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1. BIUDŽETAS, PAREIGYBIŲ SĄRAŠAS, STRATEGINIAI TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS
1.1. LIETUVOS BIOETIKOS KOMITETO GAUTI BIUDŽETO ASIGNAVIMAI
2005-2014 METAIS (TŪKST. LT)*
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* Įskaitant 180 tūkst. Lt, skirtų regioninių biomedicininių tyrimų etikos komitetų veiklai

1.2. LIETUVOS BIOETIKOS KOMITETO PAREIGYBIŲ SĄRAŠAS
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2. KLINIKINIAI VAISTINIŲ PREPARATŲ IR KITI BIOMEDICININIAI TYRIMAI
Siekiant užtikrinti klinikinių vaistinių preparatų ir kitų biomedicininių tyrimų etinę priežiūrą
nacionaliniu ir regioniniu lygmeniu, atliekamas vertinimas ir priimami sprendimai dėl
naujų klinikinių vaistinių preparatų ir kitų biomedicininių tyrimų, taip pat vykstančių tyrimų
pakeitimų, teikiama informacija ir konsultacijos mokslininkams ir tyrimų užsakovams,
tiriamiesiems, gyventojams.
2014 metais išduoti 108 leidimai atlikti biomedicininius tyrimus (iš jų 9 - biomedicininiams
tyrimams, kuriuos planuojama atlikti daugiau nei vieno regioninio biomedicininių tyrimų
etikos komiteto veiklai priskirtose teritorijose, 99 – vieno regioninio biomedicininių tyrimų
etikos komiteto veiklai priskirtose teritorijose) ir 70 pritarimo atlikti klinikinį vaistinio
preparato tyrimą liudijimų. Išnagrinėtos visos pateiktos klinikinių vaistinių preparatų
tyrimų ir kitų biomedicininių tyrimų paraiškos, o sprendimai dėl tyrimų leistinumo priimti
per teisės aktų nustatytą terminą.
Neišduoti 5 pritarimo atlikti klinikinį vaistinio preparato tyrimą liudijimai. Pagrindinė
neigiamo tyrimo projektų vertinimo priežastis – nepalankus keliamos rizikos ir naudos
santykis tiriamajam, susijęs su standartinio gydymo netekimu (pvz., placebo vartojimu),
nepakankamu pagrįstumu ikiklininiuose tyrimuose, ar tiriamųjų antibiotikų neatitikimu
šalyje taikomos antibiotikų skyrimo politikos gairėms.
Išduota 243 pritarimai jau vykstančių klinikinių vaistinių preparatų tyrimų dokumentų
esminėms pataisoms. Parengta 401 paklausimas ar atsakymas į paklausimus
biomedicininių tyrimų klausimais, išnagrinėta 699 klinikinių vaistinio preparato tyrimų
saugumo pranešimai, 574 periodinės ataskaitos apie klinikinių vaistinio preparato tyrimų
eigą (metiniai tyrėjų pranešimai ir metiniai saugumo pranešimai). Lietuvos bioetikos
komitetas teikia metodinę pagalbą regioniniams biomedicininių tyrimų etikos komitetams
bei kontroliuoja jų veiklą.
Produkto vertinimo kriterijaus „Leidimų biomedicininiams tyrimams, kuriuos planuojama
atlikti daugiau nei vieno regioninio biomedicininių tyrimų etikos komiteto veiklai priskirtose
teritorijose, ir pritarimų atlikti klinikinius vaistinių preparatų tyrimus liudijimų skaičius“
planuota reikšmė buvo 90, įvykdyta – 79 (įvykdymas – 87,7 proc.). Produkto vertinimo
kriterijaus „Leidimų biomedicininiams tyrimams, kuriuos planuojama atlikti tik vieno
regioninio biomedicininių tyrimų etikos komiteto veiklai priskirtose teritorijose, skaičius“
planuota reikšmė buvo 90, įvykdyta – 99, (įvykdymas – 110 proc.). Produkto vertinimo
kriterijaus „Išvadų dėl klinikinių preparatų ir kitų biomedicininių tyrimų skaičiaus” planuota
reikšmė buvo 150, įvykdyta – 150 (įvykdymas – 100 proc.).
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2014 M. KLINIKINIŲ VAISTINIŲ PREPARATŲ TYRIMŲ PASISKIRSTYMAS PAGAL
MEDICINOS SRITIS

2014 M. KLINIKINIŲ VAISTINIŲ PREPARATŲ TYRIMŲ PASISKIRSTYMAS PAGAL AMŽIAUS
GRUPES
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2014 M. KLINIKINIŲ VAISTINIO PREPARATO TYRIMŲ PASISKIRSTYMAS PAGAL FAZES

2005-2014 M. LIETUVOS BIOETIKOS KOMITETO IŠDUOTŲ PRITARIMŲ KLINIKINIO
VAISTINIO PREPARATO TYRIMO DOKUMENTŲ ESMINEI PATAISAI SKAIČIUS
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Pagal Lietuvos bioetikos komiteto direktoriaus ir regioninių biomedicininių tyrimų etikos
komitetų pirmininkų patvirtintus planinių patikrinimų planus, kurie buvo paskelbti
komitetų internetinėse svetainėse, 2014 m. buvo atlikti 4 planiniai biomedicininių tyrimų
patikrinimai biomedicininių tyrimų vykdymo vietose (toliau – planiniai patikrinimai).
Planiniai patikrinimai buvo atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos biomedicininių
tyrimų etikos įstatymo 13 straipsnio 2 dalies 2 ir 3 punktais bei 14 straipsnio 5 dalies 4
punktu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 361 straipsniu ir
Biomedicininių tyrimų etinės priežiūros tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos bioetikos
komiteto direktoriaus 2013 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. V-3. Lietuvos bioetikos komitetas
ir Kauno regioninis biomedicininių tyrimų etikos komitetas atliko po 1, Vilniaus regioninis
biomedicininių tyrimų etikos komitetas – 2 biomedicininių tyrimų planinius patikrinimus.
Šių patikrinimų metu tikrinta, ar fiziniai ir juridiniai asmenys, atlikdami biomedicininius
tyrimus, laikosi biomedicininių tyrimų etikos reikalavimų ir principų. Tyrimų centruose
nagrinėti biomedicininius tyrimus atliekančių tyrėjų pateikti tyrimų dokumentai, išklausyti
tyrėjų paaiškinimai. Visi planiniai patikrinimai atlikti per nustatytą terminą, surašyti
patikrinimų aktai, jie suderinti su tikrintų biomedicininių tyrimų vykdytojais, ir priimti
sprendimai dėl planinių patikrinimų rezultatų.
Patikrinimų metu nustatyti šie Biomedicininių tyrimų etikos įstatyme ir kituose teisės
aktuose numatytų reikalavimų nesilaikymo ar netinkamo vykdymo faktai: kai kurie tyrėjai
neturėjo Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos išankstinės patikros dokumentų (LR
asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 10 str. 3 d.), atlikdami biomedicininius
tyrimus su vaikais neturėjo miesto / rajono Vaiko teisių apsaugos skyrių (tarnybų) sutikimų
(arba šie sutikimai gauti daug vėliau nei vaikai buvo įtraukti į tyrimą) (LR biomedicininių
tyrimų etikos įstatymo 7 str. 2 d.), taip pat kitų dokumentų arba šie dokumentai buvo
pasirašyti įgaliojimų neturinčių asmenų. Ne visais atvejais tėvų pasirašytose Asmens
informavimo ir informuoto asmens sutikimo formose buvo abiejų tėvų parašai, arba
nebūdavo nurodoma pasirašančio asmens vardas ir pavardė (Reikalavimų asmens
informavimo ir informuoto asmens sutikimo formai, patvirtintų Lietuvos bioetikos
komiteto pirmininko 2010 m. lapkričio 5 d. įsakymu Nr. V-14, 2 d.), todėl nebuvo galima
identifikuoti pasirašančio asmens, už abu tėvus pasirašydavo vienas iš tėvų, nustatyta kitų
neatitikimų, įtraukdami pacientus tyrėjai ne visais atvejais laikėsi reikalavimų ir pacientų
įtraukimo kriterijų (dalis pacientų įtraukta anksčiau nei gautas pritarimas tokių pacientų
įtraukimui (Biomedicininių tyrimų etikos įstatymo 18 str. 2 d.), netinkamai įformintas
tyrimą atliekančių gydytojų kaip tyrėjų dalyvavimas biomedicininiame tyrime ir jų
įgaliojimai informuoti pacientus apie vykdomą tyrimą bei pasirašyti Informuoto asmens
sutikimo formoje (Reikalavimai Asmens informavimo ir informuoto asmens sutikimo
formoje, patvirtinti Lietuvos bioetikos komiteto direktoriaus 2010 m. lapkričio 5 d.
įsakymu Nr. V-14), biomedicininio tyrimo dokumentai ne visais atvejais laikomi saugiai ir
konfidencialiai (Lietuvos bioetikos komiteto direktoriaus 2011 m. liepos 27 d. įsakymas Nr.
V-28, 7 p.), pastebėti trūkumai dėl tyrimo centre saugomos tyrimo bylos (saugomi
nepasirašyti tyrimo dokumentai, saugomos kai kurių dokumentų kopijos, o ne originalai).
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Visų patikrinimų atveju tyrėjams pateiktos pastabos ir rekomendacijos kaip ištaisyti
nustatytus trūkimus ir netikslumus. Tyrėjai ėmėsi priemonių nustatytiems pažeidimams ir
neatitikimas pašalinti, pateikė papildomus reikalingus dokumentus.
Siekiant efektyviau vykdyti planinius patikrinimus, taip pat padėti biomedicininius tyrimus
vykdantiems asmenims geriau suprasti biomedicininių tyrimų reikalavimus, 2014 m.
priimtas Lietuvos bioetikos komiteto direktoriaus 2014 m. gegužės 19 įsakymas V-16 „Dėl
biomedicininio tyrimo (išskyrus klinikinį vaistinio preparato tyrimą) patikrinimo kontrolinio
klausimyno patvirtinimo“.
3. ŠVIEČIAMOJI, INFORMACINĖ IR KONSULTAVIMO VEIKLA
Siekiant šviesti, informuoti ir konsultuoti specialistus, institucijas ir visuomenę bioetikos
klausimais, rengti straipsniai aktualiomis bioetikos temomis, organizuoti seminarai
tikslinėms grupėms. Nuolat vykdytas konsultavimas, teikta informacija biomedicininių
tyrimų ir kitais bioetikos klausimais.
2014 metais parengtas 341 oficialus raštas-atsakymas į paklausimus ar paklausimas,
išnagrinėta 11 piliečių skundų (viso gauta 29). Komiteto darbuotojai teikė konsultacijas
komiteto kompetencijos klausimais gyventojams ir įmonėms (123 konsultacijos raštu),
tarp jų žiniasklaidai (10 konsultacijų), tarptautinėms organizacijoms ir užsienio
partneriams (5 konsultacijos). Didžioji dalis paklausimų išlieka susiję su konkrečių
biomedicininių tyrimų vykdymu ar bendraisiais biomedicininių tyrimų klausimais (94, iš jų
29 – dėl leidimo reikalingumo).
Bendradarbiaujant su žiniasklaida, interviu ar informacija teikta šioms visuomenės
informavimo priemonėms: dienraščiams „Vilniaus diena“, „Kauno diena“, „Lietuvos rytas“,
savaitraščiui „Lietuvos sveikata“, žinių portalui “Delfi”, televizijoms: Info TV, BTV, LNK,
Lietuvos televizijai. Žiniasklaidai teiktų konsultacijų spektras buvo itin platus – nuo
biobankų etinių ir teisinių aspektų, tinkamo bendravimo tarp gydytojų ir pacientų svarbos,
informavimo apie onkologinę diagnozę ypatumų, civilinės atsakomybės draudimo ir
tiriamųjų skaičiaus biomedicininiuose tyrimuose iki eksperimentinės Ebolos vakcinos
skyrimo pacientams ar genetinės informacijos panaudojimo sveikatos draudimo tikslais.
Metų pradžioje daugiausia žiniasklaidos paklausimų buvo sulaukta dėl eutanazijos etinių
klausimų, kuriuos paskatino naujai registruoto įstatymo projekto ir Belgijos eutanazijos
įstatymo pakeitimo, įteisinančio nepilnamečių eutanaziją.
Tarptautinėms organizacijoms (Europos Tarybos Bioetikos komitetui) ir užsienio
partneriams (Baltijos asamblėjai, 10-ajam Nacionalinių etikos komitetų viršūnių
susitikimui, Europos geros klinikinės praktikos forumui (EFGCP)) buvo teikiama informacija
apie etinius sveikatos paslaugų prioretizavimo aspektus, nacionalinius bioetikos komitetus,
genetinių tyrimų praktikos teisinį reglamentavimą, asmens duomenų teisinės apsaugos
reikalavimų taikymą atliekant klinikinius vaistinių preparatų tyrimus Lietuvoje.

9

2014 metais parengti du plačiajai visuomenei skirti straipsniai „Biomedicininių tyrimų
etika“ bei „Etiniai nėštumo nutraukimo aspektai“ prieinami Lietuvos bioetikos komiteto
svetainėje (http://bioetika.sam.lt/index.php?-1602540322). Pirmajame straipsnyje yra
pateikiama aktualiausia su tyrimų etika susijusi informacija. Straipsnyje pateikiama
informacija apie veiksnius, lėmusius biomedicininių tyrimų etikos komitetų susiformavimą.
Taip pat aptariami etiniai bandymų su žmogumi aspektai bei biomedicininių turimų
Lietuvoje aktualijos, susijusios su teisinės biobankų veiklos reglamentavimo kūrimu.
Antrajame straipsnyje aptariama situacija, susidaranti, kai dėl šalyje esančių įstatymų,
moterys, nusprendusios nutraukti nėštumą, bet negalinčios to padaryti savo šalyje, tuo
tikslu važiuoja į užsienį. Straipsnyje pateikiami kelių šalių pavyzdžiai bei situacija aptariama
iš skirtingų požiūrio kampų.
Siekiant gerinti Komiteto teikiamų viešųjų paslaugų kokybę, nuolatos atnaujinama
informacija
Lietuvos
bioetikos
komiteto
interneto
svetainėje
(http://bioetika.sam.lt/index.php?1648751023). 2014 m. siekiant gerinti sveikatos
priežiūros įstaigų Medicinos etikos komisijų informavimą ir teikti joms metodinę pagalbą,
kokybiškai atnaujinta Lietuvos bioetikos komiteto interneto svetainė ir papildyta specialia
skiltimi, kurioje sistemingai talpinama specialiai Medicinos etikos komisijoms skirta
informacija. Medicinos etikos komisijoms skirtoje skiltyje pateikiama informacija apie
komisijoms svarbius renginius, naudingos nuorodos į straipsnius mokslinėje literatūroje,
joje galima rasti nacionalinius etikos (elgesio) kodeksus, informaciją apie klinikinės etikos
mokymo programas, užsienio šalių praktiką. Siekiant, kad medicinos etikos komisijų veikla
įgytų daugiau viešumo ir komisijos būtų labiau prieinamos tiek personalui, tiek
pacientams, svetainėje talpinama informacija kontaktams tų Medicinos etikos komisijų,
kurios davė sutikimą ją viešinti. Taip pat svetainėje sukurta nauja pacientams skirta skiltis,
kurioje patalpinta informacija apie kreipimosi į institucijas dėl pacientų teisių pažeidimo
procedūras.
Vykdant informacinę veiklą, 2014 metais Lietuvos bioetikos komiteto darbuotojai
dalyvavo, parengė ir skaitė pranešimus visuomenei ir specialistams skirtuose renginiuose:
1. „Reikalavimai, norint gauti leidimą atlikti biomedicininį tyrimą“. Sveikatos
mokymo ir ligų prevencijos centro organizuota tarpžinybinė diskusija dėl aktualių
žmogaus biologinių terpių mokslinių tyrimų, Vilnius, 2014 m. vasario 11 d.;
2. Bioetikos kaip profesinės veiklos srities pristatymas susitikime su Vilniaus
universiteto Filosofijos fakulteto studentais Vilnius, 2014 m. kovo 19 d.;
3. „Ligoninių etikos komisijų veiklos apžvalga: tarptautinė patirtis ir Lietuvos
realijos". Seminaras-diskusija „Kaip užtikrinti efektyvią medicinos etikos komisijos
veiklą Lietuvoje?“ Vilnius, 2014 m. kovo 21 d.;
4. “Atsakymų į anketos Medicinos etikos komisijoms apibendrinimas, 2014 m.“.
Seminaras-diskusija „Kaip užtikrinti efektyvią medicinos etikos komisijos veiklą
Lietuvoje?“ Vilnius, 2014 m. kovo 21 d.;
5. „Lietuvos bioetikos komitetui pateiktos klinikinio vaistinio preparato tyrimų
paraiškos ir nepritarimo priežasčių analizė“. Susitikimas su Inovatyvios farmacijos
pramonės asociacija, Vilnius, 2014 m. kovo 26 d.;
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6. „Aktualūs slaugos etikos klausimai“. Susitikimas su Vidaus reikalų ministerijos
medicinos centro slaugytojais, 2014 m. gegužės 8 d.;
7. „Aktualūs slaugos etikos klausimai: komunikacija kaip etinis principas?”, Vilniaus
universiteto Onkologijos instituto konferencija „Slaugytojai – pokyčių iniciatoriai“,
Vilnius, 2014 m. gegužės 13 d.;
8. „Klinikinių tyrimų etika. Edukacinės priemonės pristatymas”. Tarptautinė
konferencija „Ultragarsinė diagnostika 2014“, Šventoji, 2014 m. gegužės 16 d.;
9. “Įvadas į biomedicininius tyrimus”. Mokomasis seminaras „Biomedicininių tyrimų
etika ir teisė“. Vilnius, 2014 m. birželio 5 d.;
10. „Biomedicininių tyrimų etikos principai”. Mokomasis seminaras „Biomedicininių
tyrimų etika ir teisė“. Vilnius, 2014 m. birželio 5 d.
11. “Biomedicininių tyrimų dokumentacijos ypatumai”. Mokomasis seminaras
„Biomedicininių tyrimų etika ir teisė“. Vilnius, 2014 m. birželio 5 d.;
12. „Lietuvos gydytojo profesinės etikos kodekso projekto pristatymas“. Seminaras
„Nacionalinio gydytojo profesinės etikos kodekso reikšmė ir praktinis taikymas“,
Vilnius, 2014 m. gruodžio 4 d.;
13. „Lietuvos bioetikos komitetas: funkcijos, veikla, diskusinės temos“. Susitikimas
su M. Romerio universiteto studentais, Vilnius, 2014 m. gruodžio 15 d.
3.1. RENGINIAI
3.1.1. Seminaras-diskusija „Kaip užtikrinti efektyvią medicinos etikos komisijos veiklą
Lietuvoje?“ Vilnius, 2014 m. kovo 21 d.
Seminaro-diskusijos tikslai – kartu su sveikatos apsaugos ministru pasidalinti patirtimi ir
nuomonėmis dėl medicinos etikos komisijų veikloje iškylančių sunkumų ir efektyvaus
darbo kliūčių, jų priežasčių ir galimų sprendimo būdų; taip pat buvo siekiama aptarti
Sveikatos priežiūros įstaigų elgesio kodekso įgyvendinimo ypatumus.
Renginys buvo skirtas sveikatos priežiūros įstaigų vadovams (administracijos atstovams) ir
Medicinos etikos komisijų pirmininkams, jame dalyvavo atstovai iš 19 Sveikatos apsaugos
ministerijai pavaldžių sveikatos priežiūros įstaigų (įstaigų vadovai, administracijos atstovai,
Medicinos etikos komisijų pirmininkai, gydytojai, teisininkai).
Pirmojoje seminaro-diskusijos dalyje sveikatos apsaugos ministras Vytenis Povilas
Andriukaitis pateikė Medicinos etikos komisijų vaidmens profesinio elgesio reguliavime
sampratą ir pristatė Sveikatos priežiūros įstaigų elgesio kodeksą, jo tikslus bei išsamiai
analizavo tris pagrindines problemines profesinio elgesio sritis: viešųjų ir privačių interesų
derinimą, korupcijos prevenciją, medicinos etikos ir deontologijos problemas. Ministras
pristatė profesinio elgesio priežiūros, klaidų prevencijos mechanizmus, kartu atkreipdamas
dėmesį į kylančias profesinio elgesio problemų atskyrimo (identifikavimo, priskyrimo
konkrečios institucijos kompetencijai) problemas. Sveikatos priežiūros įstaigų elgesio
kodekso 30 punktas numato, kad „Informaciją apie ligoninės darbuotojų galimus
pažeidimus nagrinėja, Kodekso pažeidimų prevencines priemones nustato bei darbuotojus
praktinio Kodekso taikymo klausimais konsultuoja Etikos komisija“, tačiau išanalizavus
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užsienio ir Lietuvos patirtis galime matyti, kad pagrindiniai Medicinos etikos komisijų
nagrinėjami klausimai buvo susiję su medicinos klaidomis ir grubiu medikų elgesiu, taigi
ministras diskusijai iškėlė klausimus, susijusius su 30-tos Elgesio kodekso nuostatos
taikymu, problemomis su kuriomis susiduriama taikant šią nuostatą, kliūtimis siekiant
efektyvumo darbe bei galimais sprendimo būdais.
Lietuvos bioetikos komiteto direktorius doc. dr. E. Gefenas pristatė klinikinės etikos
komitetų svarbą bei tipus užsienio ir Lietuvos kontekste. Nepaisant to, jog nėra vieningo
komitetų steigimo modelio, yra manoma, kad tokia institucija yra naudinga net tuomet,
kai negalima priimti vienareikšmio sprendimo. Pagrindinės klinikinės etikos komitetų
funkcijos – tai konsultavimas, švietimas, politikos gairių rengimas. Apžvelgiant klinikinės
etikos komisijų situaciją pasaulyje, galima pastebėti, jog komitetų skaičius auga. Galima
identifikuoti ir problemų, su kuriomis susiduria klinikinės etikos komitetai pasaulyje
tendencijas – tai mažas komitetų aktyvumas, nepakankamas administracijos palaikymas ar
bandymas būti uždara institucija, susilaikant nuo konfliktinių situacijų viešinimo. Taigi
Lietuvos bioetikos komiteto direktorius savo pranešime pateikė keletą veiklos gairių, skirtų
veiksmingesniam Medicinos etikos komisijų integravimuisi į Sveikatos priežiūros įstaigų
veiklą - siūloma Medicinos etikos komisijoms tapti atviresnėms, labiau pasiekiamoms tiek
personalui, tiek pacientams. To pasiekti galėtų padėti papildomos administracinės darbo
vietos įsteigimas. Tuo tarpu Lietuvos bioetikos komitetas siekiant padėti Medicinos etikos
komisijoms integruotis galėtų surengti 1-2 šviečiamuosius renginius, prireikus konsultuoti
komisijų narius bei sukurti atskirą skiltį Lietuvos bioetikos komiteto tinklalapyje, su
informacija Medicinos etikos komisijoms.
Lietuvos bioetikos komiteto vyriausioji specialistė dr. A. Čekanauskaitė pateikė atsakymų į
Medicinos etikos komisijoms skirtos anketos klausimus apibendrinimą: 2013 m. Medicinos
etikos komisijos vidutiniškai organizavo po 2-4 posėdžius, pagrindinės komisijose
nagrinėtų klausimų grupės – konfliktinių situacijų nagrinėjimas, pacientų gydymo
neregistruotais LR vaistais arba neaprobuotais gydymo metodais klausimai, elgesio
kodekso aptarimas, pristatymas ligoninėje, su biomedicininiais tyrimais bei korupcijos
prevencija susiję klausimai ir kt. Apibendrinus visus Medicinos etikos komisijų atsakymus
išryškėjo 4 prioritetinėmis laikomos funkcijos – tai rekomendacijų teikimas konfliktinėse
situacijose, švietimas, neaprobuoto gydymo taikymo svarstymas bei vidaus dokumentų
rengimas ir vertinimas pagal kompetenciją. Kaip pagrindinės kliūtys buvo įvardintos
nepakankamas integravimasis į instituciją bei institucinės paramos stoka, mokomosios
medžiagos bei renginių, seminarų trūkumas, bendradarbiavimo, viešumo bei komisijos
narių įsitraukimo į veiklą trūkumas.
Po pasisakymų sekusią diskusiją reziumavęs ministras V. P. Andriukaitis pripažino, kad
etikos klausimai yra itin svarbūs šiandieninėje sveikatos sistemoje, tačiau išteklių
Medicinos etikos komisijų veiklai ir papildomo etato skyrimo klausimą reiktų palikti spręsti
pačioms įstaigoms, atsižvelgiant į darbo krūvius. Ministras taip pat patvirtino, kad tikslinga
peržiūrėti ir koreguoti Elgesio kodekso 30 punkto nuostatą, taip pat paragino medicinos
etikos komisijų bei įstaigų administracijos atstovus pačius imtis iniciatyvos.
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3.1.2. Mokomasis seminaras „Biomedicininių tyrimų etika ir teisė“. Vilnius, 2014 m.
birželio 5 d.
Tai – antrasis tokio pobūdžio seminaras Lietuvoje, skirtas sveikatos priežiūros
specialistams (gydytojams, slaugytojams, visuomenės sveikatos specialistams),
mokslininkams, doktorantams, planuojantiems ar jau atliekantiems biomedicininį tyrimą.
Kartotinių mokymų poreikis buvo aiškiai identifikuotas 2013 m. pabaigoje vykusių pirmųjų
mokymų metu.
Mokomojo seminaro tikslas – suteikti seminaro dalyviams biomedicininių tyrimų etikos ir
teisės žinių, diskutuoti biomedicininių tyrimų etines, teisines ir praktines problemas bei jų
sprendimo būdus, pasitelkiant interaktyvius mokymo metodus ugdyti dalyvių
biomedicininių tyrimų etinių ir teisinių problemų identifikavimo ir sprendimo gebėjimus.
Renginyje dalyvavo 19 skirtingų specialybių gydytojai, kiti sveikatos priežiūros specialistai,
taip pat kitų biomedicinos sričių mokslininkai, atliekantys arba planuojantys atlikti
biomedicininius tyrimus.
Seminaro programa sąlyginai suskirstyta į teorinę ir praktinę dalis. Dar rengiant seminarą,
struktūruojant seminaro teorinę dalį ir ruošiantis praktinėms diskusijoms, atsižvelgta į
užsiregistravusių dalyvių atsiųstus vykdomų ar planuojamų vykdyti biomedicininių tyrimų
aprašymus, pačių dalyvių keliamus klausimus ir problemas.
Seminaro pirmojoje dalyje komiteto direktorius doc. dr. E. Gefenas aptarė biomedicininių
tyrimų istoriją, pristatė tyrimų etikos kodeksų raidą ir aktualijas, apžvelgė biomedicininių
tyrimų teisinį reglamentavimą Lietuvoje, taip pat analizavo biomedicininio tyrimo
sampratos konceptualines problemas (kuo biomedicininis tyrimas skiriasi nuo kitų veiklų –
audito, mokymo proceso, atvejų publikavimo) ir jos praktines implikacijas. Komiteto
vyriausioji specialistė dr. A. Čekanauskaitė pristatė biomedicininių tyrimų etikos principų
analizę, aiškino jų reikšmę bei aptarė praktinio taikymo ypatumus.
Antroji, praktinė, seminaro dalis buvo skirta konkretiems klausimams, dažniausiai
kylantiems mokslininkams, planuojantiems atlikti biomedicininį tyrimą ir teikiantiems
dokumentus dėl leidimo gavimo etikos komitetams. Komiteto vyriausioji specialistė V.
Lukaševičienė paaiškino Lietuvos biomedicininių tyrimų etikos komitetų sistemos
ypatumus, reikalavimus, keliamus dokumentams, kurie pateikiami Lietuvos bioetikos
komitetui arba regioniniams biomedicininių tyrimų etikos komitetams norint gauti leidimą
atlikti biomedicininį tyrimą, kitus procedūrinius reikalavimus, atsakė į auditorijos
klausimus.
Vėliau seminaro dalyviai jau mažesnėse grupėse konsultavosi dėl reikalavimų rengiamiems
ar vykdomiems biomedicininių tyrimų projektams, diskutavo su jų atliekamais tyrimais
susijusiais klausimais.
Pagrindinės darbo grupėse diskutuotos temos:
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- informuoto asmens sutikimas biologinės medžiagos ir medicininės informacijos
biomedicininiuose tyrimuose;
- vaikų įtraukimas į biomedicininius tyrimus, praktiniai abiejų tėvų ir
vaiko teisių apsaugos skyrių sutikimų gavimo aspektai įtraukiant vaikus į biomedicininius
tyrimus;
- biomedicininio tyrimų apibrėžimas bei skirtis nuo kitų veiklų;
- tiriamųjų įtraukimo į tyrimą užtikrinimas, kai nėra tiesioginės gydomosios naudos bei kiti
klausimai.
Diskusijos su seminaro dalyviais, taip pat dalyvių pateikti atsakymai į seminaro vertinimo
anketos klausimus patvirtino tokių mokomųjų seminarų poreikį, todėl panašius renginius
Lietuvos bioetikos komitetas numato organizuoti ir ateityje.
3.1.3. Seminaras-diskusija su regioninių biomedicininių tyrimų etikos komitetų nariais.
2014 m. spalio 28 d.
Kasmetiniame Lietuvos bioetikos komiteto organizuotame susitikime-diskusijoje Lietuvos
bioetikos komiteto ir Vilniaus bei Kauno regioninių biomedicininių tyrimų etikos komitetų
atstovai aptarė probleminius komitetų veiklos klausimus, dalijosi patirtimi vykdant
biomedicininių tyrimų etinį vertinimą ir šių tyrimų etinę priežiūrą. Vienas pagrindinių tokių
susitikimų tikslų – formuoti vieningą komitetų praktiką atliekant biomedicininių tyrimų
etinį vertinimą bei planinius biomedicininių tyrimų patikrinimus.
Nuo 2013 m. regioniniai biomedicininių tyrimų etikos komitetai, vykdydami biomedicininių
tyrimų etinę priežiūrą, atlieka planinius biomedicininių tyrimų patikrinimus. Todėl šio
susitikimo metu daugiausia dėmesio skirta probleminiams biomedicininių tyrimų etinės
priežiūros klausimams aptarti. Aptarti planinių patikrinimų metu nustatytų neatitikimų
vertinimo klausimai, sprendimų priėmimo procedūros, teisės aktų tobulinimo poreikis ir
galimybės.
Susitikime taip pat aptartos prašymų dėl leidimo atlikti biomedicininį tyrimą pateikimo
elektroniniu būdu galimybės. Šiuo metu VšĮ „Versli Lietuva“ kartu su partneriais vykdo
projektą „Administracinių procedūrų, susijusių su valstybės ir savivaldybių institucijų
išduodamais leidimais, perkėlimo į elektroninę terpę projektas“, kurio apimtyje į el. erdvę
planuojama perkelti Lietuvos bioetikos komitetui bei regioniniams biomedicininių tyrimų
etikos komitetams pateikiamų prašymų dėl leidimo atlikti biomedicininį tyrimą formas.
Tikimasi, kad jau 2015 m. biomedicininių tyrimų užsakovai ir pagrindiniai tyrėjai
biomedicininių tyrimų dokumentus Lietuvos bioetikos komitetui ir regioniniams
biomedicininių tyrimų etikos komitetams galės pateikti elektronine forma.
3.1.4. Seminaras „Nacionalinio gydytojo profesinės etikos kodekso reikšmė ir praktinis
taikymas“, Vilnius, 2014 m. gruodžio 4 d.
Seminaro tikslas – diskutuoti Gydytojo profesinės etikos kodekso projekto nuostatas bei
praktikoje kylančių medicinos etikos problemų sprendimo būdus, suteikti seminaro dalyviams
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medicinos etikos ir sveikatos teisės žinių, supažindinti su mediacijos (taikinamojo
tarpininkavimo) samprata ir reikšme sprendžiant konfliktus kylančius dėl sveikatos
priežiūros paslaugų teikimo.
Seminaras skirtas asmens sveikatos priežiūros įstaigų medicinos etikos komisijose
dirbantiems sveikatos priežiūros ir kitų sričių specialistams (gydytojams, slaugytojams,
visuomenės sveikatos specialistams).
Renginyje dalyvavo 80 atstovų iš įvairių Lietuvos sveikatos priežiūros įstaigų. Didžioji dalis
dalyvių buvo sveikatos priežiūros įstaigų medicinos etikos komisijų pirmininkai ar nariai.
Taip pat dalyvavo sveikatos priežiūros įstaigų vadovai, administracijos atstovai, gydytojai,
teisininkai, vidaus audito tarnybų specialistai.
Sveikinimo žodžius pasakę Sveikatos apsaugos ministrės patarėja Ramunė Navickienė ir
Lietuvos gydytojų sąjungos prezidentas Liutauras Labanauskas pabrėžė etikos, jos
kodifikavimo ir bendruomenės sutarimo dėl moralinių normų svarbą.
Pirmasis seminaro pranešėjas Derybų centro vadovas, psichologas, mediatorius ir derybų
mokytojas Šarūnas Mačiulis pradėjo nuo įvairių ginčų konteksto aptarimo,
konstatuodamas, kad Lietuvoje kyla šimtai medicininių (tarp paciento ir gydytojo bei/ar
gydymo įstaigos) ginčų per metus ir klausdamas, kiek tokių ginčų dar lieka nežinomi ir kiek
gydytojų dėl to jaučia nuolatinę įtampą. Pranešėjas taip pat paaiškino mediacijos
sampratą, pagrindinius mediacijos proceso principus, esminius privalumus lyginant su
teismu, pozityvų jos poveikį individams ir institucijoms, pateikė konkrečių mediacijos
atvejų pavyzdžių. Seminaro dalyvių dėmesio ir klausimų sulaukė p. Š. Mačiulio pateikta
informacija apie tai, kad Lietuvos gydytojų sąjunga ir Derybų centras šiais metais pasirašė
bendradarbiavimo sutartį dėl mediacijos paslaugų ir mokymų. Š. Mačiulio mintis pratęsė
Lietuvos gydytojų sąjungos sekretoriato vadovė Aistė Sivakovaitė, palaikydama mediacijos
taikymo šiandienos Lietuvos sveikatos priežiūros kontekste kylančių ginčių ir konfliktų
sprendimui idėją. Pranešėja teigė, kad nors mediacija Lietuvoje žengia pirmuosius
žingsnius, jos teigiami aspektai akivaizdūs.
Pristatydamas Lietuvos gydytojo profesinės etikos kodekso projektą, Lietuvos bioetikos
komiteto direktorius doc. dr. Eugenijus Gefenas taip pat aptarė medicinos etikos kodeksų
reikšmę ir ištakas, profesinės etikos kodifikavimo svarbą. Pranešėjas pabrėžė, kad vienas iš
etikos kodeksų privalumų yra tas, kad medikų ir pacientų tarpusavio santykių etiniai
aspektai dažnai įtvirtinti skirtinguose teisės dokumentuose, jų formuluotės būna
sudėtingos arba apskritai nėra kai kurių situacijų reglamentavimo, o viename dokumente
pateikiami pagrindiniai profesinės veiklos etiniai principai palengvina jų prieinamumą ir
supratimą. Pranešėjas taip pat aptarė naujojo kodekso projekto papildymus ir rengimo
eigoje išryškėjusius labiausiai diskutuotinus klausimus: gydytojo teisės neteikti sveikatos
priežiūros paslaugų pagrindai, dėl sąžiningumo principo (nepriimti dovanų, kuriomis
siekiama daryti įtaką sprendimams arba atsidėkoti už suteiktas paslaugas); dėl nuomonės
apie pacientą reiškimo viešumoje.
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Po pranešimų sekusią diskusiją pradėjo jos moderatorė sveikatos apsaugos ministrės
patarėja Ramunė Navickienė. Patarėja dar kartą akcentavo atnaujinto ir visoms
suinteresuotoms šalims suprantamo ir tinkamo profesinės etikos kodekso svarbą bei
pakvietė pasisakyti gydytojus, Medicinos etikos komisijų narius, įstaigų administracijų, pacientų
organizacijų atstovus. P. R. Navickienė paaiškino, kad diskusija siekiama, kad įvairios
suinteresuotos šalys galėtų pasidalintų nuomonėmis dėl šių konkrečių nuostatų ir bendrai
Kodekso projekto bei padėti pasiekti konsensuso, kuris leistų parengtą Kodekso projektą
priimti kaip nacionalinį.
Diskusijoje buvo pakviesti pasisakyti Sveikatos apsaugos ministeriją atstovavusios Teisės
departamento direktorė Nerija Stasiulienė ir specialistė Elena Strazdaitė, Lietuvos gydytojų
sąjungos atstovė dr. Daiva Brogienė (Vilniaus gimdymo namų Medicinos etikos komisijos
pirmininkė, gydytoja, Lietuvos bioetikos komiteto kolegijos narė), Medicinos etikos
komisijų atstovai – Dalia Pocienė (Vilniaus m. psichikos sveikatos centro Medicinos etikos
komisijos pirmininkė, gydytoja psichiatrė-psichoterapeutė), Dalia Skorupskienė (Lietuvos
sveikatos mokslų universiteto klinikų Medicinos etikos komisijos narė, Onkologijos ir
hematologijos klinikos Paliatyviosios onkologijos skyriaus vadovė), Džeraldas Sivickis
(Klaipėdos vaikų ligoninės Medicinos etikos komisijos pirmininkas, gydytojas
traumatologas-ortopedas) bei pacientų organizacijoms atstovavusi Lietuvos asociacijos
„Gyvastis” prezidentė Ugnė Šakūnienė.
Po kviestinių pasisakymų buvo suteikta galimybė visai auditorijai pareikšti nuomonę,
užduoti klausimus ir teikti pastabas ar pasiūlymus. Kadangi dėl laiko stokos ir renginio
pobūdžio nebuvo galimybės išsamiai diskutuoti visų projekto nuostatų, diskusija
auditorijoje taip pat susitelkė ties trimis E. Gefeno iškeltais labiausiai diskusiniais
klausimais – gydytojo teisės neteikti sveikatos priežiūros paslaugų paslaugas pagrindų,
sąžiningumo principo (nepriimti dovanų, kuriomis siekiama daryti įtaką sprendimams arba
atsidėkoti už suteiktas paslaugas) bei nuomonės apie pacientą reiškimo viešumoje.
Apibendrinant diskusijos rezultatus, galima teigti, kad auditorija iš esmės pozityviai vertino
parengtą dokumento projektą. Kodekso projekto rengėjai įsipareigojo pateikti galutinį
etikos kodekso variantą remdamiesi diskusijose išsakytomis pastabomis bei pasiūlymais.
3.2. Tarptautinis bendradarbiavimas ir atstovavimas
Komitetui atstovaujama Europos Tarybos bioetikos komitete (DH-BIO). Ši Europos Tarybos
institucija yra atsakinga už Žmogaus teisių ir biomedicinos konvencijos reguliarų
peržiūrėjimą, jos principų aiškinimą ir detalizavimą, informacijos sklaidą, etinių ir teisinių
problemų, kylančių biomedicinos mokslo plėtros raidoje, vertinimą. 2014 m. DH-BIO
svarbiausios darbo temos buvo: 1) Rekomendacijų projektas dėl genetinės bei kitos
prognozuoti leidžiančios sveikatos informacijos naudojimo draudimo tikslais (angl.
Recommendation on Predictivity, genetic testing and insurance); 2) Naujai rengiamas
papildomas protokolas, skirto žmoniųs, turinčių psichikos sutrikimų teisių apsaugai, taikant
jiems priverstinio hospitalizavimo bei gydymo priemones (Additional Protocol on the
protection of the human rights and dignity of persons with mental disorders with regard to
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involuntary placement and involuntary treatment) bei 3) Rekomendacijų (2006)4, skirtų
tyrimams su žmogaus biologine medžiaga atnaujinimas.
Komitetui atstovaujama ir Tarptautinės medicinos mokslų organizacijų tarybos (angl.
Council for International Organizations of Medical Sciences (CIOMS)) darbo grupėje,
persvarstančioje vieną svarbiausių tarptautinių biomedicininių tyrimų etikos dokumentų –
Tarptautines etikos rekomendacijas dėl biomedicininių tyrimų su žmonėmis (angl.
International Ethical Guidelines for Biomedical Research involving Humans).
Siekiant užtikrinti aukštą biomedicininių tyrimų etinės priežiūros kokybę šalyje, ypač
vertinant tarptautinius daugiacentrinius tyrimus, siekiama dalyvauti tarptautiniuose
projektuose, padedančiuose užmegzti ryšius tarp Europos šalių biomedicininių tyrimų
etikos komitetų, tuo gerinant keitimąsi informacija, stiprinant institucinius ir dalykinius
gebėjimus.
Lietuvos bioetikos komitetas nuo 2011 m. kovo 1 d. kaip vienas iš partnerių dalyvauja 7osios Europos Sąjungos Bendrosios programos finansuojamame projekte „EURECNET“
(angl. European Research Ethics Committees’ Network). Pagrindiniai projekto tikslai:
bendradarbiavimo tarp Europos šalių tyrimų etikos komitetų tinklų plėtojimas, paramos
teikimas tyrimų etikos komitetams, steigiantiems tyrimų etikos komitetų tinklus Europos
šalyse, kuriose jie dar neįsteigti, parengtų ir Europos šalių tyrimų etikos komitetų nariams
skirtų mokymo programų vertinimas ir sklaida, šiuo metu aktualių etinių problemų,
kylančių dėl naujų technologijų, mokslo metodikų plėtros, identifikavimas ir ieškojimas
galimų jų sprendimų būdų. Dalyvaujant projekte, Lietuvos tyrimų etikos komitetai turės
galimybę plėtoti bendradarbiavimą su Europos šalių tyrimų etikos komitetais, dalintis
patirtimi dėl tyrimų etinės priežiūros. Lietuvos bioetikos komitetas, siekdamas teikti
paramą tyrimų etikos komitetams, steigiantiems tyrimų etikos komitetų tinklus Europos
Sąjungos šalyse, 2014 metais aktyviai dalyvavo organizuojant projekto susitikimus Berlyne
ir Paryžiuje, į kuriuos buvo pakviesti Italijos atstovai pristatyti savo šalies tyrimų etikos
komitetų sistemos, taip pat pasidalinti savo patirtimi steigiant tyrimų etikos komitetų
tinklą savo šalyje. Lietuvos bioetikos komitetas parengė straipsnį EUREC asociacijos
naujienų laikraščiui tema „Naujų EUREC partnerių dalyvavimas EUREC seminaruose“, taip
pat dalyvavo EUREC asociacijos diskusijose apie etikos komitetų vaidmenį įsigaliojus
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentui dėl žmonėms skirtų vaistų klinikinių tyrimų,
kuriuo panaikinama Direktyva 2001/20/EB, aktyviai dalyvavo rengiant EUREC asociacijos
nuomonę dėl Europos vaistų agentūros parengto projekto dėl ES tyrimų portalo ES
duomenų bazės ir funkcinių specifikacijų ir aptariant ir kitus su ES tyrimų portalu ir ES
duomenų baze susijusius klausimus.
4. TEISĖS AKTŲ RENGIMAS IR TOBULINIMAS
2014 m. parengti ir patvirtinti 8 sveikatos apsaugos ministro įsakymų projektai bei 6
Lietuvos bioetikos komiteto direktoriaus įsakymai. Kaip svarbiausi paminėtini:
1. Sveikatos apsaugos ministro 2014 m. lapkričio 17 d. įsakymas Nr. V-1185 „Dėl
Biomedicinos ir socialinių ar humanitarinių mokslų sričių specialistų siūlymo į Lietuvos
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bioetikos komiteto biomedicininių tyrimų ekspertų grupę tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Įsakymas priimtas siekiant įgyvendinti 2014 m. birželio 26 d. priimto Biomedicininių tyrimų
etikos įstatymo Nr. VIII-1679 4, 6, 11 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XII-981 13
straipsnio 3 dalies nuostatą, kad sveikatos apsaugos ministras nustato tvarką, kaip
biomedicinos mokslų srities specialistus į Lietuvos bioetikos komiteto biomedicininių
tyrimų ekspertų grupę siūlo sveikatos priežiūros specialistų asociacijos, o socialinių ar
humanitarinių mokslų srities specialistus – universitetai, kuriuose yra dėstomi bioetikos
arba sveikatos teisės dalykai.
2. Sveikatos apsaugos ministro 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. V-1481 „Dėl Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. V-435 „Dėl
Pritarimo atlikti klinikinį vaistinio preparato tyrimą liudijimų ir leidimų atlikti klinikinį
vaistinio preparato tyrimą išdavimo, tyrimų atlikimo ir kontrolės tvarkos aprašo
patvirtinimo“ pakeitimo“. Įsakymas parengtas siekiant įgyvendinti 2014 m. birželio 26 d.
priimto Biomedicininių tyrimų etikos įstatymo Nr. VIII-1679 4, 6, 11 ir 13 straipsnių
pakeitimo įstatymo Nr. XII-981, Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai
atlyginimo įstatymo Nr. I-1562 26 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XII-982 nuostatas, taip
pat Lietuvos Respublikos patvirtinto Vyriausybės Administracinės naštos mažinimo 20142015 metais priemonių planą.
Atsižvelgiant į nuo 2015 m. sausio 1 d. įsigaliojusią Biomedicininių tyrimų etikos įstatymo
11 straipsnio 3 dalies nuostatą numatančią reikalavimų dėl tyrėjų ir užsakovų civilinės
atsakomybės draudimo pakeitimus, patikslintas Lietuvos bioetikos komitetui ir Valstybinei
vaistų kontrolės tarnybai pateikiamų dokumentų sąrašas; taip pat patikslintos sąvokos
(pvz., Biomedicininių tyrimų ekspertų grupės priimamo dokumento pavadinimas).
Įsakymu siekiama mažinti administracinę naštą klinikinius vaistinių preparatų tyrimus
atliekantiems tyrimo užsakovams, jų įgaliotiems atstovams ir pagrindiniams tyrėjams bei
siūloma patikslinti Lietuvos bioetikos komitetui pateikiamų dokumentų sąrašą atsisakant
viešai prieinamų dokumentų pateikimo, t. y., atsisakyti įpareigojimo pateikti sveikatos
priežiūros įstaigos, kurioje planuojama atlikti biomedicininį tyrimą, sveikatos priežiūros
veiklos licencijos kopiją, nes informacija apie sveikatos priežiūros įstaigoms išduodamas
licencijas skelbiama viešai prieinamose duomenų bazėse).
3. Sveikatos apsaugos ministro 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. V-1483 „Dėl nedidelį
nepageidaujamą laikiną poveikį tiriamojo sveikatai keliančių intervencinių
biomedicininių tyrimų metodų sąrašo patvirtinimo“. Įsakymas parengtas siekiant
įgyvendinti 2014 m. birželio 26 d. Lietuvos Respublikos biomedicininių tyrimų etikos
įstatymo Nr. VIII-1679 4, 6, 11 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymo 3 straipsnio 2 dalį,
kurioje numatyta, kad „Tai, ar biomedicininio tyrimo tikslais taikomi intervenciniai tyrimo
metodai kelia nedidelį nepageidaujamą laikiną poveikį tiriamojo sveikatai, vertina Lietuvos
bioetikos komitetas <...> arba regioninis biomedicininių tyrimų etikos komitetas <...>
vadovaudamiesi sveikatos apsaugos ministro patvirtintu Nedidelį nepageidaujamą laikiną
poveikį tiriamojo sveikatai keliančių intervencinių biomedicininių tyrimų metodų sąrašu.“
Nedidelį nepageidaujamą laikiną poveikį tiriamojo sveikatai keliančių intervencinių
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biomedicininių tyrimų metodų sąraše (toliau – Metodų sąrašas) yra įvardinti metodai,
kuriais vadovaujantis Lietuvos bioetikos komitetas arba regioninis biomedicininių tyrimų
etikos komitetas, atlikdami konkretaus biomedicininio tyrimo etinį ir mokslinį vertinimą,
galės pripažinti, kad tyrimas kelia nedidelį laikiną poveikį tiriamojo sveikatai. Priklausomai
nuo etikos komiteto įvertinimo, priklausys ir kokia draudiminė apsauga tiriamiesiems bus
taikoma. Jei etikos komitetas, vadovaudamasis šiuo sąrašu, pripažins, kad 1)
biomedicininiame tyrime taikomi metodai kelia tik nedidelį laikiną poveikį tiriamojo
sveikatai, ir 2) sveikatos priežiūros įstaiga yra pati arba jos darbuotojas yra tokio
biomedicininio tyrimo užsakovas arba jos darbuotojas yra tokio biomedicininio tyrimo
tyrėjas, ir 3) sveikatos priežiūros įstaiga turės sveikatos priežiūros įstaigos civilinės
atsakomybės už pacientams padarytą žalą draudimo sutartį, kurioje bus numatytas žalos,
galinčios atsirasti tokių tyrimų metu, atlyginimas, tuomet biomedicininių tyrimų užsakovui
ir pagrindiniam tyrėjui nebereikės draustis biomedicininių tyrimų užsakovų ir pagrindinių
tyrėjų privalomuoju draudimu.
Intervenciniai tyrimo metodai įtraukti į Metodų sąrašą atsižvelgiant į Lietuvos bioetikos
komiteto ir regioninių biomedicininių tyrimų etikos komitetų praktiką, darbo grupės
atstovų pasiūlytus metodus. Pažymėtina, kad šiame Metodų sąraše pateiktas nebaigtinis
intervencinių tyrimo metodų, keliančių nedidelį nepageidaujamą laikiną poveikį tiriamojo
sveikatai, sąrašas. Remiantis Lietuvos Respublikos biomedicininių tyrimų etikos įstatymo
Nr. VIII-1679 4, 6, 11 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymo 3 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos
bioetikos komitetas ar regioninis biomedicininių tyrimų etikos komitetas motyvuotu
sprendimu gali pripažinti keliančiais nedidelį nepageidaujamą laikiną poveikį tiriamojo
sveikatai ir kitus Metodų sąraše nenurodytus intervencinius biomedicininių tyrimų
metodus.
4. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. sausio 8 d. įsakymas Nr. V21 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. spalio 29 d. įsakymo
Nr. V-895 „Dėl Lietuvos bioetikos komiteto nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“. Įsakymas
parengtas siekiant suderinti Lietuvos bioetikos komiteto nuostatus (toliau – Nuostatai) su
2014 m. birželio 26 d. priimtu Biomedicininių tyrimų etikos įstatymo Nr. VIII-1679 4, 6, 11
ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymu Nr. XII-981, įgyvendinti 2014 m. kovo 3 d. Sveikatos
apsaugos ministerijos Vidaus audito ataskaitoje Nr. VAA-3 „Lietuvos bioetikos komiteto
valdymo, veiklos ir finansinis 2013 m. auditas“ Lietuvos bioetikos komitetui pateiktas
rekomendacijas dėl Lietuvos bioetikos komiteto nuostatų tobulinimo, patikslinti Nuostatus
atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės 2012 m. liepos 16 d. ataskaitoje Nr.
FA-P-10-5-42 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijoje atlikto finansinio
(teisėtumo) audito rezultatų“ pateiktas rekomendacijas.
5. Siekiant efektyviau vykdyti planinius patikrinimus, taip pat padėti biomedicininius
tyrimus vykdantiems asmenims geriau suprasti biomedicininių tyrimų reikalavimus, 2014
m. priimtas Lietuvos bioetikos komiteto direktoriaus 2014-05-19 įsakymas V-16 „Dėl
biomedicininio tyrimo (išskyrus klinikinį vaistinio preparato tyrimą) patikrinimo
kontrolinio klausimyno patvirtinimo“.
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6. Atsižvelgiant į tai, kad kontrolės ir priežiūros funkcijos vykdymas yra itin jautri
korupcijos požiūriu sritis, taip pat remiantis tuo, kad šią funkciją vykdančio darbuotojo,
valstybės tarnautojo, komisijos nario tam tikri santykiai su tikrinamais asmenimis gali
sukelti potencialų interesų konfliktą ir abejones ne tik dėl konkretaus asmens, bet ir dėl
visos institucijos priimamų sprendimų, 2014 m. parengtas Lietuvos bioetikos komiteto
direktoriaus 2010 m. spalio 29 d. įsakymo Nr. V-13 „Dėl Asmens ir visuomenės sveikatos
priežiūros atitikimo bioetikos reikalavimams kontrolės ir juridinių asmenų bioetikos
reikalavimų laikymosi priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo projektas,
numatant darbuotojo, valstybės tarnautojo, komisijos nario, atliekančio asmens ir
visuomenės sveikatos priežiūros atitikimo bioetikos reikalavimams kontrolės ir juridinių
asmenų bioetikos reikalavimų laikymosi priežiūros funkciją, veiklos vidaus kontrolės
priemones.
Dalyvavimas darbo grupėse teisės aktų projektų parengimui
Lietuvos bioetikos komitetas pagal kompetenciją dalyvavo dviejose ir vadovavo vienai
Sveikatos apsaugos ministro sudarytai ekspertų darbo grupei:
1. Darbo grupė Sveikatos apsaugos ministro įsakymo dėl „Nėštumo nutraukimo
operacijos tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo įsakymo parengimui;
2. Darbo grupė Lietuvos Respublikos biomedicininių tyrimų etikos įstatymo
pakeitimo projektui, kuriame būtų reglamentuota biobankų veikla, biologinės
medžiagos ir medicininės informacijos panaudojimas moksliniams tyrimams
parengti;
3. Darbo grupė Sveikatos apsaugos ministro įsakymų, susijusių su biomedicininių
tyrimų užsakovų, pagrindinių tyrėjų ir sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose atliekami
biomedicininiai tyrimai, civilinės atsakomybės draudimu, projektams parengti.

Išvados ir pasiūlymai dėl bioetikos klausimus reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės
aktų projektų arba etikos kodeksų
1. Sveikatos apsaugos ministerijai pateiktas pasiūlymas dėl Sveikatos priežiūros
įstaigų elgesio kodekso (toliau – Elgesio kodeksas) 30 ir susijusių punktų,
nustatančių, kokie sveikatos priežiūros padaliniai nagrinėja informaciją apie Elgesio
kodekso galimus pažeidimus, nuostatų tikslinimo.
2. Siūlymas Sveikatos apsaugos ministerijai dėl nacionalinio gydytojo profesinės
etikos kodekso. Lietuvos bioetikos komitetas bendradarbiaudamas su Lietuvos
gydytojų sąjunga kokybiškai atnaujino Lietuvos gydytojų sąjungos Gydytojo
profesinės etikos kodeksą. Parengtas projektas galėtų būti laikomas pavyzdiniu
Lietuvos gydytojo profesinės etikos kodeksu. Tokio pavyzdinio kodekso poreikis
išryškėjo Lietuvos bioetikos komiteto praktikoje nagrinėjant piliečių skundus,
sveikatos priežiūros įstaigų praktiką, žiniasklaidos pranešimus. Jis pasitarnautų ir kaip
papildomos gairės Medicinos etikos komisijoms, nagrinėjančioms konfliktines
situacijas ir formuojančioms etinę kultūrą sveikatos priežiūros įstaigose.
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3. Sveikatos apsaugos ministerijai pateikta išvada dėl Lietuvos Respublikos biobankų
įstatymo projekto Nr. XIIP-1522, Lietuvos Respublikos biomedicininių tyrimų etikos
įstatymo Nr. VIII-1679 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-1523,
Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo Nr. I-1562
11 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-1524 ir Lietuvos Respublikos
įmonių bankroto įstatymo Nr. IX-216 33 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr.
XIIP-1525.
4. Išvada Sveikatos apsaugos ministerijai dėl antikorupcinio gydytojų vadovo „darbo
etika“ ir elgesio kodekso, skirto valstybės tarnautojams.
5. Išvada Valstybinei ligonių kasai dėl sveikatos apsaugos ministro įsakymų projektų,
susijusių su medicinos etikos komisijų veikla.
5. KITA VEIKLA
5.1. Patikrinimai sveikatos priežiūros atitikimo bioetikos reikalavimams kontrolės ir
juridinių asmenų bioetikos reikalavimų laikymosi priežiūros srityje
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos biomedicininių tyrimų etikos įstatymo 13 straipsnio
2 dalies 6 punktu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 36 1 straipsniu ir
Asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros atitikimo bioetikos reikalavimams kontrolės ir
juridinių asmenų bioetikos reikalavimų laikymosi priežiūros tvarkos aprašu, patvirtintu
Lietuvos bioetikos komiteto pirmininko 2010 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. V-13, Lietuvos
bioetikos komitetas kasmet rengia planinius patikrinimus, ar asmens ir visuomenės
sveikatos priežiūra atitinka bioetikos reikalavimus ir ar juridiniai asmenys laikosi bioetikos
reikalavimų. Pagal Lietuvos bioetikos komiteto direktoriaus 2014 m. sausio 14 d. įsakymu
Nr. V-3 patvirtintą 2014 m. planinių patikrinimų planą, kuris buvo paskelbtas Lietuvos
bioetikos komiteto internetinėje svetainėje, 2014 metais atliktas vienas asmens sveikatos
priežiūros įstaigos planinis patikrinimas. Patikrinimo metu vertinti įstaigos pateikti
dokumentai (pvz. vidaus tvarkos taisyklės, įstaigoje naudojamos sutikimo dėl sveikatos
priežiūros paslaugų teikimo formos, informacijos apie sveikatos priežiūros įstaigoje
teikiamų paslaugų, jų kainų ir galimybių jomis pasinaudoti teikimo pacientams tvarka),
žodiniai ir rašytiniai paaiškinimai. Patikrinimas atliktas per 20 darbo dienų, po to surašytas
patikrinimo aktas, jį suderinant su tikrintos įstaigos atstovais, ir priimtas Lietuvos bioetikos
komiteto direktoriaus sprendimas dėl įstaigos planinio patikrinimo rezultatų.
Patikrinimo metu, įvertinus įstaigos pateiktus dokumentus, žodinius ir rašytinius
paaiškinimus, nustatyti neatitikimai Pacientų teisių ir žalos sveikatos atlyginimo įstatyme
įtvirtintiems bioetikos reikalavimams, informuoto paciento sutikimo reikalavimams,
numatytiems Sveikatos apsaugos ministro 2010 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. V-184
patvirtintame Sutikimo dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo formos reikalavimų
apraše. Atsižvelgiant į tai, Lietuvos bioetikos komitetas rekomendavo ištaisyti neatitikimus
ir informuoti Lietuvos bioetikos komitetą apie įstaigai pateiktų rekomendacijų įvykdymą.
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5.2. Korupcijos prevencijos programa
Įgyvendinant Šakinės korupcijos prevencijos sveikatos sistemoje 2014–2016 m. programos,
patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gruodžio 31 d.
įsakymu Nr. V-1262 „Dėl Šakinės korupcijos prevencijos sveikatos sistemoje 2014–2016
m. programos patvirtinimo“, įgyvendinimo priemonių plano 2 punktą, Lietuvos bioetikos
komiteto direktoriaus 2014 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. V-6/1 buvo patvirtinti Lietuvos
bioetikos komiteto korupcijos prevencijos 2014-2016 m. programa ir šios programos
įgyvendinimo 2014-2016 m. priemonių planas. Šie dokumentai skelbiami Lietuvos
bioetikos komiteto internetinėje svetainėje.
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 1-3
dalimis bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 „Dėl
Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos patvirtinimo“ Lietuvos bioetikos komitete
kiekvienais metais atliekamas korupcijos pasireiškimo tikimybės pagal veiklos sritis
nustatymas pasirinktose ir/arba Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos
nurodytose veiklos srityse. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2014 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. V-681 „Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės
nustatymo 2014 metais“, Lietuvos bioetikos komitetas atliko viešųjų pirkimų organizavimo
ir vykdymo srityje, parengė ir Sveikatos apsaugos ministerijai pateikė korupcijos
pasireiškimo tikimybės nustatymo ir vertinimo aprašymą. Taip pat buvo sudarytas ir
Sveikatos apsaugos ministerijai pateiktas Nustatytų rizikos veiksnių pašalinimo priemonių
bei priemonių, kurių būtina imtis didelei korupcijos pasireiškimo tikimybei viešųjų pirkimų
organizavimo ir vykdymo srityje šalinti, planas.
5.3. Viešieji pirkimai
2014 metais Lietuvos bioetikos komitete buvo vykdomi tik mažos vertės viešieji pirkimai.
2014 m. Lietuvos bioetikos komiteto numatomų vykdyti prekių, paslaugų ir darbų viešųjų
pirkimų planas patvirtintas 2014 m. kovo 5 d. Lietuvos bioetikos komiteto direktoriaus
įsakymu Nr. V-7. Planas paskelbtas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje
(CVP IS) bei komiteto interneto svetainėje. 2014 metais buvo sudarytos 3 autorinės
sutartys.2014 metais prekių ir paslaugų buvo įsigyta už 41752, 87 Lt.
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