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DĖL ELEKTRONINĖS SVEIKATOS PASLAUGŲ IR BENDRADARBIAVIMO

INFRASTRUKTŪROS INFORMACINĖS SISTEMOS VEIKIMO

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija (toliau – Ministerija) dėkoja Lietuvos

sveikatos apsaugos darbuotojų profesinei sąjungai už pateiktą informaciją. Siekiant išsiaiškinti

Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos (toliau –

ESPBI IS) trikdžius, minimus 2021 m. sausio 13 d. Jūsų rašte Nr. S-01-(01-19), Ministerija kreipėsi į

pagrindinį ESPBI IS tvarkytoją VĮ Registrų centrą, prašydama pateikti informaciją apie fiksuotus

ESPBI IS neveikimus, trikdžius ar sulėtėjimus bei jų trukmes, nustatytas priežastis, taikytas priemones,

kuriomis buvo sprendžiami ESPBI IS veikimo trikdžiai, užtikrinant, kad jie nesikartotų ateityje.

Šiuo metu yra identifikuotos ESPBI IS greitaveikos problemos, dėl kurių užtrunka

elektroninių medicininių dokumentų pateikimas į ESPBI IS ir/ar duomenų gavimas iš ESPBI IS.

Siekiant padidinti sistemos veikimo stabilumą ir greitaveiką, yra vykdomas ESPBI IS duomenų bazės,

įskaitant elektroninio pasirašymo, optimizavimas, taip pat suplanuotas ESPBI IS egzistuojančių

veiklos procesų peržiūrėjimas, siekiant juos optimizuoti, taip greitinant duomenų teikimą ir gavimą

ESPBI IS.

Ministerija apgailestauja dėl ESPBI IS veikimo trikdžių ir deda visas pastangas, kad ESPBI

IS optimizavimo darbai būtų įgyvendinti kuo skubiau.

Sveikatos apsaugos viceministrė                                                                  Živilė Simonaitytė
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