
NACIONALINIS MAISTO IR VETERINARIJOS RIZIKOS VERTINIMO INSTITUTAS 

KLAIPĖDOS TERITORINIS SKYRIUS 

Kretingos g. 62, Klaipėda 

 

2018-08-08 

 

Mokymu tema: „Veterinarijos gydytojų kvalifikacijos kėlimo mokymai dėl trichinelių lervų 

aptikimo tyrimų atlikimo“ 

 

 

Mokymų programa 

 

Laikas Tema Lektorius 

10.30 11.00 Dalyvių registracija 

11.00 11.10 Mokymų programos pristatymas J. Petruškevičienė 
11.10  11.40 Galiojantys Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos 

teisės aktai, reglamentuojantys trichinelių lervų tyrimus 
M. Karalienė 

11.40 12.15 2014 spalio 14 d. VMVT direktoriaus įsakymas Nr. B1 – 

892 „Dėl trichinelių lervų tyrimų paslaugų teikimo 

tvarkos aprašo patvirtinimo“ 
Supažindinimas su veterinarijos gydytojų patvirtinimo atlikti 

trichinelių lervų tyrimus tvarka.  
Supažindinimas su veterinarijos gydytojų kompetencijos 

atlikti trichinelių lervų tyrimus patikrinimo pažymos 

išdavimo tvarka; 
Patvirtinimo galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo 

panaikinimo ir galiojimo panaikinimo tvarka; 
Trichinelių lervų tyrimų atlikimo reikalavimai (dokumentų 

valdymas); 

J. Petruškevičienė 

12.15 12.50 Trichineliozės sukėlėjai  

Supažindinimas su trichineliozės sukėlėju, 

epidemiologija, diferencine diagnostika. Žmonių 

susirgimai. EFSA duomenys, informacija iš EURL - 

parazitai 

M. Karalienė  

12.50 – 13.10 Pertrauka 

13.10 14.25 Trichineliozės tyrimo atlikimas 

Mėginių paėmimas, mėginio tiriamosios dalies paėmimas; 

Trichinelių lervų aptikimo metodų pristatymas: 

Pamatinis arba lygiavertis metodas (Komisijos įgyvendinimo 

reglamentu (ES) 2015/1375, I priedas) – tyrimo procedūra, 

patalpų reikalavimas, įranga, reagentai, matavimų sietis; 

Trichinoskopinis metodas  (2014 spalio 14 d. VMVT 

direktoriaus įsakymas Nr. B1 – 892 “Dėl trichinelių lervų 

tyrimų paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo” 4 

priedas) - tyrimo procedūra, įranga, reagentai. 

Mėginių saugojimas, sunaikinimas. 

Reikalavimai teigiamų mėginių siuntimui rezultato 

patvirtinimui arba trichinelių rūšies identifikavimui į 

NMVRVI. 

M. Karalienė 



14.25 14.50 Kokybės valdymas 
Tyrimo metodo patvirtinimas ir kokybės užtikrinimas. 

Dokumentų valdymas (tyrimų registravimas, identifikavimas, 

įrašų taisymas, dokumentų saugojimas ir sunaikinimas). 

J. Petruškevičienė 

 

 

 

Veterinarijos gydytojo kompetencijos atlikti trichinelių lervų tyrimus patikrinimas 

 

Laikas Testas 
15.30 15.30 Teorinė dalis 
15.30 17.00 Praktinė dalis 

                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

NACIONALINIS MAISTO IR VETERINARIJOS RIZIKOS VERTINIMO INSTITUTAS 

 

KLAIPĖDOS TERITORINIS SKYRIUS 

Kretingos g. 62, Klaipėda 

 

2018-08-09 

 

Mokymu tema: „Veterinarijos gydytojų kvalifikacijos kėlimo mokymai dėl trichinelių lervų 

aptikimo tyrimų atlikimo“ 

 

 

Mokymų programa 

 

Laikas Tema Lektorius 

8.30 9.00 Dalyvių registracija 

9.00 9.10 Mokymų programos pristatymas J. Petruškevičienė 
9.10  9.40 Galiojantys Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos 

teisės aktai, reglamentuojantys trichinelių lervų tyrimus 
M. Karalienė 

9.40 10.15 2014 spalio 14 d. VMVT direktoriaus įsakymas Nr. B1 – 

892 „Dėl trichinelių lervų tyrimų paslaugų teikimo 

tvarkos aprašo patvirtinimo“ 
Supažindinimas su veterinarijos gydytojų patvirtinimo atlikti 

trichinelių lervų tyrimus tvarka.  
Supažindinimas su veterinarijos gydytojų kompetencijos 

atlikti trichinelių lervų tyrimus patikrinimo pažymos 

išdavimo tvarka; 
Patvirtinimo galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo 

panaikinimo ir galiojimo panaikinimo tvarka; 
Trichinelių lervų tyrimų atlikimo reikalavimai (dokumentų 

valdymas); 

J. Petruškevičienė 



10.15 10.50 Trichineliozės sukėlėjai  

Supažindinimas su trichineliozės sukėlėju, 

epidemiologija, diferencine diagnostika. Žmonių 

susirgimai. EFSA duomenys, informacija iš EURL - 

parazitai 

M. Karalienė  

10.50 – 11.10 Pertrauka 

11.10 12.25 Trichineliozės tyrimo atlikimas 

Mėginių paėmimas, mėginio tiriamosios dalies paėmimas; 

Trichinelių lervų aptikimo metodų pristatymas: 

Pamatinis arba lygiavertis metodas (Komisijos įgyvendinimo 

reglamentu (ES) 2015/1375, I priedas) – tyrimo procedūra, 

patalpų reikalavimas, įranga, reagentai, matavimų sietis; 

Trichinoskopinis metodas  (2014 spalio 14 d. VMVT 

direktoriaus įsakymas Nr. B1 – 892 “Dėl trichinelių lervų 

tyrimų paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo” 4 

priedas) - tyrimo procedūra, įranga, reagentai. 

Mėginių saugojimas, sunaikinimas. 

Reikalavimai teigiamų mėginių siuntimui rezultato 

patvirtinimui arba trichinelių rūšies identifikavimui į 

NMVRVI. 

M. Karalienė 

12.25 12.50 Kokybės valdymas 
Tyrimo metodo patvirtinimas ir kokybės užtikrinimas. 

Dokumentų valdymas (tyrimų registravimas, identifikavimas, 

įrašų taisymas, dokumentų saugojimas ir sunaikinimas). 

J. Petruškevičienė 

 

 

 

Veterinarijos gydytojo kompetencijos atlikti trichinelių lervų tyrimus patikrinimas 

 

Laikas Testas 
13.30 14.00 Teorinė dalis 
14.00 15.30 Praktinė dalis 

 

 


