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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

2020-12-31 d. (2019 m.):

 Vilniaus filialas – 310 (320) nariai, viso 53 % LLMD narių

 Kauno filialas – 139 (136) nariai, viso 24 % LLMD narių 

 Klaipėdos filialas – 78 (76) nariai, viso 13 % LLMD narių 

 Panevėžio filialas – 36 (36) nariai, viso 6 % LLMD narių

 Šiaulių filialas – 25 (26) nariai, viso 4 % LLMD narių 

 Iš viso 588 (594) nariai



LIETUVOS LABORATORINĖS MEDICINOS 

DRAUGIJA

 Lietuvos laboratorinės medicinos draugijos

korporatyviniai nariai 2020-12-31 d.:

 Siemens Healthcare OY Lietuvos filialas,

 UAB „Diagnostinės sistemos“

 UAB „Labema“



LIETUVOS LABORATORINĖS MEDICINOS 

DRAUGIJOS VALDYBA

 2018 m. penkerių metų kadencijai išrinkta šios sudėties Valdyba:

 Doc. dr. Dalius Vitkus – Valdybos pirmininkas

 Aldona Baublytė – Valdybos sekretorė

 Dr. Valdas Banys – iždininkas, LLMD Vilniaus filialo pirmininkas

 Prof. dr. Astra Vitkauskienė – LLMD Kauno filialo pirmininkė

 Jelena Kopeykinienė – LLMD Klaipėdos filialo pirmininkė

 Vaiva Makštutienė – LLMD Šiaulių filialo pirmininkė

 Rasa Umantienė – LLMD Panevėžio filialo pirmininkė

 Doc. dr. Dovilė Karčiauskaitė, doc. dr. Erika Skrodenienė, Rasa

Auglienė, Rasma Keliuotienė, Algirdas Griškevičius – Valdybos nariai

 2020 m. suvažiavime vietoje atsistatydinusios Valdybos narės

išrinkta nauja Valdybos narė Alina Stražnickienė.



LLMD VEIKLOS KRYPTYS 2018-2022 M.



2018 - 2022 m. LLMD VEIKLOS KRYPTYS

 LLMD veiklos tęstinumo užtikrinimas;

 Tolesnis biomedicinos technologų narystės LLMD skatinimas, šiai

specialistų grupei aktualių veiklos formų paieška;

 Tolesnė LLMD tinklapio ir elektroninių paslaugų nariams plėtra;

 Metodinės veiklos aktyvinimas;

 Nuolatinės klinikinės mikrobiologijos komisijai – pagal LLMD

Valdyboje patvirtintą planą parengti pavyzdines mikrobiologijos

tyrimų procedūras, užbaigti kitas plane numatytas veiklas;

 Darbo grupei pediatrinei laboratorinei medicinai – užbaigti pradėtą

referentinių ribų projektą.



TARPTAUTINĖ LLMD VEIKLA 2020 M.

 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.

 8 LLMD nariai yra įvairių IFCC komitetų ir darbo grupių nariai ir nariai

korespondentai.

 1 LLMD narys yra EFLM darbo grupės jaunasis narys.

 Pirmą kartą Lietuvos (ir Baltijos šalių) istorijoje EFLM Generalinėje

Asamblėjoje slaptu balsavimu į EFLM Valdybą 2020-2021 m.

laikotarpiui išrinktas Lietuvos atstovas, LLMD Valdybos pirmininkas

doc. dr. Dalius Vitkus.



LLMD VALDYBOS VEIKLA 2020 M.



2020 m. LLMD VALDYBOS VEIKLA 

 2020 m. LLMD Valdybos ir visos LLMD veiklą reikšmingai paveikė

COVID-19 ligos (koronavirusinės infekcijos) pandemija, ilgam

paralyžavusi visas tradicines LLMD veiklas, todėl šiek tiek aktyvesnė

veikla vyko tik rudenį. Dėl Ekstremaliosios padėties įvedimo ir

karantino buvo apribotos LLMD įstatuose numatytos veiklos: LLMD

Valdybos posėdžiai, LLMD suvažiavimas įvyko ne Įstatuose

numatytu laiku.

 Dalis LLMD Valdybos narių beveik visus metus buvo kritiškai užimti

kuriant, organizuojant ir plečiant SARS-CoV-2 laboratorinę

diagnostiką.



2020 m. LLMD VALDYBOS VEIKLA 

 Per ataskaitinį laikotarpį įvyko 2 Valdybos posėdžiai.

Svarbesni nagrinėti klausimai:
 Dėl teisės aktų projektų derinimo:

 Asmens sveikatos priežiūros praktikos licencijavimo taisyklės;

 Asmens sveikatos priežiūros specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo

reikalavimų aprašas.

 Dėl Kokybės indikatorių

 Dėl Valdybos nario atsistatydinimo

 Dėl narystės EFLM Akademijoje ir EuSpLM registro.



2020 m. LLMD VALDYBOS VEIKLA 

 Dalyvavimas ekspertinėje veikloje ir darbo grupėse:

 SAM 2020 sausio 17 d. įsakymas Nr. V-71 „Dėl darbo grupės

laboratorinės medicinos paslaugų kokybės rodiklių projektui parengti

sudarymo“

 2020 m. lapkričio 10 d. patvirtintas SAM įsakymas Nr. V-2572 „Dėl Laboratorinės

diagnostikos paslaugų prieinamumo ir kokybės rodiklių ir jų stebėsenos tvarkos

aprašo patvirtinimo“ .

 SAM 2020 sausio 17 d. įsakymas Nr. V-72 „Dėl darbo grupės klinikinių

laboratorinių tyrimų nomenklatūrai peržiūrėti ir klinikinių laboratorinių

tyrimų nomenklatūros pakeitimo projektui parengti sudarymo“ su

vėlesniais pakeitimais ir papildymais.

 LLMD Valdybos nariai ir LLMD nariai aktyviai dienomis ir naktimis,

neskaičiuodami darbo valandų, dirbo kurdami ir tobulindami

SARS-CoV-2 tyrimų infrastruktūrą Lietuvoje.



2020 m. LLMD VALDYBOS VEIKLA 

 Lietuvos Respublikos Prezidento Gitano Nausėdos iniciatyva buvo

suformuota COVID-19 pandemijos valdymo ekspertų grupė – Sveikatos

ekspertų taryba, kuri analizuoja, vertina ir atsakingoms institucijoms

teikia rekomendacijas dėl viruso plitimo stabdymo. Jos nariais 2020 m.

lapkričio mėn. tapo:

 Prof. Astra Vitkauskienė;

 Doc. Dalius Vitkus.



2020 m. APDOVANOJIMAI

 Lietuvos Respublikos Prezidento Gitano Nausėdos Dekretu Liepos 6-

osios – Valstybės (Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo) ir

Tautiškos giesmės dienos proga už aukščiausių pagal taikomas

naujausias tendencijas moksliškai pagrįstų laboratorijos rezultatų

užtikrinimą, klinikinio ir ekonominio efektyvumo didinimą Lietuvos

didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi apdovanotas
Doc. Dalius Vitkus.



2020 m. LLMD RENGINIAI



2020 m. LLMD RENGINIAI

 2020-11-06 – 07 d. XV Baltijos šalių laboratorinės medicinos

kongresas (Ryga, nuotolinis):
 Analysis of steroid hormones in human hair samples (Eglė Mazgelytė);

 Testing of high density lipoprotein function using cell culture (Linas Černiauskas, Dovilė

Karčiauskaitė);

 Associations among Serum Interleukin Concentration, Human Papilloma Virus, and Risk

Factors of Cervical Cancer (Agne Vitkauskaite);

 Situation in Lithuania experience in COVID-19 diagnostics and treatment from the

university hospital perspective (Ligita Jančorienė).

 2020-12-02 d. surengtas XII LLMD suvažiavimas;

 2020-12-02 d. kartu su Įrodymais pagrįstos medicinos draugija

organizuota tradicinė mokslinė-praktinė konferencija „Laboratorinės

medicinos apžvalga 2020 metais“;

 Kartu su Vilniaus filialu 2020-10-29 d. surengta nuotolinė

konferencija Pasaulinei trombozės dienai paminėti „Ką klinicistai

turėtų žinoti, o laboratorija atlikti“.



LIETUVOS LABORATORINĖS MEDICINOS 

DRAUGIJOS FILIALŲ VEIKLA 2020 M.



LLMD VILNIAUS FILIALO VEIKLA 2020 M. 

 2020 m. gruodžio 31 d. duomenimis LLMD Vilniaus filialo narių

registre buvo 310 narių, tai sudaro 53 % LLMD narių.

 2020 m. įstojo 14 narių (3 BT, 11 MB, iš jų 6 studijuojančiojo

teisėmis), 8 grąžintos teisės sumokėjus skolas arba po VAA. Išstojo

savo noru 4, 1 perėjo į Kauno filialą, už narystės mokesčių

nemokėjimą išbraukti 27 asmenys.



LLMD VILNIAUS FILIALO VEIKLA 2020 M. 

 Planuota 2020-03-06 d. konferencija „Nėščiųjų atrankiniai ir

diagnostiniai tyrimai“ dėl pandemijos neįvyko.

 2020-10-29 d. surengta nuotolinė konferencija Pasaulinei trombozės

dienai paminėti „Ką klinicistai turėtų žinoti, o laboratorija atlikti“ (419

dalyvių, 4 val.)

 Filialo nariai aktyviai dalyvavo SAM darbo grupių dėl kokybės rodiklių

ir laboratorinių tyrimų nomenklatūros veikloje:

 SAM 2020 sausio 17 d. įsakymas Nr. V-71 „Dėl darbo grupės laboratorinės

medicinos paslaugų kokybės rodiklių projektui parengti sudarymo“.

 3. SAM 2020 sausio 17 d. įsakymas Nr. V-72 „Dėl darbo grupės klinikinių

laboratorinių tyrimų nomenklatūrai peržiūrėti ir klinikinių laboratorinių tyrimų

nomenklatūros pakeitimo projektui parengti sudarymo“.

 Filialo nariai prisidėjo rengiant 2020-12-02 d. vykusią nuotolinę

konferenciją „Laboratorinės diagnostikos apžvalga 2020 metais“



LLMD KAUNO FILIALO VEIKLA 2020 M. 

 2020 m. gruodžio 31 d. duomenimis LLMD Kauno filialo narių registre buvo 139

nariai, tai sudaro 24 % LLMD narių, iš jų: 35 LMG, 46 MB, 55 BT, 3 gyd.

rezidentai

 Per 2020 m. įstojo 11 narių, išstojo 8 nariai (2 iš jų persivedė į Klaipėdos filialą)

 2020-11-23 nuotolinis ataskaitinis susirinkimas.

 Spausdinti darbai:

Publikacijų rūšys Kiekis

S1 - Straipsnis DB Clarivate Analytics Web of Science 12

S4 - Straipsnis kitose duomenų bazėse 2

S6 - Straipsnis mokslo-populiarinimo leidinyje 1

T- Konferencijų tezės 19

Iš viso: 34



LLMD KAUNO FILIALO VEIKLA 2020 M.

 Dalyvavimas SAM ekspertinėje veikloje ir darbo grupėse:

 1. SAM 2018 m. birželio 6 d. įsakymas Nr. V-661 „Dėl ekspertų grupės

antimikrobiniams preparatams atsparių mikroorganizmų atsiradimo ir

plitimo prevencijos klausimams spręsti sudarymo“.

 2. SAM 2020 sausio 17 d. įsakymas Nr. V-71 „Dėl darbo grupės

laboratorinės medicinos paslaugų kokybės rodiklių projektui parengti

sudarymo“.

 3. SAM 2020 sausio 17 d. įsakymas Nr. V-72 „Dėl darbo grupės

klinikinių laboratorinių tyrimų nomenklatūrai peržiūrėti ir klinikinių

laboratorinių tyrimų nomenklatūros pakeitimo projektui parengti

sudarymo“.

 Nariai: Prof. A. Vitkauskienė, doc. E. Skrodenienė, doc. D. Urbonienė,

gyd. R. Steponavičiūtė, med. biologė A. Semėnė



LLMD KAUNO FILIALO VEIKLA 2020 M.

 Dalyvavimas konferencijose pranešėjais ar organizatoriais

 LSMU Anesteziologijos klinikos, LSMUL KK, Higienos instituto bei

Anestezijos ir intensyvios terapijos slaugytojų draugijos konferencija

2020-09-24 „COVID-19 realybė, patirtis ir ateities iššūkiai“. Pranešimas

„COVID 19 virusas ir diagnostika“, prof. Astra Vitkauskienė.

 Lietuvos infektologų draugijos konferencija 2020-10-22 „Inkstai ir

infekcinės ligos“. Pranešimas „Tyrimai dėl COVID-19: kokie, kada, kaip

vertinti“, prof. Astra Vitkauskienė

 Kauno krašto onkologų, hematologų ir transfuziologų draugijos

konferencija 2020-11-12 „Lapkritis – neuroendokrininių navikų mėnuo“,

gyd. Rasos Steponavičiūtės pranešimas.



LLMD KLAIPĖDOS FILIALO VEIKLA 2020 M. 

 2020 m. gruodžio 31 d. duomenimis LLMD Klaipėdos filialo narių

registre buvo 78 nariai, tai sudaro 13 % LLMD narių.

 Dėl pandemijos konferencijų nebuvo surengta

 Filialo nariai dalyvavo 8 nuotoliniuose seminaruose, organizuotuose

Įvairių tarptautinių organizacijų (IFCC, EFLM ir kt.) ir tiekėjų.

 Filialo valdyba aktyviai teikė pastabas įvairių teisės aktų projektams,

LLMD Valdybos veiklos organizavimo klausimais.



LLMD ŠIAULIŲ IR PANEVĖŽIO 

FILIALŲ VEIKLA 2020 M. 

 2020 m. gruodžio 31 d. duomenimis buvo 36 (Panevėžio filialas) ir

25 (Šiaulių filialas) nariai, iš viso 10 % LLMD narių

 Dėl pandemijos konferencijų nebuvo surengta

 7 Panevėžio filialo nariai dalyvavo XII Baltijos šalių laboratorinės

medicinos kongrese

 Abiejų filialų nariai dalyvavo LLMD organizuotose nuotolinėse

konferencijose



ŽVILGSNIS Į PRIEKĮ



ŽVILGSNIS Į PRIEKĮ

 SAM 2020 sausio 17 d. įsakymu Nr. V-72 „Dėl darbo grupės klinikinių

laboratorinių tyrimų nomenklatūrai peržiūrėti ir klinikinių laboratorinių

tyrimų nomenklatūros pakeitimo projektui parengti sudarymo“

sudarytoje darbo grupėje, kuri suskirstyta į 4 pogrupius, dirba 25

LLMD nariai. Darbas turi būti baigtas iki 2021-06-30 d.

 2021 m. vasario 1 d. pradėtas įgyvendinti ESFIVP lėšomis

finansuojamas projektas „Laboratorinių tyrimų rezultatų ir užsakymų

aprašymo naudojant tarptautines nomenklatūras, formuojant

elektroninius sveikatos įrašus, elektroninės paslaugos sveikatos

priežiūros specialistams sukūrimas“

 Šio projekto tikslas – sukurti el. paslaugą, kuri užtikrintų efektyvų naudotojų

darbą su laboratoriniais tyrimais užsakant laboratorinius tyrimus, peržiūrint jų

rezultatus ir keičiantis jais tarp skirtingų įstaigų.

 Projekto uždaviniai:

 1) Sukurti priemones medicinos nomenklatūrų ir klasifikatorių valdymui ir naudojimui;

 2) Modernizuoti ESPBI IS, sukuriant laboratorinių tyrimų posistemę.



ŽVILGSNIS Į PRIEKĮ

 Planuojamos 2021 m. LLMD konferencijos:

 „Ką klinicistai turėtų žinoti, o laboratorija atlikti“ Pasaulinei

trombozės dienai paminėti, spalio mėn.;

 2021-11-10 d. tradicinė kasmetinė konferencija, rengiama su

Įrodymais pagrįstos medicinos draugija.

 EUROMEDLAB 2021
 2021-11-28 – 12-02 Miunchenas



ŽVILGSNIS Į PRIEKĮ

 Verstis asmens sveikatos priežiūros praktika

Lietuvos Respublikoje turi teisę asmens

sveikatos priežiūros specialistas, turintis šio

įstatymo nustatyta tvarka išduotą galiojančią

asmens sveikatos priežiūros praktikos

licenciją.

 Šis įstatymas įsigalioja 2021 m. gegužės 1 d.

 Asmenys, turintys šio įstatymo nustatytą

profesinę kvalifikaciją, kurie iki šio įstatymo

įsigaliojimo teikė atitinkamas asmens

sveikatos priežiūros paslaugas, gali teikti šias

paslaugas neturėdami šio įstatymo nustatyta

tvarka išduotos galiojančios asmens

sveikatos priežiūros praktikos licencijos iki

2022 m. gruodžio 31 d.

 Nuo 2023 m. sausio 1 d. nurodyti asmenys

asmens sveikatos priežiūros praktika gali

verstis tik turėdami galiojančią asmens

sveikatos priežiūros praktikos licenciją.



ŽVILGSNIS Į PRIEKĮ
 Medicinos biologo privalomojo tobulinimo trukmė

– ne mažiau kaip po 80 val. kas 5 metai arba
tobulinimo trukmė turi būti proporcinga metų
skaičiui, t. y. vidutiniškai po 16 val. kasmet,
skaičiuojant nuo licencijos išdavimo dienos;

 Biomedicinos technologo privalomojo tobulinimo
trukmė – ne mažiau kaip po 60 val. kas 5 metai
arba tobulinimo trukmė turi būti proporcinga
metų skaičiui, t. y. vidutiniškai po 12 val. kasmet,
skaičiuojant nuo licencijos išdavimo dienos.

 Asmens sveikatos priežiūros specialisto,
privalomojo tobulinimo kas 5 metus dalį turi
sudaryti tobulinimasis pagal atitinkamas
programas, nurodytas Sveikatos priežiūros ir
farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos
tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos, patvirtintos
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2002 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. 132
„Dėl Sveikatos priežiūros ir farmacijos
specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir
jo finansavimo tvarkos“, priede „Specialistų
profesinės kvalifikacijos privalomojo tobulinimosi
tikslinių programų sąrašas“, ir tobulinimasis ne
mažiau kaip po 2 val. privalomomis infekcijų
kontrolės ir profesinės etikos temomis.



ŽVILGSNIS Į PRIEKĮ



ŽVILGSNIS Į PRIEKĮ



ŽVILGSNIS Į PRIEKĮ



ŽVILGSNIS Į PRIEKĮ



Ačiū už dėmesį!


