
 

 
 

ELEKTRONINĖS SVEIKATOS PASLAUGŲ IR BENDRADARBIAVIMO INFRASTRUKTŪROS INFORMACINĖ SISTEMA 
         Asmens duomenų valdytojas – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija (buveinės adresas Vilniaus g. 33, 01506 Vilnius)  
         Asmens duomenų tvarkytojas – valstybės įmonė Registrų centras (buveinės adresas Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius) 

Asmens duomenų 

tvarkymo tikslas 

 

Teikti pacientams su sveikatinimo veikla susijusias paslaugas, identifikuoti pacientus ir sveikatinimo veiklą vykdančius 
specialistus. Veido atvaizdas tvarkomas nenustatytos asmens tapatybės paciento asmens tapatybei patvirtinti ir (arba) 

nustatyti. 

Duomenų subjektų grupės  Asmens duomenys   Specialių kategorijų duomenys 

Pacientai Bendrieji pacientų duomenys (elektroninės sveikatos istorijos 
(toliau - ESI) identifikacinis numeris, asmens identifikacinis 

numeris (Lietuvos Respublikos gyventojo asmens kodas arba 
užsienio valstybės piliečio asmens kodas ar kitas 

identifikavimo numeris), ryšys su motina (šis duomuo 

tvarkomas, kai pacientas yra naujagimis ir neturi asmens 

kodo), vardas (vardai), pavardė (pavardės), gimimo data, lytis, 
mirties data, asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų 

duomenys (rūšis, numeris, išdavusios šalies pavadinimas), 
veido atvaizdas (nenustatytos asmens tapatybės paciento 
asmens tapatybei patvirtinti ir (arba) nustatyti, teikiant 

būtinąją medicinos pagalbą, jeigu pacientas negali pateikti 
asmens tapatybę patvirtinančio dokumento, ir neatlygintinai 

teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų sukčiavimo prevencijai 
vykdyti), deklaruotos gyvenamosios vietos adresas, 

kontaktiniai duomenys (faktinės gyvenamosios vietos adresas, 
telefono numeriai, elektroninio pašto adresai), kontaktinių 

asmenų duomenys (vardas (vardai), pavardė (pavardės), ryšio 

su pacientu tipas (giminystės, atstovavimo ir kita), telefono 
numeriai, elektroninio pašto adresai). 

Specialiųjų kategorijų pacientų duomenys (valios pareiškimai, 
sveikatos priežiūros specialistų ir sveikatos priežiūros įstaigų 

pasirinkimai, ūgis, svoris, juosmens apimtis, kūno masės 
indeksas, kraujo grupė ir rezus faktorius, rizikos veiksniai, 

gyvenimo būdas (žalingi įpročiai), sveikatai kenksmingi ir 

pavojingi aplinkos veiksniai, neįgalumo lygis, darbingumo 

lygis, specialieji poreikiai, profilaktinių sveikatos patikrinimų 
duomenys, taikytų vakcinacijų duomenys, persirgtų ligų ar 

būklių pavadinimai ir kodai, alerginių reakcijų pavadinimai ir 
kodai, artimųjų giminaičių paveldimų arba genetinių ligų 
diagnozių kodai, nusiskundimų ir anamnezių duomenys, 

suteiktos sveikatinimo paslaugos (statistinių apskaitos formų, 
naudojamų duomenims apie suteiktas sveikatinimo paslaugas 

rinkti, formatu), gydymo ambulatoriškai ar stacionare 
suvestinės (apsilankymų statusai, dienynai, epikrizės, išrašai ir 

kita), diagnozuotų ligų ar būklių pavadinimai ir kodai, taikyto 
gydymo būdai, atliktos procedūros ir operacijos (intervencijos), 

ilgalaikio stebėjimo duomenys, gydymas vaistiniais 

preparatais, medicinos pagalbos priemonių taikymas, 
siuntimai konsultuoti, tirti, gydyti, paimti mėginiai, atlikti 
tyrimai, apdraustumo sveikatos draudimu požymis 

registravimo sveikatinimo paslaugoms gauti metu, išduoti 

elektroniniai 



 

 
 

Sveikatos priežiūros 
specialistai ir farmacijos 

specialistai 

Elektroninius sveikatos įrašus suformavusių sveikatinimo 
specialistų duomenys (asmens identifikacinis numeris 

(Lietuvos Respublikos gyventojo asmens kodas arba užsienio 
valstybės piliečio asmens kodas ar kitas identifikavimo 

numeris), vardas (vardai), pavardė (pavardės), licencijos ar 
sąrašo, į kurį įrašomi sveikatinimo specialistai, duomenys 

(numeris, profesinės kvalifikacijos rūšis, licencijos ar sąrašo 

įrašo būsena, licencijos panaikinimo ar išbraukimo iš sąrašo 

data), sveikatinimo specialisto spaudo numeris). 

Netvarkomi 

Asmens duomenų šaltiniai 

Iš ko gaunami asmens 
duomenys 

1. Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos teikia duomenis iš Užsieniečių 
registro;  

2. Registrų centras teikia duomenis iš Lietuvos Respublikos gyventojų registro, Lietuvos Respublikos juridinių asmenų 
registro; 

3.  Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos teikia duomenis iš Valstybės informacinių išteklių 
sąveikumo platformos (VIISP); 
4.  Asmens sveikatos priežiūros įstaigos teikia duomenis iš asmens sveikatos priežiūros įstaigų informacinių sistemų;  

5. Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos teikia duomenis iš Lietuvos Respublikos draudžiamųjų 

privalomuoju sveikatos draudimu registro ir Privalomojo sveikatos draudimo informacinės sistemos „Sveidra“;  

6. Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos teikia duomenis iš 
Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų praktikos licencijų registro ir Sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo informacinės 

sistemos; 

7. Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos teikia duomenis iš Lietuvos 

Respublikos vaistinių preparatų registro ir Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 
ministerijos vaistinių preparatų informacinės sistemos;  
8. Lietuvos Respublikos odontologų rūmai teikia odontologijos praktikos, burnos priežiūros specialistų duomenis;  

9. Vaistinės teikia elektroninius vaistinio preparato ar medicinos pagalbos priemonės išdavimo dokumentus (įskaitant juos 
sudarančius duomenis bei metaduomenis);  

10. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teikia duomenis iš „Sodros“ 

informacinės sistemos;  
11. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Neįgalumo ir 

darbingumo nustatymo tarnyba) teikia duomenis iš Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos informacinės sistemos;  

12. Lietuvos medicinos biblioteka teikia duomenis iš Lietuviškojo SNOMED CT žodyno informacinės sistemos;  
13. Valstybės įmonė „Regitra“ teikia duomenis iš Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių vairuotojų registro;  



 

 
 

14. Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos teikia duomenis iš Policijos licencijuojamos 
veiklos informacinės sistemos; 

Duomenų teikimas duomenų gavėjams ir į užsienio valstybes 

Teikimo tikslas Teikiamų duomenų sąrašas Duomenų gavėjai ir gavėjų grupės / užsienio valstybė 
(arba jų grupė) 

Sveikatos priežiūros paslaugų 

teikimo tikslu 

Bendrieji bei specialiųjų kategorijų pacientų, sveikatos priežiūros 

specialistų ir farmacijos specialistų asmens duomenys. 

Sveikatos priežiūros įstaigoms  

Farmacinės rūpybos paslaugų 

teikimo tikslu 

Bendrieji bei specialiųjų kategorijų pacientų, sveikatos priežiūros 

specialistų ir farmacijos specialistų asmens duomenys. 

Vaistinėms 

Siekiant užtikrinti medicinos 

pagalbos, reabilitacijos, 

slaugos, socialinių paslaugų ir 
patarnavimų, priskirtų asmens 

sveikatos priežiūrai, asmens 

sveikatos ekspertizės paslaugų 

teikimo išlaidų apmokėjimą 
Privalomojo sveikatos 

draudimo fondo biudžeto 
lėšomis per teritorines ligonių 

kasas 

Bendrieji bei specialiųjų kategorijų pacientų, sveikatos priežiūros 

specialistų ir farmacijos specialistų asmens duomenys. 

Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos 

ministerijos 

Funkcijų, susijusių su Vaikų 
sveikatos stebėsenos 

informacinės sistemos 

tvarkymu, ir Mirties atvejų ir jų 

priežasčių valstybės registro 
tvarkymu, įgyvendinimo tikslu 

Bendrieji bei specialiųjų kategorijų pacientų, sveikatos priežiūros 

specialistų ir farmacijos specialistų asmens duomenys. 

Higienos institutui 

Valstybės deleguotų sveikatos 

priežiūros licencijavimo, 

sveikatos priežiūros 

technologijų vertinimo funkcijų 
įgyvendinimo tikslu, taip pat 

vykdant įgaliotosios institucijos 

Bendrieji bei specialiųjų kategorijų pacientų, sveikatos priežiūros 

specialistų ir farmacijos specialistų asmens duomenys. 

Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai 

tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos 



 

 
 

funkcijas medicinos prietaisų 
atitikties vertinimo srityje ir 

licencijuojamos veiklos sąlygų 
laikymosi bei medicinos 

prietaisų rinkos priežiūrą 

Tiesioginių tarnybos funkcijų 

įgyvendinimo tikslu 

Bendrieji bei specialiųjų kategorijų pacientų, sveikatos priežiūros 

specialistų ir farmacijos specialistų asmens duomenys. 

Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 

Funkcijoms, susijusioms su 

asmenų teisių vairuoti 

suteikimo, vykdymo tikslu 

Bendrieji bei specialiųjų kategorijų pacientų, sveikatos priežiūros 

specialistų asmens duomenys.. 

Valstybės įmonei „Regitra“ 

Tiesioginėms funkcijoms, 
susijusioms su asmenų teisės 

vairuoti ir / ar turėti leidimą 
ginklui vykdymo tikslu 

Bendrieji bei specialiųjų kategorijų pacientų, sveikatos priežiūros 

specialistų asmens duomenys. 

Policijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus 
reikalų ministerijos 

Duomenų saugojimo 

terminas 

Aktualūs paciento ESI esantys asmens duomenys ESPBI IS duomenų saugykloje saugomi visą paciento gyvenimą ir 3 metus po jo 

mirties, pasibaigus šiam laikotarpiui asmens duomenys automatiškai perkeliami į ESPBI IS duomenų archyvą. ESPBI IS duomenų 

archyve ESI esantys asmens duomenys saugomi 75 metus nuo jų perkėlimo iš ESPBI IS duomenų saugyklos momento. Pasibaigus 
šiam laikotarpiui ESPBI IS duomenų archyve esantys duomenys sunaikinami arba perduodami valstybės archyvams ar kitai 

Sveikatos apsaugos ministerijos informacinei sistemai ESPBI IS valdytojo tam tikslui sudarytos komisijos sprendimu, kai šie 
duomenys tampa nereikalingi ESPBI IS tikslams pasiekti arba Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais atvejais. ESPBI IS 

duomenų archyvas sunaikinamas arba perduodamas valstybės archyvams Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo 

ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. 


