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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: ES šalių narių mokslinių tyrimų 

personalizuotos medicinos srityje Laikinojo vykdomojo komiteto susitikimas 2016 m. 09.20 d.  

Briuselis. Dalyviai: ES šalių steigėjų atstovai, Laikinojo vykdomojo komiteto nariai, Europos 

komisijos atstovai. Viso dalyvavo 37 atstovai iš 22 šalių.  

 

2. Svarstytas klausimas: Susitikimo tikslas buvo aptarti Personalizuotos medicinos konferencijos, 

vykusios 2016.06.1-2 d. Briuselyje, rezultatus; konsolidizuoti mokslinių tyrimų darbotvarkę ir 

finalizuoti pasiūlytą Personalizuotos medicinos  tarptautinio konsorciumo (IC PerMed)   veiksmų 

planą/žemėlapį; sutarti dėl IC PerMed politikos ir narystės taisyklių bei pristatyti IC PerMed 

sekretoriatą bei jo koordinacines ir paramos veiklas.    

 

3. Posėdžio eigos apibendrinimas:  1.Personalizuotos medicinos konferencijos (2016.06.1-2) 

įvertinimas.  Konferencija įvertinta kaip labai sėkminga: joje dalyvavo apie 500 dalyvių, o 

internetinių dalyvių skaičius viršijo 2000. Buvo įtraukti nauji rėmėjai, pasiekti konkretūs 

rezultatai. Konferencijos medžiaga yra prieinama: http://ec.europa.eu/permed2016. 

Konferencijos ataskaita bus paskelbta artimiausiu laiku. Penkių PerMed iššūkių koordinatoriai 

trumpai apibendrino konferencijoje pasiektus rezultatus atskirų iššūkių srityse. (Iššūkis 1: 

Suvokimo ir įgaliojimų vystymas. Iššūkis 2: Duomenų masyvų (Big Data) ir ICY sprendimų 

integravimas.  Iššūkis 3: Perkeliant  fundamentinius tyrimus į klinikinius ir atvirkščiai. Iššūkis 4: 

Inovacijų perkėlimas į rinką. Iššūkis 5: Nepertraukiamos sveikatos apsaugos kūrimas). 2.IC 

PerMed įkūrimas.  Dėl narystės IC PerMed nuspręsta, kad  formali narystė bus organizuojama 

visuomeninių ir privačių nepelno siekiančių organizacijų pagrindu.  Kaip jau buvo nutarta 

anksčiau, narystė nebus grindžiama minimaliu finansiniu įnašu (“įėjimo bilietu”). Vietoj to, 

narystė reikš, jog IC PerMed nariai prisiima šiuos įsipareigojimus: - aktyviai prisidėti vystant ir 

atnaujinant IC PerMed veiklos planą/strategiją; - dalyvauti įdiegiant IC PerMed veiklos 

planą/strategiją; - kasmet informuoti apie pastangas ir pasiekimus įdiegiant IC PerMed tikslus 

bei veiklos planą; - priimti IC PerMed susitikimus (t.y. organizuoti Vykdomojo komiteto, iššūkių 

grupių susitikimų vietą bei jos aprūpinimą), paremti kviestinių ekspertų keliones į šiuos 

susitikimus. Valdymas. Formalus Vykdomasis komitetas bus kuriamas fundatorių organizacijų 

bei atitinkamą politiką formuojančių institucijų pasiūlymų pagrindu, pateikus Europos komisijai 

atitinkamą prašymą (Letter of interest). Vykdomasis komitetas susitiks du kartus per metus. Jo 

Valdymo grupė užtikrins efektyvų IC PerMed valdymą.   Iššūkių grupės ir jų vadovai.      Šios 

grupės dabartinėje sudėtyje ruoš galutinį IC PerMed veiklos planą. IC PerMed sekretoriatas. 

Toks sekretoriatas numatomas įkurti lapkričio viduryje. Jis užtikrins kasdieninę IC PerMed 

veiklą, organizuos būsimuosius susitikimus, sukurs ir monitoriuos IC PerMed tinklalapį. 3. IC 

PerMed veiklos plano finalizavimas. Dabartinį planą sudaro ilgas numatomų veiklų sąrašas. 

Jame būtina išskirti prioritetines veiklų sritis. Vykdomasis komitetas bus informuojamas apie 

šiuos darbus.    4. IC PerMed sekretoriato pristatymas. Sekretoriato atstovė paprašė numatyti 

2017 m. IC PerMed susitikimus.  P.Hongaard Andersen pasiūlė pavasarinį susitikimą surengti 

Kopenhagoje; o A.Vincente – rudeninį susitikimą surengti Lisabonoje.                       

4. Posėdžio sprendimai, kito posėdžio data: 

http://ec.europa.eu/permed2016


Kitas Personalizuotos medicinos darbo grupės posėdis planuojamas 2016.11.15, 10:00-17:00, Rue 

du Champ du Mars 21, 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) bei pateikti siūlymus dėl 

dalyvavimo IC PerMed Vykdomojo komiteto veikloje.   

 

 

 

6. Pridedama informacija: posėdžio darbotvarkė, išdalyta medžiaga, nuorodos.   

 

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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