1.

Paslaugos
pavadinimas

Leidimo atlikti biomedicininį tyrimą išdavimas

2.

Paslaugos gavėjai

Fiziniai ir juridiniai asmenys

3.

Paslaugos tipas:
elektroninė/
neelektroninė paslauga

Elektroninė

3.1.

nuoroda į el. paslaugą
(jei paslauga
elektroninė)

https://www.epaslaugos.lt/portal/service/42461/22060?searchId=f0
b72e97-4e3c-4538-94c7-06e9e5408208

3.2.

nuoroda į prašymo
formą (-as) (jei
paslauga neelektroninė)

-

4.

Paslaugos teikimo
trukmė

Leidimas atlikti biomedicininį tyrimą išduodamas per 45 dienas nuo
visų tinkamai įformintų dokumentų pateikimo dienos.

5.

Paslaugos kaina

Vadovaujantis Biomedicininių tyrimų etikos įstatymo 23 straipsnio
4 dalimi, už dokumentų, kurie pateikiami norint gauti Lietuvos
bioetikos komiteto leidimą atlikti biomedicininį tyrimą, ekspertizę ir
leidimo išdavimą mokamos nustatyto dydžio valstybės rinkliavos.
2000 m. gruodžio 15 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 1458, nustatyti šie
valstybės rinkliavos dydžiai:
1. Už biomedicininio tyrimo (išskyrus biomedicininį tyrimą su
medicinos priemone (prietaisu)) dokumentų ekspertizę – 790 €, jei
ekspertizė atliekama Lietuvos bioetikos komitete ir dviejuose
regioniniuose biomedicininių tyrimų etikos komitetuose.
3. Už Lietuvos bioetikos komiteto leidimo išdavimą – 11 €.

6.

Apmokėjimo už
paslaugą būdai ir tvarka
(įtraukiant ir
apmokėjimo galimybę
užsieniečiams)

Valstybės rinkliavos mokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos
sąskaitą:
Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (kodas
188659752)
Mokėjimus prašome atlikti į šias VMI sąskaitas:
https://www.vmi.lt/cms/biudzeto-pajamu-surenkamoji-saskaita
Įmokos kodas: 5776
Mokėjimo paskirtis: Protokolo Nr.___
Valstybės rinkliavos už dokumentų ekspertizę sumokėjimą
patvirtinančio mokėjimo pavedimo arba kvito kopija pateikiama
LBEK kartu su kitais biomedicininio tyrimo dokumentais.

7.

Paslaugos teikimo
proceso aprašymas

Lietuvos bioetikos komitetas (toliau – LBEK) išduoda leidimą atlikti
biomedicininį tyrimą (toliau – leidimas), kai biomedicininį tyrimą
planuojama atlikti daugiau kaip vieno regioninio biomedicininių
tyrimų etikos komiteto veiklai priskirtoje teritorijoje. Biomedicininio
tyrimo užsakovas, jo įgaliotas atstovas ar pagrindinis tyrėjas (toliau
– pareiškėjas), norėdamas gauti LBEK leidimą, turi pateikti
dokumentus, kurių sąrašą tvirtina sveikatos apsaugos ministras.
Dokumentai LBEK pateikiami per atstumą, tiesiogiai kreipiantis į
Lietuvos bioetikos komitetą arba elektroniniu būdu per Elektroninių
valdžios vartų interneto tinklalapį www.epaslaugos.lt.
Visi pateikti dokumentai turi būti pasirašyti, o teikiamų dokumentų
kopijos turi būti patvirtintos notaro arba prašymą pasirašiusio (-ių)
asmens (-ų). Paraišką biomedicininiam tyrimui ir Biomedicininio
tyrimo etinio vertinimo anketą pildo ir pasirašo kiekvienas
pagrindinis tyrėjas atskirai. Už pateiktų dokumentų tikrumą yra
atsakingas prašymą pasirašęs (-ę) ir dokumentus (prašymo priedus)
pateikęs (-ę) asmuo (asmenys).
Pareiškėjas, teikdamas dokumentus ne elektroniniu būdu (popierine
forma) LBEK, pateikia papildomus reikalaujamų dokumentų
(originalai arba kopijos) rinkinius, skirtus regioniniams
biomedicininių tyrimų etikos komitetams.
LBEK leidimą išduoda, kai yra gauta teigiama LBEK biomedicininių
tyrimų ekspertų grupės išvada, kuri yra priimama LBEK
biomedicininių tyrimų ekspertų grupės posėdyje (toliau – posėdis).
Posėdžiai vyksta ne rečiau kaip kartą per mėnesį. Posėdyje svarstomi
dokumentai, kurie gauti ne vėliau kaip likus 20 darbo dienų iki
paskirtos posėdžio dienos. LBEK biomedicininių tyrimų ekspertų
grupės išvada nurodoma posėdžio protokole. Leidimą pasirašo
LBEK direktorius.
Leidimo originalas išduodamas pareiškėjui tiesiogiai atvykus į
LBEK arba išsiunčiamas paštu.

8.

Informacija ir
dokumentai, kuriuos turi
pateikti asmuo

Dokumentų, kuriuos privalo pateikti biomedicininio tyrimo
užsakovas, jo įgaliotas atstovas ar pagrindinis tyrėjas, norėdami gauti
leidimą atlikti biomedicininį tyrimą, sąrašas (patvirtintas Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 4 d.
įsakymu Nr. V-2):
1. Prašymas
2. Paraiška biomedicininiam tyrimui
3. Biomedicininio tyrimo protokolas
4. Biomedicininio tyrimo protokolo santrauka

5. Informuoto asmens sutikimo dalyvauti biomedicininiame tyrime
arba Informuoto asmens sutikimo dalyvauti biobanko veikloje forma
6. Biomedicininio tyrimo etinio vertinimo anketa
7. Tyrėjų gyvenimo aprašymai (curriculum vitae)
8. Pagrindinio tyrėjo ir biomedicininių tyrimų užsakovo civilinės
atsakomybės draudimo liudijimo kopija arba garantinis draudimo
bendrovės raštas, arba sveikatos priežiūros įstaigos civilinės
atsakomybės už pacientams padarytą žalą draudimo sutarties (jei
šioje sutartyje yra numatytas žalos, galinčios atsirasti biomedicininių
tyrimų, kuriuose dalyvaujantiems asmenims tyrimo tikslais taikomi
intervenciniai tyrimo metodai kelia tik nedidelį nepageidaujamą
laikiną poveikį tiriamojo sveikatai, metu, atlyginimas ir jei sveikatos
priežiūros įstaiga pati arba jos darbuotojas yra biomedicininio tyrimo
užsakovas arba sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojas yra tyrėjas
tokiame biomedicininiame tyrime) kopija (jei taikoma)
9. Biomedicininio tyrimo mokslinė recenzija (jei yra)
10. Biomedicininio tyrimo užsakovo patvirtinimas, kad vaistinis
preparatas, kurio įsigijimo išlaidos kompensuojamos iš Privalomojo
sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, neintervencinio
biomedicininio tyrimo metu bus skiriamas pagal teisės aktų nustatyta
tvarka patvirtintą diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašą, o jei jo nėra
– pagal diagnostikos ir gydymo metodiką, asmens sveikatos
priežiūros įstaigos patvirtintą diagnostikos ir gydymo protokolą arba
vaistinio preparato charakteristikų santrauką (kai planuojama atlikti
neintervencinį biomedicininį tyrimą su vaistiniu preparatu, kurio
įsigijimo išlaidos kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos
draudimo fondo biudžeto lėšų, jeigu toks patvirtinimas nenumatytas
biomedicininio tyrimo protokole).

Paslaugos teikėjo
kontaktinė informacija
(atsakingo darbuotojo
pareigos, vardas ir
pavardė, el. paštas,
telefono numeris)

Lietuvos bioetikos komiteto vyriausioji specialistė Natalija
Kancevičienė, tel. (8 5) 243 0009, el. p. lbek@bioetika.sam.lt

10.

Paslaugos teikėjo
veiksmų (neveikimo)
apskundimo tvarka

LBEK priėmus sprendimą atsisakyti išduoti leidimą, panaikinti ar
sustabdyti leidimo galiojimą, biomedicininio tyrimo užsakovas ir
(ar) pagrindinis tyrėjas turi teisę apskųsti jį teismui įstatymų
nustatyta tvarka.

11.

Organizacijų, kurios
paslaugų gavėjams gali

-

9.

Lietuvos bioetikos komiteto vyriausioji specialistė Patricija
Znaidauskaitė, tel. (8 5) 243 0009, el. p. lbek@bioetika.sam.lt;
epaslaugos@bioetika.sam.lt

teikti reikalingą
informacinę ar praktinę
pagalbą, kontaktai (jei
yra žinoma apie tokias
organizacijas)

