
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: Tarptautinė personalizuotos medicinos 

konferencija (Personalised Medicine Conference 2016)  Briuselis, 2016.05.31-06.02. Dalyviai: 

ES šalių steigėjų atstovai, Europos komisijos atstovai.  

 

2. Svarstytas klausimas: Personalizuotos medicinos mokslinių tyrimų strategijos problemos; 

Tarptautinio personalizuotos medicinos konsorciumo (International Consortium for 

Personalized Medicine – IC PerMed) įkūrimas.  

 

3. Posėdžio eigos apibendrinimas: Konferencijoje buvo plačiai aptarti 4 iššūkiai, susiję su 

personalizuota medicina. Iššūkis 1. Suvokimo ir įgaliojimų vystymas. Personalizuota medicina 

(PM) žada efektyvesnę ligų prevenciją ir predikciją, o taip pat ankstesnį  ir efektyvesnį gydymą. 

Šiame iššūkyje buvo svarstomos tokios problemos: 1. Pacientų požiūris į PM ir kaip pacientų 

organizacijos įgalioja bendruomenę; 2.  PM eros švietimo strategijos; 3. Pacientų ir sveikatos 

apsaugos tarnybų vaidmuo transliacinėje medicinoje; 4. Didėjančio pacientų įsitraukimo 

poveikis sveikatos ekonomikai. Iššūkis 2. Duomenų masyvų (Big Data) ir ICY sprendimų 

integravimas. Šiame iššūkyje buvo svarstomos tokios problemos: 1. Duomenų jėga; 2. Holistinė 

duomenų/piliečių duomenų nuosavybė; 3. Sveikatos apsaugos duomenys; 4. Ligai specifinių 

duomenų interpretacija; 5. Duomenų prasmė; 6. Pacientų duomenys. Iššūkis 3. Perkeliant  

fundamentinius tyrimus į klinikinius ir atvirkščiai. Pagrindinė paskaita buvo skirta problemai 

– Iššūkiai perkeliant fundamentinius tyrimus į klinikinius PM tyrimus, ypač atsižvelgiant į 

bendradarbiavimą tarp fundamentinių mokslinių tyrimų mokslininkų ir klinicistų bei silpnąsias 

tokio bendradarbiavimo sritis, įgyvendinant PM.  Kitos varstytos problemos: 1.Nuo 

retrospektyvių į perspektyvias pacientų kohortas klinikinei validizacijai pagerinti; 2. Variacijos 

efekto supratimas (įrankių tūkstančiams variacijų analizuoti; naujų modelių, skirtų hipotezių  

kylančių iš molekulinės analizės, validizavimas); 3. Klinikinių studijų, skirtų PM, kūrimas; 4. 

Sėkmės istorijos specifiniuose medicinos domenuose ir šalyse. 5. Pasikeitimas tyrimų rezultatais 

ir jų dviejų krypčių sklaida tarp fundamentinių ir klinikinių mokslinių tyrimų bei 

tarpdisciplininis bendradarbiavimas; 6. Europinių sveikatos tyrimų infrastruktūrų (BBMRI, 

ELIXIR, EATRIS, EuroBioImaging) vaidmuo užtikrinant mėginių, duomenų ir infrastruktūros 

prieinamumą; 7. Biologinių žymenų validizacijos proceso optimizavimas. Iššūkis 4. Inovacijų 

perkėlimas į rinką. Pagrindinės paskaitos tema buvo – Perkeliant inovatyvius PM požiūrius į 

rinką: išmoktos pamokos ir ateities iššūkiai. Kitos svarstytos problemos: 1. Vėžys: inovacijų 

barjerai ir stimulai; 2. Centrinės nervų sistemos ligos – personalizuoto gydymo iššūkiai; 3. 

Predikcija ir prevencija – stimuliuojančios inovacijos; 4. Paciento vaidmuo – partneris ir lyderis; 

5. Personalizuotos terapijos ir diagnostika – patekimo į rinką iššūkiai; 6. Kontrolės perspektyvos 

ir ankstyvas dialogas. Iššūkis 5. Nepertraukiamos sveikatos apsaugos kūrimas. Pagrindinės 

paskaitos buvo skirtos: 1. PM įtaka nacionalinėms sveikatos apsaugos sistemoms; 2.PM įdiegimo 

ES šalyse patirtis. Kitos nagrinėtos problemos: 1. Bendradarbiavimo ir kolaboratyvių mokslinių 

tyrimų galimybės  tarp ir akademinės bendruomenės,  industrijos ir sveikatos rūpybos galimybės; 

2. Sveikatos ekonomikos tyrimai; 3. Sveikatos apsaugos valdymo sistemų tyrimai ir socialinis 

bendradarbiavimas.  

 



4. Posėdžio sprendimai, kito posėdžio data:  Personalizuotos medicinos konferencijos išdavoje 

įkurtas „Tarptautinis personalizuotos medicinos konsorciumas“ (International Consortium for 

Personalized Medicine – IC PerMed).    

 

Kitas Personalizuotos medicinos darbo grupės posėdis planuojamas 2016.09.20 arba 23 d. 

Briuselyje.  

 

 

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

Lietuvos aktyvaus įsijungimo į Tarptautinio personalizuotos medicinos konsorciumo veiklą, 

numatant Lietuvos indėlį jame (RTD-IC-PERMED@ec.europa.eu).  

 

 

 

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

informacija apie Tarptautinę personalizuotos medicinos konferenciją „Personalised Medicine 

Conference 2016“, Brussels, 2016.05.31-06.02: 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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