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1. BIUDŽETAS, PAREIGYBĖS, STRATEGINIAI TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS
1.1. LIETUVOS BIOETIKOS KOMITETO GAUTI BIUDŽETO ASIGNAVIMAI 2005-2011 METAIS
(TŪKST. LT)
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

1.2. LIETUVOS BIOETIKOS KOMITETO PAREIGYBIŲ SĄRAŠAS
Eil. Nr.

Pareigybių pavadinimas

Valstybės tarnautojas (VT)
/ Darbuotojas, dirbantis pagal
darbo sutartį (DS)
VT

Pareigybių
skaičius

1.

Direktorius

2.

Vyriausiasis specialistas

VT

3

3.

Vyriausiasis specialistas
(buhalteris)
Specialistas

DS

1

DS

4

4.

3

1
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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.
2010 metais išduoti 77 leidimai atlikti biomedicininius tyrimus ir 80 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. Išduota 225 pritarimų jau vykstančių klinikinių vaistinių preparatų tyrimų
dokumentų esminėms pataisoms. Parengta 204 paklausimai ar atsakymai į paklausimus
biomedicininių tyrimų klausimais, išnagrinėta 740 klinikinių vaistinio preparato tyrimų saugumo
pranešimų. Lietuvos bioetikos komitetas teikia metodinę pagalbą regioniniams biomedicininių
tyrimų etikos komitetams, bei kontroliuoja jų veiklą.
2010 metais buvo tobulinama biomedicininių tyrimų apskaitos ir registracijos elektroninė duomenų
bazė, leidžianti generuoti patikimą biomedicininių tyrimų statistiką, stebėti biomedicininių tyrimų
raidos tendencijas bei leidžianti optimizuoti darbuotojų atliekamą darbą.
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
120, įvykdyta – 86 (įvykdymas – 72 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 – 71,
(įvykdymas – 79 proc.). Produkto vertinimo kriterijaus „Išvadų dėl klinikinių preparatų ir kitų
biomedicininių tyrimų skaičiaus” planuota reikšmė buvo 150, įvykdyta – 169 (įvykdymas – proc. 112
proc.).
2010 metais išduota mažiau leidimų atlikti biomedicininius tyrimus ir pritarimų atlikti klinikinius
vaistinio preparato tyrimų liudijimus nei planuota dėl sumažėjusio pateiktų prašymų dėl leidimo
atlikti biomedicininį tyrimą ar pritarimo liudijimą atlikti klinikinį vaistinio preparato tyrimą išdavimo
skaičiaus.
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2010 M. LIETUVOS BIOETIKOS KOMITETO IR REGIONINIŲ BIOMEDICININIŲ TYRIMŲ ETIKOS
KOMITETŲ PATVIRTINTŲ KLINIKINIŲ VAISTINIO PREPARATO TYRIMŲ IR KITŲ BIOMEDICININIŲ
TYRIMŲ SANTYKIS

2010 M. KLINIKINIŲ VAISTINIŲ PREPARATŲ TYRIMŲ PASKIRSTYMAS PAGAL MEDICINOS SRITIS
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2010 M. KLINIKINIŲ VAISTINIO PREPARATO TYRIMŲ PASISKIRSTYMAS PAGAL TYRIMŲ FAZES

2005-2010 M. LIETUVOS BIOETIKOS KOMITETO IR REGIONINIŲ BIOMEDICININIŲ TYRIMŲ ETIKOS
KOMITETŲ PATVIRTINTŲ KLINIKINIŲ VAISTINIO PREPARATO TYRIMŲ IR KITŲ BIOMEDICININIŲ
TYRIMŲ SKAIČIUS
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2008-2010 M. LIETUVOS BIOETIKOS KOMITETO IŠNAGRINĖTŲ KLINIKINIŲ VAISTINIŲ PREPARATŲ
TYRIMŲ SAUGUMO INFORMACIJOS PRANEŠIMŲ SKAIČIUS

2005-2010 M. LIETUVOS BIOETIKOS KOMITETO IŠDUOTŲ PRITARIMŲ KLINIKINIO VAISTINIO
PREPARATO TYRIMO DOKUMENTŲ ESMINEI PATAISAI SKAIČIUS
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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.
2010 metais aktualiausi klausimai buvo susiję su Biomedicininių tyrimų etikos įstatymo taikymo
apimtimi (klinikinio vaistinio preparato tyrimo ir kitų biomedicininių tyrimų skirtis, biomedicininio ir
socialinio skirtis), šio įstatymo nuostatomis dėl liudininkų vaidmens psichiatriniuose tyrimuose,
Vaiko teisių apsaugos tarnybų vaidmens atliekant biomedicininius tyrimus, valstybės rinkliavos už
nekomercinius biomedicininius tyrimus rinkimo, civilinės atsakomybės draudimo taikymo. Taip pat
aiškinimo reikalavimo Sveikatos apsaugos ministro įsakymo nuostatos dėl klinikinių vaistinių
preparato tyrimų saugumo informacijos pateikimo. Atsiliepiant į šias reikmes, parengti atsakymai į
klausimus buvo pateikti ne tik pareiškėjams, bet ir patalpinti Lietuvos bioetikos komiteto interneto
svetainėje. Siekiant aiškiau apibrėžti leidimų atlikti biomedicininius išdavimo tvarką atliekant
neintervencinius vaistinių preparatų tyrimus, inicijuota darbo grupė neintervencinių vaistinių
preparatų tyrimų teisiniam reguliavimui tobulinti bei parengtas Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro įsakymo projektas. Siekiant išaiškinti nuostatas dėl Vaiko teisių apsaugos
tarnybos vaidmens kreiptasi į atsakingas institucijas.
2010 metais parengti 192 oficialūs raštai-atsakymai į paklausimus ar paklausimai, išnagrinėti 4
piliečių skundai.
2010 metais parengti 2 straipsniai („Biomedicininių tyrimų su suaugusiais negalinčiais duoti
sutikimo asmenimis teisinis reglamentavimas ir etinės problemos“; „Etiniai „už“ ir „prieš“ dirbtinio
(pagalbinio) apvaisinimo diskusijoje“).
Papildyta ir atnaujinta su biomedicininiais tyrimais susijusi informacija Lietuvos bioetikos komiteto
interneto svetainėje: nuolatos peržiūrima ir atnaujinama informacija apie teisės aktus,
planuojamus biomedicininių tyrimų ekspertų posėdžių datas, papildoma naujienomis. 2010 metais
svetainė papildyta informacija apie biomedicininių tyrimų istorinę raidą bei regioninius
biomedicininių tyrimų etikos komitetus. Nuo 2010 metų Lietuvos bioetikos komitetas interneto
svetainėje viešai skelbia informaciją apie biomedicininius tyrimus, kuriuos leista vykdyti Lietuvoje,
pateikiant išsamią vartotojams svarbią informaciją apie tyrimo centrus, užsakovą. 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.
Vykdant informacinę veiklą, 2010 metais Lietuvos bioetikos komiteto darbuotojai skaitė paskaitą ir
dalyvavo diskusijose aktualiais bioetikos klausimais susitikime su Vilniaus Jėzuitų gimnazijos
moksleiviais ir mokytojais, teikė interviu apie klinikinius tyrimus žurnalui „Valstybė“ ir Lietuvos
televizijos laidai „Pulsas“, interviu eutanazijos tema laikraščiui „Valstiečių laikraštis“.
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3.1. SEMINARAI
Seminaras „Negalinčių duoti sutikimo asmenų dalyvavimo biomedicininiuose tyrimuose etiniai ir
teisiniai aspektai“ 2010 m. balandžio 20 d.
Šio seminaro tikslas – aptarti etines ir teisines problemas, susijusius su negalinčių duoti sutikimo
suaugusių asmenų dalyvavimu biomedicininiuose tyrimuose. Atlikta Europos šalių teisės aktų
analizė, bei atstovavimo instituto apžvalga, Lietuvos bioetikos komiteto specialistė skaitė
pranešimą „Biomedicininiai tyrimai su suaugusiais asmenimis, negalinčiais duoti sutikimo: Europos
teisės aktų apžvalga“, etinį ir teisinį problemų vertinimą pateikė Lietuvos bioetikos komiteto
kolegijos nariai. Seminare dalyvavo mokslininkai, medicinos studentai.
Seminaras „Asmens informavimo ir informuoto asmens sutikimo formų vertinimo gairės“ 2010
m. birželio 9 d.
Šio seminaro tikslas – viešai pristatyti biomedicininius tyrimus reglamentuojančių teisės aktų
aktualijas, diskutuoti reikalavimų ir rekomendacijų asmens informavimo ir informuoto asmens
sutikimo formai projektus, aptarti, kaip ir kiek 2010 m. gegužės 14 d. įsigaliojęs Sveikatos apsaugos
ministro įsakymas dėl Biomedicininių tyrimų apskaitos ir informacijos apie juos kaupimo, saugojimo
ir teikimo bus naudingas regioniniams biomedicininių tyrimų etikos komitetams, visuomenei ir
institucijoms. Remiantis seminaro metu vykusia diskusija ir išsakytomis pastabomis, buvo
patobulintos ir priimtos Lietuvos bioetikos komiteto rekomendacijos Asmens informavimo ir
informuoto asmens sutikimo formai, patvirtintos 2010 m. rugsėjo 28 d. Lietuvos bioetikos komiteto
biomedicininių tyrimų ekspertų grupės posėdyje.
Seminaras „Žmogaus audinių ir ląstelių paėmimas, saugojimas ir perdavimas mokslinių tyrimų
tikslais“ 2010 m. rugsėjo 9-10 d.
Šio seminaro tikslas – įvertinti Lietuvoje ir kaimyninėse valstybėse galiojančius žmogaus audinių ir
ląstelių paėmimą, saugojimą ir perdavimą tyrimo tikslais reglamentuojančius dokumentus ir šių
dokumentų poveikį moksliniams tyrimams minėtose valstybėse, pasidalinti geros praktikos
pavyzdžiais. Seminare pranešimus skaitė Lietuvos bioetikos komiteto atstovai bei pakviesti
ekspertai iš Vengrijos, Nyderlandų, Vokietijos, Švedijos, Airijos, Italijos, Baltarusijos, taip pat
Lietuvos valstybinių institucijų ir įmonių atstovai, kurių veikla susijusi su žmogaus biologinės
medžiagos panaudojimu moksliniuose tyrimuose. Lietuvos bioetikos komiteto darbuotojai parengė
ir skaitė pranešimus „Moksliniai tyrimai su mirusio žmogaus biologine medžiaga: ar reikalingas
sutikimas?“ ir „Kaip mokslinių tyrimų su biologine medžiaga etinė priežiūra gali būti lyginama su
kitų tipų moksliniais tyrimais, kurių objektas yra žmogus?“
Seminaras „Atleidimo nuo informuoto asmens sutikimo gavimo reikalavimo kriterijai ir
aplinkybės“, 2010 m. lapkričio 19 d.
Šio seminaro tikslas – aptarti kriterijus, kurių laikydamiesi komitetai gali atleisti tyrėjus nuo
reikalavimo gauti informuoto asmens sutikimą dokumentų ir biologinės medžiagos tyrimams,
pasidalinti patirtimis, apsvarstyti galimus kriterijus iš skirtingų perspektyvų - mokslininkų, etikos
komitetų, pacientų.
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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). Lietuvos bioetikos komiteto
direktorius yra minėtos institucijos vicepirmininkas.
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. 2010 metais Lietuvos
bioetikos komitetas kartu su partneriais iš Bonos universiteto dalyvavo rengiant projekto “EUREC:
Europos tyrimų etikos komitetų bendradarbiavimo tinklas” paraišką 7-osios Europos Bendrijos
Bendrosios programos paramai gauti.

4. TEISĖS AKTŲ RENGIMAS IR TOBULINIMAS
Siekiant tobulinti biomedicininių tyrimų etinės priežiūros sistemą Lietuvoje parengtas ir Lietuvos
Respublikos Seime registruotas Lietuvos Respublikos biomedicininių tyrimų įstatymo 2, 4, 6, 11 ir
13 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas (XIP-2816), kuriuo siekiama pakeisti
įstatymo nuostatas, ribojančias biomedicininių tyrimų užsakovo ir pagrindinio tyrėjo civilinės
atsakomybės draudimo paslaugas teikiančių bendrovių veiklą Lietuvoje, o taip pat patikslinti
nuostatas dėl biomedicininių tyrimų civilinės atsakomybės draudimo reikalavimo taikymo
minimalios rizikos biomedicininiams tyrimams bei įstatymo lygiu sureguliuoti Lietuvos bioetikos
komiteto biomedicininių tyrimų ekspertų grupės sudarymą bei kompetenciją. Parengti 8 Sveikatos
apsaugos ministro įsakymų projektų ir 18 Lietuvos bioetikos komiteto įsakymų.
Siekiant aiškiau reglamentuoti biomedicininius tyrimus pakeisti ir priimti nauji poįstatyminiai teisės
aktai. Atnaujinti reikalavimai ir dokumentų, kurie pateikiami norint gauti leidimą atlikti
biomedicininį tyrimą ar pritarimą atlikti klinikinį vaistinio preparato tyrimą liudijimą, formos.
Parengtos rekomendacijos biomedicininiuose tyrimuose naudojamų tiriamųjų asmenų sutikimo
formų rengimui. Užtikrinant informacijos apie Lietuvoje vykdomus klinikinius vaistinių preparatų ir
kitus biomedicininius tyrimus prieinamumą visuomenei, parengtas Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2010 m. gegužės 6 d. įsakymas Nr. V-405 „Dėl Biomedicininių tyrimų apskaitos ir
informacijos apie juos kaupimo, saugojimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr.
55-2705). Inicijuota darbo grupė neintervencinių vaistinių preparatų tyrimų teisiniam reguliavimui
tobulinti, parengtas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo projektas,
patikslinantis leidimų atlikti biomedicininius išdavimo tvarką atliekant neintervencinius vaistinių
preparatų tyrimus. Taip pat parengtas Lietuvos bioetikos komiteto pirmininko įsakymo projektas
dėl Biomedicininių tyrimų su medicinos dokumentais atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
Siekiant optimizuoti bioetikos reikalavimų laikymosi priežiūrą ir įgyvendinti Lietuvos Respublikos
viešojo administravimo įstatymo nuostatas Lietuvos bioetikos komiteto pirmininko 2010 m. spalio
29 d. įsakymu Nr. V-13 pakeistas Asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros atitikimo bioetikos
reikalavimams kontrolės ir juridinių asmenų bioetikos reikalavimų laikymosi priežiūros tvarkos
aprašas (Žin., 2010, Nr. 129-6620). Taip pat patvirtintas ir paskelbtas Teisės aktų, reguliuojančių
Lietuvos bioetikos komiteto veiklą ir įtvirtinančių Lietuvos bioetikos komitetui priskirtos priežiūros
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srities reikalavimus, sąrašas (patvirtintas Lietuvos bioetikos komiteto pirmininko 2010 m. gruodžio
15 d. įsakymu Nr. V-16).
Lietuvos bioetikos komiteto kolegija išnagrinėjo ir pateikė išvadas dėl Lietuvos Respublikos
pagalbinio (dirbtinio) apvaisinimo įstatymo projektų.

5. KITA VEIKLA
KORUPCIJOS PREVENCIJOS ĮGYVENDINIMO PROGRAMA
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. lapkričio mėn. 17 d.
įsakymu Nr. V-942 „Dėl korupcijos prevencijos sveikatos sistemoje programos patvirtinimo“, 2010
m. vasario mėn. 8 d. Lietuvos bioetikos komiteto pirmininko įsakymu Nr. V-04 buvo patvirtinta
2009-2010 m. korupcijos prevencijos programa ir korupcijos prevencijos programos priemonių
planas. Šią informaciją galima rasti komiteto internetinėje svetainėje.
Kiekvienais metais atliekamas korupcijos pasireiškimo tikimybės pagal veiklos sritis nustatymas
pasirinktose ir/arba Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos nurodytose veiklos
srityse. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 „Dėl
Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos patvirtinimo“ bei sveikatos apsaugos ministro 2010 m.
liepos 12 d. įsakymu Nr. V-625 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos ir jai
pavaldžių įstaigų veiklos sričių, kuriose yra korupcijos pasireiškimo tikimybė, analizės ir vertinimo
2010 metais“, Lietuvos bioetikos komitetas pateikė motyvuotą išvadą dėl korupcijos pasireiškimo
tikimybės viešųjų pirkimų srityje. Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo metu nebuvo
aptikta teisės aktų ir įstaigos veiklą reglamentuojančių dokumentų neatitikčių.
VIEŠIEJI PIRKIMAI
2010 metais Lietuvos bioetikos komitete buvo vykdomi tik mažos vertės viešieji pirkimai. 2010 m.
Lietuvos bioetikos komiteto numatomų vykdyti prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planas
patvirtintas 2010 m. kovo mėn. 10 d. pirmininko įsakymu Nr. V-05. Supaprastintų viešųjų pirkimų
taisyklės buvo patvirtintos 2010 m. kovo 18 d. komiteto pirmininko įsakymu Nr. V-06, kuriuo 2008
m. patvirtintos viešųjų taisyklės neteko galios. Minėtas planas bei taisyklės paskelbtos Centrinėje
viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) bei komiteto interneto svetainėje.
2010 m. kovo 19 d. pirmininko įsakymu Nr. V-07 buvo pakeistas supaprastintų viešųjų pirkimų
komisijos darbo reglamentas.
2010 metais prekių ir paslaugų buvo įsigyta už 36 807,93 Lt. 2010 metais buvo sudaryta 10
autorinių sutarčių.
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