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PRAŠYMAS
IŠDUOTI LIETUVOS BIOETIKOS KOMITETO PRITARIMO ATLIKTI KLINIKINĮ
VAISTINIO PREPARATO TYRIMĄ LIUDIJIMĄ

(data)

(vieta)
Prašau išduoti Lietuvos bioetikos komiteto pritarimo atlikti klinikinį vaistinio preparato
tyrimą liudijimą klinikiniam vaistinio preparato tyrimui(pavadinimas):

(toliau – tyrimas).
Tyrimo protokolo Nr.:______________________________
EudraCT Nr. _____________________________________
Tyrimo užsakovas: ________________________________
Tyrimo užsakovo įgaliotas atstovas:___________________
Tyrimą atliks:
Pagrindinio tyrėjo vardas, pavardė

Svarbi informacija apie tyrimą:

Įstaigos, kurioje bus atliekamas tyrimas,
pavadinimas:

2

PRIDEDAMA (pažymėkite pridedamus dokumentus):
1. Pagrindiniai dokumentai:
 Prašymas išduoti Lietuvos bioetikos komiteto pritarimo atlikti klinikinį vaistinio preparato
tyrimą liudijimą.
 EudraCT numerio gavimo patvirtinimas.
 Paraiška atlikti klinikinį vaistinio preparato tyrimą (lietuvių ir anglų kalba).
 Klinikinio vaistinio preparato tyrimo protokolas su visomis pataisomis.
 Asmens informavimo ir informuoto asmens sutikimo forma.
 Bendrijoskompetentingų institucijų, kurioms pateikta paraiška atlikti klinikinį vaistinio
preparato tyrimą, sąrašas ir informacija apie jų priimtus sprendimus
 Pareiškėjo įgaliojimas veikti užsakovo vardu, kai pareiškėjas nėra užsakovas.
2. Su tiriamuoju vaistiniu preparatu susiję dokumentai:
 Tyrėjo brošiūra.
 Europos Sąjungoje registruoto preparato charakteristikų santrauka.
 Registracijos liudijimai (jei yra), kai tyrime naudojami specialių savybių preparatai, pvz.,
genetiškai modifikuotų organizmų, radiofarmaciniai preparatai.
3. Su protokolu susiję dokumentai:
 Klinikinio vaistinio preparato tyrimo protokolo santrauka lietuvių kalba.
 Klinikinio vaistinio preparato tyrimo etinio vertinimo anketa.
 Nepriklausomo eksperto mokslinė ekspertizė (jei atlikta).
 Trumpa visų su tiriamuoju vaistiniu preparatu atliekamų klinikinių tyrimų apžvalga (jei
nėra Tyrėjo brošiūroje).
4. Su tyrimą vykdančiais asmenimis susiję dokumentai:
 Tyrėjų sąrašas ir gyvenimo aprašymai.
5. Su finansavimu susiję dokumentai:
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 biomedicininiame tyrime), kopija (jei taikoma).
 Informacija apie kitas numatomas išmokas už žalą, padarytą tiriamųjų sveikatai, kuri
susijusi su tiriamojo dalyvavimu tyrime.
 Užsakovo, tyrimo centro ir pagrindinio tyrėjo ar tyrėjo sutartis (-ys).
6. Kiti dokumentai:
 Sveikatos priežiūros įstaigos, kurioje planuojama atlikti tyrimą, vadovo patvirtinimas, kad
įstaiga turi teisę ir yra pajėgi atlikti visas tyrimo protokole numatytas diagnostikos ir gydymo
procedūras.
_____________________

_______________

(parašas)

(data)

__________

