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DĖL PSICHIKOS SVEIKATOS DUOMENŲ KĖLIMO Į ESPBI IS IR BENZODIAZEPINŲ 

RECEPTŲ IŠRAŠYMO

Atsakydami į Jūsų 2021 m. balandžio 8 d. raštą Nr. RS-03, informuojame, kad Lietuvos

Respublikos sveikatos apsaugos ministerija įgyvendina projektą „Elektroninės sveikatos paslaugų ir

bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos (ESPBI IS) plėtra“ (toliau – Projektas).

Projektas susideda iš šių veiklų:

 ESPBI IS duomenų bazės optimizavimas ir greitaveikos didinimas.

 Naujos kartos tarnybinių stočių įdiegimas.

 HIS mainų procesų brandos lygio, asmens duomenų apsaugos vertinimas ir asmens duomenų

apsaugos stiprinimo priemonių sukūrimas.

 Mobiliosios e. sveikatos programėlės sukūrimas.

 Nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių posistemės sukūrimas.

 Psichikos sveikatos duomenų tvarkymo priemonių sukūrimas.

 Ambulatorinių slaugos namuose paslaugų teikimo posistemės sukūrimas.

 E. recepto posistemės modernizavimas.

 EMI apsikeitimo sukūrimas.

Šiuo metu vyksta veiklos modelių rengimo darbai. Siekiant padidinti ESPBI sistemos veikimo

stabilumą ir greitaveiką, pirmiausia bus vykdomas ESPBI IS duomenų bazės optimizavimas ir naujos

kartos tarnybinių stočių diegimas, o vėliau kitos projekte numatytos veiklos. Projekto pabaiga

planuojama 2023 m. kovo 31 d.

Atsižvelgiant į įgyvendinamas Projekto veiklas, artimiausiu metu bus patikslintos Lietuvos

Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. V-657 „Dėl

elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos

naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nuostatos, susijusios su prievole tvarkyti psichikos sveikatos

duomenis ESPBI IS nuo 2023 m. kovo 1 d.

Papildomai informuojame, kad šiuo metu E. sveikatos sistemoje yra sudarytos sąlygos išrašyti

e. receptą (įskaitant ir benzodiazepinų) nepateikiant į ESPBI IS Ambulatorinio apsilankymo

aprašymo E025 ar Stacionaro epikrizės E003 formų (jei gydytojo nuomone šie dokumentai turi būti
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neprieinami pacientui). Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija laikosi nuomonės,

kad neturint galimybės išrašyti elektroninio recepto psichotropiniam vaistui nuo 2021 m. liepos 1 d.,

leisti psichotropinius vaistus išrašyti ant 2 formos specialiųjų receptų blankų.

Pažymime, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m.

gegužės 26 d. įsakymo Nr. V-657 „Dėl Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo

infrastruktūros informacinės sistemos naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2.4 papunkčiu

psichikos sveikatos duomenimis nelaikoma informacija, susijusi su vaisto išrašymu naudojantis

elektroniniu receptu.

Taip pat pažymėtina, kad net įgyvendinus psichikos sveikatos duomenų tvarkymo priemones

– psichikos sveikatos posistemę, paciento diagnozė išrašant el. receptą ir ligos istorija turės būti

pateikiama į ESPBI IS, o prieiga prie šių duomenų, nors ir bus apribota specialistams, tiesiogiai

nesusijusiems su paciento priežiūra, tačiau bus prieinama šeimos gydytojui, gydytojui psichiatrui. 

Atkreipiame dėmesį, kad jau dabar visi vaistiniai preparatai turi būti išrašomi e. receptais

(įskaitant benzodiazepinus), o nesant galimybės išrašyti e. receptą nuo š. m. liepos 1 d. bus paliekama

galimybė išrašyti psichotropinius vaistus ant 2 formos specialiųjų receptų blankų. Jau dabar, 2021 m.

I ketv. duomenimis, 77 proc. populiariausių benzodiazepinų grupės vaistinių preparatų ir 91 proc.

kitų psichiatrinių vaistų yra išrašomi e. receptu. 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija imasi įvairiapusiškų priemonių, skirtų

mažinti psichikos ir elgesio sutrikimų stigmą ir baimę prarasti darbą ar tam tikras teises kreipiantis

specialistų pagalbos dėl lengvų psichikos sveikatos sutrikimų. Peržiūrėti pagrindiniai teisės aktai

reglamentuojantys sveikatos reikalavimus dėl darbo ir teisių apribojimų (teisinių profesijų

(advokatai, teisėjai, notarai, prokurorai), medikų, farmacininkų, akušerių, odontologų, teisės vairuoti,

įvaikinti ar globoti vaiką), šiuo metu peržiūrimi psichikos sutrikimai užkertantys teisę turėti ginklą,

planuojama peržiūrėti sveikatos reikalavimus statutiniams pareigūnams. Iš minėtų sveikatos

reikalavimų sąrašų išbrauktos (ar proporcingai sušvelnintos reikalavimų sąlygos) lengvos depresijos,

nerimo, miego sutrikimų diagnozės. Taigi, sistemingai šalinamos prielaidos asmens diagnozei

patekus į ESPBI IS patirti žalą (darbo ar teisių praradimą) vartojantiems benzodiazepinus dėl lengvų

psichikos sutrikimų (pvz. dėl lengvos depresijos, nerimo ar nemigos). 

2020 m. liepos 3 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-

1610 „Dėl Benzodiazepinų ir benzodiazepinų dariniams priskiriamų bei panašaus veikimo

mechanizmo vaistinių preparatų skyrimo ir vartojimo mažinimo ar nutraukimo metodinių

rekomendacijų patvirtinimo“ patvirtintos Benzodiazepinų ir benzodiazepinų dariniams priskiriamų

bei panašaus veikimo mechanizmo vaistinių preparatų skyrimo ir vartojimo mažinimo ar nutraukimo

metodinės rekomendacijos (toliau – metodinės rekomendacijos), kurios įsigaliojo 2020 m. lapkričio

1 d. Šiuo metu vykdomi mokymai (viso 2020-2021 m. bus apmokyta 1200 šeimos gydytojų ir

gydytojų specialistų), šeimos gydytojai papildomai informuoti aplinkraščiu apie pokyčius išrašant

benzodiazepinų grupės vaistinius preparatus.

Sveikatos apsaugos viceministras                                         Aurimas Pečkauskas
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