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ATSTOVO DALYVAVIMO ES IR KITŲ TARPTAUTINIŲ DARBO GRUPIŲ, 

KOMITETŲ, KOMISIJŲ POSĖDŽIUOSE DALYKINĖ ATASKAITA 

 

1. Posėdžio institucinė forma, vieta, laikas ir dalyviai: Socialinio iššūkio (SC1) „Sveikata, 

demografiniai pokyčiai ir gerovė“ 12-asis susitikimas, vykęs „Horizontas 2020“ programos 

komiteto kvietimu 2016 m. gegužės 25 d. Briuselyje. Viso buvo apie 50 dalyvių iš Europos šalių 

narių ir asocijuotų narių 

 

2. Svarstytas klausimas: 1) Darbo programos 2017 metams svarstymas ir projektų vertinimo 

procedūros 2) Projektų teiktų pagal 2016 m. sėkmingumo apibendrinimas 3) Retos ligų 

konsorciumo ir jo tolimesnės veiklos pristatymas 4) Sveikatos sistemos kai kuriose Europos 

Sąjungos šalyse  

 

3. Posėdžio eigos apibendrinimas: 

 

1. Susitikimas prasidėjo dienotvarkės pristatymu ir pritarimu teikiamai dienotvarkei. 

Pirmuoju dienotvarkės klausimu pristatytas 2017m. darbo programos svarstymas, kuris vyko 2016 

m. Trumpai pristatyta ir svarstymų eiga buvusiųjų susitikimų metu. 

2. 2017 m. šaukimų biudžetas bus suderintas 2017 liepos 25d. Tematikos 2017 m. jau 

paskelbtos, tačiau susidarius naujai imigracijos situacijai Europoje į šaukimų tematikas įtraukiamas 

ir migrantų psichologinės situacijos, potraumatinio šoko problemos. Pristatyti kiti tematikų 

papildymai. 

Prieš metus buvo susiderėta tarp šalių narių, kad 4 RIA tematikos bus paliktos dviejų vertinimo 

fazių. Pristatyta detali eiga kaip bus vertinamos dviejų vertinimo fazių paraiškos ir kaip bus 

vertinamos vienos vertinimo fazes paraiškos. Paraiškų vertinimas bus pristatomas informacinės 

dienos metu 2016 m. liepos mėn. ir nacionaliniame lygmenyje per nacionalinius atstovus ES šalyse 

narėse.  

Darbo programos svarstymas 2018-2020 vyks rugsėjo 21-22d. Paraiškos bus remiamos pagal 

problematikas, bet ne pagal specifines ligas. Konsultacijos vyks per nacionalinius atstovus, ir šalys 

pačios turi nuspręsti kas joms yra svarbu. Paraiškos bus multidisciplininės ir apims daug 

problematikų. Programa bus panaši kaip ir personalizuotos medicinos iššūkio struktūra. Toliau bus 

remiami kiti mažų įmonių projektai, ypač tie, kurie labai gerai buvo įvertinti ankstesniame šaukime, 

bet nebuvo įvertinti. 

Pristatyti 2016 m. kvietimų rezultatai, gautų paraiškų skaičius (visumoje apie 600 projektų pagal 

skirtingus šaukimus ir skirtingus finansavimo instrumentus), įveikusių reikiamą barjerą skaičius, 

ekspertinio vertinimo metodika ir kt. Iš visų įveikusių barjerą projektų viename šiais metais 

dalyvavo ir Lietuva. Tikimasi maždaug 10 proc. sėkmės. Kilo klausimas ir ginčas ar konsultacinės 

kompanijos, kurios dalyvauja rašant projektus gali būti ir vertintojai, kuriuos apmoka ES 

institucijos. Papildomi šaukimai 2016 m.: projektas su Japonija dėl robotronikos stringa, dėl 

skirtingų lėšų įsisavinimo būdo Japonijoje ir ES šalyse. Zika šaukimas gauta - 18 paraiškų, - vienos 

pakopos vertinimas, 5 paraiškos peržengė reikiamą barjerą. 

3. Retų ligų konsorciumas, pradėtas 2006m. (E-Rare_1), atnaujintas 2010m. ir dar kartą 

atnaujintas 2014 (E-RARE_3), iki šiol nebuvo finansuojamas iš H2020 programos lėšų. Retų ligų 

definicija remiasi orphanet tinklalapio medžiaga ir apibrėžimais. 

Retų ligų programoje dalyvauja 25 parneriai iš 17 Europos šalių, dalyvauja ir Latvija. E-Rare_3 

tikslas koordinuoti tarptautines pastangas, tiriant retas ligas. Kai kuriose šalyse sukurti stiprūs 

centrai akademiniu ar moksliniu pagrindu, o kai kurias atstovauja atskiros įstaigos arba verslo 

įmonės. 



E-Rare_3 tikslas suderinti veiksmus ir pasiūlyti galimybes tarptautiniu mastu retas ligas, derinti 

politinius ir mokslinius žingsnius, bendradarbiauti su farmacinėmis kompanijomis, kurios siūlo 

savo galimybes retų ligų tyrimuose. Padėti mažesnę patirtį turinčioms šalims. 

E-Rare_3 paskelbė keletą šaukimų, tai atviri ir tiksliniai šaukimai. Atviri šaukimai: klinikiniai 

tyrimai retų ligų srityje; fiziopatologija; ikiklinikiniai terapiniai tyrimai; gyvūnų modeliai, 

epidemiologija. Tiksliniai šaukimai – 2012 m. – jaunų mokslininkų inicijuotas projektas. E-Rare_3 

bendradarbiauja su kitomis organizacijomis. Retų ligų veikla negalima be bendradarbiavimo su 

pacientų organizacijomis. Bendradarbiavimas su EMA leidžia pasisakyti dėl našlaitėlinių vaistų 

įtraukimo retų ligų gydymui. Bendrų tarpnacionalinių projektų didėja. 2015 m. retų ligų šaukimus 

paskelbė ir H2020. E-Rare_3 ateitis – numatomi du papildomi bendri šaukimai  – 2017; 2018 m. 

Konsorciumo susitikimai numatomi liepos 6 d. Barselonoje; 2016 m. gegužės mėn. E-Rare_3 

kreipsis į šalių narių nacionalinius atstovus, dėl atstovų paskyrimo į retų ligų konsorciumą. Kaip 

Europos sąjunga prisidės prie retų ligų tyrimų? Numatomi du šaukimai ERA_NET ir EJP Cofund. 

Pacientai turėtų turėti gauti daugiausiai naudos iš retų ligų tyrimų. Pabrėžta, kad reikėtų plėsti 

tyrimus su Rytų Europos šalimis. Kaip finansuoti retas ligas? Ar ERA NET tinkamas instrumentas. 

Lėšomis turėtų prisidėti pagrindinės ligoninės, kuriose gydosi retomis ligomis sergantys pacientai. 

4. Antroje dalyje trys Europos Sąjungos šalys pristatė savo šalies sveikatos apsaugos sistemas 

– Didžioji Britanija, Olandija ir Italija. Jų pranešimus pridedu atskirai. 

 

4. Posėdžio sprendimai, kito posėdžio data: 2016 m. rugsėjo 21-22 d. 

5. Kiti I-ojo socialinio iššūkio (SC1) „Sveikata, demografiniai pokyčiai ir gerovė“ programos 

komiteto susitikimai numatomi rugsėjo 21 d.-22 d. 

 

 

6. Pasiūlymai dėl tolesnių Lietuvos veiksmų: 

 

 1. užmegzti ryšius su E_Rare-3 konsorciumu ir jame dalyvauti. Lietuvoje jau įkurtas retų ligų 

centras Vilniaus universiteto Santariškių klinikose ir antras centras LSMU, tokio centro 

dalyvavimas retų ligų konsorciumo veikloje duotų stimulą svarbiems retų ligų patogenezės 

tyrimams Lietuvoje 

 

 

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

medžiaga apie retų ligų tyrimų būklę ES; ir pasisakymai apie sveikatos apsaugos sistemas 

Didžiojoje Britanijoje ir Olandijoje. 

 

 

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

elektroninio pašto adresas): 

Jolanta Dadonienė, Vilniaus universitetas, profesorė, 866222092. Jolanta.dadoniene@mf.vu.lt 
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