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DĖL VYKDOMŲ APKLAUSŲ
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija kartu su partneriais įgyvendina
projektą „Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos
(toliau – ESPBI IS) plėtra“ ir šiuo metu vykdo sveikatos priežiūros specialistų ir pacientų apklausas
dėl ESPBI IS modernizavimo, todėl maloniai prašo Jūsų pasidalinti apklausos nuoroda su sveikatos
priežiūros įstaigos specialistais ir esant galimybei pasidalinti nuoroda su pacientais.
Sveikatos priežiūros įstaigų specialistų apklausa:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mTXW99360uyfaoMcLhILBQnBdERLEZCnyqqKoKmrsxUMlRIVVZLWUc0SU9TR0xZUFVUMEl
NNVQyRi4u
Pacientų apklausa:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mTXW99360uyfaoMcLhILBQnBdERLEZCnyqqKoKmrsxUODJFUEYyWjIwRjg4MU1BMFlFRTV
NS1Q5VS4u

Elektroninės sveikatos sistemos ir informacinių išteklių
skyriaus vedėja

S. Gricienė, tel. (8 5) 260 4706, el. p. simona.griciene@sam.lt
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