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COST veikla projekte CA 15222 „Europinis kaštų monitoringo ir sveikatos priežiūros
kokybės gerinimo tinklas“ http://www.cost.eu/COST_Actions/ca/CA15222 patvirtinta 2016
vasario 26 d. Jos narių pirmasis susitikimas vyko 2016 metų spalio 25 dieną Briuselyje. Čia
buvome supažindinti su valdymo komiteto narių pareigomis bei prievolėmis, veiklos
finansavimo taisyklėmis, biudžetu ir išrinkome COST veiklos pirmininką ir jo pavaduotojus.
Buvo suformuotos 4 darbinės grupės ir aptartos mokslinio tyrimo tematikos. Vienos iš jų
(WG3:Evaluation criteria of large scale testing of innovative care systems) vadove buvo
išrinkta Dalia Krikščiūnienė. Buvo sukurtas tinklaraštis https://www.facebook.com/CA15222/.
1917 m. vasario 22-23 dienomis vyko pirmasis COST 15222 valdymo komiteto
susitikimas Liublianoje, Slovėnijoje. Dalyvavo 56 žmonės iš 21 Europos valstybės. Svarstyta
grupių veikla, mokslinių tyrimų kryptys, tyrimų viešinimo perspektyvos dalyvaujant
tarptautinėse konferencijose ir rengiant bendrus straipsnius. Kiekvienos darbinės grupės
vadovai pristatė atliktus darbus ir tolimesnių veiklų planus. Nutarta organizuoti trumpalaikius
darbinių grupių susitikimus atskirai nuo valdymo komitetų posėdžių. Aptartos jaunųjų tyrėjų
galimybės dalyvauti trumpalaikiuose moksliniuose vizituose COST narių organizacijose.
Pirmųjų veiklos metų rezultatai buvo aptarti 2017 metų rugsėjo 19-20 dienomis
susitikime vykusiame Aleksandropolyje, Graikija. Pasitarime dalyvavo atstovai iš 19 šalių.
Buvo aptartas COST biudžetas, susitikimo pirmininkė Inger Ekman (Švedija) pateikė veiklos
finansinę ataskaitą. Pastebėta, kad išlaidos mažesnės nei numatytos pagal planą ir labai trūksta
tyrėjų dalyvaujančių trumpalaikiuose moksliniuose vizituose, konferencijose bei viešinančių
tyrimų rezultatus prestižiniuose mokslo leidiniuose. Numatyta sustiprinti darbinių grupių
veiklą įjungiant mokslininkus dirbančius sveikatos priežiūros kokybės gerinimo srityje. Dabar
jau kiekvienoje darbinėje grupėje dalyvauja vidutiniškai 12-17 tyrėjų. Buvo susitarta sekantį
valdymo komiteto susitikimą organizuoti 2018 metų vasario 21-22 dienomis Dubline, Airija.
Šiuo metu į COST CA15222 veiklą jau įsijungė 27 valstybių atstovai.
Per pirmuosius COST 15222 veiklos metus Lietuvos komanda tyrimo rezultatus pristatė
2 tarptautinėse konferencijose ir publikavo 2 straipsnius konferencijų medžiagoje (su COST
CA15222 veiklos prieskyromis):
Krikščiūnienė, Dalia; Sakalauskas, Virgilijus. AHP model for quality evaluation of healthcare system
// Information and software technologies : 23rd international conference, ICIST 2017, Druskininkai,
October12- 14, 2017 : proceedings / editors: Robertas Damaševičius, Vilma Mikašytė . - Book series
: Communications in Computer and Information Science. Vol 756. Cham : Springer Nature. ISSN
1865-0929. eISSN 1865-0937. 2017, Vol. 756, p. 129-141.
Krikščiūnienė, Dalia; Sakalauskas, Virgilijus. DEA based algorithm for EU healthcare efficiency
evaluation // Business information systems workshops BIS 2017, Poznan, Poland, 28-30 June /
editor Witold Abramowicz . - Series : Lecture notes in business information processing. Vol 303.
Cham : Springer International Publishing, 2017. ISBN 9783319690223. eISBN 9783319690230. p.
97-109.
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