
Atstovo veiklos finansavimo sutarties 

                      1 priedas 

 

ATSTOVO DALYVAVIMO ES IR KITŲ TARPTAUTINIŲ DARBO GRUPIŲ, 

KOMITETŲ, KOMISIJŲ POSĖDŽIUOSE DALYKINĖ ATASKAITA 

 

1. Posėdžio institucinė forma, vieta, laikas ir dalyviai: Seminaras tikslu įsteigti Tarptautinį 

personalizuotos medicinos konsorciumą (International Consortium for Personalized Medicine – 

IC PerMed). Briuselis, 2016.03.10. Dalyviai: ES šalių steigėjų atstovai, Europos komisijos 

atstovai. 

 

2. Svarstytas klausimas: Tarptautinio personalizuotos medicinos konsorciumo (International 

Consortium for Personalized Medicine – IC PerMed) steigimo darbai; pasiruošimas  tarptautinei 

konferencijai „Personalised Medicine Conference 2016“, Bussels, 2016.06.01-02 

 

3. Posėdžio eigos apibendrinimas: Posėdžio tikslas buvo kartu su mokslinių tyrimų steigėjų ir 

politikos formavimo atstovais iš ES šalių pratęsti diskusijas dėl Tarptautinio personalizuotos 

medicinos konsorciumo (TK PerMed) įsteigimo. Tai apėmė sprendimus, susijusius su TK 

PerMed valdymu, o taip pat inicijuojamą Tarptautinės personalizuotos medicinos konferencijos 

programą. Valdymas ir narystė: Dėl narystės TK PerMed nuspręsta, kad priklausys nuo 

visuomeninių ir privačių nepelno siekiančių mokslo tyrimų steigėjų ir politiką formuojančių 

organizacijų. Nebus stojamojo dalyvio mokesčio. Narystė priklausys nuo potencialių dalyvių 

iniciatyvumo ir potencialaus indėlio vystant personalizuotą mediciną. Valdymas: nuspręsta, kad 

laikinasis laikotarpis tęsis iki pirmojo veiklos plano (roadmap) paskelbimo 2016 spalio-lapkričio 

mėn., kas taip pat reikš oficialų TK PerMed įsteigimą. Pereinamuoju laikotarpiu Vykdomasis 

komitetas bus valdomas Europos Komisijos. TK PerMed veiklos planas: šį planą turi sudaryti 

įvykdomi moksliniai tyrimai, skirti iniciatyvos tikslams pasiekti. Kiekviena mokslinė veikla turi 

būti pagrįsta jos įdiegimo priemonėmis. Buvo siūloma šalims pateikti dalyvius į programos 

ruošimo Iššūkių grupes. Tai galima teikti adresu RTD-IC-PERMED@ec.europa.eu. 

Konferencijos programos atnaujinimas: konferencijos programa baigiama ruošti. Daugelis 

pranešėjų patvirtino dalyvavimą konferencijoje. Prašoma siųsti papildomus pranešimų siūlymus. 

 

 

4. Posėdžio sprendimai, kito posėdžio data:  tolesnis ruošimasis Tarptautinei personalizuotos 

medicinos konferencijai, užtikrinti glaudesnius ryšius tarp atskirų TK PerMed ruošimo Iššūkių 

grupių, koordinuoti jų veiksmus.  

 

Kitas Laikinojo vykdomojo komiteto posėdis planuojamas 2016.06.02 Briuselyje, 16:45-18.00 po 

Personalizuotos medicinos konferencijos.  

 

 

5. Pasiūlymai dėl tolesnių Lietuvos veiksmų: SAM ir LMT atstovams pateikti siūlymus dėl 

Tarptautinio personalizuotos medicinos konsorciumo steigimo, numatant Lietuvos indėlį jame 

(RTD-IC-PERMED@ec.europa.eu); dalyvauti Tarptautinėje  konferencijoje „Personalised 

Medicine Conference 2016“, Bussels, 2016.06.01-02 

 

 

 

mailto:RTD-IC-PERMED@ec.europa.eu


6. Pridedama informacija (posėdžio darbotvarkė, išdalyta medžiaga, nuorodos):  Draft Summary 

of Workshop to establish International Consortium for Personalised Medicine – IC PerMed, 10 

March 2016“.   Informacija apie Tarptautinę konferenciją „Personalised Medicine Conference 

2016“, Bussels, 2016.06.01-02. http://ec.europa/eu/permed2016  

 

 

 

7. Tiesioginis ataskaitos rengėjas (vardas ir pavardė, institucija, pareigos, telefono numeris, 

elektroninio pašto adresas): Prof.Virgilijus Ulozas, Lietuvos atstovas Europos Sąjungos 

mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ komitete „Sveikata, demografiniai 

pokyčiai ir gerovė“, LSMU ANG ligų klinikos vadovas, 8 37 327024, 

Virgilijus.ulozas@kaunoklinikos.lt 
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