
 

ATSTOVO DALYVAVIMO ES IR KITŲ TARPTAUTINIŲ DARBO GRUPIŲ, 

KOMITETŲ, KOMISIJŲ POSĖDŽIUOSE DALYKINĖ ATASKAITA 

 

1. Posėdžio institucinė forma, vieta, laikas ir dalyviai:  

Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų direktorato organizuotas susitikimas/seminaras „ES 

šalių mokslinių tyrimų personalizuotos medicinos (PM) srityje  steigėjų seminaras“.  Gegužės 22, 

2015. Rue du Champ de Mars 21/Marsveldstraat, 1050 Brussels 

 

2. Svarstyti klausimai ir susitikimo tikslai: 1. PM problemos pristatymas. ES valdymo struktūrų 

atstovai:  Europos medicinos agentūra;  ESFRI infrastruktūros, Didžiųjų duomenų visuomeninių-

asmeninių partnerystė; 2.Nacionalinų PM programų, strategijų, finansavimo apibendrinimas;.3. 

Darbinio PM apibrėžimo tobulinimas; 4.Europinės iniciatyvos strateginių tikslų nustatymas; 5. 

Iniciatyvos vykdymo kelių/lygmens nustatymas 

 

3. Posėdžio eigos apibendrinimas: Seminaras vyko aptariant  aukščiau nurodytus  klausimus. Buvo 

pristatyta PM situacija Lietuvoje.  Žiūr. Annex_PM_LT 

 

4.  

Aptartos problemos: 1. EK mokslinių tyrimų ir politikos veiklos PM srityje. 2. Horizon 2020 

patarėjų grupės sveikatos mokslinių tyrimų srityje rekomendacijos ir aktualijos. 3. PM būklės ES 

šalyse aptarimas. 4. ES veiksmų planas remiant PM mokslinius tyrimus ES šalyse. Detaliau – 

priede:  pateiktų pranešimų medžiagoje.  

 

5. Posėdžio sprendimai, kito posėdžio data:   

Pasiūlytas toks PM apibrėžimas: Personalized Medicine is defined as a medical model using 

characterization of individual‘s phenotypes and and genotypes (e.g. molecular profiling, medical 

imaging, lifestyle data) for tailoring the right therapeutic strategy for the right person at the right 

time, and/or to determine the predisposition to disease and/or to deliver timely and targeted 

prevention (Horizon 2020 Society Challenge 1 Advisory Group Report) 

 

Preliminari kito posėdžio data – 2015 rugsėjis. 

 

6. Pasiūlymai dėl tolesnių Lietuvos veiksmų: Aptarti su nacionaliniais PM mokslinių tyrimų 

rėmėjais Lietuvos ambicijų/įsipareigojimų apimtį PM srityje, nustatyti/aptarti bendradarbiavimo 

tarp ES šalių ir tarp ES šalių  EK būdus.  

Pateikti Lietuvos pasiūlymus PM mokslinių tyrimų srityje. 

 

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

 Seminaro ataskaita, pranešimų medžiaga. 

 

 

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

elektroninio pašto adresas): Virgilijus Ulozas, LSMU, profesorius, 868715921, 

Virgilijus.ulozas@kmuk.lt  

 


