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Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai  
 

DĖL E. SVEIKATOS VALDYBOS SUDĖTIES 
 

Lietuvos verslo konfederacija (toliau – LVK) išnagrinėjo Lietuvos Respublikos sveikatos 
apsaugos ministro 2015 m. gegužės 25 d. įsakymą Nr. V-633 „Dėl E. sveikatos valdybos darbo 
reglamento tvirtinimo“ pakeitimo reg. Nr. 23-361 (toliau - Projektas), kuriuo E. sveikatos valdyba 
papildoma naujais atstovais.  

LVK yra įsitikinusi, kad E. sveikatos valdyba turi būti sudaryta iš  asmenų, atstovaujančių visus 
E. sveikatos naudotojus, nes tik taip galima užtikrinti, jog bus matomas pilnas vaizdas apie E. sveikatos 
veikimą bei esančias spragas, kurias E. sveikatos sistemoje yra būtina tobulinti. Šiuo metu yra keista, 
kad vieni E. sveikatos sistemos naudotojų atstovai yra įtraukti į jos valdybą, o kiti – ne, nors tam nėra 
jokios aiškios priežasties. Nepaisant to, kad dabar įtraukti valdybos atstovai yra kompetentingi 
pateikti savo matymą ir įžvalgas apie veikiančią E. sveikatos sistemą, tačiau dar platesnį vaizdą apie 
visą IT infrastruktūrą, E. sveikatos ir vaistinių bei visų asmens sveikatos priežiūros įstaigų sistemų 
sąveiką galima būtų susidaryti E. sveikatos dalyvių sąrašą pildant kitų sklandžia E. sveikatos sistema 
suinteresuotų jos vartotojų atstovais.  

Kartu yra nesuprantama, kodėl e.sveikatos valdyboje iki šiol vaistinių sektorius nėra jokia 
forma atstovaujamas, nors vaistinės yra vienas svarbiausių e.sveikatos sistemos naudotojų. Be kita ko, 
kiekvienas E. sveikatos techninis keitimas įgyvendinamas vaistinių, o ne farmacijos specialistų, tad 
būtent vaistinių atstovai geriausiai žino, kaip optimaliai ir išvengiant klaidų galima atlikti E. sveikatos 
sistemos pakeitimus, sukuriant maksimalią naudą kitiems jos vartotojams. Sudarant E. sveikatos 
valdybą turi būti nuosekliai įtraukti ne tik vaistininkų, bet ir vaistinių atstovai, juolab kad socialinių 
partnerių neįtraukimas į E. sveikatos valdybos veiklą neturi visiškai jokio pagrindo.  

Atkreipiame dėmesį, kad 18-osios Vyriausybės programos 190 p. yra įtvirtintas Vyriausybės 
siekis konsultuotis su visuomene ir atskiromis suinteresuotomis grupėmis priimant joms svarbius 
sprendimus. LVK yra įsitikinusi, kad savo interesą deklaruojančioms suinteresuotoms grupėms 
neturėtų būti užkertamas kelias dalyvauti svarbiame, tačiau visiškai techniniame E. sveikatos 
valdybos formate.  

Nuosekliai skatindami socialinę partnerystę, nuoširdžiai prašome užtikrinti pakankamą verslo 
atstovų įtraukimą į sprendimų priėmimo ir teisėkūros iniciatyvų rengimo procesą. E. sveikatos 
valdyba yra vienas iš formatų, sprendimas į kurį nepriimti kai kurių verslo atstovų neturi jokio 
racionalaus pagrindo.  

Atitinkamai, prašome koreguoti Projektą ir į E. sveikatos valdybą taip pat įtraukti po 
vieną Lietuvos vaistinių asociacijos ir Lietuvos privačių sveikatos priežiūros įstaigų asociacijos 
atstovą. 

Dėkojame už bendradarbiavimą. 
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