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Sveikatos apsaugos ministerija     2016 birželio mėn. 17d. 

Ministrui J.Požėlai 

 

Gerbiamas Ministre, 

 

Šiuo metu įmonė UAB „Northway medicinos centrai“ (Investors‘ Forum narys) siekia 

Asmens sveikatos priežiūros Audinių banko licencijos. Vadovaujantis Audinių banko 

veiklą reglamentuojančio Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. 

gegužės 21 d. įsakymo Nr. V-397 „Dėl Mirusio žmogaus audinių ir gyvo žmogaus 

audinių ir ląstelių donorystės, paėmimo, ištyrimo, apdorojimo, konservavimo, laikymo, 

paskirstymo sąlygų tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas) nuostatomis, 

paskirtas Audinių banko Atsakingas asmuo, pagal Aprašo reikalavimus pabaigęs 

specialų profesinės kvalifikacijos tobulinimosi kursą. Kadangi Lietuvoje specialaus 

profesinės kvalifikacijos tobulinimosi kurso, skirto Audinių banko personalui, nėra, buvo 

pasirinkti „Transplant Procurement Managemet“ Barselonoje, Ispanijoje, esančio 

mokymų centro Audinių banko kursai. 

„Transplant Procurement Managemet“ mokymų centras ir jų teikiami Audinių banko 

kursai yra Lietuvos Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie 

SAM (toliau – Akreditavimo tarnyba) pripažįstami kaip tinkami Audinių banko specialistų 

tobulinimuisi, tačiau Akreditavimo tarnybai kilo klausimas dėl kursų išklausymo būdo 

“On-line” tinkamumo.  

Vadovaujantis šiuo metu galiojančiais teisės aktais ir pagrindinio sveikatos priežiūros 

specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimąsi reglamentuojančio 2002 m. kovo 18 d. 

įsakymo „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos 

tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos“ nuostatomis, tobulinimosi kursų “On-line” forma 

nėra nurodyta kaip netinkama specialistų profesinei kvalifikacijai tobulinti.  

Dėl Audinių banko Atsakingo asmens išklausytų „On-line“ kursų lygiavertiškumo 

tokiems pat “Face to face” kursams įmonė kreipėsi į „Transplant Procurement 
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Management“ mokymų centrą. Gavo atsakymą, kad jų teikiami On-line“ kursai yra 

lygiaverčiai jų įstaigos teikiamiems tokiems pat “Face to face” kursams.  

Įmonė kreipėsi į Akreditacijos tarnybą dėl atsakymo ar minėti „Transplant Procurement 

Managemet“ mokymų centro teikiami  Audinių banko “On-line” kursai gali būti laikomi 

tinkamais įrodyti darbuotojo profesinės kvalifikacijos tobulinimąsi. 

Įmonė jau investavo dideles lėšas šiai veiklai vykdyti ir jaudina neapibrėžtumas dėl 

kursų tinkamumo (klausimas keliamas ar nuotoliniai mokymai yra tinkami, nors mūsų 

žiniomis, jokie teisės aktai Lietuvoje nenurodo, kad nuotoliniai kursai nėra tinkami). 

Labai tikiu, kad protingumo kriterijai atsakant į įmonės paklausimą bus išlaikyti. 

 

 

Pagarbiai, 

 

Vykdomoji direktorė         

Rūta Skyrienė 
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