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2022 M. PLANO TVIRTINIMO

Kaunas

Vadovaudamasis 2022 m. kovo 17 d. „Klinikinių vaistinių preparatų ir kitų biomedicininių

tyrimų etinio vertinimo ir priežiūros regioniniu lygiu įgyvendinimo (KRBTEK)“ (Nr. 2022-PRO-

00021 (8.12.Mr)) trišalės sutarties su Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerija ir Lie-

tuvos bioetikos komitetu 1.2.3 punktu ir Lietuvos Respublikos Viešojo administravimo įstatymo

364 straipsnio 2 dalies 1 punktu (Žin., 1999, Nr. 60-1945; Žin.,  2006, Nr.77-2975; Žin.,  2010,

Nr.81 -4228) bei  Biomedicininių tyrimų etinės  priežiūros  tvarkos aprašo pakeitimu,  patvirtintu

Lietuvos bioetikos komiteto direktoriaus 2013 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. V-3, 7 punktu (Žin.,

2013, Nr. 14-715),

1. T v i r t i n u Kauno regioninio biomedicininių tyrimų etikos komiteto biomedicininių

tyrimų planinio patikrinimo 2022 m. planą (pridedama).

2. Į g a l i o j u  Kauno regioninio biomedicininių tyrimų etikos komiteto pirmininką Gin-

tautą Gumbrevičių pasirašyti su Kauno regioninio biomedicininių tyrimų etikos komite-

to biomedicininių tyrimų planiniu patikrinimu susijusius dokumentus.

3. Į p a r e i g o j u Dokumentų valdymo tarnybą apie šį įsakymą informuoti Kauno regio-

ninio biomedicininių tyrimų etikos komiteto pirmininką Gintautą Gumbrevičių.

4. Įsakymo vykdymo kontrolę  p a v e d u  prorektorei mokslui prof. Vaivai Lesauskaitei. 

5. Šis įsakymas galioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki 2022 m. gruodžio 31 d. 

Rektorius                                     prof. Rimantas Benetis

Aurelija Radzevičienė, 8 37 327375, aurelija.radzeviciene  @lsmuni.lt   

mailto:aurelija.radzeviciene@lsmuni.lt
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KAUNO REGIONINIO BIOMEDICININIŲ TYRIMŲ ETIKOS KOMITETO
BIOMEDICININIŲ TYRIMŲ PLANINIO PATIKRINIMO 2022 M. PLANAS

Eil.
Nr.

Biomedicininis tyrimas Biomedicininio
tyrimo centras

Biomedicininio tyrimo
ir tyrimo centro

pasirinkimo kriterijai

Atlikimo
terminas

1. „Netaisyklingas
sąkandis ir periodonto

liga“

UAB
„Odontologijos

praktikos centras“,
Aušros g. 53,

Kaunas.

Biomedicininis tyrimas
ir tyrimo centras atitinka
Biomedicininių tyrimų

etinės priežiūros tvarkos
aprašo pakeitimo,

patvirtinto Lietuvos
bioetikos komiteto

direktoriaus 2013 m.
sausio 31 d. įsakymu Nr.
V-3 (Žin., 2013, Nr. 14-

715) 17.1, 17.4, 17.7,
17.8, 18.1 ir iš dalies

18.5 punktuose
nustatytus pasirinkimo

kriterijus  

2022 m.
spalio –
gruodžio

mėn.

2. „Investigating recovery
strategies to optimize

performance,
physiological recovery

and well-being in
basketball“

Lietuvos sporto
universitetas

Sporto g. 6, LT-
44221, Kaunas.

Biomedicininis tyrimas
ir tyrimo centras atitinka
Biomedicininių tyrimų

etinės priežiūros tvarkos
aprašo pakeitimo,

patvirtinto Lietuvos
bioetikos komiteto

direktoriaus 2013 m.
sausio 31 d. įsakymu Nr.
V-3 (Žin., 2013, Nr. 14-
715) 17.1, 17.2 ir 18.5
punktuose nustatytus
pasirinkimo kriterijus. 

2022 m.
spalio –
gruodžio

mėn.

3. „Šildymo ir vėsinimo po
fizinio krūvio poveikis
raumenų atsigavimui ir

adaptacijai skirtingo
pobūdžio treniruotėms“ 

Lietuvos sporto
universitetas

Sporto g. 6, LT-
44221, Kaunas.

Biomedicininis tyrimas
ir tyrimo centras atitinka
Biomedicininių tyrimų

etinės priežiūros tvarkos
aprašo pakeitimo,

patvirtinto Lietuvos
bioetikos komiteto

direktoriaus 2013 m.
sausio 31 d. įsakymu Nr.
V-3 (Žin., 2013, Nr. 14-

715) 17.1 ir 18.5
punktuose nustatytus
pasirinkimo kriterijus

2022 m.
spalio –
gruodžio

mėn.
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