų internetines svetaines bent kartą 

per metus – tai didžiausias procentas Europoje; 

 45 %  piliečių, susisiekusių su savo bendrosios praktikos gydytoju praėjusiais metais, tai darė 

elektroninėje erdvėje; 

 Didžioji dalis šalies gyventojų informaciją, prieinamą viešosiose internetinėse svetainėse, laiko 

patikimesne už informaciją, gautą bendraujant telefonu ar elektroniniu paštu. 

https://www.sundhed.dk/Artikel.aspx?id=63447.105
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6.4 lentelė. IT sistemų diegimo klaidos Danijoje. 

Šiuo metu šalyje taikoma 2008 – 2012 m. periodui skirta Nacionalinė Danijos sveikatos 

priežiūros paslaugų skaitmenizavimo strategija. Skaitmenizavimas (angl., digitalization) yra 

pristatomas kaip neatskiriamas vidinis visų būsimų sveikatos priežiūros iniciatyvų elementas 

(apimant sveikatos paslaugų teikimo organizavimą, ligoninių plėtrą ir modernizavimą, įrangą bei 

infrastruktūrą). 

Strategijoje nurodomos šios e. sveikatos sistemos vystymo kryptys: 

 skaitmenizavimas, kaip priemonė leisianti kelti darbo kokybę ir produktyvumą; 

 aukštesnės kokybės paslaugos bei piliečių ir pacientų įtraukimas; 

 geresnis bendradarbiavimas siekiant sukurti skaitmeninius ryšius. 
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 Bansler J. P., Havn E.C. Pilot Implementation of Health Information Systems: Issues and challenges. Technical 

University of Denmark. Proceedings of the Fifteenth Americas Conference on Information Systems, San Francisco, 

California August 6th-9th 2009 

Nors Danijos e. sveikatos sistemos diegimas ir valdymas dažnai nurodomi kaip ypač sėkmingi gerosios 

praktikos pavyzdžiai, būtina paminėti, jog ir šioje šalyje ne viskas iš sykio įgyvendinta sklandžiai. 

Nesėkmių mastas buvo nedidelis, nes prieš imantis rizikingesnių e. verslo sprendimų diegimo jų 

gyvybingumas būdavo išbandomas įgyvendinant specialius pilotinius projektus. Įdomus pavyzdys – 

ambicingas bandymas įdiegti elektroninį nėščiųjų registrą.  

Danijos sveikatos sistemoje tinkama motinos priežiūra nėštumo bei gimdymo metu užtikrinama įtraukiant 

bendrosios praktikos gydytoją bei gimdymo namų ir viešosios ligoninės personalą. Siekiant tinkamo 

nėščiosios sveikatos informacijos kaupimo ir saugojimo, kiekvienai būsimai motinai išduodamas specialus 

dokumentas, pildomas susitikimų su sveikatos priežiūros specialistais metu. Siekiant užtikrinti efektyvesnį 

informacijos perdavimą bei geresnę nėščiųjų priežiūrą, 2004 m. šalyje pradėtas įgyvendinti pilotinis e. 

nėščiųjų registro projektas. Projektas 12 mėnesių turėjo vykti 3 bendrosios sveikatos priežiūros klinikose 

(įtraukdamas 10 bendrosios praktikos gydytojų) bei vienuose gimdymo namuose. Buvo planuota, jog 

projekte dalyvaus apie 100 moterų. E. nėščiųjų registro sistemos programinė įranga veikė sundhed.dk 

serveryje, o visos projekte dalyvaujančios šalys prie programos jungėsi internetu iš nuosavų kompiuterių. 

Medikams reikiamą įrangą suteikė bei programa apmokė dirbti atsakinga savivaldybė. Programinės įrangos 

priežiūrą ir atnaujinimą atliko šios įrangos platintojas. Bendrosios praktikos gydytojai turėjo atrinkti visas 

projekte dalyvausiančias moteris.  

Projektas prasidėjo 2005 m. pabaigoje ir pirmuosius keletą mėnesių e. sistemos vartotojai nuolatos 

susidurdavo su sistemos gedimais, uždelstu veikimu bei klaidomis. Kai buvo atlikti visi reikiami 

patobulinimai, dalis bendrosios praktikos gydytojų jau buvo atsisakę dalyvauti projekte. Dar po kelių 

mėnesių buvo priimtas sprendimas visą projektą sustabdyti anksčiau laiko, nei vienai iš dalyvaujančių šalių 

nespėjus sistemos integruoti į savo kasdienę veiklą. 

Apibendrinant, techninių e. sistemos nesklandumų gausa, augantis vartotojų nusivylimas, atsisakymas 

dalyvauti projekte nepraėjus įsipareigotam laikotarpiui bei ankstyva projekto baigtis neleido tinkamai 

įvertinti sistemos naudingumo, o patį pilotinį projektą pavertė nesėkme.
55 
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Strategija susieta su keturiomis veiksmų programomis: 

1. Pirmoji veiksmų programa yra skirta sukurti priemones, leisiančias pakelti sveikatos 

priežiūros paslaugų kokybę ir produktyvumą. 

2. Antroji veiksmų programa yra skirta tobulinti paslaugas ir įtraukia piliečius bei pacientus. 

3. Trečioji veiksmų programa pristato projektus, skirtus sukurti bendrai infrastruktūrai. 

4. Ketvirtoji veiksmų programa pristato projektus, skirtus skaitmenizavimui vietos mastu.  

Įdomu tai, kad Danijos e. sveikatos sistemos diegimas neparemtas konkrečiu sąrašu veiksmų, 

kuriuos reikėtų atlikti iki 2012 m., tačiau reikiami pokyčiai skatinami įgyvendinant dinamiškas 

veiksmų programas, kurias sudaro smulkesnės programos ir projektai.
56

  

6.5 lentelė Nacionalinės e-sveikatos tarybos  projektų pavyzdžiai
57 

 

E. sveikatos sistemos valdymas  

Danijos e. sveikatos sistemos administravimo ir vystymo valdymas buvo reorganizuotas 2010 

m., įtvirtinant tokią organizacinę struktūrą: 

 Vidaus reikalų ir sveikatos ministerija bei įvairios jai pavaldžios institucijos išsaugojo 

sprendimų, susijusių su nacionaliniais e. sveikatos sistemos standartais ir nacionaline 

infrastruktūra, priėmimo valdžią. 
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 Doupi P., Renko E., Giest S., Dumortier J. (European Commission, DG Information Society and Media, ICT for 

Health Unit). Ehealth Strategies, Country Brief: Denmark. 2010 
57

 National Board of e-Health. 2012. <http://www.nsi.dk/sitecore/content/Nsi/Eng/English/initiatives.aspx>. 

 Nacionalinė paslaugų platforma – tai centrinė komunikacijos platforma, įgalinanti prieigą prie 

daugelio nacionalinių sveikatos priežiūros paslaugų, registrų bei registracijos sprendimų. Ši sistema veikia 

nuo 2010 metų ir augant Danijos e. sveikatos sistemos skaitmenizacijai yra nuolatos tobulinama. 

 Vaistų duomenų bazė sudaro sąlygas sveikatos priežiūros paslaugų teikėjams matyti visą informaciją 

apie paciento vartotus bei vartojamus vaistus. Piliečiai su savo asmenine informacija taip pat turi galimybę 

susipažinti informaciniame portale sundhed.dk, prisijungę per NemID – nacionalinę skaitmeninio parašo 

platformą. Ši sistema jau veikia ir yra plečiamas visos šalies mastu. 

 Asmeninė ligos istorija – piliečiams informaciniame portale  sundhed.dk  teikiama paslauga, 

leidžianti susipažinti su savo ligos istorija (apsilankymai pas bendrosios praktikos gydytoją, laikas praleistas 

ligoninėje, pirkti receptiniai vaistai, registracija organų donorų duomenų bazėje, pageidavimai dėl 

medicininės priežiūros ir gydymo). 

 Nacionalinis pacientų indeksas – e. sprendimas, leidžiantis piliečiams bei medikams matyti aktualią 

gyventojų sveikatos informaciją skirtinguose sektoriuose bei teritorijose. Planuojama šią   informaciją 

pristatyti elektroninėje paciento ligos istorijoje, kuri bus visiškai susietas su nacionaliniu pacientų indeksu. Ši 

informacija portale  sundhed.dk turėtų būti prieinama nuo 2013 m. 

http://www.nsi.dk/sitecore/content/Nsi/Eng/English/initiatives.aspx
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6.1 paveikslas. Danijos e. sveikatos sistemos valdymas. 

 

 Regionai  ir savivaldybės tapo atsakingi už savų projektų valdymą bei nacionaliniu 

lygmeniu nustatytų gairių ir reikalavimų įgyvendinimo stebėjimą, tokiu būdu tapdami 

reikšminga nacionalinės strategijos įgyvendinimo grandimi.  

 Už kasdienę sistemos priežiūrą bei infrastruktūros kūrimą atsakingomis buvo paskirtos dvi 

organizacijos: Sundhed.dk ir MedCom.  

Nacionalinė e-sveikatos taryba (NSI) - specializuota Sveikatos ministerijos institucija, 

kurios pagrindinė funkcija  yra koordinuoti bendrą Danijos e. sveikatos sistemos administravimą ir 

tobulinimą. NSI palaiko ryšį su visomis sveikatos sistemoje dalyvaujančiomis šalimis bei 

koordinuoja procesus, reikalingus tolesniam Danijos e. sveikatos sistemos formavimui. Tai leidžia 

visoms sistemos grandims dalintis duomenimis saugiai ir efektyviai.  Pagrindinės NSI atsakomybės 

apima:  

 nacionalinių sveikatos sistemos registrų ir atskirų sistemų jungimą, siekiant užtikrinti 

stabilesnį bei efektyvesnį e. sveikatos sistemos veikimą; 

 paslaugų, teikiamų įvairioms sveikatos priežiūros sistemos šalims, tobulinimą (įskaitant 

duomenų teikimą realiu laiku finansinei bei kokybės kontrolei, išorinių sąsajų sveikatos 

duomenų teikimui standartizavimą, stabilaus sistemos veikimo užtikrinimą ir kt.); 

 standartų tarpsektorinei komunikacijai nustatymą, remiantis iš nacionalinės e. sveikatos 

sistemos patariamosios tarybos gautomis instrukcijomis; 

 tolimesnio IT vystymo, remiantis e. sveikatos sistemos strategija, susijusiais duomenimis bei 

esama IT baze, užtikrinimą.
58 

Danijos regionai (angl., Danish Regions) – organizacija, vienijanti penkis Danijos regionus. 

Regioninės organizacijos yra atsakingos už sveikatos priežiūros paslaugas, įskaitant ligoninių 

paslaugas (somatines ir psichiatrines). Be to, regionai pasirašo susitarimus su bendrosios praktikos 

gydytojais bei savivaldybėmis.
59

 Savo veikloje Danijos regionai vadovaujasi „Nacionaline strategija 
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 National Board of e-Health. 2012. < http://www.nsi.dk/sitecore/content/Nsi/Eng/English.aspx>. 
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 Leidinys.  The Danish Model. Denmark e-health. Danija: 2010.  
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Danijos sveikatos priežiūros paslaugų skaitmenizavimui“. Pagrindinis dėmesys yra skiriamas 

bendradarbiavimo gerinimui, siekiant pakelti investicijų į e. sveikatos sistemą efektyvumą. Tai 

atliekama kartu organizuojant pirkimus, vykdant vieningus procesus bei drauge ieškant reikiamų 

sprendimų.
 
 

 

Sundhed.dk – oficialus Danijos e. sveikatos sistemos internetinis portalas. Portale prieinama 

pacientams, jų šeimoms bei sveikatos priežiūros specialistams aktuali informacija, taip pat 

suteikiama galimybė efektyviai šių tikslinių grupių komunikacijai. Šis oficialus Danijos e. sveikatos 

sistemos portalas  šalyje veikia nuo 2003 m., o prie jo prisijungiama naudojant elektroninį parašą, 

lankytojus suskirstantį į dvi grupes: piliečius ir specialistus. Tinklalapis valdomas specialaus 

komiteto, į kurio sudėtį įeina Danijos regionų atstovai, Sveikatos ministerijos atstovai ir 

savivaldybių bei vaistinių asociacijų atstovai.  

 

MedCom – nepelno siekianti organizacija (vienijanti valdžios įstaigas, sveikatos priežiūros 

specialistus ir privatų sektorių), įkurta 1994 m., reaguojant į bendrosios praktikos gydytojų 

poreikius. Pagrindinės MedCom funkcijos susijusios su sveikatos priežiūros sektoriaus elektronine 

komunikacija bei informacija: kokybės užtikrinimas, sistemų vystymas, testavimas, informacijos 

platinimas. 2007 m. buvo sukurtas tarptautinis MedCom padalinys, kurio funkcijos apima 

tarptautinių ryšių palaikymą bei dalyvavimą tarptautiniuose e. sveikatos projektuose.
 60

    

6.6 lentelė. Telemedicina. 
Pagrindinis Danijos telemedicinos tikslas – suteikti pacientams išsamiausią informaciją bei geriausią 

gydymą kuo arčiau jų. Ši gydymo rūšis idealiai tinka pacientams, gyvenantiems atokiose vietose (pvz., 

salose) bei ilgalaikės gydytojų priežiūros reikalaujantiems ligoniams. Keletas telemedicinos pagalba 

Danijoje teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų pavyzdžių:  

 sergančiųjų diabetu kraujo spaudimas matuojamas jiems neišeinant iš namų; 

 sergančiųjų chronišku bronchitu plaučių funkcionalumas matuojamas jiems neišeinant iš namų. 

Taip pat telemedicinos pagalba jiems teikiamos gydytojo konsultacijos; 

 slaugytojos namuose gydančios diabetu sergančių pacientų opas, nuotoliniu būdu gauna 

reikalingas gydytojų konsultacijas. 

Nuolatos plečiamos telemedicinos teikiamos galimybės medikų bendravimui (pvz., video konferencijos ir  

specialistų konsultacijos transliuojamų operacijų metu).   Taip pat telemedicina naudojama iš vienos 

ligoninės į kitą perduodant rentgeno analizės arba mamogramos rezultatus.
61

 

 

Vienas naujausių šalyje įgyvendintų pilotinių telemedicinos projektų –  Kopenhagos universitetinės 

ligoninės bei Bornholmo ligoninės vykdytas projektas, kurio metu buvo analizuojamos telemedicinos 

teikiamos galimybės gydant dvi tikslines ligonių, gyvenančių Bornholmo saloje, grupes. Pirmoji grupė – 

pacientai, kuriems numatytas kelio arba klubo protezavimas, gulintys Bornholmo ligoninėje ir laukiantys 

mediko konsultacijos. Šioje situacijoje Kopenhagos universitetinės ligoninės gydytojai gaudavo 

reikalingas diagnostines nuotraukas bei kitą medžiagą ir pacientams savo vertinimą bei  rekomendacijas 

pateikdavo tiesiogiai komunikuodami internetu. Antroji ligonių grupė – Bornholmo gyventojai, kuriems 

bendrosios praktikos gydytojo buvo numatyta  echokardiografija. Ši procedūra ligoniams specialiai 

apmokytos seselės taip pat buvo atliekama Bornholmo ligoninėje, o rezultatai telemedicinos priemonių 
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pagalba aptariami su kardiologu Kopenhagoje, su kuriuo medicinos sesuo drauge priimdavo sprendimą dėl 

tolimesnio paciento gydymo. Pagrindinės priežastys, lėmusios šio pilotinio projekto poreikį, – Bornholmo 

ligoninės ir salos izoliuotumas, dėl kurio sudėtinga įdarbinti reikiamą terapeutų kiekį, o  salos gyventojams 

iškyla daug nepatogumų vykstant kvalifikuotų specialistų konsultacijos į Kopenhagą.  

Projekto rezultatai buvo teigiami, o pagrindinė nauda atsirado iš sumažėjusio keliavimo poreikio ir tokiu 

būdu taupomo gydytojų ir pacientų laiko bei kaštų. Vis tik siekiant užtikrinti analogiškų projektų 

sėkmingumą būtina pakankamą dėmesį skirti šiems faktoriams:  

 Reikiamam medicininio personalo įtraukimui, siekiant tinkamai įvertinti, ar konsultacijos 

naudojant telekomunikacijos priemones gali atstoti konsultacijas gyvai susitinkant su pacientu; 

 Pakankamo medicininio personalo IT raštingumo lygio užtikrinimui bei aukštos kokybės 

techninės įrangos įsigijimui.
62

 

 

E. sveikatos sistemos finansavimas 

Danijos sveikatos priežiūros sistema (taip pat ir e. sveikatos sistema) yra finansuojama 

valstybės lėšomis ir visiems piliečiams užtikrina vienodas galimybes gauti reikiamas paslaugas.   

Be to, prie reikiamo e. sveikatos sistemos diegimo ir palaikymo finansavimo prisideda tai, jog 

šalyje veikia „vieno mokėtojo“ sveikatos priežiūros sistema. Dėl šios priežasties, e. sveikatos 

sistemos teikiama nauda tenka būtent šios sistemos kūrimą ir palaikymą finansavusiems asmenims, 

skirtingai nuo tų šalių, kuriose sveikatos priežiūrą apmoka ir valstybinės, ir nevalstybinės 

organizacijos.  

Svarbu ir tai, jog Danijos valdžia yra pajėgi investuoti orientuodamasi į ilgalaikę perspektyvą. 

Pavyzdžiui, e. sveikatos sistemos populiarinimui tarp bendrosios praktikos gydytojų valstybė 

naudojo specialų finansinio skatinimo mechanizmą. Šis skatinimas buvo naudojamas pradiniuose e. 

sveikatos sistemos diegimo etapuose. Pavyzdžiui, 1980 m. pirminės pagalbos gydytojai gaudavo 

subsidijas už sveikatos priežiūros išlaidų atlyginimo formų teikimą elektroniniu būdu.  Taip pat 

buvo nustatytos specialios kompensacijos už konsultacijas, teikiamas elektroniniu paštu, ir 2008 m. 

jau buvo užfiksuota 20 000 mėnesinių elektroninių žinučių tarp pacientų ir gydytojų.  

 

6.3. Kanados atvejo analizė 

Kaip ir Danijos, Kanados atvejo analizė įdomi tuo, jog šalyje e. sveikatos sistema yra 

diegiama jau daugiau nei 15 metų. Kadangi sistemos diegimas yra įgyvendinamas ne iki galo 

sklandžiai, Kanados patirties analizė leidžia papildomai įvertinti sritis, kurioms, siekiant išvengti 

galimų nesėkmių, reikėtų skirti didesnį dėmesį. 

Analizuojant šios šalies patirtį, verta atsižvelgti į du svarbius Kanados sveikatos priežiūros 

sistemos skiriamuosius bruožus: 

 sistema yra finansuojama valstybės lėšomis, siekiant užtikrinti visiems piliečiams prieinamą 

reikiamą medicininę pagalbą; 
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 kiekvienoje iš dešimties šalies provincijų bei trijų teritorijų naudojami skirtingi sveikatos 

draudimo planai (parengti vadovaujantis bendromis Kanadoje taikomomis normomis) bei 

įgyvendinami skirtingi e. sveikatos sistemos variantai.
63

 

 

E. sveikatos sistemos diegimas 

Kanados e. sveikatos sistemos diegimo pradžia galima laikyti 1997 m., kai Vyriausybė 

patvirtino finansavimą nacionalinės sveikatos informacinės sistemos vystymui bei įkūrė 

„Patariamąją sveikatos infostruktūros
64

 tarybą“ (angl., Advisory Council on Health Infostructure,  

toliau ACHI). Abu šiuos veiksmus inicijavo „Informacijos greitkelio patariamosios tarybos“ (angl., 

Information Highway Advisory Council) ir „Nacionalinio sveikatos forumo“ (angl., National Forum 

on Health) pateiktos rekomendacijos. 1997 m. pasirodžiusioje galutinėje ataskaitoje „Nacionalinis 

sveikatos forumas“ svarbiausiu šalies e. medicinos sistemos vystymo tikslu nurodė greitą faktais 

paremtos sveikatos sistemos vystymą, kurioje sprendimus priimtų sveikatos priežiūros specialistai, 

administracinis personalas, politikai, pacientai bei visuomenė. Drauge buvo pasiūlyta sukurti visos 

šalies mastu veikiančią visuomenės sveikatos informacinę sistemą.  

1999 m. ACHI pristatė galutinę ataskaitą, kurioje patvirtino, jog nacionalinio informacinio 

tinklo sukūrimas galėtų iš esmės pagerinti šalies sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, 

prieinamumą ir efektyvumą. Taryba nurodė 4 tikslus:  

1. Kanados sveikatos informacinės sistemos vizijos vystymas bei svarbiausių poreikių, kuriuos 

sistema turėtų atitikti, identifikavimas. 

2. Svarbiausių sistemos komponentų įgyvendinimui federacinio veiksmų plano parengimas; 

3. Bendradarbiavimo mechanizmų, reikalingų pasiekti bendram sutarimui dėl integruotos 

šalies sveikatos informacinės sistemos, parengimas; 

4. Iššūkių ir kliūčių, galinčių sutrukdyti efektyviai taikyti ICT, identifikavimas bei tinkamų 

problemų sprendimų generavimas.   

Tais pačiais metais buvo įkurtas Sveikatos ir informacinio greitkelio biuras (angl., Office of 

Health and the Information Highway, toliau OHIH), kuris buvo paskirtas atsakingu už ICT diegimą 

šalies sveikatos sektoriuje. Pagrindinės tuo metu nustatytos OHIH veiklos kryptys – žinių plėtra, 

bendradarbiavimo užtikrinimas bei federacinės politikos vystymas. 
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 Sveikatos infostruktūros terminas buvo pasirinktas siekiant trumpai apibūdinti reikiamus moderniųjų informacinių ir 

komunikacijos technologijų patobulinimus bei taikymą Kanados sveikatos sistemoje. 
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6.7 lentelė. Infoway investicinės programos
65 

Atitikdamos Infoway investicines programas, Kanados provincijos ir teritorijos gali teikti projektines 

paraiškas, EHR ir susijusių sistemų diegimo finansavimui gauti: 

 Registrai (numatyta 134 mln. $) –  programa, skirta pacientų bei patvirtintų sveikatos priežiūros 

paslaugų teikėjų registrų šalies provincijose ir teritorijose kūrimui; 

 Diagnostinių paveikslų sistemos (DI) (numatyta 365 mln. $) – programa, skirta skatinti sistemų, 

reikalingų elektroniniu būdu rinkti, saugoti, valdyti, platinti bei rodyti pacientų rentgeno tyrimus 

(skaitmeniniu formatu), kūrimą. Siekiant maksimalaus DI sistemų efektyvumo, būtinas skaitmeninių 

archyvavimo technologijų naudojimas (PASC). Kadangi PASC sistemos dažnai yra per brangios 

nedidelėms gydymo įstaigoms, numatomos investicijos, skirtos sukurti galimybes vienai ligoninei 

saugoti kelių medicinos įstaigų (ar visos provincijos) duomenis.   

 Vaistų informacinės sistemos (numatyta 250 mln. $)  – programa, teikianti paramą sistemų, skirtų 

pacientų vaistų naudojimo duomenų saugojimui ir platinimui, kūrimui. Ši sistema leis prieš paskiriant 

vaistus įvertinti paciento alergiškumą bei galimą sąveiką su kitais jo/jos naudojamais vaistais. Tokiu 

būdu sumažės neigiamo vaistų poveikio atvejų skaičius.  

 Laboratorijų informacinės sistemos (numatyta 170 mln. $) – pagal šią programą parama teikiama 

projektams, kurie įgalins medicininį personalą naudoti laboratorinių testų duomenis nepriklausomai nuo 

šių testų atlikimo vietos. Testų rezultatai bus automatiškai saugomi elektroninėse pacientų sveikatos 

istorijose.  

 EHR (numatyta 510 mln. $) – parama teikiama projektams, skirtiems sudaryti sąlygas sveikatos 

priežiūros paslaugų teikėjams matyti ir tam tikrais atvejais atnaujinti asmens sveikatos istoriją. EHR – 

tai išsamus, saugus ir integruotas asmens sveikatos istorijos įrašas, sujungtas su visomis e. sveikatos 

tinklo sistemomis. 

 Telemedicina (numatyta 120 mln. $)  – parama teikiama telemedicinos sprendimams diegti. 

 Visuomenės sveikatos būklės sekimas (numatyta150 mln. $)  – parama skiriama projektams, 

įgyvendinantiems e. sprendimus infekcinių ligų identifikavimui ir valdymui.  

 Inovacijos ir jų taikymas (numatyta 60 mln. $) – parama skiriama projektams, kuriuose numatoma 

taikant inovatyvias informacines bei tele komunikacijų technologijas pasiekti akivaizdžią medicininę 

naudą. Vienas iš projektams keliamų reikalavimų – pritaikymo kitose šalies teritorijose  galimybė .   

 Infostruktūra (numatyta 52 mln. $) – investicinė programa, skirta bendrų sprendimų ir standartų 

kūrimui, užtikrinant Kanados EHR sistemos vientisumą.  

 Pacientų prieiga prie kokybiškų sveikatos priežiūros paslaugų (numatyta 50 mln. $) – remiami 

projektai, gerinantys pacientų galimybes laiku gauti reikiamą pagalbą bei mažinantys laukimo laiką 

(pvz.: chroniškų ligų valdymo priemonės, pacientų portalai ir tvarkaraščių sudarymas). 

 Vartotojų sveikatos sprendimai (numatyta 45 mln. $) –programa, skirta Kanados piliečių ugdymui ir 

įgalinimui. 

 E. medicininės istorijos ir jų integracija (numatyta 340 mln. $)  –programa, skirta e. medicininių 

istorijų sistemos diegimui, jos integravimui su EHR sistema bei medicininio personalo įgalinimui 

tinkamai naudotis įvairiomis e. medicinos teikiamomis galimybėmis. 

1999 – 2002 m. specialios ACHI darbo grupės vykdė veiklą šiose prioritetinėse srityse: 

strateginis planavimas, telemedicina, asmens sveikatos duomenų apsauga, sveikatos priežiūra ir 

elektroniniai sveikatos įrašai. Vėliau ACHI veiklos pagrindu buvo įkurtas „Patariamasis 

                                                 
65

 Canada Health Infoway. Infoway’s Investment Programs. 2011. <https://www.infoway-inforoute.ca/lang-en/about-

infoway/approach/investment-programs>. ir prezentacija: PricewaterhouseCoopers LLP. eHealth – Transforming an 

Industry. 2010. 



Analizės, kaip diegiama nacionalinė e. sveikatos sistema, galutinė ataskaita   

 

    

65 

informacijos bei naujų technologijų komitetas“ (angl., Advisory Committee on Information and 

Emerging Technologies). 
66

 

Visi šie parengiamieji veiksmai sukūrė reikiamas prielaidas šalyje pradėti diegti elektroninės 

sveikatos istorijos (EHR) sistemas. Stengiantis užtikrinti šių sistemų tarpusavio sąveiką 

nacionaliniu mastu, 2001 m. buvo įsteigtas koordinatorius – Kanados sveikatos informacinis centras 

(angl., Canada Health Infoway, toliau Infoway). Infoway dirba su 10 šalies provincijų ir 3 

teritorijomis ne tik užtikrindama saugių sistemų diegimą, bet ir įgalindama sėkmingą dalinimąsi 

gerąja praktika.   

2001 m. šalies vyriausybė Infoway veiklos finansavimui skyrė 500 mln. dolerių. 2003 m., 

siekiant paskubinti EHR sistemos vystymą, bendrų IT standartų šalyje kūrimą bei tolimesnį 

telemedicinos vystymą, organizacijai buvo skirti papildomi 600 mln.
 67

  

Vienas iš pagrindinių organizacijos tikslų yra pasiekti, kad iki 2016 m. - 100 proc. kanadiečių 

turėtų savo elektroninę sveikatos istoriją (2010 m. buvo pasiektas 46 proc. rodiklis). Ši institucija be 

nacionalinio koordinavimo, taip pat atlieka nacionalinių standartų leidimo, gerosios praktikos 

kaupimo bei nacionalinių investicijų teikimo funkcijas. Nacionalinės investicijos yra teikiamos 

konkretiems projektams provincijose ar teritorijose pagal vieną arba daugiau iš dvylikos patvirtintų 

programų (pvz., Registrai, Laboratorijų informacinės sistemos, Vaistų informacinės sistemos ir pan. 

detaliau žr. 6.7. lentelę). 

Turint omeny jau gana ilgai trunkantį e. sveikatos sistemos diegimą šalyje bei pakankamai 

mažą gyventojų, turinčių e. sveikatos istoriją, procentą, verta trumpai paminėti ir ekspertų 

nurodomas priežastis, lėmusias ne visai sklandų sistemos diegimą šalyje bei galimus kelius sistemos 

efektyvinimui. Kaip pagrindinė problema, lėmusi brangų bei ne iki galo sklandų ir greitą sistemos 

diegimą, nurodomas sistemos diegimui taikytas „iš viršaus žemyn“ požiūris, kai nacionalinė 

strategija buvo nuleista atskiroms provincijoms ir teritorijoms, o medicininis personalas buvo ne 

pakankamai įtrauktas į sistemos kūrimo procesą. Kita problema – per mažas dėmesys skiriamas 

medicininio personalo ir pacientų poreikiams. Ilgą laiką nebuvo kreipta dėmesio į tokius svarbius e. 

sveikatos sistemos parametrus kaip problemų sąrašai, medicininiai užrašai bei kompiuterizuota 

sprendimų priėmimo funkcija.     

6.8 lentelė. Elektroninis medicininis įrašas
68 
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 Health Canada. Canada’s Health Infostructure. 2007 10. < http://www.hc-sc.gc.ca/hcs-sss/ehealth-

esante/infostructure/hist-eng.php> 
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 Health Canada. Canada’s Health Infostructure. 2007 10. < http://www.hc-sc.gc.ca/hcs-sss/ehealth-

esante/infostructure/hist-eng.php> 
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 Canada Health Infoway. Electronic Medical Records. 2011. <https://www.infoway-inforoute.ca/working-with-

ehr/health-care-providers/emrs> 

Kanados medicinos asociacijos duomenimis 2008 m. šalyje medicinos įstaigose pacientai apsilankė 335 

milijonus kartų, iš kurių 94% atvejų reikiami medicininiai įrašai buvo atlikti ranka.  

Elektroninis medicininis įrašas (angl., Electronic medical record, toliau EMR) – tai sistema, skirta užtikrinti 

organizuotą bei lengvai prieinamą medicininės informacijos saugojimą elektroniniu formatu. Medikams bei 

visai ligonių priežiūrą vykdančiai komandai (įskaitant seseles ir administracinį personalą) yra suteikiamas 

priėjimas prie elektroninių paciento sveikatos informacijos duomenų, sprendimų priėmimo sistemų, 

apmokėjimo programų bei administracinių sistemos funkcijų.  

EMR sistema surenka ir įrašo pacientų sveikatos informaciją elektroniniu formatu. Visa medicininė 

http://www.hc-sc.gc.ca/hcs-sss/ehealth-esante/infostructure/aciet_ccint-eng.php
http://www.hc-sc.gc.ca/hcs-sss/ehealth-esante/infostructure/aciet_ccint-eng.php
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Keletas iš aspektų, į kuriuos toliau vystant sistemą rekomenduojama atkreipti papildomą 

dėmesį: 

 didesnis medicininio personalo įtraukimas, kuris užtikrintų geresnį technologijų taikymą 

sveikatos priežiūros paslaugų teikimui; 

 specialios investicijos e. sistemos populiarinimui; 

Apmokėjimo metodų sukūrimas, vertinančių realią pacientams e. sveikatos sistemos pagalba 

suteiktą naudą bei sistemos galimybių panaudojimą.
69

 

  

E. sveikatos sistemos valdymas  

Turint omeny tai, jog Kanados e. sveikatos sistema yra paremta EHR sistemos diegimu ir 

plėtra (bei susijusių programų įgyvendinimu), šiame skyrelyje trumpai apžvelgsime būtent EHR 

diegimo organizavimą ir valdymą.  
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 Rozenblum R. et al.,CMAJ. A qualitative study of Canada’s experience with the implementation of electronic health 

information technology.Canada: 2011. 

informacija, siunčiama į mediko kabinetą, yra išsaugoma EMR, kuri yra neatskiriama nacionalinės sistemos 

EHR dalis. EHR – tai privatus ir saugus informacinis tinklas, jungiantis įvairiose pacientų priežiūros 

įstaigose kaupiamą informaciją. EMR sistemos leidžia sukaupti būtiną informaciją, kuri vėliau saugoma ir 

perduodama EHR sistemos pagalba. EMR sistemos ne tik leidžia sukelti informaciją į EHR, bet ir parsisiųsti 

reikiamą konkretaus paciento sveikatos informaciją.   
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6.2 paveikslas. E. sveikatos sistemos valdymas
 70

 

 
E. sveikatos sistemų diegimas bei jų teikiamos naudos vertinimas turėtų būti atliekami 

naudojant integruotą pokyčių valdymo metodologiją. Infoway medicininių sistemų įsisavinimo 

grupė siekia užtikrinti reikiamą pokyčių valdymą šalyje, šiam tikslui skirdama specialias 

investicijas bei reikiamos kvalifikacijos atstovus darbui atskiruose šalies regionuose. 

 

2010 m. liepos – spalio mėn. Kanadoje buvo atliktas e. sveikatos sistemos diegimui 

naudojamų pokyčio valdymo metodų vertinimas.  Buvo nustatyta, jog tam tikros metodikos yra 

taikomos visose tyrime dalyvavusiose administracinėse teritorijose. Tai pat buvo išskirta ši geroji 

praktika: 

 individai bei organizacijos, gaunantys tiesioginę naudą iš vykdomų e. sveikatos sistemos 

pokyčių, paprastai prie vykdomų pokyčių prisideda aktyviausiai; 
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 Canada Health Infoway. About Canada Health Infoway. 2011. < https://www.infoway-inforoute.ca/lang-en/about-
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 iniciatyvos, diegiančios standartizuotus ar jau pasiteisinusius metodus, paprastai 

įgyvendinamos efektyviau; 

 labai svarbus ankstyvas rezultatų demonstravimas, paremtas išsamių duomenų analize; 

 svarbu taikyti nuolatinį kokybės gerinimo ciklą; 

 paprastai didesnės paramos sulaukia iniciatyvos, akivaizdžiai rodančios medicininę naudą 

nuo pat projektų įgyvendinimo pradžios.   

 

Siekiant paskatinti tinkamą e. sveikatos sistemos pokyčių valdymą Infoway įkūrė visos 

Kanados mastu veikiantį pokyčių valdymo tinklą.  

 

E. sveikatos sistemos finansavimas 

Didžiąją e. sveikatos sistemos finansavimui reikalingų lėšų dalį skiria federacinė šalies 

vyriausybė. Tuo tarpu tinkamą lėšų paskirstymą užtikrina Infoway.  

Infoway bendradarbiaujant su šalies provincijomis ir teritorijomis buvo parengta Kanados 

EHR programa (EHR Blueprint), kurioje numatytos remiamų projektų sritys. Įvertinę unikalius 

poreikius teritorijų ir provincijų valdžios atstovai Infoway teikia parengtus projektinius pasiūlymus, 

kurių tinkamumas finansavimui gauti vertinamas pagal iš anksto nustatytus kriterijus. Projektams, 

kuriems nusprendžiama suteikti finansinę paramą, skiriama iki 75% tinkamoms išlaidoms 

finansuoti reikiamų lėšų. Tuo tarpu projekto iniciatorius skiria likusią sumą bei projekto vykdymui 

reikalingas lėšas. Siekiant užtikrinti tinkamą projektų įgyvendinimą bei reikiamą projektų 

vykdytojų atskaitomybę, projektams skirtos lėšos išmokamos tik tada, kai pasiekiami iš anksto  

numatyti rodikliai. Visų patvirtintų projektų įgyvendinime dalyvauja ir Infoway atstovas, 

užtikrindamas reikiamas vadybines kompetencijas. 
71

 

Bendru atveju, pradžioje yra suteikiama 20% visos numatytos skirti sumos, projekto metu 

suteikiama dar 30%, o likusi pusė (50%) numatyto finansavimo yra paskiriama tik tada, kai sistema 

yra galutinai įgyvendinta ir veikia. Finansavimas skiriamas tik tiems projektams, kurie yra susiję 

elektroninės sveikatos istorijos sistemos diegimu (pvz., nėra finansuojami projektai, kurie tiesiog 

palengvina sveikatos agentūrų veiklą). Iki 2010 m. gruodžio 31 d. Informacinis centras patvirtino 

finansavimą 306 projektams visoje Kanadoje, iš jų – 193 projektai yra arba pradėti įgyvendinti, arba 

jau sėkmingai veikiantys. 

6.9 lentelė. E. sveikatos sistemos teikiamos naudos pristatymas
72 
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Siekdama tinkamai pristatyti Kanados vyriausybės investicijų į ICT sistemas teikiamą naudą šalies 

sveikatos sistemai, Infoway 2006 m. sukūrė naudos vertinimo metodiką ir strategiją, kuri nuo to laiko 

taikoma Kanadoje vykdomiems projektams. Kiekvieną sykį, kai įgyvendinant tam tikrą investicijų programą 

pasiekiamas pakankamas progresas, Infoway atlieka studiją, vertinančią pasiektą poveikį bei viešina gautus 

rezultatus.   

https://www.infoway-inforoute.ca/lang-en/about-infoway/approach/demonstrating-benefits-of-investments
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6.4. Australijos atvejo analizė 

E. sveikatos sistemos diegimas 

Australijos, kaip ir kitų išanalizuotų šalių, sveikatos apsaugos sistema susiduria su 

reikšmingais iššūkiais, kurių pagrindinis – informacijos laikymo, dalinimosi ir naudojimo tarp 

sveikatos apsaugos institucijų problema. Pagal savo esmę sveikatos industrija yra žinių industrija, 

kur informacija vaidina esminį vaidmenį visais aspektais – tiek sveikatos apsaugos planavime, tiek 

valdyme, tiek paslaugos tiekime. Nepaisant to, vos prieš dešimtmetį pirminiai informacijos 

naudojimo įrankiai Australijoje vis dar buvo rašikliai, popierius ir žmogaus atmintis. Australijos 

sveikatos apsaugos informacija galėjo būti apibūdinama kaip daugybė atskirų informacijos 

„salelių“, saugomų popieriniame formate. 

Tokių „klystančių“ įrankių naudojimas ir geresnio informacijos saugojimo ir dalinimosi 

poreikis paskatino diegti e. sveikatos sistemas. Investicijas į e. sveikatos sistemą skatino ir tyrimų 

rezultatai, kurie parodė, kad iki 18% medicininių klaidų buvo padaromos dėl netinkamo 

informacijos apie pacientą prieinamumo. 

Atsižvelgiant į išvardintas problemas, su kuriomis susidūrė Australijos sveikatos apsaugos 

sektorius, buvo sudarytas Nacionalinis veiksmų planas, kuris koncentravosi keturiose srityse:
 73

 

 įdiegimas nacionalinio „sveikatos informacijos greitkelio“ infrastruktūros ir taisyklių, 

leidžiančių prieiti ir naudotis informacija visame sveikatos sektoriuje; 
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« Natioal E-Health Strategy », 2008 http://www.ahmac.gov.au/cms_documents/National%20E-

Health%20Strategy.pdf  

Pastaraisiais metais buvo atliktos trys svarbesnės studijos: 

 Diagnostinių paveikslų sistemų (DI) vertinimas atskleidė, jog tarp 2005 ir 2011 m. sistemos 

vartotojų skaičius išaugo nuo 20 000 iki 43 000. Teigiama, jog galutinai įdiegta sistema leis šalyje 

pasiekti tokius pačius rezultatus, kokie būtų pasiekti papildomai įdarbinus 500 specialistų. DI 

sistemos kelia medicininio personalo produktyvumą bei pagreitina diagnozės pateikimą pacientui, o 

drauge ir reikalingo gydymo pradžią.  

 Vaistų informacinės sistemos vertinimas parodė, jog didžiausia sistemos teikiama nauda – 

išaugęs pacientų saugumas (įskaitant mažesnį neigiamą vaistų poveikį, mažesnį piktnaudžiavimą 

receptiniais vaistais, geresnį vartojamų vaistų suderinamumą bei išaugusį vartotojų ir tiekėjų 

pasitenkinimą). Ši nauda pinigine išraiška įvertinta 252 mln. dolerių. Dar 184 mln. buvo įvertintas 

išaugęs medicininio personalo produktyvumas bei geresnis vaistams skirtų lėšų valdymas.  Tarp 

2005 ir 2011 m.sistemos vartotojų skaičius išaugo nuo 10000 iki 30000.  

 Telemedicinos sistemos vertinimas parodė, jog šalyje padaugėjo įvairių galimybių sveikatos 

priežiūros paslaugų prieigos, kokybės  bei produktyvumo gerinimui, o pačios sistemos nauda buvo 

jaučiama ir medicininio personalo, ir pacientų, ir visos e. sveikatos sistemos mastu. Kanados 

telemedicinos tinklas – vienas didžiausių pasaulyje. 2010 m. šalyje veikė 5710 telemedicinos 

sistemos punktai. Per metus buvo atlikta beveik 260 000 telemedicinos komunikacijos sesijų, dažnai 

įtraukusių du ar daugiau medikų, atliekančių paciento diagnozę, stebėjimą ar skiriančių gydymą. 

Vertinama, jog trečdalis šių sesijų vyko iš kaimo ar nutolusių šalies vietovių, tokiu būdu sutaupant 

apie 46.8 mln. km kelionės (kas savo ruožtu pacientams leido sutaupyti apie 70 mln. dolerių 

kelionės kaštų). Telemedicinos vystymosi tempas šalyje pastarąjį penkmetį siekia 35% per metus.   

http://www.ahmac.gov.au/cms_documents/National%20E-Health%20Strategy.pdf
http://www.ahmac.gov.au/cms_documents/National%20E-Health%20Strategy.pdf
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 investicijų skatinimas į aukšto prioriteto kompiuterines sistemas ir įrankius, kurie gali duoti 

apčiuopiamos naudos Australijos piliečiams, sveikatos apsaugos tiekėjams ir sistemos 

valdytojams; 

 skatinimas sveikatos sektoriaus dalyvių priimti ir naudoti aukšto prioriteto sistemas ir 

įrankius, kai tik jie tampa prieinami; 

 įsteigimas e. sveikatos valdymo režimo, kuris įgalintų efektyvų nacionalinės e. sveikatos 

sistemos veiklų koordinavimą ir priežiūrą. 

Australijos nacionalinės e. sveikatos sistemos diegimas remiasi septyniais pagrindiniais 

principais. Visų pirma, siekiama, kad būtų užtikrinta nacionalinė infrastruktūra sistemos diegimui. 

Investicijos į infrastruktūrą turėtų būti vienkartinės, kad būtų išvengta didelių sistemos vystymo 

kaštų, investicijų dubliavimo. Diegiant sistemą įtraukiama kuo daugiau susijusių šalių, tarpininkų, 

taip pat siekiama įtraukti pakankamą tinkamus įgūdžius turinčių specialistų skaičių, taip užtikrinant 

kuo patogesnės sistemos sukūrimą. Taip pat laikomasi išlyginimo principo, kad šalyje būtų 

užtikrintas vienodas e. sveikatos sistemos prieinamumo, naudojimo lygis, o tam diegiant sistemą 

reikia pripažinti skirtingas regionų, institucijų pozicijas šioje srityje, tačiau, iš kitos pusės, 

balansuojama tarp institucijų reguliavimo ir nepriklausomumo. Paskutinis principas, kurio 

laikomasi diegiant Australijos nacionalinę e. sveikatos sistemą, tai orientacija į ilgalaikius 

rezultatus. Svarbu pabrėžti, jog nacionalinėje e. sveikatos strategijoje ypatingai pabrėžiama tai, jog, 

nors galutinis e. sveikatos sistemos tikslas yra turėti unifikuotą, nacionaliniu lygiu veikiančią 

pacientų duomenų sistemą, tačiau dėl federacinio valstybės statuso, vietinei teritorijų valdžiai 

paliekama daug laisvės sistemų diegime ir jų funkcionalumo pasirinkime. 

Nors e. sveikatos sistemos diegimo pradžia ir pirmosios iniciatyvos Australijoje padėtos 

įgyvendinti dar 1996 m., tačiau dėl proceso fragmentiškumo, koordinavimo nacionaliniu lygmeniu 

bei stabilaus finansavimo trūkumo, sistemos diegimas sukūrė atskiras lokalaus pobūdžio sistemas. 

Papildomos tokio padriko ir nerezultatyvaus e. sveikatos sistemos kūrimo priežastys įvardijamos ir 

politinių prioritetų kaita ir skubotas strateginių sprendimų priėmimas politiniame lygmenyje, 

neturint aiškios ir suprantamos strategijos.
74

 

Toks e. sveikatos sistemos fragmentiškumas darė ženklią įtaką tolimesnei sistemos diegimo 

raidai, ko pasėkoje buvo nuspręsta unifikuoti e. sveikatos diegimą visoje valstybėje bei įkurti 

koordinuojančią instituciją – nacionalinę e. sveikatos diegimo instituciją. Bendrai vertinant 2008 m. 

e. sveikatos strategijoje numatyti trys pagrindiniai žingsniai bei preliminarus jų įgyvendinimo 

terminas: 

1. Sujungti ir bendrauti. Skirta sujungti veikiančias sveikatos priežiūros institucijas į vientisą 

sistemą, sudarančią galimybes keistis informacija. Remiantis strategijoje numatytu planu, 

žingsnis truks 3 metus. 

2. Bendradarbiauti. 6 metus trunkantis etapas, kurio metu siekiama didinti bendradarbiavimą 

tarp sveikatos priežiūros institucijų taip gerinant teikiamų paslaugų kokybę. 

3. Integruoti. Planuojamas pilnas sistemos integravimas į kasdienę veiklą, jos pildymas ir 

vystymas. Numatoma etapo trukmė – 10 metų. 
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Bendrai šiuo metu vykdomas e. sveikatos diegimas yra orientuotas į tris pagrindinius 

uždavinius, priklausančius pirmajam diegimo etapui, kurie leistų ateityje sėkmingai vystyti e. 

sveikatos sistemą: 

1. Nacionalinių sveikatos priežiūros numerių (angl., National Healthcare Identifiers) sistemos 

kūrimas. 2010 m. įstatymiškai įtvirtinta ir pradėjusi veikti nauja kodavimo sistema, 

remiantis kuria kiekvienam pacientui ir gydymo įstaigai (arba privačiam gydymo paslaugas 

teikiančiam specialistui) yra suteikiamas unikalus numeris, suteikiantis galimybę 

identifikuoti tiek pacientus, tiek gydymo įstaigas nacionalinėje sistemoje. 

2. Nacionalinės identifikavimo ir leidimo prisijungti sistemą. Iki 2012 m. vidurio turinti pradėti 

veikti sistema skirta užtikrinti saugų prisijungimą prie nacionalinės sistemos bei saugius 

duomenų mainus. 

3. Personaliai  valdomų elektroninių sveikatos įrašų sistema. Iki 2012 m. vidurio 

pradėsiančioje veikti sistemoje, pacientui išreiškus norą, bus kaupiama jo asmeninė 

informacija ir ligos istorija. Tikimasi, jog sistema suteiks galimybes užtikrinti kokybiškus 

pacientų duomenų mainus tarp visų Australijos teritorijų ligoninių, taip gerinant teikiamas 

sveikatos priežiūros paslaugas. 

Diegiant nacionalinę e. sveikatos sistemą, Australija susiduria su šie tiek neįprasta problema – 

pradiniuose e. sveikatos sistemos etapuose vykusio nenuoseklaus sistemos diegimo, dalis sveikatos 

institucijų jau yra įsidiegusios vietinės ar regioninės reikšmės IT sistemas. Šių sistemų 

funkcionalumas skiriasi kiekvienoje valstijoje. Todėl didžiulis iššūkis Australijos e. sveikatos 

diegimo procese – suvienodinti šiuo metu veikiančias sistemas naudojant standartizuotas formas ir 

terminus bei paruošti jas pajungimui į nacionalinę e. sveikatos platformą. Svarbu paminėti, jog 

informacinių sistemų infrastruktūros skirtumų problemos apima ne tik valstybines, bet ir privačias 

ligonines bei šeimos gydytojus. Atitinkamai šiuo metu Nacionalinės e. sveikatos degimo institucijos 

koordinuojamos nacionalinės e. sveikatos sistemos diegimas vyksta skirtinga kiekvienoje 

teritorijoje, įvertinant tos teritorijos sveikatos priežiūros institucijų informacinių sistemų lygį. Toks 

laipsniškas sistemos diegimas leidžia kokybiškai paruošti kiekvienos teritorijos IT infrastruktūrą 

sistemos suvienodinimui. 

Svarbu paminėti, jog Australijoje e. sveikatos sistemos ir atskiros jų funkcijos yra intensyviai 

bandomos realiomis aplinkybėmis, šiam tikslui dažnai pasirenkant kelias ar keliolika ligoninių 

vienoje ar keliose Australijos teritorijose. Tokių bandymų realiomis sąlygomis nauda akivaizdi – 

nacionaliniu lygmeniu diegiama sistema ir standartai jau būna išbandyti praktikoje bei atitinkamai 

pakoreguoti, atsižvelgiant į su sistema dirbančių asmenų rekomendacijas ir atsiliepimus. 

 

E. sveikatos sistemos valdymas 

Kaip numatyta e. sveikatos sistemos strategijoje, Nacionalinė e. sveikatos diegimo 

institucija (angl., National E-Health Transition Authoriy (NEHTA) – centrinė už e. sveikatos 

sistemos diegimą atsakinga institucija, kurios tikslas yra koordinuoti e. sveikatos iniciatyvas 

nacionaliniu mastu bei prižiūrėti e. sveikatos infrastruktūros ir standartų diegimą. Institucijos 

valdybą, kuri atsakinga už strateginio lygmens sprendimų priėmimą, sudaro devynių Australijos 

teritorijų sveikatos priežiūros departamentų vadovai. Pagrindinės institucijos veiklos kryptys šiuo 

metu įvardijamos kaip: 

 individualių elektroninių sveikatos įrašų sistemos kūrimas; 

 e. sveikatos paslaugų vystymas; 
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 e. sveikatos sistemos sprendimų kūrimas. Pagrindiniai sprendimai apima e. patologiją (angl., 

ePathology), e. išrašymą (angl., eDischarge), e. siuntimą (angl., eReferral) ir e. vaistus 

(angl., eMedication); 

 nacionalinės infrastruktūros komponentų (institucijų ir asmenų kodavimo sistema, standartai 

ir terminologijos ir kt.) kūrimas. 

Už nacionalinių sveikatos priežiūros identifikatorių priskyrimą asmenims ir sveikatos 

priežiūros paslaugas teikiančioms įstaigoms suteikimą atsakinga Medcare Australia – sveikatos ir 

senėjimo departamento dalis, administruojanti valstybinį sveikatos apsaugos draudimo fondą ir 

kitas su Australijos piliečių sveikatos apsauga susijusias valstybės programas. 

E. sveikatos sistemos valdymas, dėl, jau minėtos, specifinės valstybės valdymo formos yra 

ženkliai sudėtingesnis, nei unitarinėje valstybėje (pvz., Estijoje arba Danijoje) dėl didesnio nei 

įprasta atskirtų teritorijų savarankiškumo. Dėl šios priežasties visi veiksmai, atliekami nacionaliniu 

lygmeniu yra detaliai derinami su kiekvienos teritorijos aukščiausiąja valdžia. Be to, svarbu 

atkreipti dėmesį į tai, jog nacionalinė e. sveikatos sistema oficialiai dar nėra veikianti, todėl 

sudėtinga vertinti šios sistemos valdymą einamuoju periodu. 

E. sveikatos sistemos finansavimas 

E. sveikatos sistemos diegimas didžiąja dalimi finansuojamas federalinio biudžeto lėšomis, 

tačiau finansavimas nėra ypatingai nuoseklus, vietoje to, skiriamos konkrečios sumos atskirų 

iniciatyvų (projektų) įgyvendinimui valstybiniu mastu. Kaip pavyzdį galima pateikti jau minėtus 

personaliai valdomus elektroninius sveikatos įrašus, kurių sistemos įdiegimui iš federalinio biudžeto 

yra skirti 466,7 mln. AUD
75

. Papildomai paminėtina ir vystomą telemedicinos programą, kuriai 

penkerių metų laikotarpyje numatytas 621 mln. AUD finansavimas.  
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 «The e health revolution – easier said than done », Dr Rhonda Jolly, 2011  

« http://www.aph.gov.au/library/pubs/rp/2011-12/12rp03.pdf » 

http://www.aph.gov.au/library/pubs/rp/2011-12/12rp03.pdf
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7. RESPUBLIKOS LYGMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ INTERVIU 
REZULTATŲ ANALIZĖ 

7.1. Interviu metodologija 

Respublikinio lygmens sveikatos priežiūros įstaigų interviu atrinktos įstaigos (toliau – RLSPĮ) 

vadovaujantis 2011 m. lapkričio 25 d. Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo 

ministerijos direktoriaus įsakymo Nr. T-206 „Dėl informacinės visuomenės plėtros komiteto prie 

susisiekimo ministerijos direktoriaus 2011 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. T-89 „Dėl ekonomikos 

augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonės 

Nr. VP2-3.1-IVPK-10-V „Elektroninės sveikatos paslaugos“ valstybės projektų sąrašo Nr. VP2-3.1-

IVPK-10-V-01 patvirtinimo“ pakeitimo“ nauja redakcija išdėstytu „Ekonomikos augimo veiksmų 

programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonės Nr. VP2-3.1-

IVPK-10-V „Elektroninės sveikatos paslaugos“ valstybės projektų sąrašas Nr. VP2-3.1-IVPK-10-

V-01“ sąrašu ir suderinus su LR SAM.  

2012 m. sausio – vasario mėn. laikotarpiu atlikti interviu su šiomis įstaigomis: viešoji įstaiga 

Respublikinė Šiaulių ligoninė (toliau - RSL), viešoji įstaiga Respublikinė Panevėžio ligoninė (toliau 

- RPL), viešoji įstaiga Respublikinė Klaipėdos ligoninė (toliau - RKLPL), viešoji įstaiga 

Respublikinė Kauno ligoninė (toliau - RKNL), viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninės 

Žalgirio klinika (toliau - VULZK), viešoji įstaiga Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė 

(toliau - RVUL), viešoji įstaiga Vilniaus miesto klinikinė ligoninė (toliau - VMKL), viešoji įstaiga 

Vilniaus universitetinė Antakalnio ligoninė (toliau - VUAL), Lietuvos sveikatos mokslų 

universiteto ligoninė viešoji įstaiga Kauno klinikos (toliau - LSMULKK), viešoji įstaiga Klaipėdos 

universitetinė ligoninė (toliau - KUL), viešoji įstaiga Klaipėdos jūrininkų ligoninė (toliau - KJL), 

viešoji įstaiga Kauno klinikinė ligoninė (toliau - KKL), viešoji įstaiga Vilniaus universiteto 

ligoninės Santariškių klinikos (toliau - VULSK). 

 

 
 

7.1 paveikslas. RLSPĮ geografinis pasiskirstymas. 
 

7.1 lentelė. RLSPĮ ir jų filialų, padalinių kontaktinė informacija. 
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RLSPĮ Adresas 

RSL 

V. Kudirkos g. 99A, 99B, 99C, Šiauliai 

Architektų g. 77, Šiauliai 

Darželio g. 10, Šiauliai 

V. Kudirkos g. 97, Šiauliai 

M.K. Čiurlionio g. 12, Šiauliai 

Birutės al. 51, Palanga 

Pavainiškės k. 4, Kelmės r. 

RPL 

Smėlynės g. 25, Panevėžys 

Jakšto g. 6, Panevėžys 

Smėlynės g. 38, Panevėžys 

Likėnų g. 43, Likėnų k. Pabiržės sen., Biržų r. 

Ramygalos g. 25, Panevėžys 

RKLPL 

S. Nėries g. 3, Klaipėda 

H. Manto g. 49, Klaipėda 

Jūros g. 4/N, Klaipėda 

Sodo g. 5, Klaipėda 

Taikos per.103, Klaipėda 

S. Daukanto g. 35, Klaipėda 

Šatrijos g. 3, Skuodas 

Baltikalnio g. 4/Bangų g. 6A, Klaipėda 

Baltikalnio g. 10A, Klaipėda 

Bokštų g. 6. Klaipėda 

Prano Lideikio g. 2, Klaipėda 

RKNL 

Hipodromo g. 13, Kaunas 

Taikos per. 112, Kaunas 

S. Dariaus ir S. Girėno g. 48, Kaunas 

S. Dariaus ir S. Girėno g. 50, Kaunas 

Miško g. 27, Kaunas 

Trakų g. 29, Kaunas 

Vytauto g. 61, Garliava 

Vytauto g. 63, Garliava 

Lietuvių g. 22, Kaunas 

Žiegždrių k., Samylų sen., Kauno r. 

Kiaunių g. 2/Elnių g.6, Kaunas 

J. Zikaro g. 14, Kačerginė 

Akacijų al. 2, Kulautuva 

VULZK Žalgirio g. 117, Vilnius 

RVUL Šiltnamių g. 29, Vilnius 

VMKL 
Antakalnio g. 57, Vilnius 

Antakalnio g. 17, Vilnius 

VUAL Antakalnio g. 124, Vilnius 

LSMULKK 

Eivenių g. 2, Kaunas 

Volungių g. 16, Kaunas 

Pilėnų g. 2, Sietyno k., Taurakienio sen., Kauno r. 

Vytauto per. 49, Kaunas 

Šilainių pl. 21, Kaunas 

Lopšelio g. 10, Kaunas 

KUL 
Liepojos g. 39, Klaipėda 

Liepojos g. 41, Klaipėda 
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RLSPĮ Adresas 

Liepojos g. 43, Klaipėda 

Liepojos g. 49, Klaipėda 

KJL 

Liepojos g. 45, Klaipėda 

Taikos per. 46, Klaipėda 

Klaipėdos pl. 76, Palanga 

Aušros g. 27, Švėkšna 

KKL 

Josvainių g. 2, Kaunas 

Baltijos g. 120, Kaunas 

Kęstučio g. 4A, Kaunas 

Laisvės al. 17, Kaunas 

Putvinskio g. 3, Kaunas 

VULSK 

Santariškių g. 2, Vilnius 

Kairiūkščio g. 2, Vilnius 

Tilto g. 13, Vilnius 

Tilto g. 11, Vilnius. 

Tilto g. 9, Vilnius 

Radvilų g. 5, Vilnius 

Mindaugo g. 26, Mindaugo g. 28/Šaltinių g. 6 Vilnius 

Naujųjų Valkininkų k., Varėnos r. sav. 

P. Širvio g. 5, Vilnius. 

Žolyno g. 12, Vilnius 

Nemenčinės pl. 7, Vilnius 

Santariškių g. 14, Vilnius. 

Birutės g. 1/20, Vilnius 

Petro Baublio g. 5, Vilnius 

Santariškių g. 7, Vilnius 

Santariškių g. 4, Vilnius 

Naujųjų Valkininkų k., Varėnos r. sav. 

Vytauto g. 15, Vilnius 

Vytauto g. 2, Druskininkai 

 

Interviu metu buvo įvertinta esama RLSPĮ  IRT infrastruktūra ir pasirengimas dalyvauti e. 

sveikatos sistemos įgyvendinime teisiniu,  organizaciniu ir techniniu/infrastruktūriniu aspektais. 

Interviu atlikti 2012 m. sausio 24 - vasario 2 dienomis. Tyrimo metu naudotas struktūrizuoto 

interviu metodas (klausimyno forma pateikta 1 priede). Taip pat, papildomai buvo pateikta anketa 

atitinkamai statistinei informacijai surinkti (anketos forma pateikta 2 priede, užpildytos anketos 

pateiktos 3 priede) bei atitikčiai reikalavimų nustatytų sveikatos priežiūros įstaigose diegiamoms 

informacinėms sistemoms (toliau – IS) (IS atitikties vertinimo forma pateikta 4 priede, užpildytos 

IS atitikties vertinimo formos pateiktos 5 priede), asmens duomenų tvarkymui ir informacinių 

technologijų (toliau - IT) saugai įvertinti (saugos atitikties vertinimo forma pateikta 6 priede, 

užpildytos saugos atitikties vertinimo formos pateiktos 7 priede). Interviu atliktas trylikoje RLSPĮ, 

kuriose dalyvavo: 2 vyr. gydytojai, 10 vyr. gydytojų pavaduotojų, 3 IT  vadovai, 12 IT specialistų ir 

2 kiti specialistai.  

Žemiau pateiktoje diagramoje grafiškai pavaizduota interviu dalyvavusių RLSPĮ kooperacija 

e.sveikatos projektuose (toliau - Projektai) bei preliminarios Projektų, kurių metu yra (bus) 

diegiamos naujos ir (ar) modernizuojamos esamos sveikatos priežiūros įstaigų (toliau - SPĮ) IS, 

vertės: 
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7.2 paveikslas. RLSPĮ tarpusavio sąveika įgyvendinant e. sveikatos projektus. 

 

Pastaba: interviu, pagal iš anksto suderintą apimtį, nebuvo atliktas Viešojoje įstaigoje 

Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje (paveiksle žymima - VPL), kuri dalyvauja, kaip 

partneris Viešosios įstaigos Vilniaus miesto klinikinės ligoninės įgyvendiname projekte „E. 

sveikatos paslaugų gyventojams ir pacientams kūrimas viešojoje įstaigoje Vilniaus miesto 

universitetinėje ligoninėje, viešojoje įstaigoje Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje ir 

viešojoje įstaigoje Vilniaus universitetinėje Antakalnio ligoninėje“. 

 

7.2. Interviu rezultatų analizė 

7.2.1. Sveikatos priežiūros įstaigų esamos IRT infrastruktūros ir pasirengimo 
dalyvauti e. sveikatos sistemos įgyvendinime įvertinimas 

Šiame skyriuje išsamiai apibendrinta RLSPĮ vadovų, jų pavaduotojų, IT vadovų, IT 

specialistų ir kitų kompetentingų specialistų, kurie dalyvavo interviu, nuomonė apie savo įstaigos 

veiklą, kompiuterizuojamus procesus, e. sveikatos sistemą ir IT valdymą. 

7.2.1.1. IRT svarba, nauda, plėtra 

Atlikus esamos RLSPĮ IRT infrastruktūros analizę paaiškėjo, kad 3 įstaigos neturi įsidiegusios 

pagrindinės SPĮ IS, kurioje būtų registruojami visi pacientai, jų apsilankymai (guldymo atvejai), 

gydymo informacija ir visa kita medicininė informacija. Šios įstaigos savo veikloje naudoja 

atskiras, tarpusavyje neintegruotas programines priemones, skirtas medicininės ir statistinės 

informacijos tvarkymui. Didžioji dalis RLSPĮ (5), savo veikloje yra įsidiegusios gamintojo UAB 

„EHS“ ligoninės informacinę sistemą pavadinimu „LIS“, 2 RLSPĮ – kompanijos Siemens 
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licencijuotą produktą „Soarian MedSuite“, 1 RLSPĮ UAB „Baltijos informacinių technologijų 

instituto“ su partneriais sukurtą ligoninės IS pavadinimu „ELI“, 1 įstaiga, IS „Ligoninės 

informacinė sistema“ ir 1 RLSPĮ gamintojo UAB „Skaitmeninės lankos“ sistemą „Med.I.S“. 

Atkreiptinas dėmesys, kad tik viena RLSPĮ sistemą kūrė pasitelkusi vidinius resursus. Kitos RLSPĮ 

pasirinko vieną iš šių variantų - gamintojų siūlomų produktų įsigijimas, su galimybe, prireikus, tuos 

produktus adaptuoti savo poreikiams, licencijuotų produktų su gamintojo arba tiekėjo siūlomu 

programinės įrangos palaikymu įsigijimas arba produktų nuoma.  

 

 

7.3 paveikslas. SPĮ informacinės sistemos. 

 

Atkreiptinas dėmesys, kad 8 RLSPĮ nurodė, jog esant galimybei laisvai rinktis, jos pasirinktų 

nuosavos SPĮ IS diegimo ir vystymo modelį, dėl šių teigiamų priežasčių: priklausomybės nuo 

programinės įrangos gamintojų ir tiekėjų minimizavimas arba visiškas šios priklausomybės 

eliminavimas, taip pat dėl galimybės programinę įrangą laisvai adaptuoti pagal RLSPĮ poreikius. 

Likusios 5 RLSPĮ pažymėjo, kad rinktųsi licencijuotą programinę įrangą dėl aukštesnio 

ergonominio ir išbaigtumo lygio, garantuoto palaikymo ir atnaujinimo, tačiau kaip vieną iš  

pagrindinių licencijuotos programinės įrangos trūkumų paminėjo neadekvačiai didelę licencijų  ir 

programinės įrangos palaikymo kainą Lietuvoje, nenusileidžiančią labiau išsivysčiusių šalių 

rinkoms. Pastebėtina, jog pastarosios RLSPĮ mano, kad ilgalaikėje (15 metų), perspektyvoje šis SPĮ 

IS diegimo ir vystymo modelis yra pigesnė alternatyva už nuosavos SPĮ IS vystymą. 

Nors dalis RLSPĮ neturi pagrindinių SPĮ IS, bet įvairių administracinių ir klinikinių procesų 

automatizavimui savo veikloje naudoja specializuotas IS. Dažniausiai naudojamos specializuotos IS 

yra radiologinių, instrumentinių tyrimų vaizdų saugojimo ir peržiūros IS (PACS), radiologijos IS 

(RIS), laboratorijos IS, rečiau – vaistų valdymo, operacinių valdymo, maisto bloko apskaitos 

sistemos. Viena RLSPĮ nurodė turinti receptų išrašymo sistemą, leidžiančią peržiūrėti vaistų 

anotacijas, kokioms ligoms gydyti vaistai yra skirti bei elektroniniu būdu išrašyti receptą 

nekompensuojamiesiems arba kompensuojamiesiems vaistams. Be jau minėtų IS, kasdienėje 

veikloje RLSPĮ taip pat naudojasi išorinėmis sistemomis SVEIDRA, jos posisteme SPAP 
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(stacionarinių paslaugų apskaitos posistemė), SODRA Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei 

elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų tvarkymo sistema (EPTS), išankstinės 

pacientų registracijos (toliau - IPR) sistema SERGU.LT bei vidinėmis buhalterinės apskaitos ir 

dokumentų valdymo sistemomis. 

Įstaigų vadovybė ne klinikiniais tikslais sistemomis reguliariai naudojasi įstaigos veiklos 

rodiklių stebėjimui ir kontrolei. Specialiais ataskaitų kūrimo įrankiais, dar vadinamais verslo 

analizės sistemomis (angl., business intelligence), suteikiančiomis galimybę lengvai pasiekti 

reikiamą informaciją, ją agreguoti bei pateikti įvairiais pjūviais, lengvai suprantama forma, 

naudojasi 2 RLSPĮ. 7 RLSPĮ informaciją analizuoja standartiniais pagrindinėje SPĮ IS gamintojų 

sukurtais ataskaitų kūrimo įrankiais. Dažnai informacija analizuojama ir iš išorinių sistemų (pvz, 

SVEIDRA ar jos posistemės SPAP). Dažniausiai RLSPĮ vadovybė stebi šiuos rodiklius:  

 kiek ir kokių pacientų buvo  hospitalizuota; 

 kiek yra laisvų vietų bei ar yra perteklius stacionaro skyriuose; 

 kiek ir kokių radiologinių ar laboratorinių ir kitų tyrimų buvo atlikta; 

 kiek ir kokių buvo suteikta paslaugų. 

 

 Tai vadovams leidžia efektyviau planuoti ir organizuoti savo įstaigos veiklą, operatyviau 

priimti sprendimus. Projektų įgyvendinimo metu RLSPĮ bus sudarytos galimybės sistemas įdiegti ir 

savo padaliniuose bei filialuose, kas leistų analizuoti dar tikslesnius duomenis ir statistinius 

rodiklius. Struktūriniuose padaliniuose pagrindinės SPĮ IS ir specializuotų IS vystymą yra 

numačiusios 7 RLSPĮ. 1 RLSPĮ savo filialuose ir padaliniuose bendrų IS vystyti neplanuoja. 

Po Projektų įgyvendinimo RLSPĮ planuoja stebėti šiuos rodiklius: 

 operacinių užimtumo, operacijų sąnaudų, operacijų statistiką pagal skyrius ir gydytojus; 

 suteiktų paslaugų informaciją pagal susirgimus, diagnozių grupes, paslaugų suteikimo 

trukmes; 

 informaciją kokios ligos dažniausiai gydomos, kaip gydomos, kokie gydymo rezultatai, 

kiek mirusių; 

 statistiką apie lovų užimtumą skyriuose lovų lygyje, vidutinio gulėjimo laiko, lovų 

apyvartą, lovų funkcionavimą; 

 informaciją apie registratūros darbo krūvį, pacientų praleistą laiką eilėse. 

 

RLSPĮ vadovybė pabrėžė, kad esminiai privalumai ir pirminiai tikslai, dėl kurių buvo 

nuspręsta diegti IS yra efektyvesnis ir skaidresnis RLSPĮ veiklos valdymas bei tikslesnis 

planavimas. 4 RLSPĮ nurodė, kad šiuo metu, vienas iš svarbiausių e. sveikatos sektoriaus tikslų – 

medicininės informacijos apie pacientą apsikeitimas elektroninėmis priemonėmis. Atsisakant 

popierinių dokumentų ir naudojant elektroninius, atsiranda galimybė informaciją stebėti realiu 

laiku, greičiau priimti sprendimus. Taip pat norima palengvinti gydytojų darbą ir skatinti juos 

užsiimti pagrindine veikla.  Vadovai, taip pat, mano, kad IS diegimas sąlygoja kokybiškesnių 

paslaugų teikimą ir įstaigos įvaizdžio pagerėjimą. Nors daugelis RLSPĮ jau turi įsidiegusios IS, 

tačiau, matoma, kad ne visus tikslus pavyko pasiekti maksimaliai. Tai, šiuo metu,  puikiai atsispindi 

problemose, kurias buvo paprašyta RLSPĮ įvardinti ir kurioms spręsti galėtų padėti IT sprendimai ar 

IS: 

 didelis „popierizmas“; 

 gaištamas laikas, ranka pildant dokumentus; 
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 sudėtingas popieriniuose dokumentuose esančios informacijos apdorojimas; 

 sudėtingas pacientų srautų valdymas; 

 tarp įstaigų trūksta bendradarbiavimo arba apsikeitimo aktualia, su pacientu susijusia, 

medicinine informacija; 

 sudėtingas darbuotojų darbo laiko planavimas ir kitos panašios problemos. 

 

3 RLSPĮ teigė, kad įgyvendinus Projektus didžiausia IT ir IS nauda bus pagerėjusi paslaugų 

kokybė ir efektyvumas, o 2 RLSPĮ teigė, kad didžiausia nauda bus jaučiama atsiradus galimybei 

apsikeisti medicinine paciento informacija. Pateiktame Projektų naudos rodiklių sąraše RLSPĮ buvo 

paprašyta naudos rodiklius išskirstyti pagal svarbą suteikiant jiems atitinkamus balus.  Nustatyta, 

kad didžiausią IT ir IS naudą RLSPĮ mato tikslesnės RLSPĮ paslaugų apskaitos, informacijos 

sprendimų priėmimo bei laiko taupymo srityse, šios sritys atitinkamai surinko 33, 32, 31, 30 balų, 

mažiausią - gydymo klaidų prevencijos ir piniginių lėšų taupymo srityse, atitinkamai po 18, 19, 22 

balų: 

 

 

7.4 paveikslas. IT ir IS nauda. 

 

RLSPĮ taip pat buvo paprašyta nurodyti į kurias IT sprendimų sritis, jų manymų, svarbiausia 

investuoti. Penkiais balais buvo žymima svarbiausia sritis, vienetu mažiausiai svarbi sritis. 

Daugiausia balų – 53, surinkusi sritis yra IS plėtra. RLSPĮ nurodė, kad pirmiausia investuotų į 

pagrindinės SPĮ IS plėtrą ar kūrimą, radiologijos ir instrumentinių tyrimų vaizdų archyvavimo ir 

peržiūros sistemą, laboratorijos IS, radiologijos IS, lovų ir operacinių valdymo sistemas, resursų 

valdymo sistemą, integracinių sąsajų, skirtų paciento medicininės informacijos apsikeitimui tarp 

įstaigų, kūrimą. Ne daug nuo IS plėtros atsilikusi sritis infrastruktūros plėtra (vidinių tinklų ir 

serverių vystymas RLSPĮ buveinėse ir filialuose, siekiant aukšto patikimumo ir prieinamumo) 

surinko 51 balą. Dauguma RLSPĮ atstovų mano, kad IT infrastruktūros plėtra turi būti suderinta su 
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informacinių sistemų plėtra. Kompiuterizuotų darbo vietų plėtra, darbuotojų kompiuterinio 

raštingumo kėlimas, IT specialistų kvalifikacijos kėlimas atitinkamai po 36, 21, 20 balų. Kaip kitas 

sritis į kurias norėtų investuoti RLSPĮ taip pat nurodė IT pagalbos tarnybos kūrimą (angl., IT 

Service Desk), operatyviam SPĮ IS naudotojų problemų sprendimui, priemones arba įrangą 

automatizuotam informacijos įvedimui naudojant RFID (radijo dažnio atpažinimo), NFC (bevielio 

duomenų perdavimo) ar kitas technologijas, specializuotų (nišinių) darbo vietų plėtrą, specializuotų 

paslaugų teikimui. 

 

 

7.5 paveikslas. IT sritys, į kurias svarbu investuoti. 

 

Pasidomėjus ar RLSPĮ yra įvertinusios poreikį IT ir IS investicijoms ir palaikymui, 9 RLSPĮ 

nurodė, kad tokio poreikio įvertinusios nėra, todėl tiksliai atsakyti, kiek lėšų reiktų skirti 

šiandieninių RLSPĮ IRT poreikių tenkinimui, negali. Į klausimą kiek lėšų investuojama į IT ir IS 

šiuo metu, interviu dalyviai atsakė, kad nepakankamai, kiek to norėtų. Dėl šios priežasties yra 

dalyvaujama ES struktūrinės paramos fondų lėšomis finansuojamuose projektuose ir šių projektų 

dėka, bus sukuriamos galimybės pacientams teikti kokybiškesnes SPĮ paslaugas ir tuo pačiu 

efektyvinti RLSPĮ veiklą. RLSPĮ pateikė preliminarius skaičius, kiek reikėtų lėšų investicijoms į IT 

ir IS bei jų palaikymui, jei RLSPĮ biudžetas būtų neribotas ir kiek galėtų arba skiria šiuo metu (žr. 

žemiau esančius paveikslus). 



                                                                 

 
7.6 paveikslas. Lėšų poreikis IT ir IS investicijoms ir palaikymui (neribotas biudžetas). 
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7.7 paveikslas. Lėšų poreikis IT ir IS investicijoms ir palaikymui (ribotas biudžetas). 



                                                                 

Šie poreikių ir realių galimybių skirtumai rodo, kad įstaigos neplanuoja ir vengia investuoti iš 

įstaigos biudžeto nes laukia finansavimo iš valstybės planavimo šaltinių: ES struktūrinių fondų, 

valstybės programų ar kt. RLSPĮ galimi skirti finansiniai ištekliai rodo, kad reikia ieškoti būdų 

efektyviai valdyti ir išnaudoti IS ir IT. Vieni iš šių būdų IRT srityje yra IT centralizacija ir bendrų 

IS naudojimas bei vystymas kartu su kitomis įstaigomis. Bendrų IS vystymo idėjai pritarė 12 

RLSPĮ. Jų nuomone, bendrų IS vystymas turi šiuos teigiamus aspektus: 

 mažesnės eksploatacinės išlaidos, naudojantis bendrais ištekliais; 

 agreguojamas didesnis finansavimas; 

 lengvesnis duomenų apsikeitimas; 

 sudaro prielaidas bendradarbiavimui; 

 bendrų sistemų vystymas turi didesnį postūmį IS gyvavimui. 

 

RLSPĮ taip pat nurodė ir bendrų IS vystymo neigiamus aspektus. RLSPĮ nuomone, 

pasirinkus bendradarbiavimo kelią: 

 

 atsiranda interesų derinimo problemos; 

 tampama priklausomu nuo partnerių; 

 gali išsiskirti RLSPĮ požiūriai į IS plėtrą ir tobulinimą, todėl IS vystymas sulėtėja ir tampa 

sudėtingesnis, nei  nepriklausomas IS vystymas. 

 

 Dar vienas trūkumas, trukdantis bendrai vystyti IS – skirtinga įstaigų specifika bei mažas 

„sąlyčio taškų“ kiekis. Kiekviena įstaiga specializuojasi tam tikrose srityse, todėl atsiranda naujų 

iššūkių, trukdančių pasiekti bendrų interesų tenkinimą. Anot informantų, RLSPĮ turi būti ne tik 

panašaus dydžio, bet ir turi sutapti teikiamų paslaugų nomenklatūros. 2 RLSPĮ priešinga nuomone, 

nesvarbu, jog skiriasi įstaigų specifika ar jų dydžiai, tačiau Lietuvoje turėtų būti naudojama ir 

vystoma viena IS apimanti visas SPĮ, o šios sistemos pritaikymas visų poreikiams būtų 

technologiškai išsprendžiamas klausimas. 

Įdomi nuomonė susiformavusi dėl IT centralizacijos. Daugelis RLSPĮ nesutiktų gauti IT 

infrastruktūros paslaugų iš kitų įstaigų, tačiau sutiktų pačios būti regioniniais centrais. Be to, dvi 

RLSPĮ tokiais centrais jau yra šiuo metu. 2 RLSPĮ nurodė, kad jei būtų kuriamas regioninis IT 

infrastruktūros centras, jis turėtų būti neutralus ir nepriklausantis nuo kitų SPĮ, nes konkurencinėje 

SPĮ aplinkoje, visoms SPĮ, nešališkai turi būti suteiktos vienodos sąlygos. 1 RLSPĮ nesutiktų būti 

regioniniu centru, nes tai, anot jos, būtų nukrypimas nuo jos pagrindinės veiklos. Yra manoma, kad 

pagrindiniai šio technologinio sprendimo kritiniai elementai yra ryšio kanalai ir duomenų 

konfidencialumas, tad tik išsprendus šiuos klausimus, kelios RLSPĮ sutiktų įvertinti IT 

infrastruktūros centralizacijos kaštus ir naudojimosi efektyvumą. 

 

7.2.1.2. E. sveikatos sistema 

 

Nacionalinės e. sveikatos sistemos, dar kitaip vadinamos e. sveikatos paslaugų ir 

bendradarbiavimo infrastruktūros IS (toliau - eSPBI IS) patvirtintą architektūrą teigiamai vertina 11 

RLSPĮ. Šios iniciatyvos įgyvendinimas užtikrintų Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos 

organizacinių, telekomunikacinių ir programinių priemonių bei duomenų bazių, skirtų centralizuotai 

formuoti, naudoti ir kaupti elektronines asmens sveikatos istorijas bei jomis keistis tarp SPĮ, jų 

specialistų ir kitų darbuotojų. Šių priemonių sukūrimas padėtų SPĮ tarpusavyje bendradarbiauti 

keičiantis medicinine paciento informacija, o pacientai galėtų naudotis tokiomis paslaugomis, kaip 

prieiga prie elektroniniu būdu kaupiamos informacijos apie juos, išankstinės registracijos pas 

gydytoją ir kt. per vieną, centrinę sistemą. RLSPĮ nuomone, vienas iš svarbiausių šios iniciatyvos 
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tinkamo įgyvendinimo prioritetų sklandžiam sveikatos sektoriaus elektroninių paslaugų diegimui 

turėtų būti teisinės bazės reglamentavimas. Ši teisės aktų bazė turėtų apimti tokių nacionalinių 

sprendimų, kaip eSPBI IS ir kitų nacionalinių sistemų detalų reglamentavimą. Taip pat reikalavimus 

SPĮ IS, integracinių sąsajų aprašus, aiškiai ir logiškai išdėstytus nacionalinių sistemų diegimo 

planus. RLSPĮ nurodė, jog be teisinės bazės dar yra reikalingas centrinis koordinavimo organas. 

Toks organas visapusiškai padėtų spręsti kylančias problemas, koordinuotų e. sveikatos dalyvių 

žingsnius, skatintų tarpinstitucinį bendradarbiavimą ir padėtų įgyvendinti užsibrėžtus e. sveikatos 

tikslus. Manoma, kad aiškus, struktūrizuotas reglamentavimas padėtų išspręsti problemas, galimai 

kilsiančias dėl sąveikos tarp eSPBI IS ir SPĮ IS. Dėl anksčiau paminėtų priemonių trūkumo RLSPĮ 

vykdydamos Projektus, susiduria su tam tikros informacijos stoka. Kalbant apie eSPBI IS įstaigoms 

nėra aišku, kaip pavyks užtikrinti integracinius bei perduodamos informacijos saugos 

(konfidencialumo) uždavinius, nors RLSPĮ vykdomų projektų finansavimo paraiškose reikalaujama 

numatyti duomenų mainus su šia sistema. Kadangi draudžiama dubliuoti eSPBI IS numatytus 

funkcionalumus, RLSPĮ savo kuriamų ar modernizuojamų SPĮ IS Projektuose negali numatyti 

panašių funkcionalumų kūrimo paslaugų. Tai kelia grėsmę, jog neįgyvendinus eSPBI IS projekto, 

RLSPĮ neturės vieno ar kelių klinikinėje veikloje reikalingų SPĮ IS funkcijų, pvz. elektroninių 

medicininių įrašų (toliau - EMI) duomenų apsikeitimo. Šias problemas sąlygoja dar ir tai, kad 

eSPBI IS šiuo metu nėra sukurta ir neaišku ar bus sukurta įstaigoms baigus SPĮ IS kūrimo bei 

modernizavimo Projektus. Šiuo metu dėl 6 RLSPĮ Projektų yra priimtas sprendimas skirti 

finansavimą, tad šios RLSPĮ yra pasirašiusios Projektų finansavimo ir administravimo sutartis bei 

rengia pirkimo dokumentus IS techninės specifikacijos parengimo paslaugų pirkimui, likusios 

RLSPĮ yra paraiškų arba investicinių projektų vertinimo ir koregavimo etape bei sutartis planuoja 

pasirašyti artimiausiu metu. Dalyvaudamos Projektuose RLSPĮ labiausiai bijo susidurti su viešųjų 

pirkimų procedūromis susijusiomis problemos (tai nurodė 9 RLSPĮ). Kitos paminėtos problemos – 

terminų glaustumas ir menkas finansavimas. Dalis RLSPĮ mano, kad dalyvavimas ištemptuose 

biurokratiniuose procesuose, nuolatinis terminų nukėlimas ir, tuo pačiu, jų trumpėjimas yra viena iš 

problemų, kuri RLSPĮ verčia spaustis į rėmus, o tai gali įtakoti kokybiškų elektroninių paslaugų 

sukūrimą. Paminėta ir tai, kad laiko trūkumas ir nepakankamas finansavimas gali privesti prie to, 

kad diegėjas, laimėjęs konkursą diegti SPĮ IS, gali dirbti nekokybiškai. 

 

 
7.8 paveikslas. Probleminės sritys. 
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Atsakant į klausimą ką reiktų keisti šiuo metu patvirtintoje eSPBI IS architektūroje, viena 

RLSPĮ pastebėjo, kad skiltyje prie „Sveikatos priežiūros sektoriaus registrų ir informacinių sistemų“ 

pasigendama stebėsenos ir mokslinių sistemų bei šioje skiltyje esanti IPR IS turėtų būti nurodyta 

eSPBI IS struktūriniame lygmenyje. Kita RLSPĮ pastebi, kad norint tinkamai įgyvendinti 

nacionalinių sistemų kūrimą, gerosios patirties reiktų semtis iš kitų šalių praktikos. 2 RLSPĮ 

nesutinka su esama eSPBI IS architektūra (konkrečiai su duomenų apsikeitimo schema) ir mano, 

kad kelias kuriuo dabar einama, pasirinktas neteisingai. Visų pirma, jų manymų, eSPBI IS niekada 

nebus visos informacijos, kurios poreikis gali atsirasti iš konkrečios SPĮ, antra, šiuo metu neaišku, 

kiek ir kokios informacijos eSPBI IS bus kaupiama, kokias paslaugas bus galima gauti per eSPBI 

IS. Dar kita RLSPĮ pastebi, kad į jos medicininių vaizdų archyvą kasmet (po medicininio vaizdo 

išsaugojimo) ženkliai mažėja užklausų, kas leidžia manyti, kad eSPBI IS, kaip archyvo modelis, dėl 

neaiškios kaupiamų duomenų ir dokumentų apimties, bus neefektyviai naudojamas, nes senų 

medicininių vaizdų peržiūros poreikis yra minimalus. Kaip vieną iš duomenų apsikeitimo 

nacionaliniame lygyje sprendimo būdų RLSPĮ siūlo žvaigždinės architektūros schemą, kita RLSPĮ 

pritaria ir mano, kad informacija turėtų būti saugoma kiekvienoje įstaigoje, o eSPBI IS, kaip 

centrinė sistema turėtų užtikrinti jų tarpusavio sąveiką, reikalingą duomenų apsikeitimui, bet ne 

saugojimui. 

Dauguma RLSPĮ nurodė norinčios dalyvauti testuojant LR SAM vykdomų projektų 

rezultatus, tačiau ne tik, kaip testuojančios įstaigos, bet ir kaip įstaigos, formuluojančios 

reikalavimus būsimoms sistemoms. Viena RLSPĮ nurodė, kad LR SAM, įstaigas, kurios sutinka 

dalyvauti testavime, turėtų kaip nors motyvuoti, nes LR SAM projektų rezultatų testavimas yra 

papildomo laiko ir žmogiškųjų išteklių reikalaujantis procesas įstaigų veikloje. 

 

 
7.9 paveikslas. Poreikis dalyvauti testuojant LR SAM projektų rezultatus. 

 

Didžioji dalis RLSPĮ mano, kad iniciatyvos Lietuvoje diegti vieningą e. sveikatos sistemą 

įgyvendinimas, leistų arba bent jau sudarytų prielaidas vystyti tokias sveikatos vertybes, kaip 

paslaugų prieinamumas, kokybė, racionalus sveikatos priežiūros organizavimas ir vadyba. 2 RLSPĮ 

šiai nuomonei prieštaravo. Viena iš jų teigė, kad eSPBI IS šių vertybių padėti įgyvendinti negali, 

tačiau SPĮ IS vystymas tam prielaidas sudarytų. Antroji RLSPĮ taip pat išreiškė skeptišką nuomonę 
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LR SAM vykdomų projektų atžvilgiu. Jos nuomone, LR SAM SPĮ steigėjo funkcijas turėtų perleisti 

savivaldybėms ir „rūpintis ne ligoninių, įvairių stendų ir kitų objektų statymu, o daugiau investuoti į 

prevencines priemones traumatizmo mažinimui bei visuomenės sveikatą“: 

 

 jaunimo užimtumo skatinimas; 

 pėsčiųjų takų plėtojimas tiek miestuose, tiek užmiesčiuose; 

 šaligatvių būklės gerinimas žiemos metu; 

 alkoholizmo mažinimas; 

 sveikos gyvensenos propagavimas ir kitos. 

 

Analizuojant e. sveikatos įgyvendinimo prioritetus, interviu dalyviai nurodė, kad LR SAM 

turėtų daugiau dėmesio skirti šioms, jos sritims: 

 

 kuriant, standartizuojant bendrus klasifikatorius (SNOMED CT, ACHI, TLK), registrus, 

tyrimus ir jų vertinimo metodikas, taip pat jų centralizacijos procesui; 

 standartizuojant medicininės informacijos apsikeitimą tarp įstaigų; 

 įgyvendinant e. recepto ir centrinio vaizdų archyvo projektus; 

 įteisinant telemediciną; 

 paslaugų apmokėjimui ir kainodarai. 

 

Viena RLSPĮ išsakė nuomonę, kad jei e. sveikatos sistemos diegimas neapims visų Lietuvos 

SPĮ arba diegimas vyks nevienodai pažangiai, dėl susidariusios didelės atskirties nukentės visa e. 

sveikatos sistema, kurios vienas iš pagrindinių tikslų yra užtikrinti sveikatos sektoriaus dalyvių 

bendradarbiavimą, sektoriaus veiklos tęstinumą ir valdymą, pagrįstą objektyvia informacija. Todėl, 

RLSPĮ nuomone, IS kūrimo lėšos turi būti numatytos visiems sveikatos sektoriaus dalyviams, 

technologinės atskirties sumažinimui. RLSPĮ taip pat iškėlė atvirą klausimą dėl naujų projektų 

kūrimo: „kas turi numatyti lėšas skirtas integracijai su vėliau pradėtomis kurti nacionalinėmis 

sistemomis?“, jos pačios nuomone, vėliau sukurtos sistemos turėtų būti integruotos į jau esamas, o 

ne atvirkščiai - kuriant naują sistemą, taip pat turi būti numatytos lėšos ir  SPĮ IS integracijai į naują 

IS. Kitu atveju, kiekvienas naujas produktas, nepagrįstai brangina e. sveikatos plėtrą, nes įstaigos 

priverstos ieškoti finansavimo šaltinių arba kiekvieną kartą integruojantis į vis naujas sistemas 

naudoti savo biudžeto lėšas. Jos nuomone, šių problemų būtų išvengta, jeigu Lietuvoje būtų 

diegiama vieninga SPĮ IS. Interviu metu buvo išsakyta dar viena svarbi nuomonė, jog LR SAM 

turėtų formuoti tokią SPĮ įkainių ir apmokėjimo už suteiktas paslaugas kainodarą, kad įstaigos 

pačios galėtų investuoti į SPĮ IS plėtrą, tuomet nereiktų ir ES struktūrinių fondų paramos lėšų. 

Šiuo metu, be dalyvavimo Projektuose susijusiuose su pagrindinės SPĮ IS kūrimu arba 

plėtra, įstaigos taip pat dalyvauja projektuose „Išankstinės pacientų registracijos sistemos plėtra 

(IPR-2)“, „Telemedicinos taikymas Vakarų Lietuvos kardiologijai“ pagal priemonę „Elektroninės 

sveikatos paslaugos“, taip, pat kituose projektuose pagal priemones „Pažangios elektroninės 

paslaugos“ ir „Mokslo duomenų archyvas“.  

Atsakant į klausima, koks IS ir IT eksploatacinių išlaidų padengimo finansinis modelis 

atrodo tinkamiausias, 6 RLSPĮ nurodė, kad šios išlaidos turėtų būti finansuojamos per paslaugas iš 

privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau - PSDF) įskaičiuojant IT dalį į bazinę paslaugos 

kainą, 2 RLSPĮ mano, kad finansavimas turėtų būti skiriamas tiesiogiai iš valstybės biudžeto, nes 

įstaigos suteikia ne vienodą paslaugų kiekį ir už suteiktas paslaugas nėra mokama bazinė paslaugų 

kaina. Kitos 5 RLSPĮ siūlo kombinuotus finansavimo budus: 
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 investicijoms skirtos lėšos turi būti finansuojamos tiesiogiai iš valstybės ir savivaldybių, o 

palaikymo išlaidos, iš įstaigos biudžetų; 

 investicijoms skirtos lėšos turi būti finansuojamos tiesiogiai iš valstybės biudžeto, o 

palaikymo išlaidos iš įstaigos biudžeto ir per paslaugas iš PSDF įskaičiuojant IT dalį į bazinę 

paslaugos kainą; 

 įstaigoms, kurių steigėjas yra LR SAM tiesiogiai iš valstybės biudžeto, o įstaigoms, kurių 

steigėjas yra savivaldybės – iš savivaldybių biudžeto; 

 investicijoms skirtos lėšos turi būti finansuojamos tiesiogiai iš valstybės biudžeto, o 

palaikymo išlaidos iš įstaigos biudžeto; 

 prie paslaugų įkainio turi būti pridėtos papildomos išlaidos, kurios būtų skirtos IS ir IT 

palaikymui.  

 

 
7.10 paveikslas. IS ir IT eksploatacinių išlaidų padengimo būdai. 

 

Kelios įstaigos paminėjo, jog jeigu būtų skiriamas finansavimas per paslaugas iš PSDF 

įskaičiuojant IT dalį į bazinę paslaugos kainą reikėtų sukurti teisinę bazę ir kontrolės mechanizmus 

užtikrinančius, jog įstaigos iš tikrųjų investuotų ar skirtų lėšas IT palaikymui, vystymui.  

O centrinių arba nacionalinių sistemų, tokių kaip eSPBI IS palaikymą 7 RLSPĮ siūlo 

finansuoti iš valstybės biudžeto, 3 RLSPĮ iš valstybės biudžeto arba PSDF, 2 RLSPĮ iš PSDF, o 

paskutinioji siūlo dengti iš LR SAM ir sistemų naudotojų lėšų. 
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7.11 paveikslas. Nacionalinių sistemų palaikymo išlaidų padengimo būdai. 

 

Naujame 2014 – 2021 m. ES struktūrinių fondų finansiniame periode, investicines lėšas, 

vienos iš RLSPĮ nuomone, LR SAM turėtų nukreipti į sritis, kurios Lietuvą darytų konkurencinga ir 

pranašesne už kitas valstybes. Taip pat įstaigos nurodė šias prioritetines sritis: 

 telemedicina, telemetrija (gyvybinių funkcijų monitoringas), pozicionavimas 

(gydytojų, pacientų, įrangos ar kitų objektų vietos nustatymas įstaigoje), biometrinė 

autentifikacija; 

 mažiau pažengusių įstaigų vystymas (investicijos nukreiptos į provincijas); 

 šeimos įstaigų institucijų kūrimas (ambulatorinių paslaugų ir stacionarinių paslaugų 

atskyrimas nuo įstaigų); 

 klinikinių sprendimų palaikymas (integracija su moksliniais tyrimais); 

 individualizuotų, personalizuotų paslaugų teikimas, individualizuotos onkologijos 

terapijos plėtojimas (terapijos schemos priklausomai nuo gyvenimo įpročių, genų ir 

kitų faktorių); 

 visuomenės sveikatos plėtra, sveikos gyvensenos sistemos ir monitoringas;  

 sistemų naudotojų mokymai, kompiuterinio raštingumo kėlimas; 

 vidinių SPĮ sistemų integracija. 

Dauguma įstaigų nurodė, kad turėtų būti vystomos sistemos, kurios bus sukurtos 2007-2013 

m. ES SF finansinio periodo metu.  

 

 

7.2.1.3. IT valdymas  

 

Atsakydamos į klausimus susijusius su IT valdymu, 7 RLSPĮ nurodė, kad į šiuo metu 

populiarėjančių IT paslaugų – kompiuterių priežiūrą, tinklų priežiūrą ir kitų tokio pobūdžio 

paslaugų įsigijimą, žiūri neigiamai. Šią savo nuomonę grindė šiais argumentais: RLSPĮ specialistai 

geriau išmano SPĮ specifiką, todėl greičiau orientuojasi, reaguoja ir sugeba spręsti iškilusias 

problemas, trumpesnis reakcijos laikas ir aukštesnė kokybė. RLSPĮ, domėjusiosios, kiek galėtų 

kainuoti IT paslaugos, samdant išorines įmones, taip pat teigė, kad nuosavų specialistų išlaikymas 
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kainuoja mažiau, be to, jiems galima priskirti papildomų funkcijų (dalyvavimą įstaigos veikloje 

įgyvendinant projektus, teikti pasiūlymus vidinių IT procesų valdymui ir optimizavimui ir kitas 

funkcijas, leidžiančias greitai reaguoti į sparčiai besivystančią IT aplinką). 4 RLSPĮ planuoja 

pasinaudoti įmonių teikiamomis IT priežiūros paslaugomis atsiradus poreikiui arba netolimoje 

ateityje. 2 RLSPĮ tokiomis paslaugomis jau naudojasi šiuo metu. Viena iš jų taip pat turi savo IT 

specialistą, kuris atsakingas už tinkamą sutartinių IT priežiūros paslaugų atlikimą.  

 

 
7.12 paveikslas. Požiūris į IT paslaugų samdymą. 

 

RLSPĮ vadovybės buvo paprašyta nurodyti dažniausiai vykdomas IT padalinio ar IT 

specialistų funkcijas. Apibendrinus buvo pateiktos šios 6 sritys: 

 infrastruktūros priežiūra; 

 IT vystymas ir plėtra; 

 IS vystymas ir plėtra; 

 gedimų šalinimas; 

 darbuotojų mokymai naudotis kompiuterizuotomis darbo vietomis; 

 pasiūlymų vadovybei dėl IT ir IS plėtros teikimas. 

 

RLSPĮ buvo prašoma pateikti informaciją, kaip įstaigoje valdomos investicijos, renkami 

pasiūlymai. Nustatyta, kad investicijos į IS ir IT dažniausiai valdomos pagal kelių pakopų 

pavaldumo principą iš žemiausio lygmens – sistemų naudotojų, perduodant informaciją dėl 

investicijų poreikio aukštesniam lygmeniui. Pagal pateiktą informaciją, sudaryta žemiau pateikta 

schema: 
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7.13 paveikslas. RLSPĮ investicijų valdymo schema. 

 

7.2.1.4. SPĮ IS diegimas 

 

Interviu metu, RLSPĮ buvo prašoma identifikuoti problemas, su kuriomis susiduriama 

įgyvendinant Projektus. Pagrindinės identifikuotos problemos yra susijusios su žmogiškaisiais 

resursais. Aktualiausia problema yra darbuotojų skepticizmas ir pasipriešinimas naujai sistemai bei 

kintančiai procedūrų tvarkai. Darbuotojų pasipriešinimą, kaip vieną svarbiausių problemų išskyrė 

dauguma RLSPĮ. Tai atsispindi ir įstaigų pateikiamoje informacijoje apie darbuotojų reakcijas į 

naujas sistemas, dauguma RLSPĮ pažymi neigiamą reakciją, atsirandančią dėl didesnio darbo krūvio 

baimės, dažnai – tiesiog dėl pokyčių baimės. Visgi, interviu dalyviai teigia, jog dalis darbuotojų 

suvokia potencialią SPĮ IS naudą ir susidomėjimas SPĮ IS egzistuoja. Didžioji dauguma įstaigų 

nurodė, jog pasinaudojus sistema ir pajutus naudą, visi naudotojai nebeįsivaizduoja darbo be 

sistemos. Paminėtina, jog jaunesnioji personalo dalis dažnai naujoves priima teigiamai. Grįžtamasis 

ryšis iš SPĮ IS naudotojų renkamas ne visose įstaigose, tačiau 9 RLSPĮ nurodė renkantys 

atsiliepimus žodžiniu būdu, o 2 – nurodė informaciją iš pacientų renkantys ir raštu. 

 

 
7.14 paveikslas. Būdai, kuriais gaunamas grįžtamasis ryšys. 

Su neigiama darbuotojų reakcija galima sieti ir nusivylimą dėl lūkesčių neįgyvendinimo, 

kylančio iš konflikto tarp diegėjo ir galutinio vartotojo sistemos vizijos. Komunikacijos ir skirtingos 

interpretacijos problemas išskyrė 4 RLSPĮ. Kita problema, susijusi su žmogiškaisiais ištekliais, 
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kurią išskyrė respondentai, yra šių resursų trūkumas. Būtent IT specialistų stokos problemą išskyrė 

2 RLSPĮ, kiti 2 paminėjo apskirtai žmogiškųjų išteklių trūkumą. Dažna problema su esamais 

žmogiškaisiais resursais yra jų žinių ir kompetencijos stoka. Kompiuterinio raštingumo trūkumą, 

kaip vieną iš SPĮ IS diegimo metu kylančią problemą, paminėjo beveik pusė RLSPĮ (6 RLSPĮ). 

Problemas, kylančias dėl žmogiškųjų resursų, minėjo daugelis interviu dalyvių. Tik viena RLSPĮ 

nurodė, jog žmogiškųjų resursų valdymo srityje SPĮ IS diegimo metu problemų nekilo. 

Dauguma RLSPĮ darbuotojų nepasitenkinimo bei kompiuterinio raštingumo stokos problemas 

sprendė nuolatiniais darbuotojų mokymais kaip dirbti su sistema, jos diegimo etapais bei potencialia 

nauda. RLSPĮ rinkosi tiek bendrus mokymus didelėms grupėms, tiek mokymus mažesnėmis 

grupėmis, tiek individualius. Pastebėta praktinio darbo prie kompiuterio mokymų svarba. 

Darbuotojų pasipriešinimo problemą RLSPĮ padeda spręsti nuoseklus darbuotojų informavimas ir 

supažindinimas su sistemos darbu, gerosios praktikos pristatymas. Taip pat, atkreiptas dėmesys į 

konkrečių reikalavimų darbuotojams suformavimą, detalių instrukcijų rengimą, atitinkamų punktų 

įtraukimą į darbuotojų pareiginius nuostatus. Daugelis įstaigų ėmėsi atitinkamų priemonių šioms 

žmogiškųjų išteklių problemoms spręsti ir jas sumažino iki minimumo (žr. žemiau esančią schemą) 

 
7.15 paveikslas. Žmogiškųjų išteklių problemų sprendimo schema. 

 

Kita problemų grupė, kurią išskyrė  interviu dalyviai, kyla dėl finansavimo trūkumo. Įrangos 

stoką, jos kokybės nepakankamumą, lėšų trūkumą pastebi beveik trečdalis RLSPĮ. Nepaisant to, jog 

finansavimo problema minėta rečiau nei prieš tai aptarta žmogiškųjų resursų, ji, atsižvelgiant į 

RLSPĮ nuomonę, sprendžiama daug sudėtingiau. RLSPĮ pastebi, jog tokios problemos kaip 

kompiuterizuotų darbo vietų trūkumas, įrangos kokybės nepakankamumas egzistuoja ir šiuo metu.  

Tarp IT problemų, kilusių diegimo metu, galima išskirti nestabilumą, kylantį dėl serverių 

konfigūracijos, pradiniame sistemos eksploatavimo etape sistema yra labai nestabili. Kitos RLSPĮ 

išskiria ryšių problemą su labiau nutolusiais taškais (sąlygojamą nepakankamos ryšio greitaveikos). 

Daugelis RLSPĮ atkreipia dėmesį, kad yra būtina prieš SPĮ IS diegimo pradžią atlikti nuodugnią 

poreikių analizę. Atkreiptas dėmesys į nuoseklaus, sklandaus planavimo svarbą bei diegimo plano 

reikšmę sėkmingam SPĮ IS įdiegimui. Šios priemonės buvo paminėtos daugelio informantų kaip 

galinčios padėti spręsti visas anksčiau paminėtas problemas. Nuoseklaus plano ir vizijos turėjimas, 

taip pat nuosekliai suplanuotas diegimo procesas įgalintų tiek adekvačiai reaguoti į žmogiškųjų 

resursų keliamas problemas, tiek išvengti neefektyvaus SPĮ IS diegimo periodo. 

Anksčiau paminėtas problemas tyrimo dalyviai išskyrė, remdamiesi ilgesne ar trumpesne 

patirtimi SPĮ IS diegimo projektuose. Kaip turinčios patirtį, diegiant didelės apimties (daugiau nei 2 

mln. Lt) IS ar SPĮ IS, save įvardijo 4 RLSPĮ. Kitos RLSPĮ save įvardijo kaip neturinčias tokios 

apimties IS ar SPĮ IS diegimo patirties, tačiau pastebima, jog dalis RLSPĮ turi patirties įgyvendinant 

kitų sričių didelės apimties projektus. 

Patirtis ir reikiama kvalifikacija yra itin svarbūs aspektai siekiant sėkmingai įdiegti ir dirbti 

su bet kokia IS. Daugelis tyrimo dalyvių atkreipė dėmesį į IT specialistų kompetencijos trūkumą 
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vienoje ar keliose srityse, kurios gali daryti lemiamą įtaką nesėkmingam SPĮ IS diegimo rezultatui 

pasiekti. Žemiau pateiktoje lentelėje atsispindi įstaigų išsakytas IT žinių trūkumas. 

 

 
7.16 paveikslas. Sritys, kurios IT specialistams trūksta kompetencijos ir žinių. 

Dažniausiai paminėtos sritys yra sistemų administravimas, tinklų administravimas, 

virtualizacija ir duomenų apsauga. Taip pat paminėta sritis „projektų valdymas“ užima žemiausią 

vietą, dėl to,  kad IT specialistai retai tampa atsakingais už projektų valdymą. Kitas sritis sudaro: 

 medicininės žinios; 

 viešieji pirkimai; 

 elektroninis parašas; 

 standartų išmanymas; 

 teisinės žinios IT srityje ir kitos. 

 

 Kompetencijos trūkumas pats savaime dar nebūtų nerimą keliantis aspektas, tačiau 

pastebima, jog tik viena iš RLSPĮ savo biudžete yra numačiusi lėšų IT specialistų įgūdžių kėlimui ir 

mokymams. 4 RLSPĮ numačiusios pakelti IT specialistų kompetenciją ir tai nurodė projektų 

biudžetuose. Kitos šia galimybe nepasinaudojo.  

IT personalo išsilavinimas SPĮ IS naudojamų standartų srityje nėra vienalytis. 2 RLSPĮ 

specialistai pasižymi giliomis žiniomis (DICOM, IHE, HL7, IHE XDS, SNOMED CT), o kitų 

RLSPĮ IT personalo žinios apie naudojamus standartus daugiausia apsiriboja teorinėmis žiniomis. 

Kaip labiausiai žinomą standartą tarp IT personalo būtų galima išskirti DICOM standartą, taip pat 

paminėti SNOMED CT bei HL7 standartus. 

Analizuojant ne IT personalo (gydytojų, slaugytojų ir kt.) įgūdžių trūkumą, dirbant su IS, 

vienbalsiai buvo išsakytas jau minėtas kompiuterinio raštingumo trūkumas. Šių įgūdžių tobulinimui 

organizuojami kompiuterinio raštingumo kursai. Kita sritis, kurioje taip pat trūksta bazinių žinių yra 

informacijos sauga. IT specialistai pastebi, kad dažnai medicinos personalas šioje srityje pervertina 

savo žinias ir elgiasi neatsakingai, pvz. prašo bevielio interneto prieigos prie SPĮ IS. 



Analizės, kaip diegiama nacionalinė e. sveikatos sistema, galutinė ataskaita   

 

    

93 

RLSPĮ atkreipia dėmesį, jog egzistuoja tam tikros probleminės sritys, kurios turėtų būti 

reglamentuotos visos Lietuvos mastu. Visų pirma pasigendama aukštesnio centralizacijos lygio 

šiose srityse: 

 išsakyta nuomonė dėl tipinių dokumentų rinkinio SPĮ IS sistemos įteisinimui, kurį įstaigos 

galėtų adaptuoti savo poreikiams; 

 pabrėžtas teisės aktų rinkinio poreikis. RLSPĮ pasigenda išsamesnių nacionalinių sistemų 

ir reikalavimų SPĮ IS reglamentavimo (kas sudarytų prielaidas SPĮ IS architektūros 

suvienodinimui); 

 identifikuotas bendrų klasifikatorių ir registrų poreikis; 

 ligoninių vertinimo ir ciklinės kaitos standartizacijos poreikis (įstaigos būtų suinteresuotos 

gerinti paslaugų kokybę). 

 

Daugelis RLSPĮ atkreipia dėmesį į integracinius klausimus bei standartizacijos trūkumą. 

Koordinavimo tarp SPĮ trūkumas sąlygoja nenuoseklią veiklą bei neefektyvų teigiamų rezultatų 

siekimą. Aiškaus teisinio reglamentavimo trūkumas sukuria aplinkybes, kuriomis sunku palaikyti 

standartizacijos procesus. Atkreiptinas dėmesys, kad minėtos problemos komplikuoja ir sąsajų tarp 

sistemų kūrimo procesą. Nepaisant to, visos RLSPĮ teigia numačiusios duomenų mainus per eSPBI 

IS vykdomuose Projektuose, tačiau kaip tam ruoštis nežino. 

Daugeliu atvejų efektyvusis naudojimasis SPĮ IS yra stipriai sąlygojamas jos integracijos tiek 

su vidinėmis, tiek išorinėmis IS. RLSPĮ pagrindinės SPĮ IS ir specializuotų IS integracijos laipsnį 

galima apibendrinti, kaip netolygų. Trys RLSPĮ nurodė turinčios integraciją su laboratorijos IS, 

kitos trys – didesnę ar mažesnę integraciją su skaitmeniniu medicininių vaizdų archyvo IS. Visgi, 

nuosekli visų vidinių sistemų integracija neegzistuoja nei vienoje iš RLSPĮ. Šį trūkumą panaikinti 

dauguma RLSPĮ planuoja įgyvendinant Projektus. Naudingiausios funkcijos, RLSPĮ pabrėžia, yra 

lengvas priėjimas prie įstaigoje kaupiamos informacijos, įstaigos resursų valdymas ir naudojimasis 

vieningai integruotomis įstaigos sistemomis iš pagrindinės SPĮ IS. 

Integracinės sąsajos su išorinėmis sistemomis. RLSPĮ šiuo metu yra fragmentiškai 

realizavusios vieną ar keletą integracinių funkcijų su tokiomis sistemomis kaip SODRA EPTS, IPR 

bei SVEIDRA, SPAP. Projektų įgyvendinimo metu numatoma realizuoti integracines sąsajas su jau 

anksčiau minėtomis sistemos bei papildomai su eSPBI IS, VAIISIS, NDNT, VASPVT, e.recepto 

sistemomis. 

Didžiausias RLSPĮ SPĮ IS integracijos lygis  yra su SODRA IS ir VLK IS. Integracija su 

SODRA EPTS IS mažesnė nei VLK IS, tačiau dalis RLSPĮ planuoja sukurti integracijas su SODRA 

EPTS IS. Be SODRA EPTS įstaigų darbuotojai e.parašą dažniausiai naudoja SODRA EDAS 

sistemoje.  

Išmaniuosius telefonus ar įrenginius, įstaigų IT specialistų nuomone, vidutiniškai naudoja 

apie 13% gydytojų, todėl neatmetama galimybė, netolimoje ateityje SPĮ IS funkcijas perkelti į 

išmaniuosius įrenginius, sudarant sąlygas gydytojams naudotis mobilia darbo vieta ir pasiekti visą 

jiems reikiamą informaciją apie pacientą. Dalis RLSPĮ šiuos novatoriškus bandymus įstaigose jau 

atlieka. Jų teigimu, šiuo metu didžiausio tobulėjimo reikalaujanti ir labiausiai apribojanti sritis yra 

išmaniojo įrenginio (konkrečiai planšetinio kompiuterio) darbo laiko trukmė ir patvarumas. Reikėtų 

atkreipti dėmesį, jog visos įstaigos negalėjo tiksliai nurodyti gydytojų naudojamų išmaniųjų 

telefonų skaičiaus, nes dauguma gydytojų turimų mobilių telefonų yra asmeniniai ir todėl RLSPĮ 

neturi tikslios statistikos. 
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Į klausimą ar turima SPĮ IS tenkina įstaigų poreikius, 6 RLSPĮ atsakė, kad tenkina, tačiau 

norima diegti papildomus funkcionalumus, kurie atitiktų šiandieninius RLSPĮ poreikius ir suteiktų 

galimybę pacientams teikti kokybiškesnes sveikatos priežiūros paslaugas. 2 RLSPĮ atsakė, kad 

dabartinės SPĮ IS jų poreikių netenkina ir vykdydamos Projektus SPĮ IS papildys trūkstamais 

funkcionalumais. Žemiau pateiktoje lentelėje nurodytos funkcijos, kurias numatoma sukurti: 

7.2 lentelė. Funkcijos, kurias numatoma sukurti. 

RLSPĮ Funkcijos 

RSL, RPL, 

RKLPL, 

RKNL 

Ambulatorinių apsilankymų planavimo modulis; 

Ambulatorinių pacientų priėmimo modulis; 

Ambulatorinio gydymo modulis; 

Hospitalizacijų ir operacijų planavimo modulis; 

Priėmimo stacionariam gydymui modulis; 

Paslaugų teikimo priėmimo skyriuje – pacientų srautų administravimo priėmimo skyriuje 

(pagal pagalbos suteikimo svarbą) modulis; 

Stacionarinio gydymo modulis; 

Laboratorinių tyrimų atlikimo modulis; 

Instrumentinių tyrimų atlikimo modulis; 

Patologijos tyrimų atlikimo modulis; 

Receptų išrašymo poliklinikoje modulis; 

Vaistų paskyrimo stacionare modulis; 

Operacijų, procedūrų ir manipuliacijų atlikimo modulis; 

Siuntimų išrašymo modulis; 

Vidinių konsultacijų vykdymo modulis; 

Dietų ir maitinimo administravimo modulis; 

Nedarbingumo bei nėštumo ir gimdymo atostogų paskyrimo modulis; 

Neįgalumo ir darbingumo lygio nustatymo modulis; 

Diagnozių, paslaugų, operacijų ir kt. eSPBI IS reikalaujamos informacijos registravimo 

modulis; 

Gimdymo ir naujagimių informacijos registravimo modulis; 

Dokumentų sukūrimo modulis; 

Ataskaitų ir informacijos analizės modulis; 

Pacientų katalogo tvarkymo modulis; 

Gydytojų grafikų, medicininės įrangos, kabinetų darbo laiko ir užimtumo administravimo 

modulis; 

Vartotojų, registrų, katalogų, klasifikatorių ir terminų žodynų administravimo modulis; 

Paciento EMI duomenų perdavimo eSPBI IS modulis. 

VULZK, 

RVUL 

Išankstinė ir paprasta paciento registracija; 

Administracinis lovų užimtumas; 

Paciento statuso ligoninėje sekimas; 

Sveikatos paslaugų apskaita; 

Stacionarinis gydymas; 

Ambulatorinis gydymas; 

Bendras organizacijos kalendorius; 

Odontologinis gydymas; 

Ligoninių IS statistinės analizės atlikimo įrankis; 

Duomenų pasirašymas el. parašu. 

VMKL, 

VUAL 

Ambulatorinių apsilankymų planavimas; 

Ambulatorinių pacientų priėmimas; 

Ambulatorinis gydymas; 

Hospitalizacijų ir operacijų planavimas; 
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RLSPĮ Funkcijos 

Priėmimas stacionariam gydymui; 

Paslaugų teikimas priėmimo skyriuje – pacientų srauto administravimas priėmimo 

skyriuje pagal pagalbos suteikimo skubumą; 

Stacionarinis gydymas; 

Laboratorinių tyrimų atlikimas; 

Instrumentinių tyrimų atlikimas; 

Patologijos tyrimų atlikimas; 

Receptų išrašymas poliklinikoje; 

Vaistų paskyrimas stacionare; 

Operacijų, procedūrų ir manipuliacijų atlikimas; 

Siuntimų išrašymas; 

Vidinių konsultacijų vykdymas; 

Dietų ir maitinimo administravimas; 

Nedarbingumo bei nėštumo ir gimdymo atostogų paskyrimas; 

Neįgalumo ir darbingumo lygio nustatymas; 

Diagnozių, paslaugų operacijų ir kt. eSPBI IS reikalaujamos informacijos registravimas; 

Gimdymų ir naujagimių informacijos registravimas; 

Psichikos ligonių bei pacientų, turinčių teisę į sveikatos priežiūros paslaugas 

neatskleidžiant asmens tapatybės duomenų registravimas; 

Dokumentų sukūrimas; 

Ataskaitos ir informacijos analizė; 

Pacientų katalogo tvarkymas; 

Įstaigos resursų administravimas; 

Vartotojų registrų katalogų klasifikatorių ir terminų žodynų administravimas; 

Paciento EMI duomenų perdavimas eSPBI IS. 

LSMULKK, 

KUL 

Pacientų registracija; 

Ligos istorija; 

Vaistų užsakymų valdymas; 

Laboratorijos informacijos valdymas; 

Statistinės analizės atlikimas; 

Radiologijos informacijos valdymas; 

Klinikinės informacijos valdymas. 

KJL ASPĮ registruotų asmenų sąrašo peržiūra; 

Naujo asmens registravimas gydymui; 

Gydytojo darbo grafikos peržiūra ir redagavimas; 

Pacientų sąrašo peržiūra; 

Paciento registravimas ir jo asmens duomenų tvarkymas; 

Paciento priėmimas ir ligos istorijos registravimas; 

Ligos istorijų sąrašo peržiūra; 

Paciento asmeninės, medicininės ir siuntimo į gydymo įstaiga informacijos peržiūra; 

Brūkšninio kodo lipdukų tyrimams atsispausdinimas ir ligos istorijos įrašų 

atsispausdinimas; 

Pradėti naują arba papildyti egzistuojančią anamnezę; 

Įrašyti diagnozes (preliminari, su komplikacijos, kt.), pasirinkti klinikinę; 

Peržiūrėti ir pildyti gydymo žurnalą; 

Sukurti, peržiūrėti ir užpildyti dokumentus; 

Pildyti operacijos protokolus; 

Pildyti epikrizę; 

Suteikti gydytojui leidimą pasiekti paciento gydymo epizodo duomenis; 

Užbaigti gydymą, uždaryti kortelę; 

Paskirti laboratorinius ar instrumentinius tyrimus; 
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RLSPĮ Funkcijos 

Peržiūrėti tyrimų rezultatus; 

Išrašyti nedarbingumo, invalidumo dokumentus; 

Spausdinti sutikimo gydyti formas; 

Išrašyti receptą; 

Išrašyti siuntimą tolimesniam gydymui; 

Peržiūrėti apsilankymų istoriją; 

Peržiūrėti suteiktas paslaugas ir išrašyti gydymo sąskaitą; 

Tvarkyti įvairius sisteminius klasifikatorius (tarptautinį ligų diagnozių, instrumentinių 

tyrimų ir kitus); 

Tvarkyti darbuotojų sąrašą bei darbo santykius; 

Tarkyti gydymo įstaigos struktūrinius vienetus ir jų hierarchiją; 

Tvarkyti ligos istorijos duomenis; 

Tvarkyti ligos istorijas (sujungti, atskirti įrašus); 

Tvarkyti paciento duomenis (atskirti, sujungti įrašus); 

Peržiūrėti suplanuotus guldymus į stacionarą; 

Suplanuoti guldymą į stacionarą; 

Peržiūrėti paciento judėjimo stacionare; 

Paguldyti pacientą į skyrių, palatą, lovą bei paskirti gydytoją ir slaugytoją; 

Išrašyti pacientą; 

Įforminti mirties faktą; 

Suformuoti stacionaro ligonių ir lovų apskaitos lapą; 

Sukurti gydymo ir slaugos planą; 

Registruoti gydymo ir slaugos komentarą ar įvykį; 

Peržiūrėti ir valdyti paciento gydymo ir slaugos planą; 

Įtraukti medicininių paslaugų rinkinį, medikamentus į paciento gydymo ir slaugos planą; 

Paskirti, patvirtinti arba panaikinti gydymo ir slaugos veiksmą; 

Paskirti, pakeisti gydanti gydytoją, atsakingą slaugos personalą; 

Paskirti dietą; 

Peržiūrėti ir atspausdinti paskirtų dietų sąrašą; 

Paskirti operaciją, aprašyti operacijos protokolą; 

Tvarkyti lovų sąrašą. 

KKL Gimdymų ir naujagimių informacijos registravimo modulis; 

Vaistų paskyrimo stacionare modulis; 

Duomenų mainų su eSPBI IS modulis. 

VULSK 1. Pacientų ir suteiktų paslaugų posistemė: 

Pacientų registravimo modulis; 

Ligos istorijos valdymo ir pacientų administravimo modulis; 

Vaistų paskyrimų modulis; 

Slaugos modulis; 

Dietų paskyrimo modulis; 

Konsiliumų modulis; 

Siuntimų modulis; 

Reabilitacijos modulis; 

Genetikos modulis; 

Anesteziologijos ir intensyvios modulis; 

Akušerijos ir ginekologijos modulis; 

Užkrečiamų ligų modulis; 

Pacientų judėjimo modulis; 

Dokumentų rengimo modulis. 

2. Medicininių dokumentų posistemė: 

Laboratorinių tyrimų modulis; 
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RLSPĮ Funkcijos 

Instrumentinių ir kitų tyrimų modulis; 

Medicininio audito modulis; 

Kitų modulių plėtra. 

3. Radiologijos posistemė; 

4. Laboratorijos posistemė: 

Patologijos laboratorijos modulis. 

5. Vaistų posistemė; 

6. Administracinių dokumentų valdymo posistemė: 

Administracinių dokumentų modulis; 

Viešųjų pirkimų sutarčių valdymo modulis; 

Statistinės analizės modulis; 

Šablonų kūrimo modulis. 

7. Planavimo posistemė: 

Išteklių rezervavimo modulis; 

Hospitalizacijos modulis; 

Operacijų planavimo modulis; 

Organizacijos kalendorius. 

8. Personalo valdymo posistemė: 

Personalo valdymo modulis; 

Darbo grafikų sudarymo modulis; 

Darbo apskaitos žiniaraščių modulis; 

Telefonų knyga ir personalo peržiūra. 

9. Ūkinės veiklos posistemė: 

Patalpų ir inventoriaus modulis; 

Sterilizacijos modulis. 

10. Paieškos posistemė; 

11. Duomenų mainų ir integracijos posistemė: 

Sąsajos modulis; 

Duomenų mainų modulis; 

Įvykių žurnalizavimo  modulis. 

12. Administravimo posistemė: 

Sistemos valdymo, ir priežiūros modulis; 

Naudotojų valdymo modulis; 

Veiksmų žurnalizavimo modulis; 

Saugos modulis; 

Duomenų valdymo modulis; 

Portalas; 

Naudotojų konsultavimo ir pagalbos priemonių modulis. 

 

Iš pateiktų funkcijų sąrašo galima daryti išvadą, jog funkciniai reikalavimai dar nėra aiškūs, 

yra aprašyti tik SPĮ IS būsimi komponentai. Dalies komponentų pavadinimas nepakankamai 

apibrėžia kokias funkcijas jis vykdys.  

 

 

 

7.2.1.5. IT valdymas (IT specialistų požiūris) 
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Debesų kompiuteriją (angl., Cloud Computing) trumpai galima apibūdinti kaip IT paslaugų 

teikimo būdą, kai paslaugų naudotojas yra atskiriamas nuo IT infrastruktūros ir programinės įrangos 

įsigijimo bei palaikymo naštos, atsakomybę už tai perkeliant paslaugų teikėjui, kuris šiuos 

infrastruktūrinius ar programinius resursus teikia kaip paslaugas interneto priemonėmis. Daugumos 

apklaustų RLSPĮ nuomonė debesų kompiuterijos klausimu yra teigiama – 7 RLSPĮ išsakė 

neabejotinai teigiamą požiūrį, tačiau kaip pagrindinę problemą, trukdančią naudotis šiomis 

paslaugomis, išskiria duomenų saugos klausimą ir paslaugų kainą. Skeptiškai šias paslaugas 

vertinančių RLSPĮ argumentai buvo tie patys kaip ir vertinančių teigiamai, papildomai nurodant, 

kad IT infrastruktūrą geriau valdyti patiems, nei būti priklausomiems nuo šių paslaugų tiekėjų. 4 

RLSPĮ nurodė, kad šiomis paslaugomis naudotis per brangu ir 1 RLSPĮ įžvelgė teigiamą naudą, 

nurodydama, kad pirkdama šias paslaugas, neabejotinai sutaupytų išlaidų skiriamų IT išlaikymui. 

 

 
7.17 paveikslas. Požiūris į debesų kompiuterijos naudą finansiniu aspektu. 

Interviu metu IT specialistų buvo paprašyta nurodyti, kokioms pagrindinėms funkcijoms 

vykdyti skiria daugiausiai laiko, įvertinant kiekvienos funkcijos atlikimo dažnumą nuo 1 iki 6 balų. 

Daugiausiai laiko skiriama kompiuterizuotų darbo vietų priežiūrai ir įvairių gedimų šalinimui 

(atitinkamai surinko 54 ir 52 balus), šiek tiek mažiau – IT infrastruktūros priežiūrai ir mokymui 

naudotis sistemomis (atitinkamai 47 ir 41 balų). IT vystymui ir projektų valdymui skiriama 

mažiausiai laiko. Be šių funkcijų viena RLSPĮ paminėjo, nuolatinį informacijos teikimą įstaigos 

administracijai įvairiais IT klausimais. 
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7.18 paveikslas. IT specialistų funkcijos. 

 

Lyginant šią informaciją su anksčiau aprašyta RLSPĮ vadovybės nuomone, kokios, jos 

manymu, yra pagrindinės IT padalinio funkcijos, matoma panašumų, tačiau IT specialistai 

labiausiai akcentavo darbo vietų priežiūrą ir gedimų šalinimą, o vadovybės manymu, pagrindinė 

funkcija yra infrastuktūros priežiūra.  

Paklausti apie  strategiją dėl IS architektūros integralumo, didesnė dalis (7 RLSPĮ), pasirinko 

modulinę architektūrą, argumentuodami, jog modulinės sistemos diegimas labiau atitinka finansines 

įstaigų galimybes, be to pastebėta, jog mažesnės sistemos yra greičiau konstruojamos bei jas, esant 

poreikiui, lengviau ir pigiau pakeisti. 5 RLSPĮ nurodė, kad siekiamybė yra turėti vientisos IS 

architektūros sistemą,  tačiau 3 iš jų modulinę architektūrą vertina, kaip labiau pritaikomą SPĮ 

veikloje. 

 

 
7.19 paveikslas. IS architektūros integralumo modelio pasirinkimas. 
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7.2.1.6. Procesai, tvarkos, nuostatai 

 

Remiantis Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos 

direktoriaus 2011 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. T-38 „Dėl projektų, vykdomų pagal ekonomikos 

augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonę 

nr. VP2-3.1-IVPK-10-V „Elektroninės sveikatos paslaugos“, finansavimo sąlygų aprašo 

patvirtinimo“ šešto skyriaus „Projekto įgyvendinimo nuostatos“  antro poskyrio „Projekto 

vykdytojo ir partnerio (-ių) įsipareigojimai“ 74.9 punktu SPĮ privalo įsteigti ir įteisinti 

elektroninėms paslaugoms įdiegti kuriamas arba modernizuojamas projekto vykdytojo ar partnerio 

(-ių) informacines sistemas, vadovaujantis Valstybės informacinių sistemų steigimo ir įteisinimo 

taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 19 d. nutarimu Nr. 

451 (Žin., 2004, Nr. 58-2061), nustatyta tvarka, vėliausiai iki projekto veiklų įgyvendinimo 

pabaigos. 5 RLSPĮ nurodė, kad IS nuostatai yra rengiami arba bus tobulinami šiuo metu naudojami, 

3 RLSPĮ IS nuostatus jau yra suderinusios ir pasitvirtinusios, 2 – šiuo metu derina. 3 RLSPĮ nurodė, 

kad nuostatų iš vis neturi. Derinant nuostatus, dažniausiai susidurta su šiomis problemomis: 

 didelis įstaigų, su kuriomis reikia derinti nuostatus, skaičius; 

 didelis, kartais viena kitai prieštaraujančių pastabų kiekis; 

 teisinių žinių trūkumas; 

 daug laiko sąnaudų reikalaujantis procesas. 

 

 
7.20 paveikslas. IS nuostatai. 

IS saugos dokumentacija. 5 RLSPĮ nurodė IS saugos nuostatus jau pasitvirtinusios, dvi iš jų 

pasitvirtinusios pilną saugos politikos dokumentų paketą (IS saugos nuostatai, IS saugaus 

elektroninės informacijos tvarkymo taisyklės, IS veiklos tęstinumo valdymo planą, IS naudotojų 

administravimo taisykles). 6 RLSPĮ saugos nuostatų neturi ir nėra pradėjusios rengti, 1 RLSPĮ 

nuostatus šiuo metu rengia ir 1 RLSPĮ turi parengusi bei šiuo metu juos derina. Dalis RLSPĮ 

paminėjo, kad turi įvairių saugos dokumentų, panašių į reikalaujamus, daugiausiai 

reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą. 
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7.21 paveikslas. IS nuostatai. 

 

 

9 RLSPĮ yra sertifikuotos pagal tarptautinio kokybės vadybos sistemos LST EN ISO 

9001:2008 standarto reikalavimus. RLSPĮ sukurtos kokybės politikos, pagal kurias orientuojama ir 

koordinuojama jų veikla, detalūs medicininiai procesai aprašyti parengtuose procedūrų 

aprašymuose. Dalis RLSPĮ nurodė, kad nuolat vykdo vidaus auditą ir tobulina kokybės vadybos 

sistemą bei gerina jos rezultatyvumą, siekiant atitikti visus kokybės vadybos sistemos LST EN ISO 

9001:2008 standarto reikalavimus ir užtikrinti aukštą teikiamų paslaugų kokybę. 

Visos RLSPĮ neturi reglamentuotų IT valdymo procesų ar IT paslaugų išskyrus tik įstaigos, 

kurios turi pasirengusios IT saugos dokumentų paketą (IS saugos nuostatai, IS saugaus elektroninės 

informacijos tvarkymo taisyklės, IS veiklos tęstinumo valdymo planas, IS naudotojų 

administravimo taisyklės).  
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7.2.2. Saugos atitikties vertinimas 

Atitiktis vertinama balais, remiantis informacinių technologijų saugos atitikties vertinimo 

metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2004 m. gegužės 6 d. įsakymu 

Nr. 1V-156. Atitikties vertinimas atliekamas vertinant atskirai kiekvieną objektą. Pagal šią 

metodiką objektas vertinamas pagal penkių balų skalę, kurioje žemiausia reikšmė yra vienetas, o 

aukščiausia – penketas. Siekiant kokybiškesnių vertinimo rezultatų, su metodikoje siūlomais 

vertinimo elementais buvo įtraukti ir naudojami papildomi vertinimo elementai – nulis, kai 

priemonė netaikoma, pavyzdžiui įstaiga neturi IS ir simbolis „-“, kai apie vertinamą objektą nėra 

informacijos (žr. žemiau esančią lentelę). 

7.3 lentelė. Saugos atitikties vertinimo balai. 

Balai Vertinimas 

- Nėra informacijos 

0 Priemonė netaikoma 

1 Nėra vertinamo objekto 

2 Parengtas vertinamo objekto projektas 

3 
Vertinamas objektas patvirtintas, tačiau netaikomas (nesivadovaujama parengtomis priemonėmis ar 

procedūromis, vartotojai nesupažindinti su jomis, nepaskirtas atsakingas vykdytojas ir pan.) 

4 Vertinamas objektas taikomas, tačiau rasta nežymių trūkumų, kurie nurodomi pastabose 

5 Vertinamas objektas taikomas 

Žemiau esančioje lentelėje pateikta apibendrinta informacija dėl RLSPĮ IS atitikties Valstybės 

institucijų ir įstaigų informacinių sistemų elektroninės informacijos techniniams saugos 

reikalavimams (toliau - Reikalavimai), patvirtintiems Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 

2008 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1V-384 (Žin., 2008, Nr. 127-4866) vertinimas. Reikalavimų 

tikslas – nustatyti minimalius elektroninės informacijos techninius saugos reikalavimus Lietuvos 

Respublikos Vyriausybei atskaitingų valstybės institucijų ir įstaigų informacinėms sistemoms.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                 

7.4 lentelė. RLSPĮ IS atitikties Reikalavimams vertinimas. 
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Bendrieji informacinių sistemų elektroninės informacijos techniniai saugos reikalavimai:              

1. Turi būti periodiškai atliekamas informacinės sistemos informacinių technologijų saugos atitikties 

vertinimas (toliau – atitikties vertinimas); 
1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 

2. Kiekvienas informacinės sistemos naudotojas turi būti informacinėje sistemoje unikaliai 

identifikuojamas – informacinės sistemos naudotojas turi patvirtinti savo tapatybę slaptažodžiu arba kita 

autentiškumo patvirtinimo priemone; 

5 5 4 5 0 4 5 0 5 5 0 5 5 

3. Informacinės sistemos naudotojui teisė dirbti su konkrečia elektronine informacija turi būti ribojama ar 

sustabdoma, kai informacinės sistemos naudotojas atostogauja, vykdomas informacinės sistemos 

naudotojo veiklos tyrimas ir pan.; pasibaigus tarnybos (darbo) santykiams, informacinės sistemos 

naudotojo teisė naudotis informacine sistema turi būti panaikinta; 

4 4 1 4 0 4 4 0 4 4 0 4 5 

4. Baigus darbą turi būti imamasi priemonių, kad su elektronine informacija negalėtų susipažinti pašaliniai 

asmenys: atsijungiama nuo informacinės sistemos, įjungiama ekrano užsklanda su slaptažodžiu, 

dokumentai padedami į pašaliniams asmenims neprieinamą vietą ir pan.; 

5 5 5 5 0 1 5 0 5 5 0 5 5 

5. Informacinės sistemos naudotojui neatliekant jokių veiksmų, informacinė sistema turi užsirakinti, kad 

toliau naudotis informacine sistema galima būtų tik pakartojus tapatybės nustatymo ir autentiškumo 

patvirtinimo veiksmus; 

5 5 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 

6. Institucija turi išsiaiškinti, kiek ji ilgiausiai gali tęsti savo funkcijų įgyvendinimą neveikiant informacinei 

sistemai ar jos daliai; institucijos informacinės sistemos veiklos tęstinumo valdymo planas turi užtikrinti 

informacinės sistemos veiklos atkūrimą peršį laikotarpį; turi būti parengtas veiksmų planas, užtikrinantis 

informacinės sistemos veiklos atnaujinimą ketvirtosios kategorijos informacinėms sistemoms per 16 val., 

trečiosios kategorijos informacinėms sistemoms – per 8 val., antrosios kategorijos informacinėms 

sistemoms – per 1 val., pirmosios kategorijos informacinėms sistemoms – per 15 min.; 

1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 

Reikalavimai informacinės sistemos įrangai ir patalpoms:              

7. Turi būti užtikrintas informacinės sistemos prieinamumas ketvirtosios kategorijos informacinėms 

sistemoms ne mažiau kaip 70 proc. laiko darbo metu darbo dienomis, trečiosios kategorijos informacinėms 

sistemoms – ne mažiau kaip 90 proc. laiko darbo metu darbo dienomis, antrosios kategorijos 

informacinėms sistemoms – ne mažiau kaip 96 proc. laiko visą parą, pirmosios kategorijos informacinėms 

sistemoms – ne mažiau kaip 99 proc. laiko visą parą; 

5 5 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 



Analizės, kaip diegiama nacionalinė e. sveikatos sistema, galutinė ataskaita   

 

    

104 

7.4 lentelė. RLSPĮ IS atitikties Reikalavimams vertinimas. 
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Trečiosios kategorijos informacinių sistemų elektroninės informacijos papildomi techniniai saugos 

reikalavimai:              

8. Viešaisiais telekomunikaciniais tinklais perduodamos informacinės sistemos elektroninės informacijos 

konfidencialumas turi būti užtikrintas, naudojant šifravimą, virtualų privatų tinklą (angl., virtual private 

network), skirtines linijas, saugų valstybinį duomenų perdavimo tinklą ar kitas priemones; 

5 5 5 5 0 0 5 0 5 5 0 0 5 

9. Informacinė sistema turi turėti įvestos elektroninės informacijos tikslumo, užbaigtumo ir patikimumo 

tikrinimo priemones; 
5 5 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 

10. Patekimas į informacinės sistemos tarnybinių stočių patalpas turi būti kontroliuojamas; 5 5 5 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 

11. Elektroninė informacija kopijose turi būti užšifruota arba turi būti imtasi kitų priemonių, neleidžiančių 

panaudoti kopijų neteisėtam elektroninės informacijos atkūrimui; 
4 4 4 4 0 4 4 0 4 4 0 4 4 

12. Periodiškai turi būti atliekami elektroninės informacijos atkūrimo iš kopijų bandymai; 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 4 

13. Atsarginės laikmenos su programine įranga turi būti laikomos nedegioje spintoje; 1 1 1 1 0 1 5 0 5 1 0 5 1 

14. Slaptažodis turi būti keičiamas ne rečiau kaip kas 6 mėnesius; 1 5 1 3 0 1 1 0 1 5 0 1 1 

15. Slaptažodį turi sudaryti ne mažiau kaip 6 simboliai; 5 1 1 1 0 5 1 0 1 5 0 1 5 

16. Slaptažodis turi būti sudarytas iš raidžių, skaičių ir specialiųjų simbolių; 1 1 1 1 0 1 1 0 1 5 0 1 5 

17. Keičiant slaptažodį informacinė sistema neturi leisti nustatyti slaptažodžio iš buvusių 3 paskutinių 

slaptažodžių; 
1 1 5 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 

18. Pirmojo prisijungimo prie informacinės sistemos metu iš informacinės sistemos naudotojo turi būti 

reikalaujama, kad jis pakeistų slaptažodį; 
5 5 1 1 0 1 5 0 4 5 0 1 5 

19. Turi būti draudžiama slaptažodžius atskleisti tretiesiems asmenims. 5 5 1 5 0 5 5 0 5 5 0 5 5 



                                                                 

Saugos atitikties apibendrinimas 

 

Saugos atitikties vertinimas parodė, kad RLSPĮ nėra pasirengusios visų būtinų tvarkų, 

taisyklių ir procedūrų tinkamai IS elektroninės informacijos saugai užtikrinti. Nei vienoje iš tyrime 

dalyvavusių RLSPĮ periodiškai nėra atliekamas IS IT saugos atitikties vertinimas teisės aktų 

nustatytiems reikalavimams užtikrinti, tačiau nurodė, kad įsteigę ir įteisinę SPĮ IS, tai planuoja 

daryti. Daugumoje RLSPĮ IS naudotojų teisė dirbti su konkrečia elektronine informacija nėra 

ribojama ar sustabdoma, kai naudotojas atostogauja. Pasibaigus darbiniams santykiams prieiga 

dažniausiai sustabdoma organizaciniu būdu, kas gali sudaryti sąlygas naudotojui nesankcionuotai 

prieiti prie paciento medicininės informacijos iki tada, kai personalo skyrius informacijos apie 

pasibaigusius darbinius santykius perduoda IS administratoriui, o šis apriboja naudotojo prieigą IS 

priemonėmis. Tačiau RLSPĮ nurodo, jog ši problema nėra esminė, nes prie SPĮ IS galima prieiti tik 

iš vidinio tinklo. Šią elektroninės informacijos prieigos spragą, pavyktų galutinai pašalinti sukūrus 

automatizuotas prieigos sustabdymo priemones. Vienoje iš įstaigų veikia įdiegtas sprendimas, 

leidžiantis reguliuoti naudotojų prieigą pasinaudojus darbo kalendoriumi. Tuo metu, kai darbo 

kalendorius įvedamas į IS, ji automatiškai apriboja naudotojo prieigos teises, atsižvelgdama į 

kalendoriuje nurodytas naudotojų darbo ir atostogų datas. Taip pat nėra išsiaiškinta, kiek laiko 

įstaigos ilgiausiai gali tęsti savo funkcijų įgyvendinimą neveikiant IS ar jos daliai bei nėra 

pasirengusios IS veiklos tęstinumo valdymo planų, kurie iškeltų tikslą atkurti IS veiklą per plane 

nustatytą laikotarpį. Paprašius ekspertiniu būdu įvertinti, pagal pacientų srautų kiekį bei IS funkcijų 

svarbą įstaigos nurodė šias toleruotinas IS neveikimo ir duomenų praradimo ribas: 



                                                                 

 

 

 
7.22 paveikslas. IS neveikimo riba ir duomenų praradimo riba (val.) 

 

Pastaba: VULZK, VUAL ir KJL pagrindinių SPĮ IS neturi. 

 



                                                                 

 

Elektroninės informacijos kopijos, RLSPĮ nėra šifruojamos, tačiau yra imamasi kitų 

priemonių, iš dalies neleidžiančių panaudoti kopijų. Naudojamos tokios priemonės, kaip fizinės 

prieigos ribojimas prie atsarginių kopijų laikmenų, kompiuterių ar serverių, kuriuose saugomos 

atsarginės kopijos, atskyrimas nuo bendro telekomunikacinio tinklo bei apsaugojimas 

slaptažodžiais. Tai neapsaugo kopijų nuo neteisėto atkūrimo, tačiau sumažina šios rizikos galimybę. 

Dar viena pastebėtas trūkumas - periodiškai nėra atliekami elektroninės informacijos atkūrimo iš 

kopijų bandymai, dėl to atsiradus poreikiui atstatyti prarastą informaciją, kyla grėsmė, kad 

atsarginės kopijos gali būti sugadintos ir yra netinkamos elektroninės informacijos atstatymui. 

Vertinant elektroninės informacijos atsarginių kopijų ruošimo aspektą, paaiškėjo, kad atsarginės 

duomenų bazės kopijos dažniausiai daromos kas dieną, tačiau, kaip matyti iš anksčiau pateikto 

grafiko, tik dvejoms RLSPĮ ši rizika yra priimtina ir jos sutiktų prarasti vienos paros duomenis, visų 

kitų RLSPĮ užsibrėžti preliminarūs tikslai dėl duomenų praradimo neatitinka realios kopijų rengimo 

tvarkos. Šį neatitikimą sąlygoja veiklos tęstinumo valdymo plano arba tvarkos su įstaigoje iškeltais 

tikslais dėl elektroninės informacijos atkūrimo, nebuvimas. Be to, šis neatitikimas rodo 

organizacinių ir techninių infrastruktūrinių priemonių trūkumą, kurios užtikrintų, kad duomenys 

būtų dubliuojami tokiu intensyvumu, kaip nurodyta duomenų praradimo riba. Atsarginių laikmenų 

su programine įranga, dauguma įstaigų, taip pat neturi ir, pagal reikalavimą, nedegiose spintose 

nelaiko. Tose RLSPĮ padidėja rizika, kad atsiradus poreikiui atstatyti programinę įrangą, to padaryti 

nebus įmanoma per nustatytą IS neveikimo ribą. Reikalavimai dėl slaptažodžių sudarymo 

daugumoje įstaigų taip pat nėra įgyvendinami - slaptažodžiai nėra keičiami ne rečiau, kaip kas 6 

mėnesius, slaptažodžiai nėra sudaryti iš raidžių, skaičių ir specialiųjų simbolių bei nemažiau kaip 6 

simbolių, keičiant slaptažodį IS leidžia nustatyti slaptažodį iš buvusių 3 paskutinių slaptažodžių. 

Dažniausiai laikomasi reikalavimo, kad pirmojo prisijungimo prie IS metu iš IS naudotojo turi būti 

reikalaujama pasikeisti slaptažodį ir draudimu slaptažodžius atskleisti tretiesiems asmenims. 

 

7.2.3. Reikalavimai diegiamoms SPĮ IS 

 

Atitikties vertinimas atliekamas vertinant atskirai kiekvieno reikalavimo atitikimą. Objektas 

vertinamas pagal trijų balų skalę, kurioje žemiausia reikšmė yra nulis, o aukščiausia – dvejetas (žr. 

–žemiau esančią lentelę). 

7.5 lentelė. Atitikties vertinimo balai. 

Balai Vertinimas 

0 Priemonė netaikoma 

1 Reikalavimas dalinai tenkinamas 

2 Reikalavimas tenkinamas 

 

Žemiau esančioje lentelėje pateikta apibendrinta informacija dėl RLSPĮ IS atitikties 

Reikalavimams sveikatos priežiūros įstaigose diegiamoms informacinėmis sistemoms, 

patvirtintiems 2011 m. sausio 28 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. 

V-89  (Žin., 2011, Nr. 16-774) vertinimas. Šio dokumento tikslas – nustatyti bendruosius IS 

reikalavimus, IS architektūros reikalavimus, reikalavimus paciento registracijos funkcijoms, 

reikalavimus paciento klinikinės informacijos ir elektroninės medicininės istorijos tvarkymo 

funkcijoms, reikalavimus bendro organizacijos kalendoriaus funkcijoms, reikalavimus lovų 

užimtumo ir paciento statuso ligoninėje sekimo funkcijoms, reikalavimus laboratorijos ir 

radiologijos informacijos valdymo funkcijoms, reikalavimus statistinės analizės atlikimo 

funkcijoms, rekomenduojamus IS standartus ir taikomi SPĮ vykdant planuojamos diegti IS atranką. 



                                                                 

7.6 lentelė. RLSPĮ IS atitikties reikalavimams SPĮ diegiamoms IS vertinimas. 
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IS architektūros reikalavimai  

1. Ar IS programinės įrangos architektūroje yra atskirti vaizdavimo, logikos ir duomenų lygiai? 2 2 2 2 - 1 1 - 2 2 - 2 - 

2. Ar IS saugos priemonės užtikrina bendrą vartotojų identifikaciją, autentikaciją ir autorizaciją? 2 2 2 2 - 1 1 - 2 2 - 2 - 

3. Ar IS saugos priemonės bendrą konfigūruojamą duomenų grupių prieigos valdymą? 2 2 2 2 - 1 1 - 2 2 - 2 - 

4. Ar IS saugos priemonės bendrą saugos valdymą visuose IS komponentuose? 2 2 2 2 - 1 1 - 2 2 - 2 - 

5. Ar IS užtikrina elektroninio parašo (skaitmeninio sertifikato) naudojimo galimybę? 1 1 1 1 - 0 1 - 2 0 - 2 - 

6. Ar IS realizuotos audito priemonės skirtos vartotojų veiklai ir duomenų panaudojimui analizuoti? 2 2 2 2 - 1 2 - 2 2 - 2 - 

7. Ar kiekvienas atliktas duomenų pakeitimas IS yra susietas su veiksmą atlikusiu vartotoju ir veiksmo 

laiku? 
2 2 2 2 - 1 2 - 2 2 - 2 - 

8. Ar IS realizuota taip, kad programinė įranga įdiegta naudotojo darbo vietoje yra nepriklausoma nuo 

operacinės sistemos? 
2 2 2 2 - 1 2 - 0 2 - 0 - 

9. Ar IS kliento grafinė sąsaja yra realizuota interneto naršyklės pagrindu? 2 2 2 2 - 1 2 - 0 2 - 0 - 

10. Ar IS turi lietuvišką naudotojo sąsają? 2 2 2 2 - 2 2 - 2 2 - 2 - 

11. Ar IS naudotojo sąsajoje yra pagalbos teikimo funkcija? 2 2 2 2 - 1 2 - 1 2 - 1 - 

12. Ar IS yra automatizuota taip, kad pakeitus informaciją viename modulyje pakeitimai atsispindi visuose 

su juo susijusiuose moduliuose? 
2 2 2 2 - 1 2 - 2 2 - 2 - 

13. Ar IS yra realizuoti dviejų tipų sisteminiai pranešimai: skirti vartotojams ir skirti IS administratoriams 

išsamiai klaidos analizei? 
2 2 2 2 - 1 2 - 2 2 - 2 - 

14. Ar IS yra galimybė naudoti nacionalinius registrus ir klasifikatorius (įstaigos, gydytojai, pacientai, 

vaistai, TLK-10, paslaugos ir kiti).  
2 2 2 2 - 1 2 - 2 2 - 2 - 

15. Ar IS yra naudojamos klasifikatorių tvarkymo ir susiejimo su nacionaliniais klasifikatoriais priemonės 

(pvz. TLK-10, TLK-10-AM, ACHII). 
2 2 2 2 - 1 2 - 2 2 - 2 - 

Reikalavimai paciento registravimo funkcijoms  

16. Ar IS užtikrinta automatinį pacientų ir susijusių dokumentų identifikavimą (kontaktinis, bekontaktis)? 2 2 2 2 - 0 2 - 2 2 - 2 - 

17. Ar IS užtikrina paciento paiešką pacientų kataloge ir gali pateikti registruotų pacientų sąrašą? 2 2 2 2 - 2 2 - 2 2 - 2 - 

18. Ar IS užtikrina naujo paciento (anonimas, užsienietis, naujagimis) registravimą pacientų registre ir jo 

susiejimą su nacionaliniu pacientų katalogu? 
1 1 1 1 - 1 1 - 1 0 - 1 - 

19. Ar IS leidžia administruoti (pvz.: pridėti, peržiūrėti, koreguoti, šalinti) paciento duomenis? 2 2 2 2 - 2 2 - 2 2 - 2 - 

20. Ar IS užtikrina paciento sveikatos draudimo būklės patikrinimą bei duomenų atnaujinimą pagal 2 2 2 2 - 1 2 - 2 2 - 2 - 
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7.6 lentelė. RLSPĮ IS atitikties reikalavimams SPĮ diegiamoms IS vertinimas. 
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pateiktus dokumentus? 

21. Ar IS užtikrina gydytojų bei diagnostinių tyrimų kabinetų darbo laiko ir užimtumo peržiūrą ir paciento 

užrašymą tam tikram laikui? 
2 2 2 2 - 0 2 - 2 2 - 2 - 

22. Ar IS užtikrina pakankamą asmens duomenų apsaugą ir gali pateikti tik tiek duomenų, kiek reikia 

kokybiškai paslaugai pacientui suteikti? 
2 2 2 2 - 1 2 - 2 2 - 2 - 

Reikalavimai paciento klinikinės informacijos ir elektroninės medicinos istorijos tvarkymo 

funkcijoms 
 

23. Ar IS yra galimybė kaupti paciento elektroninę medicininę istoriją, sudarytą iš struktūrizuotos 

informacijos apie diagnozę, pagrindinę ligą, komplikacijas, suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas ir kt.? 
2 2 2 2 - 1 2 - 2 1 - 2 - 

24. Ar IS leidžia iš pacientų sąrašo iškviesti detalią informaciją, susijusią su pacientu? 2 2 2 2 - 2 2 - 2 1 - 2 - 

25. Ar IS leidžia kurti dokumentų šablonus? 2 2 2 2 - 2 2 - 2 2 - 2 - 

26. Ar IS leidžia sukurti epikrizę, panaudojant susijusius jau užpildytus gydymo sekos dokumentus? 2 2 2 2 - 2 2 - 2 1 - 2 - 

27. Ar IS užtikrina anksčiau įvestų duomenų panaudojimą. Ar IS leidžia sukurti, pildyti, spausdinti 

ambulatorinio ar stacionarinio gydymo statistinės apskaitos formas ir medicininius dokumentus, 

automatiškai į juos perkeliant anksčiau įvestus paciento demografinius ir klinikinius duomenis? 

2 2 2 2 - 2 2 - 2 1 - 2 - 

28. Ar IS leidžia prijungti skenuotus dokumentus prie paciento EMI? 2 2 2 2 - 0 2 - 2 2 - 2 - 

Reikalavimai bendro organizacijos kalendoriaus funkcijoms  

29. Ar IS užtikrina SPĮ organizacinės struktūros valdymą, apimant (bet neapsiribojant): - - - - - - - - - - -  - 

30. - pareigybes; 2 2 2 2 - 1 2 - 2 2 - 2 - 

31. - darbo vietas; 2 2 2 2 - 0 2 - 2 2 - 2 - 

32. - darbo grafikus. 1 1 1 1 - 0 1 - 2 2 - 2 - 

33. Ar IS leidžia administruoti (pridėti, peržiūrėti, koreguoti, šalinti) gydytojo darbo grafikus? 1 1 1 1 - 0 1 - 2 2 - 2 - 

34. Ar IS leidžia peržiūrėti ir spausdinti suplanuotų apsilankymų grafikus gydytojo užimtumui stebėti? 2 2 2 2 - 1 2 - 2 2 - 2 - 

35. Ar bendro organizacijos kalendoriaus funkcija yra susieta su pacientų registravimo pas gydytoją 

konsultacijai ar diagnostiniams tyrimams funkcija? 
1 1 1 1 - 1 1 - 2 2 - 2 - 

Reikalavimai lovų užimtumo ir paciento statuso ligoninėje sekimo funkcijoms (Reikalavimai taikomi 

tik stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių SPĮ IS) 
 

36. Ar IS leidžia peržiūrėti esamą lovų užimtumo lygį, atrenkant įrašus pagal: - - - - - - - - - - - - - 
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7.6 lentelė. RLSPĮ IS atitikties reikalavimams SPĮ diegiamoms IS vertinimas. 
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37. - vietą (klinikoje, skyriuje, palatoje ir t. t.); 2 2 2 2 - 1 2 - 2 2 - 2 - 

38. - statusą (užimta, laisva, valoma ir t. t.). 1 1 1 1 - 0 1 - 2 2 - 2 - 

39. Ar IS leidžia administruoti (pridėti, peržiūrėti, koreguoti, šalinti) lovų aprašus, keisti lovos užimtumo 

statusą? 
1 1 1 1 - 0 1 - 2 2 - 2 - 

40. Ar IS leidžia suplanuoti guldymą į stacionarą bei įvesti (redaguoti) su tuo susijusią informaciją (data, 

lova, numatoma gydymo stacionare trukmė, diagnozė ir t.t.) bei leisti peržiūrėti suplanuotus priėmimus į 

stacionarą? 

0 0 0 0 - 0 0 - 2 2 - 2 - 

41. Ar IS yra realizuota paieška stacionaro pacientų sąraše? 1 1 1 1 - 2 1 - 2 2 - 2 - 

42. Ar IS yra realizuotas paciento administracinis išrašymas iš stacionaro? 2 2 2 2 - 1 2 - 2 2 - 2 - 

43. Ar IS yra realizuota pacientų judėjimo ir lovų fondo apskaita? 2 2 2 2 - 2 2 - 2 2 - 2 - 

Reikalavimai laboratorijos ir radiologijos informacijos valdymo funkcijoms  

44. Ar IS užtikrina siuntimo laboratoriniam tyrimui išrašymą, suteikiant unikalų siuntimo kodą (numerį).  2 2 2 2 - 0 2 - 2 1 - 2 - 

45. Jei paimamas mėginys, ar yra galimybė identifikuoti kiekvieną mėginį, jį pažymėti ir susieti su 

siuntimu tyrimui? 
2 2 2 2 - 0 2 - 2 1 - 2 - 

46. Ar yra užtikrintas brūkšninių kodų formavimas bei spausdinimas tiek siuntimuose, tiek ant mėginių, 

tiek ant rezultatų? 
2 2 2 2 - 0 2 - 2 1 - 2 - 

47. Ar yra užtikrintas siuntimo instrumentiniam tyrimui išrašymas? 1 1 1 1 - 0 1 - 2 1 - 2 - 

48. Ar IS suteikia galimybę įvesti laboratorinių bei instrumentinių tyrimų ir procedūrų rezultatus, susiejant 

juos su pacientu? 
2 2 2 2 - 2 2 - 2 1 - 2 - 

49. Ar IS užtikrina siuntimų laboratoriniam ar instrumentiniam tyrimui paiešką? 2 2 2 2 - 0 2 - 2 0 - 2 - 

50. Ar IS sudaro galimybę gauti atliktų tyrimų ataskaitas? 2 2 2 2 - 1 2 - 2 0 - 2 - 

Reikalavimai statistinės analizės atlikimo funkcijoms  

51. Ar IS suteikia galimybę kurti parametrizuojamas ataskaitas? 2 2 2 2 - 1 2 - 2 2 - 2 - 

52. Ar IS užtikrina galimybę gauti nuasmenintus duomenis finansinei ir statistinei analizei atlikti? 2 2 2 2 - 1 2 - 2 2 - 2 - 



                                                                 

Reikalavimų diegiamoms SPĮ IS laikymosi apibendrinimas 

 

Reikalavimai sveikatos priežiūros įstaigose diegiamoms informacinėmis sistemoms, 

patvirtinti 2011 m. sausio 28 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-

89 (Žin., 2011, Nr. 16-774), kuriais remiantis buvo atliktas SPĮ IS atitikties bendriesiems SPĮ IS 

reikalavimams, SPĮ IS architektūros reikalavimams, paciento registracijos funkcijoms, paciento 

klinikinės informacijos ir elektroninės medicininės istorijos tvarkymo funkcijoms, bendro 

organizacijos kalendoriaus funkcijoms, lovų užimtumo ir paciento statuso ligoninėje sekimo 

funkcijoms, laboratorijos ir radiologijos informacijos valdymo funkcijoms ir statistinės analizės 

atlikimo funkcijoms vertinimas, šiuo metu jau įdiegtoms SPĮ IS negalioja, tačiau svarbu užtikrinti, 

kad visi valstybės biudžeto lėšomis finansuojami e. sveikatos paslaugų kūrimo projektai atitiktų E. 

sveikatos sistemos 2009-2015 metų plėtros programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro 2010 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. V-151 (Žin., 2010, Nr. 23-1079, 2010, Nr. 

157-8002), nuostatas ir reikalavimus, taip pat, Sveikatos priežiūros įstaigų informacinių sistemų 

susiejimo su e. sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūra reikalavimus ir technines 

sąlygas, patvirtintus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 17 d. 

įsakymu Nr. V-1079 (Žin., 2010, Nr. 152-7759), ir Lietuvos e. sveikatos sistemos funkcinės, 

techninės ir programinės įrangos architektūros modelio, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro 2011 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V-294 (Žin., 2011, Nr. 38-1834), nuostatas.  

Atlikus esamų SPĮ IS funkcijų atitikimo minėtam teisės aktui vertinimą paaiškėjo, kad 

dauguma reikalavimų nustatytų SPĮ IS jau yra tenkinami. Dažniausiai, iš dalies, netenkinami šie 

funkciniai reikalavimai: 

 IS tik iš dalies užtikrina elektroninio parašo naudojimo galimybę; 

 IS neužtikrina paciento susiejimo su nacionaliniu pacientų katalogu; 

 IS organizacinis SPĮ struktūros valdymas neapima darbo vietų; 

 IS neleidžia administruoti gydytojo darbo grafikų; 

 Bendro organizacijos kalendoriaus funkcija nėra susisieta su pacientų registravimo pas 

gydytoją konsultacijai ar diagnostiniams tyrimams funkcija; 

 IS neturi funkcionalumo leidžiančio peržiūrėti esamų lovų užimtumo lygį, atrenkant įrašus 

pagal lovos statusą (užimta, laisva, valoma ir t.t.) bei keisti lovos užimtumo statusą; 

 IS nėra realizuota paieška tik tarp stacionaro pacientų sąrašo. Paieška galima tik tarp visų 

pacientų; 

 Nėra užtikrintas siuntimo instrumentiniam tyrimui išrašymas. 

 

Dažniausiai visiškai netenkinamas IS reikalavimas – IS neleidžia suplanuoti guldymo į 

stacionarą bei įvesti (redaguoti) su tuo susijusios informacijos (datos, lovos, numatomos gydymo 

stacionare trukmės, diagnozės ir t.t.) bei peržiūrėti suplanuotų priėmimų į stacionarą. 

Nors dauguma RLSPĮ nurodė, kad jų SPĮ IS tenkina reikalavimą „IS saugos priemonės turi 

užtikrinti bendrą konfigūruojamą duomenų grupių prieigos valdymą“, tačiau nustatyta, kad prieigos 

teisės nėra reguliuojamos ir bet kuris gydytojas gali prieiti prie bet kokio paciento duomenų. 

Pabrėžtina, kad tai yra rimtas asmens duomenų tvarkymo pažeidimas, kuris turi būti pašalintas. 

 



                                                                 

7.2.4. IRT infrastruktūra 

 

Žemiau esančioje lentelėje pateikiama informacija apie RLSPĮ turimą IRT infrastruktūrą. 

7.7 lentelė. RLSPĮ turima IRT infrastruktūra. 
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Serverių kiekis 11 6 7 6 7 4 12 2 30  4 4 30 

„Rack“ tipo serveriai 4 4 3 4 0 1 0 0 14 - 2 3 - 

„Tower“ tipo serveriai 7 2 4 2 7 3 12 2 16 - 2 1 - 

Atliekamas įrangos virtualizavimas/ 

klasterizavimas 
Ne Ne Taip Taip Ne Ne Ne Ne Taip Taip - Taip - 

Kada paskutinį karta buvo įsigyta serverių 

įrangos? (metais) 
2011  2008  2011 2010 2011 2011 2011 2009 2010 2008 2009 2008 - 

Ar yra duomenų saugyklų? Taip Taip Taip Taip Taip Ne Ne Ne Taip Ne Ne Ne - 

Kokio tipo duomenų saugyklos? NAS NAS SAN SAN NAS - - - SAN - - - - 

Kokia duomenų saugyklų bendra talpa? 8,72 TB 2,5 TB 
10 

TB 

9 

TB 

6 

GB 
- - - 32 TB - - - - 

Ar yra juostinis atsarginių kopijų serveris? Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Taip Taip Taip Ne - 

Ar kopijos daromos į atsarginių kopijų juostas? - - - - - - - - Taip Taip Taip - - 

Ar yra atskira serverių saugojimo patalpa? Taip Taip Taip Taip Taip Taip Taip Taip Taip Taip Taip Taip - 

Ar įėjimas į serverių patalpą žurnalizuojamas? Ne Taip Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne - 

Ar serverių patalpoje įrengta kondicionavimo 

sistema? 
Taip Taip Taip Taip Ne Taip Taip Ne Taip Taip Taip Taip - 

Ar kondicionavimo sistema dubliuojama? Ne Ne Ne Taip - Ne Taip - Taip Ne Ne Ne - 

Ar yra nepertraukiamo elektros maitinimo 

šaltinis (angl. trump. UPS)? 
Taip Taip Taip Taip Taip Taip Taip Taip Taip Taip Taip Taip - 

Kiek laiko nepertraukiamas elektros maitinimo 

šaltinis užtikrina elektros tiekimą?  (min) 
15 40 600 30 15 10 15 10 30 30 20 10 - 

Ar yra atsarginio elektros maitinimo 

generatorius? 
Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Taip Ne Taip Ne - 
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Ar serverių patalpoje įrengti priešgraisriniai 

davikliai? 
Taip Taip Taip Taip Ne Taip Taip Ne Taip Taip Taip Taip - 

Ar serverių patalpoje įrengta automatinė gaisro 

gesinimo įranga? 
Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne - 

Kiek yra „Rack“ tipo serverių spintų? 0 9 2 2 0 2 0 1 5 5 1 2,7 - 

Ar yra spausdinimo serverių? Ne Ne Ne Taip Ne Ne Ne Ne Taip Taip Ne Ne - 

Ar yra suformuotas virtualus privatus tinklas 

(angl. trump. - VPN)? 
Taip Ne Taip Taip Ne Ne Taip Ne Taip Taip Taip Taip - 

Ar virtualus privatus tinklas įrengtas tarp visų 

įstaigos padalinių ir filialų? 
Ne - Taip Taip - - Taip - Taip - Taip Taip - 

Ar įstaigos tinklas apsaugotas ugniasiene (angl. 

Firewall)? 
Taip Taip Taip Taip Taip Taip Taip Taip Taip Taip Taip Taip - 

Ar yra įdiegtos centralizuotos grėsmių 

apsisaugojimo priemonės? 
Ne Taip Taip Taip Ne Taip Ne Taip - Taip Ne Ne - 

Ar yra įdiegta programinės įrangos, atsarginių 

kopijų testavimo aplinka? 
Ne Ne - Ne Taip Taip Ne Ne Taip Taip Ne Ne - 

Ar yra vedamas IT saugos incidentų registravimo 

žurnalas? 
Ne - - Taip Ne Taip Ne Ne Ne Ne Taip Ne - 

Ar administratoriaus funkcijos yra atskirtos? - - - Taip Ne - - - - Taip - Ne - 

Ar įdiegta IP telefonija (angl. trump. - VoIP)? - Taip - Ne Ne Ne - Taip Ne Ne Taip Ne - 

Ar IP telefonija įdiegta visuose padaliniuose ir 

filialuose? 
- - - - - - - - - - Ne - - 

Ar parengtas IS veiklos tęstinumo valdymo 

planas? 
Ne Ne - Ne Ne Taip Ne Ne Ne Taip Ne Ne - 

 

 

 



                                                                 

IRT infrastruktūros vertinimas 

 

Daugumos RLSPĮ IRT infrastruktūros būklė nepatenkinama. Serverių saugojimo patalpos 

reikalauja kapitalinio remonto, apsaugos sistemų nuo įsilaužimo ar kito neteisėto patekimo į 

patalpas, įdiegimo. Patalpos dažnai įrengtos pirmame aukšte, langai neapsaugoti grotomis ar 

apsauginėmis žaliuzėmis. Dalyje RLSPĮ serverių saugojimo patalpų viduje nutiesti atviri 

komunaliniai vamzdžiai, nuo išsiliejimo neapsaugoti radiatoriai, arba serverių patalpos įrengtos 

greta komunalinių patalpų. Dviejų RLSPĮ patalpose nėra įrengtų priešgaisrinės signalizacijos 

daviklių ir nė vienoje automatinės gesinimo sistemos. Oro kondicionavimo įranga įrengta dešimtyje 

iš 12 RLSPĮ, tuo tarpu ši įranga dubliuojama tik trijose RLSPĮ. 

Nors dauguma serverių įrangos nusidėvėjusi, tačiau RLSPĮ nepaminėjo, kad ji dėl to veiktų 

netinkamai. Mažiausiai nusidėvėjusi ir vėliausiai pirkta įranga, apimanti ir duomenų saugyklas, 

įstaigose dažniausiai skirta PACS sistemų palaikymui (Pastebima, kad iš 3 priede pateiktos 

informacijos, vienas radiologinio ar instrumentinio tyrimo skaitmeninis vaizdas iš visų 

sugeneruojamų per vienerius metus vidutiniškai užima apie 104 megabaitus, o lyginant su įstaigose 

saugomais visais radiologinių ir instrumentinių tyrimų skaitmeniniais vaizdais užima apie 147 

megabaitus, tuo tarpu vidutiniškai per metus sugeneruojama 1640 gigabaitų vaizdų, o iš viso 

vidutiniškai saugoma 4350 gigabaitų radiologinių ir instrumentinių tyrimų skaitmeninių vaizdų.). 

Turinčios ir pagal paskirtį naudojančios juostinius atsarginių kopijų rengimo serverius nurodė 3 

RLSPĮ. Visos RLSPĮ nurodė prie serverių įrangos prijungusios nepertraukiamos elektros srovės 

maitinimo šaltinius, kurie sistemų darbą palaikytų nuo 10 iki 40 minučių, o viena RLSPĮ nurodė 

600 minučių nepertraukiamo įrangos palaikymo trukmę. 2 RLSPĮ prie sistemų taip pat prijungusios 

elektros srovės generatorius. 

8 RLSPĮ nurodė turinčios VPN tinklą, šešiose iš jų į VPN tinklą sujungti visi įstaigų 

padaliniai ir filialai. Besinaudojančios internetinės telefonijos (angl., VoIP) paslaugomis nurodė 3 

RLSPĮ. 12 RLSPĮ naudoja tokią tinklo apsaugos priemonę kaip ugniasienę ir 6 RLSPĮ naudoja 

papildomas priemones, kaip IPS, IDS (angl., Intrusion Prevention System, Intrusion Detection 

System). 

Viena RLSPĮ nurodė žurnalizuojanti kiekvieno asmens patekimą į serverių saugojimo patalpą. 

2 RLSPĮ turi pasirengusios IS veiklos tęstinumo valdymo planus, o IS incidentų registravimo 

žurnalus – 3 RLSPĮ. 
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8. ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ APKLAUSOS REZULTATŲ 
ANALIZĖ 

8.1. Apklausos metodologija 

Lietuvos sveikatos priežiūros įstaigų apklausos tikslas  - įvertinti: 

 su kokiomis problemomis susiduriama praktikoje diegiant e. sveikatos informacines 

sistemas Lietuvoje (pažymėtina, kad šis klausimas taip pat buvo analizuojamas atliekant 

interviu su RLSPĮ); 

 IRT naudojimą Lietuvos asmens sveikatos priežiūros įstaigų (toliau –ASPĮ) klinikinėje 

veikloje bei pateikti rekomendacijas dėl IRT plėtros. 

Atsižvelgiant į iškeltą analizės tikslą apklausa apėmė klausimus susijusius su IS naudojimu, jų 

funkcijomis, informacinių technologijų valdymu ir personalu, taip pat informacinių technologijų 

poreikiais, infrastruktūra, reglamentavimu, duomenų sauga ir finansais. Kadangi apklausos 

klausimai buvo orientuoti į dvi respondentų grupes – įstaigos IT specialistus ir finansininkus, ji 

atitinkamai buvo išskaidyta į dvi apklausas taip siekiant supaprastinti jos pildymą ir užtikrinti 

didesnį atsakomumą.  

SPĮ, kurios specializuojasi odontologijos srityje, buvo pateikiamas atskiras klausimynas, kurį 

sudarė tiek su IRT ištekliais, tiek su įstaigos finansais susiję klausimai. Klausimynas buvo kiek 

sutrumpintas ir neišskaidytas į dvi dalis atsižvelgiant į tai, kad odontologijos įstaigos yra labai 

mažos, neturinčios daug IS ir IT bei finansų srityse besispecializuojančių darbuotojų.  

 

Sveikatos priežiūros įstaigų apklausos
Odontologinės priežiūros 

įstaigų apklausa

IT specialistų apklausa:

 Kontaktinė informacija

 Bendra informacija apie įstaigą

 Informacinių sistemų 

naudojimas 

 Informacinių sistemų funkcijos

 Informacinių technologijų 

poreikiai

 Informacinių technologijų 

infrastruktūra

 Pagrindinės SPĮ IS 

reglamentavimas

 Duomenų sauga

Finansininkų apklausa:

 Kontaktinė informacija

 Bendra informacija apie įstaigą

 Finansai

 Įstaigos statistinė informacija

 Kontaktinė informacija

 Bendra informacija apie įstaigą

 Informacinių sistemų naudojimas 

 Informacinių sistemų funkcijos

 Informacinių technologijų poreikiai

 Informacinių technologijų 

infrastruktūra

 Pagrindinės SPĮ IS 

reglamentavimas

 Duomenų sauga

 Finansai

 Įstaigos statistinė informacija

 

8.1 paveikslas. Vykdytų apklausų klausimų temos 
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Apklausa buvo vykdoma internetu naudojant questionpro.com techninę platformą klausimyno 

programavimui. Toks apklausos atlikimo būdas buvo pasirinktas dėl klausimyno sudėtingumo ir 

atitinkamai ilgai trunkančio jos pildymo. Internetinę apklausą respondentai galėjo pildyti jiems 

patogiu metu, galėjo ją pertraukti ir vėliau vėl sugrįžti prie apklausos. Be to, taip buvo išvengta 

apklausų atlikėjų įtakos apklausos rezultatams. 

Remiantis LR SAM ir Valstybinės ligonių kasos prie LR SAM pateikiamais duomenimis 

Lietuvoje yra įregistruota apie 1420 SPĮ (neįskaitant odontologinės priežiūros įstaigų), taigi tyrimo 

populiacija arba visumos skaičius N ~ 1420. IT įvertinimo apklausą užpildė 250 SPĮ, finansinę 

apklausą – 232. Esant tokiai tyrimo imčiai, taikant statistiniuose tyrimuose visuotinai priimta 

tikimybę 0,95, tyrimo paklaida gaunama apie 5%. Tyrimo paklaida buvo apskaičiuota naudojantis 

imties skaičiuokle (http://www.surveysystem.com/sscalc.htm), kuri sudaryta pagal žemiau pateiktą 

formulę (pagrįstą T. Yamane, V. A. Jadov statistikos teorija): 

 

ss =  

Z 
2 

* (p) * (1-p)  

 

c 
2
  

kur:  

ss – imties dydis 

Z – Z įvertis  

p – respondentų atsakymų tikimybinis dydis 

c – pasikliaunamasis intervalas, išreikštas dešimtaine trupmena  

 

Siekiant užtikrinti kuo didesnį apklausos atsakomumą ir kartu reprezentatyvumą tyrimo metu 

nebuvo nustatytos kvotos pagal imties parametrus. Respondentams buvo užduodami ir bendriniai 

klausimai apie jų atstovaujamą įstaigą - tokie, kaip įstaigos nuosavybės forma, teikiamų paslaugų 

tipas ir (ne-) priklausymas pagrindiniai įstaigai. Bendrinės informacijos apie įstaigas grafinė analizė 

pateikiama paveiksle žemiau.  
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8.2 paveikslas. SPĮ imties pasiskirstymas pagal nuosavybės formą ir teikiamas paslaugas. 

Remiantis Lietuvos Respublikos odontologų rūmų pateikiama informacija Lietuvoje 

įregistruota apie 1950 odontologinės priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų. Taigi, antrosios 

apklausos populiacija arba visumos skaičius N ~ 1950. Šios apklausos klausimyną užpildė tik 30 

respondentų. Dauguma dėl apklausos besikreipusių asmenų nurodė mažą suinteresuotumą tokiais 

projektais. Daug problemų sukėlė ir tai, kad odontologinės priežiūros paslaugas teikiančiose 

įstaigose nėra kompetentingų specialistų, galinčių atsakyti su IRT naudojimu susijusius klausimus. 

Naudojantis jau minėtąja apklausos imties skaičiuokle odontologų apklausos paklaida gaunama apie 

17%, todėl respondentų atsakymus, gautų duomenų tendencijas vertinome kritiškai. 
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8.2. Apklausų rezultatų analizė 

8.2.1. Sveikatos priežiūros įstaigų apklausos analizė 

Informacinių sistemų naudojimas ir funkcijos 

Apklausos pradžioje buvo siekiama išsiaiškinti, kokia dalis SPĮ turi įsidiegusios SPĮ IS 

neskaitant SVEIDRA. SPĮ IS tyrime buvo apibrėžta kaip sistema, kuri įstaigose naudojama 

sveikatos priežiūros paslaugų teikimo procesams ir kurioje saugoma informaciją apie pacientus, jų 

apsilankymus ar gydymą stacionare. Paaiškėjo, kad tokią sistemą turi įsidiegusios apie ketvirtadalis 

apklaustų įstaigų. Iš tų įstaigų, kurios SPĮ IS dar neturi, apie 65%, nurodė, kad planuoja ją diegti 

ateityje ir  19% įstaigų jau turi pasirengusios sistemos projektą. Tokia situacija parodo, kad e. 

sveikatos plėtra Lietuvoje dar nėra labai pažengusi, taigi matomas poreikis e. sveikatos projektų 

plėtrai, kutia remiantis įstaigos atitinkamai galėtų planuotis savo IT ūkio plėtrą. 

 

  

8.3 paveikslas. Pagrindinės SPĮ IS įsidiegimas ir planai ją įsidiegti. 

Pagrindinės priežastys, kodėl dalis SPĮ dar neįsidiegė SPĮ IS yra susijusios su medicinos 

personalo, būsimojo informacinių sistemų naudotojo, nepakankamu pasirengimu naudoti 

informacines sistemas (su tokiu teiginiu sutiko arba bent iš dalies sutiko 67% respondentų), 

nepakankama įstaigos IT personalo kvalifikacija (su tokiu teiginiu sutiko arba bent iš dalies sutiko 

55% respondentų) bei nepakankamą įstaigos IT darbuotojų skaičių  (su tokiu teiginiu sutiko arba 

bent iš dalies sutiko 55% respondentų). Didelė dalis (apie 45%) apklaustųjų įstaigų darbuotojų 

nurodė, kad problemų kelia ir aiškios IS naudojimo naudos nebuvimas bei skiriamas per mažas 

prioritetas  IS diegimui, naudojimui (su tokiu teiginiu sutiko 45% respondentų). Nepakankamų IT 

išteklių bei IT personalo kvalifikacijos problemas būtų galima spręsti tam skiriant didesnius 

finansinius išteklius, tačiau tai glaudžiai susiję su veiklos prioritetais įstaigoje. Jei IS diegimui/ 

naudojimui skiriamas nepakankamas dėmesys, tuomet IS skiriamos investicijos netenka prasmės, 

kadangi naujos IS sukuriama vertė bus minimali arba jos nebus visai. 

Didelė dalis įstaigų (44%), kurios turi įsidiegusios SPĮ IS, nurodė, kad tai padarė įsigijusios 

SPĮ IS licencijas. Nemaža dalis (29%) taip pat nurodė, kad pagrindinę SPĮ IS įsigijo užsisakę SPĮ IS 

kūrimo paslaugas. 71% įstaigų SPĮ IS įsigijimui naudojo savo įstaigos lėšas, 8%  – ES lėšas ir 2% – 
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valstybės lėšas. Pažymėtina, kad dvi įstaigos, VšĮ Lazdynų poliklinika ir Kuncų ambulatorinė 

klinika, nurodė, naudojančios nemokamas atviro kodo programas. 

Priklausomai nuo įstaigų teikiamų paslaugų tipo, SPĮ IS yra skirta arba ambulatorinėms 

paslaugoms (48%) arba tiek ambulatorinėms, tiek stacionarinėms paslaugoms (52%), Daugumos 

įstaigų SPĮ IS yra brandžios stadijos – 68% respondentų nurodė, kad jų įstaigose veikiančios SPĮ IS 

automatizuotai patikrina informaciją apie pacientų draustumo būseną, 57% respondentų nurodė, kad 

informaciją suvedus pagrindinėje SPĮ IS, ji tiesiai importuojama į SVEIDRA. Vistik nemaža dalis 

respondentų (38%) nurodė, kad jų įstaigos pagrindinė SPĮ IS nėra tokia efektyvi – informacija joje 

ir SVEIDRA yra suvedama atskirai. Kai kurių įstaigų sąlyginai aukštą IS technologinį lygį parodo ir 

tai, kad darbuotojui nutraukus darbo santykius ir personalui pažymėjus, kad asmuo nebedirba, 

prieiga prie informacinių sistemų panaikinama automatiškai. Tokia sistema užtikrina didesnę 

pacientų duomenų apsaugą, tačiau yra techniškai sudėtingai įgyvendinama ir atitinkamai brangi. 

 

8.4 paveikslas. SPĮ IS integracija su SVEIDRA. 

Apskritai vertinant ambulatorinės ir stacionarinės apskaitos vykdymo būdus, t.y., ne tik tose 

įstaigose, kurios jau turi įsidiegusios SPĮ IS, pažymėtina, kad įstaigos dirba labai neefektyviai. 

Būdingiausias ambulatorinės apskaitos būdas (nurodė 48% apklaustų ambulatorinių ar mišrių 

įstaigų) – pacientas registruojamas SVEIDRA, personalas atspausdina apskaitos formą, užpildo ją 

rankomis ir suveda duomenis į SVEIDRA. Lygiai toks pat būdas yra dažniausiai naudojamas 

vykdant stacionarinę apskaitą (nurodė 51% apklaustų stacionarinių ar mišrių įstaigų). Veiklos 

neefektyvumą liudija ir tai, kad dauguma įstaigų informacijos apie epikrizes nepildo IS (nurodė 

66% respondentų), o gavus tokią informaciją iš kitų įstaigų – jos nesaugo IS (nurodė 79% 

respondentų). 

Vertinant brūkšninių kodų arba RFID (radijo dažnio identifikatorių) naudojimą SPĮ 

klinikinėje veikloje, pastebėtina, kad juos naudoja 7.5% apklaustų įstaigų ir jų naudojimui 

daugumoje įstaigų tiesiog nėra poreikio (tą nurodė 75% respondentų). Iš kitos pusės, galima daryti 

prielaidą, kad apklausos dalyviai yra tiesiog nesusipažinę su brūkšninių kodų arba RFID naudojimo 

galimybėmis – juos galima naudoti laboratorijos mėginių, pacientų, vaistų, apskaitos dokumentų 

identifikavimui bei kitoms reikmėms. Vis tik daugiausia respondentų, naudojančių brūkšninius 

kodus arba RFID nurodė, kad jų įstaigose brūkšniniai kodai arba RFID naudojami laboratorijos 

mėginiams (39%) ir pacientų identifikavimui (23%). 
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Nors dauguma apklaustų įstaigų brūkšninių kodų arba RFID naudojimą klinikinėje veikloje 

vertino skeptiškai, vis tik apskritai IS naudojimas įstaigos paslaugų teikimo organizavime ir 

klinikinėje veikloje buvo vertintas labai palankiai. Didžiausias poreikis naudoti IS matomas šių 

veiklų vykdyme: statistinės ambulatorinės (74%), išankstinės pacientų registracijos vykdymas 

(66%), taip pat pacientų atvykimo registracijos vykdymas (64%), siuntimų konsultacijai, tyrimui ar 

gydymui į kitą įstaigą pildymas (66%) bei pacientų ambulatorinės informacijos pildymas (65%), 

receptų formų pildymas (61%). Detalus IS poreikio aktualumo vertinimas pagal įstaigų vykdomas 

veiklas pateikiamas paveiksle žemiau. 
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8.5 paveikslas. IS poreikio aktualumas. 

Didžiosios dalies įstaigų naudojamų IS funkcionalumas yra labai ribotas. Daugiausiai 

apklaustųjų įstaigų nurodė, kad jų naudojamos IS turi ir tenkina arba bent iš dalies tenkina 

statistinių ambulatorinių ir stacionarinių formų pildymo el. būdu poreikį (nurodė 45%, 40% įstaigų 

atitinkamai iš tų, kurios vykdo šias veiklas), išankstinės pacientų registracijos el. būdu poreikį 

(nurodė 30% iš tų, kurios vykdo šią veiklą), pacientų atvykimo registracijos el. būdu (nurodė 30% iš 

tų, kurios vykdo šią veiklą). Taip pat  didelė dalis įstaigų (27% iš tų, kurios vykdo tokias veiklas) 
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nurodė, kad jų naudojamos IS turi ir tenkina arba bent iš dalies tenkina stacionaro epikrizės pildymo 

poreikį el. būdu ir imunoprofilaktikos (skiepijimų) planavimo el. būdu poreikį.  

Palyginus įstaigų naudojamų IS funkcionalumo duomenis su funkcionalumo poreikio 

duomenimis, galima daryti išvadą, kad didžiausias poreikis funkcionalumų įdiegimui ar plėtrai būtų 

šioms įstaigų veikloms: siuntimų tiek į kitą įstaigą (73%), tiek savoje įstaigoje registravimas (72%), 

laboratorijos užsakymų ir/ar rezultatų valdymas (71%), pacientų ambulatorinės informacijos 

pildymas (74%), pacientų išankstinis (78%) ir jų atvykimo registravimas (79%). Dauguma įstaigų 

atitinkamai nurodė, kad artimiausiu metu (1-3 metų laikotarpyje) planuojama diegti, tobulinti 

informacinių sistemų funkcionalumus susijusius su minėtomis veiklomis. Taigi, tarp įstaigų 

poreikio ir planų diegti ar tobulinti informacines sistemas pastebima stipri (79%) koreliacija.  
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8.6 paveikslas. Informacinių sistemų poreikio, esamų funkcionalumų ir planų juos plėsti ateityje palyginimas
76 

Apklausos dalyviai pagrindinę SPĮ IS daugiausiai naudoja informacijai apie pacientus kaupti, 

apdoroti, analizuoti, taip pat pacientų registracijai. Tačiau sudėtinga išskirti dominuojantį produktą, 

kadangi jie varijuoja nuo atvirojo kodo programų tokių kaip OpenEMR iki Soarian MedSuite 

(gamintojas Siemens). Būtina pažymėti, kad sveikatos priežiūros IS Med.I.S. ir LIS yra naudojamos 

daugiau nei penkių įstaigų kiekviena atskirai. Pacientų registracija atliekama pagrindinėje SPĮ IS jei 

leidžia jos funkcionalumas, išskirtiniais atvejais pagrindinė SPĮ IS yra integruota su e. sveikatos 

portalu sergu.lt (išankstinė pacientų registracijos sistema, kuri pajungia atskirų gydymo įstaigų 

registracijos sistemas), kurio pagalba pacientai gali registruotis pas gydytojus, taip pat gydytojai 

gali susipažinti su atvykstančių pacientų duomenimis.  Portalas sergu.lt taip pat leidžia įstaigos 
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 Palyginimas pateiktas tarp tų įstaigų, kurios vykdo nurodytas veiklas. 
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administracijai matyti gydytojų apkrovimą. Kai kurios poliklinikos turi savo internetines pacientų 

registravimo sistemas (pvz. Lazdynų poliklinika). Pagal turimus apklausos rezultatus galime teigti, 

kad gydymo įstaigos renkasi programinę įrangą savo nuožiūra tačiau didžiausios gydymo įstaigos 

tokios kaip Santariškių klinikos IS skiria žymiai daugiau lėšų IS plėtrai ir priežiūrai nei kitos, 

mažesnės gydymo įstaigos. El. paslaugų panaudojimas pacientų registracijai, gydytojų apkrautumo 

analizei ir gydymo įstaigų apkrautumo planavimui tik įgauna pagreitį, kadangi registravimo 

sistemos kaip sergu.lt yra naudojamos tik kelių didžiausių gydymo įstaigų, o kai kurios įstaigos 

naudoja savo interneto puslapius pacientų registravimui. Esama situacija rodo, kad  žengiama 

teisinga linkme, tačiau norint sveikatos priežiūrą analizuoti valstybės mastu ir minimizuoti kaštus 

reikalinga, kad e. sveikatos paslaugos būtų tiekiamos centralizuotai. 

Informacinių technologijų valdymas ir personalas 

Apklausa parodė, kad IT labiausiai išplėtotos didžiausiose SPĮ. Atitinkamai jos turi 

daugiausiai IT darbuotojų. Penkis ar daugiau  už IS palaikymą atsakingus darbuotojus nurodė 

turinčios VšĮ Alytaus apskrities S.Kudirkos ligoninė, VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė, VšĮ 

Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos, VšĮ Kauno klinikos, Šeškinės poliklinika, 

Klaipėdos universitetinė ligoninė ir UAB „Akių gydytojų praktika“.  

Vistik kas antra apklausoje dalyvavusių įstaigų apskritai neturi nei vieno (53%) arba turi tik 

vieną IT darbuotoją (34%). Mūsų vertinimu, tokia tendencija yra teigiama ir neturėtų kliudyti e. 

sveikatos plėtrai, kadangi pagal vyraujančias tendencijas, išorinių IT specialistų samdymas 

atsižvelgiant į esamą poreikį sparčiai auga, įstaigoms atsisakant turimų IT skyrių.. IS palaikymo 

paslaugų pirkimas iš išorės tiekėjų (angl., outsourcing) turi daug privalumų: geresnė paslaugų 

kokybė, didesnės patirties ir žinių prieinamumas, geresnis rizikos valdymas, atsakomybė už 

suteiktas paslaugas, didesnis inovacijų ir pokyčių skatinimas, daugeliu atvejų mažesni kaštai IT 

palaikymui ir t.t.
7778

 

IT paslaugų pirkimo iš išorės tiekėjų efektyvumo teiginį pagrindžia ir apklausos rezultatai – 

tos įstaigos, kurios turi už IS palaikymą atsakingus darbuotojus, jų kvalifikaciją vertino vidutiniškai. 

Svarbu pastebėti, kad prasčiausiai buvo vertinama e. sveikatos standartų išmanymas –31% 

respondentų nurodė, kad jų IT darbuotojai turi žemą kvalifikaciją šioje srityje. Gana blogai dar buvo 

vertinamos IT darbuotojų programavimo žinios – beveik ketvirtadalis (24%) respondentų nurodė, 

kad jų IT darbuotojai turi žemą kvalifikaciją šioje srityje. Geriausiai buvo vertinamos darbuotojų IT 

administravimo žinios – beveik pusė (48%) respondentų nurodė, kad jų kvalifikacija šioje srityje 

yra labai didelė arba didelė. 

                                                 
77

 Gareiss, R. Analyzing The Outsourcers. Information Week, 2002 

<ftp://ftp.hp.com/pub/services/spotlight/info/info_week.pdf> 
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8.7 paveikslas. IT darbuotojų kvalifikacijos vertinimas pagal atskiras sritis. 

Vertinant SPĮ labiausiai patyrusių IT darbuotojų stažą metais pastebėtina, kad labiausiai 

patyrusio IT darbuotojo tiek sveikatos IS  diegimo patirtis, tiek IT projektų valdymo patirtis, tiek IT 

infrastruktūros valdymo ir administravimo patirtis, programavimo patirtis vidutiniškai siekia apie 5 

metus. Pažymėtina, kad kai kurių įstaigų darbo stažo nuokrypis nuo vidurkio labai ženklus. Kai 

kurios įstaigos nurodė, kad jų labiausiai kvalifikuotų darbuotojų patirtis siekia trisdešimt (UAB 

„Medicinos centras“), dvidešimt penkerius (VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė), 

dvidešimt metų (VšĮ Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centras, VšĮ Tauragės rajono pirminės 

sveikatos priežiūros centras). Labiausiai patyrusių darbuotojų vidutinis skaičius visose srityse taip 

pat buvo toks pats – vienas darbuotojas. 

 

IT poreikiai 

Dauguma SPĮ, turinčių filialus, nurodė, kad IT valdymo klausimai jų įstaigose yra 

sprendžiami centralizuotai arba sprendimus derinant su pagrindine įstaiga. 8% apklaustų įstaigų 

teigė, kad IT valdymo klausimai jų filialuose sprendžiami visiškai savarankiškai. Tokia praktika,  

mūsų vertinimu, yra netinkama, nes galimai dubliuojamos tam tikros IRT funkcijos, mažėja IS 

panaudojimo galimybės, kas yra labai svarbu e. sveikatos plėtrai. 

IT strategijos dokumentą nurodė pasitvirtinę 8% apklaustų įstaigų. Įdomu pastebėti, kad tokio 

pobūdžio dokumento neturi didžiausios šalies SPĮ (t.y., tokios įstaigos, kurių darbuotojų skaičius 

pagrindiniame darbe viršija 1000) – VšĮ Kauno klinikos, VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninė, VšĮ 

Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė, VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė, VšĮ Vilniaus 

universiteto ligoninės Santariškių klinikos, VšĮ Kauno klinikinė ligoninė, VšĮ Respublikinė Šiaulių 

ligoninė. Alan Lakein, vienas populiariausių laiko valdymo teoretikų teigia, kad „plano neturėjimas, 

tai planavimas nesėkmei“. Mažos įstaigos IT planavimą gali būti įtraukusios į savo bendrus veiklos 

planus, tačiau didžiausios šalies įstaigos tokio pobūdžio dokumentus turėtų būti pasitvirtinusios ir jų 

tikslai turėtų atitikti visos šalies e. sveikatos plėtros strateginius tikslus. 
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Strateginių dokumentų neturėjimas yra galimai susijęs su viena svarbesnių IS diegimo ir IT 

ūkio palaikymo problemų SPĮ - per mažo prioriteto skyrimu IS diegimui/naudojimui. Su šiuo 

teiginiu sutiko arba bent iš dalies sutiko daugiau nei pusė (53%) apklaustų SPĮ. Tarp kitų 

svarbiausių IS diegimo ir IT ūkio palaikymo problemų reikėtų įvardinti piniginių lėšų 

nepakankamumą ir įstaigos medicinos personalo, būsimo IS naudotojo, nepakankamą kompiuterinį 

raštingumą. Su minėtais teiginiais sutiko arba bent iš dalies atitinkamai sutiko 86% ir 72% 

apklaustų įstaigų. Įdomu pastebėti, kad paklausus, su kokiomis kitomis IS diegimo ir IT ūkio 

palaikymo problemomis susiduriama, 6%  įstaigų nurodė, kad tokių problemų nėra. Kelios įstaigos 

tarp problemų nurodė duomenų saugumo užtikrinimą, nepertraukiamo el. maitinimo ir interneto 

ryšio užtikrinimą, skirtingų įstaigų sistemų integruotumą, IS reglamentų trūkumą, IS gamintojų 

įsipareigojimų nevykdymą ir t.t. 

 

 

8.8 paveikslas. IS diegimo ir IT ūkio palaikymo problemų vertinimas. 

Vertinant IT poreikius, respondentų taip pat buvo klausiama, kas yra svarbiausia sėkmingam 

IS diegimui ir naudojimui jų įstaigoje. 93% respondentų sutiko arba bent iš dalies sutiko su teiginiu, 

kad svarbiausia  pakankamo finansavimo užtikrinimas, 92% - kad svarbiausia kvalifikacijos 

tobulinimas, 91% - kad svarbiausia yra patirties apsikeitimas su panašaus pobūdžio įstaigomis. 

Svarbu pastebėti, kad didžioji dalis respondentų (85%) sutiko, kad problemų kelia ir metodinio 

palaikymo stoka. 

 

IT infrastruktūra 

Dauguma apklaustų įstaigų nurodė naudojančios modernius interneto ryšių tipus – 

šviesolaidinį / optinį ryšį (36%) ir skaitmeninę abonentinę liniją DSL (33%), tad atitinkamai jų 

nurodyta interneto ryšio greitaveika gana didelė. Tačiau greitas interneto ryšys prieinamas ne 

visoms įstaigoms, trys iš apklausoje dalyvavusiųjų, UAB „Ortodontija“, UAB „Gydomosios 

kosmetologijos centras“ ir VšĮ Mažeikių greitosios medicinos pagalbos centras, nurodė, kad 

apskritai nenaudoja interneto ryšio savo veikloje. 

Apklausa parodė, kad iš tų įstaigų, kurios turi nutolusius padalinius tik kiek mažiau nei 

trečdalis turi visus padalinius sujungusios į bendrą tinklą, dar apie 15% nurodė, kad dalis padalinių 

yra sujungta į bendrą tinklą. Įgyvendinant e. sveikatos projektus ir diegiant vis daugiau IS tokia 
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situacija yra labai nepalanki, nes gali iškilti sistemų integracijos problemų. IT infrastruktūros 

nebrandumą parodo ir tai, kad iš tų įstaigų, kurios turi įsidiegusios pagrindinę SPĮ IS, tik labai 

nedidelė dalis (apie 16%) nurodė, kad jų darbuotojai gali jungtis prie pagrindinės SPĮ IS iš 

nutolusių darbo vietų (pvz., iš namų, kitos ne darbo vietos). Iš kitos pusės, nors tokia situacija 

galimai yra nelabai patogi įstaigų darbuotojams, vis tik iškyla mažesnė rizika dėl asmens sveikatos 

paslapties išsaugojimo. 

Nors IT infrastruktūros atnaujinimo poreikį, kaip IS diegimo ir IT ūkio palaikymo problemą, 

įvardino vos kelios įstaigos, tokia problema yra tikrai aktuali. Apklausoje buvo prašoma įvardinti 

bendrą kompiuterizuotų darbo vietų skaičių ir skaičių tų darbo vietų, kurių kompiuteriai buvo įsigyti 

per praėjusius tris metus. Apskaičiavus vidutinį šių skaičių dydžių santykį, paaiškėjo, kad apie 45% 

kompiuterių yra įsigyti seniau nei prieš tris metus. Be to, kompiuterizuotų darbo vietų poreikis 

ateityje vidutiniškai sudaro 116% esamo kompiuterizuotų darbo vietų skaičiaus. 

Pati populiariausia duomenų bazių valdymo sistema, kurią naudoja daugiau nei pusė (55%) 

SPĮ yra Oracle, antra pagal populiarumą – MS SQL, trečia – My SQL. Apie 10% apklausos 

respondentų nurodė, kad jų įstaiga iš vis nenaudoja duomenų bazių valdymo sistemų ir apie 5% 

apklaustųjų nurodė, kad nežino, kokias duomenų bazių valdymo sistemas naudoja jų įstaiga, kas, 

mūsų vertinimu, tik dar kartą patvirtina nepakankamą kai kurių SPĮ darbuotojų kvalifikaciją IT 

srityje.  

 

 

8.9 paveikslas. Duomenų bazių valdymo sistemų naudojimas. 

Tos sveikatos priežiūros įstaigos, kurios turi įsidiegusios pagrindinę SPĮ IS, nurodė, kad  jai 

skiria 1 – 0,5 serverio arba vidutiniškai 47% visų naudojamų serverių skaičiaus. Įstaigos, kurios 

tvarko radiologinių ir instrumentinių tyrimų informaciją (pvz., medicininių vaizdų archyvavimas ir 

kt.), nurodė, kad tam skiria 2 – 0,5 serverio arba vidutiniškai 35% visų naudojamų serverių 

skaičiaus. Duomenis apie Sveidra IS (VLK IS), LAN/AD/el. pašto/failų/spausdinimo ir kitų fizinių 

serverių skaičių pateikė tik labai nedidelė dalis įstaigų, todėl jie šioje ataskaitoje neanalizuojami.  

Duomenis apie turimų duomenų saugyklų talpą pateikė šimtas penkios gydymo įstaigos. 

Vidutinė visų pateikusiųjų duomenis duomenų saugyklų talpa yra 4,9 TB (terabaitų). Iš visų 

atsakiusiųjų, 41% įstaigų bendra duomenų saugyklų talpa svyruoja nuo 1 TB iki 3 TB. Iš jų 
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vidutiniškai  54% yra skirti vaizdų saugojimui. Tačiau vidutiniškai neišnaudota duomenų saugyklų 

talpa siekia tik 12% bendros duomenų saugyklų tapos. Tai reiškia, kad gydymo įstaigoms yra arba 

greitu metu atsiras poreikis plėsti duomenų saugyklas, taigi galime teigti, kad dabartinė duomenų 

saugyklų talpa yra nepakankama.  

 

8.10 paveikslas. Duomenų saugyklų talpa ir panaudojimas. 

 

IS reglamentavimas 

Daugiau nei pusė (56%) apklaustų SPĮ, turinčių pagrindinę SPĮ IS, nurodė pasirengusios 

pagrindinės SPĮ IS naudotojų instrukcijas, apie trečdalis – duomenų saugos nuostatus (34%), 

diegimo instrukciją (31%), specifikaciją (28%). Vis tik kitus reglamentuojančius dokumentus turi 

pasirengusios sąlyginai nedidelė dalis įstaigų: pagrindinės SPĮ IS veiklos tęstinumo planą ir 

pakeitimų registrą –15% įstaigų, incidentų registravimo ir valdymo tvarką – 21%, nuostatus – 18%. 

Svarbu pastebėti, kad dalis (20% - 40%) įstaigų nurodė jau šiuo metu rengia minėtus dokumentus. 
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8.11 paveikslas. Pagrindinės SPĮ IS reglamentavimas. 

Tinkamas IS naudojimo reglamentavimas yra labai svarbus, nes susijęs su asmens sveikatos 

paslapties išsaugojimu. Remiantis 1999 m. gruodžio 16 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro įsakymu Nr. 552 Dėl asmens sveikatos paslapties kriterijų patvirtinimo visa informacija 

apie paciento sveikatos būklę, diagnozę, prognozes ir gydymą, taip pat visa kita informacija apie 

paciento asmenį yra konfidenciali. Konfidencialumo reikalavimas sveikatos priežiūros 

darbuotojams netaikomas tik gavus raštišką paciento ar jo atstovo sutikimą arba keliais kitais 

įstatyme numatytais išimtiniais atvejais. Tuo tarpu apklausos duomenys rodo, kad beveik pusėje 

įstaigų (46%), kurios turi įsidiegusios pagrindinę SPĮ IS, gydytojai mato visų įstaigos pacientų 

istoriją (specialaus leidimo prie duomenų nereikia), taigi galimai yra pažeidžiamas asmens 

sveikatos paslapties išsaugojimas. 

Finansai 

SPĮ IRT sąnaudos sudaro labai mažą dalį visų įstaigų sąnaudų. Iš visų apklaustų sveikatos 

priežiūros įstaigų IS kūrimui, diegimui ir tobulinimui 2010 m. didžiausią dalį biudžeto skyrė UAB 

“Northway medicinos centrai” – IS kūrimo, diegimo ir tobulinimo sąnaudos sudarė apie 9% visų 

sąnaudų. 77% apklaustų įstaigų IS kūrimui, diegimui ir tobulinimui iš vis neskyrė lėšų, 22% įstaigų 

nurodė, kad tokios sąnaudos sudarė mažiau nei 1% visų sąnaudų. Absoliučiai visos apklaustos SPĮ 

nurodė, kad 2010 m. IT infrastruktūros (serverių ir ryšių techninei įrangai, kt.) sąnaudos sudarė 

mažiau nei 1%  visų sąnaudų. Penkių įstaigų IT priežiūros ir palaikymo sąnaudos ir trylikos įstaigų 

darbo vietų kompiuterinės technikos sąnaudos 2010 m. sudarė daugiau nei 1% visų sąnaudų. 
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8.12 paveikslas. Sveikatos priežiūros įstaigų IRT sąnaudų dalis 2010 m. 

 

Iš visų faktinių IT infrastruktūros sąnaudų 2010 m. serverių nuomos sąnaudos vidutiniškai 

sudarė 23%, IT infrastruktūros priežiūros perkamų paslaugų (kompiuterinės technikos priežiūros, 

tinklų priežiūros ir kt.) sąnaudos – 54%. Iš visų faktinių kompiuterinių darbo vietų priežiūros 

sąnaudų, darbo vietų techninės/programinės įrangos nuomos sąnaudos vidutiniškai sudarė 8%, 

perkamos kompiuterizuotų darbo vietų priežiūros paslaugų sąnaudos – apie 44% visų sąnaudų. 
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8.2.2. Odontologinės priežiūros įstaigų apklausos analizė 

Iš visų apklaustų odontologinės priežiūros įstaigų trys (UAB „Gidenta“, VšĮ Panevėžio miesto 

stomatologijos poliklinika ir UAB „Denteka“) nurodė turinčios įsidiegusios pagrindinę IS. Tyrime 

pagrindine IS apibrėžta, kaip IS naudojama sveikatos priežiūros paslaugų teikimo procesams ir 

kurioje saugoma informacija apie pacientus, jų apsilankymus. 67% apklaustų įstaigų nurodė, kad 

tokios IS neplanuoja įsidiegti ateityje, tik viena įstaiga nurodė planuojanti ją įsidiegti ir jau turinti 

pasirengusi projektą. Visos apklausoje dalyvavusios odontologinės priežiūros įstaigos nurodė savo 

veikloje nenaudojančios brūkšninių kodų arba RFID, nes tam nėra poreikio. Informacinių sistemų 

naudojimo poreikio vertinimas yra pateiktas grafike žemiau. 

 

8.13 paveikslas. IS naudojimo poreikio aktualumas. 

Kadangi dauguma odontologinių įstaigų nemato didesnio poreikio naudoti IS jų atliekamoje 

klinikinėje veikloje, atitinkamai jų diegti/tobulinti neplanuojama. Vienintelė veikla, kurioje kiek 

didesnė dalis įstaigų (36%) nurodė planuojanti pokyčius, tai skaitmeninių vaizdų (radiologinių ir/ar 

instrumentinių tyrimų rezultatai) saugojimas ir/ar peržiūra el. būdu.  

Penkios įstaigos iš visų apklaustų nurodė turinčios už IT sistemų palaikymą atsakingų 

darbuotojų. UAB „Denteka“ tokių darbuotojų turi net tris. Tačiau bendras IT darbuotojų 

kvalifikacijos vertinimas dėl stažo stokos įvairiose srityse buvo dažniausiai nurodomas kaip žemas 

ar vidutinis. Vertinant IS diegimo ir IT ūkio palaikymo problemas įstaigoje, paaiškėjo, kad 

daugiausiai problemų kelia ne IT darbuotojų trūkumas ar jų kvalifikacija, bet piniginių lėšų stoka ir 

medicinos personalo, būsimo informacinių sistemų naudotojo, kompiuterinio raštingumo 
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nepakankamumas. Tarp faktorių lemiančių sėkmingą IS diegimą ir naudojimą įstaigos įvardino ir 

metodinį palaikymą bei bendradarbiavimą tarp įstaigų kartu diegiant ir valdant IS. 

Apklaustose odontologinės priežiūros įstaigose daugiausiai naudojamas interneto ryšio tipas - 

fiksuoto ryšio prieiga (40%), taip pat šviesolaidinis (optinis) ryšys (23%). El. parašui reikalingas 

priemones (sertifikatus ir/arba skaitytuvus) naudoja keturios iš visų apklaustų įstaigų: VšĮ Palangos 

PASPC, VšĮ Panevėžio miesto stomatologijos poliklinika, VšĮ Klaipėdos stomatologijos poliklinika 

ir UAB „DTstudija“. Penkiose iš apklaustų įstaigų 100% radiologinių ir instrumentinių tyrimų 

rezultatų pateikiami skaitmeniniu būdu, dar dvejose skaitmeniniu būdu pateikiama kiek mažesnė 

dalis rezultatų. Maksimalus kompiuterizuotų darbo vietų skaičius iš apklaustų įstaigų – 4. Apie pusė 

įstaigų nurodė apskritai neturinčios kompiuterizuotų darbo vietų, susijusių su sveikatos priežiūros 

paslaugų teikimu ir nematančios poreikio jų kūrimui ateityje.  
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9. IDENTIFIKUOTOS PROBLEMOS 

Žemiau pateikta atliktos Analizės metu SPĮ nuomonė apie problemas diegiant e. sveikatos 

sistemas: 

1. Pakankamos teisinės bazės, susijusios su e. sveikata neegzistavimas. Įstaigų nuomone, ši 

teisės aktų bazė turi apimti tokių nacionalinių sprendimų, kaip eSPBI IS ir kitų nacionalinių 

sistemų detalų reglamentavimą, reikalavimus SPĮ IS, integracinių sąsajų aprašus, aiškiai ir 

logiškai išdėstyti nacionalinių sistemų diegimo planai. Tai sudarytų prielaidas SPĮ IS 

architektūros suvienodinimui 

2. Centrinio koordinavimo organo nebuvimas. Toks organas visapusiškai padėtų spręsti 

kylančias problemas, koordinuotų e. sveikatos dalyvių žingsnius, skatintų tarpinstitucinį 

bendradarbiavimą ir padėtų įgyvendinti užsibrėžtus e. sveikatos tikslus. Analizės vykdytojai 

atkreipia dėmesį, kad yra įsteigtas e. sveikatos skyrius SAM, kad LRV nutarimu patvirtintas 

pagrindinis informacinės sistemos tvarkytojas. 

3. Pasigendama aukštesnio centralizacijos lygio šiose srityse: 

 tipinio dokumentų rinkinio SPĮ IS sistemos įteisinimui, kurį įstaigos galėtų adaptuoti 

pagal savo poreikius. Pastebima, kad yra patvirtintos Valstybės informacinių 

sistemų steigimo ir įteisinimo taisyklės bei metodiniai dokumentai;  

 bendrų klasifikatorių poreikis; 

 bendrų registrų poreikis. Pastebima, kad patvirtintuose eSPBI IS nuostatuose yra 

nurodytas sąrašas klasifikatorių ir registrų, prie kurių prieiga bus teikiama 

centralizuotai; 

 ligoninių vertinimo ir ciklinės kaitos standartizacijos poreikis (įstaigos būtų 

suinteresuotos gerinti paslaugų kokybę). 

4. Informacijos stoka. RLSPĮ, įgyvendindamos Projektus susiduria su informacijos stoka, 

todėl joms, nėra aišku, kaip pavyks užtikrinti integracinius bei perduodamos informacijos 

saugos (konfidencialumo) uždavinius, nors Projekto finansavimo paraiškoje reikalaujama 

numatyti duomenų mainus su eSPBI IS. Kadangi draudžiama dubliuoti eSPBI IS numatytus 

funkcionalumus, RLSPĮ savo kuriamų ar modernizuojamų SPĮ IS Projektuose negali 

numatyti panašių funkcionalumų kūrimo paslaugų. Tai kelia grėsmę, jog neįgyvendinus 

eSPBI IS projekto, RLSPĮ neturės vieno ar kelių klinikinėje veikloje reikalingų SPĮ IS 

funkcijų, pvz. elektroninių medicininių įrašų (toliau - EMI) duomenų apsikeitimo. 

5. Ilgas ir sudėtingas viešųjų pirkimų vykdymo procesas. Dalyvaudamos Projektuose 

RLSPĮ labiausiai bijo susidurti su viešųjų pirkimų procedūromis susijusiomis problemos. 

6. Biurokratiniai procesai, susiję su Projektų administravimu, terminų glaustumas ir 

menkas finansavimas. Dalis RLSPĮ mano, kad dalyvavimas ištemptuose biurokratiniuose 

procesuose, nuolatinis terminų nukėlimas ir, tuo pačiu, jų trumpėjimas yra viena iš 

problemų, kuri RLSPĮ verčia spaustis į rėmus, kas sąlygoja sudėtingą kokybiškų 
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elektroninių paslaugų kūrimą. Laiko trūkumas ir nepakankamas finansavimas gali privesti 

prie to, kad diegėjas, laimėjęs konkursą, dirbs nekokybiškai. 

7. Netinkama eSPBI IS architektūra. 2 RLSPĮ nesutinka su esama eSPBI IS architektūra 

(konkrečiai su duomenų apsikeitimo schema) ir jų manymų, eSPBI IS niekada nebus visos 

informacijos, kurios poreikis gali atsirasti iš konkrečios SPĮ, antra, šiuo metu neaišku, kiek 

ir kokios informacijos eSPBI IS bus kaupiama, kokias paslaugas bus galima gauti per eSPBI 

IS. Dar kita RLSPĮ pastebi, kad į jos medicininių vaizdų archyvą kasmet ženkliai mažėja 

užklausų, kas leidžia manyti, kad eSPBI IS, kaip archyvo modelis, dėl neaiškios kaupiamų 

duomenų ir dokumentų apimties, bus neefektyviai naudojamas. Kaip vieną iš duomenų 

apsikeitimo nacionaliniame lygyje sprendimo būdų RLSPĮ siūlo žvaigždinės architektūros 

schemą, kita RLSPĮ pritaria ir mano, kad informacija turėtų būti saugoma kiekvienoje 

įstaigoje, o eSPBI IS, kaip centrinė sistema turėtų užtikrinti jų tarpusavio sąveiką, reikalingą 

duomenų apsikeitimui, bet ne saugojimui. 

8. Nepalankus personalo požiūris į SPĮ IS diegimą. Aktualiausia problema yra darbuotojų 

skepticizmas ir pasipriešinimas naujai sistemai bei kintančiai procedūrų tvarkai. Darbuotojų 

pasipriešinimą, kaip vieną svarbiausių problemų išskyrė dauguma informantų. 

9. Komunikacijos ir skirtingos interpretacijos problemos. SPĮ IS diegimą apsunkina 

komunikacijos ir skirtingos interpretacijos problemos tarp užsakovo (SPĮ IS) ir SPĮ IS 

diegėjo. 

10. IT specialistų kompetencijos ir žinių trūkumas. RLSPĮ įstaigos nurodė šių kompetencijų 

ir žinių trūkumą: sistemų administravimo, tinklų administravimo, virtualizacijos, duomenų 

apsaugos, projektų valdymo, IT standartų, elektroninio parašo, teisinės žinios IT srityje. 

11. Personalo kompetencijos ir žinių stoka. Menki kompiuterinio raštingumo įgūdžiai, 

informacijos saugos žinių trūkumas.  

12. Finansavimo stoka IT specialistų kompetencijos ir žinių tobulinimui. RLSPĮ nurodė, 

kad kompetencijos ir žinių tobulinimui lėšų biudžetuose numačiusios, todėl kompetencija 

dažniausiai keliama nemokamuose seminaruose. 

13. Finansavimo trūkumas SPĮ IS diegimui ar modernizavimui. Finansavimo trūkumas gali 

lemti nekokybiškos sistemos sukūrimą. 

14. Kompiuterizuotų darbo vietų stoka. RLSPĮ nurodė poreikį kompiuterizuoti daugelį darbo 

vietų, tačiau finansavimo trūkumas to padaryti neleidžia.  

15. SPĮ IS nestabilumas pradiniame eksploatavimo etape. Nestabilumas kyla dėl serverių ar 

sistemos konfigūracijos, pradiniame sistemos eksploatavimo etape. Greitą šios problemos 

išsprendimą įtakoja IT specialistų kompetencija bei tinkama komunikacija su diegėju. 

16. Ryšių problema. Kelios RLSPĮ įvardijo ryšių problemą. Ši problema siejasi su 

nusidėvėjusia arba netinkama įstaigos tinklo architektūra ir infrastruktūra. 

 

Šios analizės dalis, kuri buvo atlikta nagrinėjant teisinę e. sveikatos bei asmens duomenų 

tvarkymo bazę, atskleidžia, kad didžioji dalis SPĮ įvardintų problemų yra susijusios su 

nepakankamu aktyvumu bei domėjimusi e. sveikatos teisiniu reglamentavimu. 
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10. IŠVADOS 

1. Analizuojant Estijos e. sveikatos sistemos diegimą pastebėtina, jog Estija išnaudojo jau 

turimą e. valdžios sistemos infrastruktūrą X-Road. Skirtingai nuo Australijos atvejo, kuriame 

regioninio lygmens iniciatyvos pritaikomos nacionaliniams standartams, Estijoje e. sveikatos 

įdiegimas į X-Road platformą leido ne tik apjungti dalį jau teikiamų paslaugų bet ir sumažinti 

kaupiamos informacijos dubliavimą (pvz., nacionalinio registro). Papildomai paminėtina, jog tokiu 

būdu sutaupyta ne tik infrastruktūros prasme, tačiau ir supaprastintas prisijungimas prie sistemos, 

naudojant e. valdžios platformoje įdiegtą elektroninio parašo identifikaciją. 

2. Australijos pavyzdys parodė, jog nereikia ignoruoti jau padarytų pavienių investicijų į 

sveikatos priežiūros institucijų informacines sistemas, rezultatus stengiantis įdiegti unifikuotą 

sistemą. Ekonomiškai naudingesnis ir paprastesnis variantas yra pritaikyti jau turimas technologijas 

prie unifikuotų nacionalinių standartų, taip sudarant galimybę užtikrinti sistemos atitikimą 

nacionaliniu mastu ir iš esmės nekeičiant institucijų jau naudojamos IT infrastruktūros. Tačiau 

svarbu atkreipti dėmesį, jog vykdant tokio pobūdžio unifikavimo procesą reikia turėti baigtinį 

standartų ir reikalavimų sąrašą, nes kiekvienas sistemos pakeitimas yra pakankamai brangus ne tik 

lėšų, bet ir laiko sąnaudų prasme. 

3. Estijoje sėkminga e. sveikatos plėtra buvo paremta įprastomis vadybos teorijomis, 

teigiančiomis, jog organizacijos nėra savaime linkusios priimti pokyčius veikloje, todėl būtinas tam 

tikras įpareigojimas, kuris priverstų priimti pokyčius. Kaip pavyzdį galima pateikti galiojantį teisinį 

įpareigojimą sveikatos priežiūros institucijoms pateikti iš anksto nustatytą minimalų elektroninių 

dokumentų skaičių į elektroninių įrašų sistemą yra ypatingai naudingas pavyzdys. Tokio pobūdžio 

įpareigojimo buvimas leidžia užtikrinti sistemos naudojimą visoje valstybėje. Iš kitos pusės, 

Analizuojant kanadiečių patirtį vertėtų atsižvelgti į didžiausia problema nurodomą, „iš viršaus 

žemyn“ vykdytą sistemos diegimą bei numatyti ankstyvą visų suinteresuotų šalių įtraukimą į e. 

sveikatos sistemos vystymą. Būtina užtikrinti tinkamą pacientų bei medicininio personalo poreikių 

analizę bei šių poreikių atitikimą visuose e. sveikatos sistemos kūrimo etapuose.  

4. Analizuojant užsienio valstybių patirtį atkreiptinas dėmesys į būtinybę suteikti kokybišką ir 

išsamią informaciją pacientams apie galimybes pasinaudoti elektroninėmis paslaugomis. Remiantis 

Estijos pavydžiu galima teigti, jog informacijos apie naujo pobūdžio IT infrastruktūros teikiamas 

naudas pacientams gavimas tiesiogiai iš gydytojų nėra pakankamas, todėl būtina diegti platesnio 

masto viešinimo ir populiarinimo programą, kuri leistų užtikrinti naujų IT iniciatyvų sveikatos 

priežiūros srityje naudojimą. 

5. Danijos e. sveikatos sistemos analizė parodė, kad diegiant e. sveikatos sistemas daugiau 

dėmesio vertėtų skirti šiems aspektams: 

 reikiamų prielaidų kokybiškam sistemos funkcionavimui sukūrimui (pvz., paskiriant už 

sistemos administravimą bei vystymą atsakingą organizaciją) ir inovatyvių e. medicinos sprendimų 

pritaikymo galimybių analizei (pvz., telemedicina, vaistų duomenų bazė, nacionalinis pacientų 

indeksas); 

 pakankamam pacientų bei medicininio personalo įtraukimui į e. sveikatos sistemos 

diegimą, reikiamos IT infrastruktūros užtikrinimui bei tinkamo įgyvendinimo ir kontrolės 

mechanizmo sukūrimui. 

6. Pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą Lietuvoje 

veikiančios sveikatos priežiūros įstaigos, kurios renka ir tvarko pacientų duomenis kaip duomenų 
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valdytojos, privalo pateikti Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai pranešimą dėl išankstinės 

patikros ir gauti inspekcijos leidimą tvarkyti pacientų ypatingus asmens duomenis. Iš 252 

apklausoje dalyvavusių sveikatos priežiūros įstaigų 111 (44%) nurodė, kad yra įsiregistravusios 

Valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje kaip duomenų valdytojos, 9 įstaigos nurodė, kad 

pateikė dokumentus dėl registracijos, tuo tarpu likusios 132 įstaigos dar nėra pateikusios pranešimo 

inspekcijai dėl išankstinės patikros.  

7. Apklausoje dalyvavusios sveikatos priežiūros įstaigos nurodė įvairius pacientų duomenų 

tvarkymo tikslus, dėl kurių jos renka ir tvarko pacientų duomenis. Apklausos metu 217 sveikatos 

priežiūros įstaigų nurodė, kad pacientų duomenis tvarko, nes to reikia sveikatos priežiūros paslaugų 

teikimui, 101 įstaiga nurodė, kad pacientų duomenis tvarko dėl klinikinių tyrimų, 90 - dėl lėtinių 

ligų prevencijos, 209 – dėl suteiktų sveikatos priežiūros paslaugų apskaitos, 170 – dėl pacientų 

registracijos, 160 – dėl medicininės dokumentacijos pildymo, 191 – dėl statistinės analizės, 54 - dėl 

pacientų informavimo apie paslaugų naujienas, 26 – dėl vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo, 184 – 

dėl laikinojo nedarbingumo/kitų dokumentų tvarkymo bei 9 – dėl kitų tikslų. Pažymėtina, kad 

viešame Asmens duomenų valdytojų valstybės registre sveikatos priežiūros įstaigos paprastai 

nurodo, kad jos pacientų duomenis tvarko tik dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tikslų. 

Paminėtina, kad palyginti nemažai sveikatos priežiūros įstaigų nurodė, kad pacientų duomenis taip 

pat tvarko tiesioginės rinkodaros ir vaizdo stebėjimo tikslais. Toks pacientų duomenų tvarkymas 

kelia susirūpinimą, nes galimai prieštarauja įstatymams ir grubiai pažeidžia pacientų teisę į 

privatumą. 

8. Atliktos apklausos duomenys taip pat rodo, kad sveikatos priežiūros įstaigos pacientų 

duomenis į kitas šalis dažniausiai teikia vienkartinių prašymų pagrindu (pavyzdžiui, kai to paprašo 

pats pacientas, paciento sutikimą turinti draudimo bendrovė ar teisėsaugos institucijos, ar kai to 

reikia teikiant sveikatos priežiūros paslaugas pacientui bei kitais atvejais). Nors pacientų duomenų 

teikimo į užsienį mastai yra palyginti nedideli, sveikatos priežiūros įstaigos apie tokį duomenų 

teikimą į kitas šalis taip pat turėtų tinkamai iš anksto pranešti Valstybinei duomenų apsaugos 

inspekcijai. 

9. Lietuvos Respublikos teisės aktuose nėra nustatyta specialaus teisinio pagrindo dėl 

pacientų sveikatos duomenų rinkimo, saugojimo ir tvarkymo e. sveikatos IT sistemose.  

10. Pažymėtina, kad nemaža dalis apklausoje dalyvavusių sveikatos priežiūros įstaigų 

nesilaiko įstatymų reikalavimų dėl pacientų duomenų saugumo ir konfidencialumo bei nėra 

įgyvendinusios tinkamų techninių ir (arba) organizacinių priemonių tam, kad pacientų 

konfidencialūs sveikatos duomenys nebūtų atskleidžiami asmenims, nesaistomiesiems profesinės 

paslapties saugojimo pareigos ar lygiavertės paslapties saugojimo prievolės. Remiantis apklausos 

duomenimis galima spėti, kad Lietuvoje nėra tinkamai garantuojama paciento teisė į jo medicininių 

duomenų konfidencialumą. 

11. Pagal 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/24/ES dėl 

pacientų teisių į tarpvalstybines sveikatos priežiūros paslaugas Lietuvos Respublika vėliausiai iki 

2013 m. spalio 25 d. turės, be kita ko, užtikrinti, kad iš kitų ES šalių į Lietuvą gydyti atvykę 

pacientai ir vėliau grįžę atgal į savo šalį nuotoliniu būdu galėtų susipažinti su savo medicininiais 

dokumentais, saugomais Lietuvos sveikatos priežiūros įstaigose, ar bent gauti jų kopiją. Apklausos 

duomenys rodo, kad Lietuvos sveikatos priežiūros įstaigų patirtis teikiant duomenis į kitas užsienio 

šalis yra skirtinga. Tenka apgailestauti, kad Lietuva nedalyvauja tarpvalstybiniame pilotiniame 

e. sveikatos projekte epSOS. Jei Lietuvos Respublikos institucijos ir sveikatos priežiūros įstaigos 

dalyvautų epSOS projekte, jos turėtų galimybę išbandyti, kaip veikia centralizuotas tarpvalstybinis 
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pacientų sveikatos duomenų apsikeitimas tarp skirtingose valstybėse esančių sveikatos priežiūros 

įstaigų bei įgytų praktinės patirties, leidžiančios geriau suprasti techninius ir teisinius reikalavus 

pacientų duomenų apsikeitimui su ES ir kitomis šalis. 

12. Dauguma Respublikos lygmens sveikatos priežiūros įstaigų šiuo metu veikloje jau 

naudoja SPĮ IS, taigi turi patirties diegiant SPĮ IS, bei naudotojai ir IT specialistai, administracija 

įgavo atitinkamos patirties. Tik 3 Respublikos lygmens sveikatos priežiūros įstaigos iš 13 neturi 

pagrindinės SPĮ IS.  

13. Respublikos lygmens sveikatos priežiūros įstaigos šiuo metu naudojamos SPĮ IS 

netenkina poreikių dėl šių priežasčių: 

 Funkcijų apimtis ir kokybė. Jos vykdo vis dar per mažai funkcijų ir tų funkcijų naudojimo 

kokybė (greitis, sutaupomo laiko kiekis, patogumas) nėra pakankama.  

 Dauguma įstaigų buvo reorganizuotos ir todėl turimos SPĮ IS arba neapima tam tikrų 

filialų ar padalinių, arba filialai ir padaliniai naudoja kitokias tarpusavyje neintegruotas SPĮ 

IS.  

 SPĮ IS įdiegta ne visuose SPĮ padaliniuose arba SPĮ IS naudojasi ne visi padalinio 

(skyriaus) naudotojai. Dauguma įstaigų diegia SPĮ IS etapais. Tai gali būti atskirų 

padalinių/skyrių įtraukimas (tinklų diegimas, darbo vietų diegimas, mokymai, bandomoji 

eksploatacija) arba papildomų naudotojų įtraukimas (pradžioje darbo vieta įrengiama poste, 

vėliau vyr. gydytojui ir vyr. slaugytojai, po to gydytojų kabinete ir pan.).  

 Nėra integruota su kitomis SPĮ sistemomis, pvz. buhalterine, PACS, laboratorijos, 

dokumentų valdymo ir pan.  

14. Akivaizdu, kad šiuo metu turima techninė įranga ir infrastruktūra yra pritaikyta pagal 

esamus SPĮ poreikius, t.y. nei viena SPĮ IS neturi perteklinių resursų. Visos įstaigos planuoja plėsti 

infrastruktūrą vykdomų e. sveikatos projektų metu. Iš turimos infrastruktūros akivaizdu, kad 

įstaigos labai taupo išlaidas IT infrastruktūrai. Maždaug pusės įstaigų patalpos yra tvarkingos, 

tačiau didesnės daugumos jų turi vieną ar kitą trūkumą (pvz., kanalizacijos, vandentiekio ar šildymo 

vamzdžiai, nešarvinės durys, yra langai, kurie neapsaugoti grotomis). Serverinių įranga taip pat turi 

nemažai trūkumų (kondicionavimo sistemų kokybė, dauguma nėra dubliuojamos, automatinio 

gesinimo įrangos nėra, patekimas į patalpas nežurnalizuojamas ir pan.). Duomenų centrai vystomi 

įstaigose individualiai – didelė rizika, kad vykdomi veiksmai ir vyraujanti nuomonė neprisidės prie 

regioninių duomenų centrų kūrimo. Dauguma nesutiktų gauti paslaugas iš duomenų centrų, o tos 

kurios sutiktų norėtų, kad tai būtų nepriklausoma institucija. Iš esamos situacijos akivaizdu, kad dar 

reikalingos labai didelės investicijos į IT infrastruktūrą ir tai padidins kiekvienos įstaigos išlaidas 

jos palaikymui ateityje – į tai reikėtų atkreipti dėmesį formuojant vėlesnių metų biudžetus ir yra 

būtina optimizuoti šias investicijas. Jeigu ir toliaus SPĮ IS investuos į savo techninius duomenų 

centrus, tai ir toliau IT bus valdoma neefektyviai: bus žemas techninės ir programinės įrangos 

pajėgumų panaudojimo lygis, bus dubliuojami funkcionalumai ir specialistų funkcijos, bus žemas 

saugumo lygis, neužtirkinami prieinamumo ir duomenų išsaugojimo tikslai ir pan.  

15. Nors IT paslaugų valdymo procesai nėra reglamentuoti (incidentų, konfigūracijų, 

pakeitimų, pajėgumų ir kt.), tačiau teikiamų IT paslaugų kokybe naudotojai nesiskundžia. Yra 

tikimybė, tai gali pasikeisti po SPĮ IS projektų įgyvendinimo, kai SPĮ IS atliks daugiau funkcijų ir 

priklausomybė nuo sistemos bus didesnė. Įdomu tai, kad visos įstaigos turi reglamentuotus 

medicininių ir administracinių paslaugų procesus, tačiau neturi reglamentuoti IT paslaugų procesų.  
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16. SPĮ IS prieinamumo ir duomenų atstatymo tikslai nesutampa su turima IT infrastruktūra 

ir vykdomomis procedūromis. Dauguma įstaigų nurodė pakankamai logiškus sistemos prieinamumo 

užtikrinimo tikslus (RTO – recovery time objective), tačiau turima infrastruktūra dauguma iš jų 

negalėtų atstatyti šių sistemų veikimo per tokį laiko tarpą. Tokia pati situacija ir su duomenų 

praradimu – daugumos nurodytas maksimalus duomenų praradimo periodo tikslas (RPO – recovery 

point objective) nėra įgyvendinamas su esama atsarginių kopijų darymo strategija. Be to, visos SPĮ 

nevykdo reguliarių duomenų atstatymo iš kopijų bandymų.  

17. Sveikatos priežiūros įstaigų vykdoma slaptažodžių politika neatitinka 3 kategorijos 

sistemoms keliamų reikalavimų. Sveikatos priežiūros įstaigų atstovai tai motyvuoja tuo, kad tai 

sukelia nepatogumų naudotojui. Šiuo metu saugomų SPĮ IS duomenų kiekis ir pobūdis galbūt 

nekelia didelės rizikos (ypatingai pasekmės dydžio prasme), todėl ir saugos reikalavimai galėtų būti 

švelnesni, tačiau ateityje, kai SPĮ IS saugomų duomenų kiekis ir jų turinys bus didesnis, šie 

reikalavimai privalomai turi būti vykdomi.  

18. IT personalo žinių pakanka vykdyti kasdienines IT specialistų užduotis. Tačiau šiems 

specialistams trūksta patirties įgyvendinant didelius projektus ir dideles informacines sistemas 

(išskyrus 3 įstaigas). Ypatingai tai akivaizdu kalbant apie numatomas problemas, ir klausiant apie 

trūkstamas kvalifikacijas – IT specialistai, kurie jau vykdė didelės apimties IS diegimą oficialaus 

projekto apimtyje nurodė žymiai didesnį poreikį kompetencijos kėlimui, bei pateikė daugiau 

numatomų problemų, nei tie, kurie neįgyvendino oficialių projektų. Tačiau netgi įstaigos, kurių 

specialistai nurodė jog trūksta kompetencijos, nėra suplanavusios šiems specialistams reikalingų 

mokymų (išskyrus apmokymus naudotis su įdiegta IS).  

19. Iš pateiktos informacijos apie numatomas diegti funkcijas galima padaryti išvadą, kad 

įstaigos dar neturi detaliai apsirašę visų funkcijų, arba jos nėra aiškios. Dėl šios priežasties ypatingai 

bus svarbus reikalavimų specifikavimo etapas, kurio dauguma įstaigų nėra vykdę tokios apimties 

projektams. Tačiau įstaigos yra nusimatę pirkti reikalavimų specifikavimo paslaugą, kuri dalinai 

padės išspręsti patirties trūkumo problemą. Galima daryti išvadą, kad dauguma įstaigų pervertina 

išorinių paslaugų teikėjų galimybes parengti įstaigos poreikius atitinkančią kokybišką specifikaciją, 

tuo labiau, kad įstaigos nebūtinai yra pasiruošusios skirti pakankamai laiko ir resursų perteikti savo 

poreikius ir reikalavimus.  

20. Nemažai įstaigų nurodė, kad trūksta informacijos apie tam tikras sritis, nors ši 

informacija yra išdėstyta teisės aktuose (pvz. eSPBI IS nuostatuose). Galima daryti išvadą, kad 

RLSPĮ nėra detaliai susipažinę su teisės aktais. Tačiau reikia pripažinti, kad nemažai informacijos, 

kurios trūksta RLSPĮ įgyvendinant projektus, nėra teisės aktuose, taigi reikėtų šią informaciją 

pateikti įstaigoms, jei ji egzistuoja (dėl eSPBI IS apimties ir terminų). Ypatingai svarbu kuo 

greičiau parengti detalią integracinių sąsajų su eSPBI IS specifikaciją. Tačiau aišku, kad 

informacijos apsikeitimas tarp RLSPĮ ir SAM yra nepakankamas ir nėra sukurtų priemonių (grupių, 

konferencijų ar kt.) šiai situacijai pagerinti.  

21. RLSPĮ pateikė mažokai pasiūlymų į ką reikėtų investuoti kitame ES SF finansiniame 

periode – įstaigos dar neturi detalaus įsivaizdavimo kas bus sukurta ir kaip veiks sistemos, į kurias 

bus investuota šiame periode, todėl nurodė, kad reikėtų vystyti tai, kas sukurta. Dalis įstaigų pateikė 

tikrai puikių ir inovatyvių idėjų dėl investavimo galimybių kitame finansiniame periode 

(biometrinės autentifikacijos sprendimus, gydytojų, pacientų, įrangos ir kitų objektų vietos 

nustatymo įstaigoje sprendimus ir kt.).  
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22. RLSPĮ pateikė siūlymų keisti investicijų į e.sveikatos projektus finansavimo modelį – 

lėšas investicijoms paskirstyti per paslaugas iš PSDF ar biudžeto ir sukurti mechanizmus 

užtikrinančius šių investicijų vykdymą.  

23. Reikalavimai sveikatos priežiūros įstaigose diegiamoms informacinėms sistemoms yra 

jau daugumoje įgyvendinti, todėl turi būti tobulinami siekiant, kad funkcionalumo plėtra vyktų 

koordinuotai.  

24. SPĮ IS reglamentuojančių standartų RLSPĮ atstovų žinios yra paviršutiniškos (išskyrus 3-

4 įstaigas) – manoma, kad šiuos standartus turi labiau išmantyti IS kūrėjai. Kyla rizika dėl šių 

standartų įgyvendinimo, tiek SPĮ IS reikalavimų specifikavimo, tiek SPĮ IS diegimo priežiūros 

veiklose.  

25. Akivaizdūs skirtumai tarp investicijų skiriamų SPĮ IS centrinėse (pagrindinėms RLSPĮ) ir 

regionų RLSPĮ. Būtina mažinti atskirtį.  

26. Kyla abejonių ar projektų apimtyse tikrai bus įgyvendintas bendrų SPĮ IS diegimas su 

filialais. Filialai dažnai vykdo skirtingą veiklą (slaugos, psichiatrijos ar kt.) ir tipiniai SPĮ IS 

sprendimai nebus visiškai tinkami.  

27. Visos RLSPĮ puikiai supranta informacinių sistemų naudą ir galimus naudos šaltinius. 

28.  RLSPĮ įsidiegusios SPĮ IS lėšų nesutaupo ir pacientų srautai nepadidėja. 

29. Pusė RLSPĮ rinktųsi licencijuotus produktus, pusė jų norėtų vystyti nuosavą IS.  

30. Įstaigos labai retai naudojasi statistinės analizės įrankiais, labiau pasitikima tipinėmis 

ataskaitomis.  

31. Dauguma RLSPĮ neskaičiavo koks yra investicijų į IT poreikis esant neribotam biudžetui. 

Apart 2 didžiausių RLSPĮ (55 ir 20 mln. Lt) vidutiniškai poreikis yra 4,5 mln. Lt (nuo 0,2 iki 10 

mln. Lt). O palaikymui vidutiniškai 0,75 mln. Lt kasmet. Iš savo biudžeto RLSPĮ galėtų skirti 

vidutiniškai 0,44 mln. Lt investicijoms ir 0,48 mln. Lt kasmetiniam palaikymui.  

32. Bendrai vystyti informacines sistemas norėtų 12 RLSPĮ, tačiau tai ir lieka tik deklaracija - 

nėra vykdoma jokių veiksmų, kad tai įvyktų.  

33. eSPBI IS modelį palaiko 11 RLSPĮ ir tik 2 siūlo jį keisti – vadinasi modelis yra tinkamas 

daugumai įstaigų. Keletas įstaigų pateikė pastabų jo tobulinimui (architektūros pakeitimas, 

„Sveikatos priežiūros sektoriaus registrų ir informacinių sistemų“ skilties papildymas ir kt.).  

34. Įstaigos labai domisi ir nori dalyvauti centrinių informacinių sistemų kūrime – dauguma 

išreiškė norą dalyvauti testavime bei reikalavimų formulavime.  

35. RLSPĮ saugos reikalavimų įgyvendinimas yra nepakankamas. Įstaigos nemato didelio 

poreikio užtikrinti saugą (ypatingai konfidencialumą), tačiau to reikalauja iš „debesų kompiuterijos“ 

paslaugų. Įstaigos nėra išsikėlę saugos tikslų (sistemos prieinamumo, informacijos praradimo), o 

orientuojasi į tai ką užtikrina įranga ir žmogiškieji resursai.  

36. Pagrindinę SPĮ IS turi įsidiegusios apie ketvirtadalis apklaustų įstaigų. Be lėšų stokos 

pagrindinės priežastys, kodėl dalis SPĮ dar neįsidiegė pagrindinės SPĮ IS yra susijusios su 

medicinos personalo, būsimojo informacinių sistemų naudotojo, nepakankamu pasirengimu naudoti 

informacines sistemas, nepakankama įstaigos IT personalo kvalifikacija bei nepakankamu įstaigos 

IT darbuotojų skaičiumi. Didelė dalis apklaustųjų įstaigų darbuotojų nurodė, kad problemų kelia ir 
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aiškios IS naudojimo naudos nebuvimas bei skiriamas per mažas prioritetas  informacinių sistemų 

diegimui, naudojimui. 

37. Dabartinių įstaigų naudojamų informacinių sistemų funkcionalumas yra labai ribotas. 

Įstaigos fragmentiškai naudoja vienas ar kitas IRT technologijas, kurios yra būtinos tiek efektyviam 

kasdienių gydymo įstaigų veiklų ir procesų užtikrinimui, tiek efektyviam informacijos tarp įstaigų 

apsikeitimui minimaliais kaštais. Daugiausiai apklaustųjų įstaigų nurodė, kad jų naudojamos 

informacinės sistemos turi ir tenkina arba bent iš dalies tenkina statistinių ambulatorinių ir 

stacionarinių formų pildymo el. būdu, išankstinės pacientų registracijos el. būdu poreikį, pacientų 

atvykimo registracijos el. būdu. 

38. Daugiau nei pusė apklausoje dalyvavusių įstaigų apskritai neturi nei vieno arba turi tik 

vieną IT darbuotoją. Tokia tendencija yra teigiama ir neturėtų kliudyti e. sveikatos plėtrai. IS 

palaikymo paslaugų pirkimas iš išorės tiekėjų (angl., outsourcing) turi daug privalumų: geresnė 

paslaugų kokybė, didesnės patirties ir žinių prieinamumas, geresnis rizikos valdymas, atsakomybė 

už suteiktas paslaugas, didesnis inovacijų ir pokyčių skatinimas.  

39. Informacinių technologijų strategijos dokumentą nurodė pasitvirtinę tik 8% apklaustų 

įstaigų. Be to, 8% apklaustųjų įstaigų teigė, kad IT valdymo klausimai jų filialuose sprendžiami 

visiškai savarankiškai. Tokia praktika, mūsų vertinimu, yra netinkama, nes investicijos į IRT 

galimai atliekamos neefektyviai, dubliuojamos tam tikros IRT funkcijos, mažėja informacinių 

sistemų panaudojimo galimybės, kas yra labai svarbu e. sveikatos plėtrai. 

40. Apklausos duomenys rodo, kad beveik pusėje įstaigų (46%), kurios turi įsidiegusios 

pagrindinę SPĮ IS, gydytojai mato visų įstaigos pacientų istoriją (specialaus leidimo prie duomenų 

nereikia), taigi yra galimai pažeidžiamas asmens sveikatos paslapties išsaugojimas. 

41. Sveikatos priežiūros įstaigų IRT sąnaudos sudaro labai mažą dalį visų įstaigų sąnaudų. 

Absoliučiai visos apklaustos sveikatos priežiūros įstaigos nurodė, kad 2010 m. IT infrastruktūros 

(serverių ir ryšių techninei įrangai, kt.) sąnaudos sudarė mažiau nei 1%  visų sąnaudų. Tik kelių 

įstaigų IT priežiūros ir palaikymo sąnaudos ir darbo vietų kompiuterinės technikos sąnaudos 2010 

m. sudarė daugiau nei 1% visų sąnaudų.  

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                 

11. REKOMENDACIJOS 

 

Nr. Problema ar rizika 
Rekomendacija ir siūlomos priemonės 

rekomendacijai įgyvendinti 

Atsakinga 

institucija 

(institucijos) 

 

1.  Tik nedidelė dalis Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros 

įstaigų yra pateikusios Valstybinei duomenų apsaugos 

inspekcijai prašymą dėl išankstinės patikros ir gavusios 

leidimą rinkti, tvarkyti ir teikti į kitas ES šalis pacientų 

asmens duomenis.  

 

Visų pirma tam, kad Lietuvos sveikatos priežiūros įstaigos 

galėtų teisėtai keistis elektroniniu būdu informacija, susijusia 

su sveikata, su kitomis Lietuvos sveikatos priežiūros ar 

kitomis įstaigomis arba su kitomis ES šalimis, jos kaip 

duomenų valdytojai privalo registruotis Valstybinėje 

duomenų apsaugos inspekcijoje, atitikti išankstinės patikros 

reikalavimus ir gauti inspekcijos leidimą tvarkyti ypatingus 

asmens duomenis. 

i) Rekomenduojame pakartotinai informuoti Lietuvos Respublikos 

sveikatos priežiūros įstaigas, kurios nėra įsiregistravusios duomenų 

valdytojomis ar yra pateikusios neišsamią informaciją apie pacientų 

duomenų tvarkymą, per tam tikrą terminą tinkamai ir išsamiai 

pranešti Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai apie pacientų 

asmens duomenų tvarkymą, visus duomenų tvarkymo tikslus, 

duomenų teikimą į užsienį ir kitą reikalaujamą informaciją bei gauti 

inspekcijos leidimą tvarkyti pacientų ypatingus asmens duomenis. 

 

ii) Rekomenduojame, kad kaip viena iš sąlygų gauti IS finansavimą 

būtų numatyta SPĮ pareiga pranešti Valstybinei duomenų apsaugos 

inspekcijai apie pacientų asmens duomenų tvarkymą. 

 

iii) Rekomenduojame apsvarstyti galimybes, kad Valstybinė 

duomenų apsaugos inspekcija kartu su Sveikatos apsaugos ministerija 

sveikatos priežiūros įstaigoms parengtų pagalbinę medžiagą ir aiškias 

rekomendacijas apie pacientų duomenų tvarkymo taisykles. 

Rekomenduojame parengti šiuos dokumentus:  

 pavyzdines asmens duomenų tvarkymo sveikatos priežiūros 

įstaigoje taisykles;  

 aiškias ir patogias naudoti atmintines gydytojams ir kitam 

personalui apie tai, kas jiems yra būtina žinoti apie pacientų 

duomenų apsaugą;  

 šabloninę išankstinės patikros pranešimo formą, kuri būtų 

skirta sveikatos priežiūros įstaigoms ir kurią būtų galima 

užpildyti be didelių pastangų; 

Lietuvos 

Respublikos 

sveikatos apsaugos 

ministerija kartu su 

Valstybine duomenų 

apsaugos inspekcija 
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 pavyzdinę, lietuvių ir anglų kalbomis paruoštą, asmens 

duomenų teikimo sutartį, kurią Lietuvos sveikatos priežiūros 

įstaigos galėtų naudoti, teikdamos pacientų duomenis kitoms 

sveikatos priežiūros įstaigoms, esančioms Lietuvoje ir kitose 

ES šalyse; 

 pavyzdinę, lietuvių ir anglų kalbomis paruoštą, prašymo 

(sutikimo) dėl vienkartinio duomenų teikimo formą, kurią 

galėtų naudoti pacientai ar kiti asmenys, besikreipiantys į 

Lietuvos sveikatos priežiūros įstaigą dėl medicininių 

duomenų gavimo;  

 standartinį paciento sutikimą dėl jo duomenų tvarkymo 

elektroninėse e. sveikatos IT sistemose; 

 standartinį paciento sutikimą dėl jo elektroninių sveikatos 

duomenų gavimo iš kitų sveikatos priežiūros įstaigų. 

 

iv)  Sveikatos priežiūros įstaigos, naudojančios informacines sistemas 

pacientų sveikatos duomenų tvarkymui, privalo įteisinti tokių sistemų 

naudojimą, t.y. parengti ir patvirtinti informacinės sistemos nuostatus 

ir saugos nuostatus pagal teisės aktus, reglamentuojančius 

informacinių sistemų steigimo ir įteisinimo tvarkas. 

2.  Lietuvos Respublikos teisės aktuose nėra nustatyta 

specialaus teisinio pagrindo dėl pacientų sveikatos duomenų 

tvarkymo e. sveikatos IT sistemose.  

 

Tokia speciali įstatymo norma Lietuvos sveikatos priežiūros 

įstaigoms suteiktų daugiau teisinio tikrumo ir aiškumo, 

renkant ir tvarkant pacientų sveikatos duomenis savo SPĮ IS, 

bei vėliau keičiantis šiais duomenimis su kitomis Lietuvos ar 

su kitų ES šalių sveikatos priežiūros įstaigomis. 

Rekomenduojame įvertinti ir esant poreikiui Lietuvos Respublikos 

pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatyme nustatyti atskirą 

teisinį pagrindą, suteikianti sveikatos priežiūros įstaigoms teisę rinkti 

ir tvarkyti pacientų ypatingus asmens duomenis SPĮ IS. 

Lietuvos 

Respublikos 

sveikatos apsaugos 

ministerija 
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3.  Tvarkant pacientų duomenis e. sveikatos sistemose 

pirmiausia reikėtų gauti pacientų sutikimą dėl jų asmens 

duomenų įvedimo į SPĮ IS. Be to, taip pat reikėtų gauti 

atskirą paciento sutikimą dėl jo medicininių duomenų 

gavimo iš kitų sveikatos priežiūros įstaigų, kai to reikia 

sveikatos priežiūros paslaugų teikimui. 

Rekomenduojame  įvertinti ir esant poreikiui Lietuvos Respublikos 

pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatyme papildomai 

nustatyti, kad tais atvejais, kai pacientas gydomas, tiriamas, 

slaugomas ar registruojamas skirtingose Lietuvos ar ES sveikatos 

priežiūros įstaigose, šios sveikatos priežiūros įstaigos privalo 

tarpusavyje bendradarbiauti ir suteikti viena kitai apie pacientą turimą 

informaciją, reikalingą jo gydymui, jei pacientas yra davęs sutikimą 

tokiam duomenų gavimui. Rekomenduojame parengti standartinę 

tokio sutikimo formą. 

Lietuvos 

Respublikos 

sveikatos apsaugos 

ministerija kartu su 

Valstybine duomenų 

apsaugos inspekcija 

4.  Apklausos duomenys atskleidė, kad nemaža dalis sveikatos 

priežiūros įstaigų neužtikrina tinkamos pacientų sveikatos 

duomenų apsaugos, taip galimai pažeisdamos pacientų 

įstatyminę teisę į sveikatos duomenų konfidencialumą. 

Rekomenduojame imtis neatidėliotinų veiksmų, kad sveikatos 

priežiūros įstaigos įgyvendintų tokias organizacinės priemones, 

kurios leistų su pacientų sveikatos duomenimis susipažinti tik tiems 

asmenims, kurie yra saistomi profesinės paslapties saugojimo 

pareigos ar lygiavertės paslapties saugojimo prievolės. 

Lietuvos 

Respublikos 

sveikatos apsaugos 

ministerija kartu su 

Valstybine duomenų 

apsaugos inspekcija 

5.  Remiantis atlikta apklausa, net pačios didžiausios Lietuvos 

SPĮ neturi pasirengusios IRT plėtros strateginių dokumentų. 

Iš to galima daryti prielaidą, kad įstaigos neturi aiškios 

vizijos, uždavinių ir tikslų dėl IRT plėtros, e. sveikatos plėtra 

atskirose įstaigose nesisieja su nacionalinės e. sveikatos 

strategijos tikslais ir uždaviniais,  ko pasekoje įstaigoms bus 

sudėtinga pereiti prie vieningos, standartizuotos sistemos ir 

ja pasinaudoti. Kadangi įstaigose neegzistuoja aiški IRT 

plėtros strategija, taip pat galima daryti prielaidą, kad lėšos 

dažnai yra naudojamos nekoordinuotai ir atitinkamai 

neefektyviai. Nekoordinuotą IRT išteklių plėtrą rodo ir tai, 

kad kai kuriose įstaigose filialai IRT plėtros klausimus 

sprendžia savarankiškai. 

Didžiausios Lietuvos SPĮ turėtų būti paragintos pasitvirtinti IRT 

išteklių plėtros strategijas, kurių tikslai ir uždaviniai turėtų atitikti 

nacionalinės e. sveikatos strategijos tikslus ir uždavinius. 

 

Remiantis Estijos pavyzdžiu, vykdant e. sveikatos koordinuotą, 

nuoseklią plėtrą turėtų būti vadovaujamasi „iš viršaus žemyn“ veiklos 

principu, kai yra gaunamas tam tikras įpareigojimas vykdyti pokyčius 

e. sveikatos srityje. Vis tik toks veiklos principas pasiteisins, kaip 

parodė Kanados pavyzdys, tik tuomet, kai: 

 bus užtikrinamas ankstyvas visų suinteresuotų šalių įtraukimas į 

e. sveikatos sistemos vystymą; 

 periodiškai atliekama tinkama pacientų bei medicininio 

personalo poreikių analizė bei šių poreikių atitikimo analizė visuose 

e. sveikatos sistemos kūrimo etapuose.  

 

Lietuvos 

Respublikos 

sveikatos apsaugos 

ministerija 

6.  SPĮ IS patirties, žinių, kompetencijos apsikeitimo tarp 

įstaigų specialistų stoka. Užsienio patirties ir geros praktikos 

Apsvarstyti galimybes suorganizuoti konferenciją e. sveikatos 

sistemų diegimo eigai pristatyti, informacijai apie gerąją praktiką 

Lietuvos 

Respublikos 
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pavyzdžių įgyvendinimo stoka. Žinių apie standartus ir jų 

praktinio diegimo patirties stoka. 

Atlikta apklausa parodė, kad viena iš pagrindinių priežasčių, 

kodėl  didelė dalis sveikatos priežiūros įstaigų dar neįsidiegė 

pagrindinės SPĮ IS yra susijusi su medicinos personalo, 

būsimojo informacinių sistemų naudotojo, nepakankamu 

pasirengimu naudoti informacines sistemas.  Didelė dalis 

apklaustųjų įstaigų darbuotojų taip pat nurodė, kad problemų 

kelia ir aiškios IS naudojimo naudos nebuvimas bei 

skiriamas per mažas prioritetas informacinių sistemų 

diegimui, naudojimui.  

 

Užsienio praktikos ir ES strateginių dokumentų analizė 

parodė, kad sėkmingai e. sveikatos plėtrai problemų kelia ir 

gerosios praktikos pavyzdžių nežinojimas, įstaigos nesimoko 

viena iš kitos klaidų.  

apsikeisti.  

Periodiškai turėtų būti inicijuojamos SPĮ darbo grupės, konferencijos, 

kurių metu įstaigos pasidalintų savo gerosios ir blogosios praktikos 

pavyzdžiais, problemomis susijusiomis su e. sveikatos plėtra. Tokių 

renginių/ konferencijų metu SPĮ galėtų daugiau sužinoti apie IS 

teikiamą naudą, e. sveikatos finansavimo galimybes, e. sveikatos 

plėtros strategines kryptis.   

 

Didžiausios SPĮ turėtų būti skatinamos organizuoti e. sveikatos 

viešinimo renginius ir savo įstaigose, nes vykdant IS diegimą būtinas 

viso gydymo įstaigos personalo įtraukimas į IT plėtrą ir aiškus 

naudos parodymas, naudos ne tik kurią turės darbuotojas, bet ir tos 

kurią gaus gydymo įstaigos administracija bei vadovybė. Taip bus 

įgaunamas darbuotojų pasitikėjimas ir palankumas vykdant pokyčius.  

Būtina pastebėti, kad vykdant IT diegimą ar naujinimą į procesus 

būtina pilnai įtraukti įstaigos vadovybę, kuri ir būtų atsakinga už 

sėkmingą projekto vykdymą. Vadovybė savo ruožtu komunikuotų su 

įtaigos personalu, taip užtikrindama darbuotojų palankumą 

vykdomiems pokyčiams IT srityje. 

 

Sveikatos priežiūros įstaigoms gavus daugiau informacijos apie e. 

sveikatos naudą, turėtų būti skiriamas didesnis prioritetas 

informacinių sistemų diegimui ir naudojimui, įskaitant mokymus 

darbuotojams, kad turėtų išspręsti medicinos personalo, būsimojo 

informacinių sistemų naudotojo, nepakankamo pasirengimo naudoti 

informacines sistemas problemą. 

sveikatos apsaugos 

ministerija ir 

sveikatos priežiūros 

įstaigos 

7.  Užsienio praktikos analizė ir  ES strateginių dokumentų 

analizė parodė, kad įdiegus informacines sistemas kyla 

didelė rizika, kad pacientai jomis nesinaudos dėl 

informacijos stokos. 

E. sveikatos diegimo projektai turėtų būti plačiai viešinami naudojant 

įvairius komunikacijos kanalus: straipsnius spaudoje, internete, 

televizijos pranešimus ir pan. 

Lietuvos 

Respublikos 

sveikatos apsaugos 

ministerija ir 

sveikatos priežiūros 

įstaigos 
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8.  Nepakankami teisės aktais įtvirtintų reikalavimų SPĮ IS 

apimtis ir detalumas. Šiuo metu galiojantys Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. sausio 28 

d. įsakymu Nr. V-89 patvirtinti „Reikalavimai sveikatos 

priežiūros įstaigose diegiamoms informacinėms sistemoms“ 

yra per mažos apimties ir detalumo. Įstaigų nurodytos 

funkcijos, kurios bus diegiamos e. sveikatos projektų metu 

nėra nacionaliniu mastu koordinuotos – įstaigos diegiasi 

skirtingas funkcijas, kai kurių įstaigų planuojamų diegti 

funkcijų sąrašas skurdus, kitų labai išsamus. Nurodytų 

standartų sąrašas nėra įpareigojantis, nes nėra aišku kada ir 

kur juos reikia naudoti. Esami reikalavimai nėra 

diferencijuoti pagal įstaigų tipus, vykdomas funkcijas ar 

dydį, todėl reikalavimų sąrašas yra labiau pritaikytas 

mažoms įstaigoms, o didelėms įstaigoms ar vykdančioms 

specializuotas funkcijas jis nėra adekvatus.  

Sekančiam ES SF finansiniam periodui parengti ir patvirtinti 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. sausio 28 

d. įsakymo Nr. V-89 naują redakciją,  detalizuojant esamus ir 

papildant naujais funkciniais reikalavimais.  

 

Lietuvos 

Respublikos 

sveikatos apsaugos 

ministerija 

9.  Nėra detalių reikalavimų informacijos saugai užtikrinti 

visose sveikatos priežiūros įstaigose. Informacijos saugos 

teisės aktai nėra privalomi didžiajai daliai įstaigų. Ypatingai 

savivaldybių įsteigtoms ir privačioms sveikatos priežiūros 

įstaigoms. Esami reikalavimai nėra pritaikyti pagal sveikatos 

priežiūros įstaigų dydį. Tyrime dalyvavusių  sveikatos 

priežiūros įstaigų pateikti duomenys rodo, kad informacijos 

saugai skiriamas labai mažas dėmesys ir nėra užtikrinamas 

pakankamas saugos lygis. Didelės dalies SPĮ sistemose 

gydytojas (IS naudotojas) gali peržiūrėti bet kokio paciento 

duomenis, taigi technologinėmis priemonėmis nėra 

užtikrinamas duomenų konfidencialumas. Respublikinio 

lygmens  sveikatos priežiūros įstaigų poreikiai užtikrinti 

duomenų atstatymą ir vykdoma duomenų atsarginio 

kopijavimo strategija nesutampa, t.y. atsarginio kopijavimo 

strategija neužtikrins duomenų nepraradimo poreikio. 

Parengti ir patvirtinti detalius SPĮ IS saugos techninius ir 

organizacinius reikalavimus, kuriais privalėtų vadovautis visos SPĮ, 

kurių IS teikia ir gauna duomenis per eSPBI IS.  

Lietuvos 

Respublikos 

sveikatos apsaugos 

ministerija 
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Didžioji dalis  respublikinio lygmens  sveikatos priežiūros 

įstaigų neįgyvendina pakankamos slaptažodžių valdymo 

politikos.  

10.  Informacijos apie kuriamą eSPBI IS ir jos sudėtines dalis 

trūkumas. Įstaigos išreiškė didelį susirūpinimą, kad nėra 

pakankamai informacijos apie kuriamą eSPBI IS. Įstaigos 

neturi informacijos apie tai kokius duomenis reikės perduoti 

eSPBI IS, kokius duomenis galės gauti iš eSPBI IS. Kaip 

bus užtikrinama autorizuota prieiga prie eSPBI IS kaupiamų 

paciento duomenų. Kokios paslaugos bus teikiamos 

sveikatos priežiūros specialistams, kokios gyventojams. 

Įstaigos nori dalyvauti rengiant reikalavimus kuriamoms 

nacionalinėms sistemoms (eSPBI IS, MedVAIS, e.receptas).  

Viešinti eSPBI IS dokumentaciją.  

Ypatingos skubos tvarka parengti eSPBI IS specifikaciją ir ypatingai 

integracinių sąsajų su eSPBI IS specifikaciją.  

Suorganizuoti diskusiją-seminarą nacionalinių IS (eSPBI IS, 

MedVAIS, e.recepto) diegimo klausimais.  

Sukurti nacionalinių IS reikalavimų specifikavimo ir derinimo su 

RLSPĮ organizacinę struktūrą.  

Lietuvos 

Respublikos 

sveikatos apsaugos 

ministerija 

11.  Investicijų į SPĮ IS ir IT infrastruktūrą, bei jų palaikymo 

kaštų finansavimo būdas (pagrinde per valstybės programų, 

ES SF biudžetus) neužtikrina savalaikio, tikslingo (tik tiems 

tikslams, kuriems reikia), efektyvaus SPĮ IS diegimo. SPĮ 

skiria didelius laiko resursus siekdamos gauti finansavimą 

valstybinio planavimo būdu vykdomiems projektams. Tai 

priklauso nuo SPĮ lobistinių galimybių, o ne nuo vykdomos 

veiklos. Tam gaištama labai daug laiko. Šio finansavimo 

tikslus apibrėžia programų tikslai ir todėl finansavimas 

skiriamas nebūtinai toms SPĮ sritims, kurioms SPĮ 

investuotų pati. Apmokėjimo už paslaugas iš PSDF teisės 

aktai nenumato prievolės investuoti į IT. Įstaigos nemato 

apčiuopiamos finansinės naudos (laiko taupymas 

netraktuojamas kaip finansinė nauda), todėl neinvestuoja į 

IT ir IS iš įstaigos biudžeto. Dėl programinio finansavimo 

valstybės planavimo būdu atsiranda regioninė atskirtis, nes 

regioninės įstaigos gauna mažesnį finansavimą IS ir IT. SPĮ 

laukia tokių programų ar ES SF finansavimo, todėl vėluoja 

SPĮ IS diegimas ir e.Sveikatos programos įgyvendinimas.  

Išanalizuoti galimybę keisti investicijų į SPĮ IS ir IT bei palaikymo 

kaštų finansavimo šaltinį perkeliant finansavimą į PSDF įskaičiuojant 

į bazinę paslaugų kainą.  

Lietuvos 

Respublikos 

sveikatos apsaugos 

ministerija, 

Valstybinė ligonių 

kasa prie Sveikatos 

apsaugos ministerijos 
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12.  Apklausų ir interviu rezultatai parodė, kad įstaigos kiekviena 

atskirai investuoja į IT infrastruktūrą. Nors E.sveikatos 

sistemos 2009-2015 metų plėtros programos nuostata 

reikalauja, kad iš ES struktūrinių fondų įgyvendinami 

projektai kurtų naują ar panaudotų jau sukurtą techninės 

įrangos centrą regione, tačiau ši nuostatai bus įgyvendinama 

ribotai. Daugumos Respublikos lygmens sveikatos 

priežiūros įstaigų atstovų nuomone, turėti nuosavą techninę 

įranga yra geriau, nei gauti tokią paslaugą iš trečių šalių. 

Dauguma sutiktų būti tokiu regioniniu centru. Tačiau turima 

techninės įrangos infrastruktūra ir serverinių įranga 

daugumoje  Respublikos lygmens sveikatos priežiūros 

įstaigų (išskyrus 3-4 didžiausias  Respublikos lygmens 

sveikatos priežiūros įstaigų) yra prastos būklės. Ypatingai 

prasta situacija su IT paslaugų (incidentų, konfigūracijų, 

pakeitimų, pajėgumų ir kt.) valdymu. Nors dauguma įstaigų 

turi medicinos paslaugų procesų detalius ir išsamius 

aprašymus, tačiau visos SPĮ IS neturi apsirašiusios IT 

paslaugų valdymo procesų, kurie būtų būtini jeigu būtų 

teikiamos techninės įrangos centrų paslaugos kitoms SPĮ. 

Taigi  Respublikos lygmens sveikatos priežiūros įstaigų nėra 

pasirengusios kokybiškai teikti techninės įrangos centrų 

paslaugas kitoms įstaigoms. Keletas įstaigų minėjo, jog 

sutiktų naudotis trečių šalių techninės įrangos centru tik 

jeigu ši trečioji šalis būtų neutrali, t.y. nebūtų kitą SPĮ ir 

jeigu būtų užtikrintas duomenų konfidencialumas bei 

kokybiškas paslaugų teikimas.  

Parengti regioninių techninės įrangos centrų steigimo galimybių 

studiją, kurioje būtų išanalizuotos techninės ir organizacinės 

galimybės steigti techninės įrangos centrus, išanalizuoti alternatyvius 

tokių centrų valdytojus ir jų gebėjimus, kaip būtų užtikrinamas 

duomenų konfidencialumas ir kokie būtų tokių centrų kaštai ir nauda 

palyginant su esamos situacijos kaštais ir nauda.  

SPĮ IS saugą įgyvendinančių dokumentų derinimo metu reikalauti, 

kad šiuose dokumentuose (duomenų saugos nuostatuose ir kt.) būtų 

aprašyti esminiais IT paslaugų procesai.  

Lietuvos 

Respublikos 

sveikatos apsaugos 

ministerija 

13.  Didelis prašomų ataskaitų, klausimynų kiekis – jas užpildyti 

SPĮ sugaišta daug laiko.  

Statistikai reikalingus duomenis rekomenduojame įtraukti iš SPĮ IS į 

eSPBI IS privalomai pateikiamų duomenų sąrašą. Tokiu būdu 

įstaigoms nebereikėtų pildyti statistinių ataskaitų.  

Lietuvos 

Respublikos 

sveikatos apsaugos 

ministerija 
14.  Bendrų klasifikatorių valdymas bei suvienodinimas. Šiuo Atlikti detalią apklausą (SPĮ ir IS kūrėjų) apklausiant kokių eSPBI IS Lietuvos 



Analizės, kaip diegiama nacionalinė e. sveikatos sistema, galutinė ataskaita   

 

    

148 

 

 

metu centrinės sistemos (SVEIDRA, SODRA EPTS ir kt.) 

jau turi dalį reikalingų klasifikatorių, kurie valdomi tose 

sistemose ir juos gali gauti SPĮ IS. eSPBI IS nuostatuose 

numatyti papildomi klasifikatoriai. Tačiau RLSPĮ įvardino, 

kad dar yra daugiau klasifikatorių, kurie turi būti bendri ir 

valdomi bei prieinami SPĮ IS per eSPBI IS. SPĮ nepateikė 

konkrečių klasifikatorių, kurių trūksta. Daliai RLSPĮ IS 

trūksta informacijos ir žinių apie esamus ir kuriamus 

klasifikatorius (SNOMED ir pan.) bei jų panaudojimą.  

nuostatuose nenumatytų klasifikatorių centralizuotas valdymas yra 

reikalingas. Vykdyti SNOMED klasifikatoriaus apimties ir galimybių 

informacijos sklaidą.  

Respublikos 

sveikatos apsaugos 

ministerija 

15.  Dalis RLSPĮ nurodė prioritetines sritis, į kurias reikėtų 

investuoti  sekančiame ES SF finansiniame 2014-2020 m. 

periode.  

Į 2014-2020 m.  ES SF finansinio periodo prioritetus įtraukti SPĮ 

išvardintas prioritetines investicijų sritis:  

 esamų sistemų vystymas,  

 telemedicina,  

 telemetrija (gyvybinių funkcijų monitoringas),  

 gydytojų, pacientų, įrangos ar kitų objektų  vietos nustatymas 

įstaigoje,  

 biometrinė autentifikacija,  

 klinikinių sprendimų palaikymas (integracija su moksliniais 

tyrimais),  

 individualizuotų, personalizuotų paslaugų teikimas 

(priklausomai nuo gyvenimo įpročių, genų ir kitų faktorių),  

 visuomenės sveikatos plėtra, sveikos gyvensenos sistemos ir 

monitoringas,  

 vidinių SPĮ sistemų integracija. 

Lietuvos 

Respublikos 

sveikatos apsaugos 

ministerija, LR 

finansų ministerija 



                                                                 

12. PRIEDAI 



 

 

Priedas Nr. 1 

Struktūrizuoto interviu klausimyno forma 

 

 

Klausimai Vyr. gydytojui/ vyr. gydytojo pavaduotojui: 

 

1. IRT svarba, nauda, plėtra: 

1.1. Kokią pagrindinę sveikatos priežiūros įstaigos informacinę sistemą (toliau - SPĮ IS) 

turite? Pagrindinė SPĮ IS tai informacinė sistema (toliau - IS), kurioje registruojami visi pacientai, 

jų apsilankymai (guldymo atvejai), gydymo informacija.  

1.2. Kokias specializuotas informacines sistemas turite? Pvz. radiologinių, instrumentinių 

tyrimų vaizdų IS (PACS), laboratorijos IS ar pan. 

1.3. Kurių SPĮ IS (pagrindinės ar specializuotų) naudotoju Jūs asmeniškai esate (ar vadovas 

yra) ir kokias tikslais naudojate? 

1.4. Išvardinkite 3-4 įstaigos problemas, kurių sprendimui galėtų padėti IT sprendimai ar 

informacinės sistemos? 

1.5. Kokiems pirminiams tikslams pasiekti nusprendėte diegti informacines sistemas Jūsų 

vadovaujamoje įstaigoje?  

1.6. Kokia Jūsų manymu yra (ar bus įdiegus projektus) informacinių technologijų ir 

informacinių sistemų nauda? Kuriose srityse matote didžiausią naudą (1-3 balų sistemoje): 

1.6.1. Pacientai sutaupo laiko ar lėšų,  

1.6.2. Medicinos personalas sutaupo laiko ir daugiau skiria gydymui,  

1.6.3. Administracijos personalas sutaupo laiko,  

1.6.4. Sutaupoma piniginių lėšų – kokių?,  

1.6.5. Daugiau informacijos sprendimų priėmimui,  

1.6.6. Padeda išvengti gydymo klaidų,  

1.6.7. Padeda sveikatos priežiūros paslaugų kokybei,  

1.6.8. Tikslesnė paslaugų apskaita,  

1.6.9. Geresnis įstaigos įvaizdis,   

1.6.10. Padidėjo pacientų srautai.  

1.6.11. Kita – nurodyti.  

1.7. Kokios naudojamų IS funkcijos Jums yra pačios naudingiausios, svarbiausios? Kokias 

įstaigos funkcijas svarbiausia perkelti į el.erdvę? Kokios klinikinėje veikloje ir kokios neklinikinėje 

veikloje.  

1.8. Ar receptų išrašymui Jūsų įstaigoje naudojama SPI IS ar kiti IRT sprendimai? Jei taip, 

kokie veiksmai atliekami elektroniniu būdų? (pvz.: automatiškai įkeliame paciento medicininius 

duomenis, gydytojo duomenis, atliekam vaisto paiešką, tikriname indikacijas ir kontraindikacijas, 

atspausdiname, pasirašome ir kt.) 

1.9. Kokių naujų (ar žymiai patobulintų) paslaugų pacientams numatote teikti pasinaudojant 

IS ar IT (atskirai administracinių ir sveikatos priežiūros)?  

1.10. Kiek Jūsų manymu reikėtų skirti lėšų investicijoms į IS ir IT bei jų palaikymui per 

metus (jei įstaigos biudžetas nebūtų ribotas)? Tūkstančiais litų arba procentais. Ar esate apskaičiavę 

poreikį?  

1.11. Kiek maksimaliai savo biudžeto procentais galite skirti investicijoms į IS ir IT bei jų 

palaikymui per metus? Tūkstančiais litų arba procentais.  

1.12. Į kokius IT sprendimus pirmiausia investuotumėte, ką keistumėte, jeigu turėtumėte 

visišką laisvę ir neribotas lėšas? Į kurias sritis svarbiausia nukreipti investicijas:  

1.12.1. Informacinių sistemų plėtrą? Kokių?  

1.12.2. Infrastruktūros (serverių, tinklų) plėtrą? Kokios?  

1.12.3. Darbo vietų plėtrą?  

1.12.4. Darbuotojų kompiuterinio raštingumo kėlimą? 



 

 

1.12.5. IT specialistų kvalifikacijos kėlimą?  

1.12.6. Nurodykite į ką dar investuotumėte?  

1.13. Kaip Jūsų manymu pasikeis įstaigos veikla įgyvendinus ES struktūrinių fondų (SF) 

projektą? 

1.14. Kokius duomenis ir statistinius rodiklius, sritis norėtumėte analizuoti ir stebėti 

pasitelkiant IS? Ar galite tai daryti šiuo metu? Ar tam turite konkrečią programinę įrangą?  

1.15. Kiek filialų turite? Ar pagrindinė SPĮ IS ir specializuotos IS veikia visuose filialuose? 

Ar plėtra planuojama tik įstaigoje ar apima ir filialus? Ar planuojate bendrai naudotis viena sistema 

su visais filialais, ar filialai atskirai vystys savo sistemas? 

1.16. Koks SPĮ IS diegimo ir vystymo modelis Jums atrodo geresnis - pirkti licencijuotą 

produktą ar vystyti nuosavą sistemą, ar nuomoti? Kokie privalumai, trūkumai?  

1.17. Koks Jūsų požiūris į bendrų IS naudojimą ir/ar vystymą kartu su kitomis įstaigomis? 

Kokie to privalumai, trūkumai?  

1.18. Koks Jūsų požiūris į IT infrastruktūros centralizaciją regioniniu mastu - ar sutiktumėte 

būti tokiu centru, ar sutiktumėte gauti IT infrastruktūros paslaugas iš kitų?  

2. eSveikatos sistema: 

2.1. Ar Jus tenkina (pritaria/nepritaria/ką darytų kitaip) šiuo metu patvirtinta eSveikatos 

sistemos architektūra (centrinė eSPBI IS į kurią perduodami ir saugomi duomenys iš kiekvienos 

įstaigos HIS/SPĮ IS)? 

2.2. Kurioms e. sveikatos sritims SAM turėtų skirti daugiau dėmesio?  

2.3. Ar įdiegus Lietuvoje vieningą e sveikatos sistemą tai leistų įgyvendinti sveikatos 

vertybes (paslaugų prieinamumą, kokybę, racionalų sveikatos priežiūros organizavimą, vadybą ir 

kt.)? Jei ne ko reikėtų? 

2.4. Kokius siūlote įstaigos IS ir IT eksploatacinių išlaidų padengimo finansinius modelius?  

2.4.1. iš įstaigų biudžeto  

2.4.2. per paslaugas iš PSDF įskaičiuojant IT dalį į bazinę paslaugos kainą,  

2.4.3. iš savivaldybių biudžeto,  

2.4.4. iš valstybės biudžeto, 

2.4.5. kita – nurodykite.  

2.5. Kaip siūlote finansuoti centrinių (nacionalinių) informacinių sistemų (pvz. eSPBI IS) 

palaikymą?  

2.6. Ar Jūsų įstaiga dalyvauja  e. sveikatos ar kituose projektuose (pažangiose e. paslaugos, 

mokslinio duomenų archyvo ir kt.)susijusiuose su informacinėmis ir ryšių technologijomis? Jei taip 

kokiuose? Ar esate projekto pareiškėjas ar dalyvaujate kaip partneris? Kas tų projektų finansuotojas 

(ES, VIP ir kt.)? 

2.7. Kokioje būsenoje (stadijoje) yra ES SF projektai, jeigu tokius vykdote? 

2.8. Su kokiomis problemomis manote susidursite (ar jau susidūrėte) vykdydami ES SF 

projektus? Kokios didžiausios rizikos?  

2.9. Ko Jūsų manymu reikia, kad e. sveikatos diegimas vyktų sklandžiai?  

2.10. Ar norėtų Jūsų įstaiga dalyvauti testuojant SAM įgyvendinamus projektų sukurtus 

rezultatus: e. sveikatos paslaugų bendradarbiavimo infrastruktūros informacinė sistema (ESPBI IS), 

E.receptas, medicininių vaizdų archyvavimo informacinė sistema MedVAIS? Jeigu taip tai 

kuriuose? 

2.11. Į kokias prioritetines sritis SAM turėtų nukreipti investicines lėšas naujame 2014-2021 

m. ES struktūrinių fondų finansiniame periode? Ką reikėtų daryti kitaip lėšų skirstymo ir 

administravimo srityje?  

3. IT valdymas:  

3.1. Koks Jūsų požiūris į IT paslaugų įsigijimą  (kompiuterių priežiūrai, tinklų priežiūrai)? 

Ar samdote, numatote samdyti išorines įmones tokioms paslaugoms? Kodėl nesamdote ar samdote?  

3.2. Kaip valdote investicijas į IS ir IT? Kas pateikia poreikius ir reikalavimus? Kas priima 

sprendimą dėl investicijų būtinumo? Kas valdo projektą? Ar yra paskiriamas oficialus projekto 

vadovas?  



 

 

3.3. Kokios pagrindinės IT padalinio funkcijos?  

 

 

Klausimai IT vadovams/ specialistams: 

 

1. SPĮ IS diegimas:  

1.1. Su kokiomis problemomis susidūrėte diegiant SPĮ IS? Kiekvieną problemą aptarti 

detaliau: 

1.1.1. Kaip išsprendėte? Ko pasimokėte ir ką patartumėte kitiems?  

1.1.2. Kokios problemos taip ir liko neišspręstos?  

1.1.3. Ką būtumėte darę kitaip?  

1.2. Kokią patirtį turite diegiant didelės apimties (>2 mln. Lt) informacines sistemas ar SPĮ 

IS? Kiek metų ir kiek projektų?  

1.3. Kokios kompetencijos/patirties/žinių Jums trūksta diegiant SPĮ IS?  

1.4. Kokius Jūsų ir kitų IT specialistų įgūdžius planuojate tobulinti (lankyti kursus, gauti 

sertifikatą)? Ar jau esate numatę tam biudžetą, ar skirti laiko?  

1.5. Kokių įgūdžių labiausiai trūksta gydytojams, slaugytojams ir kitam personalui dirbant 

su IS? 

1.6. Kokios Jūsų žinios apie SPĮ IS naudojamus standartus? Pvz. HL7, IHE XDS, DICOM, 

SNOMED CT. 

1.7. Kurios probleminės sritys turėtų būti reglamentuotos, standartizuotos Lietuvos mastu?  

1.8. Ko Jūs nepajėgūs išspręsti ir turi spręsti SAM, VLK ar kitos nacionalinės/regioninės 

institucijos?  

1.9. Ar esate numatę ir ar vyksta pasiruošimas duomenų mainams per eSPBI IS? 

1.10. Ar teikiat GMP paslaugas ir jei teikiate ar:  

1.10.1. GMP brigada turi GPS įrangą, ar turi interneto ryšį?  

1.10.2. turi prieigą prie SPĮ IS? Ar yra poreikis ir ko trūksta? 

1.10.3. Kaip GMP galėtų pagerinti savo veiklą naudojant IS ir IT?  

1.11. Kokios vidinės IS (pagrindinė SPĮ IS ir specializuotos IS) yra integruotos tarpusavyje? 

Kokių integracijų trūksta? Ar numatytos šios integracijos ES SF projekto apimtyje?  

1.12. Su kokiomis IS Jums yra labiausiai reikalinga integracija? Su kokiomis sistemomis 

turite integraciją? Ar Jūsų SPĮ IS integruota su SODRA EPTS (Elektronine nedarbingumo 

pažymėjimų išdavimo ir apskaitos sistema)? 

1.13. Kaip tvarkoma nedarbingumo pažymėjimų informacija EPTS - centralizuotai, ar 

kiekvienas gydytojas? Kokia vidinė tvarka nustatyta pildymui, tvarkymui. 

1.14. Kokiais dar tikslais (be EPTS) naudojamas el. parašas įstaigoje?  

1.15. Koks darbuotojų požiūris į informacinių sistemų diegimą, kokių sulaukiate neigiamų ir 

teigiamų požiūrių? Kokiu būdu suinteresuojate naudoti SPĮ IS?  

1.16. Ar renkamas grįžtamasis ryšys iš SPĮ IS naudotojų? Atskirai iš pacientų, gydytojų ir 

kt. 

1.17. Ar vykdoma reguliari sukauptų SPĮ IS duomenų analizė? Ar naudojamos priemonės, 

analizės atlikimui? 

1.18. Ar jūsų turima SPĮ IS tenkina Jūsų poreikius? Kokių dar funkcijų reikėtų?  

1.19. Ar po projekto įgyvendinimo tenkins visus poreikius? Pavardinkite kokių papildomų 

poreikių ar neįgyvendinto funkcionalumo bus po projekto įgyvendinimo? 

1.20. Kokia dalis gydytojų naudoja išmaniuosius telefonus ar įrenginius? (Įvertinkite 

procentais) 

2. IT valdymas: 

2.1. Koks Jūsų požiūris į debesų kompiuteriją? Ar sutiktumėte pirkti resursų paslaugas ar vis 

dėl to manote reikia infrastruktūrą valdyti patiems? 



 

 

2.2. Kokias pagrindine funkcijas vykdote kasdieną? Darbo vietų priežiūra, IT infrastruktūros 

priežiūra, gedimų šalinimas, mokymas naudotis sistema, IT vystymas, projektų valdymas. 

Išvardinkite iš eilės pagal skiriamo laiko kiekį.  

2.3. Kokia jūsų strategija dėl IS architektūros integralumo - vientisa IS ar modulinė 

(skirtingų gamintojų)? 

3. Procesai, tvarkos, nuostatai:  

3.1. Ar SPĮ IS yra įsteigta ir kokia yra būsena dėl naujai diegiamų sistemų (ar turi nuostatus 

ir specifikaciją ir ar jie patobulinti/tobulinami)? Prašome įvardinti su kokiomis kliūtimis susiduriate 

informacinių sistemų įteisinimo procese. 

3.2. Kokia būsena (parengta/rengiama/koreguojama/planuojama rengti/planuojama keisti) su 

informacinių technologijų saugos dokumentavimu? Ar yra parengti kokie nors saugą įteisinantys 

dokumentai? Kokie? 

3.3. Kaip Jūsų įstaigoje (neįskaitant SAM reglamentavimo) reglamentuoti veiklos procesai 

ir procedūros? (nėra ir neplanuojama rengti/parengta/rengiama/koreguojama/planuojama 

rengti/planuojama keisti). Kokie procesai/procedūros yra reglamentuoti?  



 

 

 

Priedas Nr. 2 

Statistinės informacijos anketa 

 

Eil. 

Nr. 
Klausimas Atsakymas Žymėjimas 

Radiologiniai ir instrumentiniai tyrimai:   

1 
Kiek radiologinių ir instrumetinių tyrimų vaizdų per metus 

pagaminama analoginiu būdu? 
 vnt. 

2 
Kiek radiologinių ir instrumetinių tyrimų vaizdų per metus 

pagaminama skaitmeniniu būdu? 
 vnt. 

3 
Kiek vidutiniškai atminties vietos užima skaitmeniniai vaizdai 

sugeneruojami per metus 
 GB 

4 Kiek iš viso yra pagaminta skaitmeninių vaizdų?  vnt. 

5 Kiek atminties vietos užima visi skaitmeniniai vaizdai?  GB 

6 
Kiek įstaigoje yra radiologiniams ir instrumentiniams tyrimams 

atlikti skirtų analoginių aparatų? 
 vnt. 

7 
Kiek įstaigoje yra radiologiniams ir instrumentiniams tyrimams 

atlikti skirtų skaitmeninių aparatų? 
 vnt. 

El. parašas, išmanieji įrenginiai:   

8 Kiek įstaigoje yra elektroninio parašo naudotojų?  vnt. ir % 

9 
Kokiose laikmenose įrašyti elektroninio parašo sertifikatai 

(USB, ID kortelės)? 
 

 

Išrašai:   

10 

Kiek įstaiga per 2011 m. gavo pacientų prašymų suteikti jiems 

informacijos apie įstaigoje tvarkomus jų asmens duomenis ar 

kitokių prašymų, susijusių su jų asmens duomenimis? 
 

vnt. 

Patirtis:   

11 
Kokia įstaigos patirtis diegiant sveikatos informacines sistemas, 

projektų skaičiumi.  
vnt. 



 

 

 

Priedas Nr. 3 

Užpildytos statistinės informacijos anketos 

 

Respublikinė Šiaulių ligoninė 

Eil. 

Nr. 
Klausimas Atsakymas Žymėjimas 

Radiologiniai ir instrumentiniai tyrimai:   

1 
Kiek radiologinių ir instrumetinių tyrimų vaizdų per metus 

pagaminama analoginiu būdu? 
200 vnt. 

2 
Kiek radiologinių ir instrumetinių tyrimų vaizdų per metus 

pagaminama skaitmeniniu būdu? 
175485 vnt. 

3 
Kiek vidutiniškai atminties vietos užima skaitmeniniai vaizdai 

sugeneruojami per metus 
1765 GB 

4 Kiek iš viso yra pagaminta skaitmeninių vaizdų? 526500 vnt. 

5 Kiek atminties vietos užima visi skaitmeniniai vaizdai? 5400 GB 

6 
Kiek įstaigoje yra radiologiniams ir instrumentiniams tyrimams 

atlikti skirtų analoginių aparatų? 
9 vnt. 

7 
Kiek įstaigoje yra radiologiniams ir instrumentiniams tyrimams 

atlikti skirtų skaitmeninių aparatų? 
6 vnt. 

El. parašas, išmanieji įrenginiai:   

8 Kiek įstaigoje yra elektroninio parašo naudotojų? 
211 

8,44% 
vnt. ir % 

9 
Kokiose laikmenose įrašyti elektroninio parašo sertifikatai (USB, 

ID kortelės)? 

USB, telefono 

SIM kortelės  

Išrašai:   

10 

Kiek įstaiga per 2011 m. gavo pacientų prašymų suteikti jiems 

informacijos apie įstaigoje tvarkomus jų asmens duomenis ar 

kitokių prašymų, susijusių su jų asmens duomenimis? 

12 vnt. 

Patirtis:   

11 
Kokia įstaigos patirtis diegiant sveikatos informacines sistemas, 

projektų skaičiumi. 
2 vnt. 



 

 

 

Respublikinė Panevėžio ligoninė 

Eil. 

Nr. 
Klausimas Atsakymas Žymėjimas 

Radiologiniai ir instrumentiniai tyrimai:   

1 
Kiek radiologinių ir instrumetinių tyrimų vaizdų per metus 

pagaminama analoginiu būdu? 
44347 vnt. 

2 
Kiek radiologinių ir instrumetinių tyrimų vaizdų per metus 

pagaminama skaitmeniniu būdu? 
375108 vnt. 

3 
Kiek vidutiniškai atminties vietos užima skaitmeniniai vaizdai 

sugeneruojami per metus 
300 GB 

4 Kiek iš viso yra pagaminta skaitmeninių vaizdų? 
 

vnt. 

5 Kiek atminties vietos užima visi skaitmeniniai vaizdai? 900 GB 

6 
Kiek įstaigoje yra radiologiniams ir instrumentiniams tyrimams 

atlikti skirtų analoginių aparatų? 
16 vnt. 

7 
Kiek įstaigoje yra radiologiniams ir instrumentiniams tyrimams 

atlikti skirtų skaitmeninių aparatų? 
7 vnt. 

El. parašas, išmanieji įrenginiai:   

8 Kiek įstaigoje yra elektroninio parašo naudotojų? 
254 

13% 
vnt. ir % 

9 
Kokiose laikmenose įrašyti elektroninio parašo sertifikatai (USB, 

ID kortelės)? 

Lustinės kortelės, 

USB  

Išrašai:   

10 

Kiek įstaiga per 2011 m. gavo pacientų prašymų suteikti jiems 

informacijos apie įstaigoje tvarkomus jų asmens duomenis ar 

kitokių prašymų, susijusių su jų asmens duomenimis? 

2530 vnt. 

Patirtis:   

11 
Kokia įstaigos patirtis diegiant sveikatos informacines sistemas, 

projektų skaičiumi. 
2 vnt. 



 

 

 

Respublikinė Klaipėdos ligoninė 

Eil. 

Nr. 
Klausimas Atsakymas Žymėjimas 

Radiologiniai ir instrumentiniai tyrimai:   

1 
Kiek radiologinių ir instrumetinių tyrimų vaizdų per metus 

pagaminama analoginiu būdu? 
45128 vnt. 

2 
Kiek radiologinių ir instrumetinių tyrimų vaizdų per metus 

pagaminama skaitmeniniu būdu? 
1866441 vnt. 

3 
Kiek vidutiniškai atminties vietos užima skaitmeniniai vaizdai 

sugeneruojami per metus 
472.73 GB 

4 Kiek iš viso yra pagaminta skaitmeninių vaizdų? 2859792  vnt. 

5 Kiek atminties vietos užima visi skaitmeniniai vaizdai? 766.35 GB 

6 
Kiek įstaigoje yra radiologiniams ir instrumentiniams tyrimams 

atlikti skirtų analoginių aparatų? 
7 vnt. 

7 
Kiek įstaigoje yra radiologiniams ir instrumentiniams tyrimams 

atlikti skirtų skaitmeninių aparatų? 
14 vnt. 

El. parašas, išmanieji įrenginiai:   

8 Kiek įstaigoje yra elektroninio parašo naudotojų? 
281 

19% 
vnt. ir % 

9 
Kokiose laikmenose įrašyti elektroninio parašo sertifikatai (USB, 

ID kortelės)? 

USB, lustinės 

kortelės, telefono 

SIM kortelės 
 

Išrašai:   

10 

Kiek įstaiga per 2011 m. gavo pacientų prašymų suteikti jiems 

informacijos apie įstaigoje tvarkomus jų asmens duomenis ar 

kitokių prašymų, susijusių su jų asmens duomenimis? 

- vnt. 

Patirtis:   

11 
Kokia įstaigos patirtis diegiant sveikatos informacines sistemas, 

projektų skaičiumi. 
3 vnt. 



 

 

 

Respublikinė Kauno ligoninė 

Eil. 

Nr. 
Klausimas Atsakymas Žymėjimas 

Radiologiniai ir instrumentiniai tyrimai:   

1 
Kiek radiologinių ir instrumetinių tyrimų vaizdų per metus 

pagaminama analoginiu būdu? 
0 vnt. 

2 
Kiek radiologinių ir instrumetinių tyrimų vaizdų per metus 

pagaminama skaitmeniniu būdu? 
45000 vnt. 

3 
Kiek vidutiniškai atminties vietos užima skaitmeniniai vaizdai 

sugeneruojami per metus 
6000 GB 

4 Kiek iš viso yra pagaminta skaitmeninių vaizdų? 450000000 vnt. 

5 Kiek atminties vietos užima visi skaitmeniniai vaizdai? 15000 GB 

6 
Kiek įstaigoje yra radiologiniams ir instrumentiniams tyrimams 

atlikti skirtų analoginių aparatų? 
0 vnt. 

7 
Kiek įstaigoje yra radiologiniams ir instrumentiniams tyrimams 

atlikti skirtų skaitmeninių aparatų? 
5 vnt. 

El. parašas, išmanieji įrenginiai:   

8 Kiek įstaigoje yra elektroninio parašo naudotojų? 168 vnt. ir % 

9 
Kokiose laikmenose įrašyti elektroninio parašo sertifikatai (USB, 

ID kortelės)? 
USB, ID kortelės 

 

Išrašai:   

10 

Kiek įstaiga per 2011 m. gavo pacientų prašymų suteikti jiems 

informacijos apie įstaigoje tvarkomus jų asmens duomenis ar 

kitokių prašymų, susijusių su jų asmens duomenimis? 

10 vnt. 

Patirtis:   

11 
Kokia įstaigos patirtis diegiant sveikatos informacines sistemas, 

projektų skaičiumi. 
1 vnt. 



 

 

 

Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinika 

Eil. 

Nr. 
Klausimas Atsakymas Žymėjimas 

Radiologiniai ir instrumentiniai tyrimai:   

1 
Kiek radiologinių ir instrumetinių tyrimų vaizdų per metus 

pagaminama analoginiu būdu? 
37616 vnt. 

2 
Kiek radiologinių ir instrumetinių tyrimų vaizdų per metus 

pagaminama skaitmeniniu būdu? 
3000 vnt. 

3 
Kiek vidutiniškai atminties vietos užima skaitmeniniai vaizdai 

sugeneruojami per metus 
80 GB 

4 Kiek iš viso yra pagaminta skaitmeninių vaizdų? 12844 vnt. 

5 Kiek atminties vietos užima visi skaitmeniniai vaizdai? 320 GB 

6 
Kiek įstaigoje yra radiologiniams ir instrumentiniams tyrimams 

atlikti skirtų analoginių aparatų? 
8 vnt. 

7 
Kiek įstaigoje yra radiologiniams ir instrumentiniams tyrimams 

atlikti skirtų skaitmeninių aparatų? 
6 vnt. 

El. parašas, išmanieji įrenginiai:   

8 Kiek įstaigoje yra elektroninio parašo naudotojų? 
60 

25% 
vnt. ir % 

9 
Kokiose laikmenose įrašyti elektroninio parašo sertifikatai 

(USB, ID kortelės)? 

USB, ID kortelės, 

lustinės kortelės  

Išrašai:   

10 

Kiek įstaiga per 2011 m. gavo pacientų prašymų suteikti jiems 

informacijos apie įstaigoje tvarkomus jų asmens duomenis ar 

kitokių prašymų, susijusių su jų asmens duomenimis? 

85 vnt. 

Patirtis:   

11 
Kokia įstaigos patirtis diegiant sveikatos informacines sistemas, 

projektų skaičiumi. 
0 vnt. 



 

 

 

Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė 

Eil. 

Nr. 
Klausimas Atsakymas Žymėjimas 

Radiologiniai ir instrumentiniai tyrimai:   

1 
Kiek radiologinių ir instrumetinių tyrimų vaizdų per metus 

pagaminama analoginiu būdu? 
42000 vnt. 

2 
Kiek radiologinių ir instrumetinių tyrimų vaizdų per metus 

pagaminama skaitmeniniu būdu? 
106000 vnt. 

3 
Kiek vidutiniškai atminties vietos užima skaitmeniniai vaizdai 

sugeneruojami per metus 
820 GB 

4 Kiek iš viso yra pagaminta skaitmeninių vaizdų? 106000 vnt. 

5 Kiek atminties vietos užima visi skaitmeniniai vaizdai? 840 GB 

6 
Kiek įstaigoje yra radiologiniams ir instrumentiniams tyrimams 

atlikti skirtų analoginių aparatų? 
16 vnt. 

7 
Kiek įstaigoje yra radiologiniams ir instrumentiniams tyrimams 

atlikti skirtų skaitmeninių aparatų? 
9 vnt. 

El. parašas, išmanieji įrenginiai:   

8 Kiek įstaigoje yra elektroninio parašo naudotojų? 230 vnt. ir % 

9 
Kokiose laikmenose įrašyti elektroninio parašo sertifikatai 

(USB, ID kortelės)? 
ID kortelės 

 

Išrašai:   

10 

Kiek įstaiga per 2011 m. gavo pacientų prašymų suteikti jiems 

informacijos apie įstaigoje tvarkomus jų asmens duomenis ar 

kitokių prašymų, susijusių su jų asmens duomenimis? 

400 vnt. 

Patirtis:   

11 
Kokia įstaigos patirtis diegiant sveikatos informacines sistemas, 

projektų skaičiumi. 
1 vnt. 



 

 

 

Vilniaus miesto klinikinė ligoninė 

Eil. 

Nr. 
Klausimas Atsakymas Žymėjimas 

Radiologiniai ir instrumentiniai tyrimai:   

1 
Kiek radiologinių ir instrumetinių tyrimų vaizdų per metus 

pagaminama analoginiu būdu? 
54000 vnt. 

2 
Kiek radiologinių ir instrumetinių tyrimų vaizdų per metus 

pagaminama skaitmeniniu būdu? 
3235 vnt. 

3 
Kiek vidutiniškai atminties vietos užima skaitmeniniai vaizdai 

sugeneruojami per metus 
2435 GB 

4 Kiek iš viso yra pagaminta skaitmeninių vaizdų? 6835 vnt. 

5 Kiek atminties vietos užima visi skaitmeniniai vaizdai? 7305 GB 

6 
Kiek įstaigoje yra radiologiniams ir instrumentiniams tyrimams 

atlikti skirtų analoginių aparatų? 
14 vnt. 

7 
Kiek įstaigoje yra radiologiniams ir instrumentiniams tyrimams 

atlikti skirtų skaitmeninių aparatų? 
8 vnt. 

El. parašas, išmanieji įrenginiai:   

8 Kiek įstaigoje yra elektroninio parašo naudotojų? 167 vnt. ir % 

9 
Kokiose laikmenose įrašyti elektroninio parašo sertifikatai 

(USB, ID kortelės)? 
ID kortelės, USB 

 

Išrašai:   

10 

Kiek įstaiga per 2011 m. gavo pacientų prašymų suteikti jiems 

informacijos apie įstaigoje tvarkomus jų asmens duomenis ar 

kitokių prašymų, susijusių su jų asmens duomenimis? 

2000 vnt. 

Patirtis:   

11 
Kokia įstaigos patirtis diegiant sveikatos informacines sistemas, 

projektų skaičiumi. 
- vnt. 



 

 

 

Vilniaus universitetinė Antakalnio ligoninė 

Eil. 

Nr. 
Klausimas Atsakymas Žymėjimas 

Radiologiniai ir instrumentiniai tyrimai:   

1 
Kiek radiologinių ir instrumetinių tyrimų vaizdų per metus 

pagaminama analoginiu būdu? 
7087 vnt. 

2 
Kiek radiologinių ir instrumetinių tyrimų vaizdų per metus 

pagaminama skaitmeniniu būdu? 
1960 vnt. 

3 
Kiek vidutiniškai atminties vietos užima skaitmeniniai vaizdai 

sugeneruojami per metus 
500 GB 

4 Kiek iš viso yra pagaminta skaitmeninių vaizdų? 10000 vnt. 

5 Kiek atminties vietos užima visi skaitmeniniai vaizdai? 2500 GB 

6 
Kiek įstaigoje yra radiologiniams ir instrumentiniams tyrimams 

atlikti skirtų analoginių aparatų? 
6 vnt. 

7 
Kiek įstaigoje yra radiologiniams ir instrumentiniams tyrimams 

atlikti skirtų skaitmeninių aparatų? 
1 vnt. 

El. parašas, išmanieji įrenginiai:   

8 Kiek įstaigoje yra elektroninio parašo naudotojų? 80 vnt. ir % 

9 
Kokiose laikmenose įrašyti elektroninio parašo sertifikatai 

(USB, ID kortelės)? 
USB, ID kortelės 

 

Išrašai:   

10 

Kiek įstaiga per 2011 m. gavo pacientų prašymų suteikti jiems 

informacijos apie įstaigoje tvarkomus jų asmens duomenis ar 

kitokių prašymų, susijusių su jų asmens duomenimis? 

100 vnt. 

Patirtis:   

11 
Kokia įstaigos patirtis diegiant sveikatos informacines sistemas, 

projektų skaičiumi. 
0 vnt. 



 

 

 

Lietuvos Sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos 

Eil. 

Nr. 
Klausimas Atsakymas Žymėjimas 

Radiologiniai ir instrumentiniai tyrimai:   

1 
Kiek radiologinių ir instrumetinių tyrimų vaizdų per metus 

pagaminama analoginiu būdu? 
305408 vnt. 

2 
Kiek radiologinių ir instrumetinių tyrimų vaizdų per metus 

pagaminama skaitmeniniu būdu? 
128236 vnt. 

3 
Kiek vidutiniškai atminties vietos užima skaitmeniniai vaizdai 

sugeneruojami per metus 
3500 GB 

4 Kiek iš viso yra pagaminta skaitmeninių vaizdų? - vnt. 

5 Kiek atminties vietos užima visi skaitmeniniai vaizdai? 5500 GB 

6 
Kiek įstaigoje yra radiologiniams ir instrumentiniams tyrimams 

atlikti skirtų analoginių aparatų? 
47 vnt. 

7 
Kiek įstaigoje yra radiologiniams ir instrumentiniams tyrimams 

atlikti skirtų skaitmeninių aparatų? 
15 vnt. 

El. parašas, išmanieji įrenginiai:   

8 Kiek įstaigoje yra elektroninio parašo naudotojų? 1100 vnt. ir % 

9 
Kokiose laikmenose įrašyti elektroninio parašo sertifikatai 

(USB, ID kortelės)? 
ID kortelės 

 

Išrašai:   

10 

Kiek įstaiga per 2011 m. gavo pacientų prašymų suteikti jiems 

informacijos apie įstaigoje tvarkomus jų asmens duomenis ar 

kitokių prašymų, susijusių su jų asmens duomenimis? 

7000 vnt. 

Patirtis:   

11 
Kokia įstaigos patirtis diegiant sveikatos informacines sistemas, 

projektų skaičiumi. 
6 vnt. 



 

 

 

Klaipėdos universitetinė ligoninė 

Eil. 

Nr. 
Klausimas Atsakymas Žymėjimas 

Radiologiniai ir instrumentiniai tyrimai:   

1 
Kiek radiologinių ir instrumetinių tyrimų vaizdų per metus 

pagaminama analoginiu būdu? 
11169 vnt. 

2 
Kiek radiologinių ir instrumetinių tyrimų vaizdų per metus 

pagaminama skaitmeniniu būdu? 
50 000 vnt. 

3 
Kiek vidutiniškai atminties vietos užima skaitmeniniai vaizdai 

sugeneruojami per metus 
800 GB 

4 Kiek iš viso yra pagaminta skaitmeninių vaizdų? 205 000 vnt. 

5 Kiek atminties vietos užima visi skaitmeniniai vaizdai? 5000 GB 

6 
Kiek įstaigoje yra radiologiniams ir instrumentiniams tyrimams 

atlikti skirtų analoginių aparatų? 
0 vnt. 

7 
Kiek įstaigoje yra radiologiniams ir instrumentiniams tyrimams 

atlikti skirtų skaitmeninių aparatų? 
13 vnt. 

El. parašas, išmanieji įrenginiai:   

8 Kiek įstaigoje yra elektroninio parašo naudotojų? 
213 

100% 
vnt. ir % 

9 
Kokiose laikmenose įrašyti elektroninio parašo sertifikatai 

(USB, ID kortelės)? 
USB, ID kortelės 

 

Išrašai:   

10 

Kiek įstaiga per 2011 m. gavo pacientų prašymų suteikti jiems 

informacijos apie įstaigoje tvarkomus jų asmens duomenis ar 

kitokių prašymų, susijusių su jų asmens duomenimis? 

560 vnt. 

Patirtis:   

11 
Kokia įstaigos patirtis diegiant sveikatos informacines sistemas, 

projektų skaičiumi. 
4 vnt. 



 

 

 

Klaipėdos jūrininkų ligoninė 

Eil. 

Nr. 
Klausimas Atsakymas Žymėjimas 

Radiologiniai ir instrumentiniai tyrimai:   

1 
Kiek radiologinių ir instrumetinių tyrimų vaizdų per metus 

pagaminama analoginiu būdu? 
50000 vnt. 

2 
Kiek radiologinių ir instrumetinių tyrimų vaizdų per metus 

pagaminama skaitmeniniu būdu? 
5000000 vnt. 

3 
Kiek vidutiniškai atminties vietos užima skaitmeniniai vaizdai 

sugeneruojami per metus 
2500 GB 

4 Kiek iš viso yra pagaminta skaitmeninių vaizdų? - vnt. 

5 Kiek atminties vietos užima visi skaitmeniniai vaizdai? - GB 

6 
Kiek įstaigoje yra radiologiniams ir instrumentiniams tyrimams 

atlikti skirtų analoginių aparatų? 
7 vnt. 

7 
Kiek įstaigoje yra radiologiniams ir instrumentiniams tyrimams 

atlikti skirtų skaitmeninių aparatų? 
7 vnt. 

El. parašas, išmanieji įrenginiai:   

8 Kiek įstaigoje yra elektroninio parašo naudotojų? 35 vnt. ir % 

9 
Kokiose laikmenose įrašyti elektroninio parašo sertifikatai 

(USB, ID kortelės)? 
USB, ID kortelės 

 

Išrašai:   

10 

Kiek įstaiga per 2011 m. gavo pacientų prašymų suteikti jiems 

informacijos apie įstaigoje tvarkomus jų asmens duomenis ar 

kitokių prašymų, susijusių su jų asmens duomenimis? 

0 vnt. 

Patirtis:   

11 
Kokia įstaigos patirtis diegiant sveikatos informacines sistemas, 

projektų skaičiumi. 
0 vnt. 



 

 

 

Kauno klinikinė ligoninė 

Eil. 

Nr. 
Klausimas Atsakymas Žymėjimas 

Radiologiniai ir instrumentiniai tyrimai:   

1 
Kiek radiologinių ir instrumetinių tyrimų vaizdų per metus 

pagaminama analoginiu būdu? 
15928 vnt. 

2 
Kiek radiologinių ir instrumetinių tyrimų vaizdų per metus 

pagaminama skaitmeniniu būdu? 
19400 vnt. 

3 
Kiek vidutiniškai atminties vietos užima skaitmeniniai vaizdai 

sugeneruojami per metus 
504 GB 

4 Kiek iš viso yra pagaminta skaitmeninių vaizdų? 48644 vnt. 

5 Kiek atminties vietos užima visi skaitmeniniai vaizdai? 870 GB 

6 
Kiek įstaigoje yra radiologiniams ir instrumentiniams tyrimams 

atlikti skirtų analoginių aparatų? 
20 vnt. 

7 
Kiek įstaigoje yra radiologiniams ir instrumentiniams tyrimams 

atlikti skirtų skaitmeninių aparatų? 
13 vnt. 

El. parašas, išmanieji įrenginiai:   

8 Kiek įstaigoje yra elektroninio parašo naudotojų? 425 vnt. ir % 

9 
Kokiose laikmenose įrašyti elektroninio parašo sertifikatai 

(USB, ID kortelės)? 

USB, ID kortelės, 

telefono SIM 

kortelės 
 

Išrašai:   

10 

Kiek įstaiga per 2011 m. gavo pacientų prašymų suteikti jiems 

informacijos apie įstaigoje tvarkomus jų asmens duomenis ar 

kitokių prašymų, susijusių su jų asmens duomenimis? 

3071 vnt. 

Patirtis:   

11 
Kokia įstaigos patirtis diegiant sveikatos informacines sistemas, 

projektų skaičiumi. 
1 vnt. 



 

 

Priedas Nr. 4 

Pagrindinės SPĮ IS atitikties reikalavimams vertinimo forma 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2011 M. SAUSIO 28 D. ĮSAKYMAS NR. V-89 „DĖL REIKALAVIMŲ 

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE DIEGIAMOMS INFORMACINĖMS SISTEMOMS PATVIRTINIMO“ (Žin., 2011, Nr. 16-774) 

 

 

Eil. 

Nr. 
Reikalavimas Balas Pastabos 

  IS architektūros reikalavimai     

1 Ar IS programinės įrangos architektūroje yra atskirti vaizdavimo, logikos ir duomenų lygiai?     

2 Ar IS saugos priemonės užtikrina bendrą vartotojų identifikaciją, autentikaciją ir autorizaciją?     

3 Ar IS saugos priemonės bendrą konfigūruojamą duomenų grupių prieigos valdymą?     

4 Ar IS saugos priemonės bendrą saugos valdymą visuose IS komponentuose?     

5 Ar IS užtikrina elektroninio parašo (skaitmeninio sertifikato) naudojimo galimybę?     

6 Ar IS realizuotos audito priemonės skirtos vartotojų veiklai ir duomenų panaudojimui analizuoti?     

7 Ar kiekvienas atliktas duomenų pakeitimas IS yra susietas su veiksmą atlikusiu vartotoju ir veiksmo laiku?     

8 Ar IS realizuota taip, kad programinė įranga įdiegta naudotojo darbo vietoje yra nepriklausoma nuo operacinės sistemos?     

9 Ar IS kliento grafinė sąsaja yra realizuota interneto naršyklės pagrindu?     

10 Ar IS turi lietuvišką naudotojo sąsają?     

11 Ar IS naudotojo sąsajoje yra pagalbos teikimo funkcija?     

12 
Ar IS yra automatizuota taip, kad pakeitus informaciją viename modulyje pakeitimai atsispindi visuose su juo susijusiuose 

moduliuose? 
    

13 Ar IS yra realizuoti dviejų tipų sisteminiai pranešimai: skirti vartotojams ir skirti IS administratoriams išsamiai klaidos analizei?     

14 Ar IS yra galimybė naudoti nacionalinius registrus ir klasifikatorius (įstaigos, gydytojai, pacientai, vaistai, TLK-10, paslaugos ir kiti).      



 

 

Eil. 

Nr. 
Reikalavimas Balas Pastabos 

15 
Ar IS yra naudojamos klasifikatorių tvarkymo ir susiejimo su nacionaliniais klasifikatoriais priemonės (pvz. TLK-10, TLK-10-AM, 

ACHII). 
    

  Reikalavimai paciento registravimo funkcijoms     

16 Ar IS užtikrinta automatinį pacientų ir susijusių dokumentų identifikavimą (kontaktinis, bekontaktis)?     

17 Ar IS užtikrina paciento paiešką pacientų kataloge ir gali pateikti registruotų pacientų sąrašą?     

18 
Ar IS užtikrina naujo paciento (anonimas, užsienietis, naujagimis) registravimą pacientų registre ir jo susiejimą su nacionaliniu 

pacientų katalogu? 
    

19 Ar IS leidžia administruoti (pvz.: pridėti, peržiūrėti, koreguoti, šalinti) paciento duomenis?     

20 Ar IS užtikrina paciento sveikatos draudimo būklės patikrinimą bei duomenų atnaujinimą pagal pateiktus dokumentus?     

21 Ar IS užtikrina gydytojų bei diagnostinių tyrimų kabinetų darbo laiko ir užimtumo peržiūrą ir paciento užrašymą tam tikram laikui?     

22 
Ar IS užtikrina pakankamą asmens duomenų apsaugą ir gali pateikti tik tiek duomenų, kiek reikia kokybiškai paslaugai pacientui 

suteikti? 
    

  Reikalavimai paciento klinikinės informacijos ir elektroninės medicinos istorijos tvarkymo funkcijoms     

23 
Ar IS yra galimybė kaupti paciento elektroninę medicininę istoriją (toliau – EMI), sudarytą iš struktūrizuotos informacijos apie 

diagnozę, pagrindinę ligą, komplikacijas, suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas ir kt.? 
    

24 Ar IS leidžia iš pacientų sąrašo iškviesti detalią informaciją, susijusią su pacientu?     

25 Ar IS leidžia kurti dokumentų šablonus?     

26 Ar IS leidžia sukurti epikrizę, panaudojant susijusius jau užpildytus gydymo sekos dokumentus?     

27 

Ar IS užtikrina anksčiau įvestų duomenų panaudojimą. Ar IS leidžia sukurti, pildyti, spausdinti ambulatorinio ar stacionarinio 

gydymo statistinės apskaitos formas ir medicininius dokumentus, automatiškai į juos perkeliant anksčiau įvestus paciento 

demografinius ir klinikinius duomenis? 

    

28 Ar IS leidžia prijungti skenuotus dokumentus prie paciento EMI?     

  Reikalavimai bendro organizacijos kalendoriaus funkcijoms     

29 Ar IS užtikrina SPĮ organizacinės struktūros valdymą, apimant (bet neapsiribojant):     



 

 

Eil. 

Nr. 
Reikalavimas Balas Pastabos 

30 - pareigybes;     

31 - darbo vietas;     

32 - darbo grafikus.     

33 Ar IS leidžia administruoti (pridėti, peržiūrėti, koreguoti, šalinti) gydytojo darbo grafikus?     

34 Ar IS leidžia peržiūrėti ir spausdinti suplanuotų apsilankymų grafikus gydytojo užimtumui stebėti?     

35 
Ar bendro organizacijos kalendoriaus funkcija yra susieta su pacientų registravimo pas gydytoją konsultacijai ar diagnostiniams 

tyrimams funkcija? 
    

  
Reikalavimai lovų užimtumo ir paciento statuso ligoninėje sekimo funkcijoms (Reikalavimai taikomi tik stacionarines asmens 

sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių SPĮ IS) 
    

36 Ar IS leidžia peržiūrėti esamą lovų užimtumo lygį, atrenkant įrašus pagal:     

37 - vietą (klinikoje, skyriuje, palatoje ir t. t.);     

38 - statusą (užimta, laisva, valoma ir t. t.).     

39 Ar IS leidžia administruoti (pridėti, peržiūrėti, koreguoti, šalinti) lovų aprašus, keisti lovos užimtumo statusą?     

40 
Ar IS leidžia suplanuoti guldymą į stacionarą bei įvesti (redaguoti) su tuo susijusią informaciją (data, lova, numatoma gydymo 

stacionare trukmė, diagnozė ir t.t.) bei leisti peržiūrėti suplanuotus priėmimus į stacionarą? 
    

41 Ar IS yra realizuota paieška stacionaro pacientų sąraše?     

42 Ar IS yra realizuotas paciento administracinis išrašymas iš stacionaro?     

43 Ar IS yra realizuota pacientų judėjimo ir lovų fondo apskaita?     

  Reikalavimai laboratorijos ir radiologijos informacijos valdymo funkcijoms     

44 Ar IS užtikrina siuntimo laboratoriniam tyrimui išrašymą, suteikiant unikalų siuntimo kodą (numerį).      

45 Jei paimamas mėginys, ar yra galimybė identifikuoti kiekvieną mėginį, jį pažymėti ir susieti su siuntimu tyrimui?     

46 Ar yra užtikrintas brūkšninių kodų formavimas bei spausdinimas tiek siuntimuose, tiek ant mėginių, tiek ant rezultatų?     

47 Ar yra užtikrintas siuntimo instrumentiniam tyrimui išrašymas?     

48 Ar IS suteikia galimybę įvesti laboratorinių bei instrumentinių tyrimų ir procedūrų rezultatus, susiejant juos su pacientu?     

49 Ar IS užtikrina siuntimų laboratoriniam ar instrumentiniam tyrimui paiešką?     



 

 

Eil. 

Nr. 
Reikalavimas Balas Pastabos 

50 Ar IS sudaro galimybę gauti atliktų tyrimų ataskaitas?     

  Reikalavimai statistinės analizės atlikimo funkcijoms     

51 Ar IS suteikia galimybę kurti parametrizuojamas ataskaitas?     

52 Ar IS užtikrina galimybę gauti nuasmenintus duomenis finansinei ir statistinei analizei atlikti?     

 



 

 

 

Priedas Nr. 5 

Pagrindinės SPĮ IS atitikties reikalavimams vertinimo užpildytos formos 

 

 

Respublikinė Šiaulių ligoninė 

Eil. 

Nr. 
Reikalavimas Balas Pastabos 

  IS architektūros reikalavimai     

1 
Ar IS programinės įrangos architektūroje yra atskirti vaizdavimo, logikos ir duomenų 

lygiai? 
2   

2 
Ar IS saugos priemonės užtikrina bendrą vartotojų identifikaciją, autentikaciją ir 

autorizaciją? 
2   

3 Ar IS saugos priemonės bendrą konfigūruojamą duomenų grupių prieigos valdymą? 2   

4 Ar IS saugos priemonės bendrą saugos valdymą visuose IS komponentuose? 2   

5 Ar IS užtikrina elektroninio parašo (skaitmeninio sertifikato) naudojimo galimybę? 1 Naudojamas tik duomenų pateikimui SODRA IS. 

6 
Ar IS realizuotos audito priemonės skirtos vartotojų veiklai ir duomenų panaudojimui 

analizuoti? 
2   

7 
Ar kiekvienas atliktas duomenų pakeitimas IS yra susietas su veiksmą atlikusiu 

vartotoju ir veiksmo laiku? 
2   

8 
Ar IS realizuota taip, kad programinė įranga įdiegta naudotojo darbo vietoje yra 

nepriklausoma nuo operacinės sistemos? 
2   

9 Ar IS kliento grafinė sąsaja yra realizuota interneto naršyklės pagrindu? 2   

10 Ar IS turi lietuvišką naudotojo sąsają? 2   

11 Ar IS naudotojo sąsajoje yra pagalbos teikimo funkcija? 2   

12 
Ar IS yra automatizuota taip, kad pakeitus informaciją viename modulyje pakeitimai 

atsispindi visuose su juo susijusiuose moduliuose? 
2   

13 
Ar IS yra realizuoti dviejų tipų sisteminiai pranešimai: skirti vartotojams ir skirti IS 

administratoriams išsamiai klaidos analizei? 
2   



 

 

Respublikinė Šiaulių ligoninė 

Eil. 

Nr. 
Reikalavimas Balas Pastabos 

14 
Ar IS yra galimybė naudoti nacionalinius registrus ir klasifikatorius (įstaigos, 

gydytojai, pacientai, vaistai, TLK-10, paslaugos ir kiti).  
2   

15 
Ar IS yra naudojamos klasifikatorių tvarkymo ir susiejimo su nacionaliniais 

klasifikatoriais priemonės (pvz. TLK-10, TLK-10-AM, ACHII). 
2   

  Reikalavimai paciento registravimo funkcijoms 
 

  

16 
Ar IS užtikrinta automatinį pacientų ir susijusių dokumentų identifikavimą 

(kontaktinis, bekontaktis)? 
2   

17 
Ar IS užtikrina paciento paiešką pacientų kataloge ir gali pateikti registruotų pacientų 

sąrašą? 
2   

18 
Ar IS užtikrina naujo paciento (anonimas, užsienietis, naujagimis) registravimą 

pacientų registre ir jo susiejimą su nacionaliniu pacientų katalogu? 
1  Susiejimo su nacionaliniu pacientų katalogu nėra. 

19 
Ar IS leidžia administruoti (pvz.: pridėti, peržiūrėti, koreguoti, šalinti) paciento 

duomenis? 
2   

20 
Ar IS užtikrina paciento sveikatos draudimo būklės patikrinimą bei duomenų 

atnaujinimą pagal pateiktus dokumentus? 
2   

21 
Ar IS užtikrina gydytojų bei diagnostinių tyrimų kabinetų darbo laiko ir užimtumo 

peržiūrą ir paciento užrašymą tam tikram laikui? 
2   

22 
Ar IS užtikrina pakankamą asmens duomenų apsaugą ir gali pateikti tik tiek duomenų, 

kiek reikia kokybiškai paslaugai pacientui suteikti? 
2   

  
Reikalavimai paciento klinikinės informacijos ir elektroninės medicinos istorijos 

tvarkymo funkcijoms  
  

23 

Ar IS yra galimybė kaupti paciento elektroninę medicininę istoriją (toliau – EMI), 

sudarytą iš struktūrizuotos informacijos apie diagnozę, pagrindinę ligą, komplikacijas, 

suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas ir kt.? 

2   

24 Ar IS leidžia iš pacientų sąrašo iškviesti detalią informaciją, susijusią su pacientu? 2   

25 Ar IS leidžia kurti dokumentų šablonus? 2   

26 
Ar IS leidžia sukurti epikrizę, panaudojant susijusius jau užpildytus gydymo sekos 

dokumentus? 
2   



 

 

Respublikinė Šiaulių ligoninė 

Eil. 

Nr. 
Reikalavimas Balas Pastabos 

27 

Ar IS užtikrina anksčiau įvestų duomenų panaudojimą. Ar IS leidžia sukurti, pildyti, 

spausdinti ambulatorinio ar stacionarinio gydymo statistinės apskaitos formas ir 

medicininius dokumentus, automatiškai į juos perkeliant anksčiau įvestus paciento 

demografinius ir klinikinius duomenis? 

2   

28 Ar IS leidžia prijungti skenuotus dokumentus prie paciento EMI? 2   

  Reikalavimai bendro organizacijos kalendoriaus funkcijoms 
 

  

29 Ar IS užtikrina SPĮ organizacinės struktūros valdymą, apimant (bet neapsiribojant): 2   

30 - pareigybes; 2   

31 - darbo vietas; 2   

32 - darbo grafikus. 1 Tvarkomi tik pacientų priėmimo darbo grafikai. 

33 
Ar IS leidžia administruoti (pridėti, peržiūrėti, koreguoti, šalinti) gydytojo darbo 

grafikus? 
1 Tvarkomi tik pacientų priėmimo darbo grafikai. 

34 
Ar IS leidžia peržiūrėti ir spausdinti suplanuotų apsilankymų grafikus gydytojo 

užimtumui stebėti? 
2   

35 
Ar bendro organizacijos kalendoriaus funkcija yra susieta su pacientų registravimo 

pas gydytoją konsultacijai ar diagnostiniams tyrimams funkcija? 
1 

Registracija vykdoma konsultacijai pas gydytoją ir 

atitinkamai formuojamas bendras organizacijos gydytojų 

kalendorius. 

  
Reikalavimai lovų užimtumo ir paciento statuso ligoninėje sekimo funkcijoms 

(Reikalavimai taikomi tik stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas 

teikiančių SPĮ IS) 
 

  

36 Ar IS leidžia peržiūrėti esamą lovų užimtumo lygį, atrenkant įrašus pagal: 
 

  

37 - vietą (klinikoje, skyriuje, palatoje ir t. t.); 2   

38 - statusą (užimta, laisva, valoma ir t. t.). 1 
Galima peržiūrėti lovų užimtumą pagal jų statusą užimta, 

laisva palatos lygmenyje. 

39 
Ar IS leidžia administruoti (pridėti, peržiūrėti, koreguoti, šalinti) lovų aprašus, keisti 

lovos užimtumo statusą? 
1 

Leidžiama aprašyti lovų aprašus (profilius), nenurodant jų 

užimtumo statuso. Užimtumo statusas fiksuojamas su 

pacientų srauto ir judėjimo valdymu. 

40 

Ar IS leidžia suplanuoti guldymą į stacionarą bei įvesti (redaguoti) su tuo susijusią 

informaciją (data, lova, numatoma gydymo stacionare trukmė, diagnozė ir t.t.) bei 

leisti peržiūrėti suplanuotus priėmimus į stacionarą? 

0   



 

 

Respublikinė Šiaulių ligoninė 

Eil. 

Nr. 
Reikalavimas Balas Pastabos 

41 Ar IS yra realizuota paieška stacionaro pacientų sąraše? 1 

Ieškoma tarp visų įstaigoje esančių (tiek stacionarinių, tiek 

ambulatorinių pacientų). Paieškos metu galima parametrais 

nusirodyti, kur ieškoti tik tarp stacionarinių ar tik 

ambulatorinių pacientų. 

42 Ar IS yra realizuotas paciento administracinis išrašymas iš stacionaro? 2   

43 Ar IS yra realizuota pacientų judėjimo ir lovų fondo apskaita? 2   

  Reikalavimai laboratorijos ir radiologijos informacijos valdymo funkcijoms 
 

  

44 
Ar IS užtikrina siuntimo laboratoriniam tyrimui išrašymą, suteikiant unikalų siuntimo 

kodą (numerį).  
2   

45 
Jei paimamas mėginys, ar yra galimybė identifikuoti kiekvieną mėginį, jį pažymėti ir 

susieti su siuntimu tyrimui? 
2   

46 
Ar yra užtikrintas brūkšninių kodų formavimas bei spausdinimas tiek siuntimuose, 

tiek ant mėginių, tiek ant rezultatų? 
2   

47 Ar yra užtikrintas siuntimo instrumentiniam tyrimui išrašymas? 1 

Siuntimas vykdomas konsultacijai su instrumentiniu 

ištyrimu. Pvz. Radiologo konsultacija su atitinkamu 

vaizdu. 

48 
Ar IS suteikia galimybę įvesti laboratorinių bei instrumentinių tyrimų ir procedūrų 

rezultatus, susiejant juos su pacientu? 
2   

49 Ar IS užtikrina siuntimų laboratoriniam ar instrumentiniam tyrimui paiešką? 2   

50 Ar IS sudaro galimybę gauti atliktų tyrimų ataskaitas? 2   

  Reikalavimai statistinės analizės atlikimo funkcijoms 
 

  

51 Ar IS suteikia galimybę kurti parametrizuojamas ataskaitas? 2   

52 
Ar IS užtikrina galimybę gauti nuasmenintus duomenis finansinei ir statistinei analizei 

atlikti? 
2   



 

 

 

Respublikinė Panevėžio ligoninė 

Eil. 

Nr. 
Reikalavimas Balas Pastabos 

  IS architektūros reikalavimai     

1 
Ar IS programinės įrangos architektūroje yra atskirti vaizdavimo, logikos ir duomenų 

lygiai? 
2   

2 
Ar IS saugos priemonės užtikrina bendrą vartotojų identifikaciją, autentikaciją ir 

autorizaciją? 
2   

3 Ar IS saugos priemonės bendrą konfigūruojamą duomenų grupių prieigos valdymą? 2   

4 Ar IS saugos priemonės bendrą saugos valdymą visuose IS komponentuose? 2   

5 Ar IS užtikrina elektroninio parašo (skaitmeninio sertifikato) naudojimo galimybę? 1 Naudojamas tik el. nedarbingumo pažymėjimo išdavimui. 

6 
Ar IS realizuotos audito priemonės skirtos vartotojų veiklai ir duomenų panaudojimui 

analizuoti? 
2   

7 
Ar kiekvienas atliktas duomenų pakeitimas IS yra susietas su veiksmą atlikusiu 

vartotoju ir veiksmo laiku? 
2   

8 
Ar IS realizuota taip, kad programinė įranga įdiegta naudotojo darbo vietoje yra 

nepriklausoma nuo operacinės sistemos? 
2   

9 Ar IS kliento grafinė sąsaja yra realizuota interneto naršyklės pagrindu? 2   

10 Ar IS turi lietuvišką naudotojo sąsają? 2   

11 Ar IS naudotojo sąsajoje yra pagalbos teikimo funkcija? 2   

12 
Ar IS yra automatizuota taip, kad pakeitus informaciją viename modulyje pakeitimai 

atsispindi visuose su juo susijusiuose moduliuose? 
2   

13 
Ar IS yra realizuoti dviejų tipų sisteminiai pranešimai: skirti vartotojams ir skirti IS 

administratoriams išsamiai klaidos analizei? 
2   

14 
Ar IS yra galimybė naudoti nacionalinius registrus ir klasifikatorius (įstaigos, 

gydytojai, pacientai, vaistai, TLK-10, paslaugos ir kiti).  
2   

15 
Ar IS yra naudojamos klasifikatorių tvarkymo ir susiejimo su nacionaliniais 

klasifikatoriais priemonės (pvz. TLK-10, TLK-10-AM, ACHII). 
2   

  Reikalavimai paciento registravimo funkcijoms 
 

  



 

 

Respublikinė Panevėžio ligoninė 

Eil. 

Nr. 
Reikalavimas Balas Pastabos 

16 
Ar IS užtikrinta automatinį pacientų ir susijusių dokumentų identifikavimą 

(kontaktinis, bekontaktis)? 
2   

17 
Ar IS užtikrina paciento paiešką pacientų kataloge ir gali pateikti registruotų pacientų 

sąrašą? 
2   

18 
Ar IS užtikrina naujo paciento (anonimas, užsienietis, naujagimis) registravimą 

pacientų registre ir jo susiejimą su nacionaliniu pacientų katalogu? 
1 Nėra susiejimo su nacionaliniu pacientų katalogu. 

19 
Ar IS leidžia administruoti (pvz.: pridėti, peržiūrėti, koreguoti, šalinti) paciento 

duomenis? 
2   

20 
Ar IS užtikrina paciento sveikatos draudimo būklės patikrinimą bei duomenų 

atnaujinimą pagal pateiktus dokumentus? 
2   

21 
Ar IS užtikrina gydytojų bei diagnostinių tyrimų kabinetų darbo laiko ir užimtumo 

peržiūrą ir paciento užrašymą tam tikram laikui? 
2   

22 
Ar IS užtikrina pakankamą asmens duomenų apsaugą ir gali pateikti tik tiek duomenų, 

kiek reikia kokybiškai paslaugai pacientui suteikti? 
2   

  
Reikalavimai paciento klinikinės informacijos ir elektroninės medicinos istorijos 

tvarkymo funkcijoms  
  

23 

Ar IS yra galimybė kaupti paciento elektroninę medicininę istoriją (toliau – EMI), 

sudarytą iš struktūrizuotos informacijos apie diagnozę, pagrindinę ligą, komplikacijas, 

suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas ir kt.? 

2   

24 Ar IS leidžia iš pacientų sąrašo iškviesti detalią informaciją, susijusią su pacientu? 2   

25 Ar IS leidžia kurti dokumentų šablonus? 2   

26 
Ar IS leidžia sukurti epikrizę, panaudojant susijusius jau užpildytus gydymo sekos 

dokumentus? 
2   

27 

Ar IS užtikrina anksčiau įvestų duomenų panaudojimą. Ar IS leidžia sukurti, pildyti, 

spausdinti ambulatorinio ar stacionarinio gydymo statistinės apskaitos formas ir 

medicininius dokumentus, automatiškai į juos perkeliant anksčiau įvestus paciento 

demografinius ir klinikinius duomenis? 

2   

28 Ar IS leidžia prijungti skenuotus dokumentus prie paciento EMI? 2   

  Reikalavimai bendro organizacijos kalendoriaus funkcijoms 
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Eil. 

Nr. 
Reikalavimas Balas Pastabos 

29 Ar IS užtikrina SPĮ organizacinės struktūros valdymą, apimant (bet neapsiribojant): 2   

30 - pareigybes; 2   

31 - darbo vietas; 2   

32 - darbo grafikus. 1 Tvarkomi tik pacientų priėmimo darbo grafikai. 

33 
Ar IS leidžia administruoti (pridėti, peržiūrėti, koreguoti, šalinti) gydytojo darbo 

grafikus? 
1 Tvarkomi tik pacientų priėmimo darbo grafikai. 

34 
Ar IS leidžia peržiūrėti ir spausdinti suplanuotų apsilankymų grafikus gydytojo 

užimtumui stebėti? 
2   

35 
Ar bendro organizacijos kalendoriaus funkcija yra susieta su pacientų registravimo pas 

gydytoją konsultacijai ar diagnostiniams tyrimams funkcija? 
1 

Registracija vykdoma konsultacijai pas gydytoją ir 

atitinkamai formuojamas bendras organizacijos gydytojų 

kalendorius. 

  
Reikalavimai lovų užimtumo ir paciento statuso ligoninėje sekimo funkcijoms 

(Reikalavimai taikomi tik stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas 

teikiančių SPĮ IS) 
 

  

36 Ar IS leidžia peržiūrėti esamą lovų užimtumo lygį, atrenkant įrašus pagal: 
 

  

37 - vietą (klinikoje, skyriuje, palatoje ir t. t.); 2   

38 - statusą (užimta, laisva, valoma ir t. t.). 1 
Galima peržiūrėti lovų užimtumą pagal jų statusą užimta, 

laisva palatos lygyje. 

39 
Ar IS leidžia administruoti (pridėti, peržiūrėti, koreguoti, šalinti) lovų aprašus, keisti 

lovos užimtumo statusą? 
1 

Leidžiama aprašyti lovų aprašus (profilius), nenurodant jų 

užimtumo statuso. Užimtumo statusas fiksuojamas su 

pacientų srauto ir judėjimo valdymu. 

40 

Ar IS leidžia suplanuoti guldymą į stacionarą bei įvesti (redaguoti) su tuo susijusią 

informaciją (data, lova, numatoma gydymo stacionare trukmė, diagnozė ir t.t.) bei 

leisti peržiūrėti suplanuotus priėmimus į stacionarą? 

0   

41 Ar IS yra realizuota paieška stacionaro pacientų sąraše? 1 

Ieškoma tarp visų įstaigoje esančių (tiek stacionarinių, tiek 

ambulatorinių pacientų). Paieškos metu galima 

parametrais nusirodyti, kad ieškoti tik tarp stacionarinių ar 

ambulatorinių pacientų. 

42 Ar IS yra realizuotas paciento administracinis išrašymas iš stacionaro? 2   

43 Ar IS yra realizuota pacientų judėjimo ir lovų fondo apskaita? 2   
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  Reikalavimai laboratorijos ir radiologijos informacijos valdymo funkcijoms 
 

  

44 
Ar IS užtikrina siuntimo laboratoriniam tyrimui išrašymą, suteikiant unikalų siuntimo 

kodą (numerį).  
2   

45 
Jei paimamas mėginys, ar yra galimybė identifikuoti kiekvieną mėginį, jį pažymėti ir 

susieti su siuntimu tyrimui? 
2   

46 
Ar yra užtikrintas brūkšninių kodų formavimas bei spausdinimas tiek siuntimuose, 

tiek ant mėginių, tiek ant rezultatų? 
2   

47 Ar yra užtikrintas siuntimo instrumentiniam tyrimui išrašymas? 1 

Siuntimas vykdomas konsultacijai su instrumentiniu 

ištyrimu. Pvz. Radiologo konsultacija su atitinkamu 

vaizdu. 

48 
Ar IS suteikia galimybę įvesti laboratorinių bei instrumentinių tyrimų ir procedūrų 

rezultatus, susiejant juos su pacientu? 
2   

49 Ar IS užtikrina siuntimų laboratoriniam ar instrumentiniam tyrimui paiešką? 2   

50 Ar IS sudaro galimybę gauti atliktų tyrimų ataskaitas? 2   

  Reikalavimai statistinės analizės atlikimo funkcijoms 
 

  

51 Ar IS suteikia galimybę kurti parametrizuojamas ataskaitas? 2   

52 
Ar IS užtikrina galimybę gauti nuasmenintus duomenis finansinei ir statistinei analizei 

atlikti? 
2   



 

 

 

Respublikinė Klaipėdos ligoninė 

Eil. 

Nr. 
Reikalavimas Balas Pastabos 

  IS architektūros reikalavimai     

1 
Ar IS programinės įrangos architektūroje yra atskirti vaizdavimo, logikos ir duomenų 

lygiai? 
2   

2 
Ar IS saugos priemonės užtikrina bendrą vartotojų identifikaciją, autentikaciją ir 

autorizaciją? 
2   

3 Ar IS saugos priemonės bendrą konfigūruojamą duomenų grupių prieigos valdymą? 2   

4 Ar IS saugos priemonės bendrą saugos valdymą visuose IS komponentuose? 2   

5 Ar IS užtikrina elektroninio parašo (skaitmeninio sertifikato) naudojimo galimybę? 1  Naudojamas tik el. nedarbingumo pažymėjimo išdavimui. 

6 
Ar IS realizuotos audito priemonės skirtos vartotojų veiklai ir duomenų panaudojimui 

analizuoti? 
2   

7 
Ar kiekvienas atliktas duomenų pakeitimas IS yra susietas su veiksmą atlikusiu 

vartotoju ir veiksmo laiku? 
2   

8 
Ar IS realizuota taip, kad programinė įranga įdiegta naudotojo darbo vietoje yra 

nepriklausoma nuo operacinės sistemos? 
2   

9 Ar IS kliento grafinė sąsaja yra realizuota interneto naršyklės pagrindu? 2   

10 Ar IS turi lietuvišką naudotojo sąsają? 2   

11 Ar IS naudotojo sąsajoje yra pagalbos teikimo funkcija? 2   

12 
Ar IS yra automatizuota taip, kad pakeitus informaciją viename modulyje pakeitimai 

atsispindi visuose su juo susijusiuose moduliuose? 
2   

13 
Ar IS yra realizuoti dviejų tipų sisteminiai pranešimai: skirti vartotojams ir skirti IS 

administratoriams išsamiai klaidos analizei? 
2   

14 
Ar IS yra galimybė naudoti nacionalinius registrus ir klasifikatorius (įstaigos, 

gydytojai, pacientai, vaistai, TLK-10, paslaugos ir kiti).  
2   

15 
Ar IS yra naudojamos klasifikatorių tvarkymo ir susiejimo su nacionaliniais 

klasifikatoriais priemonės (pvz. TLK-10, TLK-10-AM, ACHII). 
2   

  Reikalavimai paciento registravimo funkcijoms 
 

  



 

 

Respublikinė Klaipėdos ligoninė 

Eil. 
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16 
Ar IS užtikrinta automatinį pacientų ir susijusių dokumentų identifikavimą 

(kontaktinis, bekontaktis)? 
2   

17 
Ar IS užtikrina paciento paiešką pacientų kataloge ir gali pateikti registruotų pacientų 

sąrašą? 
2   

18 
Ar IS užtikrina naujo paciento (anonimas, užsienietis, naujagimis) registravimą 

pacientų registre ir jo susiejimą su nacionaliniu pacientų katalogu? 
1 Nėra susiejimo su nacionaliniu pacientų katalogu. 

19 
Ar IS leidžia administruoti (pvz.: pridėti, peržiūrėti, koreguoti, šalinti) paciento 

duomenis? 
2   

20 
Ar IS užtikrina paciento sveikatos draudimo būklės patikrinimą bei duomenų 

atnaujinimą pagal pateiktus dokumentus? 
2   

21 
Ar IS užtikrina gydytojų bei diagnostinių tyrimų kabinetų darbo laiko ir užimtumo 

peržiūrą ir paciento užrašymą tam tikram laikui? 
2   

22 
Ar IS užtikrina pakankamą asmens duomenų apsaugą ir gali pateikti tik tiek duomenų, 

kiek reikia kokybiškai paslaugai pacientui suteikti? 
2   

  
Reikalavimai paciento klinikinės informacijos ir elektroninės medicinos istorijos 

tvarkymo funkcijoms  
  

23 

Ar IS yra galimybė kaupti paciento elektroninę medicininę istoriją (toliau – EMI), 

sudarytą iš struktūrizuotos informacijos apie diagnozę, pagrindinę ligą, komplikacijas, 

suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas ir kt.? 

2   

24 Ar IS leidžia iš pacientų sąrašo iškviesti detalią informaciją, susijusią su pacientu? 2   

25 Ar IS leidžia kurti dokumentų šablonus? 2   

26 
Ar IS leidžia sukurti epikrizę, panaudojant susijusius jau užpildytus gydymo sekos 

dokumentus? 
2   

27 

Ar IS užtikrina anksčiau įvestų duomenų panaudojimą. Ar IS leidžia sukurti, pildyti, 

spausdinti ambulatorinio ar stacionarinio gydymo statistinės apskaitos formas ir 

medicininius dokumentus, automatiškai į juos perkeliant anksčiau įvestus paciento 

demografinius ir klinikinius duomenis? 

2   

28 Ar IS leidžia prijungti skenuotus dokumentus prie paciento EMI? 2   

  Reikalavimai bendro organizacijos kalendoriaus funkcijoms 
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Eil. 

Nr. 
Reikalavimas Balas Pastabos 

29 Ar IS užtikrina SPĮ organizacinės struktūros valdymą, apimant (bet neapsiribojant): 
 

  

30 - pareigybes; 2   

31 - darbo vietas; 2   

32 - darbo grafikus. 1 Tvarkomi tik pacientų priėmimo darbo grafikai. 

33 
Ar IS leidžia administruoti (pridėti, peržiūrėti, koreguoti, šalinti) gydytojo darbo 

grafikus? 
1 Tvarkomi tik pacientų priėmimo darbo grafikai. 

34 
Ar IS leidžia peržiūrėti ir spausdinti suplanuotų apsilankymų grafikus gydytojo 

užimtumui stebėti? 
2   

35 
Ar bendro organizacijos kalendoriaus funkcija yra susieta su pacientų registravimo pas 

gydytoją konsultacijai ar diagnostiniams tyrimams funkcija? 
1 

Registracija vykdoma konsultacijai pas gydytoją ir 

atitinkamai formuojamas bendras organizacijos gydytojų 

kalendorius. 

  
Reikalavimai lovų užimtumo ir paciento statuso ligoninėje sekimo funkcijoms 

(Reikalavimai taikomi tik stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas 

teikiančių SPĮ IS) 
 

  

36 Ar IS leidžia peržiūrėti esamą lovų užimtumo lygį, atrenkant įrašus pagal: 
 

  

37 - vietą (klinikoje, skyriuje, palatoje ir t. t.); 2   

38 - statusą (užimta, laisva, valoma ir t. t.). 1 
Galima peržiūrėti lovų užimtumą pagal jų statusą užimta, 

laisva palatos lygyje. 

39 
Ar IS leidžia administruoti (pridėti, peržiūrėti, koreguoti, šalinti) lovų aprašus, keisti 

lovos užimtumo statusą? 
1 

Leidžiama aprašyti lovų aprašus (profilius), nenurodant jų 

užimtumo statuso. Užimtumo statusas fiksuojamas su 

pacientų srauto ir judėjimo valdymu. 

40 

Ar IS leidžia suplanuoti guldymą į stacionarą bei įvesti (redaguoti) su tuo susijusią 

informaciją (data, lova, numatoma gydymo stacionare trukmė, diagnozė ir t.t.) bei 

leisti peržiūrėti suplanuotus priėmimus į stacionarą? 

0   

41 Ar IS yra realizuota paieška stacionaro pacientų sąraše? 1 

Ieškoma tarp visų įstaigoje esančių (tiek stacionarinių, tiek 

ambulatorinių pacientų). Paieškos metu galima 

parametrais nusirodyti, kad ieškoti tik tarp stacionarinių ar 

ambulatorinių pacientų. 

42 Ar IS yra realizuotas paciento administracinis išrašymas iš stacionaro? 2   

43 Ar IS yra realizuota pacientų judėjimo ir lovų fondo apskaita? 2   



 

 

Respublikinė Klaipėdos ligoninė 

Eil. 

Nr. 
Reikalavimas Balas Pastabos 

  Reikalavimai laboratorijos ir radiologijos informacijos valdymo funkcijoms 
 

  

44 
Ar IS užtikrina siuntimo laboratoriniam tyrimui išrašymą, suteikiant unikalų siuntimo 

kodą (numerį).  
2   

45 
Jei paimamas mėginys, ar yra galimybė identifikuoti kiekvieną mėginį, jį pažymėti ir 

susieti su siuntimu tyrimui? 
2   

46 
Ar yra užtikrintas brūkšninių kodų formavimas bei spausdinimas tiek siuntimuose, 

tiek ant mėginių, tiek ant rezultatų? 
2   

47 Ar yra užtikrintas siuntimo instrumentiniam tyrimui išrašymas? 1 

Siuntimas vykdomas konsultacijai su instrumentiniu 

ištyrimu. Pvz. Radiologo konsultacija su atitinkamu 

vaizdu. 

48 
Ar IS suteikia galimybę įvesti laboratorinių bei instrumentinių tyrimų ir procedūrų 

rezultatus, susiejant juos su pacientu? 
2   

49 Ar IS užtikrina siuntimų laboratoriniam ar instrumentiniam tyrimui paiešką? 2   

50 Ar IS sudaro galimybę gauti atliktų tyrimų ataskaitas? 2   

  Reikalavimai statistinės analizės atlikimo funkcijoms 
 

  

51 Ar IS suteikia galimybę kurti parametrizuojamas ataskaitas? 2   

52 
Ar IS užtikrina galimybę gauti nuasmenintus duomenis finansinei ir statistinei analizei 

atlikti? 
2   



 

 

 

Respublikinė Kauno ligoninė 

Eil. 

Nr. 
Reikalavimas Balas Pastabos 

  IS architektūros reikalavimai     

1 
Ar IS programinės įrangos architektūroje yra atskirti vaizdavimo, logikos ir duomenų 

lygiai? 
2   

2 
Ar IS saugos priemonės užtikrina bendrą vartotojų identifikaciją, autentikaciją ir 

autorizaciją? 
2   

3 Ar IS saugos priemonės bendrą konfigūruojamą duomenų grupių prieigos valdymą? 2   

4 Ar IS saugos priemonės bendrą saugos valdymą visuose IS komponentuose? 2   

5 Ar IS užtikrina elektroninio parašo (skaitmeninio sertifikato) naudojimo galimybę? 1 Naudojamas tik el. nedarbingumo pažymėjimo išdavimui. 

6 
Ar IS realizuotos audito priemonės skirtos vartotojų veiklai ir duomenų panaudojimui 

analizuoti? 
2   

7 
Ar kiekvienas atliktas duomenų pakeitimas IS yra susietas su veiksmą atlikusiu 

vartotoju ir veiksmo laiku? 
2   

8 
Ar IS realizuota taip, kad programinė įranga įdiegta naudotojo darbo vietoje yra 

nepriklausoma nuo operacinės sistemos? 
2   

9 Ar IS kliento grafinė sąsaja yra realizuota interneto naršyklės pagrindu? 2   

10 Ar IS turi lietuvišką naudotojo sąsają? 2   

11 Ar IS naudotojo sąsajoje yra pagalbos teikimo funkcija? 2   

12 
Ar IS yra automatizuota taip, kad pakeitus informaciją viename modulyje pakeitimai 

atsispindi visuose su juo susijusiuose moduliuose? 
2   

13 
Ar IS yra realizuoti dviejų tipų sisteminiai pranešimai: skirti vartotojams ir skirti IS 

administratoriams išsamiai klaidos analizei? 
2   

14 
Ar IS yra galimybė naudoti nacionalinius registrus ir klasifikatorius (įstaigos, 

gydytojai, pacientai, vaistai, TLK-10, paslaugos ir kiti).  
2   

15 
Ar IS yra naudojamos klasifikatorių tvarkymo ir susiejimo su nacionaliniais 

klasifikatoriais priemonės (pvz. TLK-10, TLK-10-AM, ACHII). 
2   

  Reikalavimai paciento registravimo funkcijoms 
 

  



 

 

Respublikinė Kauno ligoninė 

Eil. 

Nr. 
Reikalavimas Balas Pastabos 

16 
Ar IS užtikrinta automatinį pacientų ir susijusių dokumentų identifikavimą 

(kontaktinis, bekontaktis)? 
2   

17 
Ar IS užtikrina paciento paiešką pacientų kataloge ir gali pateikti registruotų pacientų 

sąrašą? 
2   

18 
Ar IS užtikrina naujo paciento (anonimas, užsienietis, naujagimis) registravimą 

pacientų registre ir jo susiejimą su nacionaliniu pacientų katalogu? 
1 Nėra susiejimo su nacionaliniu pacientų katalogu. 

19 
Ar IS leidžia administruoti (pvz.: pridėti, peržiūrėti, koreguoti, šalinti) paciento 

duomenis? 
2   

20 
Ar IS užtikrina paciento sveikatos draudimo būklės patikrinimą bei duomenų 

atnaujinimą pagal pateiktus dokumentus? 
2   

21 
Ar IS užtikrina gydytojų bei diagnostinių tyrimų kabinetų darbo laiko ir užimtumo 

peržiūrą ir paciento užrašymą tam tikram laikui? 
2   

22 
Ar IS užtikrina pakankamą asmens duomenų apsaugą ir gali pateikti tik tiek duomenų, 

kiek reikia kokybiškai paslaugai pacientui suteikti? 
2   

  
Reikalavimai paciento klinikinės informacijos ir elektroninės medicinos istorijos 

tvarkymo funkcijoms  
  

23 

Ar IS yra galimybė kaupti paciento elektroninę medicininę istoriją (toliau – EMI), 

sudarytą iš struktūrizuotos informacijos apie diagnozę, pagrindinę ligą, komplikacijas, 

suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas ir kt.? 

2   

24 Ar IS leidžia iš pacientų sąrašo iškviesti detalią informaciją, susijusią su pacientu? 2   

25 Ar IS leidžia kurti dokumentų šablonus? 2   

26 
Ar IS leidžia sukurti epikrizę, panaudojant susijusius jau užpildytus gydymo sekos 

dokumentus? 
2   

27 

Ar IS užtikrina anksčiau įvestų duomenų panaudojimą. Ar IS leidžia sukurti, pildyti, 

spausdinti ambulatorinio ar stacionarinio gydymo statistinės apskaitos formas ir 

medicininius dokumentus, automatiškai į juos perkeliant anksčiau įvestus paciento 

demografinius ir klinikinius duomenis? 

2   

28 Ar IS leidžia prijungti skenuotus dokumentus prie paciento EMI? 2   

  Reikalavimai bendro organizacijos kalendoriaus funkcijoms 
 

  



 

 

Respublikinė Kauno ligoninė 

Eil. 

Nr. 
Reikalavimas Balas Pastabos 

29 Ar IS užtikrina SPĮ organizacinės struktūros valdymą, apimant (bet neapsiribojant): 2   

30 - pareigybes; 2   

31 - darbo vietas; 2   

32 - darbo grafikus. 1 Tvarkomi tik pacientų priėmimo darbo grafikai. 

33 
Ar IS leidžia administruoti (pridėti, peržiūrėti, koreguoti, šalinti) gydytojo darbo 

grafikus? 
1 Tvarkomi tik pacientų priėmimo darbo grafikai. 

34 
Ar IS leidžia peržiūrėti ir spausdinti suplanuotų apsilankymų grafikus gydytojo 

užimtumui stebėti? 
2   

35 
Ar bendro organizacijos kalendoriaus funkcija yra susieta su pacientų registravimo pas 

gydytoją konsultacijai ar diagnostiniams tyrimams funkcija? 
1 

Registracija vykdoma konsultacijai pas gydytoją ir 

atitinkamai formuojamas bendras organizacijos gydytojų 

kalendorius. 

  
Reikalavimai lovų užimtumo ir paciento statuso ligoninėje sekimo funkcijoms 

(Reikalavimai taikomi tik stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas 

teikiančių SPĮ IS) 
 

  

36 Ar IS leidžia peržiūrėti esamą lovų užimtumo lygį, atrenkant įrašus pagal: 
 

  

37 - vietą (klinikoje, skyriuje, palatoje ir t. t.); 2   

38 - statusą (užimta, laisva, valoma ir t. t.). 1 
Galima peržiūrėti lovų užimtumą pagal jų statusą užimta, 

laisva palatos lygyje. 

39 
Ar IS leidžia administruoti (pridėti, peržiūrėti, koreguoti, šalinti) lovų aprašus, keisti 

lovos užimtumo statusą? 
1 

Leidžiama aprašyti lovų aprašus (profilius), nenurodant jų 

užimtumo statuso. Užimtumo statusas fiksuojamas su 

pacientų srauto ir judėjimo valdymu. 

40 

Ar IS leidžia suplanuoti guldymą į stacionarą bei įvesti (redaguoti) su tuo susijusią 

informaciją (data, lova, numatoma gydymo stacionare trukmė, diagnozė ir t.t.) bei 

leisti peržiūrėti suplanuotus priėmimus į stacionarą? 

0   

41 Ar IS yra realizuota paieška stacionaro pacientų sąraše? 1 

Ieškoma tarp visų įstaigoje esančių (tiek stacionarinių, tiek 

ambulatorinių pacientų). Paieškos metu galima 

parametrais nusirodyti, kad ieškoti tik tarp stacionarinių ar 

ambulatorinių pacientų. 

42 Ar IS yra realizuotas paciento administracinis išrašymas iš stacionaro? 2   

43 Ar IS yra realizuota pacientų judėjimo ir lovų fondo apskaita? 2   



 

 

Respublikinė Kauno ligoninė 

Eil. 

Nr. 
Reikalavimas Balas Pastabos 

  Reikalavimai laboratorijos ir radiologijos informacijos valdymo funkcijoms 
 

  

44 
Ar IS užtikrina siuntimo laboratoriniam tyrimui išrašymą, suteikiant unikalų siuntimo 

kodą (numerį).  
2   

45 
Jei paimamas mėginys, ar yra galimybė identifikuoti kiekvieną mėginį, jį pažymėti ir 

susieti su siuntimu tyrimui? 
2   

46 
Ar yra užtikrintas brūkšninių kodų formavimas bei spausdinimas tiek siuntimuose, 

tiek ant mėginių, tiek ant rezultatų? 
2   

47 Ar yra užtikrintas siuntimo instrumentiniam tyrimui išrašymas? 1 

Siuntimas vykdomas konsultacijai su instrumentiniu 

ištyrimu. Pvz. Radiologo konsultacija su atitinkamu 

vaizdu. 

48 
Ar IS suteikia galimybę įvesti laboratorinių bei instrumentinių tyrimų ir procedūrų 

rezultatus, susiejant juos su pacientu? 
2   

49 Ar IS užtikrina siuntimų laboratoriniam ar instrumentiniam tyrimui paiešką? 2   

50 Ar IS sudaro galimybę gauti atliktų tyrimų ataskaitas? 2   

  Reikalavimai statistinės analizės atlikimo funkcijoms 
 

  

51 Ar IS suteikia galimybę kurti parametrizuojamas ataskaitas? 2   

52 
Ar IS užtikrina galimybę gauti nuasmenintus duomenis finansinei ir statistinei analizei 

atlikti? 
2   



 

 

 

Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė 

Eil. 

Nr. 
Reikalavimas Balas Pastabos 

  IS architektūros reikalavimai     

1 Ar IS programinės įrangos architektūroje yra atskirti vaizdavimo, logikos ir duomenų lygiai? 1   

2 Ar IS saugos priemonės užtikrina bendrą vartotojų identifikaciją, autentikaciją ir autorizaciją? 1  

Naudojami slaptažodžiai, vartotojų rolių 

sistema, nenaudojami asmenų ir 

elektroninio parašo sertifikatai. 

3 Ar IS saugos priemonės bendrą konfigūruojamą duomenų grupių prieigos valdymą? 1   

4 Ar IS saugos priemonės bendrą saugos valdymą visuose IS komponentuose? 1   

5 Ar IS užtikrina elektroninio parašo (skaitmeninio sertifikato) naudojimo galimybę? 1 
Tik išrašant nedarbingumo pažymas ir 

pažymas SODRA IS. 

6 Ar IS realizuotos audito priemonės skirtos vartotojų veiklai ir duomenų panaudojimui analizuoti? 1   

7 
Ar kiekvienas atliktas duomenų pakeitimas IS yra susietas su veiksmą atlikusiu vartotoju ir veiksmo 

laiku? 
1   

8 
Ar IS realizuota taip, kad programinė įranga įdiegta naudotojo darbo vietoje yra nepriklausoma nuo 

operacinės sistemos? 
1   

9 Ar IS kliento grafinė sąsaja yra realizuota interneto naršyklės pagrindu? 1   

10 Ar IS turi lietuvišką naudotojo sąsają? 2   

11 Ar IS naudotojo sąsajoje yra pagalbos teikimo funkcija? 1   

12 
Ar IS yra automatizuota taip, kad pakeitus informaciją viename modulyje pakeitimai atsispindi 

visuose su juo susijusiuose moduliuose? 
1   

13 
Ar IS yra realizuoti dviejų tipų sisteminiai pranešimai: skirti vartotojams ir skirti IS administratoriams 

išsamiai klaidos analizei? 
1   

14 
Ar IS yra galimybė naudoti nacionalinius registrus ir klasifikatorius (įstaigos, gydytojai, pacientai, 

vaistai, TLK-10, paslaugos ir kiti).  
1   

15 
Ar IS yra naudojamos klasifikatorių tvarkymo ir susiejimo su nacionaliniais klasifikatoriais priemonės 

(pvz. TLK-10, TLK-10-AM, ACHII). 
1   

  Reikalavimai paciento registravimo funkcijoms 
 

 



 

 

Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė 

Eil. 

Nr. 
Reikalavimas Balas Pastabos 

16 Ar IS užtikrinta automatinį pacientų ir susijusių dokumentų identifikavimą (kontaktinis, bekontaktis)? 0  

17 Ar IS užtikrina paciento paiešką pacientų kataloge ir gali pateikti registruotų pacientų sąrašą? 2  

18 
Ar IS užtikrina naujo paciento (anonimas, užsienietis, naujagimis) registravimą pacientų registre ir jo 

susiejimą su nacionaliniu pacientų katalogu? 
1  

19 Ar IS leidžia administruoti (pvz.: pridėti, peržiūrėti, koreguoti, šalinti) paciento duomenis? 2  

20 
Ar IS užtikrina paciento sveikatos draudimo būklės patikrinimą bei duomenų atnaujinimą pagal 

pateiktus dokumentus? 
1  

21 
Ar IS užtikrina gydytojų bei diagnostinių tyrimų kabinetų darbo laiko ir užimtumo peržiūrą ir 

paciento užrašymą tam tikram laikui? 
0  

22 
Ar IS užtikrina pakankamą asmens duomenų apsaugą ir gali pateikti tik tiek duomenų, kiek reikia 

kokybiškai paslaugai pacientui suteikti? 
1  

  
Reikalavimai paciento klinikinės informacijos ir elektroninės medicinos istorijos tvarkymo 

funkcijoms  
 

23 

Ar IS yra galimybė kaupti paciento elektroninę medicininę istoriją (toliau – EMI), sudarytą iš 

struktūrizuotos informacijos apie diagnozę, pagrindinę ligą, komplikacijas, suteiktas sveikatos 

priežiūros paslaugas ir kt.? 

1  

24 Ar IS leidžia iš pacientų sąrašo iškviesti detalią informaciją, susijusią su pacientu? 2  

25 Ar IS leidžia kurti dokumentų šablonus? 2  

26 Ar IS leidžia sukurti epikrizę, panaudojant susijusius jau užpildytus gydymo sekos dokumentus? 2  

27 

Ar IS užtikrina anksčiau įvestų duomenų panaudojimą. Ar IS leidžia sukurti, pildyti, spausdinti 

ambulatorinio ar stacionarinio gydymo statistinės apskaitos formas ir medicininius dokumentus, 

automatiškai į juos perkeliant anksčiau įvestus paciento demografinius ir klinikinius duomenis? 

2  

28 Ar IS leidžia prijungti skenuotus dokumentus prie paciento EMI? 0  

  Reikalavimai bendro organizacijos kalendoriaus funkcijoms 
 

 

29 Ar IS užtikrina SPĮ organizacinės struktūros valdymą, apimant (bet neapsiribojant): 
 

 

30 - pareigybes; 1  

31 - darbo vietas; 0  



 

 

Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė 

Eil. 

Nr. 
Reikalavimas Balas Pastabos 

32 - darbo grafikus. 0  

33 Ar IS leidžia administruoti (pridėti, peržiūrėti, koreguoti, šalinti) gydytojo darbo grafikus? 0  

34 Ar IS leidžia peržiūrėti ir spausdinti suplanuotų apsilankymų grafikus gydytojo užimtumui stebėti? 1  

35 
Ar bendro organizacijos kalendoriaus funkcija yra susieta su pacientų registravimo pas gydytoją 

konsultacijai ar diagnostiniams tyrimams funkcija? 
1  

  
Reikalavimai lovų užimtumo ir paciento statuso ligoninėje sekimo funkcijoms (Reikalavimai 

taikomi tik stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių SPĮ IS)  
 

36 Ar IS leidžia peržiūrėti esamą lovų užimtumo lygį, atrenkant įrašus pagal: 
 

 

37 - vietą (klinikoje, skyriuje, palatoje ir t. t.); 1  

38 - statusą (užimta, laisva, valoma ir t. t.). 0  

39 
Ar IS leidžia administruoti (pridėti, peržiūrėti, koreguoti, šalinti) lovų aprašus, keisti lovos užimtumo 

statusą? 
0  

40 

Ar IS leidžia suplanuoti guldymą į stacionarą bei įvesti (redaguoti) su tuo susijusią informaciją (data, 

lova, numatoma gydymo stacionare trukmė, diagnozė ir t.t.) bei leisti peržiūrėti suplanuotus 

priėmimus į stacionarą? 

0  

41 Ar IS yra realizuota paieška stacionaro pacientų sąraše? 2  

42 Ar IS yra realizuotas paciento administracinis išrašymas iš stacionaro? 1  

43 Ar IS yra realizuota pacientų judėjimo ir lovų fondo apskaita? 2  

  Reikalavimai laboratorijos ir radiologijos informacijos valdymo funkcijoms 
 

 

44 Ar IS užtikrina siuntimo laboratoriniam tyrimui išrašymą, suteikiant unikalų siuntimo kodą (numerį).  0  

45 
Jei paimamas mėginys, ar yra galimybė identifikuoti kiekvieną mėginį, jį pažymėti ir susieti su 

siuntimu tyrimui? 
0  

46 
Ar yra užtikrintas brūkšninių kodų formavimas bei spausdinimas tiek siuntimuose, tiek ant mėginių, 

tiek ant rezultatų? 
0  

47 Ar yra užtikrintas siuntimo instrumentiniam tyrimui išrašymas? 0  

48 
Ar IS suteikia galimybę įvesti laboratorinių bei instrumentinių tyrimų ir procedūrų rezultatus, 

susiejant juos su pacientu? 
2  



 

 

Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė 

Eil. 

Nr. 
Reikalavimas Balas Pastabos 

49 Ar IS užtikrina siuntimų laboratoriniam ar instrumentiniam tyrimui paiešką? 0  

50 Ar IS sudaro galimybę gauti atliktų tyrimų ataskaitas? 1  

  Reikalavimai statistinės analizės atlikimo funkcijoms 
 

 

51 Ar IS suteikia galimybę kurti parametrizuojamas ataskaitas? 1  

52 Ar IS užtikrina galimybę gauti nuasmenintus duomenis finansinei ir statistinei analizei atlikti? 1  



 

 

 

Vilniaus miesto klinikinė ligoninė 

Eil. 

Nr. 
Reikalavimas Balas Pastabos 

  IS architektūros reikalavimai     

1 
Ar IS programinės įrangos architektūroje yra atskirti vaizdavimo, logikos ir duomenų 

lygiai? 
1   

2 
Ar IS saugos priemonės užtikrina bendrą vartotojų identifikaciją, autentikaciją ir 

autorizaciją? 
1 

 

3 Ar IS saugos priemonės bendrą konfigūruojamą duomenų grupių prieigos valdymą? 1   

4 Ar IS saugos priemonės bendrą saugos valdymą visuose IS komponentuose? 1   

5 Ar IS užtikrina elektroninio parašo (skaitmeninio sertifikato) naudojimo galimybę? 1 Naudojamas tik el. nedarbingumo pažymėjimo išdavimui. 

6 
Ar IS realizuotos audito priemonės skirtos vartotojų veiklai ir duomenų panaudojimui 

analizuoti? 
2   

7 
Ar kiekvienas atliktas duomenų pakeitimas IS yra susietas su veiksmą atlikusiu 

vartotoju ir veiksmo laiku? 
2   

8 
Ar IS realizuota taip, kad programinė įranga įdiegta naudotojo darbo vietoje yra 

nepriklausoma nuo operacinės sistemos? 
2   

9 Ar IS kliento grafinė sąsaja yra realizuota interneto naršyklės pagrindu? 2   

10 Ar IS turi lietuvišką naudotojo sąsają? 2   

11 Ar IS naudotojo sąsajoje yra pagalbos teikimo funkcija? 2   

12 
Ar IS yra automatizuota taip, kad pakeitus informaciją viename modulyje pakeitimai 

atsispindi visuose su juo susijusiuose moduliuose? 
2   

13 
Ar IS yra realizuoti dviejų tipų sisteminiai pranešimai: skirti vartotojams ir skirti IS 

administratoriams išsamiai klaidos analizei? 
2   

14 
Ar IS yra galimybė naudoti nacionalinius registrus ir klasifikatorius (įstaigos, 

gydytojai, pacientai, vaistai, TLK-10, paslaugos ir kiti).  
2   

15 
Ar IS yra naudojamos klasifikatorių tvarkymo ir susiejimo su nacionaliniais 

klasifikatoriais priemonės (pvz. TLK-10, TLK-10-AM, ACHII). 
2   

  Reikalavimai paciento registravimo funkcijoms 
 

 



 

 

Vilniaus miesto klinikinė ligoninė 

Eil. 

Nr. 
Reikalavimas Balas Pastabos 

16 
Ar IS užtikrinta automatinį pacientų ir susijusių dokumentų identifikavimą 

(kontaktinis, bekontaktis)? 
2  

17 
Ar IS užtikrina paciento paiešką pacientų kataloge ir gali pateikti registruotų pacientų 

sąrašą? 
2  

18 
Ar IS užtikrina naujo paciento (anonimas, užsienietis, naujagimis) registravimą 

pacientų registre ir jo susiejimą su nacionaliniu pacientų katalogu? 
1  Nėra susiejimo su nacionalinių pacientų katalogu. 

19 
Ar IS leidžia administruoti (pvz.: pridėti, peržiūrėti, koreguoti, šalinti) paciento 

duomenis? 
2  

20 
Ar IS užtikrina paciento sveikatos draudimo būklės patikrinimą bei duomenų 

atnaujinimą pagal pateiktus dokumentus? 
2  

21 
Ar IS užtikrina gydytojų bei diagnostinių tyrimų kabinetų darbo laiko ir užimtumo 

peržiūrą ir paciento užrašymą tam tikram laikui? 
2  

22 
Ar IS užtikrina pakankamą asmens duomenų apsaugą ir gali pateikti tik tiek duomenų, 

kiek reikia kokybiškai paslaugai pacientui suteikti? 
2  

  
Reikalavimai paciento klinikinės informacijos ir elektroninės medicinos istorijos 

tvarkymo funkcijoms  
 

23 

Ar IS yra galimybė kaupti paciento elektroninę medicininę istoriją (toliau – EMI), 

sudarytą iš struktūrizuotos informacijos apie diagnozę, pagrindinę ligą, komplikacijas, 

suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas ir kt.? 

2  

24 Ar IS leidžia iš pacientų sąrašo iškviesti detalią informaciją, susijusią su pacientu? 2  

25 Ar IS leidžia kurti dokumentų šablonus? 2  

26 
Ar IS leidžia sukurti epikrizę, panaudojant susijusius jau užpildytus gydymo sekos 

dokumentus? 
2  

27 

Ar IS užtikrina anksčiau įvestų duomenų panaudojimą. Ar IS leidžia sukurti, pildyti, 

spausdinti ambulatorinio ar stacionarinio gydymo statistinės apskaitos formas ir 

medicininius dokumentus, automatiškai į juos perkeliant anksčiau įvestus paciento 

demografinius ir klinikinius duomenis? 

2  

28 Ar IS leidžia prijungti skenuotus dokumentus prie paciento EMI? 2  

  Reikalavimai bendro organizacijos kalendoriaus funkcijoms 
 

 



 

 

Vilniaus miesto klinikinė ligoninė 

Eil. 

Nr. 
Reikalavimas Balas Pastabos 

29 Ar IS užtikrina SPĮ organizacinės struktūros valdymą, apimant (bet neapsiribojant): 
 

 

30 - pareigybes; 2  

31 - darbo vietas; 2  

32 - darbo grafikus. 1 Tvarkomi tik pacientų priėmimo darbo grafikai. 

33 
Ar IS leidžia administruoti (pridėti, peržiūrėti, koreguoti, šalinti) gydytojo darbo 

grafikus? 
1 Tvarkomi tik pacientų priėmimo darbo grafikai. 

34 
Ar IS leidžia peržiūrėti ir spausdinti suplanuotų apsilankymų grafikus gydytojo 

užimtumui stebėti? 
2  

35 
Ar bendro organizacijos kalendoriaus funkcija yra susieta su pacientų registravimo pas 

gydytoją konsultacijai ar diagnostiniams tyrimams funkcija? 
1 

Registracija vykdoma konsultacijai pas gydytoją ir 

atitinkamai formuojamas bendras organizacijos gydytojų 

kalendorius. 

  
Reikalavimai lovų užimtumo ir paciento statuso ligoninėje sekimo funkcijoms 

(Reikalavimai taikomi tik stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas 

teikiančių SPĮ IS) 
 

 

36 Ar IS leidžia peržiūrėti esamą lovų užimtumo lygį, atrenkant įrašus pagal: 
 

 

37 - vietą (klinikoje, skyriuje, palatoje ir t. t.); 2  

38 - statusą (užimta, laisva, valoma ir t. t.). 1 
Galima peržiūrėti lovų užimtumą pagal jų statusą užimta, 

laisva palatos lygyje. 

39 
Ar IS leidžia administruoti (pridėti, peržiūrėti, koreguoti, šalinti) lovų aprašus, keisti 

lovos užimtumo statusą? 
1 

Leidžiama aprašyti lovų aprašus (profilius), nenurodant jų 

užimtumo statuso. Užimtumo statusas fiksuojamas su 

pacientų srauto ir judėjimo valdymu. 

40 

Ar IS leidžia suplanuoti guldymą į stacionarą bei įvesti (redaguoti) su tuo susijusią 

informaciją (data, lova, numatoma gydymo stacionare trukmė, diagnozė ir t.t.) bei 

leisti peržiūrėti suplanuotus priėmimus į stacionarą? 

0  

41 Ar IS yra realizuota paieška stacionaro pacientų sąraše? 1 

Ieškoma tarp visų įstaigoje esančių (tiek stacionarinių, tiek 

ambulatorinių pacientų). Paieškos metu galima 

parametrais nusirodyti, kad ieškoti tik tarp stacionarinių ar 

ambulatorinių pacientų. 

42 Ar IS yra realizuotas paciento administracinis išrašymas iš stacionaro? 2  

43 Ar IS yra realizuota pacientų judėjimo ir lovų fondo apskaita? 2  



 

 

Vilniaus miesto klinikinė ligoninė 

Eil. 

Nr. 
Reikalavimas Balas Pastabos 

  Reikalavimai laboratorijos ir radiologijos informacijos valdymo funkcijoms 
 

 

44 
Ar IS užtikrina siuntimo laboratoriniam tyrimui išrašymą, suteikiant unikalų siuntimo 

kodą (numerį).  
2  

45 
Jei paimamas mėginys, ar yra galimybė identifikuoti kiekvieną mėginį, jį pažymėti ir 

susieti su siuntimu tyrimui? 
2  

46 
Ar yra užtikrintas brūkšninių kodų formavimas bei spausdinimas tiek siuntimuose, 

tiek ant mėginių, tiek ant rezultatų? 
2  

47 Ar yra užtikrintas siuntimo instrumentiniam tyrimui išrašymas? 1 

Siuntimas vykdomas konsultacijai su instrumentinių 

ištyrimu. Pvz. Radiologo konsultacija su atitinkamu 

vaizdu. 

48 
Ar IS suteikia galimybę įvesti laboratorinių bei instrumentinių tyrimų ir procedūrų 

rezultatus, susiejant juos su pacientu? 
2  

49 Ar IS užtikrina siuntimų laboratoriniam ar instrumentiniam tyrimui paiešką? 2  

50 Ar IS sudaro galimybę gauti atliktų tyrimų ataskaitas? 2  

  Reikalavimai statistinės analizės atlikimo funkcijoms 
 

 

51 Ar IS suteikia galimybę kurti parametrizuojamas ataskaitas? 2  

52 
Ar IS užtikrina galimybę gauti nuasmenintus duomenis finansinei ir statistinei analizei 

atlikti? 
2  



 

 

 

Lietuvos Sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikos 

Eil. 

Nr. 
Reikalavimas Balas Pastabos 

  IS architektūros reikalavimai    

1 Ar IS programinės įrangos architektūroje yra atskirti vaizdavimo, logikos ir duomenų lygiai? 2   

2 Ar IS saugos priemonės užtikrina bendrą vartotojų identifikaciją, autentikaciją ir autorizaciją? 1 Tik IS, siekiama įstaigos mastu. 

3 Ar IS saugos priemonės bendrą konfigūruojamą duomenų grupių prieigos valdymą? 2   

4 Ar IS saugos priemonės bendrą saugos valdymą visuose IS komponentuose? 2   

5 Ar IS užtikrina elektroninio parašo (skaitmeninio sertifikato) naudojimo galimybę? 0   

6 
Ar IS realizuotos audito priemonės skirtos vartotojų veiklai ir duomenų panaudojimui 

analizuoti? 
2   

7 
Ar kiekvienas atliktas duomenų pakeitimas IS yra susietas su veiksmą atlikusiu vartotoju ir 

veiksmo laiku? 
2   

8 
Ar IS realizuota taip, kad programinė įranga įdiegta naudotojo darbo vietoje yra 

nepriklausoma nuo operacinės sistemos? 
1 Ne visi komponentai (SpeedMiner, PACS). 

9 Ar IS kliento grafinė sąsaja yra realizuota interneto naršyklės pagrindu? 2   

10 Ar IS turi lietuvišką naudotojo sąsają? 2   

11 Ar IS naudotojo sąsajoje yra pagalbos teikimo funkcija? 2   

12 
Ar IS yra automatizuota taip, kad pakeitus informaciją viename modulyje pakeitimai 

atsispindi visuose su juo susijusiuose moduliuose? 
2   

13 
Ar IS yra realizuoti dviejų tipų sisteminiai pranešimai: skirti vartotojams ir skirti IS 

administratoriams išsamiai klaidos analizei? 
2   

14 
Ar IS yra galimybė naudoti nacionalinius registrus ir klasifikatorius (įstaigos, gydytojai, 

pacientai, vaistai, TLK-10, paslaugos ir kiti).  
1   

15 
Ar IS yra naudojamos klasifikatorių tvarkymo ir susiejimo su nacionaliniais klasifikatoriais 

priemonės (pvz. TLK-10, TLK-10-AM, ACHII). 
1 

Nėra automatiško susiejimo su nacionaliniais 

klasifikatoriais, kadangi pastarųjų nebuvo HIS 

diegimo metu, o esantys dabar neatitinka standartų 

(sąveikai). 

  Reikalavimai paciento registravimo funkcijoms 
 

 



 

 

Lietuvos Sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikos 

Eil. 

Nr. 
Reikalavimas Balas Pastabos 

16 
Ar IS užtikrinta automatinį pacientų ir susijusių dokumentų identifikavimą (kontaktinis, 

bekontaktis)? 
1 Galima naudoti brūkšninius kodus. 

17 Ar IS užtikrina paciento paiešką pacientų kataloge ir gali pateikti registruotų pacientų sąrašą? 2   

18 
Ar IS užtikrina naujo paciento (anonimas, užsienietis, naujagimis) registravimą pacientų 

registre ir jo susiejimą su nacionaliniu pacientų katalogu? 
1   

19 Ar IS leidžia administruoti (pvz.: pridėti, peržiūrėti, koreguoti, šalinti) paciento duomenis? 2   

20 
Ar IS užtikrina paciento sveikatos draudimo būklės patikrinimą bei duomenų atnaujinimą 

pagal pateiktus dokumentus? 
1 

Su sena VLK IS sąsaja - automatiškai, su nauja – 

interaktyviai. 

21 
Ar IS užtikrina gydytojų bei diagnostinių tyrimų kabinetų darbo laiko ir užimtumo peržiūrą ir 

paciento užrašymą tam tikram laikui? 
1 

Naudojama ribotai dėl mažo vartotojų licencijų 

skaičiaus. 

22 
Ar IS užtikrina pakankamą asmens duomenų apsaugą ir gali pateikti tik tiek duomenų, kiek 

reikia kokybiškai paslaugai pacientui suteikti? 
1 

Sunku įvertinti, nes kaupiami daugiausia 

administraciniai, o ne klinikiniai duomenys. 

  
Reikalavimai paciento klinikinės informacijos ir elektroninės medicinos istorijos 

tvarkymo funkcijoms  
 

23 

Ar IS yra galimybė kaupti paciento elektroninę medicininę istoriją (toliau – EMI), sudarytą iš 

struktūrizuotos informacijos apie diagnozę, pagrindinę ligą, komplikacijas, suteiktas sveikatos 

priežiūros paslaugas ir kt.? 

1 Tik epikrizės. 

24 Ar IS leidžia iš pacientų sąrašo iškviesti detalią informaciją, susijusią su pacientu? 2   

25 Ar IS leidžia kurti dokumentų šablonus? 1 Tik naudoti. 

26 
Ar IS leidžia sukurti epikrizę, panaudojant susijusius jau užpildytus gydymo sekos 

dokumentus? 
2   

27 

Ar IS užtikrina anksčiau įvestų duomenų panaudojimą. Ar IS leidžia sukurti, pildyti, 

spausdinti ambulatorinio ar stacionarinio gydymo statistinės apskaitos formas ir medicininius 

dokumentus, automatiškai į juos perkeliant anksčiau įvestus paciento demografinius ir 

klinikinius duomenis? 

2   

28 Ar IS leidžia prijungti skenuotus dokumentus prie paciento EMI? 2   

  Reikalavimai bendro organizacijos kalendoriaus funkcijoms 
 

 

29 Ar IS užtikrina SPĮ organizacinės struktūros valdymą, apimant (bet neapsiribojant): 
 

  



 

 

Lietuvos Sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikos 

Eil. 

Nr. 
Reikalavimas Balas Pastabos 

30 - pareigybes; 2   

31 - darbo vietas; 2   

32 - darbo grafikus. 2   

33 Ar IS leidžia administruoti (pridėti, peržiūrėti, koreguoti, šalinti) gydytojo darbo grafikus? 2   

34 
Ar IS leidžia peržiūrėti ir spausdinti suplanuotų apsilankymų grafikus gydytojo užimtumui 

stebėti? 
2   

35 
Ar bendro organizacijos kalendoriaus funkcija yra susieta su pacientų registravimo pas 

gydytoją konsultacijai ar diagnostiniams tyrimams funkcija? 
2  

  
Reikalavimai lovų užimtumo ir paciento statuso ligoninėje sekimo funkcijoms 

(Reikalavimai taikomi tik stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas 

teikiančių SPĮ IS) 
 

 

36 Ar IS leidžia peržiūrėti esamą lovų užimtumo lygį, atrenkant įrašus pagal: 
 

 

37 - vietą (klinikoje, skyriuje, palatoje ir t. t.); 2  

38 - statusą (užimta, laisva, valoma ir t. t.). 2  

39 
Ar IS leidžia administruoti (pridėti, peržiūrėti, koreguoti, šalinti) lovų aprašus, keisti lovos 

užimtumo statusą? 
2  

40 

Ar IS leidžia suplanuoti guldymą į stacionarą bei įvesti (redaguoti) su tuo susijusią 

informaciją (data, lova, numatoma gydymo stacionare trukmė, diagnozė ir t.t.) bei leisti 

peržiūrėti suplanuotus priėmimus į stacionarą? 

2  

41 Ar IS yra realizuota paieška stacionaro pacientų sąraše? 2  

42 Ar IS yra realizuotas paciento administracinis išrašymas iš stacionaro? 2  

43 Ar IS yra realizuota pacientų judėjimo ir lovų fondo apskaita? 2  

  Reikalavimai laboratorijos ir radiologijos informacijos valdymo funkcijoms 
 

 

44 
Ar IS užtikrina siuntimo laboratoriniam tyrimui išrašymą, suteikiant unikalų siuntimo kodą 

(numerį).  
2  

45 
Jei paimamas mėginys, ar yra galimybė identifikuoti kiekvieną mėginį, jį pažymėti ir susieti 

su siuntimu tyrimui? 
1 

Nenaudojama dėl mažo vartotojų licencijų 

skaičiaus. 



 

 

Lietuvos Sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikos 

Eil. 

Nr. 
Reikalavimas Balas Pastabos 

46 
Ar yra užtikrintas brūkšninių kodų formavimas bei spausdinimas tiek siuntimuose, tiek ant 

mėginių, tiek ant rezultatų? 
1 

Nenaudojama dėl mažo vartotojų licencijų 

skaičiaus. 

47 Ar yra užtikrintas siuntimo instrumentiniam tyrimui išrašymas? 2  

48 
Ar IS suteikia galimybę įvesti laboratorinių bei instrumentinių tyrimų ir procedūrų rezultatus, 

susiejant juos su pacientu? 
2  

49 Ar IS užtikrina siuntimų laboratoriniam ar instrumentiniam tyrimui paiešką? 2  

50 Ar IS sudaro galimybę gauti atliktų tyrimų ataskaitas? 2  

  Reikalavimai statistinės analizės atlikimo funkcijoms 
 

 

51 Ar IS suteikia galimybę kurti parametrizuojamas ataskaitas? 2  

52 Ar IS užtikrina galimybę gauti nuasmenintus duomenis finansinei ir statistinei analizei atlikti? 2  



 

 

 

Klaipėdos universitetinė ligoninė 

Eil. 

Nr. 
Reikalavimas Balas Pastabos 

  IS architektūros reikalavimai    

1 Ar IS programinės įrangos architektūroje yra atskirti vaizdavimo, logikos ir duomenų lygiai? 2  

2 Ar IS saugos priemonės užtikrina bendrą vartotojų identifikaciją, autentikaciją ir autorizaciją? 2  

3 Ar IS saugos priemonės bendrą konfigūruojamą duomenų grupių prieigos valdymą? 2  

4 Ar IS saugos priemonės bendrą saugos valdymą visuose IS komponentuose? 2  

5 Ar IS užtikrina elektroninio parašo (skaitmeninio sertifikato) naudojimo galimybę? 0  

6 Ar IS realizuotos audito priemonės skirtos vartotojų veiklai ir duomenų panaudojimui analizuoti? 2  

7 Ar kiekvienas atliktas duomenų pakeitimas IS yra susietas su veiksmą atlikusiu vartotoju ir veiksmo laiku? 2  

8 Ar IS realizuota taip, kad programinė įranga įdiegta naudotojo darbo vietoje yra nepriklausoma nuo operacinės sistemos? 2  

9 Ar IS kliento grafinė sąsaja yra realizuota interneto naršyklės pagrindu? 2  

10 Ar IS turi lietuvišką naudotojo sąsają? 2  

11 Ar IS naudotojo sąsajoje yra pagalbos teikimo funkcija? 2  

12 
Ar IS yra automatizuota taip, kad pakeitus informaciją viename modulyje pakeitimai atsispindi visuose su juo susijusiuose 

moduliuose? 
2  

13 Ar IS yra realizuoti dviejų tipų sisteminiai pranešimai: skirti vartotojams ir skirti IS administratoriams išsamiai klaidos analizei? 2  

14 Ar IS yra galimybė naudoti nacionalinius registrus ir klasifikatorius (įstaigos, gydytojai, pacientai, vaistai, TLK-10, paslaugos ir kiti).  2  

15 
Ar IS yra naudojamos klasifikatorių tvarkymo ir susiejimo su nacionaliniais klasifikatoriais priemonės (pvz. TLK-10, TLK-10-AM, 

ACHII). 
2  

  Reikalavimai paciento registravimo funkcijoms   

16 Ar IS užtikrinta automatinį pacientų ir susijusių dokumentų identifikavimą (kontaktinis, bekontaktis)? 2  

17 Ar IS užtikrina paciento paiešką pacientų kataloge ir gali pateikti registruotų pacientų sąrašą? 2  



 

 

Klaipėdos universitetinė ligoninė 

Eil. 

Nr. 
Reikalavimas Balas Pastabos 

18 
Ar IS užtikrina naujo paciento (anonimas, užsienietis, naujagimis) registravimą pacientų registre ir jo susiejimą su nacionaliniu 

pacientų katalogu? 
0  

19 Ar IS leidžia administruoti (pvz.: pridėti, peržiūrėti, koreguoti, šalinti) paciento duomenis? 2  

20 Ar IS užtikrina paciento sveikatos draudimo būklės patikrinimą bei duomenų atnaujinimą pagal pateiktus dokumentus? 2  

21 Ar IS užtikrina gydytojų bei diagnostinių tyrimų kabinetų darbo laiko ir užimtumo peržiūrą ir paciento užrašymą tam tikram laikui? 2  

22 
Ar IS užtikrina pakankamą asmens duomenų apsaugą ir gali pateikti tik tiek duomenų, kiek reikia kokybiškai paslaugai pacientui 

suteikti? 
2  

  Reikalavimai paciento klinikinės informacijos ir elektroninės medicinos istorijos tvarkymo funkcijoms   

23 
Ar IS yra galimybė kaupti paciento elektroninę medicininę istoriją (toliau – EMI), sudarytą iš struktūrizuotos informacijos apie 

diagnozę, pagrindinę ligą, komplikacijas, suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas ir kt.? 
1  

24 Ar IS leidžia iš pacientų sąrašo iškviesti detalią informaciją, susijusią su pacientu? 1  

25 Ar IS leidžia kurti dokumentų šablonus? 2  

26 Ar IS leidžia sukurti epikrizę, panaudojant susijusius jau užpildytus gydymo sekos dokumentus? 1  

27 

Ar IS užtikrina anksčiau įvestų duomenų panaudojimą. Ar IS leidžia sukurti, pildyti, spausdinti ambulatorinio ar stacionarinio 

gydymo statistinės apskaitos formas ir medicininius dokumentus, automatiškai į juos perkeliant anksčiau įvestus paciento 

demografinius ir klinikinius duomenis? 

1  

28 Ar IS leidžia prijungti skenuotus dokumentus prie paciento EMI? 2  

  Reikalavimai bendro organizacijos kalendoriaus funkcijoms   

29 Ar IS užtikrina SPĮ organizacinės struktūros valdymą, apimant (bet neapsiribojant):   

30 - pareigybes; 2  

31 - darbo vietas; 2  

32 - darbo grafikus. 2  

33 Ar IS leidžia administruoti (pridėti, peržiūrėti, koreguoti, šalinti) gydytojo darbo grafikus? 2  



 

 

Klaipėdos universitetinė ligoninė 

Eil. 

Nr. 
Reikalavimas Balas Pastabos 

34 Ar IS leidžia peržiūrėti ir spausdinti suplanuotų apsilankymų grafikus gydytojo užimtumui stebėti? 2  

35 
Ar bendro organizacijos kalendoriaus funkcija yra susieta su pacientų registravimo pas gydytoją konsultacijai ar diagnostiniams 

tyrimams funkcija? 
2  

  
Reikalavimai lovų užimtumo ir paciento statuso ligoninėje sekimo funkcijoms (Reikalavimai taikomi tik stacionarines asmens 

sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių SPĮ IS) 
  

36 Ar IS leidžia peržiūrėti esamą lovų užimtumo lygį, atrenkant įrašus pagal:   

37 - vietą (klinikoje, skyriuje, palatoje ir t. t.); 2  

38 - statusą (užimta, laisva, valoma ir t. t.). 2  

39 Ar IS leidžia administruoti (pridėti, peržiūrėti, koreguoti, šalinti) lovų aprašus, keisti lovos užimtumo statusą? 2  

40 
Ar IS leidžia suplanuoti guldymą į stacionarą bei įvesti (redaguoti) su tuo susijusią informaciją (data, lova, numatoma gydymo 

stacionare trukmė, diagnozė ir t.t.) bei leisti peržiūrėti suplanuotus priėmimus į stacionarą? 
2  

41 Ar IS yra realizuota paieška stacionaro pacientų sąraše? 2  

42 Ar IS yra realizuotas paciento administracinis išrašymas iš stacionaro? 2  

43 Ar IS yra realizuota pacientų judėjimo ir lovų fondo apskaita? 2  

  Reikalavimai laboratorijos ir radiologijos informacijos valdymo funkcijoms   

44 Ar IS užtikrina siuntimo laboratoriniam tyrimui išrašymą, suteikiant unikalų siuntimo kodą (numerį).  1  

45 Jei paimamas mėginys, ar yra galimybė identifikuoti kiekvieną mėginį, jį pažymėti ir susieti su siuntimu tyrimui? 1  

46 Ar yra užtikrintas brūkšninių kodų formavimas bei spausdinimas tiek siuntimuose, tiek ant mėginių, tiek ant rezultatų? 1  

47 Ar yra užtikrintas siuntimo instrumentiniam tyrimui išrašymas? 1  

48 Ar IS suteikia galimybę įvesti laboratorinių bei instrumentinių tyrimų ir procedūrų rezultatus, susiejant juos su pacientu? 1  

49 Ar IS užtikrina siuntimų laboratoriniam ar instrumentiniam tyrimui paiešką? 0  

50 Ar IS sudaro galimybę gauti atliktų tyrimų ataskaitas? 0  

  Reikalavimai statistinės analizės atlikimo funkcijoms   



 

 

Klaipėdos universitetinė ligoninė 

Eil. 

Nr. 
Reikalavimas Balas Pastabos 

51 Ar IS suteikia galimybę kurti parametrizuojamas ataskaitas? 2  

52 Ar IS užtikrina galimybę gauti nuasmenintus duomenis finansinei ir statistinei analizei atlikti? 2  



 

 

 

Kauno klinikinė ligoninė 

Eil. 

Nr. 
Reikalavimas Balas Pastabos 

  IS architektūros reikalavimai    

1 
Ar IS programinės įrangos architektūroje yra atskirti vaizdavimo, 

logikos ir duomenų lygiai? 
2   

2 
Ar IS saugos priemonės užtikrina bendrą vartotojų identifikaciją, 

autentikaciją ir autorizaciją? 
2   

3 
Ar IS saugos priemonės bendrą konfigūruojamą duomenų grupių 

prieigos valdymą? 
2 

IS vartotojų grupėms suteikiamos rolės, kurios automatiškai nustato tos 

vartotojų grupės teises sistemoje. Vartotojui individualiai gali būti 

pridedamos arba atimamos tam tikros teisės.   

4 
Ar IS saugos priemonės bendrą saugos valdymą visuose IS 

komponentuose? 
2   

5 
Ar IS užtikrina elektroninio parašo (skaitmeninio sertifikato) 

naudojimo galimybę? 
0   

6 
Ar IS realizuotos audito priemonės skirtos vartotojų veiklai ir 

duomenų panaudojimui analizuoti? 
2   

7 
Ar kiekvienas atliktas duomenų pakeitimas IS yra susietas su veiksmą 

atlikusiu vartotoju ir veiksmo laiku? 
2   

8 
Ar IS realizuota taip, kad programinė įranga įdiegta naudotojo darbo 

vietoje yra nepriklausoma nuo operacinės sistemos? 
2   

9 
Ar IS kliento grafinė sąsaja yra realizuota interneto naršyklės 

pagrindu? 
2   

10 Ar IS turi lietuvišką naudotojo sąsają? 2   

11 Ar IS naudotojo sąsajoje yra pagalbos teikimo funkcija? 2 

Vartotojas gauna informaciją apie duomenų vedimo taisykles, sekamos 

vartotojo daromos klaidos ir apie jas vartotojas informuojamas.  Yra 

elektroninė vartotojo instrukcija. 

12 

Ar IS yra automatizuota taip, kad pakeitus informaciją viename 

modulyje pakeitimai atsispindi visuose su juo susijusiuose 

moduliuose? 

2   

13 
Ar IS yra realizuoti dviejų tipų sisteminiai pranešimai: skirti 

vartotojams ir skirti IS administratoriams išsamiai klaidos analizei? 
2   



 

 

Kauno klinikinė ligoninė 

Eil. 

Nr. 
Reikalavimas Balas Pastabos 

14 
Ar IS yra galimybė naudoti nacionalinius registrus ir klasifikatorius 

(įstaigos, gydytojai, pacientai, vaistai, TLK-10, paslaugos ir kiti).  
2   

15 

Ar IS yra naudojamos klasifikatorių tvarkymo ir susiejimo su 

nacionaliniais klasifikatoriais priemonės (pvz. TLK-10, TLK-10-AM, 

ACHII). 

2   

  Reikalavimai paciento registravimo funkcijoms   

16 
Ar IS užtikrinta automatinį pacientų ir susijusių dokumentų 

identifikavimą (kontaktinis, bekontaktis)? 
2   

17 
Ar IS užtikrina paciento paiešką pacientų kataloge ir gali pateikti 

registruotų pacientų sąrašą? 
2   

18 

Ar IS užtikrina naujo paciento (anonimas, užsienietis, naujagimis) 

registravimą pacientų registre ir jo susiejimą su nacionaliniu pacientų 

katalogu? 

0 

Anoniminių pacientų, užsieniečių, naujagimių duomenys gali būti įvedami 

į IS informacinę sistemą. Šių duomenų perdavimo į nacionalinius registrus 

nėra (kol kas to ir būti negali). IS turi galimybę perkelti visus asmens 

duomenis naujam pacientui, kas yra panaudojama tuo atveju, kai pacientas 

būna užregistruojamas nacionaliniame gyventojų registre (pvz. 

naujagimis).  

19 
Ar IS leidžia administruoti (pvz.: pridėti, peržiūrėti, koreguoti, šalinti) 

paciento duomenis? 
2   

20 
Ar IS užtikrina paciento sveikatos draudimo būklės patikrinimą bei 

duomenų atnaujinimą pagal pateiktus dokumentus? 
2   

21 
Ar IS užtikrina gydytojų bei diagnostinių tyrimų kabinetų darbo laiko 

ir užimtumo peržiūrą ir paciento užrašymą tam tikram laikui? 
2   

22 
Ar IS užtikrina pakankamą asmens duomenų apsaugą ir gali pateikti 

tik tiek duomenų, kiek reikia kokybiškai paslaugai pacientui suteikti? 
2   

  
Reikalavimai paciento klinikinės informacijos ir elektroninės 

medicinos istorijos tvarkymo funkcijoms 
  



 

 

Kauno klinikinė ligoninė 

Eil. 

Nr. 
Reikalavimas Balas Pastabos 

23 

Ar IS yra galimybė kaupti paciento elektroninę medicininę istoriją 

(toliau – EMI), sudarytą iš struktūrizuotos informacijos apie diagnozę, 

pagrindinę ligą, komplikacijas, suteiktas sveikatos priežiūros 

paslaugas ir kt.? 

1  

24 
Ar IS leidžia iš pacientų sąrašo iškviesti detalią informaciją, susijusią 

su pacientu? 
1  

25 Ar IS leidžia kurti dokumentų šablonus? 2  

26 
Ar IS leidžia sukurti epikrizę, panaudojant susijusius jau užpildytus 

gydymo sekos dokumentus? 
1  

27 

Ar IS užtikrina anksčiau įvestų duomenų panaudojimą. Ar IS leidžia 

sukurti, pildyti, spausdinti ambulatorinio ar stacionarinio gydymo 

statistinės apskaitos formas ir medicininius dokumentus, automatiškai 

į juos perkeliant anksčiau įvestus paciento demografinius ir 

klinikinius duomenis? 

1  

28 Ar IS leidžia prijungti skenuotus dokumentus prie paciento EMI? 2  

  Reikalavimai bendro organizacijos kalendoriaus funkcijoms   

29 
Ar IS užtikrina SPĮ organizacinės struktūros valdymą, apimant (bet 

neapsiribojant): 
  

30 - pareigybes; 2  

31 - darbo vietas; 2  

32 - darbo grafikus. 2  

33 
Ar IS leidžia administruoti (pridėti, peržiūrėti, koreguoti, šalinti) 

gydytojo darbo grafikus? 
2  

34 
Ar IS leidžia peržiūrėti ir spausdinti suplanuotų apsilankymų grafikus 

gydytojo užimtumui stebėti? 
2  

35 

Ar bendro organizacijos kalendoriaus funkcija yra susieta su pacientų 

registravimo pas gydytoją konsultacijai ar diagnostiniams tyrimams 

funkcija? 

2  



 

 

Kauno klinikinė ligoninė 

Eil. 

Nr. 
Reikalavimas Balas Pastabos 

  
Reikalavimai lovų užimtumo ir paciento statuso ligoninėje sekimo 

funkcijoms (Reikalavimai taikomi tik stacionarines asmens 

sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių SPĮ IS) 

  

36 
Ar IS leidžia peržiūrėti esamą lovų užimtumo lygį, atrenkant įrašus 

pagal: 
  

37 - vietą (klinikoje, skyriuje, palatoje ir t. t.); 2  

38 - statusą (užimta, laisva, valoma ir t. t.). 2  

39 
Ar IS leidžia administruoti (pridėti, peržiūrėti, koreguoti, šalinti) lovų 

aprašus, keisti lovos užimtumo statusą? 
2  

40 

Ar IS leidžia suplanuoti guldymą į stacionarą bei įvesti (redaguoti) su 

tuo susijusią informaciją (data, lova, numatoma gydymo stacionare 

trukmė, diagnozė ir t.t.) bei leisti peržiūrėti suplanuotus priėmimus į 

stacionarą? 

2  

41 Ar IS yra realizuota paieška stacionaro pacientų sąraše? 2  

42 Ar IS yra realizuotas paciento administracinis išrašymas iš stacionaro? 2  

43 Ar IS yra realizuota pacientų judėjimo ir lovų fondo apskaita? 2  

  
Reikalavimai laboratorijos ir radiologijos informacijos valdymo 

funkcijoms 
  

44 
Ar IS užtikrina siuntimo laboratoriniam tyrimui išrašymą, suteikiant 

unikalų siuntimo kodą (numerį).  
1  

45 
Jei paimamas mėginys, ar yra galimybė identifikuoti kiekvieną 

mėginį, jį pažymėti ir susieti su siuntimu tyrimui? 
1  

46 
Ar yra užtikrintas brūkšninių kodų formavimas bei spausdinimas tiek 

siuntimuose, tiek ant mėginių, tiek ant rezultatų? 
1  

47 Ar yra užtikrintas siuntimo instrumentiniam tyrimui išrašymas? 1  

48 
Ar IS suteikia galimybę įvesti laboratorinių bei instrumentinių tyrimų 

ir procedūrų rezultatus, susiejant juos su pacientu? 
1  

49 
Ar IS užtikrina siuntimų laboratoriniam ar instrumentiniam tyrimui 

paiešką? 
0  



 

 

Kauno klinikinė ligoninė 

Eil. 

Nr. 
Reikalavimas Balas Pastabos 

50 Ar IS sudaro galimybę gauti atliktų tyrimų ataskaitas? 0  

  Reikalavimai statistinės analizės atlikimo funkcijoms   

51 Ar IS suteikia galimybę kurti parametrizuojamas ataskaitas? 2  

52 
Ar IS užtikrina galimybę gauti nuasmenintus duomenis finansinei ir 

statistinei analizei atlikti? 
2  



 

 

Priedas Nr. 6 

Saugos atitikties vertinimo forma 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2008 M. SPALIO 27 D. 

ĮSAKYMAS NR. 1V-384 „DĖL VALSTYBĖS INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ 

INFORMACINIŲ SISTEMŲ ELEKTRONINĖS INFORMACIJOS TECHNINIŲ SAUGOS 

REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ 

MINISTRO 2007 m. LIEPOS 11 d. ĮSAKYMO Nr. 1V-247 „DĖL VALSTYBĖS 

INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ INFORMACINIŲ SISTEMŲ KLASIFIKAVIMO PAGAL 

JOSE TVARKOMĄ ELEKTRONINĘ INFORMACIJĄ GAIRIŲ IR VALSTYBĖS 

INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ INFORMACINIŲ SISTEMŲ ELEKTRONINĖS 

INFORMACIJOS SAUGOS REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ (Žin., 2008, 

Nr. 127-4866) 

 

 

Balai Vertinimas 

0 Jei priemonė netaikoma, pastabose nurodoma kodėl. 

1 Nėra vertinamo objekto 

2 Parengtas vertinamo objekto projektas 

3 
Vertinamas objektas patvirtintas, tačiau netaikomas (nesivadovaujama parengtomis priemonėmis ar 

procedūromis, vartotojai nesupažindinti su jomis, nepaskirtas atsakingas vykdytojas ir pan.) 

4 Vertinamas objektas taikomas, tačiau rasta nežymių trūkumų, kurie nurodomi pastabose 

5 Vertinamas objektas taikomas 

 

Eil. 

Nr. 
Reikalavimas Balas Pastabos 

 
Bendrieji informacinių sistemų elektroninės informacijos 

techniniai saugos reikalavimai:  

 

1.  

Turi būti periodiškai atliekamas informacinės sistemos informacinių 

technologijų saugos atitikties vertinimas (toliau – atitikties 

vertinimas); 

 

 

2.  

Kiekvienas informacinės sistemos naudotojas turi būti informacinėje 

sistemoje unikaliai identifikuojamas – informacinės sistemos 

naudotojas turi patvirtinti savo tapatybę slaptažodžiu arba kita 

autentiškumo patvirtinimo priemone; 

 

 

3.  

Informacinės sistemos naudotojui teisė dirbti su konkrečia elektronine 

informacija turi būti ribojama ar sustabdoma, kai informacinės 

sistemos naudotojas atostogauja, vykdomas informacinės sistemos 

naudotojo veiklos tyrimas ir pan.; pasibaigus tarnybos (darbo) 

santykiams, informacinės sistemos naudotojo teisė naudotis 

informacine sistema turi būti panaikinta; 

 

 

4.  

Baigus darbą turi būti imamasi priemonių, kad su elektronine 

informacija negalėtų susipažinti pašaliniai asmenys: atsijungiama nuo 

informacinės sistemos, įjungiama ekrano užsklanda su slaptažodžiu, 

dokumentai padedami į pašaliniams asmenims neprieinamą vietą ir 

pan.; 

 

 

5.  

Informacinės sistemos naudotojui neatliekant jokių veiksmų, 

informacinė sistema turi užsirakinti, kad toliau naudotis informacine 

sistema galima būtų tik pakartojus tapatybės nustatymo ir 

autentiškumo patvirtinimo veiksmus; 

 

 

6.  
Institucija turi išsiaiškinti, kiek ji ilgiausiai gali tęsti savo funkcijų 

įgyvendinimą neveikiant informacinei sistemai ar jos daliai; 

 

 



 

 

Eil. 

Nr. 
Reikalavimas Balas Pastabos 

institucijos informacinės sistemos veiklos tęstinumo valdymo planas 

turi užtikrinti informacinės sistemos veiklos atkūrimą peršį laikotarpį; 

turi būti parengtas veiksmų planas, užtikrinantis informacinės sistemos 

veiklos atnaujinimą ketvirtosios kategorijos informacinėms sistemoms 

per 16 val., trečiosios kategorijos informacinėms sistemoms – per 8 

val., antrosios kategorijos informacinėms sistemoms – per 1 val., 

pirmosios kategorijos informacinėms sistemoms – per 15 min.; 

 Reikalavimai informacinės sistemos įrangai ir patalpoms: 
 

 

7.  

Turi būti užtikrintas informacinės sistemos prieinamumas ketvirtosios 

kategorijos informacinėms sistemoms ne mažiau kaip 70 proc. laiko 

darbo metu darbo dienomis, trečiosios kategorijos informacinėms 

sistemoms – ne mažiau kaip 90 proc. laiko darbo metu darbo 

dienomis, antrosios kategorijos informacinėms sistemoms – ne mažiau 

kaip 96 proc. laiko visą parą, pirmosios kategorijos informacinėms 

sistemoms – ne mažiau kaip 99 proc. laiko visą parą; 

 

 

 
Trečiosios kategorijos informacinių sistemų elektroninės 

informacijos papildomi techniai saugos reikalavimai:  

 

8.  

Viešaisiais telekomunikaciniais tinklais perduodamos informacinės 

sistemos elektroninės informacijos konfidencialumas turi būti 

užtikrintas, naudojant šifravimą, virtualų privatų tinklą (angl. virtual 

private network), skirtines linijas, saugų valstybinį duomenų 

perdavimo tinklą ar kitas priemones; 

 

 

9.  
Informacinė sistema turi turėti įvestos elektroninės informacijos 

tikslumo, užbaigtumo ir patikimumo tikrinimo priemones; 

 

 

10.  
Patekimas į informacinės sistemos tarnybinių stočių patalpas turi būti 

kontroliuojamas; 

 

 

11.  

Elektroninė informacija kopijose turi būti užšifruota arba turi būti 

imtasi kitų priemonių, neleidžiančių panaudoti kopijų neteisėtam 

elektroninės informacijos atkūrimui; 

 

 

12.  
Periodiškai turi būti atliekami elektroninės informacijos atkūrimo iš 

kopijų bandymai; 

 

 

13.  
Atsarginės laikmenos su programine įranga turi būti laikomos 

nedegioje spintoje; 

 

 

14.  Slaptažodis turi būti keičiamas ne rečiau kaip kas 6 mėnesius; 

 

 

15.  Slaptažodį turi sudaryti ne mažiau kaip 6 simboliai; 

 

 

16.  
Slaptažodis turi būti sudarytas iš raidžių, skaičių ir specialiųjų 

simbolių; 

 

 

17.  
Keičiant slaptažodį informacinė sistema neturi leisti nustatyti 

slaptažodžio iš buvusių 3 paskutinių slaptažodžių; 

 

 

18.  
Pirmojo prisijungimo prie informacinės sistemos metu iš informacinės 

sistemos naudotojo turi būti reikalaujama, kad jis pakeistų slaptažodį; 

 

 

19.  Turi būti draudžiama slaptažodžius atskleisti tretiesiems asmenims. 

 

 



 

 

 

Priedas Nr. 7 

Saugos atitikties vertinimo užpildytos formos 

 

Respublikinė Šiaulių ligoninė 

Eil. 

Nr. 
Reikalavimas Balas Pastabos 

 Bendrieji informacinių sistemų elektroninės informacijos techniniai saugos reikalavimai:   

1.  Turi būti periodiškai atliekamas informacinės sistemos informacinių technologijų saugos atitikties vertinimas 

(toliau – atitikties vertinimas); 
1 

 

2.  Kiekvienas informacinės sistemos naudotojas turi būti informacinėje sistemoje unikaliai identifikuojamas – 

informacinės sistemos naudotojas turi patvirtinti savo tapatybę slaptažodžiu arba kita autentiškumo patvirtinimo 

priemone; 

5 

 

3.  
Informacinės sistemos naudotojui teisė dirbti su konkrečia elektronine informacija turi būti ribojama ar sustabdoma, 

kai informacinės sistemos naudotojas atostogauja, vykdomas informacinės sistemos naudotojo veiklos tyrimas ir 

pan.; pasibaigus tarnybos (darbo) santykiams, informacinės sistemos naudotojo teisė naudotis informacine sistema 

turi būti panaikinta; 

4 

Kai atostogaujama 

prieiga nestabdoma, o  

kai atleidžiama prieiga 

sustabdoma 

organizaciniu būdu 

4.  Baigus darbą turi būti imamasi priemonių, kad su elektronine informacija negalėtų susipažinti pašaliniai asmenys: 

atsijungiama nuo informacinės sistemos, įjungiama ekrano užsklanda su slaptažodžiu, dokumentai padedami į 

pašaliniams asmenims neprieinamą vietą ir pan.; 

5 

 

5.  Informacinės sistemos naudotojui neatliekant jokių veiksmų, informacinė sistema turi užsirakinti, kad toliau 

naudotis informacine sistema galima būtų tik pakartojus tapatybės nustatymo ir autentiškumo patvirtinimo 

veiksmus; 

5 

 

6.  Institucija turi išsiaiškinti, kiek ji ilgiausiai gali tęsti savo funkcijų įgyvendinimą neveikiant informacinei sistemai ar 

jos daliai; institucijos informacinės sistemos veiklos tęstinumo valdymo planas turi užtikrinti informacinės sistemos 

veiklos atkūrimą per šį laikotarpį; turi būti parengtas veiksmų planas, užtikrinantis informacinės sistemos veiklos 

atnaujinimą ketvirtosios kategorijos informacinėms sistemoms per 16 val., trečiosios kategorijos informacinėms 

sistemoms – per 8 val., antrosios kategorijos informacinėms sistemoms – per 1 val., pirmosios kategorijos 

informacinėms sistemoms – per 15 min.; 

1 

 

 Reikalavimai informacinės sistemos įrangai ir patalpoms:   

7.  Turi būti užtikrintas informacinės sistemos prieinamumas ketvirtosios kategorijos informacinėms sistemoms ne 5  



 

 

Respublikinė Šiaulių ligoninė 

mažiau kaip 70 proc. laiko darbo metu darbo dienomis, trečiosios kategorijos informacinėms sistemoms – ne 

mažiau kaip 90 proc. laiko darbo metu darbo dienomis, antrosios kategorijos informacinėms sistemoms – ne mažiau 

kaip 96 proc. laiko visą parą, pirmosios kategorijos informacinėms sistemoms – ne mažiau kaip 99 proc. laiko visą 

parą; 

 Trečiosios kategorijos informacinių sistemų elektroninės informacijos papildomi techniniai saugos 

reikalavimai: 
 

 

8.  Viešaisiais telekomunikaciniais tinklais perduodamos informacinės sistemos elektroninės informacijos 

konfidencialumas turi būti užtikrintas, naudojant šifravimą, virtualų privatų tinklą (angl. virtual private network), 

skirtines linijas, saugų valstybinį duomenų perdavimo tinklą ar kitas priemones; 

5 

 

9.  Informacinė sistema turi turėti įvestos elektroninės informacijos tikslumo, užbaigtumo ir patikimumo tikrinimo 

priemones; 
5 

 

10.  Patekimas į informacinės sistemos tarnybinių stočių patalpas turi būti kontroliuojamas; 5  

11.  Elektroninė informacija kopijose turi būti užšifruota arba turi būti imtasi kitų priemonių, neleidžiančių panaudoti 

kopijų neteisėtam elektroninės informacijos atkūrimui; 
4 

 

12.  Periodiškai turi būti atliekami elektroninės informacijos atkūrimo iš kopijų bandymai; 1  

13.  Atsarginės laikmenos su programine įranga turi būti laikomos nedegioje spintoje; 1  

14.  Slaptažodis turi būti keičiamas ne rečiau kaip kas 6 mėnesius; 1  

15.  Slaptažodį turi sudaryti ne mažiau kaip 6 simboliai; 5  

16.  Slaptažodis turi būti sudarytas iš raidžių, skaičių ir specialiųjų simbolių; 1  

17.  Keičiant slaptažodį informacinė sistema neturi leisti nustatyti slaptažodžio iš buvusių 3 paskutinių slaptažodžių; 1  

18.  Pirmojo prisijungimo prie informacinės sistemos metu iš informacinės sistemos naudotojo turi būti reikalaujama, 

kad jis pakeistų slaptažodį; 
5 

 

19.  Turi būti draudžiama slaptažodžius atskleisti tretiesiems asmenims. 5  



 

 

 

Respublikinė Panevėžio ligoninė 

Eil. 

Nr. 
Reikalavimas Balas Pastabos 

 Bendrieji informacinių sistemų elektroninės informacijos techniniai saugos reikalavimai:   

1.  Turi būti periodiškai atliekamas informacinės sistemos informacinių technologijų saugos atitikties vertinimas 

(toliau – atitikties vertinimas); 
1  

2.  Kiekvienas informacinės sistemos naudotojas turi būti informacinėje sistemoje unikaliai identifikuojamas – 

informacinės sistemos naudotojas turi patvirtinti savo tapatybę slaptažodžiu arba kita autentiškumo patvirtinimo 

priemone; 

5  

3.  
Informacinės sistemos naudotojui teisė dirbti su konkrečia elektronine informacija turi būti ribojama ar sustabdoma, 

kai informacinės sistemos naudotojas atostogauja, vykdomas informacinės sistemos naudotojo veiklos tyrimas ir 

pan.; pasibaigus tarnybos (darbo) santykiams, informacinės sistemos naudotojo teisė naudotis informacine sistema 

turi būti panaikinta; 

4 

Kai atostogaujama 

prieiga nestabdoma, o  

kai atleidžiama prieiga 

sustabdoma 

organizaciniu būdu 

4.  Baigus darbą turi būti imamasi priemonių, kad su elektronine informacija negalėtų susipažinti pašaliniai asmenys: 

atsijungiama nuo informacinės sistemos, įjungiama ekrano užsklanda su slaptažodžiu, dokumentai padedami į 

pašaliniams asmenims neprieinamą vietą ir pan.; 

5  

5.  Informacinės sistemos naudotojui neatliekant jokių veiksmų, informacinė sistema turi užsirakinti, kad toliau 

naudotis informacine sistema galima būtų tik pakartojus tapatybės nustatymo ir autentiškumo patvirtinimo 

veiksmus; 

5  

6.  Institucija turi išsiaiškinti, kiek ji ilgiausiai gali tęsti savo funkcijų įgyvendinimą neveikiant informacinei sistemai ar 

jos daliai; institucijos informacinės sistemos veiklos tęstinumo valdymo planas turi užtikrinti informacinės sistemos 

veiklos atkūrimą per šį laikotarpį; turi būti parengtas veiksmų planas, užtikrinantis informacinės sistemos veiklos 

atnaujinimą ketvirtosios kategorijos informacinėms sistemoms per 16 val., trečiosios kategorijos informacinėms 

sistemoms – per 8 val., antrosios kategorijos informacinėms sistemoms – per 1 val., pirmosios kategorijos 

informacinėms sistemoms – per 15 min.; 

1  

 Reikalavimai informacinės sistemos įrangai ir patalpoms:   

7.  Turi būti užtikrintas informacinės sistemos prieinamumas ketvirtosios kategorijos informacinėms sistemoms ne 

mažiau kaip 70 proc. laiko darbo metu darbo dienomis, trečiosios kategorijos informacinėms sistemoms – ne 

mažiau kaip 90 proc. laiko darbo metu darbo dienomis, antrosios kategorijos informacinėms sistemoms – ne mažiau 

kaip 96 proc. laiko visą parą, pirmosios kategorijos informacinėms sistemoms – ne mažiau kaip 99 proc. laiko visą 

parą; 

5  

 Trečiosios kategorijos informacinių sistemų elektroninės informacijos papildomi techniniai saugos   



 

 

Respublikinė Panevėžio ligoninė 

reikalavimai: 

8.  Viešaisiais telekomunikaciniais tinklais perduodamos informacinės sistemos elektroninės informacijos 

konfidencialumas turi būti užtikrintas, naudojant šifravimą, virtualų privatų tinklą (angl. virtual private network), 

skirtines linijas, saugų valstybinį duomenų perdavimo tinklą ar kitas priemones; 

5  

9.  Informacinė sistema turi turėti įvestos elektroninės informacijos tikslumo, užbaigtumo ir patikimumo tikrinimo 

priemones; 
5  

10.  Patekimas į informacinės sistemos tarnybinių stočių patalpas turi būti kontroliuojamas; 5  

11.  
Elektroninė informacija kopijose turi būti užšifruota arba turi būti imtasi kitų priemonių, neleidžiančių panaudoti 

kopijų neteisėtam elektroninės informacijos atkūrimui; 
4 

Kompiuteris apsaugotas 

slaptažodžiu, atjungtas 

nuo tinklo 

12.  Periodiškai turi būti atliekami elektroninės informacijos atkūrimo iš kopijų bandymai; 1  

13.  Atsarginės laikmenos su programine įranga turi būti laikomos nedegioje spintoje; 1  

14.  Slaptažodis turi būti keičiamas ne rečiau kaip kas 6 mėnesius; 5  

15.  Slaptažodį turi sudaryti ne mažiau kaip 6 simboliai; 1  

16.  Slaptažodis turi būti sudarytas iš raidžių, skaičių ir specialiųjų simbolių; 1  

17.  Keičiant slaptažodį informacinė sistema neturi leisti nustatyti slaptažodžio iš buvusių 3 paskutinių slaptažodžių; 1  

18.  Pirmojo prisijungimo prie informacinės sistemos metu iš informacinės sistemos naudotojo turi būti reikalaujama, 

kad jis pakeistų slaptažodį; 
5  

19.  Turi būti draudžiama slaptažodžius atskleisti tretiesiems asmenims. 5  



 

 

 

Respublikinė Klaipėdos ligoninė 

Eil. 

Nr. 
Reikalavimas Balas Pastabos 

 Bendrieji informacinių sistemų elektroninės informacijos techniniai saugos reikalavimai:   

1.  Turi būti periodiškai atliekamas informacinės sistemos informacinių technologijų saugos atitikties vertinimas 

(toliau – atitikties vertinimas); 
1  

2.  Kiekvienas informacinės sistemos naudotojas turi būti informacinėje sistemoje unikaliai identifikuojamas – 

informacinės sistemos naudotojas turi patvirtinti savo tapatybę slaptažodžiu arba kita autentiškumo patvirtinimo 

priemone; 

4 
Ne visuose 

kompiuteriuose 

3.  Informacinės sistemos naudotojui teisė dirbti su konkrečia elektronine informacija turi būti ribojama ar sustabdoma, 

kai informacinės sistemos naudotojas atostogauja, vykdomas informacinės sistemos naudotojo veiklos tyrimas ir 

pan.; pasibaigus tarnybos (darbo) santykiams, informacinės sistemos naudotojo teisė naudotis informacine sistema 

turi būti panaikinta; 

1  

4.  Baigus darbą turi būti imamasi priemonių, kad su elektronine informacija negalėtų susipažinti pašaliniai asmenys: 

atsijungiama nuo informacinės sistemos, įjungiama ekrano užsklanda su slaptažodžiu, dokumentai padedami į 

pašaliniams asmenims neprieinamą vietą ir pan.; 

5  

5.  Informacinės sistemos naudotojui neatliekant jokių veiksmų, informacinė sistema turi užsirakinti, kad toliau 

naudotis informacine sistema galima būtų tik pakartojus tapatybės nustatymo ir autentiškumo patvirtinimo 

veiksmus; 

5  

6.  Institucija turi išsiaiškinti, kiek ji ilgiausiai gali tęsti savo funkcijų įgyvendinimą neveikiant informacinei sistemai ar 

jos daliai; institucijos informacinės sistemos veiklos tęstinumo valdymo planas turi užtikrinti informacinės sistemos 

veiklos atkūrimą per šį laikotarpį; turi būti parengtas veiksmų planas, užtikrinantis informacinės sistemos veiklos 

atnaujinimą ketvirtosios kategorijos informacinėms sistemoms per 16 val., trečiosios kategorijos informacinėms 

sistemoms – per 8 val., antrosios kategorijos informacinėms sistemoms – per 1 val., pirmosios kategorijos 

informacinėms sistemoms – per 15 min.; 

1  

 Reikalavimai informacinės sistemos įrangai ir patalpoms:   

7.  Turi būti užtikrintas informacinės sistemos prieinamumas ketvirtosios kategorijos informacinėms sistemoms ne 

mažiau kaip 70 proc. laiko darbo metu darbo dienomis, trečiosios kategorijos informacinėms sistemoms – ne 

mažiau kaip 90 proc. laiko darbo metu darbo dienomis, antrosios kategorijos informacinėms sistemoms – ne mažiau 

kaip 96 proc. laiko visą parą, pirmosios kategorijos informacinėms sistemoms – ne mažiau kaip 99 proc. laiko visą 

parą; 

5  

 Trečiosios kategorijos informacinių sistemų elektroninės informacijos papildomi techniniai saugos 

reikalavimai: 
  



 

 

Respublikinė Klaipėdos ligoninė 

Eil. 

Nr. 
Reikalavimas Balas Pastabos 

8.  Viešaisiais telekomunikaciniais tinklais perduodamos informacinės sistemos elektroninės informacijos 

konfidencialumas turi būti užtikrintas, naudojant šifravimą, virtualų privatų tinklą (angl. virtual private network), 

skirtines linijas, saugų valstybinį duomenų perdavimo tinklą ar kitas priemones; 

5  

9.  Informacinė sistema turi turėti įvestos elektroninės informacijos tikslumo, užbaigtumo ir patikimumo tikrinimo 

priemones; 
5  

10.  Patekimas į informacinės sistemos tarnybinių stočių patalpas turi būti kontroliuojamas; 5  

11.  Elektroninė informacija kopijose turi būti užšifruota arba turi būti imtasi kitų priemonių, neleidžiančių panaudoti 

kopijų neteisėtam elektroninės informacijos atkūrimui; 
4 

Kompiuteris apsaugotas 

slaptažodžiu 

12.  Periodiškai turi būti atliekami elektroninės informacijos atkūrimo iš kopijų bandymai; 1  

13.  Atsarginės laikmenos su programine įranga turi būti laikomos nedegioje spintoje; 1  

14.  Slaptažodis turi būti keičiamas ne rečiau kaip kas 6 mėnesius; 1  

15.  Slaptažodį turi sudaryti ne mažiau kaip 6 simboliai; 1  

16.  Slaptažodis turi būti sudarytas iš raidžių, skaičių ir specialiųjų simbolių; 1  

17.  Keičiant slaptažodį informacinė sistema neturi leisti nustatyti slaptažodžio iš buvusių 3 paskutinių slaptažodžių; 5  

18.  Pirmojo prisijungimo prie informacinės sistemos metu iš informacinės sistemos naudotojo turi būti reikalaujama, 

kad jis pakeistų slaptažodį; 
1  

19.  Turi būti draudžiama slaptažodžius atskleisti tretiesiems asmenims. 1  



 

 

 

Respublikinė Kauno ligoninė 

Eil. 

Nr. 
Reikalavimas Balas Pastabos 

 Bendrieji informacinių sistemų elektroninės informacijos techniniai saugos reikalavimai:   

1.  Turi būti periodiškai atliekamas informacinės sistemos informacinių technologijų saugos atitikties vertinimas 

(toliau – atitikties vertinimas); 

1  

2.  Kiekvienas informacinės sistemos naudotojas turi būti informacinėje sistemoje unikaliai identifikuojamas – 

informacinės sistemos naudotojas turi patvirtinti savo tapatybę slaptažodžiu arba kita autentiškumo patvirtinimo 

priemone; 

4 Vienoje iš pagrindinių 

sistemų reikalavimas 

taikomas 

3.  
Informacinės sistemos naudotojui teisė dirbti su konkrečia elektronine informacija turi būti ribojama ar sustabdoma, 

kai informacinės sistemos naudotojas atostogauja, vykdomas informacinės sistemos naudotojo veiklos tyrimas ir 

pan.; pasibaigus tarnybos (darbo) santykiams, informacinės sistemos naudotojo teisė naudotis informacine sistema 

turi būti panaikinta; 

4 Kai atostogaujama 

prieiga nestabdoma, o  

kai atleidžiama prieiga 

sustabdoma 

organizaciniu būdu 

4.  Baigus darbą turi būti imamasi priemonių, kad su elektronine informacija negalėtų susipažinti pašaliniai asmenys: 

atsijungiama nuo informacinės sistemos, įjungiama ekrano užsklanda su slaptažodžiu, dokumentai padedami į 

pašaliniams asmenims neprieinamą vietą ir pan.; 

1  

5.  Informacinės sistemos naudotojui neatliekant jokių veiksmų, informacinė sistema turi užsirakinti, kad toliau 

naudotis informacine sistema galima būtų tik pakartojus tapatybės nustatymo ir autentiškumo patvirtinimo 

veiksmus; 

5  

6.  Institucija turi išsiaiškinti, kiek ji ilgiausiai gali tęsti savo funkcijų įgyvendinimą neveikiant informacinei sistemai ar 

jos daliai; institucijos informacinės sistemos veiklos tęstinumo valdymo planas turi užtikrinti informacinės sistemos 

veiklos atkūrimą per šį laikotarpį; turi būti parengtas veiksmų planas, užtikrinantis informacinės sistemos veiklos 

atnaujinimą ketvirtosios kategorijos informacinėms sistemoms per 16 val., trečiosios kategorijos informacinėms 

sistemoms – per 8 val., antrosios kategorijos informacinėms sistemoms – per 1 val., pirmosios kategorijos 

informacinėms sistemoms – per 15 min.; 

1  

 Reikalavimai informacinės sistemos įrangai ir patalpoms:   

7.  Turi būti užtikrintas informacinės sistemos prieinamumas ketvirtosios kategorijos informacinėms sistemoms ne 

mažiau kaip 70 proc. laiko darbo metu darbo dienomis, trečiosios kategorijos informacinėms sistemoms – ne 

mažiau kaip 90 proc. laiko darbo metu darbo dienomis, antrosios kategorijos informacinėms sistemoms – ne mažiau 

kaip 96 proc. laiko visą parą, pirmosios kategorijos informacinėms sistemoms – ne mažiau kaip 99 proc. laiko visą 

parą; 

5  

 Trečiosios kategorijos informacinių sistemų elektroninės informacijos papildomi techniniai saugos   



 

 

Respublikinė Kauno ligoninė 

Eil. 

Nr. 
Reikalavimas Balas Pastabos 

reikalavimai: 

8.  Viešaisiais telekomunikaciniais tinklais perduodamos informacinės sistemos elektroninės informacijos 

konfidencialumas turi būti užtikrintas, naudojant šifravimą, virtualų privatų tinklą (angl. virtual private network), 

skirtines linijas, saugų valstybinį duomenų perdavimo tinklą ar kitas priemones; 

1  

9.  Informacinė sistema turi turėti įvestos elektroninės informacijos tikslumo, užbaigtumo ir patikimumo tikrinimo 

priemones; 

5  

10.  Patekimas į informacinės sistemos tarnybinių stočių patalpas turi būti kontroliuojamas; 5  

11.  Elektroninė informacija kopijose turi būti užšifruota arba turi būti imtasi kitų priemonių, neleidžiančių panaudoti 

kopijų neteisėtam elektroninės informacijos atkūrimui; 

4 Kompiuteris apsaugotas 

slaptažodžiu 

12.  Periodiškai turi būti atliekami elektroninės informacijos atkūrimo iš kopijų bandymai; 1  

13.  Atsarginės laikmenos su programine įranga turi būti laikomos nedegioje spintoje; 1  

14.  Slaptažodis turi būti keičiamas ne rečiau kaip kas 6 mėnesius; 1  

15.  Slaptažodį turi sudaryti ne mažiau kaip 6 simboliai; 5  

16.  Slaptažodis turi būti sudarytas iš raidžių, skaičių ir specialiųjų simbolių; 1  

17.  Keičiant slaptažodį informacinė sistema neturi leisti nustatyti slaptažodžio iš buvusių 3 paskutinių slaptažodžių; 1  

18.  Pirmojo prisijungimo prie informacinės sistemos metu iš informacinės sistemos naudotojo turi būti reikalaujama, 

kad jis pakeistų slaptažodį; 

1  

19.  Turi būti draudžiama slaptažodžius atskleisti tretiesiems asmenims. 5  



 

 

 

Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė 

Eil. 

Nr. 
Reikalavimas Balas Pastabos 

 Bendrieji informacinių sistemų elektroninės informacijos techniniai saugos reikalavimai:   

1.  Turi būti periodiškai atliekamas informacinės sistemos informacinių technologijų saugos atitikties vertinimas 

(toliau – atitikties vertinimas); 
1  

2.  Kiekvienas informacinės sistemos naudotojas turi būti informacinėje sistemoje unikaliai identifikuojamas – 

informacinės sistemos naudotojas turi patvirtinti savo tapatybę slaptažodžiu arba kita autentiškumo patvirtinimo 

priemone; 

4 

Vienoje iš pagrindinių 

sistemų reikalavimas 

taikomas 

3.  
Informacinės sistemos naudotojui teisė dirbti su konkrečia elektronine informacija turi būti ribojama ar sustabdoma, 

kai informacinės sistemos naudotojas atostogauja, vykdomas informacinės sistemos naudotojo veiklos tyrimas ir 

pan.; pasibaigus tarnybos (darbo) santykiams, informacinės sistemos naudotojo teisė naudotis informacine sistema 

turi būti panaikinta; 

4 

Kai atostogaujama 

prieiga nestabdoma, o  

kai atleidžiama prieiga 

sustabdoma 

organizaciniu būdu 

4.  Baigus darbą turi būti imamasi priemonių, kad su elektronine informacija negalėtų susipažinti pašaliniai asmenys: 

atsijungiama nuo informacinės sistemos, įjungiama ekrano užsklanda su slaptažodžiu, dokumentai padedami į 

pašaliniams asmenims neprieinamą vietą ir pan.; 

1  

5.  Informacinės sistemos naudotojui neatliekant jokių veiksmų, informacinė sistema turi užsirakinti, kad toliau 

naudotis informacine sistema galima būtų tik pakartojus tapatybės nustatymo ir autentiškumo patvirtinimo 

veiksmus; 

5  

6.  Institucija turi išsiaiškinti, kiek ji ilgiausiai gali tęsti savo funkcijų įgyvendinimą neveikiant informacinei sistemai ar 

jos daliai; institucijos informacinės sistemos veiklos tęstinumo valdymo planas turi užtikrinti informacinės sistemos 

veiklos atkūrimą per šį laikotarpį; turi būti parengtas veiksmų planas, užtikrinantis informacinės sistemos veiklos 

atnaujinimą ketvirtosios kategorijos informacinėms sistemoms per 16 val., trečiosios kategorijos informacinėms 

sistemoms – per 8 val., antrosios kategorijos informacinėms sistemoms – per 1 val., pirmosios kategorijos 

informacinėms sistemoms – per 15 min.; 

1  

 Reikalavimai informacinės sistemos įrangai ir patalpoms:   

7.  Turi būti užtikrintas informacinės sistemos prieinamumas ketvirtosios kategorijos informacinėms sistemoms ne 

mažiau kaip 70 proc. laiko darbo metu darbo dienomis, trečiosios kategorijos informacinėms sistemoms – ne 

mažiau kaip 90 proc. laiko darbo metu darbo dienomis, antrosios kategorijos informacinėms sistemoms – ne mažiau 

kaip 96 proc. laiko visą parą, pirmosios kategorijos informacinėms sistemoms – ne mažiau kaip 99 proc. laiko visą 

parą; 

5  

 Trečiosios kategorijos informacinių sistemų elektroninės informacijos papildomi techniniai saugos   



 

 

Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė 

Eil. 

Nr. 
Reikalavimas Balas Pastabos 

reikalavimai: 

8.  Viešaisiais telekomunikaciniais tinklais perduodamos informacinės sistemos elektroninės informacijos 

konfidencialumas turi būti užtikrintas, naudojant šifravimą, virtualų privatų tinklą (angl. virtual private network), 

skirtines linijas, saugų valstybinį duomenų perdavimo tinklą ar kitas priemones; 

1  

9.  Informacinė sistema turi turėti įvestos elektroninės informacijos tikslumo, užbaigtumo ir patikimumo tikrinimo 

priemones; 
5  

10.  Patekimas į informacinės sistemos tarnybinių stočių patalpas turi būti kontroliuojamas; 5  

11.  Elektroninė informacija kopijose turi būti užšifruota arba turi būti imtasi kitų priemonių, neleidžiančių panaudoti 

kopijų neteisėtam elektroninės informacijos atkūrimui; 
4 

Kompiuteris apsaugotas 

slaptažodžiu 

12.  Periodiškai turi būti atliekami elektroninės informacijos atkūrimo iš kopijų bandymai; 1  

13.  Atsarginės laikmenos su programine įranga turi būti laikomos nedegioje spintoje; 1  

14.  Slaptažodis turi būti keičiamas ne rečiau kaip kas 6 mėnesius; 1  

15.  Slaptažodį turi sudaryti ne mažiau kaip 6 simboliai; 5  

16.  Slaptažodis turi būti sudarytas iš raidžių, skaičių ir specialiųjų simbolių; 1  

17.  Keičiant slaptažodį informacinė sistema neturi leisti nustatyti slaptažodžio iš buvusių 3 paskutinių slaptažodžių; 1  

18.  Pirmojo prisijungimo prie informacinės sistemos metu iš informacinės sistemos naudotojo turi būti reikalaujama, 

kad jis pakeistų slaptažodį; 
1  

19.  Turi būti draudžiama slaptažodžius atskleisti tretiesiems asmenims. 5  



 

 

 

Vilniaus miesto klinikinė ligoninė 

Eil. 

Nr. 
Reikalavimas Balas Pastabos 

 Bendrieji informacinių sistemų elektroninės informacijos techniniai saugos reikalavimai:   

1.  Turi būti periodiškai atliekamas informacinės sistemos informacinių technologijų saugos atitikties vertinimas 

(toliau – atitikties vertinimas); 
1  

2.  Kiekvienas informacinės sistemos naudotojas turi būti informacinėje sistemoje unikaliai identifikuojamas – 

informacinės sistemos naudotojas turi patvirtinti savo tapatybę slaptažodžiu arba kita autentiškumo patvirtinimo 

priemone; 

5  

3.  
Informacinės sistemos naudotojui teisė dirbti su konkrečia elektronine informacija turi būti ribojama ar sustabdoma, 

kai informacinės sistemos naudotojas atostogauja, vykdomas informacinės sistemos naudotojo veiklos tyrimas ir 

pan.; pasibaigus tarnybos (darbo) santykiams, informacinės sistemos naudotojo teisė naudotis informacine sistema 

turi būti panaikinta; 

4 

Kai atostogaujama 

prieiga nestabdoma, o  

kai atleidžiama prieiga 

sustabdoma 

organizaciniu būdu 

4.  Baigus darbą turi būti imamasi priemonių, kad su elektronine informacija negalėtų susipažinti pašaliniai asmenys: 

atsijungiama nuo informacinės sistemos, įjungiama ekrano užsklanda su slaptažodžiu, dokumentai padedami į 

pašaliniams asmenims neprieinamą vietą ir pan.; 

5  

5.  Informacinės sistemos naudotojui neatliekant jokių veiksmų, informacinė sistema turi užsirakinti, kad toliau 

naudotis informacine sistema galima būtų tik pakartojus tapatybės nustatymo ir autentiškumo patvirtinimo 

veiksmus; 

5  

6.  Institucija turi išsiaiškinti, kiek ji ilgiausiai gali tęsti savo funkcijų įgyvendinimą neveikiant informacinei sistemai ar 

jos daliai; institucijos informacinės sistemos veiklos tęstinumo valdymo planas turi užtikrinti informacinės sistemos 

veiklos atkūrimą per šį laikotarpį; turi būti parengtas veiksmų planas, užtikrinantis informacinės sistemos veiklos 

atnaujinimą ketvirtosios kategorijos informacinėms sistemoms per 16 val., trečiosios kategorijos informacinėms 

sistemoms – per 8 val., antrosios kategorijos informacinėms sistemoms – per 1 val., pirmosios kategorijos 

informacinėms sistemoms – per 15 min.; 

1  

 Reikalavimai informacinės sistemos įrangai ir patalpoms:   

7.  Turi būti užtikrintas informacinės sistemos prieinamumas ketvirtosios kategorijos informacinėms sistemoms ne 

mažiau kaip 70 proc. laiko darbo metu darbo dienomis, trečiosios kategorijos informacinėms sistemoms – ne 

mažiau kaip 90 proc. laiko darbo metu darbo dienomis, antrosios kategorijos informacinėms sistemoms – ne mažiau 

kaip 96 proc. laiko visą parą, pirmosios kategorijos informacinėms sistemoms – ne mažiau kaip 99 proc. laiko visą 

parą; 

5  

 Trečiosios kategorijos informacinių sistemų elektroninės informacijos papildomi techniniai saugos   



 

 

Vilniaus miesto klinikinė ligoninė 

Eil. 

Nr. 
Reikalavimas Balas Pastabos 

reikalavimai: 

8.  Viešaisiais telekomunikaciniais tinklais perduodamos informacinės sistemos elektroninės informacijos 

konfidencialumas turi būti užtikrintas, naudojant šifravimą, virtualų privatų tinklą (angl. virtual private network), 

skirtines linijas, saugų valstybinį duomenų perdavimo tinklą ar kitas priemones; 

5  

9.  Informacinė sistema turi turėti įvestos elektroninės informacijos tikslumo, užbaigtumo ir patikimumo tikrinimo 

priemones; 
5  

10.  Patekimas į informacinės sistemos tarnybinių stočių patalpas turi būti kontroliuojamas; 5  

11.  Elektroninė informacija kopijose turi būti užšifruota arba turi būti imtasi kitų priemonių, neleidžiančių panaudoti 

kopijų neteisėtam elektroninės informacijos atkūrimui; 
4 

Kompiuteris apsaugotas 

slaptažodžiu 

12.  Periodiškai turi būti atliekami elektroninės informacijos atkūrimo iš kopijų bandymai; 1  

13.  Atsarginės laikmenos su programine įranga turi būti laikomos nedegioje spintoje; 5  

14.  Slaptažodis turi būti keičiamas ne rečiau kaip kas 6 mėnesius; 1  

15.  Slaptažodį turi sudaryti ne mažiau kaip 6 simboliai; 1  

16.  Slaptažodis turi būti sudarytas iš raidžių, skaičių ir specialiųjų simbolių; 1  

17.  Keičiant slaptažodį informacinė sistema neturi leisti nustatyti slaptažodžio iš buvusių 3 paskutinių slaptažodžių; 1  

18.  Pirmojo prisijungimo prie informacinės sistemos metu iš informacinės sistemos naudotojo turi būti reikalaujama, 

kad jis pakeistų slaptažodį; 
5  

19.  Turi būti draudžiama slaptažodžius atskleisti tretiesiems asmenims. 5  



 

 

 

Lietuvos Sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos 

Eil. 

Nr. 
Reikalavimas Balas Pastabos 

 Bendrieji informacinių sistemų elektroninės informacijos techniniai saugos reikalavimai:   

1.  Turi būti periodiškai atliekamas informacinės sistemos informacinių technologijų saugos atitikties vertinimas 

(toliau – atitikties vertinimas); 
1  

2.  Kiekvienas informacinės sistemos naudotojas turi būti informacinėje sistemoje unikaliai identifikuojamas – 

informacinės sistemos naudotojas turi patvirtinti savo tapatybę slaptažodžiu arba kita autentiškumo patvirtinimo 

priemone; 

5  

3.  
Informacinės sistemos naudotojui teisė dirbti su konkrečia elektronine informacija turi būti ribojama ar sustabdoma, 

kai informacinės sistemos naudotojas atostogauja, vykdomas informacinės sistemos naudotojo veiklos tyrimas ir 

pan.; pasibaigus tarnybos (darbo) santykiams, informacinės sistemos naudotojo teisė naudotis informacine sistema 

turi būti panaikinta; 

4 

Kai atostogaujama 

prieiga nestabdoma, o  

kai atleidžiama prieiga 

sustabdoma 

organizaciniu būdu 

4.  Baigus darbą turi būti imamasi priemonių, kad su elektronine informacija negalėtų susipažinti pašaliniai asmenys: 

atsijungiama nuo informacinės sistemos, įjungiama ekrano užsklanda su slaptažodžiu, dokumentai padedami į 

pašaliniams asmenims neprieinamą vietą ir pan.; 

5  

5.  Informacinės sistemos naudotojui neatliekant jokių veiksmų, informacinė sistema turi užsirakinti, kad toliau 

naudotis informacine sistema galima būtų tik pakartojus tapatybės nustatymo ir autentiškumo patvirtinimo 

veiksmus; 

5  

6.  Institucija turi išsiaiškinti, kiek ji ilgiausiai gali tęsti savo funkcijų įgyvendinimą neveikiant informacinei sistemai ar 

jos daliai; institucijos informacinės sistemos veiklos tęstinumo valdymo planas turi užtikrinti informacinės sistemos 

veiklos atkūrimą per šį laikotarpį; turi būti parengtas veiksmų planas, užtikrinantis informacinės sistemos veiklos 

atnaujinimą ketvirtosios kategorijos informacinėms sistemoms per 16 val., trečiosios kategorijos informacinėms 

sistemoms – per 8 val., antrosios kategorijos informacinėms sistemoms – per 1 val., pirmosios kategorijos 

informacinėms sistemoms – per 15 min.; 

1  

 Reikalavimai informacinės sistemos įrangai ir patalpoms:   

7.  Turi būti užtikrintas informacinės sistemos prieinamumas ketvirtosios kategorijos informacinėms sistemoms ne 

mažiau kaip 70 proc. laiko darbo metu darbo dienomis, trečiosios kategorijos informacinėms sistemoms – ne 

mažiau kaip 90 proc. laiko darbo metu darbo dienomis, antrosios kategorijos informacinėms sistemoms – ne mažiau 

kaip 96 proc. laiko visą parą, pirmosios kategorijos informacinėms sistemoms – ne mažiau kaip 99 proc. laiko visą 

parą; 

5  

 Trečiosios kategorijos informacinių sistemų elektroninės informacijos papildomi techniniai saugos   



 

 

Lietuvos Sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos 

Eil. 

Nr. 
Reikalavimas Balas Pastabos 

reikalavimai: 

8.  Viešaisiais telekomunikaciniais tinklais perduodamos informacinės sistemos elektroninės informacijos 

konfidencialumas turi būti užtikrintas, naudojant šifravimą, virtualų privatų tinklą (angl. virtual private network), 

skirtines linijas, saugų valstybinį duomenų perdavimo tinklą ar kitas priemones; 

5  

9.  Informacinė sistema turi turėti įvestos elektroninės informacijos tikslumo, užbaigtumo ir patikimumo tikrinimo 

priemones; 
5  

10.  Patekimas į informacinės sistemos tarnybinių stočių patalpas turi būti kontroliuojamas; 5  

11.  Elektroninė informacija kopijose turi būti užšifruota arba turi būti imtasi kitų priemonių, neleidžiančių panaudoti 

kopijų neteisėtam elektroninės informacijos atkūrimui; 
1  

12.  Periodiškai turi būti atliekami elektroninės informacijos atkūrimo iš kopijų bandymai; 1  

13.  Atsarginės laikmenos su programine įranga turi būti laikomos nedegioje spintoje; 5  

14.  Slaptažodis turi būti keičiamas ne rečiau kaip kas 6 mėnesius; 1  

15.  Slaptažodį turi sudaryti ne mažiau kaip 6 simboliai; 1  

16.  Slaptažodis turi būti sudarytas iš raidžių, skaičių ir specialiųjų simbolių; 1  

17.  Keičiant slaptažodį informacinė sistema neturi leisti nustatyti slaptažodžio iš buvusių 3 paskutinių slaptažodžių; 1  

18.  Pirmojo prisijungimo prie informacinės sistemos metu iš informacinės sistemos naudotojo turi būti reikalaujama, 

kad jis pakeistų slaptažodį; 
4 Rekomenduojama 

19.  Turi būti draudžiama slaptažodžius atskleisti tretiesiems asmenims. 5  



 

 

 

Klaipėdos universitetinė ligoninė 

Eil. 

Nr. 
Reikalavimas Balas Pastabos 

 Bendrieji informacinių sistemų elektroninės informacijos techniniai saugos reikalavimai:   

1.  Turi būti periodiškai atliekamas informacinės sistemos informacinių technologijų saugos atitikties vertinimas 

(toliau – atitikties vertinimas); 
1  

2.  Kiekvienas informacinės sistemos naudotojas turi būti informacinėje sistemoje unikaliai identifikuojamas – 

informacinės sistemos naudotojas turi patvirtinti savo tapatybę slaptažodžiu arba kita autentiškumo patvirtinimo 

priemone; 

5  

3.  Informacinės sistemos naudotojui teisė dirbti su konkrečia elektronine informacija turi būti ribojama ar sustabdoma, 

kai informacinės sistemos naudotojas atostogauja, vykdomas informacinės sistemos naudotojo veiklos tyrimas ir 

pan.; pasibaigus tarnybos (darbo) santykiams, informacinės sistemos naudotojo teisė naudotis informacine sistema 

turi būti panaikinta; 

4 

Atostogaujant, išskyrus 

nėštumo metu, prieiga 

nestabdoma . 

4.  Baigus darbą turi būti imamasi priemonių, kad su elektronine informacija negalėtų susipažinti pašaliniai asmenys: 

atsijungiama nuo informacinės sistemos, įjungiama ekrano užsklanda su slaptažodžiu, dokumentai padedami į 

pašaliniams asmenims neprieinamą vietą ir pan.; 

5  

5.  Informacinės sistemos naudotojui neatliekant jokių veiksmų, informacinė sistema turi užsirakinti, kad toliau 

naudotis informacine sistema galima būtų tik pakartojus tapatybės nustatymo ir autentiškumo patvirtinimo 

veiksmus; 

5  

6.  Institucija turi išsiaiškinti, kiek ji ilgiausiai gali tęsti savo funkcijų įgyvendinimą neveikiant informacinei sistemai ar 

jos daliai; institucijos informacinės sistemos veiklos tęstinumo valdymo planas turi užtikrinti informacinės sistemos 

veiklos atkūrimą per šį laikotarpį; turi būti parengtas veiksmų planas, užtikrinantis informacinės sistemos veiklos 

atnaujinimą ketvirtosios kategorijos informacinėms sistemoms per 16 val., trečiosios kategorijos informacinėms 

sistemoms – per 8 val., antrosios kategorijos informacinėms sistemoms – per 1 val., pirmosios kategorijos 

informacinėms sistemoms – per 15 min.; 

1  

 Reikalavimai informacinės sistemos įrangai ir patalpoms:   

7.  Turi būti užtikrintas informacinės sistemos prieinamumas ketvirtosios kategorijos informacinėms sistemoms ne 

mažiau kaip 70 proc. laiko darbo metu darbo dienomis, trečiosios kategorijos informacinėms sistemoms – ne 

mažiau kaip 90 proc. laiko darbo metu darbo dienomis, antrosios kategorijos informacinėms sistemoms – ne mažiau 

kaip 96 proc. laiko visą parą, pirmosios kategorijos informacinėms sistemoms – ne mažiau kaip 99 proc. laiko visą 

parą; 

5  

 Trečiosios kategorijos informacinių sistemų elektroninės informacijos papildomi techniniai saugos 

reikalavimai: 
  



 

 

Klaipėdos universitetinė ligoninė 

Eil. 

Nr. 
Reikalavimas Balas Pastabos 

8.  Viešaisiais telekomunikaciniais tinklais perduodamos informacinės sistemos elektroninės informacijos 

konfidencialumas turi būti užtikrintas, naudojant šifravimą, virtualų privatų tinklą (angl. virtual private network), 

skirtines linijas, saugų valstybinį duomenų perdavimo tinklą ar kitas priemones; 

5  

9.  Informacinė sistema turi turėti įvestos elektroninės informacijos tikslumo, užbaigtumo ir patikimumo tikrinimo 

priemones; 
5  

10.  Patekimas į informacinės sistemos tarnybinių stočių patalpas turi būti kontroliuojamas; 5  

11.  Elektroninė informacija kopijose turi būti užšifruota arba turi būti imtasi kitų priemonių, neleidžiančių panaudoti 

kopijų neteisėtam elektroninės informacijos atkūrimui; 
1  

12.  Periodiškai turi būti atliekami elektroninės informacijos atkūrimo iš kopijų bandymai; 1  

13.  Atsarginės laikmenos su programine įranga turi būti laikomos nedegioje spintoje; 1  

14.  Slaptažodis turi būti keičiamas ne rečiau kaip kas 6 mėnesius; 5  

15.  Slaptažodį turi sudaryti ne mažiau kaip 6 simboliai; 5  

16.  Slaptažodis turi būti sudarytas iš raidžių, skaičių ir specialiųjų simbolių; 5  

17.  Keičiant slaptažodį informacinė sistema neturi leisti nustatyti slaptažodžio iš buvusių 3 paskutinių slaptažodžių; 1  

18.  Pirmojo prisijungimo prie informacinės sistemos metu iš informacinės sistemos naudotojo turi būti reikalaujama, 

kad jis pakeistų slaptažodį; 
5  

19.  Turi būti draudžiama slaptažodžius atskleisti tretiesiems asmenims. 5  



 

 

 

Kauno klinikinė ligoninė 

Eil. 

Nr. 
Reikalavimas Balas Pastabos 

 Bendrieji informacinių sistemų elektroninės informacijos techniniai saugos reikalavimai:   

1.  Turi būti periodiškai atliekamas informacinės sistemos informacinių technologijų saugos atitikties vertinimas 

(toliau – atitikties vertinimas); 
1  

2.  Kiekvienas informacinės sistemos naudotojas turi būti informacinėje sistemoje unikaliai identifikuojamas – 

informacinės sistemos naudotojas turi patvirtinti savo tapatybę slaptažodžiu arba kita autentiškumo patvirtinimo 

priemone; 

5  

3.  Informacinės sistemos naudotojui teisė dirbti su konkrečia elektronine informacija turi būti ribojama ar sustabdoma, 

kai informacinės sistemos naudotojas atostogauja, vykdomas informacinės sistemos naudotojo veiklos tyrimas ir 

pan.; pasibaigus tarnybos (darbo) santykiams, informacinės sistemos naudotojo teisė naudotis informacine sistema 

turi būti panaikinta; 

4 
Atleidimas 

automatizuotas 

4.  Baigus darbą turi būti imamasi priemonių, kad su elektronine informacija negalėtų susipažinti pašaliniai asmenys: 

atsijungiama nuo informacinės sistemos, įjungiama ekrano užsklanda su slaptažodžiu, dokumentai padedami į 

pašaliniams asmenims neprieinamą vietą ir pan.; 

5  

5.  Informacinės sistemos naudotojui neatliekant jokių veiksmų, informacinė sistema turi užsirakinti, kad toliau 

naudotis informacine sistema galima būtų tik pakartojus tapatybės nustatymo ir autentiškumo patvirtinimo 

veiksmus; 

5  

6.  Institucija turi išsiaiškinti, kiek ji ilgiausiai gali tęsti savo funkcijų įgyvendinimą neveikiant informacinei sistemai ar 

jos daliai; institucijos informacinės sistemos veiklos tęstinumo valdymo planas turi užtikrinti informacinės sistemos 

veiklos atkūrimą per šį laikotarpį; turi būti parengtas veiksmų planas, užtikrinantis informacinės sistemos veiklos 

atnaujinimą ketvirtosios kategorijos informacinėms sistemoms per 16 val., trečiosios kategorijos informacinėms 

sistemoms – per 8 val., antrosios kategorijos informacinėms sistemoms – per 1 val., pirmosios kategorijos 

informacinėms sistemoms – per 15 min.; 

1  

 Reikalavimai informacinės sistemos įrangai ir patalpoms:   

7.  Turi būti užtikrintas informacinės sistemos prieinamumas ketvirtosios kategorijos informacinėms sistemoms ne 

mažiau kaip 70 proc. laiko darbo metu darbo dienomis, trečiosios kategorijos informacinėms sistemoms – ne 

mažiau kaip 90 proc. laiko darbo metu darbo dienomis, antrosios kategorijos informacinėms sistemoms – ne mažiau 

kaip 96 proc. laiko visą parą, pirmosios kategorijos informacinėms sistemoms – ne mažiau kaip 99 proc. laiko visą 

parą; 

5  

 Trečiosios kategorijos informacinių sistemų elektroninės informacijos papildomi techniniai saugos 

reikalavimai: 
  



 

 

Kauno klinikinė ligoninė 

Eil. 

Nr. 
Reikalavimas Balas Pastabos 

8.  Viešaisiais telekomunikaciniais tinklais perduodamos informacinės sistemos elektroninės informacijos 

konfidencialumas turi būti užtikrintas, naudojant šifravimą, virtualų privatų tinklą (angl. virtual private network), 

skirtines linijas, saugų valstybinį duomenų perdavimo tinklą ar kitas priemones; 

1  

9.  Informacinė sistema turi turėti įvestos elektroninės informacijos tikslumo, užbaigtumo ir patikimumo tikrinimo 

priemones; 
5  

10.  Patekimas į informacinės sistemos tarnybinių stočių patalpas turi būti kontroliuojamas; 5  

11.  Elektroninė informacija kopijose turi būti užšifruota arba turi būti imtasi kitų priemonių, neleidžiančių panaudoti 

kopijų neteisėtam elektroninės informacijos atkūrimui; 
1  

12.  Periodiškai turi būti atliekami elektroninės informacijos atkūrimo iš kopijų bandymai; 1  

13.  Atsarginės laikmenos su programine įranga turi būti laikomos nedegioje spintoje; 5  

14.  Slaptažodis turi būti keičiamas ne rečiau kaip kas 6 mėnesius; 1  

15.  Slaptažodį turi sudaryti ne mažiau kaip 6 simboliai; 1  

16.  Slaptažodis turi būti sudarytas iš raidžių, skaičių ir specialiųjų simbolių; 1  

17.  Keičiant slaptažodį informacinė sistema neturi leisti nustatyti slaptažodžio iš buvusių 3 paskutinių slaptažodžių; 1  

18.  Pirmojo prisijungimo prie informacinės sistemos metu iš informacinės sistemos naudotojo turi būti reikalaujama, 

kad jis pakeistų slaptažodį; 
1  

19.  Turi būti draudžiama slaptažodžius atskleisti tretiesiems asmenims. 5  

 



 

 

Priedas Nr. 8 SPĮ IT apklausos klausimynas 

 

Kontaktinė informacija 

 

1. Nurodykite savo vardą ir pavardę: 

 

 

 

 

 

 

2. Nurodykite savo el. pašto adresą: 

 

 

 

 

 

 

3. Nurodykite savo telefono numerį: 

 

 

 

 

 

 

Bendra informacija apie įstaigą 

 

4. Nurodykite Jūsų įstaigos juridinio asmens pavadinimą (galite įrašyti sutrumpinimą): 

 

 

 

 

 

 

5. Nurodykite Jūsų įstaigos juridinio asmens kodą: 

 

 

 



 

 

 

 

 

6. Ar Jūsų įstaiga turi filialų? 

1. Taip, esame filialas 

2. Taip, esame pagrindinė įstaiga 

3. Ne 

7. Kokia Jūsų įstaigos nuosavybės forma? 

1. Valstybės, savivaldybės 

2. Privati 

8. Nurodykite Jūsų įstaigos tipą pagal teikiamas paslaugas: 

1. Ambulatorinė 

2. Stacionarinė 

3. Mišri 

 

Informacinių sistemų naudojimas  

 

9. Ar Jūsų įstaiga turi įsidiegusi informacinę sistemą (neskaitant Sveidra IS) (toliau apklausoje - pagrindinė SPĮ 

IS), kuri naudojama sveikatos priežiūros paslaugų teikimo procesams ir kurioje saugoma informacija apie 

pacientus, jų apsilankymus arba gydymą stacionare? 

 

1. Taip 

2. Ne 

10. Ar planuojate įsidiegti pagrindinę SPĮ IS? 

1. Taip, planuojame diegti ateityje. 

2. Taip, planuojame diegti ir yra parengtas projektas. 

3. Neplanuojame 

11. Kokiu būdu įsigijote pagrindinę SPĮ IS? 

1. Nuomojamės 

2. Įsigijome SPĮ IS licencijas 

3. Užsisakėme SPĮ IS kūrimo paslaugas 

4. Kita  

12. Iš kokių lėšų Jūsų įstaiga įsigijo pagrindinę SPĮ IS? 

1. Iš ES paramos lėšų 

2. Iš valstybės biudžeto lėšų 

3. Iš Jūsų įstaigos lėšų 

4. Kitą (įrašykite)  

13. Nurodykite, ar Jūsų įstaigos pagrindinė SPĮ IS yra skirta: 

1. Tik ambulatorinėms paslaugoms 

2. Tik stacionarinėms paslaugoms 

3. Universali (tiek skirta ambulatorinėms, tiek stacionarinėms paslaugoms) 

14. Ar Jūsų įstaigos pagrindinė SPĮ IS automatizuotai patikrina informaciją apie pacientų draustumo būseną? 

1. Taip 

2. Ne 

15. Kaip Jūsų įstaigos pagrindinė SPĮ IS suintegruota su Sveidra IS? 

1. Informacija suvedama tiesiai į Sveidra IS (naudojama tik Sveidra IS). 

2. Informacija suvedama įstaigos IS ir importuojama į Sveidra IS. 

3. Informacija suvedama atskirai įstaigos IS ir Sveidra IS. 

 

 



 

 

 

16. Išrinkite Jūsų įstaigai būdingiausią ambulatorinės apskaitos vykdymo būdą: 

1. Pacientas registruojamas Sveidra IS, personalas atspausdina apskaitos formą,užpildo ją 

rankomis ir suveda duomenis į Sveidra IS. 

2. Pacientas registruojamas įstaigos IS, personalas atspausdina apskaitos formą, užpildo ją 

rankomis, suveda rankomis duomenis į įstaigos IS, sugeneruojamas importo failas, duomenys 

importuojami į Sveidra IS. 

3. Pacientas registruojamas įstaigos IS, personalas atspausdina apskaitos formą, užpildo ją 

rankomis, suveda duomenis į Sveidra IS. 

4. Pacientas registruojamas įstaigos IS, apskaitos forma pildoma įstaigos IS, suformuojamas 

importo failas, duomenys importuojami į Sveidra IS. 

5. Viskas vykdoma pagrindinėje SPĮ IS, duomenys automatiškai perduodamami į Sveidra IS nieko 

nespausdinant. 

6. Kita (įrašyti): 

 

 

 

 

 

17. Išrinkite Jūsų įstaigai būdingiausią stacionarinės apskaitos vykdymo būdą: 

1. Pacientas registruojamas Sveidra IS, personalas atspausdina apskaitos formą,užpildo ją 

rankomis ir suveda duomenis į Sveidra IS. 

2. Pacientas registruojamas įstaigos IS, personalas atspausdina apskaitos formą, užpildo ją 

rankomis, suveda rankomis duomenis į įstaigos IS, sugeneruojamas importo failas, duomenys 

importuojami į Sveidra IS. 

3. Pacientas registruojamas įstaigos IS, personalas atspausdina apskaitos formą, užpildo ją 

rankomis, suveda duomenis į Sveidra IS. 

4. Pacientas registruojamas įstaigos IS, apskaitos forma pildoma įstaigos IS, suformuojamas 

importo failas, duomenys importuojami į Sveidra IS. 

5. Viskas vykdoma pagrindinėje SPĮ IS, duomenys automatiškai perduodamami į Sveidra IS nieko 

nespausdinant. 

6. Kita (įrašyti) 

 

 

 

 

 

18. Ar pildote informaciją apie epikrizes informacinėse sistemose? 

1. Taip, pildome pagrindinėje SPĮ IS. 

2. Taip, pildome, saugome elektroniniu būdu (pvz., MS word, pdf ir kt. formatais), bet ne 

pagrindinėje SPĮ IS . 

3. Ne, informacinėse sistemose nepildome. 

4. Kita  

19. Kaip saugote informaciją apie epikrizes gautą iš kitų įstaigų? 

1. Saugome pagrindinėje SPĮ IS. 

2. Saugome elektroniniu būdu (pvz., MS word, pdf ir kt. formatais), bet ne pagrindinėje SPĮ IS. 

3. Informacinėse sistemose nesaugome. 

4. Kita (įrašyti)  

20. Kokią prieigą prie pagrindinės SPĮ IS turi gydytojai? 

1. Mato tik savo gydytų, gydomų pacientų sveikatos istoriją. 

2. Iš anksto mato prisirašiusių pacientų sveikatos istoriją. 

3. Mato visų įstaigos pacientų sveikatos istoriją (specialaus leidimo prieiti prie duomenų nereikia). 



 

 

4. Kita  

 

21. Kaip prieiga prie pagrindinės SPĮ IS naikinama, darbuotojui nutraukus darbo santykius? 

1. Prieiga naikinama automatiškai, personalui pažymėjus, kad asmuo nebedirba įstaigoje. 

2. Prieiga naikinama rankiniu būdu kiekvienai informacinei sistemai atskirai. 

3. Prieiga nėra panaikinama. 

4. Kita  

22. Ar rezidentai gali naudotis pagrindine SPĮ IS? 

1. Taip 

2. Ne 

3. Kita  

23. Nurodykite Jūsų įstaigos naudojamų informacinių sistemų paskirtį (jei nenurodyta sąraše ir pasirenkama 

kita), gamintojus, pavadinimus, diegimo metus ir kaštus: 

 

 Paskirtis Gamintojas Pavadinimas Diegimo 

metai 

Diegimo 

kaštai 

Pagrindinė SPĮ IS ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Išankstinės pacientų registracijos informacinė sistema ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Laboratorinių tyrimų (biologinių, mikrobiologinių 

tyrimų ir kt.) informacinė sistema ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Radiologinių ir instrumentinių tyrimų informacijos 

tvarkymui skirta informacinė sistema (pvz., 

medicininių vaizdų archyvavimo serveris PACS) 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Specializuotos odontologijos informacinė sistema 
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Imunoprofilaktikos (skiepų) informacinė sistema ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Kita ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Kita ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Kita ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Kita ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Kita 
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

 
24. Ar Jūsų įstaiga naudoja brūkšninius kodus arba RFID (radijo dažnio identifikatorius)? 

1. Taip 

2. Ne 

 

25. Ar yra poreikis naudoti brūkšninius kodus ir/ar RFID (radijo dažnio identifikatorius)? 

1. Taip, yra poreikis ir planuojama naudoti. 

2. Taip, yra poreikis, bet dar neplanuojama naudoti. 

3. Nėra poreikio. 



 

 

 

 

 

26. Kam Jūsų įstaigoje naudojami brūkšniniai kodai ir/ar RFID (galima pasirinkti kelis variantus)? 

1. Laboratorijos mėginiams 

2. Pacientų identifikavimui 

3. Vaistams 

4. Apskaitos dokumentams 

5. Kitoms reikmėms  

27. Trumpai aprašykite, kaip Jūsų įstaigos vidinės informacinės sistemos (pagrindinė SPĮ IS ir specializuotos 

informacinės sistemos)  tarpusavyje integruotos: 

 

 

 

 

 

 

28. Trumpai aprašykite Jūsų įstaigos vidinių informacinių sistemų integraciją su išorinėmis sistemomis (su 

kokiomis ir kaip): 

 

 

 

 

 

 

Informacinių sistemų funkcijos 

 

29. Nurodykite informacinių sistemų poreikio aktualumą Jūsų įstaigos paslaugų teikimo organizavime ir 

klinikinėje veikloje: 

 

 Visiškai 

neaktualus 

Neaktualus Aktualus Labai 

aktualus 

Nevykdome 

šios veiklos 

Išankstinė pacientų registracija el. būdu ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Pacientų atvykimo registracija el. būdu 
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Statistinės ambulatorinės apskaitos formos pildymas 

(dabartinė 025/a-LK forma) el. būdu ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Pacientų medicininės (klinikinės) informacijos 

ambulatorinio apsilankymo metu pildymas 

(anamnezė, nusiskundimai ir kt.) el. būdu 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Siuntimų konsultacijai, tyrimui, gydymui savo 

įstaigoje registravimas el. būdu ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Siuntimų konsultacijai, tyrimui, gydymui į kitą 

įstaigą pildymas ir išsiuntimas el. būdu  ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 



 

 

Statistinės stacionarinės apskaitos formos pildymas 

(dabartinė 066/a-LK forma) el. būdu ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Stacionaro epikrizės pildymas el. būdu ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Pacientų medicininės informacijos apie stacionarinį 

gydymą tvarkymas (anamnezė, nusiskundimai ir kt.) 

el. būdu 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Laboratorijos užsakymų ir/ar rezultatų valdymas el. 

būdu ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Skaitmeninių vaizdų (radiologinių ir/ar 

instrumentinių tyrimų rezultatai) saugojimas ir/ar 

peržiūra el. būdu 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Medicininės įrangos (inventoriaus) valdymas el. būdu 
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Vaistų užsakymo ir/ar tiekimo į padalinius valdymas 

el. būdu ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Receptų formos pildymas el. būdu ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Operacinių valdymas el. būdu ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Lovų fondo valdymas el. būdu ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Hospitalizavimo planavimas (chirurginiam ar 

terapiniam gydymui ir kt.) el. būdu  ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Prevencinių programų valdymas (pacientų kvietimas 

ištyrimui, jų stebėsena ir kt.) el. būdu ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Imunoprofilaktikos (skiepijimų) planavimas ir/ar 

apskaita el. būdu ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Telemedicina (telemonitoringas, telepaslaugos ir kt.) ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Informacijos apie gimimus, mirtis registravimas el. 

būdu ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Nėštumų stebėjimas ir/ar sekimas el. būdu ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Įstaigos resursų (patalpų ir kt.) valdymas ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

 

30. Ar naudojamos informacinės sistemos turi šį funkcionalumą ir ar funkcionalumas tenkina naudotojų poreikį? 

 

 Tenkina Iš dalies 

tenkina 

Netenkina Neturi 

Išankstinė pacientų registracija el. būdu ❏ ❏ ❏ ❏ 

Pacientų atvykimo registracija el. būdu ❏ ❏ ❏ ❏ 



 

 

Statistinės ambulatorinės apskaitos formos pildymas 

(dabartinė 025/a-LK forma) el. būdu ❏ ❏ ❏ ❏ 

Pacientų medicininės (klinikinės) informacijos 

ambulatorinio apsilankymo metu pildymas (anamnezė, 

nusiskundimai ir kt.) el. būdu 

❏ ❏ ❏ ❏ 

Siuntimų konsultacijai, tyrimui, gydymui savo įstaigoje 

registravimas el. būdu ❏ ❏ ❏ ❏ 

Siuntimų konsultacijai, tyrimui, gydymui į kitą įstaigą 

pildymas ir išsiuntimas el. būdu  ❏ ❏ ❏ ❏ 

Statistinės stacionarinės apskaitos formos pildymas 

(dabartinė 066/a-LK forma) el. būdu ❏ ❏ ❏ ❏ 

Stacionaro epikrizės pildymas el. būdu ❏ ❏ ❏ ❏ 

Pacientų medicininės informacijos apie stacionarinį gydymą 

tvarkymas (anamnezė, nusiskundimai ir kt.) el. būdu ❏ ❏ ❏ ❏ 

Laboratorijos užsakymų ir/ar rezultatų valdymas el. būdu ❏ ❏ ❏ ❏ 

Skaitmeninių vaizdų (radiologinių ir/ar instrumentinių 

tyrimų rezultatai) saugojimas ir/ar peržiūra el. būdu ❏ ❏ ❏ ❏ 

Medicininės įrangos (inventoriaus) valdymas el. būdu ❏ ❏ ❏ ❏ 

Vaistų užsakymo ir/ar tiekimo į padalinius valdymas el. 

būdu ❏ ❏ ❏ ❏ 

Receptų formos pildymas el. būdu ❏ ❏ ❏ ❏ 

Operacinių valdymas el. būdu ❏ ❏ ❏ ❏ 

Lovų fondo valdymas el. būdu ❏ ❏ ❏ ❏ 

Hospitalizavimo planavimas (chirurginiam ar terapiniam 

gydymui ir kt.) el. būdu  ❏ ❏ ❏ ❏ 

Prevencinių programų valdymas (pacientų kvietimas 

ištyrimui, jų stebėsena ir kt.) el. būdu ❏ ❏ ❏ ❏ 

Imunoprofilaktikos (skiepijimų) planavimas ir/ar apskaita el. 

būdu ❏ ❏ ❏ ❏ 

Telemedicina (telemonitoringas, telepaslaugos ir kt.) ❏ ❏ ❏ ❏ 

Informacijos apie gimimus, mirtis registravimas el. būdu ❏ ❏ ❏ ❏ 

Nėštumų stebėjimas ir/ar sekimas el. būdu ❏ ❏ ❏ ❏ 

Įstaigos resursų (patalpų ir kt.) valdymas ❏ ❏ ❏ ❏ 

 
 



 

 

 

31. Ar artimiausiu metu Jūsų įstaigoje planuojama diegti/tobulinti šiuos informacinių sistemų funkcionalumus 

(1-3 metų laikotarpyje)? 

 

 Planuojame diegti/ 

tobulinti 

Pokyčių 

neplanuojame 

Išankstinė pacientų registracija el. būdu ❏ ❏ 

Pacientų atvykimo registracija el. būdu ❏ ❏ 

Statistinės ambulatorinės apskaitos formos pildymas (dabartinė 025/a-LK forma) 

el. būdu ❏ ❏ 

Pacientų medicininės (klinikinės) informacijos ambulatorinio apsilankymo metu 

pildymas (anamnezė, nusiskundimai ir kt.) el. būdu ❏ ❏ 

Siuntimų konsultacijai, tyrimui, gydymui savo įstaigoje registravimas el. būdu ❏ ❏ 

Siuntimų konsultacijai, tyrimui, gydymui į kitą įstaigą pildymas ir išsiuntimas el. 

būdu  ❏ ❏ 

Statistinės stacionarinės apskaitos formos pildymas (dabartinė 066/a-LK forma) 

el. būdu ❏ ❏ 

Stacionaro epikrizės pildymas el. būdu ❏ ❏ 

Pacientų medicininės informacijos apie stacionarinį gydymą tvarkymas 

(anamnezė, nusiskundimai ir kt.) el. būdu ❏ ❏ 

Laboratorijos užsakymų ir/ar rezultatų valdymas el. būdu 
❏ ❏ 

Skaitmeninių vaizdų (radiologinių ir/ar instrumentinių tyrimų rezultatai) 

saugojimas ir/ar peržiūra el. būdu ❏ ❏ 

Medicininės įrangos (inventoriaus) valdymas el. būdu ❏ ❏ 

Vaistų užsakymo ir/ar tiekimo į padalinius valdymas el. būdu ❏ ❏ 

Receptų formos pildymas el. būdu ❏ ❏ 

Operacinių valdymas el. būdu ❏ ❏ 

Lovų fondo valdymas el. būdu 
❏ ❏ 

Hospitalizavimo planavimas (chirurginiam ar terapiniam gydymui ir kt.) el. būdu  ❏ ❏ 

Prevencinių programų valdymas (pacientų kvietimas ištyrimui, jų stebėsena ir 

kt.) el. būdu ❏ ❏ 

Imunoprofilaktikos (skiepijimų) planavimas ir/ar apskaita el. būdu ❏ ❏ 

Telemedicina (telemonitoringas, telepaslaugos ir kt.) ❏ ❏ 



 

 

Informacijos apie gimimus, mirtis registravimas el. būdu 
❏ ❏ 

Nėštumų stebėjimas ir/ar sekimas el. būdu ❏ ❏ 

Įstaigos resursų (patalpų ir kt.) valdymas ❏ ❏ 

 

32. Kokius papildomus funkcionalumus esate įsidiegę ar planuojate diegti? 

 

 

 

 

 

 

Informacinių technologijų valdymas ir personalas 

 

33. Kiek Jūsų įstaigoje yra atsakingų už informacinių technologijų sistemų palaikymą darbuotojų (jei perkate 

išorines paslaugas, įrašykite 0)? 

1. 0 

2. 1 

3. 2 

4. 3 

5. 4 

6. 5 

7. daugiau nei 5 (įrašykite) __ 

 

34. Įvertinkite Jūsų įstaigos geriausių informacinių technologijų darbuotojų kvalifikaciją šiose srityse: 

 

 Labai didelė Didelė Vidutiniška Žema Nėra 

poreikio 

Informacinių sistemų kūrimo proceso išmanymas ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Informacinių technologijų saugos žinios ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Informacinių technologijų infrastruktūros valdymo 

žinios ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Informacinių technologijų priežiūros palaikymo 

proceso, ITIL žinios ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Informacinių technologijų projektų valdymas ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Informacinių technologijų administratoriaus žinios ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Duomenų bazių valdymo sistemų žinios ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Programavimo žinios ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 



 

 

E-sveikatos standartų išmanymas 
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

 

35. Įvertinkite labiausiai patyrusių informacinių technologijų darbuotojų patirtį šiose srityse (labiausiai patyrusių 

darbuotojų skaičius ir jų patirties IT srityje stažo vidurkis metais): 

 

 Labiausiai 

patyrusių 

darbuotojų skaičius 

Stažo vidurkis 

metais 

Sveikatos informacinių sistemų diegimo patirtis ❏ ❏ 

Informacinių technologijų projektų valdymo patirtis ❏ ❏ 

Informacinių technologijų infrastruktūros valdymo ir administravimo patirtis ❏ ❏ 

Programavimo patirtis ❏ ❏ 

 

36. Ar Jūsų įstaigos filialai informacinių technologijų valdymo klausimus sprendžia savarankiškai? 

1. Taip, visiškai savarankiškai. 

2. Taip, bet derina sprendimus su pagrindine įstaiga. 

3. Ne, savarankiško informacinių technologijų valdymo nevykdo. 

37. Ar Jūsų įstaiga turi patvirtintą informacinių technologijų strategijos dokumentą? 

1. Taip 

2. Ne 

 

Informacinių technologijų poreikiai 

 

38. Įvertinkite informacinių sistemų diegimo ir informacinių technologijų ūkio palaikymo problemas Jūsų 

įstaigoje: 

 

 Taip, sutinku Iš dalies 

sutinku 

Nesutinku Nežinau 

Įstaigoje skiriamas per mažas prioritetas informacinių 

sistemų diegimui/naudojimui ❏ ❏ ❏ ❏ 

Įstaigai nepakanka piniginių lėšų informacinių sistemų 

diegimui ❏ ❏ ❏ ❏ 

Įstaigos medicinos personalo, būsimo informacinių sistemų 

naudotojo, pasipriešinimas ❏ ❏ ❏ ❏ 

Nepakankamas medicinos personalo, kuris turėtų naudotis 

informacinėmis sistemomis, kompiuterinis raštingumas ❏ ❏ ❏ ❏ 

Nepakankama įstaigos informacinių technologijų personalo 

kvalifikacija ❏ ❏ ❏ ❏ 

Nepakankamas įstaigos informacinių technologijų 

darbuotojų skaičius ❏ ❏ ❏ ❏ 

 



 

 

 

39. Su kokiomis kitomis informacinių sistemų diegimo ir informacinių technologijų ūkio palaikymo 

problemomis susiduria Jūsų įstaiga? 

 

 

 

 

 

 

40. Dėl kokių priežasčių neįsidiegėte pagrindinės SPĮ informacinės sistemos? 

 

 Taip, sutinku Iš dalies 

sutinku 

Nesutinku Nežinau 

Įstaigoje skiriamas per mažas prioritetas informacinių 

sistemų diegimui/naudojimui ❏ ❏ ❏ ❏ 

Aiškios informacinių sistemų naudojimo naudos nebuvimas ❏ ❏ ❏ ❏ 

Medicinos personalas, būsimas informacinių sistemų 

naudotojas, nėra pasirengęs naudoti informacines sistemas ❏ ❏ ❏ ❏ 

Nepakankama įstaigos informacinių technologijų personalo 

kvalifikacija ❏ ❏ ❏ ❏ 

Nepakankamas įstaigos informacinių technologijų 

darbuotojų skaičius ❏ ❏ ❏ ❏ 

41. Ar yra kitų priežasčių, dėl kurių neįsidiegėte pagrindinės SPĮ informacinės sistemos? Jei taip, kokių? 

 

 

 

 

 

42. Kas yra svarbiausia sėkmingam informacinių sistemų diegimui ir naudojimui Jūsų įstaigoje? 

 

 Sutinku Iš dalies 

sutinku 

Nesutinku Nežinau 

Metodinis palaikymas 
❏ ❏ ❏ ❏ 

Kvalifikacijos tobulinimas ❏ ❏ ❏ ❏ 

Bendradarbiavimas tarp įstaigų kartu diegiant ir valdant IS 

įstaigose ❏ ❏ ❏ ❏ 

Patirties apsikeitimas su panašaus pobūdžio įstaigomis ❏ ❏ ❏ ❏ 

Pakankamo finansavimo užtikrinimas ❏ ❏ ❏ ❏ 



 

 

43. Kiek Jūsų įstaigai reikėtų ir kiek planuojama investuoti į informacinių sistemų ir informacinių technologijų 

infrastruktūrą per ateinančius 3 metus? 

 

 Suma pagal 

poreikius 

(litais)

  

Kiek 

planuojama 

investuoti iš 

ES paramos 

lėšų (litais) 

Kiek 

planuojama 

investuoti iš 

valstybės 

biudžeto lėšų 

(litais) 

Kiek 

planuojama 

investuoti iš 

įstaigos lėšų 

(litais) 

Informacinių sistemų įsigijimui/ diegimui/ tobulinimui ❏ ❏ ❏ ❏ 

Informacinių technologijų infrastruktūrai (serveriai, tinklo 

įranga, serverinių įranga) ❏ ❏ ❏ ❏ 

Kompiuterizuotoms darbo vietoms 
❏ ❏ ❏ ❏ 

 

Informacinių technologijų infrastruktūra 

 

44. Nurodykite naudojamo interneto ryšio tipą: 

1. Mobilus plačiajuostis ryšys 

2. Fiksuoto ryšio prieiga 

3. Šviesolaidinis (optinis) ryšys 

4. Skaitmeninė abonentinė linija DSL 

5. Kitas - įrašykite:  

45. Nurodykite Jūsų įstaigos naudojamo interneto ryšio paslaugų tiekėjo/(-jų) teikiamo interneto ryšio 

greitaveiką Lietuvoje (Mb per sekundę): 

 

 

 

 

 

46. Ar Jūsų įstaiga turi nutolusių padalinių/filialų ir ar jie apjungti į bendrą tinklą? 

1. Nėra nutolusių padalinių/ filialų. 

2. Yra nutolusių padalinių/ filialų, bet jie neapjungti. 

3. Yra nutolusių padalinių/ filialų ir jų dalis sujungta į bendrą tinklą. 

4. Yra nutolusių padalinių/ filialų ir jie visi apjungti į bendrą tinklą. 

47. Ar Jūsų įstaigos darbuotojai gali jungtis prie pagrindinės SPĮ informacinės sistemos iš nutolusių darbo vietų 

(pvz., iš namų, kitos ne darbo vietos)? 

1. Taip 

2. Ne 

48. Ar yra patvirtinta nuotolinės prieigos suteikimo tvarka? 

1. Taip 

2. Ne 

49. Kiek gydytojų turi ir naudoja el. parašui reikalingas priemones (sertifikatus ir/arba skaitytuvus)? 

 

 

 

 



 

 

 

 

50. Kokia procentinė dalis radiologinių ir instrumentinių tyrimų rezultatų pateikiami skaitmeniniu būdu? 

 

 

 

 

 

 

51. Nurodykite Jūsų įstaigos: 

 

 Bendras 2011 

metų pab. 

Kompiuteriai 

įsigyti per 

praėjusius 3 

metus 

Kompiuterizuotų 

darbo vietų 

poreikis ateityje 

Kompiuterizuotų darbo vietų, susijusių su sveikatos priežiūros 

paslaugų teikimu, skaičių ❏ ❏ ❏ 

Virtualių ar terminalinių (nutolusių) darbo vietų skaičių ❏ ❏ ❏ 

 

52. Kokias duomenų bazių valdymo sistemas naudojate (galite pasirinkti kelis variantus)? 

1. Oracle 

2. MS SQL 

3. My SQL 

4. Postgre SQL 

5. DB2 

6. Informix 

7. Kita  

53. Nurodykite Jūsų įstaigos: 

 

  

Bendrą turimų duomenų saugyklų talpą (TB) ❏ 

-  iš jų, skaitmeninių vaizdų (radiologinių ir/ar instrumentinių tyrimų rezultatai) saugojimui (TB) ❏ 

Išnaudotą turimų duomenų saugyklų talpą (TB) 
❏ 

- iš jų išnaudotų skaitmeninių vaizdų (radiologinių ir/ar instrumentinių tyrimų rezultatai) 

saugojimui (TB) ❏ 

 

54. Nurodykite fizinių serverių skaičių pagal paskirtį (jei turite vieną serverį kelioms nurodytoms funkcijoms 

vykdyti, tuomet rašykite vieneto dalimis): 

 

  



 

 

Įstaigos pagrindinė SPĮ IS 
❏ 

Radiologinių ir instrumentinių tyrimų informacijai tvarkyti (pvz., medicininių vaizdų 

archyvavimo serveris ir kt.) ❏ 

Laboratorinių tyrimų (biologinių, mikrobiologinių tyrimų ir kt.) informacinei sistemai skirtas 

serveris ❏ 

Sveidra IS (VLK IS) ❏ 

LAN/AD/el. pašto/failų/spausdinimo serveriai ❏ 

Terminalinis/virtualių darbo vietų serveris ❏ 

Kiti serveriai 
❏ 

Bendras serverių skaičius ❏ 

55. Ar turite virtualių serverių? 

1. Taip 

2. Ne 

56. Kokios yra naudojamos tinklo apsaugos priemonės įskaitant techninę ir programinę įrangą (galima pasirinkti 

kelis variantus)? 

1. Ugniasienė (angl. firewall) 

2. Įsilaužimo nustatymo sistema (angl. intrusion detection system) 

3. Įsilaužimo prevencijos sistema (angl. intrusion prevention system) 

4. Centralizuota antivirusinė programinė įranga 

5. Kita  

57. Ar Jūsų įstaigoje yra atskira patalpa serveriams (tarnybinėms stotims) saugoti, į kurią prieiga yra apribota ir 

kontroliuojama? 

1. Taip 

2. Ne 

58. Ar reguliariai daromos atsarginės elektroninės informacijos kopijos? 

1. Daromos automatizuotai 

2. Daromos neautomatizuotai 

3. Nedaromos 

59. Kokiu būdu daromos atsarginės kopijos (galima pasirinkti kelis variantus)? 

1. Į išorinę duomenų saugyklą (angl. HDD) 

2. Į išorinę juostinę saugyklą  

3. Į optinius diskus (angl. CD, DVD) 

4. Kita  

60. Ar yra atliekami periodiniai elektroninės informacijos atkūrimo iš kopijų bandymai? 

1. Taip, kartą per mėnesį 

2. Taip, kartą per metus 

3. Atliekami nereguliariai 

4. Bandymai neatliekami 

61. Ar Jūsų įstaigoje yra įranga apsauganti serverius nuo elektros dingimo, pvz. rezervinis maitinimo šaltinis, 

užtikrinantis informacinės sistemos kompiuterinės įrangos veikimą? 

1. Ne 

2. Taip (įrašykite kiek min. faktiškai)  

62. Kokios priemonės naudojamos apsaugai nuo elektros tiekimo sutrikimų? 

1. UPS 

2. UPS + generatorius 



 

 

3. Kitos priemonės  

 

Pagrindinės SPĮ IS reglamentavimas 

 

63. Ar yra patvirtinti pagrindinės SPĮ IS nuostatai Jūsų įstaigoje? 

1. Taip 

2. Ne 

3. Šiuo metu rengiama 

4. Kita  

64. Ar yra parengta pagrindinės SPĮ IS specifikacija? 

1. Taip 

2. Ne 

3. Šiuo metu rengiama 

4. Kita  

65. Ar yra pagrindinės SPĮ IS diegimo instrukcija? 

1. Taip 

2. Ne 

3. Šiuo metu rengiama 

4. Kita  

66. Ar įstaigoje egzistuoja pagrindinės SPĮ IS naudotojų instrukcijos? 

1. Taip 

2. Ne 

3. Šiuo metu rengiama 

4. Kita  

67. Ar yra patvirtinta pagrindinės SPĮ IS incidentų registracijos ir valdymo tvarka? 

1. Taip 

2. Ne 

3. Šiuo metu rengiama 

4. Kita  

68. Ar egzistuoja pagrindinės SPĮ IS pakeitimų registras? 

1. Taip 

2. Ne 

3. Šiuo metu rengiama 

4. Kita  

69. Ar Jūsų įstaiga turi pagrindinės SPĮ IS duomenų saugos nuostatus reglamentuojančius dokumentus? 

1. Taip 

2. Ne 

3. Šiuo metu rengiama 

4. Kita  

70. Ar Jūsų įstaiga turi patvirtintą pagrindinės SPĮ IS veiklos tęstinumo valdymo planą? 

1. Taip 

2. Ne 

3. Šiuo metu rengiama 

4. Kita  

 

Duomenų sauga 

71. Ar Jūsų įstaiga yra įregistruota Valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje kaip duomenų valdytojas, 

tvarkantis pacientų asmens duomenis?  

 

1. Taip 

2. Ne 

3. Pateikta dokumentacija registravimui 



 

 

4. Kita  

72. Pažymėkite tikslus, dėl kurių renkate ir tvarkote/naudojate pacientų duomenis (galima pasirinkti kelis 

variantus): 

1. Sveikatos priežiūros paslaugų teikimas 

2. Klinikinių tyrimų atlikimas 

3. Lėtinių ligų prevencija 

4. Suteiktų sveikatos priežiūros paslaugų apskaita 

5. Pacientų registracija 

6. Medicininės dokumentacijos pildymas 

7. Statistinė analizė 

8. Pacientų informavimas apie paslaugų naujienas 

9. Vaizdo stebėjimo kamerų naudojimas 

10. Laikinojo nedarbingumo bei kitų dokumentų išdavimas 

11. Dėl kitų tikslų  

73. Nurodykite, kiek kartų žemiau išvardintoms institucijoms įstaiga teikė pacientų sveikatos duomenis 

Lietuvoje per paskutinius metus: 

 

 Įrašykite skaičių 

Teisėsaugos institucijoms  ❏ 

Draudimo bendrovėms ❏ 

Kitiems juridiniams asmenims ❏ 

Patiems pacientams ar jų atstovams ❏ 

 

74. Kokiu tikslu teikėte informaciją apie pacientą į užsienio šalis (galima pasirinkti kelis variantus)? 

1. Nes to reikėjo teikiant sveikatos priežiūros paslaugas pacientui 

2. Nes to prašė teisėsaugos institucijos 

3. Nes to prašė pats pacientas 

4. Nes to prašė draudimo bendrovė, turinti paciento sutikimą 

5. Nes to reikėjo klinikiniams tyrimams turint paciento sutikimą 

6. Neteikėme 

7. Kita  

75. Kokiu būdu teikiate informaciją apie pacientus (galima pasirinkti kelis variantus)? 

1. Elektroniniu paštu 

2. Faksu 

3. Paštu 

4. Per kurjerį 

5. Atvažiuoja ir pasiima patys 

6. Neteikiame 

7. Kitaip  

76. Ar perduodate el. paštu e-parašu pasirašytus dokumentus? 

1. Taip 

2. Ne 

3. Neteikiame 

4. Kita  

77. Ar turite vidines taisykles, kuriose reglamentuojamas pacientų duomenų tvarkymas Jūsų įstaigoje?  

1. Taip 

2. Ne 

 



 

 

 

 

Dėkojame už dalyvavimą apklausoje. Siekdami gauti kuo patikimesnius duomenis, prašome atspausdinti anketą 

spaudžiant Tęsti apklausą ir kito atsivėrususio lango dešinėje spaudžiant ikoną print. Atspausdintą anketą su 

įstaigos vadovo pasirašytu lydraščiu prašome atsiųsti Sveikatos apsaugos ministerijai el. paštu: 

sam.aspi@sam.lt. 

 

Jei suklydote pildydami anketą, ištaisytus atsakymus nurodykite žemiau, referuodami į atitinkamą klausimo 

numerį: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Priedas Nr. 9 SPĮ finansininkų klausimynas 

Kontaktinė informacija 

 

1. Nurodykite savo vardą ir pavardę: 

 

 

 

 

 

2. Nurodykite savo el. pašto adresą: 

 

 

 

 

 

3. Nurodykite savo telefono nr.: 

 

 

 

 

 

 

Bendra informacija apie įstaigą 

 

4. Nurodykite Jūsų įstaigos juridinio asmens pavadinimą: 

 

 

 

 

 

5. Nurodykite Jūsų įstaigos juridinio asmens kodą: 

 

 

 

 

 

 

 

6. Nurodykite Jūsų įstaigos tipą pagal teikiamas paslaugas: 



 

 

1. Ambulatorinė 

2. Stacionarinė 

3. Mišri 

 

Finansai 

 

7. Nurodykite Jūsų įstaigos: 

 

  

Pajamas per 2010 metus (litais) ❏ 

Sąnaudas per 2010 metus (litais) ❏ 

8. Nurodykite, kiek per 2010 metus Jūsų įstaiga skyrė investicijoms (litais) į informacines technologijas: 

 

  

Informacinių sistemų kūrimui, diegimui ir tobulinimui ❏ 

Informacinių technologijų infrastruktūrai (serverių ir ryšių techninei įrangai, serverinei įrangai ir 

kt.) ❏ 

Informacinių technologijų priežiūrai ir palaikymui ❏ 

Darbo vietų kompiuterinei technikai (kompiuteriams, printeriams, skeneriams darbo vietose) ❏ 

9. Kokios buvo įstaigos faktinės sąnaudos esamų IT sistemų palaikymui 2010 metais (litais)? 

 

  

IT infrastruktūrai (serveriai, serverinės, tinklo įranga), iš jų: ❏ 

- Serverių nuoma (pvz., interneto svetainės ir pan.) ❏ 

- IT infrastruktūros priežiūros perkamos paslaugos (kompiuterinės technikos priežiūra, tinklų 

priežiūra) ❏ 

- Kitos sanaudos ❏ 

Komp. darbo vietų priežiūrai, iš jų: ❏ 

- Darbo vietų techninės/programinės įrangos nuoma ❏ 

- Perkamos kompiuterizuotų darbo vietų priežiūros paslaugos ❏ 

- Kitos sanaudos ❏ 

Internetinio ryšio paslaugos ❏ 



 

 

10. Nurodykite, kiek 2010 metais buvo skirta informacinių technologijų (IT) funkcijas atliekančių darbuotojų 

(jei įstaiga turi tokių darbuotojų) darbo užmokesčiui: 

1. Neturi IT funkcijas atliekančių darbuotojų 

2. Turi IT funkcijas atliekančių darbuotojų (įrašykite):  

 

Įstaigos statistinė informacija 

 

11. Koks buvo Jūsų įstaigos paslaugų (ambulatorinių apsilankymų) skaičius 2011 m. gruodžio 31 d. (per visus 

metus)? 

 

 

 

 

 

12. Koks buvo Jūsų įstaigos prisirašiusių pacientų skaičius 2011 m. gruodžio 31 d.? 

 

 

 

 

 

13. Koks buvo Jūsų įstaigos išrašytų iš stacionaro pacientų skaičius 2011 m. gruodžio 31 d.? 

 

 

 

 

 

14. Koks buvo Jūsų įstaigos lovų skaičius 2011 m. gruodžio 31 d.? 

 

 

 

 

 

15. Nurodykite Jūsų įstaigos darbuotojų skaičių: 

 

 Dirbančių 

pagrindiniame 

darbe 

Užimtų etatų 

Visų darbuotojų ❏ ❏ 

Gydytojų ❏ ❏ 



 

 

Slaugos personalo 
❏ ❏ 

 

Dėkojame už dalyvavimą apklausoje. Siekdami gauti kuo patikimesnius duomenis, prašome atspausdinti anketą 

spaudžiant Tęsti apklausą ir kito atsivėrususio lango dešinėje spaudžiant ikoną print. Atspausdintą anketą su 

įstaigos vadovo pasirašytu lydraščiu prašome atsiųsti Sveikatos apsaugos ministerijai el. paštu: 

sam.aspi@sam.lt. 

 

Jei suklydote pildydami anketą, ištaisytus atsakymus nurodykite žemiau, referuodami į atitinkamą klausimo 

numerį: 

 

 

 

 

 

 



 

 

Priedas Nr. 10 Odontologų klausimynas 

Kontaktinė informacija 

 

1. Nurodykite savo vardą ir pavardę: 

 

 

 

 

 

 

2. Nurodykite savo el. pašto adresą: 

 

 

 

 

 

 

3. Nurodykite savo telefono numerį: 

 

 

 

 

 

 

Bendra informacija apie įstaigą 

 

4. Nurodykite Jūsų įstaigos juridinio asmens pavadinimą (galite įrašyti sutrumpinimą): 

 

 

 

 

 

 

5. Nurodykite Jūsų įstaigos juridinio asmens kodą: 

 

 

 

 

 



 

 

6. Ar Jūsų įstaiga turi filialų? 

1. Taip, esame filialas 

2. Taip, esame pagrindinė įstaiga 

3. Ne 

7. Kokia Jūsų įstaigos nuosavybės forma? 

1. Valstybės, savivaldybės 

2. Privati 

 

Informacinių sistemų naudojimas  

 

8. Ar Jūsų įstaiga turi įsidiegusi informacinę sistemą (toliau apklausoje - pagrindinė SPĮ IS), kuri naudojama 

sveikatos priežiūros paslaugų teikimo procesams ir kurioje saugoma informacija apie pacientus, jų 

apsilankymus? 

 

1. Taip 

2. Ne 

9. Ar planuojate įsidiegti pagrindinę SPĮ IS? 

1. Taip, planuojame diegti ateityje. 

2. Taip, planuojame diegti ir yra parengtas projektas. 

3. Neplanuojame 

10. Kokiu būdu įsigijote pagrindinę SPĮ IS? 

1. Nuomojamės 

2. Įsigijome SPĮ IS licencijas 

3. Užsisakėme SPĮ IS kūrimo paslaugas 

4. Kita  

11. Iš kokių lėšų Jūsų įstaiga įsigijo pagrindinę SPĮ IS? 

1. Iš ES paramos lėšų 

2. Iš valstybės biudžeto lėšų 

3. Iš Jūsų įstaigos lėšų 

4. Kitą (įrašykite)  

12. Kokią prieigą prie pagrindinės SPĮ IS turi gydytojai? 

1. Mato tik savo gydytų, gydomų pacientų sveikatos istoriją. 

2. Iš anksto mato prisirašiusių pacientų sveikatos istoriją. 

3. Mato visų įstaigos pacientų sveikatos istoriją (specialaus leidimo prieiti prie duomenų nereikia). 

4. Kita  

13. Kaip prieiga prie pagrindinės SPĮ IS naikinama darbuotojui nutraukus darbo santykius? 

1. Prieiga naikinama automatiškai, personalui pažymėjus, kad asmuo nebedirba įstaigoje. 

2. Prieiga naikinama rankiniu būdu kiekvienai informacinei sistemai atskirai. 

3. Prieiga nėra panaikinama. 

4. Kita  

14. Ar rezidentai gali naudotis pagrindine SPĮ IS? 

1. Taip 

2. Ne 

3. Kita  

15. Nurodykite Jūsų įstaigos naudojamų informacinių sistemų paskirtį (jei nenurodyta sąraše ir pasirenkama 

kita), gamintojus, pavadinimus, diegimo metus ir kaštus: 

 

 Paskirtis Gamintojas Pavadinimas Diegimo 

metai 

Diegimo 

kaštai 

Pagrindinė SPĮ IS ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 



 

 

Išankstinės pacientų registracijos informacinė sistema 
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Radiologinių ir instrumentinių tyrimų informacijos 

tvarkymui skirta informacinė sistema (pvz., 

medicininių vaizdų archyvavimo serveris PACS) 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Specializuotos odontologijos informacinė sistema ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Kita ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Kita ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Kita ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Kita ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Kita ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

 

16. Ar Jūsų įstaiga naudoja brūkšninius kodus arba RFID (radijo dažnio identifikatorius)? 

1. Taip 

2. Ne 

17. Ar yra poreikis naudoti brūkšninius kodus ir/ar RFID (radijo dažnio identifikatorius)? 

1. Taip, yra poreikis ir planuojama naudoti. 

2. Taip, yra poreikis, bet dar neplanuojama naudoti. 

3. Nėra poreikio. 

18. Kam Jūsų įstaigoje naudojami brūkšniniai kodai ir/ar RFID (galima pasirinkti kelis variantus)? 

1. Pacientų identifikavimui 

2. Vaistams 

3. Apskaitos dokumentams 

4. Kitoms reikmėms  

19. Trumpai aprašykite, kaip Jūsų įstaigos vidinės informacinės sistemos (pagrindinė SPĮ IS ir specializuotos 

informacinės sistemos)  tarpusavyje integruotos: 

 

 

 

 

 

 

20. Trumpai aprašykite Jūsų įstaigos vidinių informacinių sistemų integraciją su išorinėmis sistemomis (su 

kokiomis ir kaip): 

 

 

 

 

 

 



 

 

Informacinių sistemų funkcijos 

 

21. Nurodykite informacinių sistemų poreikio aktualumą Jūsų įstaigos paslaugų teikimo organizavime ir 

klinikinėje veikloje: 

 

 Visiškai 

neaktualus 

Neaktualus Aktualus Labai 

aktualus 

Nevykdome 

šios veiklos 

Išankstinė pacientų registracija el. būdu ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Pacientų atvykimo registracija el. būdu ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Statistinės ambulatorinės apskaitos formos pildymas 

(dabartinė 025/a-LK forma) el. būdu ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Pacientų medicininės (klinikinės) informacijos 

ambulatorinio apsilankymo metu tvarkymas 

(anamnezė, nusiskundimai ir kt.) el. būdu 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Siuntimų konsultacijai, tyrimui, gydymui savo 

įstaigoje registravimas el. būdu ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Siuntimų konsultacijai, tyrimui, gydymui į kitą 

įstaigą pildymas ir išsiuntimas el. būdu  ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Laboratorijos užsakymų ir/ar rezultatų valdymas el. 

būdu ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Skaitmeninių vaizdų (radiologinių ir/ar 

instrumentinių tyrimų rezultatai) saugojimas ir/ar 

peržiūra el. būdu 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Medicininės įrangos (inventoriaus) valdymas el. būdu ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Vaistų užsakymo ir/ar tiekimo į padalinius valdymas 

el. būdu ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Receptų formos pildymas el. būdu  ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Prevencinių programų valdymas (pacientų kvietimas 

ištyrimui, jų stebėsena ir kt.) el. būdu ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Įstaigos resursų (patalpų ir kt.) valdymas ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

 

22. Ar naudojamos informacinės sistemos turi šį funkcionalumą ir ar funkcionalumas tenkina naudotojų poreikį? 

 

 Tenkina Iš dalies 

tenkina 

Netenkina Neturi 

Išankstinė pacientų registracija el. būdu ❏ ❏ ❏ ❏ 

Pacientų atvykimo registracija el. būdu ❏ ❏ ❏ ❏ 

Statistinės ambulatorinės apskaitos formos pildymas 

(dabartinė 025/a-LK forma) el. būdu ❏ ❏ ❏ ❏ 



 

 

Pacientų medicininės (klinikinės) informacijos 

ambulatorinio apsilankymo metu tvarkymas (anamnezė, 

nusiskundimai ir kt.) el. būdu 

❏ ❏ ❏ ❏ 

Siuntimų konsultacijai, tyrimui, gydymui savo įstaigoje 

registravimas el. būdu ❏ ❏ ❏ ❏ 

Siuntimų konsultacijai, tyrimui, gydymui į kitą įstaigą 

pildymas ir išsiuntimas el. būdu  ❏ ❏ ❏ ❏ 

Laboratorijos užsakymų ir/ar rezultatų valdymas el. būdu ❏ ❏ ❏ ❏ 

Skaitmeninių vaizdų (radiologinių ir/ar instrumentinių 

tyrimų rezultatai) saugojimas ir/ar peržiūra el. būdu ❏ ❏ ❏ ❏ 

Medicininės įrangos (inventoriaus) valdymas el. būdu ❏ ❏ ❏ ❏ 

Vaistų užsakymo ir/ar tiekimo į padalinius valdymas el. 

būdu ❏ ❏ ❏ ❏ 

Receptų formos pildymas el. būdu  ❏ ❏ ❏ ❏ 

Prevencinių programų valdymas (pacientų kvietimas 

ištyrimui, jų stebėsena ir kt.) el. būdu ❏ ❏ ❏ ❏ 

Įstaigos resursų (patalpų ir kt.) valdymas ❏ ❏ ❏ ❏ 

 

23. Ar Jūsų įstaigoje planuojama diegti/tobulinti šiuos informacinių sistemų funkcionalumus artimiausiu metu 

(1-3 metų laikotarpyje)? 

 

 Planuojame diegti/ 

tobulinti 

Pokyčių 

neplanuojame 

Išankstinė pacientų registracija el. būdu ❏ ❏ 

Pacientų atvykimo registracija el. būdu ❏ ❏ 

Statistinės ambulatorinės apskaitos formos pildymas (dabartinė 025/a-LK forma) 

el. būdu ❏ ❏ 

Pacientų medicininės (klinikinės) informacijos ambulatorinio apsilankymo metu 

tvarkymas (anamnezė, nusiskundimai ir kt.) el. būdu ❏ ❏ 

Siuntimų konsultacijai, tyrimui, gydymui savo įstaigoje registravimas el. būdu ❏ ❏ 

Siuntimų konsultacijai, tyrimui, gydymui į kitą įstaigą pildymas ir išsiuntimas el. 

būdu  ❏ ❏ 

Laboratorijos užsakymų ir/ar rezultatų valdymas el. būdu ❏ ❏ 

Skaitmeninių vaizdų (radiologinių ir/ar instrumentinių tyrimų rezultatai) 

saugojimas ir/ar peržiūra el. būdu ❏ ❏ 

Medicininės įrangos (inventoriaus) valdymas el. būdu ❏ ❏ 



 

 

Vaistų užsakymo ir/ar tiekimo į padalinius valdymas el. būdu 
❏ ❏ 

Receptų formos pildymas el. būdu  ❏ ❏ 

Prevencinių programų valdymas (pacientų kvietimas ištyrimui, jų stebėsena ir 

kt.) el. būdu ❏ ❏ 

Įstaigos resursų (patalpų ir kt.) valdymas ❏ ❏ 

 

24. Kokius papildomus funkcionalumus esate įsidiegę ar planuojate diegti? 

 

 

 

 

 

 

Informacinių technologijų valdymas ir personalas 

 

25. Kiek Jūsų įstaigoje yra atsakingų už informacinių technologijų sistemų palaikymą darbuotojų (jei perkate 

išorines paslaugas, įrašykite 0)? 

1. 0 

2. 1 

3. 2 

4. 3 

5. 4 

6. 5 

7. daugiau nei 5 (įrašykite) __ 

 

26. Įvertinkite Jūsų įstaigos geriausių informacinių technologijų darbuotojų kvalifikaciją šiose srityse: 

 

 Labai didelė Didelė Vidutiniška Žema Nėra 

poreikio 

Informacinių sistemų kūrimo proceso išmanymas ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Informacinių technologijų saugos žinios ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Informacinių technologijų infrastruktūros valdymo 

žinios ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Informacinių technologijų priežiūros palaikymo 

proceso, ITIL žinios ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Informacinių technologijų projektų valdymas ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Informacinių technologijų administratoriaus žinios ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Duomenų bazių valdymo sistemų žinios ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 



 

 

Programavimo žinios 
❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

E-sveikatos standartų išmanymas ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

27. Įvertinkite labiausiai patyrusių informacinių technologijų darbuotojų patirtį šiose srityse (labiausiai patyrusių 

darbuotojų skaičius ir jų patirties IT srityje stažo vidurkis metais): 

 

 Labiausiai 

patyrusių 

darbuotojų skaičius 

Stažo vidurkis 

metais 

Sveikatos informacinių sistemų diegimo patirtis ❏ ❏ 

Informacinių technologijų projektų valdymo patirtis Informacinių technologijų 

infrastruktūros valdymo ir administravimo patirtis ❏ ❏ 

Programavimo patirtis ❏ ❏ 

 

28. Ar Jūsų įstaigos filialai informacinių technologijų valdymo klausimus sprendžia savarankiškai? 

1. Taip, visiškai savarankiškai. 

2. Taip, bet derina sprendimus su pagrindine įstaiga. 

3. Ne, savarankiško informacinių technologijų valdymo nevykdo. 

29. Ar Jūsų įstaiga turi patvirtintą informacinių technologijų strategijos dokumentą? 

1. Taip 

2. Ne 

 

Informacinių technologijų poreikiai 

 

30. Įvertinkite informacinių sistemų diegimo ir informacinių technologijų ūkio palaikymo problemas Jūsų 

įstaigoje: 

 

 Taip, sutinku Iš dalies 

sutinku 

Nesutinku Nežinau Netaikoma 

Įstaigoje skiriamas per mažas prioritetas informacinių 

sistemų diegimui/naudojimui ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Įstaigai nepakanka piniginių lėšų informacinių 

sistemų diegimui ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Įstaigos medicinos personalo, būsimo informacinių 

sistemų naudotojo, pasipriešinimas ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Nepakankamas medicinos personalo, būsimo 

informacinių sistemų naudotojo, kompiuterinis 

raštingumas 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Nepakankama įstaigos informacinių technologijų 

personalo kvalifikacija ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Nepakankamas įstaigos informacinių technologijų 

darbuotojų skaičius ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

 



 

 

31. Su kokiomis kitomis informacinių sistemų diegimo ir informacinių technologijų ūkio palaikymo 

problemomis susiduria Jūsų įstaiga? 

 

 

 

 

 

32. Dėl kokių priežasčių neįsidiegėte pagrindinės SPĮ informacinės sistemos? 

 

 Taip, sutinku Iš dalies 

sutinku 

Nesutinku Nežinau Netaikoma 

Įstaigoje skiriamas per mažas prioritetas informacinių 

sistemų diegimui/naudojimui ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Aiškios informacinių sistemų naudojimo naudos 

nebuvimas ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Medicinos personalas, būsimas informacinių sistemų 

naudotojas, nėra pasirengęs naudoti informacines 

sistemas 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Nepakankama įstaigos informacinių technologijų 

personalo kvalifikacija ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Nepakankamas įstaigos informacinių technologijų 

darbuotojų skaičius ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

33. Ar yra kitų priežasčių, dėl kurių neįsidiegėte pagrindinės SPĮ informacinės sistemos? Jei taip, kokių? 

 

 

 

 

 

34. Kas yra svarbiausia sėkmingam informacinių sistemų diegimui ir naudojimui Jūsų įstaigoje? 

 

 Sutinku Iš dalies 

sutinku 

Nesutinku Nežinau 

Metodinis palaikymas ❏ ❏ ❏ ❏ 

Kvalifikacijos tobulinimas ❏ ❏ ❏ ❏ 

Bendradarbiavimas tarp įstaigų kartu diegiant ir valdant IS 

įstaigose ❏ ❏ ❏ ❏ 

Patirties apsikeitimas su panašaus pobūdžio įstaigomis ❏ ❏ ❏ ❏ 

Pakankamo finansavimo užtikrinimas ❏ ❏ ❏ ❏ 

35. Kiek Jūsų įstaigai reikėtų ir kiek planuojama investuoti į informacinių sistemų ir informacinių technologijų 

infrastruktūrą per ateinančius 3 metus? 



 

 

 

 Suma pagal 

poreikius 

(litais)

  

Kiek 

planuojama 

investuoti iš 

ES paramos 

lėšų (litais) 

Kiek 

planuojama 

investuoti iš 

valstybės 

biudžeto lėšų 

(litais) 

Kiek 

planuojama 

investuoti iš 

įstaigos lėšų 

(litais) 

Informacinių sistemų įsigijimui/ diegimui/ tobulinimui ❏ ❏ ❏ ❏ 

Informacinių technologijų infrastruktūrai (serveriai, tinklo 

įranga, serverinių įranga) ❏ ❏ ❏ ❏ 

Kompiuterizuotoms darbo vietoms ❏ ❏ ❏ ❏ 

 

Informacinių technologijų infrastruktūra 

 

36. Nurodykite naudojamo interneto ryšio tipą: 

1. Mobilus plačiajuostis ryšys 

2. Fiksuoto ryšio prieiga 

3. Šviesolaidinis (optinis) ryšys 

4. Skaitmeninė abonentinė linija DSL 

5. Kitas - įrašykite:  

 

37. Jei žinote, nurodykite Jūsų įstaigos naudojamo interneto ryšio paslaugų tiekėjo/(-jų) teikiamo interneto ryšio 

greitaveiką Lietuvoje (Mb per sekundę): 

 

 

 

 

 

 

38. Ar Jūsų įstaigos darbuotojai gali jungtis prie pagrindinės SPĮ informacinės sistemos iš nutolusių darbo vietų 

(pvz., iš namų, kitos ne darbo vietos)? 

1. Taip 

2. Ne 

39. Ar yra patvirtinta nuotolinės prieigos suteikimo tvarka? 

1. Taip 

2. Ne 

40. Kiek gydytojų turi ir naudoja el. parašui reikalingas priemones (sertifikatus ir/arba skaitytuvus)? 

 

 

 

 

 

 

41. Kokia procentinė dalis radiologinių ir instrumentinių tyrimų rezultatų pateikiami skaitmeniniu būdu? 



 

 

 

 

 

 

 

 

42. Nurodykite Jūsų įstaigos: 

 

 Bendrą skaičių 

2011 metų pab. 

Skaičių, kurių 

kompiuteriai 

įsigyti per 

praėjusius 3 

metus 

Kompiuterizuotų 

darbo vietų 

skaičiaus poreikį 

ateityje 

Kompiuterizuotų darbo vietų, susijusių su sveikatos priežiūros 

paslaugų teikimu, skaičių ❏ ❏ ❏ 

Virtualių ar terminalinių (nutolusių) darbo vietų skaičių ❏ ❏ ❏ 

 
43. Kokias duomenų bazių valdymo sistemas naudojate (galite pasirinkti kelis variantus)? 

1. Oracle 

2. MS SQL 

3. My SQL 

4. Postgre SQL 

5. DB2 

6. Informix 

7. Nežinau 

8. Kita  

 

44. Jei žinote, nurodykite Jūsų įstaigos: 

 

  

Bendrą turimų duomenų saugyklų talpą (TB) ❏ 

-  iš jų, skaitmeninių vaizdų (radiologinių ir/ar instrumentinių tyrimų rezultatai) saugojimui (TB 

arba %) ❏ 

Išnaudotą turimų duomenų saugyklų talpą (TB) ❏ 

- iš jų išnaudotų skaitmeninių vaizdų (radiologinių ir/ar instrumentinių tyrimų rezultatai) 

saugojimui (TB arba %) ❏ 

 
45. Jei žinote, nurodykite fizinių serverių skaičių pagal paskirtį (jei turite vieną serverį kelioms nurodytoms 

funkcijoms vykdyti, tuomet rašykite vieneto dalimis): 

 

  



 

 

Įstaigos pagrindinė SPĮ IS 
❏ 

Radiologinių ir instrumentinių tyrimų informacijai tvarkyti (pvz., medicininių vaizdų 

archyvavimo serveris ir kt.) ❏ 

LAN/AD/el. pašto/failų/spausdinimo serveriai ❏ 

Terminalinis/virtualių darbo vietų serveris ❏ 

Kiti serveriai ❏ 

Bendras serverių skaičius ❏ 

 

46. Ar turite virtualių serverių? 

1. Taip 

2. Ne 

3. Nežinau 

47. Kokios yra naudojamos tinklo apsaugos priemonės įskaitant techninę ir programinę įrangą (galima pasirinkti 

kelis variantus)? 

1. Ugniasienė (angl. firewall) 

2. Įsilaužimo nustatymo sistema (angl. intrusion detection system) 

3. Įsilaužimo prevencijos sistema (angl. intrusion prevention system) 

4. Centralizuota antivirusinė programinė įranga 

5. Nežinau 

6. Kita  

48. Ar Jūsų įstaigoje yra atskira patalpa serveriams (tarnybinėms stotims) saugoti, į kurią prieiga yra apribota ir 

kontroliuojama? 

1. Taip 

2. Ne 

49. Ar reguliariai daromos atsarginės elektroninės informacijos kopijos? 

1. Daromos automatizuotai 

2. Daromos neautomatizuotai 

3. Nedaromos 

4. Nežinau 

50. Kokiu būdu daromos atsarginės kopijos (galima pasirinkti kelis variantus)? 

1. Į išorinę duomenų saugyklą (angl. HDD) 

2. Į išorinę juostinę saugyklą  

3. Į optinius diskus (angl. CD, DVD) 

4. Nežinau 

5. Kita  

51. Ar yra atliekami periodiniai elektroninės informacijos atkūrimo iš kopijų bandymai? 

1. Taip, kartą per mėnesį 

2. Taip, kartą per metus 

3. Atliekami nereguliariai 

4. Bandymai neatliekami 

5. Nežinau 

 

52. Ar Jūsų įstaigoje yra įranga apsauganti serverius nuo elektros dingimo, pvz. rezervinis maitinimo šaltinis, 

užtikrinantis informacinės sistemos kompiuterinės įrangos veikimą? 

1. Ne 

2. Nežinau 

3. Taip (įrašykite kiek min. faktiškai)  



 

 

53. Kokios priemonės naudojamos apsaugai nuo elektros tiekimo sutrikimų? 

1. UPS 

2. UPS + generatorius 

3. Nežinau 

4. Kitos priemonės  

 

Pagrindinės SPĮ IS reglamentavimas 

 

54. Ar yra patvirtinti pagrindinės SPĮ IS nuostatai Jūsų įstaigoje? 

1. Taip 

2. Ne 

3. Kita  

55. Ar yra parengta pagrindinės SPĮ IS specifikacija? 

1. Taip 

2. Ne 

3. Kita  

56. Ar yra pagrindinės SPĮ IS diegimo instrukcija? 

1. Taip 

2. Ne 

3. Kita  

57. Ar įstaigoje egzistuoja pagrindinės SPĮ IS naudotojų instrukcijos? 

1. Taip 

2. Ne 

3. Kita  

58. Ar yra patvirtinta pagrindinės SPĮ IS incidentų registracijos ir valdymo tvarka? 

1. Taip 

2. Ne 

3. Kita  

59. Ar egzistuoja pagrindinės SPĮ IS pakeitimų registras? 

1. Taip 

2. Ne 

3. Kita  

60. Ar Jūsų įstaiga turi pagrindinės SPĮ IS duomenų saugos nuostatus įteisinančius dokumentus? 

1. Taip 

2. Ne 

3. Kita  

61. Ar Jūsų įstaiga turi patvirtintą pagrindinės SPĮ IS veiklos tęstinumo valdymo planą? 

1. Taip 

2. Ne 

3. Kita  

 

Duomenų sauga 

 

62. Ar Jūsų įstaiga yra įregistruota Valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje kaip duomenų valdytojas, 

tvarkantis pacientų asmens duomenis?  

 

1. Taip 

2. Ne 

3. Pateikta dokumentacija registravimui 

4. Kita  

63. Pažymėkite tikslus, dėl kurių renkate ir tvarkote/naudojate pacientų duomenis (galima pasirinkti kelis 



 

 

variantus): 

1. Sveikatos priežiūros paslaugų teikimas 

2. Suteiktų sveikatos priežiūros paslaugų apskaita 

3. Pacientų registracija 

4. Medicininės dokumentacijos pildymas 

5. Statistinė analizė 

6. Pacientų informavimas apie paslaugų naujienas 

7. Vaizdo stebėjimo kamerų naudojimas 

8. Dėl kitų tikslų  

64. Nurodykite, ar Jūsų įstaiga teikė pacientų sveikatos duomenis žemiau išvardintoms institucijoms Lietuvoje 

per paskutinius metus: 

 

 Teikė Neteikė 

Teisėsaugos institucijoms  ❏ ❏ 

Draudimo bendrovėms ❏ ❏ 

Kitiems juridiniams asmenims ❏ ❏ 

Patiems pacientams ar jų atstovams ❏ ❏ 

 

65. Kokiu tikslu teikėte informaciją apie pacientą į užsienio šalis (galima pasirinkti kelis variantus)? 

1. Nes to reikėjo teikiant sveikatos priežiūros paslaugas pacientui 

2. Nes to prašė teisėsaugos institucijos 

3. Nes to prašė pats pacientas 

4. Nes to prašė draudimo bendrovė, turinti paciento sutikimą 

5. Neteikėme 

6. Kita  

66. Kokiu būdu teikiate informaciją apie pacientus (galima pasirinkti kelis variantus)? 

1. Elektroniniu paštu 

2. Faksu 

3. Paštu 

4. Per kurjerį 

5. Atvažiuoja ir pasiima patys 

6. Neteikiame 

7. Kitaip  

67. Ar perduodate el. paštu e-parašu pasirašytus dokumentus? 

1. Taip 

2. Ne 

3. Kita  

68. Ar turite vidines taisykles, kuriose būtų reglamentuojama pacientų duomenų tvarkymas Jūsų įstaigoje?  

1. Taip 

2. Ne 

 

 

 

Finansai 

 

67. Nurodykite Jūsų įstaigos: 



 

 

 

  

Pajamas per 2010 metus (litais) ❏ 

Sąnaudas per 2010 metus (litais) ❏ 

 

68. Nurodykite, kiek per 2010 metus Jūsų įstaiga kasmet skyrė investicijoms (litais) į informacines 

technologijas: 

 

  

Informacinių sistemų kūrimui, diegimui ir tobulinimui 
❏ 

Informacinių technologijų infrastruktūrai (serverių ir ryšių techninei įrangai, serverinei įrangai ir 

kt.) ❏ 

Informacinių technologijų priežiūrai ir palaikymui ❏ 

Darbo vietų kompiuterinei technikai (kompiuteriams, printeriams, skeneriams darbo vietose) ❏ 

 

69. Kokios buvo įstaigos faktinės sąnaudos esamų IT sistemų palaikymui 2010 metais (litais)? 

 

  

IT infrastruktūrai (serveriai, serverinės, tinklo įranga), iš jų: ❏ 

- Serverių nuoma (pvz., interneto svetainės ir pan.) ❏ 

- IT infrastruktūros priežiūros perkamos paslaugos (kompiuterinės technikos priežiūra, tinklų 

priežiūra) ❏ 

- Kitos sanaudos ❏ 

Darbo vietų priežiūrai, iš jų: ❏ 

- Darbo vietų techninės/programinės įrangos nuoma ❏ 

- Perkamos kompiuterizuotų darbo vietų priežiūros paslaugos ❏ 

- Kitos sanaudos ❏ 

Internetinio ryšio paslaugos ❏ 

 

70. Nurodykite, kiek 2010 metais buvo skirta informacinių technologijų (IT) funkcijas atliekančių darbuotojų 

(jei įstaiga turi tokių darbuotojų) darbo užmokesčiui: 

1. Neturi IT funkcijas atliekančių darbuotojų 



 

 

2. Turi IT funkcijas atliekančių darbuotojų (įrašykite):  

 

Įstaigos statistinė informacija 

 

71. Koks buvo Jūsų įstaigos paslaugų (ambulatorinių apsilankymų) skaičius per 2011 m. gruodžio 31 d.? 

 

 

 

 

 

 

72. Nurodykite Jūsų įstaigos darbuotojų skaičių: 

 

 Dirbančių 

pagrindiniame 

darbe 

Užimtų etatų 

Visų darbuotojų ❏ ❏ 

Gydytojų ❏ ❏ 

Slaugos personalo ❏ ❏ 

 
Dėkojame už dalyvavimą apklausoje. Siekdami gauti kuo patikimesnius duomenis, prašome atspausdinti anketą 

spaudžiant Tęsti apklausą ir kito atsivėrususio lango dešinėje spaudžiant ikoną print. Atspausdintą anketą su 

įstaigos vadovo pasirašytu lydraščiu prašome atsiųsti Sveikatos apsaugos ministerijai el. paštu: 

sam.aspi@sam.lt. 

 

Jei suklydote pildydami anketą, ištaisytus atsakymus nurodykite žemiau, referuodami į atitinkamą klausimo 

numerį: 

 

 

 

 

 

 


