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2019 M. NACIONALINIO TRANSPLANTACIJOS BIURO PRIE SVEIKATOS APSAUGOS
MINISTERIJOS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ, TEIKIANČIŲ
ŽMOGAUS AUDINIŲ, LĄSTELIŲ, ORGANŲ DONORYSTĖS IR TRANSPLANTACIJOS
BEI PAGALBINIO APVAISINIMO PASLAUGAS, VEIKLOS PRIEŽIŪROS ATASKAITA
Eil.
Nr.
1.

2.

Priežiūros funkcijos

Įvykdymas

Ūkio subjektų konsultavimas ir kitų
Nacionalinis transplantacijos biuras prie
prevencinių
veiksmų, siekiant Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Biuras) iš
užkirsti kelią galimiems teisės aktų priežiūros ūkio subjektų, t. y. donorystės ir
pažeidimams, atlikimas.
transplantacijos bei pagalbinio apvaisinimo proceso
paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros
įstaigų 2019 metais gavo paklausimų apie bendruosius
reikalavimus, taikomus audinių bankams, lytinių
ląstelių bankams. Donorystės paslaugas galinčios teikti
asmens sveikatos priežiūros įstaigos teiravosi kokiais
teisės aktais turi vadovautis, kokias vidines tvarkas turi
parengti.
2019 m. buvo atnaujintas ir Biuro interneto
svetainėje kaip viešoji konsultacija paskelbtas Teisės
aktų, reguliuojančių Nacionalinio transplantacijos
biuro prie Sveikatos apsaugos ministerijos veiklą ir
įtvirtinančių Nacionalinio transplantacijos biuro prie
Sveikatos apsaugos ministerijos priskirtos priežiūros
srities reikalavimus sąrašas.
Patikrinimus atlikę Biuro darbuotojai teikė
konsultacijas Biuro kompetencijos klausimais tiek
planinių, tiek neplaninių patikrinimų metu.
Ūkio subjektų veiklos žmogaus
Biuras, vadovaudamasis Asmens sveikatos
audinių,
ląstelių
ir
organų priežiūros įstaigų, teikiančių žmogaus audinių, ląstelių,
donorystės, paėmimo, ištyrimo, organų donorystės ir transplantacijos paslaugas,
apdorojimo,
konservavimo, planinių
patikrinimų
atlikimo
taisyklėmis,
laikymo,
paskirstymo
ir patvirtintomis Lietuvos Respublikos sveikatos
transplantacijos
srityje
bei apsaugos ministro 2014 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. Vpagalbinio apvaisinimo srityje 767 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų,
patikrinimai (skaičius, pobūdis, teikiančių žmogaus audinių, ląstelių, organų
trukmė).
donorystės ir transplantacijos paslaugas, planinių ir
neplaninių
patikrinimų
atlikimo
taisyklių
patvirtinimo“, ir Asmens sveikatos priežiūros įstaigų,
turinčių teisę teikti pagalbinio apvaisinimo paslaugas,
planinių patikrinimų atlikimo tvarkos aprašu,
patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2016 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-1492
„Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, turinčių
teisę teikti pagalbinio apvaisinimo paslaugas, planinių
patikrinimų atlikimo tvarkos aprašo ir Asmens
sveikatos priežiūros įstaigų, turinčių teisę teikti
pagalbinio
apvaisinimo
paslaugas,
neplaninių
patikrinimų atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“,
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siekdamas įvertinti, ar asmens sveikatos priežiūros
įstaigos, teikiančios žmogaus audinių, ląstelių, organų
donorystės ir transplantacijos bei pagalbinio
apvaisinimo proceso paslaugas, atitinka teisės aktuose
nustatytus reikalavimus ir tinkamai vykdo pareigas,
2019 m. atliko planinius patikrinimus:
1. 2019 m. vasario 6 d. – 2019 m. vasario 22 d.
VšĮ Kelmės ligoninėje;
2. 2019 m. vasario 27 d. – 2019 m. kovo 19 d.
UAB „Baltijos ir Amerikos terapijos ir chirurgijos
klinika“ audinių banke;
3. 2019 m. kovo 28 d. – 2019 m. balandžio 12
d. VšĮ Šakių ligoninėje;
4. 2019 m. kovo 29 d. – 2019 m. gegužės 10 d.
UAB „Vaisingumo centras“;
5. 2019 m. balandžio 26 d. – 2019 m. gegužės
16 d. UAB „Northway medicinos centrai“ audinių
banke;
6. 2019 m. birželio 26 d. – 2019 m. liepos 15 d.
Vaikų ligoninėje, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės
Santaros klinikų filiale;
7. 2019 m. rugpjūčio 8 d. – 2019 m. rugpjūčio
28 d. UAB „Imunolita“ audinių banke;
8. 2019 m. rugsėjo 25 d. – 2019 m. spalio 14 d.
VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninėje;
9. 2019 m. rugsėjo 26 d. – 2019 m. spalio 14 d.
UAB „Renumvita“ Švenčionių hemodializės skyriuje;
10. 2019 m. spalio 17 d. – 2019 m. lapkričio 27
d. VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų
audinių banke;
11. 2019 m. lapkričio 15 d. – 2019 m. gruodžio
18 d. UAB „B. Braun Avitum“ Žolyno klinikoje;
12. 2019 m. gruodžio 2 d. – 2019 m. gruodžio
18 d. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės
Kauno klinikose.
Biuras, vadovaudamasis Asmens sveikatos
priežiūros įstaigų, teikiančių žmogaus audinių, ląstelių
ir organų donorystės ir transplantacijos paslaugas,
neplaninių patikrinimų atlikimo taisyklių, patvirtintų
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2014 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-767 „Dėl Asmens
sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių žmogaus
audinių, ląstelių, organų donorystės ir transplantacijos
paslaugas, planinių ir neplaninių patikrinimų atlikimo
taisyklių patvirtinimo“, 6.1 papunkčiu, 2019 m. sausio
10 d. – 2019 m. kovo 8 d. atliko UAB „Froceth“
audinių banko neplaninį patikrinimą.
Vadovaujantis Asmens sveikatos priežiūros
įstaigų, turinčių teisę teikti pagalbinio apvaisinimo
paslaugas, neplaninių patikrinimų atlikimo aprašo,
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3.

Įstatymuose ir kituose teisės
aktuose ūkio subjektams nustatytų
reikalavimų
nesilaikymo
ar
netinkamo
vykdymo
mastas,
priežastys, taikytos prevencinės ir
poveikio priemonės, dažniausiai
pažeidžiamos teisės aktų nuostatos.

patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2016 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-1492
„Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, turinčių
teisę teikti pagalbinio apvaisinimo paslaugas, planinių
patikrinimų atlikimo tvarkos aprašo ir Asmens
sveikatos priežiūros įstaigų, turinčių teisę teikti
pagalbinio
apvaisinimo
paslaugas,
neplaninių
patikrinimų atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 6.2
papunkčiu, 2019 m. gegužės 13 d. – 2019 m. birželio
21 d. buvo atliekamas Lietuvos, JAV ir Izraelio UAB
„Vaisingumo klinika“ neplaninis patikrinimas.
Vadovaujantis Asmens sveikatos priežiūros
įstaigų, teikiančių žmogaus audinių, ląstelių ir organų
donorystės ir transplantacijos paslaugas, neplaninių
patikrinimų atlikimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m.
liepos 4 d. įsakymu Nr. V-767 „Dėl Asmens sveikatos
priežiūros įstaigų, teikiančių žmogaus audinių, ląstelių,
organų donorystės ir transplantacijos paslaugas,
planinių ir neplaninių patikrinimų atlikimo taisyklių
patvirtinimo“, 6.2 papunkčiu, 2019 m. rugpjūčio 12 d.
– 2019 m. rugsėjo 23 d. buvo atliekamas Lietuvos
sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų
neplaninis patikrinimas.
Be to, 2019 m. sausio 31 d. buvo baigtas
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės
Kauno klinikų neplaninis patikrinimas, kuris buvo
pradėtas 2018 m. lapkričio 28 d. vadovaujantis
Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių
žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorystės ir
transplantacijos paslaugas, neplaninių patikrinimų
atlikimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 4 d.
įsakymu Nr. V-767 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros
įstaigų, teikiančių žmogaus audinių, ląstelių, organų
donorystės ir transplantacijos paslaugas, planinių ir
neplaninių
patikrinimų
atlikimo
taisyklių
patvirtinimo“, 6.2 papunkčiu.
Vidutinė planinių patikrinimų trukmė – 17 darbo
dienų.
Vidutinė neplaninių patikrinimų trukmė – 34 darbo
dienos.
Atlikus aukščiau išvardintų asmens sveikatos
priežiūros įstaigų, teikiančių žmogaus audinių,
ląstelių, organų donorystės ir transplantacijos bei
pagalbinio
apvaisinimo
proceso
paslaugas,
planinius patikrinimus ir apibendrinus išvadas,
gautas išnagrinėjus dokumentus, pažymėtina, kad:
1. VšĮ Šakių ligoninė, Vaikų ligoninė VšĮ
Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų
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filialas, VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė
bei Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės
Kauno klinikos pagal patikrinimo aktuose pateiktus
siūlymus turi patikslinti vidines tvarkas, taikomas
donorystės paslaugoms.
2. VšĮ Šakių ligoninė ir Vaikų ligoninė VšĮ
Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialas
turi pasitvirtinti Pavojingų nepageidaujamų reakcijų
registravimo žurnalą bei Pavojingų nepageidaujamų
reiškinių registravimo žurnalą – vadovaujantis Mirusio
žmogaus audinių ir organų donorystės, paėmimo,
ištyrimo, apdorojimo, konservavimo, laikymo ir
paskirstymo paslaugų teikimo reikalavimų aprašo,
patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2008 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. V-7 „Dėl
Mirusio žmogaus audinių ir organų donorystės,
paėmimo, ištyrimo, apdorojimo, konservavimo,
laikymo ir paskirstymo paslaugų teikimo reikalavimų
aprašo tvirtinimo“, 59.7 papunkčiu: „bet koks
pavojingas nepageidaujamas reiškinys, įvykstantis
audinių ir (ar) organų paėmimo metu, privalo būti
registruotas dokumentuose, tiriamas.“.
3. VšĮ Šakių ligoninės ir VšĮ Alytaus apskrities
S. Kudirkos ligoninės gydytojai, kurie vertina RITS
pacientų sveikatos būklę, nėra išklausę / baigę kursų.
Atsižvelgiant į tai, rekomenduotina išklausyti / baigti
kursus,
skirtus
specialistams,
tiesiogiai
dalyvaujantiems žmogaus audinių, ląstelių, organų
donorystės ir (ar) transplantacijos procese (Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m.
birželio 16 d. įsakymas Nr. V-704 „Dėl sveikatos
priežiūros specialistų ir kitų specialistų, tiesiogiai
dalyvaujančių žmogaus audinių, ląstelių, organų
donorystės ir transplantacijos procese, kvalifikacijos,
mokymo kursų programos ir išklausytų kursų
pripažinimo tvarkos“).
4. VšĮ Kelmės ligoninė šiuo metu neturi
galimybių sudaryti gydytojų konsiliumo klinikiniams
smegenų mirties kriterijams nustatyti ir neturi sąlygų
teikti žmogaus audinių, ląstelių, organų donorystės
paslaugų.
5. Atliekant audinių banko UAB „Baltijos ir
Amerikos terapijos ir chirurgijos klinika“ patikrinimą,
buvo vertinami dokumentai, susiję su placentinio
(virkštelės) kraujo kamieninių ląstelių donorų atranka,
paėmimu, ištyrimu, apdorojimu, saugojimu ir
paskirstymu. Nustatyta, kad paslaugos teikiamos
pažeidžiant teisės aktų reikalavimus. Buvo nurodyta
audinių bankui UAB „Baltijos ir Amerikos terapijos ir
chirurgijos klinika“ parengti ir Biurui pateikti
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patikrinimo akte nurodytų neatitikimų šalinimo
priemonių planą. Audinių bankas UAB „Baltijos ir
Amerikos terapijos ir chirurgijos klinika“ planą pateikė
bei nustatytais terminais pašalino jame nurodytus
neatitikimus.
6. Atliekant audinių banko UAB „Northway
medicinos centrai“ patikrinimą, buvo vertinami
dokumentai, susiję su placentinio (virkštelės) kraujo
kamieninių ląstelių donorų atranka, paėmimu,
ištyrimu, apdorojimu, saugojimu ir paskirstymu.
Nustatyta, kad paslaugos teikiamos nepažeidžiant
teisės aktų reikalavimų.
7. Atliekant audinių banko UAB „Imunolita“
patikrinimą, buvo vertinami dokumentai, susiję su
placentinio (virkštelės) kraujo kamieninių ląstelių
donorų atranka, paėmimu, ištyrimu, apdorojimu,
saugojimu ir paskirstymu. Nustatyta, kad paslaugos
teikiamos pažeidžiant teisės aktų reikalavimus. Buvo
nurodyta audinių bankui UAB „Imunolita“ pakeisti
paslaugų teikimo sutarties ir kitų dokumentų formas,
atsisakant galimybės imti virkštelės audinį bei
pasirašyti sutartį su Vilniaus universiteto ligoninės
Santaros klinikomis. Pažymėta, kad kol sutartis
nepasirašyta, Vilniaus universiteto ligoninė Santaros
klinikos placentinio (virkštelės) kraujo kamieninių
ląstelių paėmimo paslaugų UAB „Imunolita“ teikti
negali.
8. Atliekant VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės
Santaros klinikų audinių banko patikrinimą, buvo
vertinami dokumentai, susiję su akies audinio
(ragenos) ir amniono membranos donorų atranka,
paėmimu, ištyrimu, apdorojimu, saugojimu ir
paskirstymu. Nustatyta, kad paslaugos teikiamos
nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų.
9. Atliekant UAB „Vaisingumo centras“
patikrinimą, buvo vertinami dokumentai, susiję
pagalbinio apvaisinimo paslaugomis. Nustatyta, kad
paslaugos teikiamos nepažeidžiant teisės aktų
reikalavimų.
10. Atliekant UAB „Renumvita“ Švenčionių
hemodializės skyriaus patikrinimą, buvo vertinami
recipientų, įtrauktų į Žmogaus audinių, ląstelių ir
organų donorų bei recipientų registrą, dokumentai bei
dokumentai, susiję su duomenų apie recipientus
teikimu Nacionaliniam transplantacijos biurui prie
Sveikatos apsaugos ministerijos. Nustatyta, kad
paslaugos teikiamos nepažeidžiant teisės aktų
reikalavimų.
11. Atliekant UAB „B. Braun Avitum“ Žolyno
klinikos patikrinimą, buvo vertinami pacientų, kuriems
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teikiamos dializės paslaugos ir kuriems nustatyta
diagnozė žymima kodu N18.4 ir / ar N18.5 pagal TLK10-AM, dokumentai; recipientų, įtrauktų į Žmogaus
audinių, ląstelių ir organų donorų bei recipientų
registrą, dokumentai; dokumentai, susiję su duomenų
apie
recipientus
teikimu
Nacionaliniam
transplantacijos biurui prie Sveikatos apsaugos
ministerijos. Nustatyta, kad paslaugos teikiamos
nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų.
2019 m. sausio – kovo mėn. buvo atliktas
neplaninis
audinių
banko
UAB
„Froceth“
patikrinimas, siekiant išsiaiškinti, kokiam pacientų
skaičiui 2014-2017 m. laikotarpiu buvo atlikta
riebalinio audinio paėmimo procedūra ir įvertinti, ar
minėtu laikotarpiu audinių bankas UAB „Froceth“,
teikdamas stromos vaskuliarinės frakcijos paėmimo,
apdorojimo, saugojimo ir paskirstymo paslaugas,
vadovavosi Mirusio žmogaus audinių ir gyvo žmogaus
audinių ir ląstelių donorystės, paėmimo, ištyrimo,
apdorojimo, konservavimo, laikymo, paskirstymo
sąlygų
tvarkos
aprašo,
patvirtinto
Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m.
gegužės 21 d. įsakymu Nr. V-397 „Dėl Mirusio
žmogaus audinių ir gyvo žmogaus audinių ir ląstelių
donorystės,
paėmimo,
ištyrimo,
apdorojimo,
konservavimo, laikymo, paskirstymo sąlygų tvarkos
aprašo patvirtinimo“, bei kitų teisės aktų reikalavimais.
Buvo nustatyta, kad paslaugos teikiamos pažeidžiant
teisės aktų reikalavimus. Buvo nurodyta audinių
bankui UAB „Froceth“ parengti ir Biurui pateikti
patikrinimo akte nurodytų neatitikimų šalinimo
priemonių planą. Audinių bankas UAB „Froceth“
planą pateikė bei nustatytais terminais pašalino jame
nurodytus neatitikimus.
2019 m. gegužės – birželio mėn. buvo atliktas
neplaninis Lietuvos, JAV ir Izraelio UAB
„Vaisingumo klinika“ patikrinimas, siekiant įvertinti,
ar Lietuvos, JAV ir Izraelio UAB „Vaisingumo
klinika“, teikdama pagalbinio apvaisinimo paslaugas
pacientei, vadovavosi Lietuvos Respublikos pagalbinio
apvaisinimo įstatymo nuostatomis. Buvo nustatyta, kad
paslaugos buvo teikiamos pažeidžiant teisės aktų
reikalavimus. Buvo pateikti nurodymai užtikrinti, kad
ateityje darbas būtų organizuojamas tinkamai. Taip pat
Biuras, nustatęs Lietuvos, JAV ir Izraelio UAB
„Vaisingumo klinika“ veiklos pažeidimus (buvo
pažeistos
Lietuvos
Respublikos
pagalbinio
apvaisinimo įstatymo 8 straipsnio 3 ir 4 dalies
nuostatos) kreipėsi į kompetentingą instituciją dėl
Lietuvos, JAV ir Izraelio UAB „Vaisingumo klinika“
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patraukimo administracinėn atsakomybėn.
2019 m. rugpjūčio – rugsėjo mėn. buvo atliktas
neplaninis Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
ligoninės Kauno klinikų patikrinimas, siekiant
įvertinti, ar Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
ligoninė Kauno klinikos, atlikdamos mirusio donoro
(donoro Nr. DXXXXXXX) ir recipiento poros
parinkimą širdies transplantacijai, vadovavosi Širdies
transplantacijos paslaugų teikimo reikalavimų ir
apmokėjimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m.
gruodžio 13 d. įsakymu Nr. V-1060 „Dėl Širdies
transplantacijos paslaugų teikimo reikalavimų ir
apmokėjimo
tvarkos
aprašo
patvirtinimo“,
nuostatomis. Buvo nustatyta, kad paslaugos buvo
teikiamos pažeidžiant teisės aktų reikalavimus,
pažeistos Širdies transplantacijos paslaugų teikimo
reikalavimų ir apmokėjimo tvarkos aprašo, patvirtinto
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2011 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. V-1060 „Dėl
Širdies transplantacijos paslaugų teikimo reikalavimų
ir apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuostatos,
atliekant mirusio donoro (donoro Nr. DXXXXXXX) ir
recipiento poros parinkimą širdies transplantacijai.
Buvo pateikti nurodymai užtikrinti, kad ateityje darbas
būtų organizuojamas tinkamai. Taip pat dėl pažeidimo
buvo pradėta administracinių nusižengimų teisena.
2018 m. lapkričio mėn. – 2019 m. sausio mėn.
buvo atliktas neplaninis Lietuvos sveikatos mokslų
universiteto ligoninės Kauno klinikų patikrinimas,
siekiant įvertinti, ar Lietuvos sveikatos mokslų
universiteto ligoninė Kauno klinikos, atlikdamos
mirusio donoro (donoro Nr. DXXXXXXX) ir
recipiento poros parinkimą inksto transplantacijai,
vadovavosi Inksto transplantacijos paslaugų teikimo ir
apmokėjimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m.
gegužės 12 d. įsakymu Nr. V-381 „Dėl Inksto
transplantacijos paslaugų teikimo ir apmokėjimo
tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuostatomis. Buvo
nustatyta, kad paslaugos buvo teikiamos pažeidžiant
teisės aktų reikalavimus, buvo pažeistos Inksto
transplantacijos paslaugų teikimo ir apmokėjimo
tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gegužės 12 d.
įsakymu Nr. V-381 „Dėl Inksto transplantacijos
paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“ (toliau – Inkstų tvarkos aprašas),
nuostatos, atliekant mirusio donoro (donoro Nr.
DXXXXXXX) ir recipiento poros parinkimą inksto
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transplantacijai. Buvo pateikti nurodymai užtikrinti,
kad ateityje darbas būtų organizuojamas tinkamai.
Taip pat vadovaujantis Nacionalinio transplantacijos
biuro prie Sveikatos apsaugos ministerijos nuostatų,
patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2011 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. V-509
„Dėl Nacionalinio transplantacijos biuro prie Sveikatos
apsaugos ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 11.1.5
papunkčiu, 2019-02-05 buvo surašytas administracinio
nusižengimo protokolas Lietuvos sveikatos mokslų
universiteto ligoninės Kauno klinikų generaliniam
direktoriui R. J. Byla buvo pateikta Kauno apylinkės
teismui. Kauno apylinkės teismas 2019-03-13
nutarimu nutraukė administracinio teisės pažeidimo
bylos teiseną R. J. atžvilgiu nesant jo veikoje
Administracinių nusižengimų kodekso 60 str. 1 d.
numatyto administracinio teisės nusižengimo įvykio ir
sudėties.
Apibendrinant, 2019 m. teisės aktuose nustatytų
reikalavimų nesilaikymo ar netinkamo vykdymo
priežastys:
pasikeitus
teisės
aktams,
reglamentuojantiems paslaugos teikimą, nepakeistos
vidinės tvarkos; žmogiškosios, techninės klaidos.
Siūlomi keisti ar priimti nauji teisės
Biuras nesiūlo keisti ar priimti naujų teisės
aktai,
išskiriant
priemones, aktų, išskiriant priemones, kuriomis šalinamos teisinio
kuriomis
šalinamos
teisinio reglamentavimo spragos, efektyviau organizuojama
reglamentavimo
spragos, ūkio subjektų veiklos priežiūra, mažinama priežiūros
efektyviau organizuojama ūkio našta ūkio subjektams.
subjektų
veiklos
priežiūra,
mažinama priežiūros našta ūkio
subjektams.
* Nacionalinio transplantacijos biuro prie Sveikatos apsaugos ministerijos atliekama asmens
sveikatos priežiūros įstaigų (ASPĮ), teikiančių, donorystės ir transplantacijos bei pagalbinio
apvaisinimo paslaugas, veiklos priežiūra pirmiausia siekiama įvertinti informaciją apie ASPĮ ir
suteikti jai metodinę pagalbą donorystės ir transplantacijos bei pagalbinio apvaisinimo procesų
srityse.
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