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VSI KALVARIJoS PIRMINES SVEIKATOS PRIEZIUROS CENTRo INFoRMACINES
SISTEMOS NUOSTATAI

I. BENDROSIOSNUOSTATOS

1. VieSosios istaigos Kalvarijos pirniines sveikatos prieZiDros centro informacines
sistemos nuostatai (toliar: Nuostatai) reglamentuoja Vie5osios istaigos Kalvarijos pirmines
sveikatos prieZilros centro (toliau Prienq r. PSPC) informacines sistemos (toliau - Informacine
sistema) paskirti. steigimo teisini pagrind4, valdytoj4, tvarkytojus. duomenq teikejus ir gavejus,
tikslus, informacing ir funkcinE struktlr4, kaupiamq duomenq Saltinius, reikalavimus duomenrl
saugai, fi nansavimq, modernizavim4 ir likvidavim4.

2. Infonlacine sistema tvarkoma vadovaujantis Siais teises aktais:
2.1. Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu;
2.2. Lietuvos Respublikos valstybes inforn, aciniq iStekliq valdymo istatymu;
2'3. Lietuvos Respublikos asmens duomenq teisines apsaugos istatymu:
2.4. Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo istatymu;
2.5. Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos istatymu;
2.6. Lietuvos Respublikos sveikatos prieZiuros istaigq istatyrnu;
2.7. Lietuvos Respublikos pacier.rtq teisiq ir Zalos sveikatai atlyginimo istatymu;
2.8. Lietuvos Respublikos sr.eikatos draudimo istatymu:
2.9. Lietuvos Respublikos farmaci.jos lstatymu;
2. 10. Valstybes inibrmaciniq sistemq steigimo. klrimo. modernizavimo ir likvidavimo

tvarkos apra5u, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2013 m. vasario 27 d. nutarimu Nr.
180,,Del Valstybes informaciniq sistemq steigimo, kurimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos
apra5o patvirtinimo"(toliau Apra5as):

2.1 i. kitais teises aktais, reglamer.rtuojandiais saugq elektronir.res informaci jos tvarkym4,
saugoj im4 bei sunaikinim4.

3. Nuostatuose naudojamos s4vokos:
3. 1 . Elektronind sveikatos istorija (toliau - ESI) paciento elektroniniq sveikatos iraiq.

ESPBI IS sukauptq iS visq sveikatinimo veikl4 vykdandiq fstaigq, rinkinys;
3.2. Elektronind sveikatos paslaugq ir bendradarbiavimo infrastruktiiros

informacind sistema (toliau ESPBI IS) - Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos
valdon-ra informacine sistema. skirta ESI tvarkl,ti bei uZtikrinanti Lietuvos e. sveikatos sistemos
subjektq bendradarbiavim4 ir jq intbrmaciniq sistemq integracii4, ESI formavim4. e. sveikatos
paslaugq veikim4 bei prieig4 plie vieSojo administravimo institucijq informaciniq iStekliq;

3.3. Informacin6s sistemos naudotojas -darbuotojas, dirbantis pagal darbo sr:tartf.
kuriam suteikta teise naudotis Informacir.res sistemos iStekliais jo funkcijoms vykdyti;

3.4. Kitos Nuostatuose vartojamos s4vokos apibreZtos Lietuvos Respublikos civiliniame
kodekse. Lietuvos Respublikos lstatymuose ir kituose teises aktuose, reglamentuoj andiuose
sveikatos sistemq ir inforrnaciniq sisternq steigirnE. saug4 ir administravim4, vadojamas s4vokas.

4. Inlbrmacines sistemos steigirno pagrit.rdas:
4.1. Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos istatymas:
4.2. Lietuvos Respublikos sveikatos prieZiiiros fstaigq fstatyn-ras (45 straipsnio 3

punktas);
4.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybes
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4.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybes 20l l m. rugsejo 7 d. nutarimas Nr. 1057 ,,Del
elektronines sveikatos paslaugq ir bendradarbiavimo infrastn-rkt[ros informacinds sistemos
nuostatq patvirtinimo" ( 12.3.5 punktas).

5. Informacines sistemos tikslai:
5.1. ilgalaikiq sveikatos sistemos tikslq atZvilgiu - siekti sergamumo ir miftingumo

maZinimo, ligq ir sveikatos problemq prevencijos, ekonominio sveikatinimo paslaugq efektyvumo
didinimo, kokybiSkq, saugiq ir prieinamq sveikatos prieZilros paslaugq suteikimo;

5.2. pacientq atZvilgiu - siekti, kad pacientams butq suteiktos patikimos, kokybiskos,
saugios ir prieinamos sveikatos prieZilros paslaugos, sudaryti s4lygas pacientams gauti
informacij4 susijusi4 su sveikatinimo paslaugomis, uztikrinti sveikatinimo paslaugq tgstinum4;

5.3. Klinikos atZvilgiu - siekti, kad klinikoje dirbantys sveikatos prieZi[ros specialistai
teikiant sveikatos prieZilros paslaugas gautq ir naudotq aktuali4 informacij4 apie pacient4 ir
pacientq asmens duomenis laiku ir patogioje vietoje, per ESPBI IS keistqsi informacija apie
pacientq su kitomis sveikatos prieZilros istaigomis ir kitais sveikatos prieZiDros dalyviais,
naudojant informacines technologijas didetq administracinio darbo efektyvumas.

6. Informacines sistemos uZdavinys: automatizuoti su sveikatos prieZi[ros paslaugq
teikimu pacientams susijusius klinikinius ir administracinius veiklos procesus bei uZtikrinti
pacientq EMI duomenq automatiniu bldu pateikim4 i ESPBI IS.

7. Informacines sistemospagrindines flnkcijos:
7.1. suteikia priemones pacientq priemimui (registravimui) ir ambulatoriniam gydymui

administruoti;
7.2. suteikia priemones pacientq EMI tvarkyti;
7.3. suteikia priemones pacientarns paskito gydymo informacijai ir procesams tvarkyti;
7.4. suteikia priemones laboratoriniq ir diagnostiniq tyrimq informacijai tvarkyti;
7.5. suteikia priemones admir.ristruoti istaigos iSteklius (finansinian-rs srautams uZ

srrteiktas paslaugas apskairy i.1:

7.6. suteikia priemones pacientq judejimui ir statusui registruoti;
7.7. suteikia priemones ataskaitoms rengti ir duomenq analizei atlikti;
7.8. suteikia priemones Informacines sistemos naudotojams, klasifikatoriams ir terminq

Zodynams adn.rinistruoti:
8. Informacines sistemos sukhrimo rezultatai:
8.1. Pacientams pagereja teikiamq sveikatos prieZifiros paslaugq kokybe ir prieinanumas

del:
8.1.1. specialistams prieinamq EMI;
8.1.2. sveikatos prieZiuros paslaugq tgstinumo, kuris uZtikrinamas vykdant duomenq

mainus su ESPBI IS;
8.1.3. sudaryos galimybes pacientams i5 anksto uZsiregistruoti Seimos gydttojo vaikq

ligq gydytojo, gydytojo odontologo ir gydytojo specialisto konsultacijai, panaudojant I5ankstines
pacientq registracij os sistemos funkcionalum4;

8.2. Jstaigos darbuotojai gali automatizuotai valdyti veiklos procesus: vykdyti pacientq
registracij4. planuoti pacientq apsilankymus, administruoti istaigos resursus, organizuoti kit4
pagalbing sveikatos prieZilros paslaugq veikl4;

8.3. Sveikatos prieZiuros specialistai gali patogiai ir elektyviai naudotis Informacineje
sistemoje sukauptais duomenirnis:

8.3.1. perZiureti irpildyti EMI;
8.3.2. perZiureti ESI iS ESPBI IS ir automatiniu b[du perduoti elektroninius sveikatos

ira5us i ESPBI IS:
8.3.3. sukurlos priemones paskirti ambulatorinf gydym4 ir ji koreguoti formuojant

elektroninius sveikatos iraSus;
8.i.4. suformuoti e. recepta vaistjniams preparatams ir medicinos pagalbos priemonems.
8.4. Informacineje sistemoje pacientq asmens duomenys tvarkomi tik asmens sveikatos

prieZiiiros paslaugq teikimo tikslais. Asmens duomenys Informacineje sistemoje taip pat tvarkomi
siekiant identifikuoti pacientus ir sveikatinimo veiklq r,rykdandius specialistus.
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II. INFORMACINES SISTEMOS ORGANIZACINE STRUKTORA

9. Informacines sistemos organizacine struktfira:
9.1. Inlormacines sistemos valdytojas ir tvarkytojas bei asmens duomenq valdytojas ir

tvarkytojas V5{ Kalvarijos PSPC;
9.2. Informacinds sistemos duomenq teikejai ir jq valdomos informacir-res sistemos ir

registrai:
9.2.1. Sveikatos apsaugos ministerija (ESPBI IS);
9.2.2. Valstybine ligoniq kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau - Valstybine

ligoniq kasa) (Lietuvos Respublikos draudZiamqjq privalornuoju sveikatos draudimu registras ir
Privalomojo sveikatos draudimo intbrmacines sistema.,Sveidra");

9.2.3 . Valstybinio socialir.rio draudimo fondo valdyba prie Socialir-res apsaugos ir darbo
ministerijos (toliau .,Sodra") (.,Sodros" informacine sistema);

9.2.4. Nefgaluno ir darbingunio nustatymo tarnyba prie Socialines apsaugos ir darbo
rninisterijos (toliau Neigalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba) Q'ieigalumo ir darbingumo
nustatymo tarnybos inlormacine sistema);

9.2.5. SveikatosprieZiuros specialistai:
9.2.6. Pacientai.
9.3. Informacines sistemos duor.r.rerrq gavdjai:
q.3.1. Sve ikatos apsau€los ministerija:
9.3.2. Valstybine ligoniq kasa;
9.3.3. ,,Sodra";
9.3.4. Nelgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba;
9.3.5. Pacientai.
10. V5l Kalvariios PSPC, veikianti kaip LTformacinds sistemos valdl,tojas ir tvarkyojas

bei asmens duomenq valdytojas ir tvarkl,tojas. vykdo Sias funkcijas:
10.1. priima sprer.rdimus susijusius su Infbrmacines sistemos kurir.r.ru, pletra, Iikvidavimu,

modernizavimu, prieZiDla, administravimu. ir kontroliuoja jq vykdyrn4l
10.2. rengia ir priima teises aktus, susijusius su Informacines sistemos veikla,

inlormaciniq ir rySiq technologijq infrastruktlra, duomenq tvarkymu ir duomenq sauga.

1 0.3. nagrineja sillymus tobulinti L.rformacing sistem4;
10.4. analizuoja teisines. technines, technologines, metodines ir organizacines

Informacines sistemos tvarkymo problemas ir pagal savo kompetencij4 priima sprendimus.
reikalingus Informacines sistemos veiklai uztikrinti;

10.5. sudaro sutafiis su Inlbrmacines sistemos duomenq teike.iais ir gaveiais;
10.6. teises aktq nustat).ta tvarka teikia informacij4 apie Informacines sistemos veikl4;
10.7. uZtikrina Informacines sistemos duomenq subjektq teisitl igyvendinim4,

vadovaudamasi Lietuvos Respublikos pacientq teisiq ir Zalos sveikatai atlyginimo istatymu,
Lietuvos Respublikos asmens duomenq teisines apsaugos istatymu. Lietuvos Respublikos
sveikatos sistemos lstatymu. Lietuvos Respublikos asmens duomenu apsaugos istxtl mu.
\uostatais ir kiLais teises aktais;

10.8. tvarko sLI savo istaigos veikla susijusius Informacines sistemos duomenis;
10.9. uZtikrina Intbrmacines sistemos veikimui ir duomenq mainams su ESPBI IS bltinos

technines ir programines frangos idiegim4. nepeftraukiam4 funkcionavimq ir atnaujinim4;
10.10. administruoja Informacinds sistemos duomenq saugykl4, duomenq archyv4

VS{ Kalvarijos PSPC technines ir tunkcines irangos centre ir uZtikrina.jLl saugq;

10. 1 I . skiria darbuotojus (lnformacines sistemos naudotojus). atsakingns uZ Inlbrmacines
sistemos duomenq tvarkyn-I4;

10.12. organizuoja L.rformacir.res sistemos eksploatavimui. prieZilrai ir pletrai skirlq
funkciniq. techniniq, programiniq priemoniq isigijimq, diegim4 ir modernizavim4;

10.13. registruoja Informacines sistemos naudotojus, vadovaudamasis Informacines
sistemos naudotojq administravimo taisyklemis;

10.14. uZtikrina. kad Informacines sistemos duomenys butq tvarkomi vadovaujantis

Nuostatais, istatymais ir kitais teises aktais;
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10.15. atsako u2 duomenq tvarkymo Informacineje sistemoje ir teikimo teiseturnq bei
duomenq patikimumq teises aktq nustatyta tvarka;

10.16. organizacinemis, techninemis, technologinemis ir metodinemis priemonemis
uztikdna Informacines sistemos saug4, Informacineje sistemoje tvarkomq duomenq
konfidencialum4. vientisumq ir prieinamum4, apsaug4 nuo neteiseto sunaikinimo, pakeitimo,
atskleidimo ar kitokio neteiseto tvarkymo bei saugq duomenq perdavim4 korrpiuteriniaii tinklaisl

10.17. atsako. kad asmens duomenys b[tq renkami apibreZtais tikslais, s42iningai ir.
teisetai:

10.18. atsako, kad duomenq subjektas duotq sutikim4 asmens duomenq kaupimui.
10.19. atlieka kitas Nuostatuose ir kituose teises aktuose, susijusiuose su Informacinds

sistemos ir asmens duomenq valdymu ir tvarkymu, nustatytas funkcijas.

III. INFORMACINES SISTEMOS INFORMACINE STRUKTURA

I l. Informacing struktir4 sudaro:
I 1 .1 . EMI ir veiklos informacija;
1 1.2. ataskaitq ir statistines informacija.
12. EMI ir veiklos informacijos tvarkomi:
12.1. bendrieji pacientq duomenys (ESI identifikacinis numeris. asmens identifikacinis

numeris (Lietuvos Respublikos gyventojo asmens kodas arba uZsienio valstybes piliedio asmens
kodas ar kitas identifikavimo numeris). rySys su n'rotina (Sis duon'r-ro tvarkomas. kai pacientas yra
naujagimis ir neturi asmens kodo), vardas (vardai). pavarde (pavardes). Seimine padetis. gimino
data, lytis, mirlies data, nuoroda f naLrjagimio motinos duomenis, asmens tapatybg patvirtinandiq
dokumentq duomenys (r[Sis, numeris, isdavusios salies pavadinimas), veido atvaizdas
(nenustat)'tos asmens tapatybes paciento asmens tapatybei patvirtinti ir (arba) nustatyti, teikiant
bttin4i4 medicinos pagalb4, .ieigu pacientas negali pareikti asrnens tapatybg patvirlinandio
dokumento, ir neatlygiritinai teikiamq sveikatos prieZi[ros paslar-rgq sukdiavimo prevencijai
vykdyti), deklaruotos gyvenamosios vietos adresas. kontaktiniai duomenys (faktines
gyvenamosios vietos adresas. telefono rySio nurneriai. elektronir.rio paSto adresai), kontaktir-riq
asmenq duomenys (vardas (vardai), pavarde (pavardes). rysio su pacientu tipas (giminystes,
atstovavimo ir kita), telefono rySio numeriai, elektroninio paito adresai);

12.2. ypatingieii pacientq duomenys (sveikatos prieZilros specialistq ir sveikatos
prieZi[ros istaigq pasirinkimai, [gis, svoris. juosmens apimtis. k[no mases indeksas, kraujo grupe
ir rezus faktorius, rizikos veiksniai, gvvenimo bhdas (Zalingi iprodiai), sveikatai kenksmingi- ir
pavojingi aplinkos veiksniai. neigah-rmo lygis, darbingumo lygis. bendrieji pirminiai specialieji
poreikiai, profilaktiniq sveikatos patikrinimq duomenys. taikytq vakcinacijq duomenys, persirgtq
ligq ar brlkliq pavadinimai ir kodai, alerginiq reakcijq pavadinimai ir kodai. artimqjq giminaidiq
paveldimq arba genetiniq ligq diagnoziq kodai, paciento atvykimo iasmens sveikatos prieZi1ros
istaig4 faktas, parengti elektroniniai medicininiai dokumentai (iskaitantjuos sudarandius duomenis
bei metaduomenis). elektronines medicinines paZymos (iskaitant jas sudarandius duomenis bei
metaduomenis). nr-rsiskundimq ir anamneziq duomenys, suteiktos sveikatinimo paslaugos
(statistiniq apskaitos formq, nar"rdojamq duomenims apie suteiktas sveikatinimo naslaugas rinkti,
formatu), gydymo antbulatoriSkai suvestinds (apsilankymq statusai. dienynai. epikrizes, iSraSai ir
kita), diagnozuotq ligq ar blkliq pavadinimai ir kodai, taikyto gydymo b[dai. atliktos procedlros
ir operacijos (intervencij os), ilgalaikio stebejimo duomenys, gydymas vaistiniais preparatais,
medicinos pagalbos priemoniq taikymas, siuntirnai konsultuoti, tirti, gydyti, paimti meginiai,
atlikti tyrimai. apdraustumo sveikatos draudimu poZymis registravimo sveikatinimo paslaugoms
gauti metu, iSduoti elektroniniai nedarbingr-rmo paZymejimai bei elektroniniai neStumo ir
gimdymo atostogrl paZymejimai (asmens kodas, vardas (varclai). pavarde (pavardes).
nedarbingumo priezastis. nedarbingumo, ne5tumo ir gimdymo atostogq laikotarpis. gimdyrno
data), isduoti leidimai del nedarbingumo bei nestumo ir gimdymo atostogll pazymejimq isdavimo
Elektroniniq nedarbingumo paZymejimq bei elektroniniq nesrumo ir gimdymo atostogq
pazymejimLl iSdavimo taisykliq nenumatytais atvejais (asmens kodas, vardas (vardai), pavarde
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(pavardes), sveikatinimo istaiga, kuriai skirtas leidimas (asmens kodas, pavadinimas),
nedarbingumo Iaikotarpis), iSskyrus valstybes ar tarnybos paslapti sudarandius duomenis;

12.3. elektroninius sveikatos iraSus suformavusiq sveikatinimo specialistq duomenys
(asmens identifikacinis numeris (Lietuvos Respublikos gyventojo asmens kodas arba uZsienio
valstybes piliedio asmens kodas ar kitas identifikavimo numeris), vardas (vardai), pavarde
(pavardes), licencijos ar s4raSo, i kuri ira5omi sveikatinimo specialistai, duomenys (numeris,
sveikatinimo paslaug4 suteikusio specialisto darbo vietos numeris, prolesines kvalifikacijos rtSis,
licencijos ar sqra5o iraSo blsena, licencijos panaikinimo ar iSbraukirno i5 s4raSo data),
sveikatinimo specialisto spaudo numeris. pareigybe, priemimo ir atleidimo i5 darbo datos, etatq
kiekis, savaitinis valandq skaidius etatui, specialisto dirbamas valandq kiekis per savaitg);

i2.4. duomenys apie e. receptus (serija (kompensuojamqjq vaistq paso numeris), numeris,
nuoroda i paciento duomenis, iSraSymo data, galiojimo pabaigos data, vaistinio preparato ar
kompensuojamosios medicinos pagalbos priemones pavadinimas, vaistinio preparato bendrinis
pavadinimas arba medicinos pagalbos priemoniq grupes pavadinimas, nurody.tas
Kompensuojamqjq medicinos pagalbos priemoniq kainyno skiltyje ,,Medicinos pagalbos
priemoniq grupe", vaistinio preparato farmacine fomra. stiprumas. pakuotes dydis arba medicinos
pagalbos priemones matmenys. paskirtas kiekis, vaistinio preparato vafiojin.ro budas ir da2numas,
Iigos ar bukles kodas. kompensacijos procentas, maksimali maZmenine kaina, bazine kaina,
maksimali paciento priemoka. nuoroda I vaistini preparat? ar kompensuojam4j4 medicinos
pagalbos priemonE iSraSiusio sveikatos prieZilros specialisto duomenis. vaistinio prepamto ar
kompensuojamosios medicinos pagalbos priemonds paskyrimo data, vaistinio preparato ar
kompensuojamosios medicinos pagalbos priemones isigijimo data, data, iki kada pakanka isigyto
vaistinio preparato ar kompensuojamosios rnedicinos pagalbos priemones, vaistinio preparato
nacionalinis pakuotes identillkatorius. kompensuojamosios n.redicinos pagalbos priemones
pakuotes identifikatorius, vaistinio preparato ar medicinos pagalbos priemonEs kompensacijos
riiSies kodas);

12.5. duomenys apie medicininius vaizdus (onizuojandios spinduliuotes dozes duomenys,
identifikacinis numeris, medicininis vaizdas, medicininio vaizdo padarymo data ir laikas);

12.6. administracine infbrmacija (padaliniai. kalendoriai, darbuotojai (asmens
identifikacinis numeris (Lietuvos Respublikos gyventojo asmens kodas arba uZsienio valstybes
piliedio asmens kodas ar kitas identifikavimo numeris). vardas (vardai), pavarde (pavardes),
pareigybe, profesine kvalifikacija, darbo laikas ir kabinetq numeliai. sveikatinimo specialisto
spaudo numeris, telefono numeris, elektroninio pa5to adresai, darbovietes juridinio asmens kodas,

idarbinimo data, atleidimo data ), naudojamq medicinos prietaisq duomenys);
12.7. techniniai duornenys (sveikatinimo specialistq prisijungimo vardai, slaptaZodZiai;

duomenq kopijq darymo informacija), uZtikrinantys Informacines sistemos veikim4, duomenq
sauga bei in lormac ijos mainus:

12.8. klasifikatoriq duomenys:
12.8.1. asmens sveikatos prieZi[ros paslaugq ir sveikatos programose numat].tL] paslaugq

klasifikatoriai ir jq pakeitinrai:
12.8.2. sveikatos prieZiuros paslaugq baziniq kainq kainynai ir jq pakeitimai;
12.8.3. kompensuojamqjq vaistinir-1 preparatq kainynas ir jo pakeitimai;
12.8.4. kompensuojamqjq medicinos pagalbos priemoniq kainynas ir jo pakeitimai;
12.8.5. vaistiniq medZiagq ir vaistinir-1 preparatq, itrauktq i Europos farmakopej4, s4raSas

ir jo pakeitimai;
12.8.6. Tarptautines statistines ligq ir sveikatos sutrikimq klasifikacijos deSimtasis

pataisytas ir papildytas leidimas ,,Sisteminis ligq s4raSas" (Australijos modifikacija, TLK-10-
AM), idiegtas sveikatos apsaugos ministro 2011 m. vasario 23 d. isakymu Nr. V-164, ir jo
pakeitlmai:

12.8.7. medicininiq intervencijq klasifikacijos sisteminis intervencijq s4ra5as pagal
giminingq diagnoziq grupavimq (Diagnosis-related group (DRG) ir jo pakeitimai;

12.8.8. Europos SEjungos mastu centralizuotai tvarkomas Saliq klasifikatorius, kurio
pagrind4 sudaro 2006 m. gruodZio l3 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1833/2006 del Saliq ir
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teritorijq nomenklatlros. skirtos Bendrijos uZsienio prekybos ir prekybos tarp valstybiq nariq
statistikai (OL 2006 L354, p. 19), irjo pakeitimai;

12.8.9. Valstybes ir savivaldybiq kodq klasifikatorius irjo pakeitimai;
12.8.10. Adresq klasifikatorius ir jo pakeitimai;
12.8.11. Ekonomines veiklos r[Siq klasitikatorius, patvirtintas Statistikos depadamento

prie Lietuvos Respublikos Vyriausybes generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. isakymu Nr.
Dl-226, ir jo pakeitimai;

12.8.12. Lietuvos Respublikos profesijq klasifikatoriaus atnaujinta Se5iaZenkle struktfrra
pagal ISCO-08. patvirtinta Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnybos prie Socialines apsaugos ir
darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. rugsejo 30 d. isakymu Nr. v(5)-167, ir jos pakeitimai;

12.9. metodines pagalbos sveikatinir.no specialistr-ri teikim4 tyrimo ir gydymo proceso
rretu uZtikrinantys suklasilikuoti duomenys (infbrmacija apie rekornenduoj amus tyrimo, gydymo
bldus, vaistiniq preparatq klinikine informacija);

12.10. kiti su sveikatinimo paslaugq teikimu susijg klasifikatoriai.
13. Ataskaitq ir statistines inlormacijoje tvarkomi ir saugomi duomenys, nurodyti

Nuostatq 12 punkte. kuriq reikia ataskaitoms lbrmuoti, statistikai skaidiuoti ir analizei vykdyti.
14. Informacines sistemos duomenq teikejai teikia Siuos duomenis:
14.1. Sveikatos apsaugos ministerija. vadovaudamasi ESPBI IS rluostatais, pagal duomenq

teikimo-gavimo sutafti, teikia pacientr-1 ESI, vaistiniq preparatr.I ir medicinos pagalbos priemoniq,
medicinos prietaisq, klasifikatoriq, medicininiq vaizdq, e. receptr;, ataskaitr4 ir statistines
informacijos duomenis;

14.2. Valstybine ligoniq kasa teikia Lietuvos Respublikos draudZiamqjq privalomuoju
sveikatos draudimu registro duomenis: draudziamojo asmens kodas, draudZiamojo asmens
identifikavimo kodas, apdraustumo pradzios data, nuo kuriuos asmuo buvo (yra) draustas,
apdraustumo pabaigos data. iki kurios asmuo buvo (yra) dr.austas;

14.3. Valstybine ligoniq kasa. r,adovaudamasi Privaloniojo sveikatos draudimo
informacines sistemos ,.Sveidra" r.ruostatais, pagal duomenq teikimo - gavimo sutarti, teikia
sveikatos prieZiiiros specialistq (specialisto pareigos, fstaiga, kurioje specialistas idarbintas
(pavadinimas, adresas. specialisto idarbinimo ir atleidimo datos, etatq kiekis, savaitinis valandq
skaidius etatui, specialisto dirbamas valandq kiekis per savaitg) duomenis, paciento bendruosius
duomer.ris (draudziamojo asmens kodas. draudZiamojo asmens identitikavimo kodas,
draudZiamojo asmens gimimo data. draudZiamojo asmens nTifties data (ei mirgs), drai-rdZiamojo
asmens vardas (vardai). draudZiamojo asmens pavarde (pavardes) duomenis. paciento pasirinkto
sveikatos prieZitros specialisto (vardas (r,ardai). pavarde (pavardes). sveikatinimo specialisto
spaudo numeris) ir sveikatos prieZiuros istaigos (pavadinimas, juridinio asmens kodas) duomenis,
ypatinguosius pacientq duomenis (pacientams suteiktq paslaugq duomenis, gydymo apskaitos lapq
(gydymo apskaitos lapo nur.neris, gydymo apskaitos lapo tipas, siuntimo gydyti poZymis, asmens
Iigos istorijos numeris, atvykimo tipas, hospitalizavimo daZnumo poZymis. gydymo pradZios data,
gydymo riSys, gydymo pabaigos data, gydymo rezultatas, gydymo kaina, asmens mokdtila suma,
vLK kompensuojama suma ASPf, mokejimo data, gydyn-ro apskaitos lapo patvirtinimo TLK data,
istaigoje nustatytrl diagnoziq duomenys (diagnozes nustatymo data, ligos arba traumos kodas,
ligos arba traumos pavadinimas, ligos daZnumo poZymis), medicinines reabilitacijos (toliau - MR)
formos Nr. 070alLK (MR paZymos tipas, MR gydymo profilio kodas, MR paslaugos r[sies kodas,
Diagnozes TLK-10-AM ligos kodas, indikacijos. Bartelio indeksas" Keitelio indeksas,
Modifikuotas Keitelio indeksas, Karnovskio indeksas, Mini Mental resto rezultatas, biosocialiniq
lunkcijq sutrikim4 ar ligos sunkumq apib[dinantys rodikliai ir jq reikSmes, pirmasis reabilitaci jos
etapas, 066/a-LK formos numeris, 0251a-LK lbrmos numeris, 2011T tbmos paZl,mos numeris,
gydytojo spaudo serija ir numeris, atsakingo asmens kodas, diena, nuo kurios rekomenduojama
skiti medicining reabilitacij4, darbingur.r.ro lygis (proc.). nustatlto darbingumo pradzios data,
nefgalumo lygis, neigalurno lygio pradZios data, specialiqiq poreikiq lygis, speciatiqjq poreikiq
lygio pradZios data, poZymis ar reikia lydindio slaugandio asmens, lydindio slaugandio asmens
reikalingumo priezastis. Nutraukto reabilitacinio gydymo panaudotq dienq skaieius, 070la-LK
paZynros numeris, 070/a-LK paZymos birsena, ASP{ ,,Sveidra" suteiktas identifikatorius.
teritorines ligoniq kasos juridinio asmens kodas, pateikimo teritorinei ligoniq kasai data il laikas.
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paslaugos teikimo s4lygos, draustumo poZymis, darbingumo lygis) duomenis bei privalomojo
sveikatos draudimo paslaugq klasifikatoriq irjo pakeitimus, sveikatos prieZiuros paslaugq baziniq
kainq kainyn4 ir jo pakeitimus, kompensuojamqjq vaistiniq preparatq kainyn4 ir jo pakeitimus;
kompensuojamqlq medicinos pagalbos priemoniq kainyn4 ir jo pakeitimus; Tarptautines
statistines ligq ir sveikatos sutrikimq klasifikacijos deSimtqif pataisyt4 ir papildyt4 leidim4
,.Sisteminis ligq s4raSas" Australijos modifikacija, TLK-10-AM) ir jo pakeitimus, medicininiq
intervencijq klasifikacijos sistemini intervencijq s4raSq pagal giminingq diagnoziq grupavim4
(Diagnosis-related group (DRG) ir jo pakeitimus;

14.4. "Sodra" teikia ,,Sodros" informacines sistemos duomenis: pacientams i5duoti
elektroniniai nedarbingumo paZymejimai bei elektroniniai neStumo ir gimdymo atostogq
paZymejimai (asmens kodas. vardas (vardai), pavarde (pavardes), nedarbingunro prieZastis,
nedarbingumo, neStur?o ir gimdymo atostogr-I laikotarpis, gimdymo data);

14.5. Neigalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba teikia Neigalumo ir darbingumo
nustatymo tarnybos informacines sistemos duomenis (asmeniui nustatytas neigalumo lygis.
darbingumo lygis, bendrieji pirminiai specialieji poreikiai ir terminai).

15. Informacines sistemos duomenq gavejai gauna Siuos duomenis:
15.1. Sveikatos apsaugos ministerija gauna pacientq bendruosius duomenis (ESI

identifikacinis numeris, Lietuvos Respublikos gyventojo asmens kodas arba uZsienio valstybes
piliedio asmens kodas ar kitas identifikavimo kodas, vardas (-ai), pavarde (-es),Seimine padetis.
gimimo data, Iytis, milties data. nuoroda i naujagimio motinos duomenis, asmens tapatybg
patvirtinandio dokumento duomenys (r[Sis. numeris, iSdavimo data, iSdavusi valstybe).
kontaktiniai duomenys (faktines gyvenamosios vietos adresas, telelbno numeris, elektroninio
paSto adresai), kontaktiniq asmenq duomenys (Lietuvos Respublikos gyventojo asmens kodas arba
uZsienio valstybes piliedio asmens kodas ar kitas identifikavimo kodas, vardas (-ai), pavarde (-es).

ry5io su pacientu duomenys (giminl,stes, atstovavimo ir kita), telefono numeris. elektroninio paSto

adresai)), pacientq ESI duomenis (su sveikata susijg ypatingieji duor.nenys, paciento atvykimo j

asmens sveikatos prieZi[ros istaig4 t-aktas, parengti elektroniniai medicininiai dokunrentai
(iskaitant juos sudarandius duomenis bei metaduomenis), elektronines medicinines paZymos
(iskaitant jas sudarandius duomenis bei metaduomenis), iSra5yti e. receptai (iskaitant juos
sudarandius duomenis bei metaduomenis). padaryti medicininiai vaizdai (iskaitant metaduomenis
bei j onizuoj andiosios spinduliuotes dozes duomenis)), istaigoje dirbandiq sveikatinimo specialistq
duomenis (Lietuvos Respublikos gyventojo asmens kodas arba uZsienio valstybes piliedio asmens

kodas ar kitas identifikavimo kodas, vardas (-ai), pavarde (-es), sveikatir.rirno specialisto spaudo
numeris. profesine kvalifikacija, paleigos. darbo laikas ir kabinetq numeriai. kontaktiniai
duomenys (telefono numeris. elektroninio paSto adresai). idarbinimo fstaigoie duomenys
(darbovietes juridinio asmens kodas, darbo Sioje darbovieteje pradZia" darbo Sioje darbovieteje
pabaiga)), naudoj amq medicinos prietaisq duomenis;

15.2. Valstybine ligoniq kasa gauna Sveikatos apsaugos ministro 1998 m. lapkridio 26 d.

isakymu Nr. 687 ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. gruodZio 23 d.

isakymu Nr. V-1419 redakcija patvirtintr-1 statistines apskaitos dokumentq formq ASP] veiklos
duomenis, sveikatos prieZiuros specialistq (specialisto pareigos. istaiga" kurioje specialistas

idarbintas (pavadinimas, adresas, specialisto idarbinimo ir atleidimo datos, etatq kiekis, savaitinis
valandq skaidius etatui, specialisto dirbamas valandq kiekis per savaitg) duomenis, paciento
bendruosius duomenis (draudZiamojo asmens kodas, draudZiamojo asmens identifikavimo kodas,
draudZiamojo asmens gimimo data, draudZiamojo asmens mirties data (ei mirgs), draudZiamojo
asmens vardas (vardai), draudZiamojo asmens pavard€ (pavardes) duomenis, paciento pasirinkto
sveikatos prieZiuros specialisto (vardas (vardai). pavarde (pavardes), sveikatinimo specialisto
spaudo numeris) ir sveikatos prieZifiros istaigos (pavadinimas, juridinio asn.rens kodas) duomenis.
ypatinguosius pacientq duomenis (pacientarns suteiktq paslaugq duornenis, gydymo apskaitos lapq
(gydirmo apskaitos lapo numeris. gydymo apskaitos lapo tipas, siuntimo gydyti poZymis, asmens

ligos istodjos numeris, atvykimo tipas, hospitalizavimo daZnumo poZymis, gydymo pradZios data,
gydymo rtSys, gydymo pabaigos data, gydymo rezultatas, gydymo kaina, asmens moketina suma,
VLK kompensuojama suma ASP], mokejimo data, gydymo apskaitos lapo patvirtinimo TLK data,

istaigoje nustatytll diagnoziq duomenys (diagnozes nustatymo data, ligos arba traumos kodas.
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ligos arba traumos pavadinimas, Iigos daZr.rumo poZymis), medicinines reabilitacijos (toliau - MR)
formos Nr. 070alLK (MR paZymos tipas, MR gydymo profilio kodas, MR paslaugos r[Sies kodas,
Diagnozes TLK-1O-AM ligos kodas. indikacijos, Bartelio indeksas, Keitelio indeksas,
Modifikuotas Keitelio indeksas, Karnovskio indeksas, Mini Mental testo rezultatas, biosocialiniq
funkcijq sutrikimq ar ligos sunkumq apibhdinantys rodikliai ir jq reik5mes, pirmasis reabilitacijos
etapas, 025/a-LK formos numeris, 2011T fonnos paZymos numeris, gydytojo spaudo serija ir
numeris, atsakingo asmens asmens kodas, diena, nuo kurios rekomenduojama skirti medicining
reabilitacij4, darbingumo lygis (proc.), nustatyto darbir,gumo pradZios data, neigalumo lygis.
neigalumo lygio pradZios data, specialiqjq poreikiq Iygis, specialiqjq poreikiq Iygio pradZios data.
poZymis ar reikia lydindio slaugandio asmens, lydindio slaugandio asmens reikalingumo prieZastis,
nutraukto reabilitacinio gydymo panaudotq dienq skaidius, 0701a-LK paZymos numeris, 0701a-LK
paZymos bfisena, ASPf ,,Sveidra" suteiktas identifikatorius, teritorines ligoniq kasos juridinio
asmens kodas, pateikimo teritorinei ligoniq kasai dala ir laikas, paslaugos teikimo s4lygos,
draustumo poZymis, darbingumo lygis) duomenis;

15.3. ,,Sodra" ir jos teritoriniai skyriai gauna pacientq elektroniniq nedarbingumo
paZymej imrl bei elektroniniq neStumo ir gimdymo atostogq paZymelimq iSdavimo duomenis
(asmens kodas, vardas, pavarde, gimimo data, gyvenamoji vieta, telefor.ro ry5io numeris, jei asmuo
nedirbantis, tai darbo birZos paZymejimo numeri, jei pareiglnas - pareiglno paZymejimo numeri),
su sveikata susijusius duomenis (elektroninio nedarbingumo ar elektroniniq neStumo ir gimdymo
atostogq laikotarpio pradZia ir pabaiga, diagnoze), sveikatinimo specialistq duomenis (lstaiga,
kurioje dirba, asmens kodas, vardas (vardai), pavarde (pavardes). sveikatinirno specialisto spaudo
numeris), asmens duomenis teikiandios ASPf duomenis(pavadinimas, kodas, adresas);

15.4. Neigalumo ir darbingumo nr-lstatymo tarnyba gauna siur.rdiamo asmens neigalumo,
darbingirmo lygiui, bendliesierns pirminiams specialiesiems poreikiams nustatyti bendruosius
siundiamo asmens duomenis (asmens kodas, vardas, pavarde, gimimo data, gyvenamoji vieta) ir su

sveikata susijusius (ypatinguosius) duomenis (elektroninis siuntimas i Neigalumo ir darbingumo
nustatymo tamyb4. kuriame nurodytas vertinimo tikslas, specialistq isvados. diagnozes, funkcijq
sutrikimai, diagnoziq ir funkcijq sutrikimo pagrindimo il kiti duomenys; kiti medicininiai
dokurnentai), sveikatinimo specialistq duomenis (lstaiga, kurioje dirba. vardas (vardai), pavarde
(pavardes), pareigos, sveikatinirno specialisto spar-rdo rrumeris), asmens duomenis teikiandios ASPI
duomenis (pavadir-rimas. kodas, adresas);

15.5. Nuostatuose nenurodytiems asmenims, i5skyrus pacientus, perZilrindius savo padiq
EMI duomenis, Informacines sistemos duomenys teikiami pagal su Informacines sistemos
duomenq gaveju sudarytq Informacines sistemos duomenq teikimo sutarli (daugkarlinio teikimo
atveju) arba duomenq gavejo pra3ym4 (vienkarlinio teikimo atveju). Sr-rtartyj e nurodomas
lnlormacines sistemos duomenq naudojimo tikslas. teikimo il gavirno teisinis pagrindas, s4lygos.
tvarka ir teikiamq Infbrmacines sistemos duomenq apilntis. PraSyme nurodoma duomenq
naudojimo tikslas, teikimo ir gavimo teisinis pagrindas ir praSomq pateikti asmens duomenq
apimtis.

IV. INFORMACINES SISTEMOS FUNKCINE STRUKTURA

I 6. Informacines sistemos furrkcir-rg struktur4 sudaro:
16. I . veiklos procesq, EMI tvarkyrno ir duomenq mainq posisteme;
16.2. inlbrmacijos analizds ir ataskaitq formavimo posisteme.
17. Veiklos procesq, EMI tvarkymo ir duomenq mainq posistemes funkcijos:
17 .1. ambulatoriniq apsilankymq planavimas:
17.1.1. tvarko pacientq priemimo sveikatinimo specialistq darbo vietq (pvz. gydytojq,

gydytojo kabinetq, procedlriniq kabinetq ir t.t.) priemimo Iaikus;
17.1.2. uztik-rina Iaisvq laikq paiesk4;
17.1.3. uZtikrina paciento registracij4 atvykirnui pasirinktu (nurodytu) laiku;
17.1.4. uZtikrina pacientq registracijq perZiur4. penegistravimq ir at5aukimq;
17.1.5. uZtikrina registracijos informacijos spausdinim4 irlar siuntim4 el. paStu;
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17.1.6. teikia prane5imus apie registracijas, kurias butina perZiDreti pasikeitus priemimo
laikams;

17 .2. ambulatoriniq pacientq priemimas:
17.2.1. pateikia paciento registracijas, EMI, informacij4 apie paciento draustum4 ir

prisiraSymq prie Seimos gydytojo:
17 .2.2. tvarko paciento atvykimo duomenis;
17.2.3. luZtikrina dokumentq suklrin-r4;
17.2.4. uLtlkrina paciento nukreipim4 i sveikatinimo specialisto darbo vietq nurodant

priemimo laik4:
1,7 .3. ambulatorinis gydymas:
17.3.1. pateikia registruotrl ir nukreiptrl pacientq s4raS4 su apsilankymo tikslu. atvykinro

laiku bei kita informacij a;

i7.3.2. uZtikrina pasirinkto paciento EMI perZilr4;
17.3.3. tvarko EMI ir elektroniniq dokr:mentq duomenis;
17.3.4. uZtikrina dokumentq spausdinim4 ir/ar persiuntim4 el. paStu;
17 .4. laboratoriniq tyrimq atlikimas:
17.4.1. tvarko laboratorinio tyriuro uZsakyrr.ro duomenis;
17.4.2. vlttkrirua eminio identifikatoriaus ir jo brhk5ninio kodo spausdinin4;
17.4.3. tvarko eminio paemimo duomenis;
17 .4.4. paleikia laboratorinio tyrimo uZsakymo ir eminio duomenis laboratorijai;
17.4.5. tvarko laboratorinio tyrirno uZsakymo patvirtinimo ir eminio gavimo

laboratorijoje duomenis;
17.4.6. perduoda laboratorir.rio tyrimo uZsakymo duomenis Iaboratori jai;
17.4.7. gauna laboratorinio tyrimo rezultatq duomenis i5 Iaboratorijos;
17.4.8. tvarko laboratorinio tyrimo rezultatq duomenis;
I7.4.9. vertina laboratorinio tyrimo rezultatq kokybg ir patikimum4:
17.4.10. iraSo laboratorinio tyrimo rezultatus I EMI ir perduoda ESPBI iS;
17.4.1 1 . uZtikrina dokumentq spausdinim4 irlar persiuntim4 el. pa5tu;
17.5. r'eceptq formar imas:
17.5.1. uZtikrina vaisttl ir su jais susijr-rsios informacijos paie5kE;
17.5.2. pateikia vaistq klasifikatoriaus (vaistq, jq indikacijq, kontlaindikacij r-1 ir vaistq

s4veikq) duomenis:
17.5.3. padeda iSraS,vti receptr"rs elektroniniu budu panaudojant vaistq klasifikatoriq ir

Sablonus;

17.5.4. teikia rekomendacijas ir perspejimus recepto iSra5ymo metu atsiZvelgiant i
pacientui registruotas diagrrozes ir kitus kriterilus;

17.5.5. sudaro s4lygas perZir"rreti iSraSytus receptus, pakartotinai iSraSlti analogiSk4
recept4;

17.5.6. iraSo elektroninio recepto duor.nenis i EMI ir perduoda ESPBI IS;
17 .6. siuntimq ra5ymas:
17.6.1. tvarko gydytojo konsultacijos ar gydymo paskyrimo ir siuntimo duomenis;
17.6.2. ira5o siuntimo duomenis i EMI ir perduoda ESPBI IS;
17.6.3. uZtikrina siuntimo dokr"rmentq spausdinimq ir/ar persiuntim4 el. pa3tu;
17.6.4. tvarko konsultacijos ar gydyt.r.ro rezultatq duomenisl
17.6.5. pateikia siuntimq ir konsultacijr; rezultatq s4ra5us;
17.6.6. sudaro s4lygas perZilreti siuntimq ir konsultacijr-1 rezuhatr"l duomenis;
17.6.7. ira5o konsultacijos ar gydymo rezultatq duomenis i EMI ir perduoda ESPBI ISr
17.6.8. pateikia atskirq specialybiq uZsakytq ir fvykdytq konsultacijq s4raSus,

kontroliuoja konsultacij q vykdym4;
17.6.9. ira5o konsultacijos duomenis i EMI ir perduoda ESPBI IS;
17.6.10. uZtikrina dokumentq spausdinin.r4 ir persiuntim4 el. paStr-r;

17.7. nedarbingr.rmo paZymejimq bei neSturno il ginrdymo atostogU paZymejimq
. iSdavimas:
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17 .7 .1. tvarko elektroninius nedarbingumo paiymejimtl bei neStumo ir girnclymo atostogq
paZymej imq duomenis;

17.7.2. perduoda elektror.riniq nedarbingumo paZymejimq bei neStumo ir gimdymo
atostogq paZymejimq duomenis,,Sodros" informacinei sistemai:

17.7.3. ira5o elektroniniq nedarbingun.ro paZymejimrl bei neSturno il gin-rdymo atostogr]
paTymejinrq dLromenis i F Ml:

17 .7 .4. uLttkrina dokumentq pateikim4 elektroniniu b[du bei kitq dokumentq
spausdinim4;

17.8. nefgalurno. darbingumo lygio, bendrqjq pirminiq specialiq,q poreikiq nustatymas:
17.8.1. tvarko elektroninius neigalumo. darbingumo lygio, bendrqiq pirr:riniq specialiqiq

poreikiq nustatymo duomenis;
17.8.2. perdr-roda elektronini siuntim4. kitus reikiarrrus elektroninir-rs dokurrentus bei

neigalumo, darbingumo lygio, bendr.qiq pirrniniq specialiqiq poreikiq nustatymo duomenis
Neigalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos inlormacinei sistemai;

17.8.3. ira5o neigalumo, darbingumo lygio, bendrqjq pirminiq specialiqjq poreikiq
nustatymo duomenis i EMI;

17.8.4. uZtikrina elektroninio siLrntimo ir kitq dokumentq spausdinim4 ir pateikim4
elektroniniu bDdu:

17.9. diagnozirl, paslaugrl ir operacijq regisrravimas:
1 7.9. I . pateikia standaftizuotus klasifikatoriris (pvz. TLK- 1 0-AM; Privalomojo sveikatos

draudimo fondo biudZeto leSq apmokamq asmens sveikatos prieZiiros paslaugq klasifikatorius ir jo
pakeitimai, sveikatos prieZi[ros paslaugq baziniq kainq kainynas ir jo pakeitimai, ACHI ir t.t.)
duomenq tvarkymui;

I7.9.2. tvarko paciento diagnoziq. suteiktq paslaugq, atliktq operaciju duomenis;
17.9.3. tvarko paciento strukturizuotus ir nestrukturizuotus klinikinius duornenis;
17. 10. dokumentr-1 suk0rin.ras:
1 7. 1 0. 1 . tvarko [staigoj e naudoj amus dokumentq Sablonus;
17.10.2. tvarko paciento, gydytojo, padalinio Sablonq s4raSus;
1 7. 1 0.3. tvarko dokumentq registravimo Zurnalus;
1 7.1 0.4. uZtikrina paciento. EMI ir kitq dokumentq duomenq ikelim4 | Sablonini

dokument4:
1 7. 10.5. priskiria dokument4 regislravimo Zurnalui ir suteikia registravimo nun.rerl;
I 7.10.6. u2tikrina galimybg prijungti skenuotus dokumentus prie paciento EMI;
1 7. I 0.7. uZtikrina dokur.ner.rtq spausdinim4 ir/ar persiuntim4 el. paStu;
17.1 1. pacientq katalogo tvarkymas:- 17.1 1.1 . tvarko pacientq bendruosius duomenis;
17.11.2. tvarko pacientq, turindiq teisg i sveikatos prieZiuros paslaugas. neatskleidZiant

asmens tapatybds. bendruosius duomenis;
I 7.1 I.l. identifikLrojc pacienrq:
I 7.1 1 .4. uZtikrina paciento paieSkq pagal j o asmens duor.nenis;
17.1 1.5. tvarko prisiraiymo pas Seimos gyd).toj4 duomenis;
17.11.6. vykdo pacientq duomenq sujungim4 priskiriant visus besidubliuojandiq pacientq

EV I ir kitus duomenis vienam asmeniui:
17. 1 1 .7. uZtikrina duomenq mainus su duomenq teikej ais ir gavej ais;
1 7. 12. istaigos resursq administravimas:
I 7. 12. I . tvarko istaigos strukt[ros duomenis;
17 .12.2. tvarko darbo vietq duomenis;
1 7. 1 2.i. tvarko darbuotojq duomenis;
17.12.4. tvarko darbo grafikq (kalendoriaus) duomenis,

registravimo funkcij omis ;

17.12.5. tvarko vaistiniq preparatq ir medicinos pagalbos priemoniq duomenis;
17.12.6. uZtikrina darbo grafikq ir (ar) suplanuotq pacientq apsilankymq spausdinim4:
1 7.13. Informacinds sister.t.tos r.raudoto jr-1. klasifikator iq ir terminq Zodynq administravimas:
1l .13.1 . tvarko naudotojq prisijungimo duomenis;
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17. 13.2. tvarko naudotojq teisiq duomenis;
I 7. 13.3. uZtikina klasifikatoriq susiej im4 su nacionaliniais klasifikatoriais;
17.14. istaigos ir kitos informacijos keitimasis su ESPBI IS:
17.14.1. perduoda fstaigoje sukurtus paciento EMI duomenis ESPBI IS;
17.14.2. perduoda statistines apskaitos informacij4 ESPBI IS;
17.14.3. gauna ESI i5 ESPBI IS.
18. Informacijos analizds ir ataskaitq lormavimo posistemes firnkcijos:
1 8. 1 . formuoja ataskaitas pagal sr"rvestus parametrus;
18.2. pateikia suformuotq ataskaitq sqraSus;

18.3. uZtikrina ataskaitq perZirlr4 ekrane;
1 8.4. uZtikdna ataskaitq spausdinim4;
18.5. uZtikdna duomenq eksport4 i reikiarnq formatE (pvz. CSV);
18.6. sudaro s4lygas naudoti nuasmenintus duomenis fir.ransinei ir statistinei analizei.

V. INFORMACINES SISTEMOS DUOMENU TEIKIMAS IR
NAUDOJIMAS

19. Inlormacineje sistemoje kaupiami asmens duomenys teikiami ir gaunami
vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenq teisines apsar-rgos istatymu, kitais teises
aktais. r'eglamentuoj andiais asmens duomenq teikim4 ir gavim4.

20. Inlormacines sistemos duomenys Europos Sqjungos valstybiu nariq ir (arba) Europos
ekonominds erdves valstybiq. trediqjq Saliq fiziniams il juridiniams asmenims. juridinio asmens
statr-rso netr"rrintiems subjektams. jq filialams ir atstovybems teikiami Lietuvos Respublikos
valstybes informaciniq iStekliq valdymo istatymo nustatyta tvarka.

21. Informacija teikiama Siais bldais:
21.1. Ra5tu,ZodZiu ir (arba) elektroniniu r'1,Siq priernonemis;
21.2. PerZi[ra leidZiamos kreipties budu internetu ar kitais elektroniniq ry5iq tinklais.

22. Informacines sistemos tvarkl,tos teikia duon'rer.rq iSraSus. pagal Sios sistemos
duomenis parengtas ataskaitas. apibendrint4. susistemint4 ar kitaip apdorot4 inlbrmacij4. duomenq
teikejq pateiktus dokumentus ir (arba) jq kopijas.

23. Inlormacineje sistemoje kaupiami duomenys teikiami tokio turinio ir formos, kokie
yra saugojami ir naudojami Informacineje sistemoje. Tais atvejais, kai teikiamq duomenq turinys
ir lorma neatitinka duomenq gavejq poreikiq arba praSanti institucija neturi techniniq galimybiq
reikian'rai apdoroti gar-rnamq duomenq. taip pat kai paprastai teikiamos informacijos turinys ir
lorma neatitinka kitu juridiniq ar fiziniq asmenll" kurie daZniar-rsiai kleipiasi del tokios
inlormacijos ir siekia j4 pakanotinai panaudoti. poreikiq. Informacinds sisternos tvarkytojas
suk uria reikiarnas papildorlas priemorres.

24. Informacineje sistemoje tvarkomi duomenys teikiami pagal duomenq valdytojo ir
duomenq gavej o sudarytE duomenq teikimo sutarti (daugkartinio teikimo atveju) arba pagal
duomenq gavejo raSytini praSym4 (vienkartinio teikimo atveju). Daugkarlinio teikimo atveju
pasiraSomoje duomenq teikimo sutarlyje. be kita ko. turi blti nurodytas teiktinq duomenq
naudojimo tikslas, teikimo ir gavimo teisinis pagrindas. s4lygos, tvarka ir teikiamq duomenq
apimtys. Vienkartinio duomenq teikin.ro atveju duonenq gavejo teikiamame plaSyme turi buti
nurodytas teiktinq duomenq naudojimo tikslas. teikimo ir gavimo teisinis pagrindas. tvarka ir
teikiamq duomentl apimtis.

25. Asmens duomenq gavej as negali asmens duomenq naudoti kitam tikslui. negu yra
nustatyta duomenq teikimo sutartyj e arba pra5yme

26. Informacines sistemos duomenys pakarlotinio panaudojimo tikslais (statistinems
ataskaitoms) teikiami pagal duomenq teikimo sutartis. kuriose nurodomas duomenrl gavimo
teisinis pagrindas. tvarka. duomenr-1 naudojir.r.ro tikslas ir apimtis" forrratas il gavimo b[das.
Teikiarni duomenys nuasmeninami. t. y. asl.nens kodas r.reteikiamas. o fizinio asmens vardas ir
pavarde pakeidiarni ZodZiais,,frzinis asmuo".

27. Informacinds sistemos duomenq gavejai, duomenq subjektai, kitos valstybines
inlormacines sistemos, registro tvarkl,tojai ir kiti asmenys tud teisq reikalauti iStaisyti netikslius
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duomenis. Informacines sistemos valdl'tojui turi blti pateiktas pra5yrnas del netiksliq <luomenq
koregavimo, o Informacines sistemos valdytojas tr:ri pateikti atsakylnq del pakoreguotq netiksliLj
duomenq.

28. Informacines sistemos gavejams duomenys teikiami neatlygintinai.

vI. INFORMACTNBS SlSruntOS DUOMENU SAUGA

29. Infonnacines sistemos dilomenys kaupiami ir saugomi Lrlormacines sistemos
duomenq saugykloje ir Informacines sistemos duomenq archyve. vadovau.jantis Lietuvos
vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. isakymu Nr. V-100 ,.Del bendrqjq dokumentq saugojinro
terminq rodykles patvit'tinimo". Aktualus paciento EMI esantys asmens duomenys Inlbrmacines
sistemos duonienq saugykloje saugomi visq paciento gyvenim4 ir trej us metus po jo mirties,
pasibaigus Siam laikotarpiui asmens duomenys automati5kai perkeliami i Informacines sistemos
duomenq archyv4. Aktual[s sveikatos prieZihros specialisto asmens duomenys Informacines
sistemos duomenq saugykloje saugomi tol, kol Informacines sistemos duor.nenq saugykloje yra
saugomi jo tvarkomi (tvarkyti) EMI iraSai. Pasibaigus Siam laikotarpir-ri sveikatos prieZihros
specialisto asmens duomenys aritomatiSkai perkeliami I Inlormacir.res sistemos duornenq archyvE.

30. Inlormacines sistemos duomenq archyve EMI esantys asmens duomenys saugomi 75
metus nuo iq perkelimo i5 Informacines sistemos duomenq saugyklos momento. Pasibaigus Siam
laikotarpiui Informacinds sistemos duomenq archyve esantys drLomenys sunaikinami arba
perduodami valstybes archyvams ar kitai valdytojo informacinei sistemai. L.rformaciles sistemos
valdytojo tam tikslui sudarl'tos kornisijos sprendimu. kai 5ie duomenys tampa nereikalingi
Informacines sistemos tikslams pasiekti arba Lietuvos Respublikos teises aktr; nustatvtais atvejaii.
Intbrmacines sistemos duomeuq archyvas sunaikinamas arba perduodamas valstybes archyvams
Lietuvos Respublikos dokurnentq ir archy'q istatymo ir kitq teises aktr-1 nustatyta tvarka.

31. Tvarkant ir saugant Informacineje sistemoje duomenis turi blti igyvendintos duomenq
saugos organizacines, programines, technines, patalpq apsaugos ir adrninistracines priemones,
skifios Informacines sistemos duomenq konfidencialumui, prieinamumr,ri teisetierns Informacines
sistemos tvarkyto.ian.rs. vientisumui ir autentiSkumui LtZtikrinti ir apsaugoti nuo atsitiktinio ar
neteiseto sunaikinimo, r.raudo.iimo. atskleidimo. taip pat bet kokio kito neteiseto tvarkymo.
Minetos priemonds turi riZtikrinti tokio lygio saugutnqi kuris atitiktq saugotinrl Informacineje
sistemoje tvarkomq duomenq pobidi. Informacin6s sistemos duomenq saugaus tvarkymo
reikalavimq igyvendinimas uZtilo.inamas vadovaujantis:

31.1. Bendrqjtl elektronines informacilos saugos reikalavimq apra5u. patvirlintu Lietuvos
Respublikos vyriausybes 2013 m. liepos 24 d. nutarimn Nr.716,,Del Bendrqjq elektronines
inforn.racijos saugos reikalavimq apraSo. Saugos dokun'rentq turinio gairiq apraSo ir Valstybes
ir.rformaciniq sistemq. registrq ir kitq informaciniq sisten.rq klasifikavimo ir. elektronines
ir.rformacijos svarbos nustatymo gairiq apraSo patvirlir.rirno'- ;

3 1.2. Bendraisiais reikalavimais organizacinems ir techninems asmens duomenq saugumo
priemonems, patvirtintais Valstybines duomenq apsaugos inspekcijos direktoriaus 200g m.
Iapkridio 12 d. isakl,mu Nr. 1T-71(1.12) .,Del Bendrqjq reikalavimq organizacinems ir techninems
asmens duomenU saugut.no priemonems patvirtinimo,.;

31.3. Lietuvos standartai LST ISo/lEC 27002 ..lntbrmacines recl.mologijos. Saugumo
metodai. Inlormacijos salrgLlmo kontroles pliemoniq praktikos r.u-rosratai" ir LST lSOllEC 27001
,,lnformacines technologijos. Saugumo metoclai. Intbrmacijos saugullo valdl,r.no sistemos...
Reikalavimai" bei kitais Lietuvos ir tarptautiniais slandanais. reglamentuoj andiais saugq
informacines sistemos duomenq tvarkymq."

32. Informacines sistemos duomenq sauga organizuojama vadovaujantis Informacines
sistemos duomenq saugos nuostatais ir saugos politik4 igyvendinandiais dokumenl.ais parengtais ir
patvirtintais vadovaujantis Bendraisiais elektronines informacijos saugos valstybes institucijq ir
istaigq inlorrnacindse sistemose reikalavirnais.

33. UZ Infbrmacit.tds sistemos duomenq saug4 teises aktrl nustatvta tvarka atsako
. Informacines sistemos valdytojas ir tvatkytojas.

.34. Informacines sistemos naudotojai. kurie tva{ko asmens cluomenis, privalo pasiraiyti
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pasiZadejim+ saugoti asmens duomenq paslapti ir neatskleisti asmens duomenq tretiesiems
asmenims, jeigu Sie asmens duomenys neskirti skelbti vieSai. Si pareiga galioja perejus dirbti i
kitas pareigas arba pasibaigus darbo" sutarliniams ar kitiems santykiams.

VII. INFORMACINNSSISTU,UOSFINANSAVIMAS

35. Informacines sistemos steigimas ir diegimas finansuojamas valdytoio ledomis.
3 6. Infomacines sistemos eksploataci ja fi nansuojama valdytoj o leSomis.
37. Informacines sistemos tobulinin.ras ir pletra finansuojama valdytojo le5ornis.

VIII. INFORMACINESSISTEMOS MODERNIZAVIMASIR
LIKVIDAVIMAS

38. Informacine sistema modernizuojama ir likviduojama Lietuvos Respublikos valstybes
informacinitl iStekliq valdymo 

f statymo ir Apra5o nustatyta tvarka.
39. Informacines sistemos likvidavimo atvej u dllomenq archyve esantys duomenys

sunaikinami arba perduodalni valstybes alchyvams ar kitai valdytojo inlormacinei sistetnai.
Inlormacines sistemos valdytojo tam tikslui slldarytos korrisijos sprendimu. kai Sie cluon'renys
tampa nereikalingi Informacines sistemos tikslams pasiekti arba Lietuvos Respublikos teises aktq
nustatytais atvejais. Informacines sistemos duomenq archyvas sunaikinamas arba perduodamas
valstybes archyvams Lietuvos Respublikos dokumentq ir archyvq lstatymo ir kitq teises aktq
nustatyta tvarka.

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

40. Duomenq sub.jektq teises fgyvendinamos taip:
40.1. Duomenq subjektas prisiraSydamas prie sveikatos paslaugas teikiandios istaigos

Seimos gydytojo irlarba registruodamasis gauti sveikatos prieZiuros paslaugas pasiraSo ant
paciento sutikimo del paslaugq gavimo vSl Kalvarijos PSPC. kuriame informuojamas apie jo
asmens duomenq tvarkym4 Informacineje sistemoje.

40.2. Duomenq subiektas, pateikgs asmeniSkai, pa5tu ar elektroniniq rySiq priemonemis
Informacines sistemos valdytojui ra5ytinl praiym4 ir asmens tapatybq patvirtinantl dokumentE ar
jo kopijq, turi teisg susipaZinti su Informacineje sistemoje tvarkomais jo asmens duomenimis ir
gauti informacijQ. i5 kokiq Saltiniq ir kokie Intbrmacineje sistemoje tvarkomijo asmens duomenys
surinkti. kokiu tikslu jie tvarkomi. kokiems duomenq gavejams teikiami ir buvo pateikti per ne
trumpesni nei 3 metrl laikotarpi. Duomenq subjektui praSoma inlormacija pateikiama ne veliau
kaip per 30 kalendoriniq dienq nuo Siame papunktyje nurodyto praSymo gavimo dienos.

40.3. Jeigu duomenq subjektas. susipaZings su Informacineje sistemoje tvarkomais savo
asmens duomenimis. nustato. kad Infolmacineje sistemoje tvarkomi jo asmens duomenys yra
neteisingi ar netikslls. jis turi teisE asmer.ri5kai. paStu ar elektroniniq rySiq priemoner.nis, pateikti
Intbrmacines sistemos valdytojui rasytini prasym4 ir asmens tapatybg patvirtinanti dokument4. jo
asmens duomenis patvirtinandius dokumentus, ar jq kopijas ir reikalauti iStaisyti Informacineje
sistemoje tvarkomus neteisingus ar netikslius jo asmens duomenis. Informacines sistemos
valdytojas, gavEs Siame papunktyje nurody4 praSym4, nedelsdamas, bet ne veliau kaip per 5
darbo dienas nuo pra5ymo gavimo dienos, privalo patikrinti hrformacineje sistemoje tvarkomus
praSym4 pateikusio duomenq sr-rbjekto asmens duomenis ir nustatgs. kad praSymas 5,ra pagristas.
iStaisyti neteisingus ar netikslius asmens duornenis ir (arba) sustabdyti tokiq asmens duomenq
tvarkymo veiksmus.

40.4. Duomenq subjektas turi teisg nesutikti, kad butq tvarkomi jo asmens duomenys, kai
Sie asmens duomenys yra tvarkomi Lietr:vos Respublikos asmens duomenq teisines apsaugos
istatymo 5 straipsnio I dalies 5 ir 6 punktuose nustatytais atve.jais. Tokiu atveju, duomenq
subjektas privalo asmeniSkai. paStu ar elektroniniq ry5iq priemonemis pateikti Informacines
sistemos valdytojui ra5ytinj praSym4 ir asmens tapatybg patvirtinanti dokurr-rent4 ar jo kopij4.
Infon'nacines sistemos valdytojas. nustatgs. kad Siame papunktl,je uurodytas duomenq subjekto
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nesutikimas yra teisiskai pagristas, nedelsdama neatlygintinai nutraukia asmens duomenq
tvarkymo veiksmus, iSskyrus istatymq nustat)tus atvejus, ir apie tai informuoja duomenq
gavelus."

40.5. tinkam4 Nuostatr-l 40.1 - 40.4 punktuose nurodytq duomenq subj ekto teisiq
igyvendinimq uztikrina Inlbrmacines sistemos tvarkytojas, tvarkantis paciento duomenis.

41. Duo,-renq subjekto teises uzdlar-rsti rodyti savo EMI duomenis igyvendinamos taip:

- 41.1. duomenq subjektas. kurio duomer.rys tvarkomi Informacineje sistemoje, turi teisg
Informacines sistemos valdytojo nustatyta tvarka uZdrausti rodlti sveikatinimo specialistams tam
tikrus savo EMI esandius asmens duomenis, tadiau prieS tai jis turi b[ti aiskiai fspetas del galimq
EMI dr"romenq nerodymo pasekmiq ir turi buti isreiskgs aiskq sutikim4 del EMI duomenq
nerodymo;

41.2. duomenq subjekto EMI asmer.rs duomenq, susijusir-1 su uZkrediamosion.ris ligomis,
psichikos susirgimais ir kitais visuomenei pavojingais atvejais. rodymo uzdraudirnas
igyvendinamas atsiZvelgiant i tai reglamentuoj andius teises aktus;

41.3. duomentl subjektas turi teisg nedelsdamas atSaukti tam tikrLl EMI asmens duomenq
nerodym4.

41.4. teisg matyti visus duomenq subjekto EMI asmens duomenis, iskaitant duomenq
subjekto uZdraustus rodyti tam tikrus EMI asmer.rs duonrenis, turi:

41.4.1. duonlenq subjekto Seimos gydytojas ir sveikatos prieZilros specialistai. teikiantys
bltinqja medicinos pagalbq pac ienr u i:

41.4.2. sveikatos prieZirlros specialistai. atliekantys pacier.rto rnedicir.ros eksperlizg (teismo,
specializuotqj4, psichiatring, psichologing ar kitoki4) ar teikiantys isvadas del duomenq subjekto
darbo profesines rizikos sqlygomis:

41.4.3. karines medicinos eksperlizes komisijos sveikatinimo specialistai, kai tokiq
duomenq reikia duomenq subjekto (tikrosios karo talnybos kario ar civilines kraSto apsaugos
tarnybos statutinio tarnautojo) karinei medicininei eksperlizei atlikti.


