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1. BIUDŽETAS, PAREIGYBIŲ SĄRAŠAS, STRATEGINIAI TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS
1.1. LIETUVOS BIOETIKOS KOMITETO GAUTI BIUDŽETO ASIGNAVIMAI
2005-2012 METAIS (TŪKST. LT)
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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.
2012 metais išduoti 89 leidimai atlikti biomedicininius tyrimus (6 - biomedicininiams
tyrimams, kuriuos planuojama atlikti daugiau nei vieno regioninio biomedicininių tyrimų
etikos komiteto veiklai priskirtose teritorijose, 83 - vieno regioninio biomedicininių tyrimų
etikos komiteto veiklai priskirtose teritorijose) ir 88 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 291 pritarimų jau vykstančių klinikinių vaistinių
preparatų tyrimų dokumentų esminėms pataisoms. Parengta 325 paklausimai ar
atsakymai į paklausimus biomedicininių tyrimų klausimais, išnagrinėta 433 klinikinių
vaistinio preparato tyrimų saugumo pranešimų, 150 klinikinių vaistinio preparato tyrimų
metinių saugumo pranešimų ir 508 klinikinių vaistinio preparato tyrimų ataskaitų. 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 125, įvykdyta – 94 (įvykdymas – 75 proc.). Produkto
vertinimo kriterijaus „Leidimų biomedicininiams tyrimams, kuriuos planuojama atlikti tik
vieno regioninio biomedicininių tyrimų etikos komiteto veiklai priskirtose teritorijose,
skaičius“ planuota reikšmė buvo 95, įvykdyta – 83, (įvykdymas – 87 proc.). Produkto
vertinimo kriterijaus „Išvadų dėl klinikinių preparatų ir kitų biomedicininių tyrimų
skaičiaus” planuota reikšmė buvo 150, įvykdyta – 158 (įvykdymas – 105 proc.).
2012 metais išduota mažiau pritarimo atlikti klinikinius vaistinio preparato tyrimų
liudijimus ir leidimų nei planuota dėl sumažėjusio pateiktų paraiškų skaičiaus. Tačiau reikia
pažymėti, kad atliekamų klinikinių tyrimų skaičiaus sumažėjimas per pastaruosius keletą
metų būdingas ne tik Lietuvai, bet ir kitoms Europos valstybėms. Ekspertų nuomone, tą
lemia ekonominė krizė.
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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.
2012 metais parengta 270 oficialių raštų-atsakymų į paklausimus ar paklausimai,
išnagrinėti 4 piliečių skundai. Komiteto darbuotojai teikė konsultacijas komiteto
kompetencijos klausimais gyventojams ir įmonėms (97 konsultacijos e-paštu),
tarptautinėms organizacijoms ir užsienio partneriams (10 konsultacijų).
Didžioji dalis paklausimų buvo susiję su konkrečių biomedicininių tyrimų vykdymu ar
bendraisiais biomedicininių tyrimų klausimais. Kiti aktualūs klausimai buvo susiję su
virkštelės kraujo bankų veikimu, kamieninių ląstelių tyrimais, Europos Tarybos rengiamais
Rezoliucijos ir Rekomendacijos dėl paciento iš anksto pareikštos valios sveikatos priežiūros
teikimui projektais bei transplantacijos įstatymo projektu.
Paminėtina 2012 m. visuomenėje kilusi diskusija dėl vadinamosios „Žmonių kūnų parodos“
(angl. „The Human Body Exhibition“), kurios paskatinta Lietuvos bioetikos komiteto
kolegija analizavo ir diskutavo etines šio reiškinio problemas bei pateikė viešą nuomonę
šiuo klausimu (http://bioetika.sam.lt/index.php?-1079314531).
Tarptautinėms organizacijoms (Europos Tarybos Bioetikos komitetui, Pasaulio sveikatos
organizacijai) ir užsienio partneriams (Europos Geros klinikinės praktikos forumui, ES
projekto OPEN koordinatoriams, JAV Tarptautinių tyrimų su žmonėmis biurui) buvo
teikiama informacija apie genetinių tyrimų panaudojimo draudimui galimybes, bioetikos
raidą ir aktualijas, klinikinių tyrimų ir kitų biomedicininių tyrimų su žmonėmis reguliacijas
Lietuvoje.
2012 metais parengti 4 tekstai aktualiomis bioetikos temomis, kurie skelbiami Komiteto
interneto svetainėje: „Biobankai ir jų keliami etiniai ir teisiniai iššūkiai“, “Genetinių tyrimų
ir kitų prognozuojamųjų duomenų panaudojimas draudimo tikslais ”, “Klinikinės etikos
institucionalizavimas ir plėtra”, “Virkštelės kraujo bankai”.
Parengtas plačiajai visuomenei skirtas informacinis leidinys “Ką apie klinikinius vaistinių
preparatų tyrimus turėtų žinoti jų dalyviai?” (http://bioetika.sam.lt/index.php?1602540322). Leidinio tikslas – koncentruotai pateikti atsakymus į kasdienius pacientams
kylančius klausimus apie klinikinius tyrimus. Ši informacija pirmiausiai skirta pacientams,
kurie svarsto galimybę dalyvauti klinikiniame vaistinio preparato tyrime arba jame jau
dalyvauja. Tačiau rekomenduotinas naudoti ir tyrėjams bei tyrimų užsakovams kaip
priemonę, palengvinančią bendravimą ir informacijos pateikimą pacientams.
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Atsižvelgiant į 2011 m. ir 2012 m. atlikto vartotojų pasitenkinimo Komiteto teikiamomis
paslaugomis tyrimo rezultatus ir siekiant gerinti Komiteto teikiamų viešųjų paslaugų
kokybę, 2012 m. iš esmės papildyta ir atnaujinta su biomedicininiais tyrimais susijusi
informacija Lietuvos bioetikos komiteto interneto svetainėje. Siekiant įvertinti vartotojų
nuomonę apie pasikeitusią interneto svetainės struktūrą ir informacijos pateikimo būdus
atlikta vartotojų apklausa. Visi apklausoje dalyvę asmenys pakeitimus vertina teigiamai.
Komiteto svetainė nuolat peržiūrima ir atnaujinama informacija apie teisės aktus,
planuojamų biomedicininių tyrimų ekspertų posėdžių datas, išduotus leidimus ir pritarimo
liudijimus, papildoma naujienomis. Interneto svetainėje taip pat patalpinta informacija
apie visus įvykusius renginius bei projektus bei šių renginių medžiaga
(http://bioetika.sam.lt/index.php?-1309701469), 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 anketa leidžia vartotojams nuolat teikti pastabas ir pasiūlymus dėl
svetainėje pateikiamos informacijos.
Vykdant informacinę veiklą, 2012 metais Lietuvos bioetikos komiteto darbuotojai skaitė
pranešimus visuomenei ir specialistams skirtuose renginiuose:
1. “Multicenter studies: Lithuanian perspective”. ES tyrimų etikos komitetų
projekto EURECNET konferencija. Bratislava, 2012-04-12/13
2. „Praktiniai klinikinių tyrimų klausimai: etikos komiteto perspektyva”. Pranešimas
tyrėjų Geros klinikinės praktikos mokymuose. Vilnius, 2012-05-05
3. “Informuoto asmens sutikimas dėl sveikatos priežiūros teikimo: ką verta žinoti?”.
Pranešimas Glaukomos draugijos nariams. Vilnius, 2012-05-16
4. „Klinikiniai vaistinių preparatų tyrimai“. Pranešimas glaukomos draugijos
nariams. Vilnius, 2012-05-16
5. „Biomedicininių tyrimų etikos komitetų vaidmuo biobankų veikloje”.
Konferencija „Biobankai - ar Lietuva tam pasirengusi?“. Vilnius, 2012-09-17
6. “Informuoto asmens sutikimas 2010 m. Pacientų teisių ir žalos sveikatai
atlyginimo įstatymo redakcijos kontekste”. Vilnius, 2012-10-26
7. “Informuoto paciento sutikimo formų, naudojamų asmens sveikatos priežiūros
įstaigose, apžvalga”. Vilnius, 2012-10-26
8. “Organisation and Collaboration Between Competent Authorities and Ethics
Committees in the Part II Assessment: How could this work in Lithuania?”. Pranešimas
EFGCP forume dėl ES Klinikinių tyrimų Reglamento projekto. Briuselis, 2012-11-07
9. “Medicininiai gyvenimo pabaigos sprendimai (MGPS): tarptautinių studijų
apžvalga”. Konferencija “Optimistinė-etinė pasaulėžiūra ir paliatyvi pagalba”. Alytus, 201210-12
10. „2012 m. svarstyti sudėtingi klinikiniai vaistinio preparato tyrimai”. Seminaras
su KRBTEK. Vilnius, 2012-11-16
Bendradarbiaujant su žiniasklaida, teikti interviu ar informacija leidiniams „Lietuvos rytas“,
„Atgimimas“, “Savaitė”, Alfa.lt, “15 min”, Vakarų Lietuvos medicina, televizijai TV3.
Atkreiptinas dėmesys į itin platų visuomenei rūpimų etikos problemų ir klausimų spektrą,
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dėl kurio kreiptasi informacijos į Lietuvos bioetikos komitetą: kamieninių ląstelių tyrimai,
eutanazija, klinikiniai tyrimai, pacientų teisės, surogacija, vakcinacija, medikų klaidos,
profesinė etika, „Ashley gydymas“ (nuo gimimo itin stipriai neįgalios mergaitės augimo ir
brendimo sustabdymas medicininėmis intervencijomis).
3.1. SEMINARAI
Seminaras „Informuoto sutikimo įgyvendinimas klinikinėje praktikoje “. Vilnius, 2012 m.
spalio 26 d.
Seminare dalyvavo sveikatos priežiūros specialistai ir šių įstaigų administracijos
darbuotojai iš 32 asmens sveikatos priežiūros įstaigų. Seminaras buvo skirtas Pacientų
teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo pakeitimams bei problemoms, susijusioms su
pacientų informavimo įgyvendinimu, informuoto paciento sutikimo intervencinei
(invazinei) procedūrai arba chirurginei operacijai formų ir informacinių lapų geros
praktikos pavyzdžių aptarimui, teisinės praktikos analizei. Jame išsamiai apžvelgta
rašytinės formos informuoto paciento sutikimo įgyvendinimo praktika, pristatyta Lietuvos
bioetikos komiteto darbuotojų parengta dokumentų (vidaus tvarkos taisyklių, pavyzdinių
informavimo formų ir informuoto paciento sutikimo formų), surinktų iš 21 asmens
sveikatos priežiūros įstaigos, analizė, identifikuoti praktiniai rašytinio pacientų
informavimo ir informuoto sutikimo įgyvendinimo sunkumai, pateikti gerų ir tikslintinų
įstatymo nuostatų įgyvendinimo pavyzdžiai, diskutuota kokį sutikimo formų (bendrų ar
specialių formų) modelį turėtų pasirinkti sveikatos priežiūros įstaigos. Renginio metu
pasidalinta Vilniaus universiteto ligoninės „Santariškių klinikų“ patirtimi praktikoje
naudojant specialias sutikimo intervencinei (invazinei) procedūrai ir chirurginei operacijai
formas. Dauguma dalyvių pasisakė 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. Seminaro dalyvių 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). Seminaro dalyvių diskusija
parodė, kad kyla labai įvairių teisės aktų taikymo praktikoje problemų, todėl labai svarbu ir
toliau skatinti sveikatos priežiūros specialistų diskusijas informuoto paciento sutikimo
klausimais.
Seminaras-diskusija su Kauno regioninio biomedicininių tyrimų etikos komiteto nariais.
Vilnius, 2012 m. lapkričio 23 d.
Seminare-diskusijoje aptarti probleminiai etikos komitetų veiklos klausimai, veiklos
efektyvinimo ir glaudesnio bendradarbiavimo galimybės, apibendrinti 2012 m. etikos
komitetų ir Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos priimti sprendimai dėl klinikinių vaistinių
preparatų tyrimų, aptarti dažniausiai pasitaikantys klausimai bei pastabos, akcentuotas
efektyvesnio keitimosi informacija tarp Lietuvos bioetikos komiteto ir regioninių etikos
komitetų poreikis. Taip pat aptarta etikos komitetų kompetencija vertinant ikiklinikinius
tiriamojo vaistinio preparato duomenis, geros gamybos praktikos klausimus, pasikeista
nuomonėmis dėl placebu kontroliuojamų tyrimų vertinimo, tyrimo fazių atskyrimo.
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3.2. Tarptautinis bendradarbiavimas ir atstovavimas
Komitetui atstovaujama genetiškai modifikuotų organizmų valdymo priežiūros komitete,
darbo grupėse Lietuvoje, Europos Tarybos bioetikos komitete (CDBI). 2011-2012 metais
Lietuvos bioetikos komiteto direktorius buvo minėtos institucijos pirmininkas.
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. Projektas tęsis 3 metus. Planuojama projekto
pabaiga - 2014 m. vasario 28 d. Siekiant plėtoti Europos šalių tyrimų etikos komitetų
tinklus, 2012 m. Lietuvos bioetikos komitetas surengė po vieną sesiją dviejose projekto
„EURECNET“ konferencijose (Bratislavoje ir Osle), kuriose pranešimus apie nacionalines
tyrimų etikos komitetų sistemas ir komitetų bendradarbiavimo galimybes skaitė atstovai iš
Latvijos, Čekijos, Bulgarijos, Rumunijos ir kitų Europos šalių, apie kurių tyrimų etikos
komitetų tinklus nebuvo rasta patikimų duomenų 2011 metais rengiant Lietuvos bioetikos
komiteto apžvalgą. Remiantis šių šalių atstovų pranešimais, Lietuvos bioetikos komitetas
atnaujino 2011 metais Lietuvos bioetikos komiteto parengtą Europos šalių, kuriose nėra
tyrimų etikos komitetų tinklų, apžvalgą. Lietuvos bioetikos komiteto taip pat skaitė
pranešimą “Multicenter studies: Lithuanian perspective” projekto EURECNET
konferencijoje Bratislavoje, dalyvavo rengiant Europinio tyrimų etikos komitetų tinklo
asociacijos EUREC nuomonę dėl ES Klinikinių tyrimų Reglamento projekto.
4. TEISĖS AKTŲ RENGIMAS IR TOBULINIMAS
Parengtas Biomedicininių tyrimų etikos įstatymo 7 straipsnio pakeitimo ir papildymo
įstatymo projektas), kuriuo siekiama suderinti Lietuvos Respublikos biomedicininių tyrimų
etikos įstatymą su Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, patikslinant sutikimą atlikti
biomedicininį tyrimą su nepilnamečiais duodančius subjektus ir savivaldybių vaiko teisių
apsaugos tarnybų funkcijas, kai atliekami biomedicininiai tyrimai su nepilnamečiais.
Parengtas 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“ (Žin., 2006, Nr. 62-2292; 2010, Nr. 108-5566) pakeitimo
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projektas. Įsakymo projektas parengtas siekiant tobulinti klinikinių vaistinių preparatų
tyrimų teisinį reguliavimą Lietuvoje, atsižvelgiant į Europos Komisijos Išsamias gaires dėl
kompetentingoms institucijoms teikiamo prašymo leisti atlikti žmonėms skirtų vaistų
klinikinį tyrimą, pranešimo apie svarbius pakeitimus ir tyrimo pabaigos paskelbimo (CT-1)
(2010/C 82/01) ir Išsamias rekomendacijas dėl pranešimų apie nepageidaujamus reiškinius
ir (arba) reakcijas atliekant žmonėms skirtų vaistų klinikinius tyrimus, rinkimo, patikros ir
pateikimo (CT-3) (2011/C 172/01), mažinti administracinę naštą ūkio subjektams: įtvirtinti
glaudesnį bendradarbiavimą tarp Lietuvos bioetikos komiteto ir Valstybinės vaistų
kontrolės tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos, efektyvinti pritarimo atlikti
klinikinį vaistinio preparato tyrimą ir leidimo atlikti klinikinį tyrimą išdavimo procedūrą.
Parengtas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 745 „Dėl
Pagrindinių tyrėjų ir biomedicininių tyrimų užsakovų civilinės atsakomybės privalomojo
draudimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas, kuriuo draudimo taisyklių
nuostatos suderintos su Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo pakeitimo įstatymo (Žin.,
2011, Nr. 145-6816) nuostatomis ir su tuo susijusiais Lietuvos Respublikos biomedicininių
tyrimų etikos įstatymo pakeitimais, įtvirtintais Lietuvos Respublikos biomedicininių tyrimų
etikos įstatymo 11 straipsnio pakeitimo ir 20 straipsnio pripažinimo netekusiu galios
įstatyme (Žin., 2011,Nr. 146-6838).
Atsižvelgiant į įvykdytą apskričių reformą, taip pat į susiklosčiusią praktiką renkant naujus
narius į regioninį biomedicininių tyrimų etikos komitetą bei siekiant ištaisyti likusias
redakcines klaidas, parengtas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo
„Dėl sveikatos apsaugos ministro 2008 m. birželio 11 d. įsakymo Nr. V-563 „Dėl Regioninių
biomedicininių tyrimų etikos komitetų narių skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
pakeitimo“ projektas.
2012 m. parengti ir priimti 23 Lietuvos bioetikos komiteto direktoriaus įsakymai. Kaip
svarbiausi paminėtini Lietuvos bioetikos komiteto direktoriaus įsakymai „Dėl asmens ir
visuomenės sveikatos priežiūros atitikimo bioetikos reikalavimams kontrolės ir juridinių
asmenų bioetikos reikalavimų laikymosi priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“
ir „Dėl biomedicininių tyrimų etinės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ (parengti
vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu ir atsižvelgiant į
Vidaus audito rekomendacijas).
Siekiant tvarkyti asmens duomenis pritarimų atlikti klinikinius vaistinių preparatų tyrimus
liudijimų ir leidimų atlikti biomedicininius tyrimus išdavimo ir rinkliavų už Lietuvos
bioetikos komiteto atliekamas paslaugas apskaitai, naudojant duomenis iš Valstybinės
mokesčių inspekcijos integruotos mokesčių informacinės sistemos tikslais, 2012 m.
balandžio 19 d. buvo priimtas Lietuvos bioetikos komiteto direktoriaus įsakymas Nr. V-7
„Dėl Lietuvos bioetikos komiteto asmens duomenų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“.
Lietuvos bioetikos komitetas pagal kompetenciją dalyvavo Seimo sveikatos reikalų
komiteto sudarytoje darbo grupėje, rengiančioje biobankų veiklą reglamentuojančius
teisės aktus, taip pat darbo grupės, rengiančios neregistruotų vaistinių preparatų (“vilties
vaistų”) tiekimo rinkai taisykles, darbe.
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5. KITA VEIKLA
5.1. 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
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 2012 m. birželio 7 d.
įsakymu Nr. V-508 „Dėl Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo 2012 metais“,
Lietuvos bioetikos komitetas atliko korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą klinikinio
vaistinio preparato tyrimo liudijimų išdavimo tvarkos 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.
5.2. VIEŠIEJI PIRKIMAI
2012 metais Lietuvos bioetikos komitete buvo vykdomi tik mažos vertės viešieji pirkimai.
2012 m. Lietuvos bioetikos komiteto numatomų vykdyti prekių, paslaugų ir darbų viešųjų
pirkimų planas patvirtintas 2012 m. vasario mėn. 29 d. Lietuvos bioetikos komiteto
pirmininko įsakymu Nr. V-4. Minėtas planas paskelbtas Centrinėje viešųjų pirkimų
informacinėje sistemoje (CVP IS) bei komiteto interneto svetainėje. 2012 metais prekių ir
paslaugų buvo įsigyta už 28412,52 Lt. 2012 metais buvo sudarytos 10 autorinių sutarčių..
5.3. VARTOTOJŲ PASITENKINIMO KOMITETO TEIKIAMOMIS PASLAUGOMIS TYRIMAS
Siekiant įvertinti vartotojų pasitenkinimo Lietuvos bioetikos komiteto veikla ir teikiamomis
paslaugomis, atlikta vartotojų apklausa.
2012 metų Lietuvos bioetikos komiteto veiklos aspektų vertinimas: vidurkiai
1. Paslaugos suteikimo greitis
2. Komiteto darbuotojų mandagumas
3. Klausimų sprendimas
4. Sprendimo palankumas
5. Darbo efektyvumas
6. Darbo skaidrumas

10,0
10,0
10,0
10,0
9,0
10,0
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