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DĖL ASMENS APSAUGOS PRIEMONIŲ POREIKIO PRIVAČIOMS LABORATORIJOMS, 

TEIKIANČIOMS SARS-CoV-2 RNR TYRIMŲ ATLIKIMO PASLAUGAS  

 

Lietuvos privačių sveikatos priežiūros įstaigų asociacijos (toliau – Asociacija) ir jos narių – 

privačių medicinos laboratorijų (toliau – Laboratorijos) - vardu dėkojame už Laboratorijų įvertinimą ir 

suteiktą joms leidimą atlikti SARS-CoV-2 RNR tyrimus Lietuvos gyventojams. Laboratorijos, gavusios 

leidimus, nedelsiant maksimaliu pajėgumu pradėjo koronovirusinės infekcijos COVID-19 PGR tyrimus. 

 

Tačiau šiuo metu Laboratorijos jau yra praktiškai išnaudojusios savo lėšomis įsigytų ir sukauptų 

asmens apsaugos priemonių (toliau – AAP) rezervus ir, esant komplikuotoms galimybėms jas įsigyti 

rinkoje, susiduria su problema - užtikrinti nenutrūkstamą COVID – 19 infekcijos PGR tyrimų atlikimą, 

tinkamai apsaugant Laboratorijose dirbančius darbuotojus nuo užsikrėtimo SARS-CoV-2 virusu, t. y. nuo 

galimybės užsikrėsti bei užkrėsti kitus Laboratorijų darbuotojus šia pavojinga infekcija. 

 

Atkreipiame dėmesį į tai, kad Laboratorijose jau išseko ar baigiasi reagentai COVID-19 PGR 

tyrimams atlikti. Dėl pandemijos sukeltos sudėtingos situacijos rinkoje, šiuo metu praktiškai nėra 

galimybės įsigyti reagentų ar juos Laboratorijos gauna iš tiekėjų labai mažais kiekiais, dėl ko tampa 

sudėtinga užtikrinti Laboratorijų darbą visu pajėgumu. 

 

Todėl prašome Jūsų pagal galimybes aprūpinti Laboratorijas AAP ir reagentais, o Laboratorijos 

savo ruožtu padarys viską, kad būtų operatyviai ir kokybiškai ištirtas kuo didesnis mėginių skaičius. 

 

Vykdydami Jūsų pavedimą, teikiame Laboratorijų identifikuotą AAP poreikį (pridedama, 1 l.), 

kuris buvo sudarytas, remiantis molekulinės diagnostikos tyrimo (PGR) specifinio proceso 

sudedamosiomis dalimis, atsižvelgiant, kiek Laboratorijos specialistų įtraukta į RNR iškyrimo etapą, 

numatytą etapų skaičių per 1 dieną. Prašome Jūsų pagalbos aprūpinant šias įstaigas AAP pagal jų atsiųstus 

1d. / 1 mėn. trukmės laikotarpio poreikius.  

 

PRIEDAS: Laboratorijų poreikiai AAP 1d. / 1 mėn. trukmės laikotarpiui (AAP trūkumas), 1 l. 

 

Pagarbiai 

 

Asociacijos prezidentas    Laimutis Paškevičius 
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Priedas: Asociacijai priklausančių laboratorijų poreikiai AAP 1 d. / 1 mėn. trukmės laikotarpiui 

 

Nr. Laboratorija 

RNR 
ekstrakcijos 
metodas/ 

įranga 

Lab. 
darbo 
dienų 

skaičius 
per 

savaitę 

Specialistų, 
skiriančių 

RNR, 
skaičius 

per dieną 

RNR 
išskyrimo 
ciklai per 

dieną 
(16-18 
val.) 

Asmens apsaugos priemonių poreikis per dieną 

Vienkart. 
kombinezonas 

prispau-
džiamais 

rankogaliais 
(vnt.) 

Vienkart. 
chalatas 

(vnt.) 

Respira-
toriai ne 

žemesnės 
nei FFP2 

klasės 
(vnt.)  

Vienkart. 
pirštinės 

prailgintos 
dilbio 
srityje 
(pora) 

Vienkart. 
med. 

kaukės 
(vnt.) 

1. 

UAB "SK 
Impeks 
Medicinos 
diagnostikos 
centras" 

RNR 
ekstrakcijos 

aparatas 
EX3600 ir 
rankinė 

ekstrakcija 

7 6 4 8 6 6 20 6 

2. 
UAB 
Diagnostikos 
laboratorija 

RNR 
ekstrakcijos 

aparatas 
EX3600 ir 
rankinė 

ekstrakcija 

7 6 7 8 6 6 30 6 

3. 
UAB Invitro 
diagnostika HybriSpot12 

7 4 12 6 6 6 12 6 

4. 
UAB "Baltic 
Medics" 

Biomagpure 
12 plus 
ekstrakcijos 
aparatas; 
rankinis 
metodas 

7 2 3 3 2 2 8 2 

5. 

UAB 
Medicina 
practica 
laboratorija  

Rankinis 7 7 25 7 7 7 25 7 

  
VISO per 
dieną 

  

      
32 27 27 95 27 

  
VISO per 
mėnesį x 30       

960 810 810 2850 810 

 


