
Mokslinės praktinės konferencijos „Imunohematologija ir kraujo komponentų 

ištyrimas: sprendimai bei naujausios mokslinės tendencijos“ rekomendacijos,  

 

siekiant atkreipti dėmesį į konferencijoje pristatytų naujų technologijų galimybes 

mažinti riziką dėl kraujo komponentų saugumo, suderinamumo tyrimų tikslumo ir nepageidaujamų 

transfuzinių reakcijų atsekamumo.  

  

Konstatuojame, kad atsižvelgiant į konferencijoje pristatytą informaciją apie: 

pasaulinę transfuziologijos ir laboratorijų veiklos praktiką; 

spartų naujausių technologijų vystymąsi įvairiose medicinos srityse; 

globalizacijos įtaką nacionalinei epidemiologinei situacijai;  

visiško atsekamumo užtikrinimo poreikį ir 

 

šalies sveikatos apsaugos srityje dirbantiems specialistams žengiant koja kojon su moksliniais 

tyrimais grindžiamos medicinos naujienomis imunohematologinių tyrimų jautrumo, kraujo 

komponentų saugumo užtikrinimo ir nepageidaujamų transfuzinių reakcijų atsekamumo srityse, 

tikslinga įvertinti ir apsvarstyti potencialią galimybę gerinti paslaugų kokybę pasitelkiant 

technologines inovacijas.  

 

  

Atkreipiame dėmesį į tai, kad: 

1. Kraujo komponentų saugumas ir kokybiškas ištyrimas, naudojantis naujausiomis 

technologinėmis metodikomis, bei atsižvelgiant į pasaulines tendencijas ir šalies 

epidemiologinę situaciją, yra labai svarbi transfuzinio proceso dalis.  

2. Konferencijoje pristatytas kraujo komponentų saugumo užtikrinimui metodas – plazmos ir 

trombocitų patogenų inaktyvacija, yra kraujo komponentų saugumą į naują lygmenį 

perkelsianti naujovė, palankiai įvertinta konferencijos klausytojų ir verta tolesnio specialistų 

vertinimo bei sklaidos šalyje. Patogenų inaktyvacijos metodikos įdiegimas nacionaliniu lygiu 

leistų užtikrinti ypač saugių kraujo komponentų tiekimą imunodeficito būklės recipientams.  

3. Konferencijos dalyviai teigiamai vertina ir konferencijoje pristatytų kraujo komponentų 

suderinamumo tyrimų naujoves, diegiamas Europos Sąjungos šalyse naudojamų automatinių 

laboratorinių tyrimų platformų pagrindu. Šios naujovės sumažina nuo žmogiškojo veiksnio 

priklausomų klaidų riziką, užtikrinant tyrimų greitį, jautrumą ir rezultatų atsekamumą, todėl 

rekomenduojame jas toliau svarstyti ir domėtis galimybėmis pritaikyti Lietuvoje. 

4. Kraujo donorystės įstaigos bei šalies gydymo įstaigos yra įpareigotos nepageidaujamų 

transfuzinių reakcijų atsekamumo duomenis saugoti ne trumpiau kaip 30 metų, todėl 

modernias konferencijoje pristatytas naujienas šioje srityje siūlome apsvarstyti, detaliai 

išanalizuoti ir aptarti galimybes įgyvendinti praktikoje.  

5. Konferencijoje pristatytos specializuotos kraujo bankų, suderinamumo tyrimų ir transfuzijos 

proceso valdymo informacinės sistemos suteikia galimybę gydymo įstaigoms optimaliai 

valdyti kasdienį transfuzijos procesą, operatyviai užtikrinti atsekamumą nepageidaujamos 

transfuzinės reakcijos atveju, sumažinti žmogaus klaidų riziką (automatiškai apdoroti 

suderinamumo tyrimų duomenis iš automatinių tyrimo platformų), palengvinti laboratorijose 

ir kraujo bankuose dirbančių specialistų bei transfuziologų kasdienį darbą.  

6. Kraujo donorystės ir gydymo įstaigų informacinių sistemų duomenys būtų ypač tvirtas 

pagrindas nepriklausomai nacionalinei transfuzinio budrumo informacinei sistemai diegti, 

leistų turėti objektyviausią informaciją apie viso transfuzijos proceso kokybę ir atsižvelgiant į 

faktinę informaciją gerinti viso proceso kokybę. 


