
 

ATSTOVO DALYVAVIMO ES IR KITŲ TARPTAUTINIŲ DARBO GRUPIŲ, 

KOMITETŲ, KOMISIJŲ POSĖDŽIUOSE DALYKINĖ ATASKAITA 

 

Posėdžio institucinė forma, vieta, laikas ir dalyviai: HORIZONTAS 2020  

1. Ekspertų darbo grupės, skirtos prioriteto „Visuomenės uždaviniai“ tikslui „Sveikata, 

demografiniai pokyčiai ir gerovė“, susitikimas. 

2016 m. gruodžio 14 d., Briuselis. 

Dainė Denisovienė. Švietimo ir mokslo ministerija. 

Dalyviai: ES ir asocijuotų šalių atstovai, EK atstovai. 

 

2. Svarstytas klausimas:   Strateginio programavimo 2018 – 2020 m. darbo programos 

nagrinėjimas.  

 

Posėdžio eigos apibendrinimas: 

 Patvirtinta parengta buvusiojo posėdžio santrauka. 

 Pristatyta mokslinių tyrimų iniciatyva SEURAT (pagal angl. Safety Evaluation Ultimately 

Replacing Animal Testing). Iniciatyva plėtos pažinimą apie reikalingus sprendimus dėl 

kartotinių dozių sisteminio toksiškumo bandymų pakeitimo in vivo. Iniciatyva yra sudaryta iš 6 

mokslinių tyrimų projektų, kurie prasidėjo 2011 m. ir vyksta penkerius metus. Projektų 

įgyvendinimo metu bendradarbiauja 70 Europos universitetų, mokslinių tyrimų institutų ir 

įmonių.  

 Naujoviškų vaistų iniciatyva (IMI 2) (pagal angl. Innovative Medicines Initiative) – yra viešojo 

ir privataus sektorių partnerystė. Tai bendra EK ir Europos farmacijos pramonės ir asociacijų 

federacijos (EFPIA) organizacija (kitaip dar vadinama  – NVI bendroji įmonė). Iniciatyva turi 

padėti siekti didinti klinikinių tyrimų sėkmės rodiklį, mažinti vaistų (pavyzdžiui, nuo vėžio, 

imuninės sistemos, kvėpavimo takų, neurologinių ir neurodegeneracinių ligų) kūrimo laiką, 

kurti naujus ligų, kurių atžvilgiu esama didelių nepatenkintų poreikių (pavyzdžiui, Alzheimerio 

liga) ir ribotos rinkos paskatos (pavyzdžiui, susijusios su atsparumu antimikrobinėms 

medžiagoms), terapijos būdus, plėtoti ligų diagnostikos ir gydymo biožymenis, mažinti vakcinų 

kandidačių nesėkmės rodiklį ir tobulinti vaistų kūrimo procesus.  

 Daugiausia susitikimo laiko skirta Strateginio programavimo dėl 2018 – 2020 m. darbo 

programos nagrinėjimui. Tematikos kvietimams apims 4 prioritetus, kiekvienas jų padalintas į 

tematines sritis, kurioms nustatyti tikslai, numatomo poveikio sritys. Prioritetų ir tematikų 

dėstymas toks: 

1.  Geresnė sveikatos priežiūra, ekonomikos augimas ir tvarios sveikatos priežiūros sistemos.  

Prioritete įtrauktos šios mokslinės tematikos: 

 Personalizuota medicina; 

 Inovatyvi sveikatos priežiūra; 

 Visuotinės sveikatos gerinimas; 

 Tvarios ir įrodymais grįstos sveikatos priežiūros sistemos; 

 Inovatyvus sveikatos priežiūros paslaugų teikimas – Priežiūros integracija. 

2. Bendros aplinkos vaidmens sveikatai ir gerovei nustatymas (angl. decoding). Prioritete įtrauktos 

šios mokslinės tematikos: 

 Žmogaus eksposomos; 

 Visuotiniai pokyčiai ir sveikata.  

3. Skaitmeninė transformacija sveikatos priežiūroje. Prioritete įtrauktos šios mokslinės tematikos: 

 e.sveikata ir m.sveikata (angl. term. eHealth, mHealth); 

 IT aktyviam ir sveikam senėjimui. 

4. Patikimi Didelių  duomenų sprendimai ir kibernetinis saugumas sveikatos priežiūrai. Prioritete 

įtrauktos šios mokslinės tematikos: 



 Patikimi Didelių duomenų sprendimai sveikatos priežiūrai; 

 Kibernetinis saugumas sveikatos priežiūrai. 

 Papildomai pristatyta čekų formuojama iniciatyva: siūlymas integruoti kvietimą į 2018-2020 m. 

tematikas tema „Life Science Alliance to address pecular barriers in EU-13“. Iniciatyvos tikslas 

yra įsteigti EU-13 šalių aljansą, apimantį pažangiausių institucijų vykdančioms gyvosios 

gamtos/ gyvybės mokslų susijusius tyrimus, ir tuo pačiu paskatinti EU-13 šalių dalyvavimą, 

efektyvias partnerystes programoje “Horizontas 2020”. 

 

 

3. Posėdžio sprendimai, kito posėdžio data: 

Pritarta programai. Esminių pastabų dėl analizuotos programos, vykdomų iniciatyvų ir projektų, 

nebuvo. Kitas „Sveikata, demografiniai pokyčiai ir gerovė“ programos komiteto ekspertų susitikimas 

planuojamas 2017 m. vasario 16 d. 

 

4. Pasiūlymai dėl tolesnių Lietuvos veiksmų:  

Pritarti darbo grupės veiklai, tęsti dalyvavimą darbo grupės veikloje. Pagal kompetenciją remti 

dalyvavimą programoje „Horizontas 2020“. 

 

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

Prie ataskaitos pridedami 2 pranešimai. 

 

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

elektroninio pašto adresas): 

 

Dainė Denisovienė, 

Švietimo ir mokslo ministerija 

Studijų, mokslo ir technologijų departamentas 

Technologijų ir inovacijų skyrius, 

vyr. specialistė, 

Tel. (8 5) 219 11 79, 

daine.denisoviene@smm.lt 

 

 

 


