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I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

Viešoji įstaiga Nacionalinis kraujo centras yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos iš 

valstybės turto įsteigta viešoji asmens sveikatos priežiūros ne pelno įstaiga, teikianti asmens sveikatos 

priežiūros paslaugas ir paslaugas, reikalingas asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimui užtikrinti 

(aprūpina asmens sveikatos priežiūras įstaigas konservuotu krauju, jo komponentais bei kraujo 

preparatais). 

Pagrindinis įstaigos veiklos tikslas – gerinti Lietuvos gyventojų sveikatą, mažinti gyventojų 

sergamumą ir mirtingumą aprūpinant sveikatos priežiūros įstaigas krauju, jo kraujo komponentais ir 

vaistiniais preparatais, diegti Europos Sąjungos kokybės, saugumo ir veiksmingumo reikalavimus, 

skatinti neatlygintiną kraujo donorystę. 

Pagrindinės Įstaigos veiklos sritys ir rūšys: 

- kraujo donorystės veikla (kraujo perpylimo įstaigų ir kraujo bankų veikla), apimanti 

neatlygintinos kraujo donorystės skatinimą, donorų telkimą ir jų medicininę atranką, donorų kraujo ir 

jo sudedamųjų dalių surinkimą ir perdirbimą į kraujo komponentus bei jais aprūpinimą Lietuvos 

Respublikos asmens sveikatos priežiūros įstaigas pagal pasirašytas sutartis; 

- medicinos laboratorijų veikla, apimanti privalomųjų tyrimų kraujo ir kraujo sudedamųjų 

dalių donorams atlikimą, mokamų laboratorinių tyrimų paslaugų Lietuvos Respublikos asmens 

sveikatos priežiūros įstaigoms, gyventojams bei kitiems užsakovams teikimą. 

Kitos įstaigos veiklos sritys: 

- vaistinių preparatų gamyba; 

- vaistinių preparatų didmeninis platinimas asmens sveikatos priežiūros įstaigoms; 

- įstaigoje surinktos ir klinikiniams tikslams nepanaudotos plazmos pardavimas Sveikatos 

apsaugos ministro nustatyta tvarka; 

- mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas Sveikatos apsaugos ministro nustatyta 

tvarka; 

- duomenų apie kraujo donorus, kraujo komponentus ir preparatus kaupimas bei analizė. 

VšĮ Nacionalinio kraujo centro misija - nuolat ir laiku aprūpinti Lietuvos asmens sveikatos 

priežiūros įstaigų pacientus saugiu, aukštos kokybės krauju, jo komponentais ir preparatais. 

VšĮ Nacionalinio kraujo centro vizija -  būti nuolat atsinaujinančiu kraujo centru, atitinkančiu 

Europos Sąjungos reikalavimus kraujo centrams ir jų veiklai, ruošiančiu saugų kraują, jo komponentus 

ir preparatus iš neatlygintinų kraujo donorų kraujo bei atitinkančius Europos Sąjungos kokybės 

standartus. 

VšĮ Nacionalinio kraujo centro vadovybė įsipareigoja:  

- užtikrinti VšĮ Nacionalinio kraujo centro vykdomos veiklos produktų ir paslaugų klientams 

teikimą pagal jų poreikius bei galiojančių teisės aktų ir normatyvinių dokumentų reikalavimus; 

- užtikrinti teikiamų paslaugų prieinamumą ir priimtinumą visoms Lietuvos sveikatos priežiūros 

įstaigoms bei visiems į kraujo centrą besikreipiantiems asmenims; 

- naudoti tik tokias technologijas ir darbo priemones, kurios nustatyta tvarka aprobuotos ir leistos 

naudoti Lietuvoje; 

- įtvirtinti griežtus kokybės ir saugos standartus, kad būtų užtikrintas surinkto žmogaus kraujo ir 

jo komponentų atitikimas reikalavimams; 

- užtikrinti asmenų, besikreipiančių į kraujo centrą ar kraujo centro filialus, donorų, recipientų, 

gydymo įstaigų, klientų saugumą bei galimybę reikšti savo pageidavimus, skundus ir teisėtus 

reikalavimus; 

- užtikrinti su klientu ir donoru susijusių duomenų konfidencialumą; 

- įgyti kuo didesnį VšĮ Nacionalinio kraujo centro teikiamų paslaugų vartotojų pasitikėjimą; 

- užtikrinti kraujo centro darbuotojams saugias darbo sąlygas; 

- sudaryti sąlygas kraujo centro darbuotojams kelti savo kvalifikaciją; 

- palaikyti kokybės vadybos sistemą, užtikrinančią kraujo donorystės įstaigų kokybės sistemos 

standartų ir specifikacijų ir kraujo vaistinių preparatų reikalavimų įgyvendinimą, taikant kokybės 
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planavimą, jos kontrolę, užtikrinimą ir tobulinimą pačioje kokybės sistemoje, geros praktikos ir geros 

gamybos praktikos principus; 

- į kokybės vadybos sistemos diegimą, gerinimą, palaikymą bei reikiamų dokumentų ruošimą 

įtraukti kuo daugiau kraujo centro darbuotojų, tam skirti reikiamus išteklius; 

- dirbti kokybiškai ir pilnai atsakyti už savo darbo rezultatus; 

- skatinti ir propaguoti neatlygintiną kraujo donorystę, didinti donorų visuomenės pripažinimą. 

Viešoji įstaiga Nacionalinis kraujo centras Juridinių asmenų registre įregistruota 2003 m. 

gruodžio 23 d.   

VšĮ Nacionalinio kraujo centro adresas: Žolyno g. 34, LT 10210 Vilnius, tel. (8~5) 239 2444, 

faksas: (8~5) 239 2442, įstaigos kodas 126413338, įstaigos internetinės svetainės adresas: 

www.kraujodonoryste.lt. 

Viešosios įstaigos Nacionalinio kraujo centro savininkas ir vienintelis dalininkas – Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, kuri įgyvendina įstaigos dalininko teises ir pareigas. 

Įstaiga yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo. 

Viešosios įstaigos Nacionalinio kraujo centro filialai įsteigti Klaipėdoje ir Panevėžyje:  

- VšĮ Nacionalinio kraujo centro Klaipėdos filialo adresas: Naikupės g. 28, LT 93194, Klaipėda, 

tel. (8~46) 36 5305, faksas: (8~46) 36 5181, įstaigos kodas 300131586. 

- VšĮ Nacionalinio kraujo centro Panevėžio filialo adresas: Nemuno g. 75, LT 37355, Panevėžys, 

tel./faksas (8~45) 43 0813, įstaigos kodas 300131636. 

VšĮ Nacionalinio kraujo centro mobilūs kraujo ėmimo punktai pastoviai veikia Vilniuje, Kaune, 

Panevėžyje ir Šiauliuose. Šiuose pastoviai veikiančiuose mobiliuose kraujo ėmimo punktuose  paimtas 

kraujas į kraujo komponentus perdirbamas VšĮ Nacionaliniame kraujo centre ir VšĮ Nacionalinio 

kraujo centro Panevėžio filiale. 

Filialai nėra juridiniai asmenys – VšĮ Nacionalinis kraujo centras atsako pagal filialų prievoles ir 

filialai atsako pagal VšĮ Nacionalinio kraujo centro prievoles. Filialai savo veiklą koordinuoja ir derina 

su VšĮ Nacionaliniu kraujo centru. 

Viešoji įstaiga Nacionalinis kraujo centras turi licencijas bei pažymėjimus, reikalingas kraujo 

centro įstatuose bei filialų nuostatuose numatytai veiklai vykdyti: 

VšĮ Nacionaliniam kraujo centrui 2005 m. vasario 1 d. išduota Įstaigos asmens sveikatos 

priežiūros licencija Nr. 2913, suteikianti teisę teikti kraujo donorystės ir laboratorinės diagnostikos 

paslaugas bei atlikti tyrimus, nurodytus licencijoje. Veikla vykdoma adresais: Žolyno g. 34, Vilniuje, 

Nemuno g. 75, Panevėžyje ir Naikupės g. 28, Klaipėdoje.  

VšĮ Nacionalinis kraujo centras ir kraujo centro filialai Klaipėdoje ir Panevėžyje turi 

Visuomenės sveikatos centrų išduotus Leidimus – higienos pasus.  

Teisę VšĮ Nacionaliniam kraujo centrui užsiimti farmacine veikla – ruošti plazmą, naudojamą 

kaip pradinę medžiagą kraujo vaistiniams preparatams gaminti – suteikia Valstybinės vaistų kontrolės 

tarnybos prie Lietuvos  Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VVKT) 2005-11-17 d. 

išduota Vaistinių preparatų gamybos licencija Nr. 0561. 

Teisę VšĮ Nacionaliniam kraujo centrui užsiimti didmeniniu vaistinių preparatų platinimu 

suteikia Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministerijos 2010-12-21 d. išduota Didmeninio platinimo licencija Nr. 0818. Licencijos objektas – 

žmonėms skirti vaistiniai preparatai.                                                                      

Valstybinė vaistų kontolės tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2014 m. VšĮ 

Nacionaliniame kraujo centre atliko didmeninės veiklos auditą dėl atitikties Geros vaistinių preparatų 

platinimo praktikos reikalavimams, nustatytiems Europos Komisijos 2013 m. lapkričio 5 d. 

paskelbtose Gairėse dėl žmonėms skirtų vaistų geros platinimo praktikos. VšĮ Nacionaliniam kraujo 

centrui 2014 m. išduotas Geros platinimo praktikos pažymėjimas Nr. LT/011H/2014. 

VšĮ Nacionaliniame kraujo centre įdiegta ir veikia kokybės vadybos sistema, atitinkanti 

tarptautinio standarto ISO 9001:2008/LST EN ISO 9001:2008 reikalavimus. Sritis – kraujo 

komponentų ir preparatų gamyba ir jų tiekimas sveikatos priežiūros įstaigoms.  

VšĮ Nacionalinio kraujo centro ir kraujo centro filialų direktorių įsakymais paskirti už kraujo 

donorystės veiklą atsakingi kvalifikuoti asmenys, Veiklos vietos gamybos vadovai, Kokybės kontrolės 

vadovai, Kvalifikuoti asmenys, atsakingi už plazmos ruošimą, VšĮ Nacionaliniame kraujo centre 

http://www.kraujodonoryste.lt/
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paskirti kvalifikuotas asmuo gamybai, farmacinės veiklos vadovas bei asmuo, atsakingas už 

farmakologinį budrumą.   

Įstaiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų, Lietuvos 

Respublikos sveikatos sistemos, Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo, Lietuvos Respublikos 

viešųjų įstaigų, Lietuvos Respublikos farmacijos, Lietuvos Respublikos kraujo donorystės ir kitais 

įstatymais, reglamentuojančiais kraujo donorystės įstaigų veiklą, Europos farmakopėjos reikalavimais, 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymais, Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos 

prie Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos viršininko įsakymais, VšĮ Nacionalinio 

kraujo centro įstatais, VšĮ Nacionalinio kraujo centro Klaipėdos ir Panevėžio filialų nuostatais, VšĮ 

Nacionalinio kraujo centro direktoriaus, VšĮ Nacionalinio kraujo centro filialų direktorių įsakymais, 

kitais norminiais teisės aktais, reglamentuojančiais kraujo donorystės įstaigų veiklą. 

VšĮ Nacionalinis kraujo centras asmens sveikatos priežiūros įstaigoms konservuotą kraują, 

kraujo komponentus ir kraujo vaistinį preparatą (albuminą) teikia sutarčių su šiomis įstaigomis 

pagrindu. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos, siekdamos įsigyti joms reikalingus kraują, kraujo 

komponentus ir kraujo vaistinį preparatą (albuminą), vykdo viešojo pirkimo procedūras.  

VšĮ Nacionalinis kraujo centras sutarties su Vilniaus teritorine ligonių kasa pagrindu gauna 

tikslines lėšas donorų kompensacijoms bei lėšas Neatlygintinos kraujo donorystės programos 

įgyvendinimui.  

VšĮ Nacionaliniame kraujo centre ruošiamas konservuotas kraujas ir perdirbamas į šiuos kraujo 

komponentus: eritrocitus be leukocitų pridėtiniame tirpale, nuplautus eritrocitus, šviežiai šaldytą 

plazmą, šviežiai šaldytą plazmą be leukocitų, krioprecipitatą, VšĮ Nacionaliniame kraujo centre taip 

pat ruošiami trombocitai, gauti aferezės būdu, be leukocitų, trombocitai, gauti aferezės būdu, be 

leukocitų pridėtiniame tirpale, sukauptieji trombocitai, gauti iš konservuoto kraujo, be leukocitų, 

sukauptieji trombocitai, gauti iš konservuoto kraujo, be leukocitų pridėtiniame tirpale. Asmens 

sveikatos priežiūros įstaigoms užsakius, kraujo komponentai gali būti apšvitinti.  

VšĮ Nacionalinis kraujo centras taip pat teikia laboratorinės diagnostikos paslaugas. 

VšĮ Nacionalinis kraujo centras teikia mokamas paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims 

vadovaujantis VšĮ Nacionalinio kraujo centro direktoriaus įsakymu patvirtinta tvarka, kuri parengta 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos ministro įsakymais.  

VšĮ Nacionaliniame kraujo centre įdiegta ir veikia kokybės vadybos sistema, atitinkanti 

tarptautinio standarto ISO 9001:2008 / LST EN ISO 9001:2008 reikalavimus, į šią sistemą integruoti 

Kraujo donorystės įstaigų geros praktikos, Geros gamybos praktikos, Geros praktikos bei Geros vaistų 

platinimo praktikos nuostatai ir reikalavimai.  

Pagrindiniai VšĮ Nacionalinio kraujo centro kokybės sistemos elementai yra šie: nustatyta ir 

patvirtinta VšĮ Nacionalinio kraujo centro organizacinė struktūra; nustatyti ir dokumentuoti veiklos 

procesai; parengti ir patvirtinti pareigybių aprašymai, apibrėžiantys pareigybių funkcijas, atsakomybę, 

jų teises ir pareigas; nustatyti reikalavimai personalui, sudaromos mokymo ir tobulinimo programos; 

rengiami, saugomi, peržiūrimi ir keičiami kokybės vadybos sistemos dokumentai, apimantys VšĮ 

Ncionaliniame kraujo centre gaminamų kraujo komponentų specifikacijas, procedūrų aprašus, 

instrukcijas, taisykles, tvarkų aprašus, duomenų įrašus ir kita; nustatyti reikalavimai higienos būklės 

užtikrinimui, įrangai, patalpoms; užtikrinta nuolatinė kokybės reikalavimų laikymosi kontrolė; 

atliekami vidiniai ir išoriniai patikrinimai. 

VšĮ Nacionaliniame kraujo centre įdiegta ir veikiančia kokybės vadybos sistema siekiama 

užtikrinti Lietuvos asmens sveikatos priežiūros įstaigų savalaikį aprūpinimą kokybiškais ir saugiais 

kraujo komponentais, kokybišką donorų, tiekėjų ir klientų aptarnavimą, kuris paremtas profesine 

kraujo centro darbuotojų kvalifikacija bei etika. Kokybės sistemos principų įgyvendinimas ir kokybės 

valdymas pagrįstas geros gamybos praktikos pagrindiniais principais bei donorų ir klientų pateiktų 

pastabų ir pageidavimų dėl teikiamos produkcijos, paslaugų bei aptarnavimo kokybės ir kiekio analize. 

VšĮ Nacionaliniame kraujo centre patvirtinti kokybės vadybos sistemos dokumentai, apimantys 

visą kraujo centro vykdomą veiklą, reglamentuotos visos veiklos sritys, procesai, vykdomi VšĮ 

Nacionaliniame kraujo centre. VšĮ Nacionalinio kraujo centro bei filialų skyrių vedėjai, procesų 

šeimininkai, specialistai ruošia patys arba dalyvauja ruošiant kokybės vadybos sistemos dokumentus, 

palaiko įdiegtą kokybės vadybos sistemą. Visi atsakingi darbuotojai pagal kompetenciją ir kiekvienam 
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darbuotojui pavestas atlikti funkcijas ir pareigas, nurodytas pareigybės aprašymuose, pasirašytinai 

supažindinami su patvirtintais galiojančiais kokybės vadybos sistemos dokumentais. Kiekvieną 

procesą, veiklos sritį reglamentuojantys išorės ir centro vidaus dokumentai laikomi darbo vietose, 

kuriose atliekamas konkretus darbas. Už šių dokumentų valdymą skyriuose ir grupėse atsakingi skyrių 

vedėjai (grupių vadovai). Už procedūrų aprašų, instrukcijų, specifikacijų valdymą (saugojimą, 

paskirstymą, nebegaliojančių kokybės vadybos sistemos dokumentų valdymą) atsakingas VšĮ 

Nacionalinio kraujo centro Teisės ir valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas, filialuose už šią veiklą 

taip pat paskirti atsakingi asmenys. 

VšĮ Nacionalinio kraujo centro tikslus ir uždavinius įgyvendina kraujo centro personalas. 

Kiekvienas darbuotojas pagal kompetenciją atsakingas už jam pavestos veiklos (funkcijų) atlikimą. Už 

kraujo centre teikiamų paslaugų kokybės kontrolę, vertinimą ir gerinimą bei šių procesų 

nenutrūkstamumą atsako skyrių vedėjai bei asmeniškai kiekvienas darbuotojas jam suteiktų teisių ir 

įgaliojimų, nurodytų kiekvieno darbuotojo pareigybės aprašyme, ribose. Kiekvieno darbuotojo 

pareigos, teisės ir atsakomybė nurodyta jo pareigybės aprašyme, skyrių ar grupių veikla reglamentuota 

skyrių / grupių veiklos nuostatuose. 

Valdant kokybės vadybos sistemą bei gerinant jos rezultatyvumą, VšĮ Nacionalinio kraujo centro 

vykdoma veikla suskirstyta į procesus. Už VšĮ Nacionalinio kraujo centro kokybės vadybos sistemos 

proceso valdymą vidaus teisės aktų nustatyta tvarka atsakinga kiekvienam procesui sudaryta proceso 

valdymo grupė, kuriai vadovauja proceso šeimininkas.  

Sudarant prekių, paslaugų ar darbų pirkimų planus, atsižvelgiant į centro finansines galimybes 

įsigyjama nauja įranga, numatoma pirkti priemones, užtikrinančias ir gerinančias darbuotojų darbo 

sąlygas, vykdomi kraujo centro patalpų remonto darbai. 

Donorų atranka, kraujo paėmimas, kraujo laboratorinis ištyrimas, kraujo komponentų gamyba, 

plazmos, naudojamos kaip pradinė medžiaga kraujo vaistiniams preparatams gaminti, ruošimas, 

saugojimas, apskaita, kraujo komponentų išleidimas, išdavimas į asmens sveikatos priežiūros įstaigas, 

procedūrų aprašų, instrukcijų, specifikacijų rengimas bei kitų atliekamų darbų kokybė užtikrinama 

vykdant Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymus, Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie 

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus įsakymus, Europos farmakopėjos 

reikalavimus, VšĮ Nacionalinio kraujo centro direktoriaus, kraujo centro filialų direktorių įsakymus, 

tarptautinius reikalavimus kraujo produktų kokybei bei saugumui ir kitus teisės aktus.   

VšĮ Nacionalinio kraujo centro valdymo organas yra kraujo centro Administracija, kuri savo 

darbą organizuoja ir kraujo centro veiklą koordinuoja vadovaudamasi VšĮ Nacionalinio kraujo centro 

direktoriaus (Administracijos vadovo) įsakymu patvirtintu Administracijos darbo reglamentu. Kraujo 

centre sudaryta Stebėtojų taryba, kuri yra patariamasis organas.  

VšĮ Nacionalinio kraujo centro 2016 m. siektinos veiklos užduotys tvirtinamos Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu, VšĮ Nacionalinio kraujo centro procesiniai tikslai 

tvirtinami VšĮ Nacionalinio kraujo centro direktoriaus įsakymu. 

 

II SKYRIUS 

STRUKTŪRA IR PERSONALAS 

 
Vadovaujantis viešosios įstaigos Nacionalinio kraujo centro įstatų, patvirtintų Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. V-1090 “Dėl viešosios 

įstaigos Nacionalinio kraujo centro įstatų patvirtinimo” nuostatomis, VšĮ Nacionalinio kraujo centro 

direktoriui suteikta teisė nustatyti darbuotojų etatus bei įstaigos vidinę struktūrą.  

VšĮ Nacionalinio kraujo centro ir filialų struktūros pateiktos VšĮ Nacionalinio kraujo centro 

internetinėje svetainėje adresu http://v2.kraujodonoryste.lt/top_menu/apiemus/struktura/ 

 

2016 m. sausio 1 dienai VšĮ Nacionaliniame kraujo centre buvo patvirtinta 222,75 etato ir dirbo 

215 darbuotojų, 2016 m. gruodžio 31 dienai VšĮ Nacionaliniame kraujo centre buvo patvirtinta 228,75 

etato ir dirbo 223 darbuotojai. VšĮ Nacionalinio kraujo centro etatų ir fizinių asmenų pasiskirstymas 

2016 m. gruodžio 31 dienai pagal pareigybes parodytas 1 lentelėje. 
 

http://v2.kraujodonoryste.lt/top_menu/apiemus/struktura/
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1 lentelė. Etatų ir fizinių asmenų pasiskirstymas 2016 m. gruodžio 31 d. pagal pareigybes  

Eil. 

Nr. 

Pareigybės pavadinimas Iš viso  

Etatų 

skaičius 

Fizinių 

asmenų 

skaičius 

1. Administracijos darbuotojai  11,0 11 

2. Gydytojai 17,25 23 

3. Medicinos biologai (biologai) 8,0 6 

4. Skyrių vedėjai  10,0 10 

5. Slaugos specialistai (t. sk. bendrosios praktikos slaugytojai 

donorų organizavimui ir kita) 

63,25 60 

6. Technologai (t. sk. technologas – administratorius, vyresnysis 

technologas, technologo padėjėjas, klinikos laborantas, klinikos 

laborantas - registratorius) 

24,0 28 

7. Donorų organizatoriai (donorų organizatoriai – vadybininkai) 10,75 12 

8. Kitas kvalifikuotas personalas (projektų vadovas, juristai, 

administratoriai, specialistai, auditoriai, buhalteriai, inžinieriai, 

apskaitininkai, koordinatoriai, archyvarai, vaistininkas ir kita)  

40,25 35 

9. Kitas personalas (valytojai, budėtojai, sandėlininkas, operatoriai, 

darbininkai, vairuotojai, ekspeditoriai, donorų dokumentų 

tvarkytojai, registratoriai, kasininkas ir kita) 

44,25 38 

Iš viso: 228,75 223 

 

Etatų skaičiaus kitimas VšĮ Nacionaliniame kraujo centre ir kraujo centro filialuose 2014 – 2016 

metais parodytas 1 paveiksle.  

1 paveikslas 

 
 

Į VšĮ Nacionalinį kraujo centrą 2016 metais buvo priimti 23 darbuotojai (iš jų VšĮ 

Nacionaliniame kraujo centre Vilniuje – 15, VšĮ Nacionalinio kraujo centro Panevėžio filiale – 7, VšĮ 

Nacionalinio kraujo centro Klaipėdos filiale – 1), 2016 metais buvo atleista 14 darbuotojų (iš jų VšĮ 



 8 

Nacionaliniame kraujo centre Vilniuje – 9, VšĮ Nacionalinio kraujo centro Klaipėdos filiale – 2, VšĮ 

Nacionalinio kraujo centro Panevėžio filiale – 3).  

Darbuotojų kaitos įstaigoje rodiklis apskaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. V-1019 „Dėl Lietuvos nacionalinės 

sveikatos sistemos viešųjų įstaigų veiklos finansinių rezultatų vertinimo kiekybinių ir kokybinių 

rodiklių ir vadovaujančių darbuotojų mėnesinės algos dalies nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

nustatyta Darbuotojų kaitos įstaigoje rodiklio skaičiavimo metodika, kai sudedami atleistųjų ir naujai 

priimtų darbuotojų skaičiai, gautas rezultatas padalinamas iš dviejų ir išreiškiamas procentais nuo 

dirbančiųjų skaičiaus (darbuotojų skaičius paskutinę metų darbo dieną). 

Bendras darbuotojų kaitos rodiklis VšĮ Nacionaliniame kraujo centre 2016 metais buvo 8,3 % 

(VšĮ Nacionaliniame kraujo centre Vilniuje – 8,96 %, VšĮ Nacionalinio kraujo centro Klaipėdos filiale 

– 4,69 %, VšĮ Nacionalinio kraujo centro Panevėžio filiale – 8,77 %). 

Visi VšĮ Nacionalinio kraujo centro sveikatos priežiūros specialistai (gydytojai ir slaugos 

specialistai – bendrosios praktikos slaugytojai, vyriausieji bei vyresnieji slaugos administratoriai) turi 

reikalingas galiojančias licencijas.  

Darbuotojai, kuriems pavestų funkcijų atlikimui reikalingi atitinkami pažymėjimai, yra išklausę 

atitinkamus mokymo kursus ir turi tai patvirtinančius pažymėjimus (darbų saugos, liftininko ir kt.) 

VšĮ Nacionaliniame kraujo centre gydytojų, medicinos biologų, bendrosios praktikos slaugytojų, 

technologų (klinikos laborantų) kvalifikacijos kėlimo planai tvirtinami VšĮ Nacionalinio kraujo centro 

direktoriaus, kraujo centro filialuose - filialų direktorių įsakymais. VšĮ Nacionaliniame kraujo centre 

vyksta darbuotojų pirmos ir antros pakopų vidiniai tęstiniai Geros gamybos praktikos, Geros praktikos 

mokymai, Geros vaistų platinimo praktikos mokymai. Šių mokymų planas - grafikas tvirtinamas VšĮ 

Nacionalinio kraujo centro direktoriaus įsakymu.  

VšĮ Nacionaliniame kraujo centre pradėjus naudoti naują įrangą, naujas darbo priemones, 

pasikeitus kraujo centro darbuotojo darbo vietai, priėmus naują darbuotoją vyksta vidiniai mokymai 

darbo vietos principu, mokymai įforminami aktu. Priėmus naują darbuotoją ar darbuotoją perkėlus į 

kitą darbo vietą, sudaroma mokymo programa, paskiriami už šio darbuotojo apmokymą atsakingi 

darbuotojai - darbuotojui savarankiškai atlikti jam pavestą darbą (funkcijas) leidžiama tik darbuotojui 

apsimokius darbo vietos principu ir direktoriaus įsakymu sudarytai komisijai patikrinus šio darbuotojo 

žinias ir praktinius įgūdžius bei atsižvelgiant į mokymo žinių ir praktinių įgūdžių parikrinimo 

rezultatus, komisijai priėmus sprendimą dėl darbuotojo galimybės dirbti savarankiškai. 

Pradėjus naudoti naują įrangą, naujas darbo priemones ar reagentus, darbuotojų apmokymus 

praveda šias priemones pateikusių įmonių atstovai. 

VšĮ Nacionalinio kraujo centro ir kraujo centro filialų darbuotojai 2016 metais kvalifikaciją kėlė 

kitų mokymo įstaigų bei organizacijų organizuojamuose seminaruose, dalyvavo seminaruose, 

konferencijose, kursuose, apimančiuose dokumentų valdymą, viešuosius pirkimus, buhalterinę 

apskaitą, darbų saugą ir kt. 

Be to, kad VšĮ Nacionalinio kraujo centro darbuotojai dalyvavo mokymuose bei kėlė 

kvalifikaciją kitų įstaigų ir organizacijų organizuotuose mokymo kursuose, jie ir patys dalyvavo 

organizuojant ir vedė Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos centro  organizuotus mokymo 

ciklus, kurie vyko VšĮ Nacionaliniame kraujo centre Vilniuje.  

Kraujo centro darbuotojams sudarytos tinkamos darbo sąlygos, darbuotojai aprūpinami 

asmeninėmis apsaugos priemonėmis, periodiškai tikrinasi sveikatą teisės aktuose nustatyta tvarka bei 

periodiškumu.  
 

III SKYRIUS 

DONORŲ TELKIMAS, DONORŲ MEDICININĖ ATRANKA IR KRAUJO PAĖMIMAS  

 

Pagrindiniai uždaviniai telkiant donorus ir atliekant jų atranką yra ieškoti naujų bei išlaikyti jau 

esamus donorus, atlikti medicininę donorų atranką teisės aktuose nustatyta tvarka. 

Pagrindiniai tikslai yra skatinti neatlygintiną kraujo donorystę, informuoti visuomenę apie 

neatlygintinos donorystės svarbą, užtikrinti pakankamą donorų skaičių, tuo užtikrinant pakankamą 

kraujo komponentų skaičių išdavimui į asmens sveikatos priežiūros įstaigas. 
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Tam, kad užtikrinti ruošiamų kraujo produktų kokybę bei saugumą, VšĮ Nacionaliniame kraujo 

centre ir kraujo centro filialuose užtikrinta kvalifikuota donorų atranka ir sukurta kiekvienos kraujo 

donacijos susekamumo sistema.   

VšĮ Nacionalinio kraujo centro ir kraujo centro filialų prioritetu telkiant donorus yra 

neatlygintina kraujo donorystė. Siekiant pritraukti neatlygintinus kraujo donorus, ieškoma naujų 

renginių formų ir donorams patogių vietų rengti neatlygintinos kraujo donorystės akcijas, todėl 

stengiamasi donorystės akcijas rengti prekybos centruose, viešose erdvėse, organizuojant akcijas 

pasitelkiami savanoriai.  

2016 metais pradėjo veikti VšĮ Nacionalinio kraujo centro mobilus kraujo surinkimo punktas 

Respublikinėje Vilniaus universitetinėje ligoninėje, į naujas, didesnes ir erdvesnes patalpas persikėlė 

mobilus kraujo surinkimo punktas prekybos centre VCUP.  

Svarbiausi 2016 metais organizuoti renginiai ir projektai: 

1. Neatlygintinos kraujo donorystės turas per Lietuvą, kurį globojo Lietuvos Respublikos 

Prezidentė Dalia Grybauskaitė:  

- turo metu aplankytas 21 Lietuvos miestas; 

- sulaukta 1 871 asmens, pageidavusio duoti kraujo, 1 465 iš jų tapo kraujo donorais; 

- atkreiptas visuomenės dėmesys į neatlygintinos kraujo donorystės svarbą, pritraukta naujų, 

donorystei lojalių, žmonių, užmegzti ryšiai su partneriais, galinčiais prisidėti prie neatlygintinos kraujo 

donorystės skatinimo, suaktyvintos aplankytų miestų bendruomenės, įtraukiant jų meno kolektyvų 

pasirodymus į donorystės renginius turo metu. 

2. Kraujo centro veiklos 70-mečio minėjimui skirti renginiai, kurių metu: 

- pagerbti neatlygintini kraujo donorai ir ilgamečiai kraujo centro darbuotojai; 

- pristatyta kraujo centro istorijos fotografijų paroda; 

- pristatyta prisiminimų knyga „Lietuvos kraujo donorystės metraštis“; 

- diskusija žiniasklaidos atstovams ir savanoriams „Kraujo donorystė: mitai ir tikrovė“. 

3. Mokslinė – praktinė konferencija „Šiuolaikinė kraujo komponentų transfuzija – nuo donoro 

iki recipiento“: 

- dalyvavo Lietuvos bei užsienio mokslininkai, praktikai, transfuzijos specialistai ir kiti 

suinteresuoti asmenys;  

- buvo gvildenamos, analizuojamos tokios temos: neatlygintina kraujo donorystė, naujausi kraujo 

surinkimo, ištyrimo, kraujo komponentų gamybos metodai, jų ypatumai ir pritaikymas praktikoje, 

kraujo kelias nuo donoro iki recipiento: svarbiausi jo etapai, kokybės kontrolė, patirtis iššūkiai, ateities 

kraujo komponentų ruošimo ir klinikinio naudojimo pasaulinės tendencijos bei vizijos; 

- perskaityti 33 pranešimai, iš kurių 18 skaitė Vokietijos, Danijos, Olandijos, Prancūzijos, 

Suomijos, Lenkijos, Slovėnijos, Kroatijos, Turkijos, Latvijos, Rusijos, Irano lektoriai. 

4. Pristatyta mobilioji programėlė „Mano kraujas“: aktyvintos ir veikia šios funkcijos - donoro 

registracija, asmeninės kraujo donorystės istorijos, bendros VšĮ NKC kraujo davimo statistikos ir kitos 

naudingos informacijos stebėsena, donorų lojalumo sistema, galimybė susieti programėlę su socialiniu 

tinklu „Facebook“ ir dalintis savo donorystės pasiekimais draugų tarpe bei stebėti savo donorystės 

statuso kitimą, galimybė stebėti dovanoto kraujo kelią, matyti miestą, kuriame kraujas buvo 

panaudotas, t.y. kur išgelbėjo gyvybę (pagrindinė funkcija, kuria siekiama donorui parodyti donorystės 

proceso skaidrumą). 2016 metais programėlė Mano kraujas“pelnė šiuos apdovanojimus: auksinę strėlę 

lietuviškos reklamos festivalyje „Adrenalinas“, II vietą „LOGIN“ apdovanojimuose, kategorijoje 

„Socialinės atsakomybės  tinklalapis ar projektas“, sėkmingiausio lietuviško 2016 m. mobilaus turinio 

sprendimo vardą mobilaus turinio sprendimų konkurse „Naujasis knygnešys“.  

5. Kiti projektai ir renginiai, kuriuos 2016 metais organizavo arba kurių dalimi buvo VšĮ 

Nacionalinis kraujo centras: Sausio 13-osios minėjimas Paluknio Medeinos gimnazijoje, kraujo 

donorystės dienos PC VCUP, PC „Babilonas“, skirtos Šv. Valentino dienai, Azerbaidžano ambasados 

organizuota akcija „Kraujas gyvenimui“, akcija „Nedovanok gėlių, išgelbėk man gyvybę“, renginys 

„Bike Show Millenium“, festivalis „Akacijų alėja“, Geležinkelininko šventė, festivalis Utenos rajone 

„Auginkime gėrį gerumu“, renginys Šalčininkuose „Jaunimo vasara“, renginys „SAM sveikatos alėja“, 

projektas „Praliek kraujo“, šventė „Žvalumo diena 2016“, projektas „Studentiškas kraujas“, renginys 
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„Panevėžys vienija ir taškas“, paroda „Expo Aukštaitija“, renginys „Spalis–sveikatos mėnuo 

Panevėžyje“, dalyvauta daugelyje Lietuvos miestų kitų švenčių ir renginių.  

VšĮ Nacionaliniame kraujo centre (Vilniuje, Panevėžyje ir Klaipėdoje) reguliariai vedamos 

ekskursijos grupėms žmonių, kurie nori su kraujo donoryste susipažinti iš arčiau, domisi tuo, kur 

kraujas keliauja po paėmimo, nori pamatyti visą kraujo kelią, taip pat skaitomos paskaitos įvairiose 

Lietuvos ugdymo įstaigų bendruomenėse, įmonių kolektyvuose. 

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. liepos 24 d. įsakymu 

Nr. V–887 “Dėl Neatlygintinos kraujo donorystės propagavimo 2016–2020 metų programos 

patvirtinimo” patvirtintą Neatlygintinos kraujo donorystės propagavimo 2016-2020 metų programą,  

įsigytos šios priemonės neatlygintinos kraujo donorystės skatinimui – vyko renginiai neatlygintiniems 

donorams padėkoti bei juos paskatinti, įsigyti bilietai į kino filmus, informaciniai lankstinukai,  

puodeliai, kitos neatlygintinos donorystės propagavimui skiros priemonės. 

VšĮ Nacionaliniame kraujo centre (įskaitant ir filialus) 2016 metais kraujo ar jo sudėtinių dalių 

davė 47 109 donorai, iš jų 14 190 pirmą kartą. Pirmą kartą duodantys kraujo ar jo sudėtinių dalių  

donorai 2016 metais sudarė 30,12 % skaičiuojant nuo bendro 2015 metais kraujo ar jo sudėtinių dalių 

davusių donorų skaičiaus (2013 m. – 41,31 %, 2014 m. – 31,79 %, 2015 m. - 44,71 %). 

Nuolatinių kraujo ir jo sudėtinių dalių donorų procentinės dalies (skaičiuojant nuo bendro tų 

metų donorų skaičiaus) kitimas 2014 – 2016 metais parodytas 2 paveiksle.  

2 paveikslas 

 
 

Pirmakarčių ir pastovių donorų santykio kitimas 2014 – 2016 metais parodytas 3 paveiksle. 

3 paveikslas 
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VšĮ Nacionaliniame kraujo centre (įskaitant ir centro filialus) 2016 metais buvo 73 652 

konservuoto kraujo ir jo sudėtinių dalių donacijos, iš kurių 62 902 donacijos arba 85,40 % 

neatlygintinos. Iš jų: 

- 73 513 konservuoto kraujo donacijos, iš jų 62 821 donacija arba 85,46 % neatlygintinos; 

- 139 trombocitų, gautų aferezės būdu, donacijos, iš jų 81 donacija arba 58,27 % neatlygintinos. 

 

Kraujo ir jo sudėtinių dalių donacijų skaičiaus kitimas VšĮ Nacionaliniame kraujo centre 2014 – 

2016 metais parodytas 4 paveiksle.  

4 paveikslas 

 
 

Moakmų ir neatlygintinų donacijų skaičiaus santykis VšĮ Nacionaliniame kraujo centre ir kraujo 

centro filialuose 2016 metais parodytas 5 paveiksle. 

5 paveikslas 
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Neatlygintinos kraujo donorystės propagavimo programoje 2016 – 2020 m., patvirtintoje 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. V–887 “Dėl 

Neatlygintinos kraujo donorystės propagavimo 2016–2020 metų programos patvirtinimo” nustatyta, 

kad 2016 metams  siekiamias rezultatas - iki 2016 m. gruodžio 31 d. pasiekti 60 proc. neatlygintinų 

kraujo ir jo sudėtinių dalių donacijų kiekvienoje kraujo donorystės įstaigoje bei Lietuvoje neatlygintinų 

donacijų visose kraujo donorystės įstaigose. 

Neatlygintinų donacijų procentinės dalies, skaičiuojant nuo bendro donacijų skaičiaus, kitimas 

VšĮ Nacionaliniame kraujo centre (įskaitnt ir filialus) 2013 – 2016 metais parodytas 6 paveiksle.  

6 paveikslas 

 
 

Mokamų ir neatlygintinų donacijų pasiskirstymas tarp pirminių ir pakartotinių donacijų 2016 

metais parodytas 7 paveiksle. 

7 paveikslas 

 
 

Neatlygintinų kraujo ir jo sudedamųjų dalių donacijų skaičius VšĮ Nacionaliniame kraujo centre, 

VšĮ Nacionalinio kraujo centro filialuose bei išvykose į mobiliuosius punktus parodytas 1 schemoje.  
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                1 schema  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatlygintinų donacijų skaičius  

VšĮ Nacionaliniame kraujo centre 2016 

metais 
 

 62 902 donacijos 

VšĮ Nacionalinis kraujo 

centras Vilniuje -  

30 102 donacijos 

VšĮ Nacionalinio kraujo 

centro Klaipėdos filialas – 

15 078 donacijos 

 

VšĮ Nacionalinio kraujo 

centro Panevėžio filialas – 

17 722 donacijos 

 

Klaipėdos 

filialo išvykos 

į mobilius 

punktus –  

7 249 donacija 

 

Klaipėdos 

filialas 

(Naikupės g. 

28, Klaipėda) 

-  

7 829 
donacijos 

 

VšĮ Nacionalinis 

kraujo centras 

(Žolyno g. 34, 

Vilnius) –    3 703 

donacijos  

VšĮ Nacionalinio 

kraujo centro 

mobilus punktas 

PC VCUP –  

9 813 donacijų 

VšĮ Nacionalinio 

kraujo centro 

mobilus punktas 

Kaune –  

2 776 donacijos  

VšĮ Nacionalinio 

kraujo centro  

išvykos į kitus 

mobilius punktus   

13 810 donacijų  

Panevėžio filialas 

(Nemuno g. 75, 

Panevėžys) –  

1 583 donacijos  

Panevėžio filialo 

mobilus punktas 

PC Babilone –  

4 641 donacija  

Panevėžio filialo 

mobilus punktas 

Šiauliuose –  

4 111 donacija  

Panevėžio filialo 

išvykos į kitus 

mobilius  

punktus –  

4 144 donacijos  

Panevėžio filialo 

Šiaulių mobilaus 

punkto išvykos –  

3 243 donacijos  
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VšĮ Nacionaliniame kraujo centre (VšĮ NKC Vilniuje, Klaipėdos ir Panevėžio filialuose paėmus 

kartu) donacijų, tenkančių vienam donorui, skaičius 2016 metais sudarė 1,56 donacijos (informacija 

apie tai pateikiama 8 paveiksle. 

8 paveikslas 

 
 

Kraujas imamas VšĮ Nacionaliniame kraujo centre bei kraujo centro filialuose, taip pat 

mobiliuose punktuose (išvykose). VšĮ Nacionalinis kraujo centras (kraujo centras Vilniuje, Klaipėdos 

bei Panevėžio filialai) 2016 metais suorganizavo 2 269 išvykas, kurių metu buvo paimta 54 431 kraujo 

donacija arba 73,92 % visų 2016 metais paimtų konservuoto kraujo donacijų.  

9 paveiksle parodyta, kiek konservuoto kraujo donacijų paimta mobiliuose punktuose ir centre 

(filiale) 2016 metais. 

9 paveikslas 

 
 

Siekiant užtikrinti reikiamą kraujo komponentų kiekį, tam kad būtų įvykdyti visi asmens 

sveikatos priežiūros įstaigų užsakymai, VšĮ Nacionalinis kraujo centras visoje respublikos teritorijoje 

organizuoja išvykas į mobiliuosius punktus. Kiekvienais metais didėja suorganizuotų išvykų į 

mobiliuosius punktus skaičius, taip pat didėja ir donacijų mobiliuose punktuose procentinė dalis.  
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VšĮ Nacionalinis kraujo centras (įskaitant ir kraujo centro filialus) 2016 metais mobiliuose 

punktuose paėmė 73,92 % visų 2016 metais paimtų konservuoto kraujo donacijų, 2015 metais šis 

procentas sudarė 70,92 %, 2014 metais - 58,81 %, 2013 metais - 52,36 %, 2012 metais – 49,25 %. 

Konservuoto kraujo donacijų, VšĮ Nacionalinio kraujo centro ir kraujo centro filialų 2013 – 2016 

metais paimtų mobiliuose punktuose, procentinės dalies kitimas parodytas 10 paveiksle.  

10 paveikslas  

 
 

2016 metais vienos išvykos į mobilųjį punktą metu buvo paimama vidutiniškai po 23,95 

konservuoto kraujo donacijos, 2015 metais - 22,27 donacijos, 2014 metais – 24,51 donacijos, o 2013 

metais – 26,66 donacijos. 

11 paveiksle parodytas konservuoto kraujo donacijų, VšĮ Nacionalinio kraujo centro ir kraujo 

centro filialų paimamų vienos išvykos į mobilųjį punktą metu, skaičiaus kitimas 2014 – 2016 metais.  

 

11 paveikslas 
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IV SKYRIUS 

KRAUJO LABORATORINIS IŠTYRIMAS 
 

Pagrindiniai tikslai ir uždaviniai tiriant donorų kraują yra laiku ir kokybiškai ištirti visą VšĮ 

Nacionaliniame kraujo centre ir kraujo centro filialuose paimtą donorų kraują,  užtikrinti atliekamų 

kraujo tyrimų kokybę, tiksliai ir laiku pildyti medicininę dokumentaciją, dirbti tik su aukštos kokybės 

laboratorine įranga, reagentais, saugiomis vienkartinėmis priemonėmis. 

VšĮ Nacionalinio kraujo centro laboratorijose esanti įranga atitinka Europos Sąjungos standartus. 

Laboratorijose kraujo ištyrimui naudojama ši įranga: imunocheminių tyrimų analizatoriai, 

hematologiniai analizatoriai, hemoglobino kiekio nustatymo analizatoriai, imunohematologinių tyrimų 

analizatoriai, nukleino rūgščių tyrimų analizatorius, kaupinių sudarymo instrumentas, automatinis 

dangtelių nuėmėjas, vandens gryninimo sistema, vienkanalės pipetės dozatoriai, laboratorinės 

centrifugos. Laboratorinių analizatorių kvalifikavimą, periodinę priežiūrą ir / ar kontrolę atlieka juos 

aptarnaujančių kompanijų atstovai. 

Kraujo tyrimai atliekami dviem etapais: pirmajame etape, prieš donaciją, atliekamas pirminis 

donoro ištyrimas (tiriamas kapiliarinis kraujas) – kraujo grupė pagal ABO, RhD ir Kell antigenus (Kell 

antigenas nustatomas pirmą kartą kraują duodantiems donorams) ir kiekybinis hemoglobino kiekio 

nustatymas kraujyje. Antrajame etape, po donacijos, tiriamas veninis  donoro kraujas. Šiame etape 

atliekami imunohematologiniai tyrimai: nustatoma kraujo grupė pagal ABO antigenus kryžminiu 

būdu, naudojant monokloninius IgM klasės reagentus anti – A, anti – B, anti – AB ir standartinius A1 

ir B grupių eritrocitus. Kliniškai svarbiausi penki Rh sistemos antigenai D, C, c, E, e ir Kell antigenas 

nustatomi naudojant IgM klasės monokloninius reagentus tiesioginės agliutinacijos testu. Donorų 

kraujo mėginiai, kuriuose, nerasta RhD antigeno su IgM klasės reagentais, testuojami dėl RhD 

antigeno variantų ir kategorijų, atliekant netiesioginį antiglobulininio testą. Donoro plazmoje ar 

serume nustatomi antieritrocitiniai imuniniai antikūnai netiesioginiu antiglobulininiu testu, naudojant 

ne mažiau kaip dviejų O kraujo grupės donorų  eritrocitus, kurių fenotipe yra kliniškai reikšmingi 

antigenai. Kiekvienai kraujo ar kraujo sudėtinių dalių donacijai atliekami serologiniai atrankiniai 

tyrimai dėl šių infekcijų žymenų: hepatito B paviršinio antigeno (toliau – HbsAg), hepatito C viruso 

antikūnų (toliau – anti HCV), virusų ŽIV-I ir ŽIV-II antikūnų ir ŽIV-I Ag, sifilio sukėlėjo antikūnų 

(toliau – anti-TP). Atlikus privalomus kraujo tyrimus ir gavus teigiamus tyrimų rezultatus, t. y. donoro 

kraujyje aptikus infekcinių ligų žymenų, nustatyta tvarka atliekami patvirtinamieji kraujo tyrimai. 

Serologiškai neigiami donorinio kraujo mėginiai tiriami NRA (nukleininių rūgščių amplifikacijos) 

testu dėl ŽIV 1 ir ŽIV 2 RNR, HCV RNR, HBV DNR. 

VšĮ Nacionalinio kraujo centro Klaipėdos ir Panevėžio filialų laboratorijose atliekami tik 

imunohematologiniai kraujo tyrimai donorams prieš kraujo davimą, kraujo ėminiai dėl visų kitų 

privalomų donorų kraujo tyrimų ir kraujo komponentų kokybės tyrimų atlikimo pristatomi į VšĮ 

Nacionalinio kraujo centro Kraujo laboratorinio ištyrimo skyrių. 

VšĮ Nacionaliniame kraujo centre 2016 metais taip pat buvo atliekami šie tyrimai: imuninių 

antieritrocitinių antikūnų nustatymas, ABO ir RhD nustatymas recipientams atliekant suderinamumo 

tyrimą pagal sutartis su ASPĮ; netiesioginis Kumbso mėginys; tiesioginis Kumbso mėginys; taip pat 

buvo atliekami mokami tyrimai. 

Visuose tyrimų atlikimo etapuose įdiegta kokybės kontrolė: kontroliuojama reagentų kokybė,  

atliekama tyrimų vidaus kokybės kontrolė. 

VšĮ Nacionalinis kraujo centras 2016 metais dalyvavo šiose išorinėse laboratorijų vertinimo 

programose: ”LABQUALITY” (Suomija), “EDQM” (Prancūzija), “UK NEQAS” (Anglija), taip pat 

dalyvauja taplaboratorinėje palyginamųjų tyrimų programoje su Lietuvos sveikatos mokslų 

universiteto ligoninės Kauno klinikų kraujo centru.  

Kraujo donorų registro duomenimis, VšĮ Nacionaliniame kraujo centre 2016 metais buvo 12 643 

donorystės laikino atidėjimo atvejai. Didžiausią donorystės laikino atidėjimo atvejų dalį, 8 167 atvejus 

arba 64,6 % visų atidėjimų atvejų, sudaro maža hemoglobino koncentracija donoro kraujyje, 985 

atidėjimo atvejus sudaro kitos atidėjimo priežastys – nėštumas, netinkamas donoro amžius, buvimas 

kardomojo kalinimo vietose, per maža kūno masė ir kita.  
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12 paveiksle parodyti kraujo donorystės laikino atidėjimo atvejai pagal priežastis VšĮ 

Nacionaliniame kraujo centre. 

12 paveikslas 

  

Kraujo donorų registro duomenimis, VšĮ Nacionaliniame kraujo centre 2016 metais buvo 380 

kraujo donorystės uždraudimo atvejai. 13 paveiksle parodyti kraujo donorystės uždraudimo VšĮ 

Nacionaliniame kraujo centre atvejai pagal priežastis.  

13 paveikslas 
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14 paveiksle pateikiama informacija, kiek 2013 - 2016 metais buvo patvirtinta teigiamų 

atrankinių serologinių tyrimų. 

14 paveikslas 

 
 

Teigiami serologiniai atrankiniai tyrimai nustatomi didesniai pirmakarčių donorų procentinei 

daliai, negu pastovių donorų procentinei daliai, skaičiuojant ją atitinkamai nuo pastoviems ir 

pirmakarčiams donorams atliktų serologinių atrankinių tyrimų skaičiaus. 

15 paveiksle parodyta, kiek teigiamų serologinių atrankinių tyrimų rezultatų patvirtinta VšĮ 

Nacionaliniame kraujo centre kraujo ar jo sudėtinių dalių davusiems pastoviems ir pirmakarčiams 

donorams. 

15 paveikslas 
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16 paveiksle parodyta, kokia yra 2016 metais pastoviems ir pirmakarčiams donorams patvirtintų 

teigiamų atrankinių serologinių tyrimų procentinė dalis, skaičiuojant ją atitinkamai nuo pastoviems ir 

pirmakarčiams donorams atliktų serologinių atrankinių tyrimų skaičiaus. 

16 paveikslas 

 
 

VšĮ Nacionalinio kraujo centro Kraujo laboratorinio ištyrimo skyriaus Molekulinės biologijos 

laboratorijoje atliekant nukleino rūgščių amplifikacijos (NRA) tyrimus, seroneigiamoms donacijoms 

buvo patvirtintas 2 teigiami HCV RNR rezultatai (1 pirmakarčiam donorui ir 1 pastoviam donorui) ir 4 

teigiami HBV DNR rezultatai (2 pirmakarčiams donorams ir 2 pastoviems donorams).   

 

V SKYRIUS 

KRAUJO IR KRAUJO  KOMPONENTŲ RUOŠIMAS, NURAŠYMAS IR IŠDAVIMAS 

  

Ruošiant konservuotą kraują ir jo komponentus, siekiama asmens sveikatos priežiūros įstaigas 

aprūpinti saugiu krauju ir jo komponentais.  

Kraujo ir jo komponentų ruošimo ir kokybės kontrolės reikalavimai patvirtinti Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V–1186 “Dėl kraujo ir 

kraujo komponentų ruošimo ir kokybės kontrolės reikalavimų aprašo patvirtinimo”. 

VšĮ Nacionaliniame kraujo centre ir kraujo centro filialuose kraujo komponentų ruošimui 

naudojama įranga: kraujo ir jo komponentų centrifugavimui naudojamos centrifugos, centrifuguojamų 

produktų svorio išlyginimui ir kraujo komponentų svėrimui naudojamos svarstyklės, plautų eritrocitų 

masės ruošimui - laminarinis boksas, taip pat naudojami kraujo maišelių užsandarinimo aparatai, 

sterilaus vamzdelių sujungimo aparatai, kraujo komponentų atskyrimui - automatiniai kraujo 

komponentų separatoriai, plazmos užšaldymui - šokinio šaldymo šaldikliai, šviežiai šaldytos plazmos 

laikymui - šaldikliai, eritrocitų laikymui - šaldytuvai, trombocitų laikymui - trombocitų inkubatoriai. 

Medicininė įranga, naudojama kraujo ir jo komponentų ruošimui, parenkama taip, kad būtų minimaliai 

sumažinta bet kokia rizika donorams, darbuotojams ir kraujo komponentams.   

Konservuotas kraujas imamas VšĮ Nacionaliniame kraujo centre Vilniuje, VšĮ Nacionalinio 

kraujo centro Klaipėdos ir Panevėžio filialuose taip pat kraujo centro ir kraujo centro filialų 

organizuojamose išvykose į mobiliuosius punktus.  
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Autologinio konservuoto kraujo donacijų VšĮ Nacionaliniame kraujo centre 2016 metais nebuvo. 

Informacija apie tai, kaip keitėsi konservuoto kraujo paruošimas VšĮ Nacionaliniame kraujo 

centre bei VšĮ Nacionalinio kraujo centro Klaipėdos ir Panevėžio filialuose 2013 – 2016 metais, 

pateikta 17 paveiksle. 

17 paveikslas 

 
 

VšĮ Nacionaliniame kraujo centre, įskaitant ir filialus, 2016 metais kaip absoliutus brokas 

nurašyta 218 konservuoto kraujo vienetų. Konservuoto kraujo absoliutaus broko priežastys parodytos 

18 paveiksle. 

18 paveikslas 
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Konservuoto kraujo nurašymas (vienetais) 2014 – 2016 metais pagal priežastis parodytas 19 

paveiksle. 
 

19 paveikslas 

 
 

2 lentelėje pateikiami duomenys, kiek ir kokių kraujo komponentų 2016 metais buvo pagaminta 

VšĮ Nacionaliniame kraujo centre bei VšĮ Nacionalinio kraujo centro filialuose ir kiek kraujo 

komponentų buvo išduota į asmens sveikatos priežiūros įstaigas.  

 

2 lentelė. Kraujo komponentų paruošimas VšĮ Nacionaliniame kraujo centre ir išdavimas į 

asmens sveikatos priežiūros įstaigas 2016 metais  

Kraujo komponento pavadinimas Pagaminta,  

vnt. 

Išduota į ASPĮ,  

vnt. 

Eritrocitai be leukocitų pridėtiniame tirpale 72 790 70 970 

Nuplauti eritrocitai 28 20 

Švitinti eritrocitų komponentai 47 47 

Sukauptieji trombocitai, gauti iš konservuoto kraujo 2 995 2 009 

Trombocitai, gauti aferezės būdu, be leukocitų 224 207 

Švitinti trombocitų komponentai 10 10 

Šviežiai šaldyta plazma (kuriai taikomas karantinas) 65 786 12 325 

Šviežiai šaldyta plazma be leukocitų 1 593  - 

Krioprecipitatas 858 761 

 

VšĮ Nacionaliniame kraujo centre paruoštų ir į asmens sveikatos priežiūros įstaigas 2014 – 2016 

metais išduotų kraujo komponentų kiekiai parodyti 20 paveiksle. 
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20 paveikslas 

 
 

21 paveiksle parodytas VšĮ Nacionaliniame kraujo centre 2013 – 2016 metais pagamintų 

eritrocitų (eritrocitų be leukocitų pridėtiniame tirpale, nuplautų eritrocitų, švitintų eritrocitų 

komponentų) kiekis ir šių eritrocitų komponentų dėl pasibaigusio galiojimo laiko nurašytas kiekis.  
 

21 paveikslas 

 
 

2016 metais VšĮ Nacionaliniame kraujo centre dėl pasibaigusio galiojimo laiko nurašyta 162 

vienetai eritrocitų komponentų, kas sudaro 0,22 % nuo viso VšĮ Nacionaliniame kraujo centre 2016 

metais paruoštų eritrocitų komponentų kiekio. 2015 metais dėl pasibaigusio galiojimo laiko nurašyta  
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0,24 % visų VšĮ Nacionaliniame kraujo centre 2015 metais paruoštų eritrocitų komponentų kiekio, 

2014 metais - 0,72 % visų VšĮ Nacionaliniame kraujo centre 2014 metais paruoštų eritrocitų 

komponentų kiekio, 2013 metais - 0,63 % visų 2013 metais paruoštų eritrocitų komponentų kiekio. 

Trombocitų (sukauptųjų trombocitų, gautų iš konservuoto kraujo; trombocitų, gautų aferezės 

būdu, be leukocitų) gamybos apimtys priklauso nuo VšĮ Nacionalinio kraujo centro įsipareigojimų 

asmens sveikatos priežiūros įstaigoms ir šių įstaigų faktinių užsakymų. Tam, kad būtų patenkintas 

asmens sveikatos priežiūros įstaigų poreikis trombocitų komponentams, reikalinga sukaupti 

pakankamą kiekį įvairių kraujo grupių kraujo komponentų atsargų.  

22 paveiksle parodyta trombocitų (trombocitų, gautų iš konservuoto kraujo, sukauptųjų 

trombocitų, gautų iš konservuoto kraujo, trombocitų be leukocitų, gautų aferezės būdu) nurašymas 

2013 – 2016 metais. 

22 paveikslas 

 
 

23 paveiksle parodytas plazmos nurašymas VšĮ Nacionaliniame kraujo centre 2012 – 2016 

metais.  

23 paveikslas 
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2016 metais VšĮ Nacionaliniame kraujo centre dėl pasibaigusio galiojimo laiko nenurašytas nei 

vienas šviežiai šaldytos plazmos vienetas, dėl kitų priežasčių buvo nurašyta 751 vienetas šviežiai 

šaldytos plazmos. Kitos plazmos nurašymo priežastys: teigiami infekciniai žymenys, kokybės 

reikalavimų neatitikimas, per mažas tūris, hermetiškumo pažeidimas, „look back“ procedūros 

taikymas.  

Klinikiniams poreikiams į asmens sveikatos priežiūros įstaigas išduota 18,29 %  VšĮ 

Nacionaliniame kraujo centre 2016 metais paruoštos šviežiai šaldytos plazmos. Visa kita, 

transfuzijoms nepanaudota plazma, perduodama į plazmos saugyklą ir laikoma iki to laiko, kol bus 

parduota perdirbimui į kraujo vaistinius preparatus.  

24 paveiksle pateikta informacija, kokia yra į asmens sveikatos priežiūros įstaigas išduotos 

šviežiai šaldytos plazmos procentinė dalis, skaičiuojant ją nuo tais metais paruošto šviežiai šaldytos 

plazmos kiekio. 

24 paveikslas 

 
 

VI SKYRIUS 

FARMACINĖ VEIKLA 

 

VšĮ Nacionaliniame kraujo centre vykdoma farmacinė veikla apima plazmos, naudojamos kaip 

pradinė medžiaga kraujo vaistiniams preparatams gaminti, ruošimą; vaistinių preparatų platinimą.   
Pagrindiniai VšĮ Nacionalinio kraujo centro tikslai vykdant farmacinę veiklą yra: 

- užtikrinti Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo, Geros gamybos praktikos, Vaistų geros 

platinimo praktikos bei norminių teisės aktų, reglamentuojančių plazmos, naudojamos kaip pradinė 

medžiaga kraujo vaistiniams preparatams gaminti, ruošimą, reikalavimų vykdymą; 

- į Plazmos saugyklą saugojimui priimti šviežiai šaldytą plazmą, atinkančią Lietuvos 

Respublikos farmacijos įstatymo ir Europos Farmakopėjos reikalavimus plazmai, skirtai kraujo 

preparatams gaminti; 

- užtikrinti tinkamą šviežiai šaldytos plazmos bei platinamų vaistinių preparatų laikymo, 

apskaitos, susekamumo reikalavimų vykdymą; 

- užtikrinti tinkamą ir savalaikį sutartinių įsipareigojimų su asmens sveikatos priežiūros 

įstaigomis vykdymą, aprūpinant jas kraujo vaistiniu preparatu – albuminu. 

 

2016 metais iš VšĮ Nacionalinio kraujo centro Kraujo ir jo komponentų ruošimo skyriaus bei VšĮ 

Nacionalinio kraujo centro filialų į VšĮ Nacionalinio kraujo centro Plazmos saugyklą buvo perduota 

67301 vienetas šviežiai šaldytos plazmos, 2016 metų eigoje dalis gautos plazmos pagal poreikį iš 

Plazmos saugyklos buvo išduodama klinikiniam naudojimui į VšĮ Nacionalinio kraujo centro Kraujo ir 

jo komponentų ruošimo skyriaus bei VšĮ Nacionalinio kraujo centro Klaipėdos ir Panevėžio filialų 

Ekspedicijas, o iš jų pagal asmens sveikatos priežiūros įstaigų poreikį plazma buvo išduodama į ASPĮ 

klinikiniam naudojimui. 
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Vadovaujantis VšĮ Nacionalinio kraujo centro pasirašyta sutartimi dėl plazmos pardavimo, VšĮ 

Nacionalinis kraujo centras 2016 metais kompanijai pagal sutartį pardavė 50 336 vienetus šviežiai 

šaldytos plazmos, nepanaudotos transfuzijoms (2015 metais buvo parduota 100 716 vienetų 

transfuzijoms nepanaudotos šviežiai šaldytos plazmos, 2014 metais buvo parduoti 16 566 vienetai 

transfuzijoms nepanaudotos šviežiai šaldytos plazmos).  

2016 m. gruodžio 31 dienai VšĮ Nacionaliniame kraujo centre buvo saugoma 63 304 vienetai 

šviežiai šaldytos plazmos, skirtos transfuzijoms bei kraujo vaistinių preparatų gamybai.  

Informacija apie šviežiai šaldytos plazmos, nepanaudotos transfuzijoms, 2014 – 2016 metais 

parduotus kiekius pateikta 25 paveiksle.  

25 paveikslas 

 
 

VšĮ Nacionalinio kraujo centro parduodamo žmogaus albumino infuzinio tirpalo kiekiui 

pagrindinę įtaką turi asmens sveikatos priežiūros įstaigų poreikis. VšĮ Nacionalinis kraujo centras, 

vykdydamas sutartinius įsipareigojimus su asmens sveikatos priežiūros įstaigomis, turėdamas 

žmonėms skirtų vaistinių preparatų didmeninio platinimo licenciją, asmens sveikatos priežiūros 

įstaigoms 2016 metais pardavė 553 but. žmogaus albumino 20 % infuzinio tirpalo. 

Žmogaus albumino pardavimo asmens sveikatos priežiūros įstaigoms dinamika 2012 – 2016 

metais pateikta 26 paveiksle. 

26 paveikslas 

 



 26 

VII SKYRIUS 

KOKYBĖS KONTROLĖ 

 

Kraujo donorystės įstaigų geros praktikos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro 2012 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V-1063 “Dėl kraujo donorystės įstaigų ir 

ligoninių kraujo bankų geros praktikos nuostatų patvirtinimo”, nustato bendruosius reikalavimus 

kraujo donorystės įstaigų veiklai, taip pat kraujo donorystės įstaigų kokybės sistemos standartus ir 

specifikacijas. Siekiant identifikuoti neatitikimus ir vertinti kraujo komponentų gamybos procesus,  

kraujo ir kraujo komponentų kokybės parametrai tikrinami vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro 2012 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-1186 “Dėl kraujo ir jo 

komponentų ruošimo ir kokybės kontrolės reikalavimų aprašo patvirtinimo“.  
 

Kraujo ir kraujo komponentų techniniai kokybės parametrai 
 

VšĮ Nacionalinis kraujo centras užtikrina konservuoto kraujo ir jo komponentų gamybos metodų, 

laikymo ir transportavimo sąlygų, kokybės kontrolės ir ženklinimo reikalavimų atitiktį teisės aktais 

nustatytiems reikalavimams. Kraujo ir kraujo komponentų kokybės techninių parametrų monitoringo 

procesas aprašytas vidaus kokybės sistemos dokumentuose.  

Organizuota paruoštų kraujo komponentų bakteriologinė kraujo ir kraujo komponentų surinkimo 

ir gamybos kontrolė VšĮ Nacionaliniame kraujo centre, taip pat pagal sutartis kitose asmens sveikatos 

priežiūros įstaigose, analizuojami paruošto kraujo ir kraujo komponentų kokybės kontrolės matavimų 

rezultatai.  

Kraujo ir kraujo komponentų techninių kokybės parametrų tyrimai atliekami pagal centro 

direktoriaus patvirtintas kokybės kontrolės tyrimo medžiagos paėmimo, paruošimo, tyrimo atlikimo ir 

skaičiavimo bei vertinimo rašytines instrukcijas. Taikant aprašomosios statistikos metodus, 

analizuojami tyrimų rezultatai bei vertinami kraujo ir kraujo komponentų surinkimo ir gamybos 

procesai. Medžiaga kraujo ir kraujo komponentų kokybės kontrolės tyrimams imama iš kraujo / kraujo 

komponento vieneto (maišelio) arba maišelio segmento. Iš atskiro bandinių maišelio imama medžiaga 

trombocitų, gautų aferezės būdu ir sukauptų trombocitų be leukocitų kokybės kontrolės tyrimams. 

Techninių kokybės parametrų tyrimai yra atestuoti ir įrašyti VšĮ Nacionalinio kraujo centro 

asmens sveikatos priežiūros licencijoje.  
 

Konservuotas kraujas 
 

VšĮ Nacionaliniame kraujo centre ir VšĮ Nacionalinio kraujo centro filialuose kraujas 

surenkamas iš donorų naudojant keturgubų sterilių maišelių sistemas su nepirogenišku antikoaguliantu 

ir pridėtiniu tirpalu. Po surinkimo konservuotas kraujas atvėsinimo įranga atvėsinamas iki +200 C - 

+240 C ant specialios atvėsinimo įrangos ir saugomas kontroliuojamose sąlygose iki 24 val. 

Konservuoto kraujo tūrio atitiktis etiketės ženklinimui ir tūrio parametro reikalavimams 

kontroliuojamas kiekvieną mėnesį tikrinant 1 % tą mėnesį paruoštų konservuoto kraujo vienetų. 2016 

metais patikrintų konservuoto kraujo vienetų tūris atitiko kokybės reikalavimą (450 ± 50 ml, 

neįskaitant antikoagulianto), hemoglobino kiekis atitiko kokybės reikalavimus (ne mažiau – 45 g/vnt.), 

tiriant 4 vienetus per mėnesį.  

VšĮ Nacionaliniame kraujo centre konservuotas kraujas naudojamas kaip žaliava kraujo 

komponentų gamybai, užtikrinant jo tinkamumą trombocitų ir šviežiai šaldytos plazmos gamybai. 

Hemolizė saugojimo pabaigoje tiriama iki 24 valandų saugoto konservuoto kraujo vienetuose - visuose 

tirtuose vienetuose hemolizė atitiko šio parametro kokybės reikalavimą (< 0,8 %).  
 

Eritrocitai be leukocitų pridėtiniame tirpale  
 

Eritrocitai be leukocitų pridėtiniame tirpale tai kraujo komponentas, kuris ruošiamas nuo 

eritrocitų nuėmus trombocitų ir leukocitų sluoksnį ir “in-line” filtracijos metodu pašalinus didžiąją dalį 

leukocitų arba filtruojant paruoštus eritrocitus be leukocitų ir trombocitų sluoksnio pridėtiniame tirpale 

arba filtruojant konservuotą kraują, po to centrifuguojant ir atskiriant plazmą.  
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2016 metais tirtų eritrocitų be leukocitų pridėtiniame tirpale tūris buvo tinkamas komponento 

hemoglobino ir hemolizės rodikliams išlaikyti. Hemoglobino buvo ne mažiau kaip 40 g. vienete, 

liekamųjų leukocitų < 1 x 106 / vnt. ir atitiko parametrų kokybės reikalavimus. Hemolizė saugojimo 

pabaigoje sudarė mažiau kaip 0,8 % nuo eritrocitų vieneto masės ir visuose tirtuose vienetuose atitiko 

kokybės reikalavimą (< 0,8 %).  
 

Nuplauti eritrocitai  
 

Nuplauti eritrocitai VšĮ Nacionaliniame kraujo centre gaminami tik pagal iš asmens sveikatos 

priežiūros įstaigų gautus užsakymus, 3 kartus eritrocitus nuplaunant nuo plazmos + 40 C 0,9 % natrio 

chlorido tirpalu.  

2016 metais paruoštų nuplautų eritrocitų hemoglobinas buvo ne mažesnis kaip 40 g / vnt, 

hemolizė gamybos proceso pabaigoje mažesnė kaip 0,8 % eritrocitų masės, bendras baltymo kiekis 

buvo < 0,5 g/vnt. ir atitiko šių parametrų kokybės reikalavimus.  
 

Šviežiai šaldyta plazma  
 

Šviežiai šaldyta plazma VšĮ Nacionaliniame kraujo centre ruošiama iš konservuoto kraujo, kuris 

netrukus po paėmimo specialia įranga greitai atšaldomas iki +20 - +240 temperatūros ir laikomas 

nurodytoje temperatūroje iki 24 valandų. Atskirta plazma užšaldoma greito užšaldymo įrenginyje, 

kuriame plazma visiškai užšala žemesnėje nei -300 C temperatūroje per vieną valandą - tokiu būdu 

paruoštoje šviežiai šaldytoje plazmoje užtikrinamas ne mažesnis kaip 70 IU VIII faktoriaus kiekis 100 

ml plazmos ir panašus kiekis kitų krešėjimo faktorių bei natūralių inhibitorių.  

Šviežiai šaldytos plazmos VIII faktoriaus kiekio vidurkis (užšaldžius ir atšildžius), bendras 

baltymo kiekis ir plazmos saugykloje saugotos šviežiai šaldytos plazmos vienetų kaupinių kokybės 

reikalavimai atitiko Europos Farmakopėjos straipsnio 01/2007:0853 „Žmogaus plazma 

frakcionavimui“ reikalavimą,  tiriant VIII faktoriaus koncentraciją kaupinyje, ne didesniame nei 10 

šviežiai šaldytos plazmos vienetų, ne mažiau 0,7 TV/ml VIII faktoriaus.  

 

Krioprecipitatas  
 

Krioprecipitatas gaminamas iš lėtai atšildyto ir “kietai” centrifugtuoto šviežiai šaldytos plazmos 

vieneto, į atskirą maišelį atskiriant plazmą be krioprecipitato. Krioprecipitate yra VIII krešėjimo 

faktoriaus, Wilebrando, XIII krešėjimo faktoriaus, fibrinogeno, fibronektino. Komponentas 

naudojamas fibrinogeno kiekybinio ir kokybinio deficito, VIII krešėjimo faktoriaus deficito ir 

kompleksinio krešėjimo faktorių deficito, esant DIK sindromui, gydymui.  

VšĮ Nacionaliniame kraujo centre paruošto krioprecipitato fibrinogeno kiekis tiriant kiekvieną 

gamybos mėnesį buvo ≥ 140 mg/vienete, VIII faktoriaus kiekis tiriant 6 vienetų kaupinyje pirmą 

saugojimo mėnesį ir saugojimo pabaigoje buvo ≥ 70 IU / vienete ir atitiko šio komponento kokybės 

reikalavimus. 

 

Trombocitai, gauti aferezės būdu, be leukocitų  
 

Trombocitai, gauti aferezės būdu, be leukocitų gaminami naudojant automatinius aferezės 

aparatus. Vienos trombocitų aferezės procedūros metu standartiškai paruošiami du gydomieji 

trombocitų vienetai. Komponentas ruošiamas tik turint konkretų gydymo įstaigos užsakymą. 

VšĮ Nacionaliniame kraujo centre 2016 metais ruoštų trombocitų, gautų aferezės būdu, be 

leukocitų, tūris buvo > 40 ml 60 x 109 trombocitų, trombocitų skaičius standartiniame vienete ne 

mažiau kaip 2 x 1011, liekamasis leukocitų kiekis vienete < 1 x 106 vienete, pH saugojimo laikotarpio 

pabaigoje > 6,4 ir atitiko šio komponento kokybės reikalavimus.  

 

Sukauptieji trombocitai, gauti iš konservuoto kraujo, be leukocitų  
 

Sukauptieji trombocitai gaminami steriliu būdu sukaupiant tos pačios kraujo grupės nuo 5 iki 6 

leukocitų ir trombocitų sluoksnių, praskiedžiant juos plazma, centrifuguojant taip, kad trombocitai 
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liktų plazmoje, filtruojant ir steriliu būdu perpilant į trombocitams laikyti tinkamą maišą.  

Trombocitų vieneto tūris buvo > 40 ml 60 x 109 trombocitų, trombocitų skaičius ne mažiau kaip 

2 x 1011, vidurkis 2,8 x 1011. Liekamųjų leukocitų kiekis neviršijo maksimalaus leistino 1 x 106 

vienete, pH saugojimo laikotarpio pabaigoje buvo > 6,4 ir atitiko šio komponento parametrų kokybės 

reikalavimus.  

 

Bakteriologinė kraujo ir kraujo komponentų surinkimo ir gamybos proceso kontrolė  
 

VšĮ Nacionaliniame kraujo centre taikoma bakterinės kontaminacijos prevencija: kartu su 

standartine donorų rankos apruošimo procedūra, kraujas imamas į kraujo maišų sistemas su papildomu 

maišeliu pirmų 20 ml kraujo surinkimui; eritrocitų ir trombocitųkomponentams bei šviežiai šaldytai 

plazmai, naudojamai transfuzijoms, taikoma leukoredukcija. Kraujo komponentų mikrobiologiniai 

tyrimai atliekami kraujo komponentų saugojimo pabaigoje, pagal sutartį išorės licencijuotose 

laboratorijose. 

Kraujo komponentų mikrobiologinio augimo atvejų 2016 metais nebuvo.  
 

Medicinininės prekės 
 

Vykdant Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. lapkričio 22 d. įsakymo Nr. 

V-1063 „Dėl kraujo donorystės įstaigų ir ligoninių kraujo bankų geros praktikos nuostatų 

patvirtinimo” reikalavimus, medžiagų, kurios turi lemiamos įtakos ruošiamų kraujo komponentų 

kokybei, išleidimą vidiniam naudojimui atlieka Kokybės užtikrinimo skyriaus vedėjas kartu su 

atsakingu sandėlio darbuotoju ir Kraujo laboratorinio ištyrimo skyriaus vedėju. Išleidimo metu 

vertinama reagentų ir medicininių medžiagų, kurioms yra nustatyti specialieji reikalavimai ir kurioms 

būtini serijos kokybės sertifikatai, atitiktis nustatytiems reikalavimams. Atitinkančios reikalavimus 

medžiagos ir reagentai ženklinami lipduku ir spaudu.  

2016 metais neatitikčių dėl prekių kokybės ir saugojimo reikalavimų pažeidimo nenustatyta. 

 

Susekamumas ir pranešimai apie pavojingas nepageidaujamas reakcijas ir pavojingus 

nepageidaujamus reiškinius 
 

Pavojingų nepageidaujamų reiškinių 2016 metais nebuvo, 2016 metais gautas vienas pranešimas 

apie asmens sveikatos priežiūros įstaigoje užfiksuotą įtariamą pavojingą nepageidaujamą reakciją. 
 

VšĮ Nacionalinio kraujo centro klientų (asmens sveikatos priežiūros įstaigų, naudojančių kraujo 

komponentus ir preparatus) bei donorų apklausa ir jų pasitenkinimas VšĮ Nacionalinio kraujo 

centro teikiamomis paslaugomis 
 

Siekiant atsižvelgti ir pagal galimybes patenkinti VšĮ Nacionalinio kraujo centro donorų 

poreikius, 2016 metais buvo atlikta donorų anoniminė apklausa, kurios metu VšĮ Nacionaliniame 

kraujo centre (Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje) kraujo davę asmenys atsakė į anketos klausimus.  

Donorų apklausos anketą sudarė 19 klausimų, anketos klausimai sudaryti taip, kad gavus 

apibendrintus anketų duomenis būtų galima tobulinti donorų aptarnavimą, atsižvelgiant į jų poreikius, 

išsakytą nuomonę. Iš viso gauta ir apdorota 440 donorų apklausos anketų. Pagrindinis motyvas duoti 

kraujo yra donoro pagalbos ligoniui reikalingumas. Didesnė dalis respondentų nurodė, kad jie neima 

piniginės kompensacijos, o kraujo duoda neatlygintinai, kita dalis respondentų norodė, kad kraujo 

duoda tiek atlygintinai, tiek neatlygintinai, kiti – tik atlygintinai. Nurodydami sunkumus, su kuriais 

susiduria, norėdami duoti kraujo, donorai pažymėjo, kad sunkiausia išeiti iš darbo ar studijų, didžioji 

dalis apklaustųjų nurodė, kad jie su sunkumais nesusiduria, didelė dalis apklaustųjų žadėjo dar kartą 

apsilankyti VšĮ Nacionaliniame kraujo centre – tai parodo, kad jie patenkinti teikiamų paslaugų 

kokybe. 

Apibendrinus apklausos rezultatus konstatuota, kad net 96 % respondentų teigiamai vertina VšĮ 

Nacionalinio kraujo centro teikiamas kraujo donorystės paslaugas.  

Siekiant gauti grįžtamąjį ryšį iš VšĮ Nacionalinio kraujo centro klientų – asmens sveikatos 
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priežiūros įstaigų, kurioms VšĮ Nacionalinis kraujo centras teikia kraujo komponentus, 2016 metais 

anketavimo būdu buvo atlikta asmens sveikatos priežiūros įstaigų apklausa. Apklausos anketą sudarė 9 

klausimai, taip pat asmens sveikatos priežiūros įstaigų buvo prašoma pateikti siūlymus dėl kraujo 

komponentų užsakymų priėmimo bei vykdymo organizavimo tobulinimo. Iš ASPĮ tokiu būdu gauta 

informacija VšĮ Nacionaliniam kraujo centrui yra labai svarbi, nes tai leidžia sužinoti ASPĮ problemas, 

susijusias su kraujo komponentų tiekimu, išsiaiškinti, kas asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, 

naudojančioms VšĮ Nacionaliniame kraujo centre paruoštus kraujo komponentus, yra aktualu, svarbu,  

ir kas jų netenkina. Užpildytas apklausos anketas pateikė 52 asmens sveikatos priežiūros įstaigos. 

Išanalizavus ir apibendrinus asmens sveikatos priežiūros įstaigų pateiktas apklausos anketų 

duomenis konstatuota, kad įvykdytas vienas iš pagrindinių viešosios įstaigos Nacionalinio kraujo 

centro veiklos uždavinių – šalies asmens sveikatos priežiūros įstaigos laiku aprūpinamos kokybiškais 

kraujo  komponentais, kraujo centras laiku ir tinkamai vykdo sutartinius įsipareigojimus. 

Įgyvendinta viena iš VšĮ Nacionalinio kraujo centro 2016 m. siektinų veiklos užduočių – 97 % 

apklausos anketas pateikusių asmens sveikatos priežiūros įstaigų nurodo, kad jos VšĮ Nacionalinio 

kraujo centro veiklą vertina teigiamai.  

2016 metais taip pat buvo vykdyta VšĮ Nacionalinio kraujo centro klientų – asmens sveikatos 

priežiūros įstaigų, kurioms VšĮ Nacionalinis kraujo centras, turėdamas didmeninio platinimo licenciją, 

platina (parduoda) kraujo vaistinį preparatą – albuminą apklausa anketavimo būdu.  Apklausos anketą 

sudarė 4 klausimai, taip pat asmens sveikatos priežiūros įstaigų buvo prašoma pateikti pasiūlymus ir 

pageidavimus dėl VšĮ Nacionalinio kraujo centro platinamo kraujo preparato (albumino) užsakymų 

priėmimo ir vykdymo organizavimo tobulinimo. 

Išanalizavus ir apibendrinus asmens sveikatos priežiūros įstaigų pateiktas apklausos anketų 

duomenis konstatuota, kad VšĮ Nacionalinis kraujo centras laiku ir tinkamai vykdo sutartinius 

įsipareigojimus su asmens sveikatos priežiūros įstaigomis, aprūpindamos jas VšĮ Nacionalinio kraujo 

centro platinamu kraujo vaistiniu preparatu (albuminu), VšĮ Nacionalinio kraujo centro darbuotojai 

suteikia pakankamai informacijos asmens sveikatos priežiūros įstaigoms apie VšĮ Nacionalinio kraujo 

centro platinamą kraujo preparatą (albuminą). 
 

Neatitikčių vertinamoji analizė  
 

Siekiant kontroliuoti VšĮ Nacionalinio kraujo centro vykdomos veiklos atitiktį kraujo donorystės 

įstaigos geros praktikos nuostatų, geros gamybos praktikos principų, vaistų geros platinimo praktikos 

taisyklių, ISO 9001:2008 standarto reikalavimams ir kokybės vadybos sistemos reikalavimams, 

nustatytiems pačios įstaigos, taip pat siekiant išsiaiškinti sistemines spręstinas problemas, VšĮ 

Nacionaliniame kraujo centre veikia savikontrolės ir vidaus audito, korekcinių ir prevencinių veiksmų 

sistema.   

2016 metais užfiksuotos 22 neatitiktys, iš kurių 21 nustatyta savikontrolės ir 1 vidaus 

medicininio audito metu. Analizuojamos nustatytų neatitikčių priežastys, atliekami korekciniai 

veiksmai.  

Neatitikčių išorės institucijų tikrinimo metu nenustatyta. 

Skundų iš asmens sveikatos priežiūros įstaigų dėl kraujo komponentų kokybės negauta. 

 

Kokybės rizikos valdymas 
 

Rizikos valdymo procesas yra kokybės užtikrinimo sudėtinė dalis. Rizikos valdymo eigoje 

siekiama išaiškinti su produktu ar procesu susijusias rizikas, įvertinti jų kritiškumą ir taikyti tas 

kontrolės priemones, kurios leistų jas sumažinti iki priimtino lygio. Vienas iš šio proceso tikslų yra 

pasiekti, kad būtų išanalizuotos ir įvertintos naujų produktų ir technologijų rizikos bei sisteminiai 

pakeitimai. 2016 metais buvo atlikta 4 rizikos įvertinimai: vaistinių preparatų sandėlio kompiuterinės 

apskaitos programos specializuoto modulio, užtikrinančio geros vaistų platinimo praktikos taisyklių 

reikalavimų įgyvendinimą, rizikos įvertinimas; rizikos įvertinimas dėl kiekvienos donacijos saugojimo 

mėginių, skirtų atlikti infekcijų žymenų tyrimus ateityje, surinkimo, saugojimo, duomenų suvedimo, 

kaupimo ir panaudojimo įdiegimo kraujo centre; automatizuoto kraujo donorų donacijų informacijos 

siuntimo „Online“ būdu programinės įrangos (PĮ) kūrimo, vystymo ir priežiūros gyvavimo ciklo metu 
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rizikos vertinimas; naujo dezinfektanto, skirto donoro rankos odos apruošimui prieš donaciją, rizikos 

vertinimas.  

 

Pakeitimų valdymas 
 

VšĮ Nacionaliniame kraujo centre visi siūlomi pakeitimai, vadovaujantis vidaus teisės aktuose 

nustatyta tvarka, vertinami atsižvelgiant į pakeitimo poveikį galutinio kraujo produkto kokybei. 

Valdomi pakeitimai, kurie gali turėti įtakos produkto kokybei ir procesų tęstinumui, t. y. yra susiję su 

įrangos, sistemų, medžiagų, procesų organizavimo pakeitimais ir kuriems reikia nustatyti tam tikrą 

veiksmų seką pakeitimo įgyvendinimui.  

2016 metus buvo inicijuoti 38 pakeitimai. Didžioji dalis pakeitimų užregistruoti ir vykdyti dėl 

kokybės vadybos sistemos dokumentų (procedūrų aprašų ir instrukcijų) peržiūros, dėl su veiklos 

gerinimu susijusių pasikeitimų ir kt. Siekiant VšĮ Nacionaliniame kraujo centre įgyvendinti Lietuvos 

Respublikos farmacijos įstatymo šeštojo1 skirsnio „Plazmos ruošimas“, kuriame nurodyta, kad 

„juridinis asmuo gali verstis plazmos, naudojamos kaip pradinės medžiagos kraujo preparatams 

gaminti, ruošimu tik gavęs šio įsatatymo nustatyta tvarka išduotą gamybos licenciją“ reikalavimus, 

įvykdyta 12 pakeitimų, taip pat buvo inicijuoti ir įvykdyti pakeitimai dėl reagentų, naujos įrangos, 

įskaitant ir programinę įrangą, įsigijimo.  

 

Įrangos naudojimas ir priežiūra 
 

Už VšĮ Nacionaliniame kraujo centre naudojamų prietaisų ir įrengimų techninę priežiūrą, 

techninio aptarnavimo organizavimą, remonto organizavimą ir atliktų darbų bei įrengimų būklės 

įvertinimo atitinkamą įforminimą atsako Infrastruktūros skyriaus vyriausiasis inžinierius, VšĮ 

Nacionalinio kraujo centro Panevėžio filiale – Ūkio dalies inžinierius, VšĮ Nacionalinio kraujo centro 

Klaipėdos filiale – vyriausiasis slaugos administratorius. Matavimo priemonių metrologinės patikros 

grafikas, tonometrų metrologinės patikros grafikas ir skyrių bei grupių įrengimų aptarnavimo ir 

remonto grafikai metams tvirtinami VšĮ Nacionalinio kraujo centro direktoriaus, filialuose – filialo 

direktorių įsakymais.   

Įrašai apie aptarnavimo / tikrinimo tipą ir dažnį įrašomi į atitinkamo įrengimų techninio 

aptarnavimo ir remonto žurnalą ir saugomi darbo vietoje, prie įrengimų, duomenys papildomai žymimi 

įrengimų techninio aptarnavimo ir remonto grafikuose. Duomenys apie aptarnavimo, remonto metu 

atliktus darbus, pakeistas detales ar mazgus įrašomi į įrenginių techninius pasus. Techninės priežiūros 

duomenys įrašomi į įrengimų aptarnavimo ir remonto grafikus, įrenginių techninius pasus ir 

medicininės technikos priežiūros žurnalą. 

Įrengimų techninis aptarnavimas ir remontas, matavimo priemonių patikros organizavimas, 

kalibravimas, validavimas, įrengimų su matavimo funkcijos metrologinės parengties užtikrinimas, 

efektyvus įrengimų panaudojimas siekiant kokybiško įrenginių darbo technologinio proceso metu, 

atliekamas pagal VšĮ Nacionalinio kraujo centro direktoriaus įsakymu patvirtinto procedūros aprašo 

PA6-NKC Medicinos prietaisų ir įrangos valdymas reikalavimus. Laboratorinių analizatorių techninę 

priežiūrą (planinę ir skubią) pagal sutartis atlieka įrangos gamintojo techninės priežiūros inžinieriai.  
 

Įrangos tinkamumo patvirtinimas ir tyrimo metodų validavimas 

 

Siekiant užtikrinti teisės aktų reikalavimus, VšĮ Nacionaliniame kraujo centre naudojamai 

medicininei įrangai atliekamas kvalifikavimas, validuojami laboratorinio tyrimo metodai, dalis 

kvalifikavimo paslaugų atliekama sutačių su paslaugų tiekėjais pagrindu. 2016 metais atlikta 

dvidešimties objektų kvalifikavimas (IQ, OQ ir PQ).  
 

Dokumentų valdymas 
 

VšĮ Nacionaliniame kraujo centre įdiegta ir veikia kokybės vadybos sistema, suderinta su 

galiojančiais Lietuvos Respublikos norminiais teisės aktais, atitinka standarto ISO 9001:2008/LST EN 

ISO 9001:2008 reikalavimus. Sritis – kraujo komponentų ir preparatų gamyba ir jų tiekimas sveikatos 
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priežiūros įstaigoms. Visa kraujo centre vykdoma veikla, atliekami veiksmai ir procesai yra 

dokumentuoti, dokumentai parengti, platinami, peržiūrimi ir atnaujinami vieninga, VšĮ Nacionaliniame 

kraujo centre ir kraujo centro filialuose nustatyta tvarka. Pagrindinius VšĮ Nacionalinio kraujo centro 

kokybės vadybos sistemos dokumentus sudaro Kokybės vadovas (kuriame pateikiami NKC kokybės 

politika ir tikslai ir kuris apibrėžia įstaigos kokybės vadybos sistemą su nuorodomis į procedūrų 

aprašus ir instrukcijas. Geros vaistų platinimo praktikos kokybės vadovas papildo Kokybės vadovą), 

procedūrų aprašai, instrukcijos, kraujo komponentų specifikacijos, taisyklės, tvarkos, kt. Kokybės 

vadybos sistemos dokumentuose nurodoma, kas atsakingas už kiekviename kokybės vadybos sistemos 

dokumente aprašytų reikalavimų įgyvendinimą, veiksmų atlikimą, atliekamų veiksmų kontrolę ir 

duomenų įrašus. 

Rezultatyviam procesų veikimui kiekvienais metais nustatomi tikslai, siektinos veiklos užduotys, 

kurių įgyvendinimas stebimas pamatuojamais rodikliais.  

Kraujo centre pildomos medicininės apskaitos žurnalai, formos, patvirtinti išorės teisės aktais ar 

kaip procedūrų aprašų ir instrukcijų duomenų įrašai ir priedai.  

Dokumentai ir duomenų įrašai, kurie užtikrina donoro, kraujo vieneto ir jo laboratorinių tyrimų, 

gamybinės veiklos proceso bei pagamintų kraujo produktų susekamumą, saugomi Dokumentacijos 

plane nustatytą laiką. Laboratorinių tyrimų duomenys iš analizatorių reguliariais intervalais perkeliami 

į archyvines bylas. Vaistinių preparatų sandėlyje vaistų apskaitai naudojamas specializuotas 

kompiuterinės apskaitos programos EuroSkaita modulis, atitinkantis Vaistų geros platinimo praktikos 

taisyklių keliamus reikalavimus elektroninių duomenų įrašų saugumui ir užtikrinantis būtinąją 

informaciją apie vaistą teisės aktų nustatyta tvarka. 
 

Specializuotos kraujo donorystės įstaigos informacinės programos  

su saugios nuotolinės prieigos sprendimu naudojimas.  

Kitos kompiuterinės programos, naudojamos VšĮ Nacionaliniame kraujo centre 
 

VšĮ Nacionaliniame kraujo centre ir kraujo centro filialuose įdiegta ir veikia specializuota kraujo 

donorystės įstaigos informacinė programa su saugios nuotolinės prieigos sprendimu, apimanti visą 

sistemą nuo donoro registracijos iki kraujo komponento vieneto išleidimo ir išdavimo: donorų telkimą, 

donorų judėjimo organizavimą, donorų paiešką, planavimą; donorų priėmimą; kraujo paėmimą centre 

(filiale) ir mobiliuose punktuose; kraujo ištyrimą; kraujo komponentų ruošimą, saugojimą, apskaitą, 

išdavimą ir išleidimą; kraujo komponentų užsakymų priėmimą ir registravimą; kraujo komponentų 

išdavimą į ASPĮ; plazmos priėmimą, saugojimą ir išleidimą. Serveriai ir duomenų bazė yra VšĮ 

Nacionaliniame kraujo centre Vilniuje, jautrių asmeninių duomenų apsaugą ir aukštos rizikos sistemos 

veikimo nepertraukiamumo užtikrinimą atitinkančiose patalpose. Darbuotojai dirbdami centre (filiale) 

ar mobiliame punkte prie sistemos jungiasi naudodamiesi ryšio tarp serverių ir nutolusių darbo vietų 

saugumui užtikrinti reikalingomis priemonėmis, o kompiuteriai, esantys mobiliuose puktuose, 

tarpusavyje ir su serveriu bei duomenų baze susijungiami belaidžio ryšio technologija.  

Nadojantis specializuota kraujo donorystės įstaigos informacine programa sudaroma galimybė 

centre ir filialuose keistis informacija apie donorus, kraujo ir jo komponentų bei preparatų atsargas, 

laboratorinių tyrimų rezultatus ir atsargų valdymą, kas gerina donorų telkimo, kraujo paruošimo 

proceso koordinavimą ir planavimą, taip pat asmens sveikatos priežiūros įstaigų aprūpinimą 

kokybiškais ir saugiais kraujo komponentais per maksimaliai trumpą laiką, lengvina ir greitina darbą 

su donorais, donorų paiešką, telkimą, kvietimų duoti kraujo ar jo sudedamųjų dalių išsiuntimą, donorų 

apskaitos vedimą, donorų srauto planavimą. 

Specializuotos kraujo donorystės įstaigos informacinės programos naudojimas leidžia panaikinti 

pasikartojančias ir besidubliuojančias operacijas, sutrumpinti rutininį „popierinį“ darbą, pagreitinti 

svarbios informacijos srautus (analizatorių rezultatai pateikiami per kompiuterinius tinklus). Didelę 

įtaką darbo našumui turi automatinių įrenginių įdiegimas, ypač laboratorinių analizatorių su 

kompiuterių sąsajomis. 

Specializuota kraujo donorystės įstaigos informacinė programa užtikrina sąsają su medicininiais 

įrenginiais bei skaitytuvais, skirtais brūkšniniams kodams nuskaityti, taip pat etikečių, atitinkančių 

ISBT 128 standarto reikalavimus, spausdintuvais, tuo pagerinant produktų ir duomenų susekamumą ir 

kontrolę. Kraujo donorystės įstaigos specializuota informacinė programa leidžia atsekti kiekvieno 
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duomenų įrašo padarymo laiką, identifikuoti įrašą padariusį darbuotoją, pilnai užtikrinti duomenų įrašų 

archyvavimą, saugojimą ir paiešką.  

VšĮ Nacionalinis kraujo centras teikia norminiuose teisės aktuose nurodytus duomenis Kraujo 

donorų registrui, taip pat naudojasi duomenimis, kuriuos kitos respublikos kraujo donorystės įstaigos 

teikia kraujo donorų registrui. VšĮ Nacionaliniame kraujo centre ir kraujo centro filialuose naudojama 

kompiuterinė programa, apimanti visą buhalterinę apskaitą (sandėlio atsargų, priemonių, turto, kraujo 

ir jo komponentų bei preparatų apskaitą).   

VšĮ Nacionaliniame kraujo centre dokumentų registravimui naudojama programa „Raštai“.  
 

VIII SKYRIUS 

AUDITAI IR IŠORINIAI TIKRINIMAI 
 

Pagrindinis vidaus medicininių auditų, atliekamų VšĮ Nacionaliniame kraujo centre, tikslas yra 

vertinti VšĮ Nacionalinio kraujo centro teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir 

atitiktį Kraujo donorystės įstaigų geros praktikos nuostatams, įdiegtos ir veikiančios kokybės vadybos 

sistemos, Geros gamybos praktikos ir Geros vaistų platinimo praktikos taisyklių reikalavimams ir gauti 

informacijos nuolatiniam organizacijos veiklos gerinimui. 

Auditai atliekami vadovaujantis vidaus medicininių auditų planu, kuris apima pagrindinius 

kraujo centro veiklos aspektus ir sudarytas taip, kad metų eigoje būtų audituoti visi pagrindiniai VšĮ 

Nacionalinio kraujo centro veiklos procesai, o asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo 

reikalavimų kokybės vykdymas – pagal nustatytus prioritetus. 

2016 metais VšĮ Nacionaliniame kraujo centre ir kraujo centro filialuose buvo atlikta 12 auditų - 

2016 metų auditų planas įvykdytas 100 procentų; 2016 metais atlikti 2 neplaniniai auditai. 

PA1-NKC Dokumentų ir įrašų valdymo ir PA2-NKC Personalo valdymo procesų reikalavimai 

buvo įtraukiami į kiekvieną audituojamą procesą kaip audito dalis. 

2016 metais audituoti: vadovybiniai procesai (Vadovybinė vertinamoji analizė, Personalo 

valdymas); pagrindiniai produkto realizavimo procesai (Naujų produktų ir paslaugų diegimas, Vaistų 

didmeninis platinimas, Kraujo vaistinių preparatų rinkodaros valdymas, Donorų atranka ir kraujo 

paėmimas, Kraujo ištyrimas ir rezultatų pateikimas, Kraujo komponentų gamyba, saugojimas ir 

išdavimas, Šviežiai šaldytos plazmos panaudojimas); palaikomieji procesai (Dokumentų ir įrašų 

valdymas, Higienos priežiūros valdymas, Pirkimų valdymas, Kompiuterinės ir programinės įrangos 

valdymas, Medicinos prietaisų ir įrangos valdymas, Įrangos kvalifikavimas, procesų ir tyrimo metodų 

patvirtinimas, Identifikavimas ir atsekamumas, Produkto išėmimas iš apyvartos); matavimo, analizės ir 

gerinimo procesai (Skundai ir produkto išėmimas iš apyvartos, Užsakovų atsiliepimų valdymas, 

Auditas, Kokybės rizikos valdymas, Neatitikčių, nuokrypių, korekcinių ir prevencinių veiksmų 

valdymas, Pakeitimų valdymas). 

Auditų metu nustatyta 1 neatitiktis, pareikštos 6 pastabos, pateikti 8 pasiūlymai ir 2 

rekomendacijos, kontrolės metu nustatyta, kad koregavimo ir korekciniai veiksmai atlikti, į 

rekomendacijas ir pastabas atsižvelgta.  

Atlikus 2016 metų auditų metu nustatytų pastabų ir rekomendacijų bei pasiūlymų analizę, 

konstatuota, kad daugiausia jų susiję su dokumentų ir įrašų valdymu ir tiesioginės įtakos kraujo 

produkto kokybei neturėjo. 

2016 metais VšĮ Nacionaliniame kraujo centre taip pat buvo atlikti ir išorinių institucijų 

tikrinimai (inspektavimai, auditai). VšĮ Nacionalinio kraujo centro veiklą 2016 metais tikrino: 

- kompanijos Bureau Veritas Certification Lietuva specialistai (dėl VšĮ Nacionalinio kraujo 

centro ir VšĮ Nacionalinio kraujo centro Klaipėdos ir Panevėžio filialų vykdomos veiklos atitikimo 

tarptautinio standarto ISO 9001:2008 reikalavimams); 

- UAB „Apskaitos ir mokesčių konsultacijos“ specialistai (VšĮ Nacionalinio kraujo centro 

užsakymu atliktas VšĮ Nacionalinio kraujo centro ir VšĮ Nacionalinio kraujo centro Klaipėdos ir 

Panevėžio filialų 2015 metų finansinės veiklos auditas); 

- Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministerijos Inspektavimo skyriaus specialistai (VšĮ Nacionalinio kraujo centro Geros gamybos 

praktikos patikrinimas, tikrinimo sritis – įstaigos licencijuota farmacinė veikla, veiklos vietos sandėlio 
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patalpos; validacija ir kvalifikacija; dokumentai ir jų valdymo sistema; darbuotojai ir jų mokymai; 

serijų sertifikavimo ir išleidimo tvarka; skundų valdymas, vidaus auditai, nuokrypių valdymas); 

 - Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministerijos Inspektavimo skyriaus specialistai (VšĮ Nacionalinio kraujo centro ir VšĮ Nacionalinio 

kraujo centro Klaipėdos ir Panevėžio filialų Geros gamybos praktikos patikrinimas, tikrinimo sritis – 

licencijuojama farmacinė veikla žmogaus plazmos, skirtos frakcionavimui, gamyba; veiklos vietos 

plazmos gamybos, kontrolės ir sandėliavimo šaltos patalpos ir įrengimai; validacija ir kvalifikacija; 

dokumentai ir jų valdymas; darbuotojai ir jų mokymas); 

- Klaipėdos visuomenės sveikatos centro specialistai (pagal kompetenciją tikrino VšĮ 

Nacionalinio kraujo centro Klaipėdos filialo veiklą). 

  

IX SKYRIUS 

KORUPCIJOS PREVENCIJA 
 

2016 metais korupcinio pobūdžio apraiškų VšĮ Nacionaliniame kraujo centre neužfiksuota.  

VšĮ Nacionaliniame kraujo centre centro direktoriaus įsakymu paskirtas asmuo, atsakingas už 

korupcijos prevenciją ir jos kontrolę VšĮ Nacionaliniame kraujo centre. VšĮ Nacionalinio kraujo centro 

internetinėje svetainėje adresu www.kraujodonoryste.lt/ yra viešai prieinama ir skelbiama VšĮ 

Nacionalinio kraujo centro direktoriaus įsakymu patvirtinta Korupcijos prevencijos VšĮ 

Nacionaliniame kraujo centre programa ir šios programos VšĮ Nacionaliniame kraujo centre 

įgyvendinimo priemonių planas, informacinis skelbimas dėl donoro kreipimosi į atsakingas 

institucijas, susidūrus su korupcinio pobūdžio veikla, taip pat VšĮ Nacionalinio kraujo centro 

direktoriaus kreipimąsis. 

VšĮ Nacionalinio kraujo centro vykdoma kraujo donorystės veikla nėra korupcinio pobūdžio 

veikla bei nesuteikia pagrindo donorų neoficialiems mokėjimams nei gydytojams nei kitam personalui, 

nes pagrindinis VšĮ Nacionalinio kraujo centro tikslas – gerinti Lietuvos gyventojų saveikatą, mažinti 

gyventojų sergamumą ir mirtingumą aprūpinant sveikatos priežiūros įstaigas krauju, kraujo 

komponentais ir vaistiniais preparatais. Tam, kad būtų užtikrintas šio tikslo vykdymas, VšĮ 

Nacionalinio kraujo centro darbuotojai telkia ir kviečia donorus, vykdo jų atranką, ima donorų kraują.  

 VšĮ Nacionalinis kraujo centras siekia, kad visuomenei nekiltų abejonių dėl įstaigos teikiamų 

paslaugų skaidrumo, netoleruojamos korupcijos apraiškos: papirkimas, piktnaudžiavimas tarnybine 

padėtimi, kyšininkavimas, tarnybos pareigų neatlikimas ir kitos korupcinio pobūdžio nusikalstamos 

veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti, užmaskuoti 

kyšininkavimą ar papirkimą.  

VšĮ Nacionalinis kraujo centras, vadovaudamasis Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos 

vardo suteikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. 

sausio 26 d. įsakymu Nr. V-65 „Dėl Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo 

tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2016 metais inicijavo procedūras bei atliko veiksmus, reikalingus atlikti 

įstaigai, siekiančiai gauti Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardą. 
 

X SKYRIUS 

VIEŠIEJI PIRKIMAI  
 

Viešieji pirkimai vykdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, 

poįstatyminiais teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus, procedūros aprašu PA11-NKC 

Pirkimų valdymas, instrukcija I 1/PA11-NKC Viešųjų pirkimų organizavimas ir vykdymas bei VšĮ 

Nacionalinio kraujo centro supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis.  

 Pirkimai vykdomi atsižvelgiant į VšĮ Nacionalinio kraujo centro direktoriaus įsakymu 

patvirtintus metinius prekių, paslaugų, darbų pirkimų planus, kraujo centro ir centro filialų poreikius 

bei finansines galimybes. 

VšĮ Nacionalinis kraujo centras 2016 metais vykdė 15 atvirų viešojo pirkimo konkursų, buvo 

perkama medicinos įranga, jos remonto, techninės priežiūros, metrologinės patikros paslaugos, kraujo 

maišų sistemos, reagentai tyrimų atlikimui, mikrokiuvetės ir kita. 2016 metais vykdytas 21 

supaprastintas atviras viešojo pirkimo konkursas, kurių metu buvo perkamas šokoladas, bilietai į kiną 

http://www.kraujodonoryste.lt/
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neatlygintiniems kraujo donorams, reagentai, įranga ir kita. 2016 metais VšĮ Nacionalinis kraujo 

centras vykdė 2 pirkimus neskelbiamų derybų būdu, kurių metu buvo perkamos kraujo maišų sistemos, 

taip pat vykdyti pirkimai per CPO (Centrinę perkančiają organizaciją), mažos vertės pirkimai.  

Įvykdžius atvirus viešojo pirkimo konkursus, pasirašyta sutarčių 3 417,345 tūkst. eurų sumai, 

įvykdžius supaprastintus atvirus konkursus, pasirašyta sutarčių 1 194,36 tūkst. eurų sumai, įvykdžius 

pirkimus neskelbiamų derybų būdu, pasirašytoa sutarčių 403,07 tūkst. eurų sumai.  

2016 metais buvo vykdyti pirkimai per CPO (Centrinę perkančiają organizaciją) ir pasirašyta 

sutarčių 81,88 tūkst. eurų sumai (su PVM), vykdant mažos vertės pirkimus, 2016 metais buvo įsigyta 

prekių ir paslaugų už 953,41 tūkst. eurų (su PVM). 

Vykdant neatlygintinos kraujo donorystės propagavimo programą 2016 metais, buvo atlikta 

viešojo pirkimo procedūrų ir pasirašyta pirkimo sutarčių 683,763 tūkst. eurų sumai (su PVM).   

VšĮ Nacionalinis kraujo centras 2016 metais taip pat dalyvavo asmens sveikatos priežiūros 

įstaigų organizuojamuose viešojo pirkimo konkursuose dėl kraujo komponentų tiekimo ir tyrimų 

atlikimo.  

Informacija apie VšĮ Nacionalinio kraujo centro 2013 – 2016 metais vykdytus atvirus, 

supaprastintus atvirus viešojo pirkimo konkursus bei neskelbiamas derybas pateikta 27 paveiksle.  

 

27 paveikslas 

 
 

XI SKYRIUS 

ŪKINĖ VEIKLA 
 

Siekiant užtikrinti efektyvią, racionalią, patikimą ir saugią VšĮ Nacionalinio kraujo centro ir 

kraujo centro filialų veiklą, 2016 metais VšĮ Nacionaliniame kraujo centre ir filialuose atliekamas 

kraujo donorystės ir farmacinės veiklos vykdymo užtikrinimui naudojamos technikos priežiūra ir 

remontas, pastatų, statinių, patalpų priežiūra ir remontas, teritorijos priežiūra, personalo sauga nuo 

nelaimingų atsitikimų, centro bei jo filialų  informacinių technologijų sistemos veikimo užtikrimas. 

Užtikrinta kraujo centro ir kraujo centro filialų materialinių vertybių apsauga, ekonomiškas 

šilumos naudojimas, prižiūrėta ir reguliuota kraujo centro patalpų centrinio šildymo sistema, 

kontroliuotas liftų, apšvietimo, ventiliacijos, kanalizacijos ir kitų sistemų tvarkymas, jų techninis stovis 

ir šalinti gedimai.  

Aprūpinta ūkiniu - techniniu inventoriumi, kompiuterine - informacine technika, kanceliarinėmis 

prekėmis, užtikrintas kokybiškas ir racionalus transporto priemonių naudojimas, vykdyta transporto 

priemonių priežiūra ir savalaikis jų remontas. Buvo atliekama medicinos įrangos techninė priežiūra bei 

remontas, organizuota medicinos įrangos metrologinė patikra. Savalaikiai tikrintas gaisrinės saugos 
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inventorius, pildyti gesintuvai, taip pat užtikrintas centro darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų 

vykdymas, kontroliuotas darbuotojų sveikatos patikrinimo pagal patvirtintą grafiką periodiškumas. 

Taip pat buvo kontroliuota ir užtikrinta darbuotojų ir kitų asmenų patekimo į centro teritoriją ir 

patalpas judėjimo ir kontrolė, buvo atliekami telekomunikacijos tinklų (telefoninių ir interneto linijų) 

atnaujinimo, priežiūros bei programavimo darbai. 
 

XII SKYRIUS 

FINANSINĖ VEIKLA 

 

Buhalterinė apskaita VšĮ Nacionaliniame kraujo centre ir kraujo centro filialuose vedama 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos finansų 

ministro, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos direktoriaus, VšĮ Nacionalinio 

kraujo centro direktoriaus bei VšĮ Nacionalinio kraujo centro Panevėžio ir Klaipėdos filialų direktorių 

įsakymais ir kitais norminiais teisės aktais, reglamentuojančiais buhalterinę apskaitą. 

VšĮ Nacionaliniame kraujo centre vedama įprastinė VšĮ Nacionalinio kraujo centro buhalterinė 

apskaita, buvo parengti ir laiku pateikti finansinių ataskaitų rinkiniai, PVM deklaracijos, mėnesio 

pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracijos, PSDF biudžeto išlaidų vykdymo ataskaita,  

rengiami ir į Finansų ministerijos naudojamą viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo 

informacinę sistemą (VSAKIS) teikiami pajamų ir sąnaudų sąskaitų apyvartos mėnesio duomenys, 

derintos apyvartos ir skolos su kiekviena asmens sveikatos priežiūros įstaiga ir kt., atlikta metinė viso 

turto ir įsipareigojimų inventorizacija. 

VšĮ Nacionalinis kraujo centras priskirtas centrinės valdžios subjektams, todėl pasibaigus 

atitinkamam mėnesiui Lietuvos Respublikos finansų ministerijai teikiami duomenys apie kraujo centro 

pajamas ir sąnaudas.  

VšĮ Nacionalinio kraujo centro ūkiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.  

2016 metais viešosios įstaigos Nacionalinio kraujo centro (įskaitant ir filialus) pagrindinės 

veiklos pajamos sudarė 12 168,451 tūkst. eurų, iš jų: 

- finansavimo pajamos iš kitų šaltinių sudarė 5 525,907 tūkst. eurų; 

- pagrindinės veiklos kitos pajamos sudarė 6 642,544 tūkst. eurų. 

2016 metais VšĮ Nacionalinio kraujo centro kitos veiklos pajamos sudarė 329,287 tūkst. eurų. 

VšĮ Nacionalinio kraujo centro pagrindinės veiklos pajamų sudedamosios dalys 2013 – 2016 

metais parodytos 28 paveiksle.  

28 paveikslas 
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VšĮ Nacionalinio kraujo centro sąnaudos 2016 metais sudarė 11 895,543 tūkst. eurų. 

VšĮ Nacionalinio kraujo centro 2016 metų veiklos sąnaudų struktūra parodyta 3 lentelėje.  

 

3 lentelė. VšĮ Nacionalinio kraujo centro 2016 metų sąnaudų struktūra 

Eil. 

Nr. 

Pavadinimas Suma,  

tūkst. eurų 

1. Pagrindinės veiklos pajamos 12 168,451 

2. Pagrindinės veiklos sąnaudos iš viso, iš jų: 11 652,517 

2.1. Darbuotojų darbo užmokestis ir socialinis draudimas 3 204,037 

2.2. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas  (amortizacija) 156,255 

2.3. Komunalinės paslaugos ir ryšiai 170,573 

2.4. Komandiruotės 18,517 

2.5. Transportas  67,854 

2.6. Kvalifikacijos kėlimas 42,104 

2.7. Paprastasis remontas ir eksploatacija 72,091 

1.8. Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina 6 713,758 

2.9. Nuoma 74,753 

2.10. Kitos paslaugos 227,077 

2.11. Kita (parama, kompensacijos ir kt.) 905,498 

3. Pagrindinės veiklos perviršis ar deficitas 515,934 

4. Kitos veiklos rezultatas 86,261 

4.1.  Kitos veiklos pajamos 329,287 

4.2. Kitos veiklos sąnaudos 243,026 

5. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas -0,042 

6. Grynasis perviršis ar deficitas (+/-) 602,153 

VšĮ Nacionalinio kraujo centro 2016 metų apskaičiuotasis grynasis perviršis - 602,153 tūkst. 

eurų. 

VšĮ Nacionalinio kraujo centro visų veiklos (pagrindinės ir kitos veiklos) sąnaudų procentinės 

dalies, tenkančios darbuotojų darbo užmokesčiui (įskaitant išlaidas socialinio draudimo įmokoms),  

dinamika 2013 - 2016 metais parodyta 29 paveiksle.  

29 paveikslas 
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VšĮ Nacionalinis kraujo centras ir kraujo centro filialai 2016 metais įsigijo ilgalaikio turto už 

62,939 tūkst. eurų, iš jų: 

- materialaus turto - už 58,925 tūkst. eurų; 

- nematerialaus turto - už 4,014 tūkst. eurų. 

VšĮ Nacionalinio kraujo centro direktoriaus 2016 metais vieno mėnesio priskaitytas darbo 

užmokestis sudarė 1 813,84 euro, (VšĮ Nacionalinio kraujo centro direktoriaus 2016 metais 

priskaitytas darbo užmokestis sudarė 21 766,08 euro, kitos išlaidos (išmokėta dienpinigių) 2016 metais 

sudarė 1 946,0 eurus. 

Perleisto ilgalaikio turto nebuvo.  

VšĮ Nacionalinio kraujo centro dalininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministerija. 2016 metais jokių dalininko įnašų į VšĮ Nacionalinio kraujo centro 

biudžetą nebuvo, taip pat nebuvo ir išlaidų išmokoms su viešosios įstaigos dalininku susijusiems 

asmenims.  

VšĮ Nacionaliniame kraujo centre yra patariamasis organas – Stebėtojų taryba, kitų kolegialių 

organų viešojoje įstaigoje Nacionalinis kraujo centras nėra. 2016 metais nebuvo jokių išlaidų 

kolegialių organų narių darbo užmokesčiui bei kitoms kolegialių organų narių išmokoms. VšĮ 

Nacionalinio kraujo centro Stebėtojų tarybos nariams taip pat nebuvo jokių išlaidų.  
  

4 lentelė. Informacija apie VšĮ Nacionaliniame kraujo centre ir kraujo centro filialuose 

imant kartu vidutinį 2016 m. vieno mėnesio etato priskaitytą darbo užmokestį  

Eil. 

Nr. 

Pareigybės pavadinimas Vidutinis vieno mėnesio etato 

priskaitytas darbo užmokestis, eurais 

1. Gydytojai 1 182,0 

2. Slaugos specialistai 844,0 

3. Kitas personalas 965,0 

  

Informacija apie VšĮ Nacionaliniame kraujo centre vieno mėnesio vidutinį etatui priskaitytą 

darbo užmokestį 2013 – 2016 metais parodyta 30 paveiksle.  

30 paveikslas 
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Vykdant sutarties su VšĮ Nacionaliniu kraujo centru įsipareigojimus, 2016 metais Vilniaus 

teritorinė ligonių kasa viešajai įstaigai Nacionaliniam kraujo centrui sveikatos programoms ir kitoms 

sveikatos draudimo išlaidoms, t. y. donorų kompensacijoms ir neatlygintinai kraujo donorystei 

propaguoti, numatė skirti 816 080,0 eurų. Iš jų: 

Neatlygintinos kraujo donorystės propagavimo programos 2016 – 2020 m. įgyvendinimui 2016 

metais VšĮ Nacionalinis kraujo centras skyrė 685 720,0 eurų - 2016 metais buvo įsisavinta 685 717,41 

eurų (neįsisavinta 2,59 euro numatytų įsisavinti lėšų). 

VšĮ Nacionalinis kraujo centras 2016 metais kompensacijoms kraujo ir jo sudėtinių dalių 

donorams išmokėjo 129 000,0 eurų. 

Iš viso į PSDF buvo grąžinta 1 362,59 eurai 2016 metais nepanaudotų lėšų. 

2016 metais buvo rengiamos VšĮ Nacionalinio kraujo centro konservuoto kraujo, jo komponentų 

ir preparatų mėnesio ataskaitos, ataskaitos apie kraujo preparatų gamybą ir tiekimą ASPĮ; buvo 

sudaryta VšĮ Nacionalinio kraujo centro metinė ataskaita (forma Nr. 30-1).  

Vykdoma ilgalaikio turto pagal panaudą, trumpalaikio turto apskaita ir kontrolė. Centro turtas 

nurašomas dalyvaujant VšĮ Nacionalinio kraujo centro direktoriaus įsakymu sudarytai komisijai. 

Vykdoma viešųjų pirkimų būdu centre įsigytų prekių ir paslaugų apskaita ir kontrolė. Vykdomas 

planinėse paraiškose nurodyto prekių asortimento ir kiekių sutikrinimas su patvirtintu metiniu pirkimo 

planu. 

XIII SKYRIUS 

KIEKYBINIAI IR KOKYBINIAI VŠĮ NACIONALINIO KRAUJO CENTRO  

2016 METŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ VERTINIMO RODIKLIAI 
 

1. Kiekybiniai veiklos užduočių vertinimo rodikliai 

1.1. VšĮ Nacionalinio kraujo centro 2016 m. apskaičiuotasis grynasis perviršis - 602,153 tūkst. 

eurų.  
1.2. Sąnaudos darbo užmokesčiui VšĮ Nacionaliniame kraujo centre 2016 metais sudarė 27,1 %  

visų VšĮ Nacionalinio kraujo centro 2016 m. veiklos sąnaudų.  

1.3. Sąnaudos valdymui VšĮ Nacionaliniame kraujo centre 2016 metais sudarė 2,5 % nuo visų 

VšĮ Nacionalinio kraujo centro 2016 metų veiklos sąnaudų. 

1.4. VšĮ Nacionalinio kraujo centro papildomi finansavimo šaltiniai 2016 metais  - finansavimas 

ne iš PSDF biudžeto sudarė 55,8 % visų VšĮ Nacionalinio kraujo centro 2016 metais gautų pajamų.  

 

2. Kokybiniai veiklos vertinimo rodikliai 

2.1. Asmens sveikatos priežiūros įstaigų pasitenkinimo VšĮ Nacionalinio kraujo centro 

teikiamomis paslaugomis lygis bei skundų tendencijos: 

2.1.1. Asmens sveikatos priežiūros įstaigų apklausa vykdyta anketavimo būdu. Išanalizavus ir 

apibendrinus asmens sveikatos priežiūros įstaigų pateiktas apklausos anketas, konstatuota, kad 

įvykdytas vienas pagrindinių VšĮ Nacionalinio kraujo centro veiklos uždavinių – laiku aprūpinti šalies 

asmens sveikatos priežiūros įstaigas krauju ir jo komponentais; taip pat įgyvendinta viena iš VšĮ 

Nacionalinio kraujo centro 2016 m. siektinų veiklos užduočių – 97 % visų į anketos klausimus 

atsakiusių ASPĮ teigiamai vertina VšĮ Nacionalinio kraujo centro veiklą (tikslas 2016 metams – ne 

mažiau kaip 93 % apklaustųjų ASPĮ teigiamai vertina VšĮ Nacionalinio kraujo centro veiklą).  

2.1.2. Anketavimo būdu 2016 metais buvo apklausta 440 donorų. Apklausos rezultatai parodė, 

kad 96 % apklaustųjų donorų patenkinti VšĮ Nacionalinio kraujo centro teikiamomis paslaugomis 

(tikslas 2016 metams – ne mažiau kaip 93 % apklaustųjų donorų teigiamai vertina VšĮ Nacionalinio 

kraujo centro veiklą).  

2.1.3.  VšĮ Nacionaliniame kraujo centre 2016 metais negauta nei vieno donoro skundo. 

2.2. VšĮ Nacionaliniame kraujo centre įdiegta ir veikia kokybės vadybos sistema, atitinkanti 

tarptautinio standarto ISO 9001:2008 / LST EN ISO 9001:2008 reikalavimus (sritis – kraujo 

komponentų ir preparatų gamyba ir jų tiekimas sveikatos priežiūros įstaigoms). 2016 metais atliktas 

VšĮ Nacionalinio kraujo centro veiklos auditas siekiant įsitikinti, kad VšĮ Nacionaliniame kraujo centre 

įdiegta ir veikianti kokybės vadybos sistema atitinka tarptautinio standarto ISO 9001:2008 / LST EN 

ISO 9001:2008 reikalavimus. Audito metu esminių rašytinių pastabų, gerinimo galimybių bei 
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neatitikčių nenustatyta.  

2.3. Užtikrinta stabili VšĮ Nacionalinio kraujo centro veikla - darbuotojų kaitos rodiklis 2016 

metais buvo 8,3 % (veiklos užduotis 2016 metams: darbuotojų kaitos rodiklis - ne daugiau kaip 12 %).  

2.4. VšĮ Nacionalinis kraujo centras, vykdydamas sutartinius įsipareigojimus su asmens 

sveikatos priežiūros įstaigomis, 2016 metais laiku ir kokybiškai aptarnavo gydymo įstaigas, pagal 

asmens sveikatos priežiūros įstaigų poreikius išdavė 71 037 vienetus eritrocitų komponentų, iš jų: 

- 70 970 vienetų eritrocitų be leukocitų pridėtiniame tirpale; 

- 20 vienetų nuplautų eritrocitų 

- 47 vienetus švitintų eritrocitų komponentų.  

Siektina 2016 m. užduotis – į ASPĮ 2016 metais išduoti ne mažiau kaip 68 000 vienetų eritrocitų 

komponentų. 

2.5. VšĮ Nacionaliniame kraujo centre 2016 metais įvykdytos visos planuotos užduotys, 

susijusios su informacinių technologijų diegimu ir jų vystymu: 

2.5.1. įdiegtas informacinių technologijų programinės ir techninės įrangos valdymo modulinis 

programinis paketas „nVision Axence“; 

2.5.2.  2016 m. pradėjo veikti mobilioji programėlė „Mano kraujas“. 2016 m. gruodžio mėnesio 

duomenimis, programėlė turėjo ~ 7 000 vartotojų, prieinama ir internetinė programėlės versija 

www.manokraujas.lt. Programėlėje aktyvintos ir veikia šios pagrindinės funkcijos: 

- donoro registracija: galima greitai ir patogiai užsiregistruoti donorystei pasirinktame kraujo 

centro padalinyje, užpildyti donoro apklausos anketą bei donoro sutikimą; 

- asmeninės kraujo donorystės istorijos, bendros VšĮ Nacionalinio kraujo centro kraujo davimo 

statistikos ir kitos naudingos informacijos stebėsena; 

- donorų lojalumo sistema. Kiekvienas, davęs kraujo donoras, kaupia simbolinius kraujo lašelius, 

kuriuos gali išsikeisti į malonias dovanas. Šioje lojalumo programoje gali dalyvauti ir tie, kurie negali 

būti donorais, bet jais tapti kviečia savo draugus ir artimuosius; 

- galimybė susieti programėlę su socialiniu tinklu „Facebook“ ir dalintis savo donorystės 

pasiekimais draugų tarpe bei stebėti savo donorystės statuso kitimą; 

- galimybė stebėti dovanoto kraujo kelią, matyti miestą, kuriame kraujas buvo panaudotas, t.y. 

kur išgelbėjo gyvybę (pagrindinė funkcija, kuria siekiama donorui parodyti donorystės proceso 

skaidrumą. 

2.6. VšĮ Nacionalinis kraujo centras užtikrina skaidrią kraujo centro veiklą pagal numatytas ir 

taikomas kovos su korupcija priemonės ir siekia gauti Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos 

vardą.  

VšĮ Nacionalinis kraujo centras, vadovaudamasis Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos 

vardo suteikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. 

sausio 26 d. įsakymu Nr. V-65 „Dėl Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo 

tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2016 metais inicijavo procedūras bei atliko veiksmus, reikalingus atlikti 

įstaigai, siekiančiai gauti Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardą.  

2016 metais VšĮ Nacionalinis kraujo centras nebuvo įrašytas į vertintinų asmens sveikatos 

priežiūros įstaigų, siekiant nustatyti įstaigos korupcijos indeksą bei įstaigos atitiktį skaidrios asmens 

sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo kriterijams, sąrašą, todėl VšĮ Nacionalinis kraujo centras 

2016 metais negalėjo siekti, kad įstaigai būtų suteiktas Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos 

vardas.    

 

XIV SKYRIUS 

IŠVADOS 

 

Įvertinus VšĮ Nacionalinio kraujo centro 2016 metų veiklą ir susumavus veiklos rezultatus, 

galima daryti šias išvadas: 

1. Įvykdytas vienas pagrindinių VšĮ Nacionalinio kraujo centro veiklos uždavinių – laiku 

aprūpinti šalies asmens sveikatos priežiūros įstaigas krauju ir jo komponentais.  

2. Užtikrinta stabili VšĮ Nacionalinio kraujo centro finansinė situacija. 

3. Užtikrinta stabili VšĮ Nacionalinio kraujo centro veikla.  

http://www.manokraujas.lt/
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4. VšĮ Nacionalinio kraujo centro 2016 metų apskaičiuotasis grynasis perviršis - 602,153 tūkst. 

eurų. 

5. VšĮ Nacionaliniame kraujo centre 2016 metais iš viso buvo 73 652 kraujo ir jo komponentų 

donacijos, iš jų 62 902 neatlygintinos, kas sudaro 85,4 %. 

6. VšĮ Nacionalinis kraujo centras 2016 m. gruodžio 31 dienai neturėjo uždelstų finansinių 

įsiskolinimų.  

7. VšĮ Nacionaliniame kraujo centre įdiegta ir veikia kokybės vadybos sistema, atitinkanti 

tarptautinio standarto ISO 9001:2008 / LST EN ISO 9001:2008 reikalavimus.  

8. VšĮ Nacionaliniame kraujo centre užtikrinta veikla, atitinkanti kraujo donorystės įstaigų Geros 

praktikos ir Geros gamybos principus.  

9. Sėkmingai įsisavintos Neatlygintinos kraujo donorystės propagavimo programos 2016 

metams skirtos lėšos.  

 

 

__________________________________________ 


