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1. BIUDŽETAS, PAREIGYBIŲ SĄRAŠAS, STRATEGINIAI TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS
1.1. LIETUVOS BIOETIKOS KOMITETO GAUTI BIUDŽETO ASIGNAVIMAI
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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.
2013 metais išduoti 129 leidimai atlikti biomedicininius tyrimus (8 - biomedicininiams
tyrimams, kuriuos planuojama atlikti daugiau nei vieno regioninio biomedicininių tyrimų
etikos komiteto veiklai priskirtose teritorijose, 121 - vieno regioninio biomedicininių
tyrimų etikos komiteto veiklai priskirtose teritorijose) ir 86 pritarimo atlikti klinikinį
vaistinio preparato tyrimą liudijimai. Išnagrinėtos visos pateiktos klinikinių vaistinių
preparatų tyrimų ir kitų biomedicininių tyrimų paraiškos, o sprendimai dėl tyrimų
leistinumo priimti per teisės aktų nustatytą terminą. Išduota 305 pritarimų jau vykstančių
klinikinių vaistinių preparatų tyrimų dokumentų esminėms pataisoms. Parengta 391
paklausimas ar atsakymas į paklausimus biomedicininių tyrimų klausimais, išnagrinėta 498
klinikinių vaistinio preparato tyrimų saugumo pranešimai, 339 klinikinių vaistinio
preparato tyrimų ataskaitos. 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 115, įvykdyta – 94 (įvykdymas – 81 proc.). Produkto
vertinimo kriterijaus „Leidimų biomedicininiams tyrimams, kuriuos planuojama atlikti tik
vieno regioninio biomedicininių tyrimų etikos komiteto veiklai priskirtose teritorijose,
skaičius“ planuota reikšmė buvo 100, įvykdyta – 113, (įvykdymas – 113 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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2013 M. LIETUVOS BIOETIKOS KOMITETO IR REGIONINIŲ BIOMEDICININIŲ TYRIMŲ
ETIKOS KOMITETŲ PATVIRTINTŲ KLINIKINIŲ VAISTINIO PREPARATO TYRIMŲ IR KITŲ
BIOMEDICININIŲ TYRIMŲ SANTYKIS

2013 M. KLINIKINIŲ VAISTINIŲ PREPARATŲ TYRIMŲ PASISKIRSTYMAS PAGAL
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2013 M. KLINIKINIŲ VAISTINIŲ PREPARATŲ TYRIMŲ PASISKIRSTYMAS PAGAL AMŽIAUS
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2013 M. KLINIKINIŲ VAISTINIO PREPARATO TYRIMŲ PASISKIRSTYMAS PAGAL FAZES
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2005-2013 M. LIETUVOS BIOETIKOS KOMITETO IR REGIONINIŲ BIOMEDICININIŲ TYRIMŲ
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2013 m., atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės 2012 m. gruodžio 31 d.
valstybinio audito ataskaitoje Nr. VA-P-10-3-21 „Ar efektyviai organizuota vaiko teisių
apsauga“ Lietuvos bioetikos komitetui pateiktą rekomendaciją, peržiūrėtas biomedicininių
tyrimų etinės priežiūros funkcijos vykdymas nacionaliniu ir regioniniu lygiu. Siekiant
optimizuoti šios funkcijos vykdymą, 2013 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. V-3 (Žin., 2014, Nr.
14-715) patvirtinta nauja Biomedicininių tyrimų etinės priežiūros tvarkos aprašo redakcija,
pagal kurią regioniniai biomedicininių tyrimų etikos komitetai pradėjo vykdyti planinius
biomedicininių tyrimų patikrinimus tyrimų vietose.
Pagal Lietuvos bioetikos komiteto direktoriaus ir regioninių biomedicininių tyrimų etikos
komitetų pirmininkų patvirtintus planinių patikrinimų planus, kurie buvo paskelbti
komitetų internetinėse svetainėse, 2013 m. buvo atlikti 3 planiniai patikrinimai tyrimų
vietose. Planiniai biomedicininių tyrimų patikrinimai buvo atliekami vadovaujantis Lietuvos
Respublikos biomedicininių tyrimų etikos įstatymo (Žin., 2000, Nr. 44-1247) 13 straipsnio 2
dalies 2 ir 3 punktais, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 361 straipsniu
ir minėtu Biomedicininių tyrimų etinės priežiūros tvarkos aprašu. Šių patikrinimų metu
tikrinta, ar fiziniai ir juridiniai asmenys, atlikdami biomedicininius ir (ar) klinikinius vaistinių
preparatų tyrimus, laikosi biomedicininių tyrimų etikos reikalavimų ir principų. Tyrimų
centruose nagrinėti biomedicininių tyrimų tyrėjų pateikti tyrimų dokumentai, išklausyti
tyrėjų paaiškinimai. Visi patikrinimai atlikti per nustatytą terminą, surašyti patikrinimų
aktai, jie suderinti su tikrintų biomedicininių tyrimų vykdymu, ir priimti sprendimai dėl
planinių patikrinimų rezultatų.
Patikrinimų metu nustatyti šie Biomedicininių tyrimų etikos įstatyme ir kituose teisės
aktuose nustatytų reikalavimų nesilaikymo ar netinkamo vykdymo faktai: kai kurie tyrėjai
neturėjo Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos išankstinės patikros dokumentų (LR
asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2008, Nr. 22-804)
10 str. 3 d.), tiriamųjų identifikavimo kodų sąrašo, 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, pasirašiusios motinos
pavardė sutapdavo su vaiko pavarde, nustatyta kitų neatitikimų (Reikalavimų asmens
informavimo ir informuoto asmens sutikimo formai, patvirtintų Lietuvos bioetikos
komiteto pirmininko 2010 m. lapkričio 5 d. įsakymu Nr. V-14 (Žin., 2010, nr. 132-6752), 2
d.). 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 aiškiau apibrėžti padėti
biomedicininius tyrimus vykdantiems asmenims geriau suprasti biomedicininių tyrimų
reikalavimus, 2013 m. parengtas, su Ūkio ministerija suderintas ir patvirtintas Klinikinio
vaistinio preparato tyrimo patikrinimo kontrolinis klausimynas, taip pat parengta
biomedicininio tyrimo vykdymo ataskaitos forma. 2014 m. numatoma parengti ir
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patvirtinti kitų biomedicininių tyrimų (ne klinikinių vaistinių preparatų tyrimų) patikrinimų
kontrolinį klausimyną.
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.
2013 metais parengta 288 oficialių raštų-atsakymų į paklausimus ar paklausimai,
išnagrinėti 7 piliečių skundai. Komiteto darbuotojai teikė konsultacijas komiteto
kompetencijos klausimais gyventojams ir įmonėms (113 konsultacijų raštu), žiniasklaidai (8
konsultacijos), tarptautinėms organizacijoms ir užsienio partneriams (5 konsultacijos).
Didžioji dalis paklausimų išlieka susiję su konkrečių biomedicininių tyrimų vykdymu ar
bendraisiais biomedicininių tyrimų klausimais. Bendradarbiaujant su žiniasklaida, interviu
ar informacija teikta šioms priemonėms: „Lietuvos sveikata“, „Vakarų Lietuvos medicina“,
“Delfi”, “Veidas”. Žiniasklaidai aktualių klausimų spektras buvo itin platus – nuo gimdymo
namuose etinių aspektų, neišnešiotų naujagimių gaivinimo, gydymo įstaigų platinamų
pranešimų ar kitokia forma viešai pateikiamos informacijos etinio priimtinumo, gydytojo
profesinės etikos, medicininių gyvenimo pabaigos sprendimų, vaiko teisių apsaugos
biomedicininiuose tyrimuose, iki „trečiosios lyties“ (hermatofroidizmo) diagnostikos etinių
klausimų.
Tarptautinėms organizacijoms (UNESCO) ir užsienio partneriams (Centrinės Europos
Universitetui, ES projekto EUROFORGEN (Network of Excellence in Forensic Genetics),
Norvegijos Tyrimų ir biobankų departamentui, JAV Tarptautinių tyrimų su žmonėmis
biurui) buvo teikiama informacija apie genetinių tyrimų panaudojimo draudimui
galimybes, inkstų transplantaciją Lietuvoje, bioetikos raidą ir aktualijas, klinikinių tyrimų ir
kitų biomedicininių tyrimų su žmonėmis reguliacijas Lietuvoje, nuostatų dėl įsipareigojimo
rūpintis tiriamojo sveikata (“duty of care”) taikymas nacionalinėje teisėje.
2013 metais parengtas plačiajai visuomenei skirtas informacinis leidinys “Informuoto
paciento sutikimas. Kas tai?”. Leidinio tikslas – ne specialistui suprantama kalba pateikti
atsakymus į praktinius klausimus apie vieną svarbiausių šiuolaikinės medicinos etikos
principą – informuoto paciento sutikimą. Leidinyje aptariama informuoto paciento
sutikimo principo reikšmė, kas priima sprendimus pacientui tapus nesąmoningu,
informacija, kurią būtina žinoti prieš priimant sprendimą, paciento teisė nežinoti, sutikimo
reikalingumas pacientų fotografavimui, filmavimui ar įtraukimui į mokymo procesą,
pateikiamos naudingos nuorodos. Ši informacija pirmiausiai skirta pacientams, tačiau gali
būti naudinga ir gydytojams, ieškantiems atsakymo dėl sutikimo reikalingumo, ar
priemonės, palengvinančios bendravimą ir informacijos pateikimą pacientams. Leidinį
teigiamai įvertino Lietuvos pacientų organizacijų atstovų taryba. Leidinys sumaketuotas
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patogiu spausdinimui formatu ir laisvai prieinamas Lietuvos bioetikos komiteto svetainėje
(http://bioetika.sam.lt/index.php?-1602540322).
Siekiant gerinti Komiteto teikiamų viešųjų paslaugų kokybę, 2013 m. iš esmės atnaujinta
Lietuvos bioetikos komiteto interneto svetainės versija anglų kalba – siekiant palengvinti
informacijos prieinamumą užsienio šalių užsakovams, planuojantiems atlikti
biomedicininius tyrimus Lietuvoje. Interneto svetainėje taip pat patalpinta informacija
apie visus 2013 m. įvykusius renginius bei projektus kartu su šių renginių medžiaga
(http://bioetika.sam.lt/index.php?1648751023), kuri vartotojų vertinama kaip reikšmingas
informacinis šaltinis. Interneto svetainėje talpinama ir informacija apie planuojamus
renginius, rekomendacijų bei teisės aktų projektus. Taip pat sukurta nuolat veikianti
apklausos skiltis, kurioje galima įvertinti Lietuvos bioetikos komiteto darbuotojų suteiktų
konsultacijų bei kontrolinių klausimynų naudingumą. Nuo 2013 m. svetainėje nuolat
pildoma vadovo darbotvarkė.
Vykdant informacinę veiklą, 2013 metais Lietuvos bioetikos komiteto darbuotojai parengė
ir skaitė pranešimus visuomenei ir specialistams skirtuose renginiuose:
1. "Tarptautinės biomedicininių tyrimų etikos aktualijos: kodėl numatoma keisti
Helsinkio deklaraciją?". Konferencija „Ar Lietuvos pacientams pakanka informacijos
apie klinikinius tyrimus?“. Vilnius, 2013 m. gegužės 17 d.
2. "Ką turi žinoti ir ką iš tikrųjų žino klinikinių tyrimų dalyviai? (Empirinio tyrimo
radinių pristatymas)". Konferencija „Ar Lietuvos pacientams pakanka informacijos
apie klinikinius tyrimus?“. Vilnius, 2013 m. gegužės 17 d.
3. “Daugiausiai diskusijų sulaukę klinikiniai vaistinio preparato tyrimai” Seminaras
diskusija su regioninių biomedicininių tyrimų etikos komitetų nariais. 2013 m.
spalio 25 d.
4. “Planiniai patikrinimai: procedūra, kylančios problemos, klausimai, pasiūlymai”
Seminaras-diskusija su regioninių biomedicininių tyrimų etikos komitetų nariais.
2013 m. spalio 25 d.
5. “Įvadas į biomedicininius tyrimus”. Mokomasis seminaras „Biomedicininių tyrimų
etika ir teisė“. Vilnius, 2013 m. gruodžio 3 d.
6. “Biomedicininių tyrimų etikos principai”. Mokomasis seminaras „Biomedicininių
tyrimų etika ir teisė“. Vilnius, 2013 m. gruodžio 3 d.
7. “Biomedicininių tyrimų dokumentacijos ypatumai”. Mokomasis seminaras
„Biomedicininių tyrimų etika ir teisė“. Vilnius, 2013 m. gruodžio 3 d.
8. “Aktualūs slaugos etikos klausimai: komunikacija kaip etinis principas?“.
Konferencija „Šiuolaikinės medicinos iššūkiai ir jų praktiniai sprendimo būdai“,
Vilnius, 2013-10-24
9. “Ką, kiek ir kodėl turėtų žinoti pacientas apie diagnostinį tyrimą?”. Konferencija
“Ultragarsinė diagnostika 2013”. Palanga, 2013-05-24/25 d.
10. “Do patients participating in clinical trials understand information about clinical
trials? Findings of the Lithuanian survey”. UNESCO Chair in Bioethics 9th World
Conference on Bioethics, Medical Ethics & Health Law. Neapolis, 19-21 November,
2013.
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3.1. RENGINIAI
3.1.1. Konferencija „Ar Lietuvos pacientams pakanka informacijos apie klinikinius
tyrimus?“. Vilnius, 2013 m. gegužės 17 d.
Konferencijos tikslas - supažindinti su klinikinių tyrimų etikos aktualijomis, diskutuoti
klinikinių tyrimų dalyvių informavimo etines, teisines, praktines problemas ir jų sprendimo
būdus, aptarti klinikinių tyrimų viešinimo poreikį ir suinteresuotoms grupėms priimtinas
viešinimo priemones. Renginyje dalyvavo 115 skirtingų specialybių gydytojų, slaugytojų,
klinikinių tyrimų užsakovų, klinikinių tyrimų organizacijų, sveikatos priežiūros įstaigų,
kuriose atliekami klinikiniai tyrimai, administracijos atstovų, vidaus audito tarnybų
specialistų, teisininkų, etikos komitetų narių.
Pirmojoje konferencijos dalyje buvo aptartos tarptautinių biomedicininių tyrimų etikos
aktualijos, pristatyta mokslinė studija, kuria buvo siekiama išsiaiškinti, kiek ir kaip Lietuvoje
atliekamų klinikinių tyrimų dalyviai yra informuoti apie įvairius klinikinių tyrimų aspektus.
Pagrindinius studijos radinius ir išvadas bei pacientų, dalyvaujančių klinikiniuose tyrimuose
informavimo problemas komentavo teisininkė, gydytojai-tyrėjai, klinikinių tyrimų
organizacijų asociacijos tyrimų atstovas, pacientų organizacijos atstovė, psichologė.
Antroji konferencijos dalis buvo skirta jau ne atskiro paciento, bet visuomenės
informavimo apie klinikinius tyrimus (klinikinių tyrimų viešinimo) klausimui. Pranešėjai
mėgino atsakyti, koks ir ar tenkinantis yra klinikinių tyrimų įvaizdis Lietuvos viešojoje
erdvėje, kiek ir kokios informacijos apie klinikinius tyrimus reikia viešojoje erdvėje, kokie
reikalingi, efektyvūs ir priimtini informacijos sklaidos būdai. Minėtus klausimus pristatė
Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos, žiniasklaidos bei tyrimų užsakovų atstovai.
Diskusijų metu buvo svarstomi du pagrindiniai klausimai: koks pacientų informuotumo
lygis turėtų būti laikomas pakankamu bei kokios informacijos apie klinikinius tyrimus
stokojama viešojoje erdvėje.
Konferencijos dalyviai buvo linkę manyti, kad iš esmės pirmojoje konferencijos dalyje
pristatytos klinikinių tyrimų dalyvių apklausos radiniai yra pozityvūs, tačiau kadangi
informacijos supratimo procesas (ypač medicininės informacijos supratimas dažnai
stresinėse situacijose) ypatingai sudėtingas, todėl praktikoje daugiau dėmesio reikėtų
skirti dokumentų, pateikiamų pacientams kokybei (jų paprastumui, apimčiai, etc.), taip
pat, kad labai svarbus tyrėjų mokymas, jų komunikacinių įgūdžių formavimas ir
tobulinimas. Pasisakantieji iškėlė mintį, kad galbūt tiriamieji buvo geriau informuoti apie
savo teises, nei apie metodologiją, nes šios temos akcentuojamos ir tyrėjams mokymų
metu, todėl, atitinkamai, tyrėjai labiau akcentuoja ir aiškiau pateikia šią informaciją
pacientams.
Po antrosios konferencijos dalies pranešimų sekusios diskusijos metu daugelis pasisakymų
liudijo, kad Lietuvoje trūksta viešos, kritinės, plačiajai visuomenei skirtos informacijos ne
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tik apie klinikinius tyrimus, bet ir apskritai sveikatos informacijos. Pasisakantieji pabrėžė,
kad Lietuvos medijose dominuoja komercinio pobūdžio sveikatos informacija, todėl
nekomercinė laida sveikatos tematika yra viešasis interesas, kuris turėtų būti skatinamas ir
remiamas.
Išsami informacija apie renginį ir jame svarstytas problemas pateikiama leidinyje “Ar
Lietuvos
pacientams
pakanka
informacijos
apie
klinikinius
tyrimus?”
(http://bioetika.sam.lt/index.php?-1602540322).
3.1.2. Apvalaus stalo diskusija dėl vaiko informavimo ir vaiko valios išreiškimo dėl
dalyvavimo biomedicininiuose tyrimuose. 2013 m. liepos 3 d.
Motyvas surengti suinteresuotų institucijų diskusiją buvo Sveikatos apsaugos ministerijos
pavedimu Lietuvos bioetikos komiteto rengiamas Vaiko informavimo ir vaiko valios
išreiškimo dėl dalyvavimo biomedicininiame tyrime tvarkos aprašo projektas. Šio teisės
akto projekto pagrindas - Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės valstybinio audito
ataskaitoje „Ar efektyviai organizuota vaiko teisių apsauga“ Sveikatos apsaugos
ministerijai pateiktą rekomendacija, kuria siūloma Biomedicininių tyrimų etikos įstatyme
nustatyti vaiko sutikimą dalyvauti biomedicininiuose tyrimuose bei teisės aktuose
nustatyti išsamesnę vaiko nuomonės išklausymo ir sutikimo procedūrą.
Rengiant diskutuojamą tvarkos aprašo projektą, buvo remiamasi Europos Komisijos 2008
metų rekomendacijomis „Klinikinių vaistinių preparatų tyrimų, atliekamų vaikų
populiacijoje, etiniai aspektai“, taip pat Europos vaistų agentūros rekomendacijomis,
tačiau daugelis nuostatų turėtų būti pritaikytos Lietuvos socialiniam ir teisiniam
kontekstui, todėl diskusijos metu buvo svarstomi konkretūs praktiniai klausimai, pvz., nuo
kokio amžiaus (ar/ir laikantis kitų kriterijų) reikėtų pateikti informaciją vaikui apie
biomedicininį tyrimą žodžiu ir raštu Lietuvoje; nuo kokio amžiaus (ar/ir kitų kriterijų)
turėtų būti privalu vaikui pareikšti valią dėl dalyvavimo tyrime raštu; kokiais kriterijais /
metodais remiantis turėtų būti vertinama, ar vaikas pareiškė aiškų norą nedalyvauti
biomedicininiame tyrime. Renginyje dalyvavo Sveikatos apsaugos ministerijos ir jos
vadovybės, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos, Vaiko raidos
centro Lietuvos pediatrų draugijos, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Lietuvos bioetikos komiteto atstovai.
3.1.3. Seminaras-diskusija su regioninių biomedicininių tyrimų etikos komitetų nariais.
2013 m. spalio 25 d.
Renginyje Lietuvos bioetikos komiteto ir Vilniaus bei Kauno regioninių biomedicininių
tyrimų etikos komitetų nariai aptarė probleminius komitetų veiklos klausimus, dalijosi
patirtimi vykdant biomedicininių tyrimų etinį vertinimą ir šių tyrimų etinę priežiūrą.
Pirmojoje susitikimo dalyje aptarti probleminiai klinikinių vaistinių preparatų tyrimų etinio
vertinimo aspektai, dažniausiai pasitaikantys klausimai ir pastabos, apibendrinti regioninių
biomedicininių tyrimų etikos komitetų ir Lietuvos bioetikos komiteto priimti sprendimai
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dėl klinikinių vaistinių preparatų tyrimų. Antroji susitikimo dalis buvo skirta biomedicininių
tyrimų planinių patikrinimų praktikai aptarti, nes nuo 2013 m. regioniniai biomedicininių
tyrimų etikos komitetai, vykdydami biomedicininių tyrimų etinę priežiūrą, atlieka planinius
biomedicininių tyrimų patikrinimus.
Seminare taip pat diskutuota regioninių biomedicininių tyrimų etikos komitetų darbe
keliamais klausimais: aptarta studentų atliekamų tyrimų, kaip mokymo proceso, ir
biomedicininių tyrimų skirtis; tyrėjų keliamas klausimas dėl rinkliavos už biomedicininių
tyrimų etinį vertinimą; tyrimo užsakovo ir pagrindinio tyrėjo privalomojo civilinės
atsakomybės draudimo reikalavimo praktinis įgyvendinimas; Biomedicininio tyrimo etinio
vertinimo anketos ir kitų dokumentų pildymas; kiti aktualūs klausimai.
Regioninių biomedicininių tyrimų etikos komitetų nariai dalijosi patirtimi, kaip būtų galima
efektyviau informuoti tyrėjus apie jų pareigą pranešti etikos komitetams apie
biomedicininių tyrimų dokumentų pakeitimus, taip pat pateikti pranešimą apie tyrimo
pabaigą bei tyrimo ataskaitos santrauką. Nutarta parengti biomedicininio tyrimo vykdymo
ataskaitos santraukos formą.
3.1.4. Mokomasis seminaras „Biomedicininių tyrimų etika ir teisė“. Vilnius, 2013 m.
gruodžio 3 d.
Tai – pirmasis tokio pobūdžio seminaras Lietuvoje, skirtas sveikatos priežiūros
specialistams (gydytojams, slaugytojams, visuomenės sveikatos specialistams),
mokslininkams, doktorantams, planuojantiems ar jau atliekantiems biomedicininį tyrimą.
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 27 skirtingų specialybių gydytojai, kiti sveikatos priežiūros specialistai,
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 aptarta biomedicininių tyrimų istorija, pristatyta tyrimų etikos
kodeksų raida ir aktualijos, apžvelgtas biomedicininių tyrimų teisinis reglamentavimas
Lietuvoje, analizuotos biomedicininio tyrimo sampratos konceptualinės problemos (kuo
biomedicininis tyrimas skiriasi nuo kitų veiklų – audito, mokymo proceso, atvejų
publikavimo) ir jos praktinės implikacijos, pristatyta biomedicininių tyrimų etikos principų
apžvalga ir analizė.
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Antroji, praktinė, seminaro dalis buvo skirta konkretiems klausimams, dažniausiai
kylantiems mokslininkams, planuojantiems atlikti biomedicininį tyrimą ir teikiantiems
dokumentus dėl leidimo gavimo etikos komitetams. Seminaro dalyviai turėjo galimybę
konsultuotis dėl reikalavimų rengiamiems ar vykdomiems biomedicininių tyrimų
projektams, diskutavo su jų atliekamais tyrimais susijusiais klausimais mažesnėse grupėse.
Pagrindinės grupėse diskutuotos temos:
- biologinės medžiagos ir medicininės informacijos panaudojimas biomedicininiuose
tyrimuose be informuoto asmens sutikimo, t. y., kada (kokiais kriterijais remiantis)
biomedicininių tyrimų etikos komitetai turi teisę atleisti tyrėjus nuo informuoto asmens
sutikimo gavimo (pagal Biomedicininių tyrimų etikos įstatymo 8 str. 2 d.);
- vaikų įtraukimas į biomedicininius tyrimus: tyrėjai dalijosi praktiniais sunkumais gaunant
abiejų tėvų ir vaiko teisių apsaugos skyrių sutikimus įtraukiant vaikus į biomedicininius
tyrimus;
- su tiriamųjų pakvietimu dalyvauti biomedicininiuose tyrimuose susijusios problemos bei
kiti klausimai.
Diskusijos su seminaro dalyviais, taip pat dalyvių pateikti atsakymai į seminaro vertinimo
anketos klausimus tik patvirtino tokių mokomųjų seminarų poreikį, todėl panašius
renginius Lietuvos bioetikos komitetas numato organizuoti ir 2014 m.
3.2. Tarptautinis bendradarbiavimas ir atstovavimas
Vienas svarbiausių Lietuvos bioetikos komiteto 2013 metų uždavinių Lietuvos
pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai metu buvo pagal kompetenciją dalyvauti darbo
grupės, rengusios Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl žmonėms
skirtų vaistų klinikinių tyrimų, kuriuo panaikinama Direktyva 2001/20/EB kompromisinį
dokumentą, veikloje. Bendras sutarimas dėl šio Pasiūlymo Europos Sąjungos Tarybos
farmacijos produktų ir medicinos prietaisų darbo grupėje buvo rastas ir mandatas pradėti
derybas su Europos Parlamentu suteiktas 2013 m. spalio 30 d. COREPER posėdyje, o su
Europos Parlamentus derybos baigtos ir Pasiūlymui pritarta 2013 m. gruodžio 20 d.
COREPER posėdyje.
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. 2013 m. DH-BIO rengė
teisinių dokumentų, rekomendacijų projektus, renginius ir apklausas medicininių
sprendimų žmogaus gyvenimo pabaigoje, žmonių su proto negalia apsaugos, ligas
prognozuojančių genetinių testų naudojimo draudimo srityje, klausimais.
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.
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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, 2013 metais surinko informaciją apie Europos Sąjungos šalių tyrimų etikos
komitetų tinklus ir parengė gaires dėl tyrimų etikos komitetų tinklų Europos Sąjungos
šalyse steigimo. Taip pat Lietuvos bioetikos komitetas aktyviai dalyvavo organizuojant
projekto susitikimus Lisabonoje ir Briuselyje, į kurias buvo kviečiami įvairių Europos
Sąjungos šalių atstovai, kurie pristatė savo šalių tyrimų etikos komitetų sistemas (pvz.
Graikija, Vengrija), taip pat dalinosi savo patirtimi steigiant tyrimų etikos komitetų tinklus
savo šalyse (pvz. Prancūzija, Ispanija). Lietuvos bioetikos komitetas dalyvavo projekto
konferencijose, kuriose buvo nagrinėjamos aktualios etinės problemos, kylančios atliekant
biomedicininius tyrimus neuromokslų srityje, taip pat dalyvavo rengiant EUREC asociacijos
nuomones dėl Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl žmonėms
skirtų vaistų klinikinių tyrimų, kuriuo panaikinama Direktyva 2001/20/EB.
4. TEISĖS AKTŲ RENGIMAS IR TOBULINIMAS
2013 metais parengti 2 įstatymų projektai: 1) Biomedicininių tyrimų etikos įstatymo 7
straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas, kuriuo siekiama atsižvelgiant į
Valstybės kontrolės ataskaitoje Sveikatos apsaugos ministerijai pateiktas rekomendacijas
Biomedicininių tyrimų etikos įstatyme panaikinti nuostatą dėl savivaldybių vaiko teisių
apsaugos skyrių sutikimų, nustatyti vaiko informavimo ir vaiko nuomonės dėl dalyvavimo
biomedicininiame tyrime išklausymo ir dokumentavimo reikalavimą bei numatyti
informacijos apie klinikiniuose vaistinio preparato tyrimuose dalyvaujančius vaikus
pateikimo Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos reikalavimą; 2) Lietuvos Respublikos Rinkliavų įstatymo 6 straipsnio
papildymo įstatymo projektas, kuriuo siekiama skatinti mokslinius biomedicinos srities
tyrimus Lietuvoje, į atleidžiamų nuo valstybės rinkliavos sričių ir subjektų sąrašą įtraukiant
biomedicininius tyrimus atliekančius pelno nesiekiančius juridinius asmenis.
Parengti 2 Sveikatos apsaugos ministro ir socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymų
projektai: 1) Įsakymo „Dėl Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informavimo apie vaikų dalyvavimą klinikiniuose
vaistinių preparatų tyrimuose tvarkos aprašo patvirtinimo“ projektas bei 2) Įsakymo „Dėl
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Vaiko informavimo ir vaiko nuomonės dėl dalyvavimo biomedicininiame tyrime
išklausymo ir dokumentavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ projektas
2013 m. parengti ir priimti 16 Lietuvos bioetikos komiteto direktoriaus įsakymų. Kaip
svarbiausi paminėtini:
1. Lietuvos bioetikos komiteto direktorius 2013 m. sausio 31 d. įsakymas Nr. V-3
“Dėl Lietuvos bioetikos komiteto direktoriaus 2012 m. spalio 29 d. įsakymo Nr. V19 „Dėl Biomedicininių tyrimų etinės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“
pakeitimo”, kuriuo numatyta, kad regioniniai biomedicininių tyrimų etikos
komitetai, vykdydami biomedicininių tyrimų etinę priežiūrą, vykdo planinius
biomedicininių tyrimų, kuriems jie išdavė leidimus, patikrinimus.
2. Lietuvos bioetikos komiteto direktoriaus 2013 m. spalio 10 d. įsakymas Nr. V-14
„Dėl Klinikinio vaistinio preparato tyrimo patikrinimo kontrolinio klausimyno
patvirtinimo“;
3. Lietuvos bioetikos komiteto direktoriaus 2013 m. spalio28 d. įsakymas Nr. V-15
„Dėl Lietuvos bioetikos komiteto veiklos efektyvumo (rezultatyvumo) rodiklių
sistemos patvirtinimo“.
4. Lietuvos bioetikos komiteto direktoriaus įsakymo “Dėl Biomedicininio tyrimo
vykdymo ataskaitos santraukos formos patvirtinimo".
Pateiktos pastabos parengtiems teisės aktų projektams
Pateiktos išvados dėl Lietuvos Respublikos žmogaus audinių, ląstelių ir organų donorystės ir
transplantacijos įstatymo pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIII-682LR ir Sveikatos apsaugos
ministerijos parengto pagalbinio apvaisinimo įstatymo projekto.
Dalyvavimas darbo grupėse teisės aktų projektų parengimui
Lietuvos bioetikos komitetas pagal kompetenciją dalyvavo Sveikatos apsaugos ministro
sudarytoje ekspertų darbų grupėje sąvokos „gyvybės gelbėjimas ir išsaugojimas“
apibrėžties apimčiai nustatyti, taip pat Sveikatos apsaugos ministro sudarytoje darbo
grupėje, rengiančioje biobankų veiklą reglamentuojančius teisės aktus.
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 (Žin., 2000,
Nr. 44-1247) 13 straipsnio 2 dalies 6 punktu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo
įstatymo (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975; 2010, Nr. 81-4228) 361 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 (Žin., 2010,
Nr. 129-6620; 2012, Nr.49-2429), 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 2012 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. V-23 patvirtintą 2013 m. planinių
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patikrinimų planą, kuris buvo paskelbtas Lietuvos bioetikos komiteto internetinėje
svetainėje, 2013 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 (2010, Nr.30-1392). Atsižvelgiant į tai, Lietuvos bioetikos komitetas rekomendavo
ištaisyti neatitikimus ir informuoti Lietuvos bioetikos komitetą apie įstaigai pateiktų
rekomendacijų įvykdymą.
Atkreiptinas dėmesys, kad neatitikimų informuoto paciento sutikimo reikalavimams
radimas yra itin dažnas patikrinimų metu. Aptariant to priežastis patikrinimų metu, taip
pat Lietuvos bioetikos komiteto 2012 metais surengto seminaro metu, dauguma įstaigų
atstovų pritarė, kad sutikimo intervencinei (invazinei) procedūrai ir chirurginei operacijai
formų parengimas – labai daug laiko, žmogiškųjų resursų reikalaujantis darbas, ypač
daugiaprofilinėse gydymo įstaigose, kuriose atliekama virš 1000 skirtingų procedūrų ir
operacijų. Dauguma sveikatos priežiūros įstaigų atstovų pasisako už sutikimo formų
suvienodinimą pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus siekiant išvengti skirtingo
kontroliuojančių institucijų ar teismų formų dėl tų pačių procedūrų ar operacijų
interpretavimo. Įstaigų atstovų nuomone, būtų tikslinga, jei suvienodintas formas
parengtų atitinkamų draugijų ar asociacijų nariai, tarpininkaujant ir Sveikatos apsaugos
ministerijai (galbūt pavyzdinės sutikimo formos turėtų būti tvirtinamos Sveikatos apsaugos
ministro įsakymu).
5.2. Korupcijos prevencijos programa
Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. spalio 21 d.
įsakymo Nr. V-924 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m.
lapkričio mėn. 17 d. įsakymo Nr. V-942 „Dėl korupcijos prevencijos sveikatos sistemoje
programos patvirtinimo“ pakeitimo“ 2 punktą, buvo patvirtinti Lietuvos bioetikos
komiteto korupcijos prevencijos programa ir korupcijos prevencijos programos
įgyvendinimo 2011-2014 m. priemonių planas. Šie dokumentai skelbiami Lietuvos
bioetikos komiteto internetinėje svetainėje.
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 572297; 2008, Nr. 71-2700) 6 straipsnio 1-3 dalimis bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 „Dėl Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos
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patvirtinimo (Žin., 2002, Nr. 98-4339) 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 2013 m. liepos 1 d.
įsakymu Nr. V-658 „Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo 2013 metais“,
Lietuvos bioetikos komitetas atliko korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą asmens ir
visuomenės sveikatos priežiūros atitikimo bioetikos reikalavimams kontrolės ir juridinių
asmenų laikymosi bioetikos reikalavimų priežiūros 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 leidimų atlikti biomedicininius tyrimus išdavimo srityje šalinti,
planas.
5.3. Viešieji pirkimai
2013 metais Lietuvos bioetikos komitete buvo vykdomi tik mažos vertės viešieji pirkimai.
2013 m. Lietuvos bioetikos komiteto numatomų vykdyti prekių, paslaugų ir darbų viešųjų
pirkimų planas patvirtintas 2013 m. vasario mėn. 28 d. Lietuvos bioetikos komiteto
pirmininko įsakymu Nr. V-4. Minėtas planas paskelbtas Centrinėje viešųjų pirkimų
informacinėje sistemoje (CVP IS) bei komiteto interneto svetainėje. 2013 metais prekių ir
paslaugų buvo įsigyta už 40 002,77 Lt. 2013 metais buvo sudarytos 2 autorinės sutartys.
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