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LIETUVOS LABORATORINĖS MEDICINOS 

DRAUGIJA

 Lietuvos laboratorinės medicinos draugija yra asociacija,

vienijanti Lietuvos specialistus, dirbančius laboratorinės

medicinos srityje.

 Svarbiausi LLMD tikslai yra:

 Gerinti Lietuvos gyventojų sveikatą;

 Gerinti Lietuvos asmens sveikatos priežiūros įstaigų teikiamų 

laboratorinės medicinos paslaugų kokybę;

 Gerinti laboratorinės medicinos specialistų profesinį rengimą;

 Plėtoti mokslą laboratorinės medicinos srityje.



LIETUVOS LABORATORINĖS MEDICINOS 

DRAUGIJA

 Lietuvos laboratorinės medicinos draugijos narių skaičius

2017-12-31 d. (2013 m.):

 Vilniaus filialas – 315 (211) narių (+ 49%), viso 56% LLMD narių

 Kauno filialas – 128 (85) nariai (+51%), viso 23% LLMD narių 

 Klaipėdos filialas – 72 (54) nariai (+33%), viso 13% LLMD narių 

 Šiaulių filialas – 24 (26) nariai (-8%), viso 4% LLMD narių 

 Panevėžio filialas – 22 (21) nariai (+5%), viso 4% LLMD narių

 Iš viso 561 (397) nariai

 Per 5 metus LLMD padidėjo 164 nariais (41%).

 Vilniaus filiale vis dar išlieka aktuali nario mokesčio mokėjimo problema



LIETUVOS LABORATORINĖS MEDICINOS 

DRAUGIJA

 Lietuvos laboratorinės medicinos draugijos

korporatyviniai nariai 2017-12-31 d.:

 Siemens Healthcare OY Lietuvos filialas,

 UAB „Diagnostinės sistemos“



LIETUVOS LABORATORINĖS MEDICINOS 

DRAUGIJOS VALDYBA

 Penkerių metų kadencijai išrinkta šios sudėties Valdyba (ataskaita už

penktuosius veiklos metus):

 Doc. dr. Dalius Vitkus – Valdybos pirmininkas

 Aldona Baublytė – Valdybos sekretorė

 Dr. Valdas Banys – iždininkas, LLMD Vilniaus filialo pirmininkas

 Prof. habil. dr. Zita Aušrelė Kučinskienė - buvusi LLMD pirmininkė

 Prof. dr. Astra Vitkauskienė – LLMD Kauno filialo pirmininkė

 Jelena Kopeykinienė – LLMD Klaipėdos filialo pirmininkė (2014-09-22 d.

atsistatydino buvęs pirmininkas dr. V. Urbonas)

 Vaiva Makštutienė – LLMD Šiaulių filialo pirmininkė

 Nijolė Sapeliauskienė – LLMD Panevėžio filialo pirmininkė

 Doc. dr. Rėda Matuzevičienė, doc. dr. Erika Skrodenienė, Rasma

Keliuotienė, Rasa Auglienė, Ina Šapranauskienė – Valdybos nariai



LLMD VEIKLOS KRYPTYS 2013-2017 M.



2013 m. LLMD VEIKLOS KRYPTYS

 Naujos LLMD interneto svetainės sukūrimas

 Lietuvos Laboratorinės Medicinos Draugijos ir jos

Korporatyvinių narių bendradarbiavimo reglamento

parengimas

 Pasirengimas vykdyti Klinikinių laboratorinių tyrimų

kokybės gerinimo programą (Žin., 2012, Nr.11-472; 2012,

Nr.105-5335)



2014 m. LLMD VEIKLOS KRYPTYS

 Projekto VP3-2.1-SAM-10-V-01-110 „VšĮ Kauno klinikų

laboratorinės diagnostikos infrastruktūros atnaujinimas“ veiklų

vykdymas

 Veikla LR SAM Darbo grupėje laboratorijose dirbančių

specialistų kvalifikaciniams reikalavimams parengti

 Laboratorinės medicinos gydytojo, medicinos biologo klinikos

laboranto MN atnaujinimas

 LLMD veiklos naujos ataskaitos parengimas

 LLMD tinklapio plėtra

 LLMD veiklos tarptautiškumo, aktyvinant dalyvavimą IFCC ir

EFLM veiklose, stiprinimas

 Biomedicinos technologų, klinikos laborantų narystės LLMD

skatinimas



LLMD VEIKLOS KRYPTYS 2015 M. 

 Projekto „VšĮ Kauno klinikų laboratorinės diagnostikos infrastruktūros

atnaujinimas“ 2015 m. suplanuotų veiklų vykdymas:

 Veikla LR SAM Darbo grupėse Laboratorinės medicinos gydytojo,

medicinos biologo ir biomedicinos technologo MN projektams

parengti;

 Veikla LR SAM Darbo grupėje kitiems įsakymų pakeitimų projektams

parengti;

 Klinikos laborantų narystės LLMD skatinimas;

 Nuolatinės klinikinės mikrobiologijos komisijai – telkti Lietuvos

klinikinės mikrobiologijos specialistus, siekiant gerinti teikiamų

paslaugų kokybę;

 Nuolatinei pediatrinės laboratorinės medicinos komisijai - kurti

procedūras ir procesus, siekiant pagerinti vaikų (nuo gimimo iki

paauglystės) ligų diagnostiką ir valdymą.



LLMD VEIKLOS KRYPTYS 2016 M. 

 Veikla LR SAM Darbo grupėse SAM įsakymų pakeitimų projektams
parengti;

 Tolesnė LLMD tinklapio plėtra ir žurnalo „Laboratorinė medicina“
leidybos aktyvinimas;

 Tolesnis biomedicinos technologų, klinikos laborantų narystės LLMD
skatinimas;

 Nuolatinės klinikinės mikrobiologijos komisijai – pagal LLMD Valdyboje

patvirtintą planą rengti pavyzdines mikrobiologijos tyrimų procedūras,

tęsti kitas plane numatytas veiklas;

 Darbo grupei pediatrinei laboratorinei medicinai - tęsti pradėtą

referentinių ribų projektą;

 Pasirengimas XIV Baltijos šalių laboratorinės medicinos kongresui 2018

m;

 MedTech Europe Etiško verslo praktikos kodekso ir LLMD veiklos

harmonizavimas;

 Finansinės veiklos politikos nustatymas.



LLMD VEIKLOS KRYPTYS 2017 M. 

 Veikla LR SAM Darbo grupėse SAM įsakymų pakeitimų projektams parengti

 2017-04-11 d. sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-405 pakeista 2016-05-19

d. sudaryta darbo grupė teisės aktams, susijusiems su laboratorijų veikla,

peržiūrėti. Ji papildyta LLMD nare prof. A. Vitkauskiene. Į darbo grupę įtraukti

atstovai iš VPT.

 Pasirengimas XIV Baltijos šalių laboratorinės medicinos kongresui 2018 m.

 Nuolatinės klinikinės mikrobiologijos komisijai – pagal LLMD Valdyboje

patvirtintą planą rengti pavyzdines mikrobiologijos tyrimų procedūras, tęsti

kitas plane numatytas veiklas;

 Darbo grupei pediatrinei laboratorinei medicinai - tęsti pradėtą referentinių

ribų projektą;



2013 m. LLMD VEIKLOS KRYPČIŲ VYKDYMAS

 Metų pabaigoje pradėjo veikti nauja LLMD interneto svetainė: 

www.llmd.lt



2013 m. LLMD VEIKLOS KRYPČIŲ VYKDYMAS

 2013-12-12 d. Valdybos posėdyje patvirtintas Lietuvos

Laboratorinės Medicinos Draugijos ir jos Korporatyvinių

narių bendradarbiavimo reglamentas

 Vykdant Klinikinių laboratorinių tyrimų kokybės gerinimo

programą (Žin., 2012, Nr.11-472; 2012, Nr.105-5335),

sudaryta partnerystės sutartis tarp LSMU ligoninės VšĮ Kauno

klinikų, LLMD ir Sveikatos apsaugos ministerijos ir parengtas

bendras projektas „VšĮ Kauno klinikų laboratorinės

diagnostikos infrastruktūros atnaujinimas“



PROJEKTAS „VŠĮ KAUNO KLINIKŲ LABORATORINĖS 

DIAGNOSTIKOS INFRASTRUKTŪROS ATNAUJINIMAS“

 ES VP3 Sanglaudos skatinimo veiksmų programa

 Prioritetas VP3-2 Viešųjų paslaugų kokybė ir

prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė

infrastruktūra

 Uždavinys: VP3-2.1 Teikti kokybiškas ir prieinamas

sveikatos priežiūros paslaugas

 Priemonė: VP3-2.1-SAM-10-V Ambulatorinių,

palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra bei

stacionarinių paslaugų optimizavimas



PROJEKTAS „VŠĮ KAUNO KLINIKŲ LABORATORINĖS 

DIAGNOSTIKOS INFRASTRUKTŪROS ATNAUJINIMAS“

 Projekto esmė:

 Siekiant gerinti laboratorinės diagnostikos paslaugų kokybę,

pagrįstą ligų diagnostikos ankstinimo, savalaikiškumo, teikiamų

paslaugų kokybės ir ekonomiškumo principais, 1) atnaujinti

Kauno klinikų Laboratorinės medicinos klinikos infrastruktūrą,

kad ji atitiktų ES standartus; 2) tobulinti klinikinių laboratorijų

specialistų kvalifikaciją; 3) nustatyti vienodus paslaugų teikimo

reikalavimus laboratorinius tyrimus atliekančioms ir kontrolės

funkcijas vykdančioms įstaigoms.



PROJEKTAS „VŠĮ KAUNO KLINIKŲ LABORATORINĖS 

DIAGNOSTIKOS INFRASTRUKTŪROS ATNAUJINIMAS“

 Projekto uždaviniai:

 Sukurti infrastruktūrą ir sudaryti sąlygas aukštos kokybės

laboratorinės diagnostikos paslaugų teikimui

 Projekto veiklos:

 Suprojektuoti ir pastatyti Kauno klinikų Klinikinės laboratorijos

pastatą

 Tobulinti klinikinių laboratorijų specialistų kvalifikaciją

 Tobulinti teisinę bazę, parengiant rekomendacijas dėl paslaugų

teikimo standartų laboratorinius tyrimus ir kontrolės funkcijas

atliekančioms įstaigoms (parengti 10 dokumentų)



PROJEKTAS „VŠĮ KAUNO KLINIKŲ LABORATORINĖS 

DIAGNOSTIKOS INFRASTRUKTŪROS ATNAUJINIMAS“

 2013 m. atlikti darbai:

 už daugiau kaip 3,5 tūkst. Eur. įsigyti 6 komplektai 38

pavadinimų LST ISO standartų ir jie perduoti Filialams;

 2014 m. atlikti darbai:

 CLSI narystė už 2014 ir 2015 m.: 7 696 Eur;

 už 3,48 tūkst. Eur įsigyti 2 komplektai 18 pavadinimų knygų;

 Bendros projektui 2014 m. išleistos lėšos 32 965 Eur.



PROJEKTAS „VŠĮ KAUNO KLINIKŲ LABORATORINĖS 

DIAGNOSTIKOS INFRASTRUKTŪROS ATNAUJINIMAS“

 Projekto partnerio – LLMD – veiklos, vykdytos 2014-2015 m.

 Pacientų paruošimo ir ėminių paėmimo, laikymo ir transportavimo, mėginių

paruošimo metodinių rekomendacijų sukūrimas;

 Laboratorinių tyrimų kokybės valdymo rekomendacijų parengimas;

 Laboratorinių tyrimų rezultatų patvirtinimo rekomendacijų parengimas

 Laboratorinių tyrimų rezultatų teikimo užsakovui tvarkos aprašo sudarymas;

 Papildomų tyrimų laboratorijų bei konsultantų pasirinkimo rekomendacijų

sukūrimas;

 Rekomendacijų kontrolės funkcijas atliekančioms įstaigoms parengimas;

 Laboratorinių tyrimų nomenklatūros ir tyrimų metodų, apskaitos rekomendacijų

parengimas (detaliau šį klausimą pristatys Jelena Kopeykinienė);

 Laboratorinės medicinos specialistų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo

parengimas;

 Išorinio laboratorinių tyrimų kokybės vertinimo rekomendacijų parengimas;

 Medicinos biologų podiplominio rengimo tvarkos aprašo parengimas.

 Visoms projekto veikloms įgyvendinti išleista beveik 63 251 Eur.



2014 m. LLMD VEIKLOS KRYPČIŲ VYKDYMAS

 5 LLMD nariai dirbo LR SAM Darbo grupėje laboratorijose dirbančių

specialistų kvalifikaciniams reikalavimams parengti;

 Sudaryta SAM darbo grupė teisės aktų, susijusių su asmens sveikatos

priežiūros įstaigų laboratorijose dirbančių sveikatos priežiūros specialistų

veikla, projektams parengti. LLMD joje atstovavo prof. Z. A. Kučinskienė,

prof. A. Vitkauskienė, A. Baublytė;

 Tik iš LLMD narių buvo sudarytas šios darbo grupės pogrupis Laboratorinės

medicinos gydytojo, medicinos biologo, biomedicinos technologo (klininkos

laboranto) MN pakeitimo projektams parengti: doc. D. Vitkus, V.

Makštutienė, N. Sapeliauskienė, L. Sirvydienė, I. Šapranauskienė;

 Sudarytas darbo grupės pogrupis įvairių SAM įsakymų pakeitimų projektams

parengti, tarp kurių svarbiausias SAM 2007-12-05 d. įsakymas Nr. V-998

„Dėl asmens sveikatos priežiūros įsatigų laboratorijų veiklos vertinimo“.

LLMD jame atstovavo doc. D. Vitkus, L. Sirvydienė;

 Parengta nauja LLMD ataskaitos forma, suderinta su IFCC teikiama

ataskaita.



2014 m. LLMD VEIKLOS KRYPČIŲ VYKDYMAS

 Išplėsta LLMD interneto svetainė: www.llmd.lt



2014 m. LLMD VEIKLOS KRYPČIŲ VYKDYMAS

 Nuorodos į svetainę ir žurnalą „Laboratorinė medicina“ iš EFLM

puslapio:



2015 m. LLMD VEIKLOS KRYPČIŲ VYKDYMAS

 2015-08-10 d. LR SAM įsakymu Nr. V-931 sudaryta darbo grupė Klinikinių

laboratorinių tyrimų kokybės gerinimo programai peržiūrėti. Joje dirbo 3

LLMD nariai: Algirdas Griškevičius, Vaiva Makštutienė, Dalius Vitkus;

(programos projektas parengtas);

 Per 2015 m. į LLMD įstojo 25 biomedicinos technologai (klinikos

laborantai);

 Buvo aktyviai plečiamas LLMD veiklos tarptautiškumas: įvyko

Kokybės valdymo kursai, kuriuos vedė S. Westgard, 2015 m. liepos

mėn. vyko IFCC molekulinės diagnostikos kursai, kuriuose dalyvavo

20 jaunųjų Lietuvos ir Estijos laboratorinės medicinos specialistų.



2016-2017 m. LLMD VEIKLOS KRYPČIŲ VYKDYMAS

 2014 m. SAM Darbo grupės pogrupis Laboratorinės medicinos gydytojo,
medicinos biologo, biomedicinos technologo (klinikos laboranto) MN pakeitimo
projektams parengti: doc. D. Vitkus, V. Makštutienė, N. Sapeliauskienė, L.
Sirvydienė, I. Šapranauskienė;
 2016-12-01 d. priėmus LR SAM įsakymą Nr. V-1349 „Dėl bendrųjų reikalavimų medicinos

normoms rengti patvirtinimo“ pakeitimo, Laboratorinės medicinos gydytojo MN projektas
parengtas iš naujo pagal atnaujintus reikalavimus;

 2016-12-09 d. priėmus LR SAM įsakymą Nr. V-1423 „Dėl kitos sveikatinimo veiklos rūšių
patvirtinimo“ (medicinos biologija, biomedicinos technologija) vietoje buvusių medicinos normų
parengti nauji medicinos biologo ir biomedicinos technologo veiklos Reikalavimai.

 2017 m. vėl pasikeitus teisės aktams, dar kartą pagal vėl atnaujintus
reikalavimus parengta Laboratorinės medicinos gydytojo MN.

 Didžiulėmis darbo grupės narių pastangomis, pavyko pasiekti, kad kitai
sveikatinimo veiklai priskirti medicinos biologai ir biomedicinos
technologai vėl būtų priskirti asmens sveikatos priežiūros specialistams
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. vasario 5 d. įsakymo Nr. 61 nauja
redakcija (2017 m. rugsėjo 29 d. įsakymas Nr. V-1142 Dėl asmens sveikatos priežiūros veiklos
rūšių sąrašo patvirtinimo).

 Patvirtinus šį įsakymą, vėl iš naujo parengtos medicinos biologo ir
biomedicinos technologo MN.

 Visos MN praėjusios savaitės duomenimis yra vizavimo stadijoje.



ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS 

RŪŠIŲ SĄRAŠAS

Eil

. 

Nr.

Veiklos rūšis Veiklą vykdantys 

specialistai

Būtina asmens 

sveikatos priežiūros 

veiklą vykdančio 

specialisto praktikos 

sąlyga14

.

Medicinos biologo 

praktika

Medicinos

biologai

Spaudo numeris

Nuo 2020  m. sausio 

1 d. – Medicinos 

biologo praktikos 

licencija

15

.

Biomedicinos 

technologo 

praktika

Biomedicinos

technologai

Spaudo numeris 

Nuo 2020  m. sausio 

1 d. – Biomedicinos 

technologo praktikos 

licencijaAsmens sveikatos priežiūros veiklos rūšių sąrašo 5, 8, 10, 13–17 ir 19

punktuose nurodyti specialistai spaudo numerius privalo įgyti iki 2018 m.

spalio 1 d.;



2016-2017 m. LLMD VEIKLOS KRYPČIŲ VYKDYMAS

 Darbo grupės pogrupis įvairių SAM įsakymų pakeitimų projektams parengti,
tarp kurių svarbiausias SAM 2007-12-05 d. įsakymas Nr. V-998 „Dėl asmens
sveikatos priežiūros įstaigų laboratorijų veiklos vertinimo“ - pristatytas
pataisytas projektas;

 2016-05-19 d. SAM įsakymu sudaryta darbo grupė teisės aktams,
susijusiems su laboratorijų veikla, peržiūrėti. LLMD darbo grupės nariai A.
Griškevičius, V. Makštutienė, D. Vitkus:

 Parengtas SAM įsakymo projektas „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2005 m. Spalio 27 d. įsakymo Nr. V-827 ,,Dėl
reanimacijos ir intensyviosios terapijos paslaugų teikimo vaikams ir
suaugusiesiems sąlygų ir tvarkos aprašų patvirtinimo“ pakeitimo (nauja
redakcija 2017 m. rugsėjo 25 d. Nr. V-1116)

 Darbo grupė dėl LR SA ministro 2000 m. spalio 25d. Įsakymo Nr. 576 „Dėl
imunohematologinių tyrimų atlikimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo projekto
(E. Skrodenienė, R. Malickaitė, B. Kabelienė)

 2016 ir 2017 m. sėkmingai ir laiku išleisti 4 žurnalo „Laboratorinė medicina“
numeriai. Index Copernicus Journals Master List ICV 2016: 40.58.



LLMD VALDYBOS VEIKLA 2013-2017 M.



2013 - 2017 m. LLMD VALDYBOS VEIKLA 

 Per ataskaitinį laikotarpį įvyko 24 Valdybos posėdžiai.
Juose nagrinėta 108 klausimai, priimti 45 nutarimai.
Svarbesnieji nutarimai:

 Patvirtintas LLMD Valdybos veiklos reglamentas;

 Patvirtintas LLMD Korporatyvinių narių reglamentas;

 Patvirtinti LLMD Kauno filialo nuostatai;

 Patvirtinti LLMD Klaipėdos filialo nuostatai;

 Dėl Valstybės ir savivaldybių remiamų asmens sveikatos priežiūros
paslaugų, teikiamų valstybinėse ir savivaldybių asmens sveikatos
priežiūros įstaigose, kainyno Nr.11-96-2 projekto (laboratorinių tyrimų
dalies);

 Dėl pediatrinės laboratorinės medicinos darbo grupės sudarymo;

 Dėl paraiškos IFCC molekulinės diagnostikos kursams organizuoti
pateikimo;

 Priimti 2 LLMD Korporatyviniai nariai (UAB „Diagnostinės sistemos“ ir
Siemens OY Lietuvos filialas).



2013 - 2017 m. LLMD VALDYBOS VEIKLA 

 Pavirtintas Laboratorinės medicinos specialistų Etikos kodeksas
(rengėjai: Valdas Banys – grupės vadovas, Aldona Baublytė, Rasa
Steponavičiūtė, Ina Šapranauskienė; Laboratorinė medicina 2015;
17(68): 189-190.);

 Dėl LLMD Nuolatinės klinikinės mikrobiologijos komisijos sudėties ir
nuostatų patvirtinimo (pritarta VII-jame LLMD suvažiavime);

 Dėl LLMD buhalterinės veiklos ir apskaitos principų;

 Dėl klinikinės ląstelių analizės;

 Dėl XIV Baltijos šalių laboratorinės medicinos kongreso organizavimo
ir komitetų sudėties;

 Dėl Lietuvos higienos normos HN 47:2011 „Asmens sveikatos
priežiūros įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“,
patvirtintos LR SAM 2011m. Liepos 29d. Įsakymu Nr.-737, pakeitimo
projekto;

 Dėl SAM 2000-10-25 d. įsakymo Nr. 576 „Dėl imunohematologinių
tyrimų atlikimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo projekto

 Dėl LLMD narių profesinio tobulinimo rėmimo fondo kaupimo ir etiško
fondo lėšų naudojimo taisyklių aprašo patvirtinimo



2013 - 2017 m. LLMD VALDYBOS VEIKLA 

 2016 - 2017 m. Valdyba daug dėmesio skyrė Viešųjų pirkimų

problemoms nagrinėti (neplanuota veikla),

 Finansinės veiklos politikai nustatyti,

 Pareikšta LLMD pozicija:

 Dėl reikalavimų įrangos, reagentų ir priemonių viešiesiems

pirkimams (publikuota LLMD tinklapyje).



Pediatrinės laboratorinės medicinos 

Nuolatinė komisija



PAGRINDINĖS KRYPTYS 

 Projekto „Vaikų bendro kraujo tyrimo rodiklių referencinių ribų 

įvertinimas pagal amžiaus grupes“ vykdymas

 Vaikų laboratorinių tyrimų kritinių reikšmių analizė 2013 – 2016 m.

 Šlapimo tyrimo atlikimo tvarkos naujagimiams keitimas 

 Kreatinino nustatymo metodo keitimas

 Vaikų virusinių kvėpavimo ir žarnyno infekcijų duomenų analizė 

(pagal greitų imunochromatografinių tyrimų rezultatus)



Nuolatinė klinikinės mikrobiologijos 

komisija



UŽDAVINIAI IR VEIKLOS KRYPTYS

Telkti Lietuvos laboratorinės medicinos draugijos narius, dirbančius

klinikinės mikrobiologijos srityje, siekiant gerinti teikiamų laboratorinės

medicinos paslaugų kokybę:

1. Inicijuoti ir koordinuoti klinikinių mikrobiologinių procedūrų bei kitų klinikinės

mikrobiologijos veiklą reglamentuojančių dokumentų rengimą.

2. LLMD pritarimu teikti metodinę pagalbą mikrobiologijos laboratorijoms

tyrimų, kokybės užtikrinimo ir akreditacijos klausimais.

3. Kartu su LLMD organizuoti pasitarimus, seminarus, konferencijas aktualiais

mikrobiologinių tyrimų, infekcinių ligų diagnostikos, gydymo ir profilaktikos

antimikrobiniais vaistais klausimais.

4. Dalyvauti ekspertinėje ir konsultacinėje veikloje, plėtojant klinikinės

mikrobiologijos mokslą ir praktiką.

5. Bendradarbiauti su Lietuvos infektologų draugija ir kitomis gydytojų

visuomeninėmis organizacijomis.

6. Plėtoti ryšius su kitų šalių mikrobiologų organizacijomis, atstovauti Lietuvos

klinikinės mikrobiologijos specialistus užsienio valstybėse, analogiškose

pasaulinėse organizacijos.



2013-2017 m. LLMD RENGINIAI



2013 m. LLMD RENGINIAI

 Bendradarbiaujant su LLMD Vilniaus filialu 2013-04-18 d.
Vilniuje organizuota tarptautinė mokslinė-praktinė
konferencija „Kokybės valdymo laboratorinėje medicinoje
svarba: aktualūs preanalizinio ir analizinio etapų
klausimai“

 Bendradarbiaujant su LLMD Vilniaus filialu kartu su UAB
„Eiridė“ organizuoti 8 val. trukmės kursai „Medicinos
laboratorijos vadybos sistema. LST EN 15189:2007
Medicinos laboratorijos. Ypatingieji kokybės ir kompetencijos
reikalavimai“

 LLMD paramos lėšomis finansavo 33 narių išvykas į 16 įvairių
renginių (kongresus, mokymo kursus, konferencijas)



2014 m. LLMD RENGINIAI

 Bendradarbiaujant su LLMD Klaipėdos filialu ir UAB „Interlux“
2014-04-11 d. Palangoje organizuota mokslinė-praktinė
konferencija „Šiuolaikinės technologijos medicinoje: nuo
laboratorijos iki klinikos“

 Aktyviai dalyvauta rengiant XII Baltijos šalių laboratorinės
medicinos kongresą, kuriame 5 LLMD nariai skaitė
pranešimus, 7 pirmininkavo sesijoms.

 LLMD paramos lėšomis finansavo 107 narių išvykas į 16

įvairių renginių (kongresus, mokymo kursus, konferencijas)



2015 m. LLMD RENGINIAI

 IFCC Beginner´s Course in Molecular Diagnostics,

Committee-Clinical Molecular Biology Curriculum (C-
CMBC)
Center of Medical Genetics, Santariskiu str. 2, Vilnius, Lithuania, 12th -17th July 2015

Rėmėjai Lietuvoje: Roche, Thermo Fisher, Diagnostines sistemos

Koordinatorė dr. Dovilė Karčiauskaitė



2015 m. LLMD RENGINIAI

 Bendradarbiaujant su korporatyviniu LLMD nariu UAB „Diagnostinės

sistemos“ ir kompanija „Abbott Diagnostics“ 2015-04-16 d.

organizuoti kursai „Sigmametrija ir rizikos valdymas laboratorinių

tyrimų kokybei užtikrinti“ (S. Westgard, JAV)

 Bendradarbiaujant su korporatyviniu LLMD nariu UAB „Diagnostinės
sistemos“ 2015-04-17 d. Vilniuje organizuota mokslinė-praktinė
konferencija „Laboratorinės medicinos svarba lėtinių ligų valdyme“;

 Vilniuje ir Klaipėdoje surengti 2-jų dienų kursai „Standarto LST EN
ISO 15189:2012 „Medicinos laboratorijos. Kokybės ir kompetencijos
reikalavimai“ supratimas ir taikymas“;

 LLMD paramos lėšomis finansavo 75 narių išvykas į 19 įvairių

renginių (kongresus, mokymo kursus, konferencijas)



2016 m. LLMD RENGINIAI

 Kartu su LLMD Kauno filialu 2016-04-08 d. organizuotas VIII LLMD suvažiavimas ir mokslinė –

praktinė konferencija „Laboratorinė diagnostika – svarbi klinikinės praktikos grandis“; Kaunas

 Kartu su LLMD Vilniaus filialu 2016-03-18 d. organizuota tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija

„Microbiota alterations of disease and health“; Vilnius

 LLMD mokslinė praktinė konferencija „Nūdienos laboratorinė medicina – ikianaliziniai, saugos

ir technologiniai aspektai“, vykusi 2016-06-02 d. Palangoje

 Kartu su LLMD Vilniaus filialu 2016-10-13 d. surengta tarptautinė mokslinė - praktinė konferencija

Pasaulinei trombozės dienai paminėti „Ką klinicistai turėtų žinoti, o laboratorija – padaryti“;

 Vilniuje ir surengti kursai „Standarto LST EN ISO 15189:2012 „Medicinos laboratorijos. Kokybės ir

kompetencijos reikalavimai“ supratimas ir taikymas“; ir „Dokumentų ir įrašų valdymas taikant

tarptautinius standartus LST EN ISO 15189:2013 ir LST EN 15224:2012“;

 Klaipėdoje surengti kursai Vidaus auditai ir neatitikčių valdymas medicinos laboratorijose pagal

tarptautinių standartų LST EN ISO 15189:2013 ir LST EN ISO 19011:2012 reikalavimus.

 Dalyvauta XIII Baltijos šalių laboratorinės medicinos kongrese (Tartu, Estija), kuriame 7 LLMD

nariai skaitė pranešimus;

 LLMD paramos lėšomis finansavo 110 narių išvykas į 18 įvairių renginių (kongresus, mokymo

kursus, konferencijas)



2017 m. LLMD RENGINIAI

 Kartu su LLMD Vilniaus filialu 2017-04-12 d. surengta tarptautinė mokslinė -

praktinė konferencija „Smegenų skysčio tyrimai: nuo antikūnų iki

neuroboreliozės ir erkinio encefalito“; Vilnius

 Kartu su LLMD Šiaulių filialu 2017-04-20 d. organizuotas IX LLMD

suvažiavimas ir mokslinė – praktinė konferencija „Jaunųjų laboratorinės

medicinos specialistų mokslo darbų apžvalga “; Šiauliai

 Kartu su LLMD Vilniaus filialu 2017-11-17 d. surengta tarptautinė mokslinė -

praktinė konferencija Pasaulinei trombozės dienai paminėti „Ką klinicistai

turėtų žinoti, o laboratorija – padaryti“; Vilnius

 Kartu su LLMD Vilniaus filialu 2017-12-07 d. organizuota mokslinė-praktinė

konferencija „Antimikrobinio atsparumo aktualijos“; Vilnius

 LLMD paramos lėšomis finansavo 64 narių išvykas į 19 įvairių renginių

(kongresus, mokymo kursus, konferencijas)



KITA LLMD VALDYBOS VEIKLA

 2013 m. buvo įregistruoti nauji LLMD įstatai, patvirtinti IV-jame LLMD

2012 m., atnaujinti JAR duomenys.

 2013-2017 m. LLMD sudarė 162 sutartis:

 5 banko paslaugų sutartis;

 11 autorinių lektorių sutarčių;

 106 paramos sutartis;

 40 kitų sutarčių (elektroninio dokumentų teikimo, renginių

organizavimo, autobusų nuomos ir pan.).



TARPTAUTINĖ LLMD VEIKLA

 LLMD yra Tarptautinės klinikinės chemijos ir laboratorinės medicinos federacijos (IFCC) ir Europos
klinikinės chemijos ir laboratorinės medicinos federacijos (EFLM), Baltijos šalių laboratorinės
medicinos asociacijos (BALM), Klinikinių ir laboratorijos standratų instituto (CLSI) narė.

 LLMD pirmininkas, iždininkas, įgaliotieji atstovai atstovavo Draugiją:

 IFCC Taryboje 2014-06-22 d. Stambule ir Durbane (PAR) 2017-10-22 d.;

 IFCC Generalinėje Konferencijoje Madride 2016-03-19 – 21 d

 EFLM Generalinėse Asamblėjose Milane 2013-05-19, 2014-10-07 d. Liverpulyje, 2015-06-21 d. Paryžiuje,
2016-03-21 d. Madride, Atėnuose 2017-06-11 d.;

 EC4 Registracijos komisijos posėdžiuose 2013-05-21 Milane ir 2013-11-13 d. Paryžiuje, 2014-06-26
Stambule ir 2014-10-08 Liverpulyje, 2015-06-22 Paryžiuje, 2016-09-21 d. Varšuvoje;

 IFCC Mokymo ir vadybos padalinio Molekulinės biologijos komiteto (IFCC EMD Committee on Clinical
Molecular Biology Curriculum (C-CMBC)) posėdyje 2014-06-25 d. Stambule, 2015-06-24 d. Paryžiuje;

 IFCC Mokymo ir vadybos padalinio Kokybės kompetencijų medicinos laboratorijose vystymo projekto (IFCC
EMD Developing Quality Competence in Medical Laboratories meeting) susitikime 2014-06-23 d. Stambule;

 1-ojoje strateginėje EFLM konferencijoje „Apibrėžiant analizės kokybės tikslus 15 metų po Stokholmo
konferencijos“ 2014-11-24 – 25 d. Milane;

 2013 m. rugsėjo mėn. BALM posėdyje ir Latvijos gydytojų suvažiavime Rygoje, kituose renginiuose;

 LLMD vardu skaityti pranešimai tarptautiniuose renginiuose: 3-iojoje EFLM-BD Europos preanalizinės fazės
konferencijoje (Port, Portugalija), EFLM simpoziume „Klinikinės chemijos ir laboratorinės medicinos mokymas“
(Praha, Čekija);

 EFLM Mokslo komiteto, EFLM Kokybės ir reglamentavimo komiteto, EFLM Mokymo ir lavinimo komiteto
posėdžiuose, išplėstiniame EFLM ir EC4 Registracijos komisijos susitikime;

 pirmininkauta 21-ojo IFCC-EFLM klinikinės chemijos ir laboratorinės medicinos kongreso simpoziumui
„Biomarkers – Key to Personalized Medicine“ ir 22-ojo IFCC-EFLM klinikinės chemijos ir laboratorinės
medicinos kongreso (D. Vitkus)

 8 LLMD nariai yra įvairių IFCC komitetų ir darbo grupių nariai, ypatingai aktyviai dalyvavę jų
renginiuose 2017 m.



TARPTAUTINĖ LLMD VEIKLA

LIST OF CORRESPONDING MEMBERS OF IFCC COMMITTEES/WORKING GROUPS and TASK FORCES - 2015

SCIENTIFIC DIVISION (SD): http://www.ifcc.org/ifcc-scientific-division/

SD COMMITTES (http://www.ifcc.org/ifcc-scientific-division/sd-committees/) Name Surname Country e-mail

Nomenclature, Properties & Units (C-NPU) Dalius Vitkus Lithuania dalius.vitkus@santa.lt

Reference Systems of Enzymes (C-RSE) Dalius Vitkus Lithuania dalius.vitkus@santa.lt

Traceability in Laboratory  Medicine (C-TLM) Dalius Vitkus Lithuania dalius.vitkus@santa.lt

Reference Interval & Decision Limits (C-RIDL) Valdas Banys Lithuania valdas.banys@santa.lt

SD WORKING GROUPS (http://www.ifcc.org/ifcc-scientific-division/sd-working-groups/) Name Surname Country e-mail

Standardization of Insulin Assays, in collaboration with ADA/EASD  (WG-SIA) Andrejus Coj Lithuania
andrejus.coj@santa.lt

Harmonisation of Autoantibody Tests (WG-HAT) Loreta Bagdonaite Lithuania
loreta.bagdonaite@mf.vu.lt

Clinical Quantitative Mass Spectrometry Proteomics (WG-cMSP) 
Dovile Karciauskaite Lithuania dovile.karciauskaite@mf.vu.lt

Commutabilty (WG-C) Dalius Vitkus Lithuania dalius.vitkus@santa.lt

EDUCATION AND MANAGEMENT DIVISION (EMD):  http://www.ifcc.org/ifcc-education-division/

EMD COMMITTES (http://www.ifcc.org/ifcc-education-division/emd-committees/) Name Surname Country e-mail

Committee on Clinical Molecular Biology Curriculum (C-CMBC)

Analytical Quality (C-AQ) Dalius Vitkus Lithuania dalius.vitkus@santa.lt

Evidence-Based Laboratory Medicine (C-EBLM) Valdas Banys Lithuania valdas.banys@santa.lt

Clinical Laboratory Management (C-CLM) Dalius Vitkus Lithuania dalius.vitkus@santa.lt

Distance Learning (C-DL)
Dovile Karciauskaite Lithuania dovile.karciauskaite@mf.vu.lt

Education in the Use of Biomarkers in Diabetes (C-EUBD) Andrejus Coj Lithuania
andrejus.coj@santa.lt

EMD WORKING GROUPS (http://www.ifcc.org/ifcc-education-division/working-groups-special-projects/) Name Surname Country e-mail

Laboratory Errors and Patient Safety (WG-LEPS) Valdas Banys Lithuania valdas.banys@santa.lt

Harmonisation of Interpretive Comments EQA (WG-ICQA) Valdas Banys Lithuania valdas.banys@santa.lt
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TARPTAUTINĖ LLMD VEIKLA

COMMUNICATIONS AND PUBLICATIONS DIVISION  (CPD): http://www.ifcc.org/ifcc-communications-publications-division-(cpd)/

CPD COMMITTEES

(http://www.ifcc.org/ifcc-communications-publications-division-(cpd)/cpd-committees/)
Name Surname Country e-mail

Public Relations (C-PR) Ricardas Stonys Lithuania ricardas.stonys@santa.lt

Internet and e-Learning (C-IeL) Ricardas Stonys Lithuania ricardas.stonys@santa.lt

CPD WORKING GROUPS

(http://www.ifcc.org/ifcc-communications-publications-division-(cpd)/cpd-working-groups/)
Name Surname Country e-mail

eJIFCC (WG-ejIFCC) Ricardas Stonys Lithuania ricardas.stonys@santa.lt

eNewsletter (WG-IFCC eNews) Ricardas Stonys Lithuania ricardas.stonys@santa.lt

TASK FORCES and SPECIAL PROJECTS:

(http://www.ifcc.org/executive-board-and-council/eb-task-forces/)
Name Surname Country e-mail

Task Force on Ethics (TF-E) Valdas Banys Lithuania valdas.banys@santa.lt

Task Force on Paediatric Laboratory Medicine (TF-PLM) Audrone Eidukaite Lithuania
audrone.eidukaite@vuvl.lt

Task Force for Young Scientists (TF-YS) Valdas Banys Lithuania valdas.banys@santa.lt

Task Force on Clinical Applications of Cardiac Bio-Markers (TF-CB)

Dovile Karciauskaite Lithuania dovile.karciauskaite@mf.vu.lt

Task Force on Point of Care Testing (TF-POCT) Jolita Jurkeviciene Lithuania jolita.jurkeviciene@santa.lt

Task Force on POCT: Working Group on "How should Glucose Meters be Evaluated in 

Critical Care (WG-GMECC)"

Andrejus Coj Lithuania

andrejus.coj@santa.lt

Task Force on Proficiency Testing (TF-PT) Dalius Vitkus Lithuania dalius.vitkus@santa.lt
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IFCC C-CMBC jaunasis narys Liucija Bikauskaitė



TARPTAUTINĖ LLMD VEIKLA

 Ilgametė LLMD pirmininkė prof. Z. Kučinskienė 2015 m. parengė

trumpą Draugijos istorijos apžvalgą, kuri publikuota IFCC leidinyje

 http://www.ifcc.org/about/history-of-ifcc-members-societies/ 



LLMD ISTORIJA



BENDRADARBIAVIMO SUTARTIS SU SLAUGOS DARBUOTOJŲ 

TOBULINIMO IR SPECIALIZACIJOS CENTRU

 Sutarties esmė:
 Mokymų programų, skirtų laboratorinės diagnostikos specialistų

kvalifikacijai tobulinti, rengimas ir vertinimas bei laboratorinės
diagnostikos specialistų kvalifikacijos tobulinimo organizavimas

 2013 m. atnaujintos 3 profesinės kvalifikacijos tobulinimo
programos biomedicinos technologams, klinikos
laborantams.

 Suteikiamas nemokamas SDTSC leidinys „SLAUGA
mokslas ir praktika“ (12 Nr. per metus)



LIETUVOS LABORATORINĖS MEDICINOS 

DRAUGIJOS FILIALŲ VEIKLA 2017 M.



LLMD VILNIAUS FILIALO VEIKLA 2017 M. 

 2017 (2013) m. gruodžio 31 d. duomenimis LLMD Vilniaus filialo

narių registre buvo 315 (211) narių (+ 49%), viso 56% LLMD narių.

 2017 m. įstojo 22 nariai (1 lab. med. gyd., 17 med. biologų, 4

biomedicinos technologai), iš jų 6 besimokančiųjų teisėmis).



LLMD VILNIAUS FILIALO VEIKLA 2017 M. 

 Kartu su LLMD surengtos 3 mokslinės-praktinės konferencijos (dvi

tarptautinės), kurių bendras tobulinimosi valandų skaičius per metus

sudarė 13 valandų:

 LLMD VF suvažiavimas mokslinė praktinė konferencija „Smegenų

skysčio tyrimai: nuo antikūnų iki neuroboreliozės ir erkinio encefalito“

 „Antimikrobinio atsparumo aktualijos “

 „Ką klinicistai turėtų žinoti, o laboratorija – padaryti“

 Filialo nariai pristatė 15 pranešimų Lietuvos ir tarptautinėse

mokslinėse konferencijose.

 Publikacijos: 18 mokslinės (iš jų 12 ISI), 2 regioninės

spaudos leidiniuose.



LLMD VILNIAUS FILIALO VEIKLA 2017 M. 

 2017-12-14 d. Dovilės Petronytės magistro darbas „Vilebrando ligos

diagnostikos gairių praktinis taikymas diegiant naujus žymenis“

Vilniaus medicinos draugijos (VMD) apdovanotas garbės raštu.

 Turimais duomenimis:

 Publikacijos – 18 (12 ISI);

 Pranešimai konferencijose (žodiniai, stendiniai) – 18.

 Studijavo 2  doktorantai.



LLMD KAUNO FILIALO VEIKLA 2017 M. 

 128 narių (2016 m. – 130). Per metus įstojo 8 nariai, išstojo - 10.

 2017 kovo 28 d. LLMD KF Mokslinė praktinė konferencija

„Mikroorganizmų atsparumo antibiotikams aktualijos“.

 Spausdinti darbai (viso 36):

 Straipsniai ISI 10

 Straipsniai recenzuojamuose mokslo leidiniuose, 

referuojamuose kitose DB 4

 Straipsnis mokslo populiarinimo leidinyje 4

 Tezės ISI Master Journal List 12

 Tezės kituose recenzuojamuose ir nerecenzuojamose 

leidiniuose 6



LLMD KAUNO FILIALO VEIKLA 2017 M. 

 Apgintos 2 daktaro disertacijos:

 1. Šepetienė Ramunė. „Kylančiosios aortos dilatacinė patologija:

Fibrilino-1 (FBN1) geno ir Transformuojančio augimo faktoriaus

(TGFbeta-1) koncentracijos kraujyje tyrimas“. Gynimo data: 2017-

06-28, LSMU, Kardiologijos institutas

 2. Dambrauskienė Asta. Pseudomonas aeruginosa virulentiškumo

veiksnių ir atsparumo karbapenemams mechanizmų sąsajos su

klinikine ligos eiga). Pseudomonas aeruginosa virulentiškumo

veiksnių ir atsparumo karbapenemams mechanizmų sąsajos su

klinikine ligos eiga. Gynimo data: 2017-08-23, LSMU,

Laboratorinės medicinos klinika



LLMD KLAIPĖDOS FILIALO VEIKLA 2017 M. 

 72 nariai (2016 m. – 66)

 Organizuotose mokslinėse praktinėse konferencijose nagrinėtos labai

įvairios laboratorinės medicinos temos:

 2017-03-30 – Ch. pneumoniae, M. pneumoniae, L. pneumophilia atipiniai

sukėlėjai“

 2017-05-11 – Attelica 1500™ – sprendimas pilnai automatizuotam

šlapimo tyrimui. BTP, NGAL – nauji tyrimai inkstų funkcijos įvertinimui.

Atellica Solution™ - technologinių sprendimų įtaka laboratorijos darbui

 2017-05-31 „Vidinių kokybės kontrolių statistinių duomenų apdorojimas

UNITY programa. UNITY programos praktinis panaudojimas. Išorinių

kokybės kontrolių statistinių duomenų apdorojimas EQAS programa.

Antibiotikogramų analizavimas ir dokumentavimas.



LLMD KLAIPĖDOS FILIALO VEIKLA 2017 M.

 2017-09-28 Kokybės indikatoriai laboratorinėje medicinoje“ (Quality
indicators in laboratory medicine).

 „Laboratorinių rezultatų atsekamumas“ (Traceability of results in the
medical laboratory).

 „Tyrimo metodų verifikacija“ (Verification of methods).

 „Neapibrežtys, kokybės reikalavimai atliekant tyrimus“ (Uncertainty and
analytical quality specifications). (Dr. Agnes Ivanov (Estija) Tartu
universiteto klinikų jungtinė laboratorija.)

 2017-10-19 Išorinė kokybės kontrolė klinikinėje laboratorijoje. Rilibak
standarto ypatumai ir INSTAND gamintojo plataus programos spektro
pristatymas.

 Greita Sepsio molekulinė diagnostika DNA Flow hibridizacijos metodu.

 Standartizuotas mėginio paruošimas ir dažymas automatizuotomis
sistemomis.

 Mikroorganizmų jautrumo antibiotikams nustatymas mikropraskiedimo
metodu.

 Aplinkai draugiškos laboratorijos kūrimas.



LLMD KLAIPĖDOS FILIALO VEIKLA 2017 M.

 2017-11-30 Kokybė klinikinėje laboratorijoje.

Problemų sprendimas. Randox sprendimai

laboratorijos kokybės kontrolei. Riqas ataskaitų

interpretacija. Patirtis naudojant IKK Riqas.

 Filialo nariai dalyvavo 9 tarptautinėse konferencijose.



LLMD ŠIAULIŲ IR PANEVĖŽIO 

FILIALŲ VEIKLA 2017 M. 

 24 (Šiaulių filialas) ir 22 (Panevėžio filialas) nariai

 Kartu organizuotos 2 mokslinės praktinės konferencijos, kuriose

pristatyti pranešimai:

 1. Trombocitų agregacijos tyrimai kardiologo praktikoje;

 2. Laboratorinė tuberkuliozės diagnostika;

 3. Naujieji antikoaguliantai – per didelių ir per mažų dozių 

prevencija, laboratorinės kontrolės galimybės;

 4. Imunohematologijos galimybės kraujo banko veikloje;



ŽVILGSNIS Į PRIEKĮ



XIV BALM KONGRESAS



ŽVILGSNIS Į PRIEKĮ

 Bėgant metams, atsinaujinant technologijoms, keičiantis LLMD narių

kartoms, kviečiu išlaikyti gražią prieš daugiau nei 60 metų kilusią

idėją – vienytis visiems laboratorinės medicinos specialistams, nors

mūsų domėjimosi sritys gali būti skirtingos:

 Mokslas,

 Praktika,

 Technologijos

 Vadyba.

 LLMD Valdybai per ateinantį 5-ių metų laikotarpį susitelkti į veiklas,

kurias galime įgyvendinti patys ir kartu su tarptautiniais partneriais –

EFLM, IFCC, taip pat – skatinti aktyviau įsitraukti jaunimą.

 Atsižvelgiant į vis didėjantį biomedicinos technologų skaičių LLMD,

ieškoti šiai specialistų grupei patrauklių organizacijos ir veiklos formų

bei naujų partnerių, ypač IFBLS



ŽVILGSNIS Į PRIEKĮ

 Ateities laboratorinė medicina – įvairiapusė, atvira mokslo

ir technologijų pažangai, gebančių nuolatos tobulėti

specialistų komandiniu darbu grindžiama į pacientą

orientuotos medicinos sritis.



ŽVILGSNIS Į PRIEKĮ



Ačiū už dėmesį!


