
LIETUVOS LABORATORINĖS MEDICINOS 

DRAUGIJOS VALDYBOS 2021 M. 

ATASKAITA

Doc. dr. Dalius Vitkus

Valdybos pirmininkas

2022-04-28, XIV LLMD suvažiavimas



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

2021-12-31 d. (2020 m.):

 Vilniaus filialas – 337 (310) nariai, viso 53 % LLMD narių

 Kauno filialas – 150 (139) narių, viso 24 % LLMD narių 

 Klaipėdos filialas – 81 (78) narys, viso 13 % LLMD narių 

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

 Šiaulių filialas – 24 (25) nariai, viso 4 % LLMD narių 

 Iš viso 628 (588) nariai



LIETUVOS LABORATORINĖS MEDICINOS 

SPECIALISTAI

 VASPVT duomenimis šiuo metu Lietuvos laboratorijose

dirba:

 110 laboratorinės medicinos gydytojų,

 496 medicinos biologai (iki 2022-04-26 d. išduotos 386

licencijos),

 Apie 1400 biomedicinos technologų (iki 2022-04-26 d. išduota

1051 licencija).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Asmens sveikatos priežiūros praktikos Įstatymu

praktikuojantys ASPS licenciją turi įgyti iki 2022-12-31 d.



LIETUVOS LABORATORINĖS MEDICINOS 

DRAUGIJA

 Lietuvos laboratorinės medicinos draugijos

korporatyviniai nariai 2021-12-31 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, prof. 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 2021 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 buvo įvairių IFCC komitetų ir darbo grupių nariai ir

nariai korespondentai.

 1 LLMD narys yra EFLM darbo grupės jaunasis narys.

 Į EFLM Valdybą 2020-2021 m. laikotarpiui išrinktas LLMD Valdybos

pirmininkas doc. dr. Dalius Vitkus, 2021 m. perrinktas antrai

kadencijai (2022-2023 m.).



LLMD VALDYBOS VEIKLA 2021 M.



2021 m. LLMD VALDYBOS VEIKLA 

 2021 m. LLMD Valdybos ir visos LLMD veiklą toliau reikšmingai

veikė COVID-19 ligos (koronavirusinės infekcijos) pandemija, ilgam

sutrukdžiusi visas tradicines LLMD veiklas, dalis jų perkelta į virtualią

erdvę. Dėl Ekstremaliosios padėties įvedimo ir karantino buvo

apribotos daugelis LLMD įstatuose numatytų veiklų.



2021 m. LLMD VALDYBOS VEIKLA 

 Per ataskaitinį laikotarpį įvyko 4 Valdybos posėdžiai. Svarbesni
nagrinėti klausimai:
 Dėl teisės aktų projektų derinimo:

1. Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 5 d. įsakymo
Nr. V-998 „Dėl laboratorinės diagnostikos paslaugų teikimo reikalavimų aprašo
patvirtinimo“ pakeitimo projekto.

2. Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. spalio 18 d. įsakymo
Nr. V-2341 „Dėl klinikinių laboratorinių tyrimų nomenklatūros patvirtinimo“ taikymo.

3. Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. lapkričio 10 d.
įsakymo Nr. V-2572 „Dėl laboratorinės diagnostikos paslaugų prieinamumo ir kokybės
rodiklių ir jų stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo“ taikymo.

4. Dėl Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 4 d. įsakymo
Nr. 2797 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) nustatymo tyrimų ir serologinių
tyrimų atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo projekto.

5. Dėl teisės akto projekto Nr. 21-22543 „Dėl profesionaliam naudojimui skirtų greitųjų
SARS-CoV-2 antigeno testų vertinimo ir naudojimo savikontrolės tikslais tvarkos aprašo
patvirtinimo“.

 Dėl narystės EFLM Akademijoje ir EuSpLM registro.



2021 m. LLMD VALDYBOS VEIKLA 

 Dalyvavimas ekspertinėje veikloje ir darbo grupėse:

 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.

 SAM 2021-10-18 d. įsakymu Nr. V-2341 „Dėl klinikinių laboratorinių tyrimų
nomenklatūros patvirtinimo“ patvirtinta Klinikinių laboratorinių tyrimų
nomenklatūra:
 Hematologinių tyrimų sąrašas;

 Biocheminių tyrimų sąrašas;

 Kraujo krešėjimo tyrimų sąrašas;

 Imunologinių tyrimų sąrašas;

 Bendrosios mikrobiologijos tyrimų sąrašas;

 Infekcinės serologijos tyrimų (įskaitant molekulinius, virusų ir kt. infekcinių žymenų tyrimus) sąrašas;

 Bendrosios citologijos (audinių ir organizmo skysčių, šlapimo, smegenų skysčio, punktatų, koprologinių
ir vaisingumo) tyrimų sąrašas;

 Molekulinių tyrimų sąrašas.

 LLMD Valdybos nariai prof. Astra Vitkauskienė ir doc. Dalius Vitkus yra LR
Prezidento suburtos Sveikatos ekspertų tarybos nariai.



2021 m. LLMD VALDYBOS VEIKLA 

 2021-06-07 d. įvyko EFLM Akademijos ir LLMD Valdybos narių

nuotolinis susitikimas, kuriame dalyvavo ir EFLM Valdybos atstovai.



EFLM AKADEMIJA



EFLM AKADEMIJA



EFLM AKADEMIJA



2021 m. LLMD VEIKLA 

 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.

 LLMD projekte patariamuoju balsu atstovauja 3 nariai: Ričardas Stonys (VUL

Santaros klinikos), dr. Inga Bikulčienė (VšĮ Antakalnio poliklinika), Giedrė

Medvikytė (VšĮ Centro poliklinika)



2021 m. LLMD RENGINIAI



2021 m. LLMD RENGINIAI

 2021-04-28 d. surengtas XIII LLMD suvažiavimas (nuotolinis) ir
mokslinė-praktinė konferencija „Profesinės etikos laboratorinėje
medicinoje aspektai“;

 2021-02-03 d. kartu su Lietuvos privačių sveikatos priežiūros įstaigų
asociacija surengta nuotolinė konferencija „Koronavirusinės
infekcijos COVID-19 laboratorinės diagnostikos aktualijos“;

 2021-03-04 d. kartu su Lietuvos kardiologų draugija ir Vilniaus
universitetu surengta mokslinė-praktinė konferencija „Viskas apie
antitrombozinį gydymą“;

 2021-10-14 d. Kartu su Vilniaus filialu surengta hibridinė konferencija
Pasaulinei trombozės dienai paminėti „Ką klinicistai turėtų žinoti, o
laboratorija atlikti“;

 2020-11-12 d. kartu su Įrodymais pagrįstos medicinos draugija
organizuota nuotolinė tradicinė mokslinė-praktinė konferencija „2021
metų laboratorinės medicinos apžvalga“;



LIETUVOS LABORATORINĖS MEDICINOS 

DRAUGIJOS FILIALŲ VEIKLA 2021 M.



LLMD VILNIAUS FILIALO VEIKLA 2021 M. 

 2021 m. gruodžio 31 d. duomenimis LLMD Vilniaus filialo narių

registre buvo 337 nariai, tai sudaro 53 % LLMD narių.

 2021 m. įstojo 23 nariai (14 BT, 9 MB, iš jų 7 studijuojančiojo

teisėmis), 10 grąžintos teisės sumokėjus skolas arba po VAA. Išstojo

savo noru 4, 1 perėjo į Kauno filialą, 1 į Panevėžio filialą.



LLMD VILNIAUS FILIALO VEIKLA 2021 M. 

 2021-10-14 d. surengta hibridinė konferencija Pasaulinei trombozės

dienai paminėti „Ką klinicistai turėtų žinoti, o laboratorija atlikti“ (725

nuotoliniai dalyviai, iš kurių 666 išduoti pažymėjimai, 50 dalyvavo

fiziškai, 4 val.)

 Filialo nariai aktyviai dalyvavo SAM darbo grupėje dėl laboratorinių

tyrimų nomenklatūros veikloje:

 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 kitas 2021 m. LLMD konferencijas.



LLMD KAUNO FILIALO VEIKLA 2021 M. 

 2021 m. gruodžio 31 d. duomenimis LLMD Kauno filialo narių registre buvo 150

narių, tai sudaro 24 % LLMD narių, iš jų: 35 LMG, 47 MB, 67 BT, 1 gyd.

rezidentas

 Per 2021 m. įstojo 17 narių, išstojo 6 nariai (nesumokėjo nario mokesčio)

 2021-10-12 surengta LLMD Kauno filialo mokslinė-praktinė konferencija

„Laboratorinės diagnostikos iššūkiai pandemijos fone“.

 50 spausdintų darbų, tarp jų 1 mokomoji knyga, 23 straipsniai DB Clarivate

Analytics Web of Science, 4 straipsniai kitose DB, 15 konferencijų tezių ir kt.



LLMD KAUNO FILIALO VEIKLA 2021 M.

 Dalyvavimas ekspertinėje veikloje ir darbo grupėse:

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

antimikrobiniams preparatams atsparių mikroorganizmų atsiradimo ir plitimo

prevencijos klausimams spręsti sudarymo“.

 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“.



LLMD KAUNO FILIALO VEIKLA 2021 M.

 Dalyvavimas konferencijose pranešėjais ar organizatoriais

 2021-04-15 d. LSMU Akių ligų klinikos mokslinė praktinė konferencija

„Racionalus antibiotikų naudojimas. Infekcinių komplikacijų ir uždegimo

po akių operacijų gydymas ir prevencija“ (pranešėja A. Vitkauskienė).



LLMD KLAIPĖDOS FILIALO VEIKLA 2021 M. 

 2021 m. gruodžio 31 d. duomenimis LLMD Klaipėdos filialo narių

registre buvo 81 narys, tai sudaro 13 % LLMD narių.

 Dėl pandemijos konferencijų nebuvo surengta

 Filialo nariai labai aktyviai dalyvavo 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.

 Narystė EFLM akademijoje (25 nariai)



LLMD KLAIPĖDOS FILIALO VEIKLA 2021 M. 

 Dalyvavimas ekspertinėje veikloje ir darbo grupėse:

 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“ (R. Auglienė

Bendrosios citologijos, (audinių ir organizmo skysčių, šlapimo, smegenų

skysčio, punktatų, koprologinių ir vaisingumo tyrimų) ir Hematologinių tyrimų,

J. Kopeykinienė Bendrosios mikrobiologijos, infekcinės serologijos ir

molekulinių tyrimų, F. Dautartienė Hematologinių tyrimų).



LLMD KLAIPĖDOS FILIALO VEIKLA 2021 M. 

 Tobulinimosi kursai biomedicinos technologams:

 „Imunocheminiai tyrimai ir jų atlikimo metodai“

 „Klinikinės biochemijos tyrimai, jų atlikimo principai ir aktualijos“

 „Aktualūs hematologinių tyrimų atlikimo klausimai“

 Pranešimai konferencijose 
 2021.10.29 „Pulmonologijos naujienos COVID-19 pandemijos metu“ „Ar

pandemija pakeitė patogeninius mikrobus“ (L. Savickaitė)

 Tezės 
 2021.10.27-30 Europian AIDS Clinical Society (EACS). „Prevalence of

latent tuberculosis infection and associated risk factors in people living

with HIV in Lithuania“



LLMD ŠIAULIŲ IR PANEVĖŽIO 

FILIALŲ VEIKLA 2021 M. 

 2021 m. gruodžio 31 d. duomenimis buvo 36 (Panevėžio filialas) ir

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

 Dėl pandemijos konferencijų nebuvo surengta

 Abiejų filialų nariai dalyvavo tarptautinėse ir LLMD organizuotose

nuotolinėse konferencijose



ŽVILGSNIS Į PRIEKĮ



ŽVILGSNIS Į PRIEKĮ

 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m.
lapkričio 10 d. įsakymo Nr. V-2572 „Dėl laboratorinės diagnostikos
paslaugų prieinamumo ir kokybės rodiklių ir jų stebėsenos tvarkos
aprašo patvirtinimo“ taikymo.

 LLMD Klaipėdos filialas yra pateikęs labai išsamų pasiūlymą tobulinti šį teisės 
aktą IFCC Kokybės rodiklių pavyzdžiu. Klausimą numatoma detaliai nagrinėti 
LLMD Valdybos posėdyje š. m. gegužės mėn.

 LLMD Valdyba yra pateikusi savo nuomonę LR SAM, kuri, vykdo LRV programos
įgyvendinimo planą, patvirtintą LRV 2021 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. 155 „Dėl
Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų
įgyvendinimo plano patvirtinimo“, projekto Nr. 4.4. „Kompetentingas ir adekvačiai
apmokamas sveikatos sistemos specialistas“ veiksmą Nr. 4.4.3. „Priimti
sprendimą dėl asmens sveikatos priežiūros specialistų savivaldos stiprinimo
(licencijavimo, atestavimo, kontrolės ir kvalifikacijos tobulinimo funkcijų
perdavimo), atsižvelgiant į viešųjų konsultacijų su socialiniais partneriais
rezultatus, dėl LLMD dalyvavimo ASPS savivaldos stiprinime.



ŽVILGSNIS Į PRIEKĮ

 LLMD Valdyba ketina pabaigti įgyvendinti 2018-2022 metų LLMD

veiklos krypčių planą, kurio prioritetinis punktas – elektroninių

paslaugų nariams plėtra

 Atsižvelgiant į nūdienos aktualijas, LLMD Valdyba planuoja svarstyti

LLMD Etikos komisijos sudarymo klausimą



ŽVILGSNIS Į PRIEKĮ

 Planuojamos 2022 m. LLMD konferencijos:
 2022-05-05 LLMD Vilniaus filialo ir ViKo nuotolinė konferencija „Biomedicininė

diagnostika 2022 m.: mokslas ir praktika“

 2022-05-27 LLMD Klaipėdos filialo hibridinė konferencija;

 2022-06-09 preliminari tema „Laboratorinės medicinos technologijų

tendencijos“ (všbt. Crowne Plaza Vilnius);

 2022-10 mėn. „Ką klinicistai turėtų žinoti, o laboratorija atlikti“ Pasaulinei

trombozės dienai paminėti;

 2022-11-25 d. tradicinė kasmetinė konferencija, rengiama su Įrodymais

pagrįstos medicinos draugija.

 LLMD partnerių IVD gamintojų konferencijos:

 2022-05-11 – 05-12 Roche

 2022-06-14 Abbott



ŽVILGSNIS Į PRIEKĮ
 3-ioji Strateginė EFLM konferencija (nuotolinė, nemokama EFLM

Akademijos nariams) Smart and Green Laboratories: How to
implement IVDR, emerging technologies and sustainable practices in
medical laboratories
 2022-05-25 – 05-27

 www.eflm-strategic-conference.eu

 WORLDLAB 2022
 2022-06-26 – 30 Seulas, Korėjos Respublika.

 www.seoul2022.org

 XVI BALM kongresas
 2022-09-22 – 24 Talinas, Estija

 www.balm2022.ee

http://www.eflm-strategic-conference.eu/
http://www.seoul2022.org/
http://www.balm2022.ee/


ŽVILGSNIS Į PRIEKĮ



LLMD atstovė

Rasa Auglienė, LLMD 

Klaipėdos filialas

EFLM Specialioji darbo grupė 

„Žaliosios laboratorijos“



ŽVILGSNIS Į PRIEKĮ



Ačiū už dėmesį!


