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SVEIKATOS
TECHNOLOGIJŲ
IR
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TREČIOSIOS DISKUSIJOS APIBENDRINIMAS

GRUPĖS

Diskusijos tikslas: aptarti „Sveikatos technologijų ir biotechnologijų“ prioritetinės
krypties el. apklausos rezultatus bei identifikuoti konkrečius Lietuvos MTEP ir
inovacijų prioritetus.
Diskusija įvyko: 10.00 – 14.00 val.
Vieta: Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykla, 407 aud. Saulėtekio al. 22,
Vilnius
Diskusijos darbotvarkė:
09.30 – 10.00 Dalyvių registracija, pasitikimo kava.
10.00 – 10.15 Įžanginis žodis.
10.15 – 11.00 Pirmosios ir antrosios diskusijų metu suformuluotų technologijų /
procesų sąrašo pristatymas.
11.00 – 11.30 „Sveikatos technologijų ir biotechnologijų“ prioritetinės krypties“ el.
apklausos rezultatų pristatymas, aptarimas.
11.30 – 11.40 Pertrauka.
11.40 – 12.25 Konkrečių
prioritetų
technologijų
formuluočių
tikslinimas,
koregavimas.
12.25 – 13.10 Grupių darbo rezultatų pristatymas ir konsensuso formavimas.
Diskusijos moderatorius – Edgaras Leichteris.
Diskusijos dalyviai:
Mokslo atstovai: Gintaras Valinčius (grupės vadovas), Vilmantė Borutaitė,
Laimonas Griškevičius, Vaiva Lesauskaitė, Arūnas Lukoševičius, Osvaldas Rukšėnas,
Kęstutis Sasnauskas, Vytenis Punys.
Verslo atstovai: Arvydas Janulaitis (grupės vadovas),
Dienys Gervydas,
Aleksandras Laucevičius, Arvydas Laurinavičius, Romanas Ramanauskas, Justinas
Ivoška, Dalius Jotužis.
Valstybės valdymo/ viešojo administravimo atstovai: Kristina Auruškevičienė,
Edita Bagdonaitė, Dainė Denisovienė.
Stebėtojai: Ramojus Reimeris, Eglė Mykolaitinė, Marija Veniūtė.
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Fasilitatoriai: Andrius Jaržemskis, Ieva Adomaitytė – Subačienė, Ieva Černeckytė,
Gintarė Vitkauskaitė, Aurimas Danilevičius.
DISKUSIJOS EIGA:
1. ĮVADAS Į
LEICHTERIS.

DISKUSIJĄ,

TAISYKLIŲ

PAAIŠKINIMAS

–

EDGARAS

Moderatorius padėkojo susirinkusiems ir priminė trečiosios diskusijos tikslą –
detalizuoti ekspertų išskirtų technologijų / procesų konkretų turinį: tikslus bei
uždavinius. Moderatorius pakvietė MOSTOS atstovą Ramojų Reimerį pristatyti
Sumanios specializacijos tikslus, prioritetų pavyzdžius, įgyvendinimo ir
finansavimo klausimus.

2. ĮVADAS
Į
DISKUSIJĄ,
SUMANIOS
PAAIŠKINIMAS – RAMOJUS REIMERIS.

SPECIALIZACIJOS

TIKSLŲ

MOSTOS atstovas padėkojo dalyviams už dalyvavimą diskusijose. Ramojus
Reimeris pabrėžė, kad trečiosios bangos diskusija yra svarbiausia, jos metu sričių
ekspertai turi nuspręsti dėl prioritetų bei juos sukonkretinti. Buvo pristatytas
mechanizmas, kuriuo vadovaujantis prioritetai gali būti įgyvendinti. Taip pat buvo
akcentuoti Sumanios specializacijos tikslai:


Sutelkti politinę paramą ir investicijas į ribotą skaičių prioritetų.



Geriausiu būdu išnaudoti šalies stiprybes, konkurencinius pranašumus ir
kompetencijos potencialą.



Remti technologines ir praktika
privataus sektoriaus investicijas.



Aktyviai įtraukti suinteresuotąsias šalis, skatinti inovacijų ir MTEP plėtrą.



Sprendimus grįsti įrodymais, diegti stebėsenos ir vertinimo sistemas.

grindžiamas

inovacijas

bei

skatinti

Ramojus Reimeris pristatė, kaip bus finansuojama Sumani specializacija, nurodė,
kad didžioji dalis lėšų (bet ne 100 proc.), numatytų pirmajam Veiksmų programos
prioritetui „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“, yra
skirta Sumanios specializacijos strategijos įgyvendinimui. Sumanios specializacijos
prioritetų įgyvendinimo metu numatoma koncentruoti investicijas tyrimams,
kuriais siekiama komercinių tikslų, tačiau tai nereiškia, kad bus mažinama parama
tyrimams, kuriais siekiama pasaulio pažinimo. Parama fundamentiniams tyrimams
bus numatyta atskirai.
Pranešėjas taip pat paminėjo prioritetų tvirtinimo tvarką bei detalizavo prioritetų
įgyvendinimo eigą (1 paveikslas).
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1 paveikslas. Prioritetų įgyvendinimo eiga

3. ĮVADAS Į DISKUSIJĄ, PIRMŲJŲ DISKUSIJŲ REZULTATŲ APTARIMAS,
PRIORITETŲ IR EL. APKLAUSOS APŽVALGOS PRISTATYMAS – GINTARAS
VALINČIUS.
Pranešėjas pristatė pirmosios ir antrosios diskusijų rezultatus: technologijų bei
procesų sąrašus. Gintaras Valinčius pristatė siūlomą technologijų bei procesų
grupavimą pagal tris pagrindines kryptis.
1 TECHNOLOGIJŲ GRUPĖ






Genominės ir postgenominės technologijos. Ligų žymenys.
Farmacinės ir biofarmacinės priemonės: generinių vaistų technologijos.
Mikrotechnologijos
(mikroskysčių,
mikrolabarotorijų),
nanomedicinos
technologijos.
Eksperimentinių gyvūnų technologijos ligų tyrimams.
Patogenų ekspres-diagnostinės technologijos.

2 TECHNOLOGIJŲ GRUPĖ







Lazerinės technologijos medicinai.
Ultragarso technologijos medicinai.
Kitos vaizdinimo technologijos.
Naujos medžiagos medicinai (tekstilė,
kompozitai).
Technologijos reabilitacijai.
Regeneracinės medicinos technologijos.

nano-,

3D

spausdinimas,
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Medicinos informacinės technologijos, įskaitant informacijos surinkimą ir
nuotolinį perdavimą.
3 TECHNOLOGIJŲ GRUPĖ









Sveikatos sistemos valdymo ir organizavimo bei
sveikatos priežiūros
vadybos procesai ir technologijos.
Sveikatos paslaugų procesai ir teikimo technologijos.
Ligų prevencijos procesai ir technologijos.
Priklausomybės ligų monitoringo procesai ir technologijos.
Klinikinių ir ikiklinikinių tyrimų procesai, technologijos.
Transliacinių tyrimų procesai ir technologijos.
Biologinių resursų medicininiams tyrimams saugojimo ir naudojimo
technologijos ir infrastruktūra, įskaitant e-infrastruktūrą.

Pranešėjas taip pat pateikė technologijų pirmosios diskusijos metu sudarytą
reitingą (2 paveikslas) pagal ekspertų išskirtus iššūkius.
2 paveikslas. Technologijų/procesų reitingas pagal atsaką iššūkiams

Toliau pranešėjas pristatė antros diskusijos metu ekspertų parengtą darbą (3
paveikslas) reitinguojant prioritetus pagal šias potencialo dedamąsias:



Mokslininkų potencialas viešajame sektoriuje;
MTEP infrastruktūra (viešojo ir privataus sektorių);
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Rinkos potencialas absorbuoti žinias ir naujas technologijas.

3 paveikslas. Technologijų/procesų vertinimas pagal atsako iššūkiams
stiprumą bei mokslo ir verslo potencialą

Mokslo vadovas Gintaras Valinčius paminėjo, kad po antrosios diskusijos
ekspertai, pasitelkiant išorės pagalbą, buvo paprašyti parengti apibendrintus
technologijų aprašus, technologijas sugrupuojant į 5 pagrindines grupes:
1.
Molekulinės technologijos medicinai ir biofarmacijai (Gintaras Valinčius,
Arvydas Janulaitis, Vladas Bumelis, Kęstutis Sasnauskas, Virginijus Šikšnys).
2.
Modernios visuomenės ir asmens sveikatos technologijos: nuo
prevencijos iki intervencijos (Vaiva Lesauskaitė, Daiva Rastenytė, Romanas
Ramanauskas, Aleksandras Laucevičius, Laimonas Griškevičius, Arvydas
Laurinavičius).
3.
Pažangi medicinos inžinerija diagnostikai ir terapijai (Arūnas
Lukoševičius).
4.
Visuomenės psichikos sveikatos technologijos (Dainius Pūras, Vaiva
Lesauskaitė).
5.
Moderni vadyba ir e-sprendimai efektyviai sveikatos priežiūros sistemai
(Kristina Auruškevičienė).
Toliau grupės vadovas pristatė elektroninių apklausų rezultatus, pateikė pirmos
bei antros diskusijos metu pasiektus rezultatus. Vadovas pateikė apibendrintus
apklausos duomenis (1 lentelė).

11/26/2013
1 lentelė. Apklausos duomenys (technologijų rangavimas)
Apklausos klausimai
1. Iššūkis „Augantys sveikatos
priežiūros
kaštai
ir
prieinamumas“

Technologijų
rangavimas
(pagal
pasirinkimų dažnį)
Genominės, ekspress-diagnostinės, mikronano technologijos

2. Iššūkis „Lėtinės neinfekcinės
ligos bei senėjanti visuomenė“

Genominės,
mikro-nano
ekspress-diagnostinės

3.
Iššūkis
„Prastėjanti
visuomenės psichinė sveikata“

Genominės, sveikatos sistemos valdymas,
priklausomybės
ligų
technologijos,
prevencinės technologijos
Genominės,
ekspress-diagnostinės,
regeneracinės technologijos

4.
Iššūkis
„Infekcinių
ligų
kontrolė. Patogenų atsparumas
vaistams“
5. Iššūkis „Sveikatos priežiūros
sistemos valdymo ir organizavimo
efektyvumas“

Detalūs apklausos rezultatai
dalomojoje medžiagoje.

technologijos,

Genominės,
sveikatos
paslaugų
technologijos, sveikatos sistemos valdymas,
informacinės, ligų prevencijos
techn.,
ekspress-diagnostinės sistemos.

pateikiami

ekspertams

trečiosios

diskusijos

Pranešėjas taip pat pristatė parengtus 5 technologijų grupių aprašus (prioritetų
schemas, žr. 1 priedą):
1. Molekulinės technologijos medicinai ir biofarmacijai.
2. Modernios visuomenės ir asmens sveikatos technologijos: nuo prevencijos
iki intervencijos.
3. Pažangi medicinos inžinerija diagnostikai ir terapijai.
4. Visuomenės psichikos sveikatos technologijos.
5. Moderni vadyba ir e-sprendimai efektyviai sveikatos priežiūros sistemai.

Mokslo vadovui pristačius visus išskirtus prioritetus, ekspertai buvo paraginti
pakomentuoti bei užduoti tikslinamuosius klausimus.
Laimonas Griškevičius pastebėjo, jog prioritetai labai stipriai persidengia, tiek
genomika, tiek IRT kartojasi, tačiau tikslai yra skirtingi. Technologai bei medikai
siekia skirtingų tikslų. Diskusijoje kol kas nėra kalbama apie sveikatinimą kaip
produktą. Ar žmogaus sveikata yra produktas? Mūsų stiprumas prasideda nuo
klinikų tyrimų. Gali būti atliktas klinikinis tyrimas, kuris įrodys, kad tam tikras
diagnostinis rinkinys yra geresnis diagnostikai.
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Kristina Auruškevičienė pažymėjo, kad turi būti pasiekta nauja technologija, tačiau
trūksta prielaidų, kad tam tikra technologija prisidės prie sveikatinimo ir tada
atlieps tam tikrą iššūkį.
Arvydas Janulaitis pastebėjo, kad Sumanios specializacijos produktas šiuo atveju
yra diagnostinis rinkinys, kadangi vėliau reikės pamatuoti konkrečius rezultatus.
Arūnas Lukoševičius pasiteiravo, ar naujas produktas gali būti suprantamas kaip
nauja paslauga, kuri reikalinga kuriant naują sveikatinimo sistemą. Šias paslaugas
taip pat galima pamatuoti.
Arvydas Janulaitis pastebėjo, kad tai labai svarbi diskusija, todėl reikėtų prašyti
organizatorių skirti papildomo laiko ir išdiskutuoti galutinio Sumanios
specializacijos produkto apibrėžimą.
Moderatorius atsakė, kad dalyviams gali būti skiriamas papildomas laikas po
diskusijos, tačiau, kadangi galutinis rezultatas turi būti pateiktas LR Vyriausybei iki
gruodžio 5 dienos, būtų svarbu papildomą medžiagą iš ekspertų gauti per savaitę.
4. PRIORITETŲ DETALIZAVIMAS – DARBAS GRUPĖSE.
Diskusijos metu buvo organizuojamas darbas trijose grupėse vienoje salėje.
Grupės buvo sudarytos pagal analizuojamus prioritetus. Ekspertai į grupes
pasiskirstė atsižvelgdami į savo kompetenciją ir žinias analizuojamų prioritetų
apimamose srityse. Ekspertams buvo padalintos prioritetų analizės lentelės (1
priedas (priede pateikiamos dvi skirtingos prioriteto Visuomenės psichikos
sveikatos technologijos schemos, kadangi jas parengė dvi ekspertų grupės)).
Moderatorius paprašė diskusijos dalyvių užpildyti lenteles, išgryninti (t. y.
sukonkretinti) prioritetų pavadinimus, uždavinius ir potencialą.
Dalyviai buvo suskirstyti į 2 grupes. Pirmoji grupė dirbo su 1, 2 bei 3 prioritetais.
Antroji grupė – su 4, 5 prioritetais.
Gintaras Valinčius pristatė 1 darbo grupės rezultatus.
Grupė diskusijos metu nusprendė pakoreguoti 2 ir 3 prioriteto pavadinimus:
Moderniosios taikomosios visuomenės ir asmens sveikatos technologijos. Taip pat
buvo sutarta pakoreguoti turinį, tačiau aptartus pakeitimus ekspertai pateiks
vėliau.
Pažangi medicinos inžinerija ankstyvai diagnostikai ir gydymui. Diskusijos metu
išryškėjo bendras sutarimas, kad visuomenės psichikos sveikatos technologijos
galėtų būti integruotos į antrą prioritetą.
Dainė Denisovienė atkreipė dėmesį, jog antroji darbo grupė siūlo išsaugoti
psichikos sveikatos technologijas kaip atskirą prioritetą.
2 darbo grupės rezultatus pristatė Kristina Auruškevičienė, Marija Veniūtė.
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Marija Veniūtė pastebėjo, kad grupės turėjo du to paties prioriteto aprašus,
kuriuos rengė skirtingos ekspertų grupės.
Grupės diskusijos metu aptarė
prioriteto turinį, kurį reikėtų suintegruoti iš abiejų aprašų.
Kristina Auruškevičienė pasiūlė 5 prioritete gebėjimus apjungti neskaidant.
Darbo grupėms pristačius rezultatus, moderatorius padėkojo dalyviams ir
pažymėjo, kad darbo grupės iki lapkričio 28 d. turi pateikti pakoreguotus prioritetų
aprašus.

5. DISKUSIJOS METU NUTARTA:
1. Trečiosios grupės dalyviai elektroniniu paštu iki lapkričio 28 d. vakaro teikia
pasiūlymus dėl technologijų detalizavimo.
2. Diskusijos dalyviai, susipažinę su diskusijos apibendrinimu, elektroniniu paštu
gali teikti papildomus pasiūlymus fasilitatoriams.
3. Ketvirtosios diskusijos bangos data nėra nustatyta, ekspertai bus informuoti
vėliau, šios diskusijos tikslas – parengti prioritetų „Kelrodį“.

Kur bus naudojama

Reagentų genominei ir
postgenominei analizei gamyba

Prioritetas

Genominės ir postgenominės
technologijos

Gebėjimai

1 PRIEDAS
PIRMOSIOS IR ANTROSIOS DISKUSIJŲ BANGŲ METU IŠGRYNINTŲ PRIORITETŲ ANALIZĖS SCHEMOS

Būtini MTEP pajėgumai:
Genetika, molekulinė biologija, imunologija,
mikrobiologija; bioinformatika.
Farmacija, cheminių medžiagų gamyba,
biotechnologija
Infrastruktūra: Santaros slėnis (Gyvybės mokslo
centras, Inovatyvios medicinos institutas),
Santakos slėnis (LSMU Neuromokslų ir
Kardiologijos ir Endokrinologijos institutai),
VUSLK, Kauno klinikos

Vaistinių preparatų gamyba

Ląstelių technologijų produktai

Patogenų detekcijos sistemos diagnostikai
ir sveikatos monitoringui gamyba

Diagnostinių reagentų ir
rinkinių gamyba ir
diagnostikos paslaugos

Molekulinės technologijos medicinai ir biofarmacijai

Rekombinantinių
baltymų ir kt. farmacinių
preparatų technologijos

Molekulinės
diagnostikos
technologijos,
biožymenys.

Būtini MTEP pajėgumai:
Instrumentiniai biomolekulių
tyrimo metodai, biofizika,
Infrastruktūra: Santaros slėnis
(Gyvybės mokslo centras,
Inovatyvios medicinos institutas),
Saulėtekio slėnis (FTMC), Santara
(Neuromokslų ir Kardiologijos
institutas, VUSLK, Kauno klinikos.

Jutikliu, skysčių
mikromanipuliavimo, mikro- ir
nano- technnologojos, vaistų
pristatymo sistemos

Būtini MTEP pajėgumai:
Mikrosistemos, įskaitant
savitvarkes ir mikroskysčių
sistemas, vaistų tikslinio
transporto sistemos ir
nanobiotechnologija.
Farmacija, detekcijos
instrumentų ir jų komponentų
gamyba, Santara, Saulėtekis,
Santaka.

Žinioms imlūs verslo subjektai, žymios verslo investicijos į mokslinius ir technologinius tyrimus, stiprūs
bendradarbiavimo vektoriai su užsienio mokslo institucijomis ir verslo įmonėmis

Kur bus
naudojama
Prioritetas

Individualizuotos ligų ir sveikatos išeičių bei
profilaktikos, diagnostikos novatoriški
technologiniai sprendimai ir jų panaudojimas
visuomenės ir asmens sveikatos priežiūros
įstaigose bei individo lygmenyje

Individualizuotas lėtinių ligų
rizikos vertinimas ir jo
panaudojimas visuomenės ir
asmens sveikatos priežiūros
įstaigose bei individo lygmenyje,
naujų rizikos veiksnių paieška

Klinikinių sprendimų palaikymo,
stebėsenos ir pacientų savirūpai
skatinti skirtos sistemos ir plėtra

Visuomenės sveikatos ir paskirų individų
technologijų, skirtų lėtinių neinfekcinių
ligų prevencijai, diagnostikai ir gydymui,
pacientų pavirūpai sukūrimas ir
ekonominis vertinimas

Modernios visuomenės ir asmens sveikatos technologijos: nuo prevencijos iki intervencijos

Gebėjimai

Ligų prevencijos
technologijos,
individualios susirgimų
prevencijos
technologijos, susirgimų
prevencinių tyrimų
technologijos (Screening
technologies), ligų
plitimo detekcijos,
diagnostikos bei
stebėsenos technologijos

Sveikatos
paslaugų
teikimo
technologijos

Transliacinių
tyrimų
infrastruktūra
ir
technologijos

Genomo analize grįstos
technologijos. Susirgimų
rizikos, diagnostikos ir atsako į
vaistų terapiją prognostiniai ir
diagnostiniai žymenys
(genomika, proteomika,
epigenominės technologijos,
transkriptonika, metabolominės
technologijos). Lėtinių
neinfekcinių susirgimų ligų
žymenys

Būtini MTEP pajėgumai:genetika, medicina, molekulinė biologija, bioinformatika,
visuomenės sveikata, genų inžinerija, regeneracinė medicina
Ūkio sektoriai: LSMU ligoninė Kauno klinikos, VU ligoninė Santariškių Klinikos,
Lietuvos medicinių technologijų ir IT įmonės
MTEP infrastruktūra: Santakos ir Santaros slėniai, LSMU Vilniaus Universitetas,
Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras

Medicinos informacinės technnologijos, didelio
mąsto suderinamos (interoperable) klinikinės
informacijos saugojimas, apdorojimas.
Elektroninės pacientų sveikatos bylos –
technologijos viso gyvenimo individualaus
sveikatos monitoringui. Informacijos apie
aplinkos faktorius surinkimas, saugojimas ir
apdorojimas, susirgimų modeliai ir programinė
įranga sprendimų priėmimui, socialinių medijų
pagrindu veikiančios ligų ir intervencijų
poveikio stebėsenos sistemos, klinikinių ir
laboratorinių duomenų kontekstualizavimo
technologijos, informacinės priemonės gydymo
įstaigoms susirgimų prevencijai, nuotolinės
fiziologinių parametrų stebėsenos technologijos.

Sveikatos sistemos
valdymo ir
organizavimo,
sveikatos priežiūros
vadybos, sveikatos
kokybės gerinimo,
gyventojų sveikatos
netolygumų
mažinimo bei
sveikatos švietimui
skirtos
technologinės
priemonės

Būtini MTEP pajėgumai: visuomenės sveikata, vadyba, ekonomika, psichologija,
bioinformatika, medicina, biofarmacija.
Ūkio sektoriai: LSMU ligoninė Kauno klinikos, VU ligoninė Santariškių Klinikos,
Lietuvos IT įmonės
MTEP infrastruktūra: Santakos ir Santaros slėniai, LSMU, Vilniaus universitetas,
Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras

Žinioms imlūs verslo subjektai, žymios verslo investicijos į mokslinius ir technologinius tyrimus, stiprūs bendradarbiavimo vektoriai su užsienio mokslo institucijomis ir verslo įmonėmis.

Kur bus naudojama
Prioritetas
Gebėjimai

Eksperimentinė ir klinikinė
medicina, transliaciniai
diagnostikos ir terapijos
tyrimai
Naujų diagnostikai ir
terapijai skirtų aparatūrinių
bei programinių priemonių
gamyba

Aukštesnės kokybės ir
geresnio prieinamumo
sveikatos apsaugos
paslaugos

Medicininių medžiagų bei
reabilitacinių priemonių
gamyba

Pažangi medicinos inžinerija diagnostikai ir terapijai

Susirgimų
modeliavimo,
medicininės
informatikos ir žinių
inžinerijos
technologijos

Biomedicininės
inžinerijos,
elektronikos ir
mechatronikos bei
biomechanikos
technologijos

Būtini MTEP pajėgumai:
Klinikinė medicina;
biologija – gyvybės
mokslai; fundamentiniai
medicinos tyrimai;
sveikatos mokslai.
Infrastruktūra: Santaros
slėnis (inovatyvios
medicinos technologijos,
klinikiniai tyrimai)
Santakos slėnis
(diagnostika ir gydymas),
LSMU Neuromokslų ir
Kardiologijos institutai,
VULSK, onkologijos
institutas ir kt.

Lazerinės ir
ultragarso
diagnostikos be
terapijos
technologijos

Būtini MTEP pajėgumai:

biofizika, biomedicininė
inžinerija ir elektronika,
informacinių sistemų inžinerija,
lazerių, sensorių, ultragarso,
bioinformatikos ir žinių
inžinerijos, vaizdų ir signalų
technologijos
Infrastruktūra: Santaros slėnis
(informacinės technologijos),
Saulėtekio slėnis (lazerių ir
šviesos technologijos, naujos
medžiagos) (FTMC), Santakos
slėnis (mechatronika,
biomedicininė inžinerija,
medžiagų inžierija); VU MII ir kt.

Medicininių
medžiagų,
reabilitacinės bei
nanomedicinos
technologijos

Būtini verslo
eksperimentinės
plėtros bei gamybiniai
pajėgumai:
medicininės
elektronikos bei
informatikos srityse,
lazerių, ultragarsinės
diagnostikos, medžiagų
inžinerijos, tekstilės,
medicininės įrangos,
kompiuterizuotų
sveikatinimo priemonių.

Žinioms imlūs verslo subjektai, žymios verslo investicijos į mokslinius ir technologinius
tyrimus, stiprūs klasteriai, bendradarbiavimas su užsienio mokslo institucijomis ir verslo
įmonėmis

Kur bus naudojama

Veiksminga savižudybių ir kitų
išorinių
mirčių
priežasčių
prevencija

Psichologinio atsparumo stiprinimas vaikystėje ir
paauglystėje/visą
gyvenimą
(life
cource
approach?)

Raidos sutrikimų ankstyvoje vaikystėje
aptikimas ir savalaikė intervencija

Gebėjimai

Prioritetas

Psichikos sveikatos stiprinimo ir psichikos sutrikimų prevencijos technologijos (metodai)

Psichologinio atsparumo
stiprinimo technologijos

Psichikos sveikatos
rizikos veiksnių
prevencijos
technologijos

Psichikos sveikatos gerovės
vertinimas

Būtini MTEP pajėgumai:
Visuomenės sveikata, psichiatrija (medicina), psichologija, sociologija, IT,
komunikacija, ekonomika
Mokslo šakos (tyrimų tematikos jose);
Ūkio sektoriai: sveikatos priežiūra, socialinė apsauga, verslas, NVO sektorius
MTEP infrastruktūra: VU Medicinos fakultetas, VU Filosofijos fakultetas, Valstybinis
mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras, Jungtinis gyvybės mokslų
centras?, Santaros slėnis? , smulkaus ir vidutinio verslo įmonės, kitos valstybinės ir
nevalstybinės mokslinių tyrimų įstaigos

Kitos sėkmės prielaidos: yra tinkamas žinias ir gebėjimus (požiūriai, mokslinių
tyrimų vykdymo patirtis) turintis mokslo potencialas (angl. research capacity),
bendradarbiavimas su verslo sektoriumi ir užsienio šalių mokslininkais/mokslinių
tyrimų institucijomis

Kur bus naudojama
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Veiksminga savižudybių ir kitų išorinių
mirčių priežasčių prevencija

Psichologinio
atsparumo
stiprinimas
vaikystėje ir paauglystėje/visą gyvenimą
(life cource approach?)

Raidos sutrikimų ankstyvoje vaikystėje
aptikimas ir savalaikė intervencija

Gebėjimai

Prioritetas

Psichikos sveikatos stiprinimo ir psichikos sutrikimų prevencijos
technologijos (metodai)
Psichologinio atsparumo
stiprinimo technologijos

Psichikos sveikatos rizikos
veiksnių prevencijos
technologijos

Psichikos sveikatos
gerovės vertinimas

Būtini MTEP pajėgumai:
Visuomenės sveikata, psichiatrija (medicina), psichologija, sociologija, IT,
komunikacija, ekonomika
Mokslo šakos (tyrimų tematikos jose);
Ūkio sektoriai: sveikatos priežiūra, socialinė apsauga, verslas, NVO sektorius
MTEP infrastruktūra: VU Medicinos fakultetas, VU Filosofijos fakultetas, Valstybinis
mokslinių tyrimų institutas, Inovatyvios medicinos centras, Jungtinis gyvybės mokslų
centras?, Santaros slėnis? , smulkaus ir vidutinio verslo įmonės, kitos valstybinės ir
nevalstybinės mokslinių tyrimų įstaigos
Kitos sėkmės prielaidos: yra tinkamas žinias ir gebėjimus (požiūriai, mokslinių
tyrimų vykdymo patirtis) turintis mokslo potencialas (angl. research capacity),
bendradarbiavimas su verslo sektoriumi ir užsienio šalių mokslininkais/mokslinių
tyrimų institucijomis

Kur bus
naudojama

Lietuvos viešojo valdymo ir
Sveikatos priežiūros
politikos formavimo ir jos
įgyvendinimo institucijų
efektyvumui didinti

Netolygumams
mažinti ir gyventojų
paslaugų
prieinamumui ir
kokybei gerinti

Sveikatos priežiūros
įstaigų veiklos
efektyvumui gerinti
teikiant paslaugas
gyventojams

Sveikatos
priežiūros verslo
plėtrai, pvz.
medicininiam
turizmui

Gebėjimai

Prioritetas

Moderni vadyba ir e-sprendimai efektyviai sveikatos priežiūros sistemai
Efektyvios „Sveikatos
visose politikose“
įgyvendinimo
technologijos

Būtini MTEP pajėgumai:
Viešasis administravimas,
viešoji politika, sveikatos
politika ir vadyba, visuomenės
sveikata, informatika,
administracinė ir bioteisė:
MRU Politikos mokslų, Viešojo
administravimo, Vadybos,
Ekonomikos ir verslo, Teisės
institutai, LSMU Visuomenės
sveikatos fakultetas

Sveikatos priežiūros paslaugų
kokybės ir prieinamumo
matavimo technologijos

Elektroninių sveikatos
paslaugų efektyvumo
didinimas technologijos

Sveikatos priežiūros paslaugų
integravimo ir jų valdymo
technologijos

Būtini MTEP pajėgumai:
Viešasis administravimas,
viešoji politika, sveikatos
politika ir vadyba,
visuomenės sveikata,
informatika: MRU Politikos
mokslų, Viešojo
administravimo, Vadybos,
Socialinių technologijų
institutai, LSMU Visuomenės
sveikatos fakultetas, KTU
Socialinių mokslų ir
informatikos fakultetai

Būtini MTEP pajėgumai:
Viešasis administravimas,
viešoji politika, sveikatos
politika ir vadyba,
visuomenės sveikata,
informatika: MRU Politikos
mokslų, Viešojo
administravimo, Vadybos,
Ekonomikos ir verslo, Teisės
institutai, LSMU
Visuomenės sveikatos
fakultetas, Klaipėdos
universiteto Sveikatos
mokslų fakultetas

Žinioms imlios sveikatos sistemos suinteresuotosios grupės ir verslo subjektai, žymios
verslo investicijos į mokslinius ir technologinius tyrimus, stiprūs bendradarbiavimo ryšiai
su užsienio mokslo institucijomis ir verslo įmonėmis, studentų rengimas su sveikatos
politikos ir valdymo kompetencijomis

2a PRIEDAS

Gebėjimai

Prioritetas

Kur bus
naudojama

PRIORITETŲ ANALIZĖS SCHEMOS PO TREČIOSIOS DISKUSIJOS BANGOS
1 GRUPĖS DARBO REZULTATAI
Vaistinių preparatų ir ląstelių technologijų
produktų gamyba
Reagentų ir molekulinių įrankių genominei ir
postgenominei analizei gamyba

Diagnostinių rinkinių gamyba ir diagnostikos
paslaugos
Patogenų detekcijos sistemos diagnostikai ir
sveikatos monitoringui gamyba

Molekulinės technologijos medicinai ir biofarmacijai
Genominės ir
postgenominės
technologijos

Rekombinantinių
baltymų ir kamieninių
ląstelių technologijos

Molekulinės
diagnostikos
technologijos,
biožymenys.

Būtini MTEP pajėgumai:
Mokslas: genetika, molekulinė biologija, biochemija, biofizika,
imunologija, mikrobiologija, bioinformatika, biotechnologijos; virš
350 tyrėjų dirbančių viešojo sektoriaus institucijose
Verslas: farmacija, cheminių medžiagų gamyba,
biotechnologija, virš 230 tyrėjų dirbančių versle.
Infrastruktūra: Santaros, Santakos slėnis.
Žinioms imlūs verslo subjektai, žymios verslo investicijos į
mokslinius ir technologinius tyrimus, stiprūs bendradarbiavimo
vektoriai su užsienio mokslo institucijomis ir verslo įmonėmis,
didelės, sparčiai augančios rinkos.

Jutikliu, skysčių
mikromanipuliavimo,
mikro- ir nanotechnnologojos, vaistų
pristatymo sistemos.

Būtini MTEP pajėgumai:
Mokslas: biochemija, biofizika, mikro- ir
nano- sistemos, įskaitant savitvarkes ir
mikroskysčių sistemas, vaistų tikslinio
transporto sistemos ir nanobiotechnologija,
instrumentiniai molekulių tyrimo metodai.
Virš 200 tyrėjų viešajame sektoriuje.
Verslas: nanodalelės, detekcijos
instrumentų ir jų komponentų gamyba,
lazeriai, spektrometrai apie 50 tyrėjų versle.
Slėniai: Santara, Saulėtekis, Santaka ir
Jūrinis.

Kur bus naudojama
Technologijos
Gebėjimai

Klinikiniai tyrimai
pažangiems
terapijos
produktams
kurti ir naudoti

Molekulinės medicinos, šiuolaikiniais
prevencijos, diagnozavimo bei gydymo
algoritmais bei minimaliai invaziniais
metodais grįstos sveikatos paslaugos
Individualūs prognoziniai, predikciniai
modeliai, i-sprendimų palaikymo
paslaugos, skaitmeninis pacientas

Veiksmingų visuomenės sveikatos
technologijų, skirtų lėtinių
neinfekcinių ligų prevencijai,
sukūrimas, taikymas ir ekonominis
vertinimas
Klinikinių sprendimų palaikymo
sistema ir plėtra

Pažangios taikomosios technologijos asmens ir visuomenės sveikatai

Klinikinių tyrimų
procesai,
molekulinės
biologijos
technologijos,
biobankai

Pažangios
terapijos
technologijos,
audinių bankai

Dauginio
vaizdinimo,
hibridinės, signalų
skaitmeninės
analizės, minimaliai
invazinės
technologijos

Sveikatos,
bioinfomatikos ir
medicinos
informacinės
technologijos

Būtini MTEP pajėgumai: klinikinė medicina, sveikatos mokslai, fundamentinė medicina,
neurobiologija, bioinformatika, informacinės technologijos, genetika, molekulinė biologija,
biochemija, biofizika
Ūkio sektoriai: sveikatos paslaugų, biotechnologijos, medicinos prietaisų, (bio)farmacijos,
informacinių technologijų
MTEP infrastruktūra: Santaros, Santakos ir Jūrinis slėniai.
Kitos sėkmės prielaidos: žinioms imlūs sveikatos paslaugų teikimo įstaigos, žymios verslo
investicijos į mokslinius ir technologinius tyrimus, susijusios su medicinos priemonių ir vaistų
gamyba, stiprūs bendradarbiavimo vektoriai su užsienio mokslo institucijomis ir verslo
įmonėmis.

Kur bus naudojama
Prioritetas

Susirgimų
modeliavimo,
medicininės
informatikos ir žinių
inžinerijos
technologijos

Gebėjimai

Naujų diagnostikai ir
gydymui skirtų aparatūrinių
bei programinių priemonių
gamyba

Žinių inžinerija grįsti susirgimų
modeliai, pritaikyti
eksperimentinės ir klinikinės
medicinos procesuose.

Medicininių
medžiagų bei
reabilitacinių
priemonių gamyba

Pažangi medicinos inžinerija ankstyvai diagnostikai ir gydymui

Biomedicininės
inžinerijos,
elektronikos ir
mechatronikos
bei
biomechanikos
technologijos

Būtini MTEP pajėgumai:
Klinikinė medicina;
biologija – gyvybės
mokslai; fundamentiniai
medicinos tyrimai;
sveikatos mokslai.
Infrastruktūra: Santakos
slėnio Naujausių farmacijos
ir sveikatos technologijų
centras, Santaros slėnis
(Inovatyvios medicinos
technologijos, klinikiniai
tyrimai) ir kt. mokslo ir
studijų institucijos

Lazerinės ir
ultragarso
diagnostikos be
terapijos
technologijos

Būtini MTEP pajėgumai:
biofizika, biomedicininė
inžinerija ir elektronika,
informacinių sistemų inžinerija,
lazerių, sensorių, ultragarso,
bioinformatikos ir žinių
inžinerijos, vaizdų ir signalų
technologijos
Infrastruktūra: Santakos slėnis
(mechatronika, biomedicininė
inžinerija, medžiagų inžierija);
Santaros slėnis (informacinės
technologijos), Saulėtekio slėnis
(lazerių ir šviesos technologijos,
naujos medžiagos) ir kt.

Medicininių
medžiagų,
reabilitacinės bei
nanomedicinos
technologijos

Būtini verslo
eksperimentinės plėtros
bei gamybiniai
pajėgumai:
medicininės elektronikos
bei informatikos,
įterptinių sistemų,
telekomunikacijų srityse,
lazerių, ultragarsinės
diagnostikos, medžiagų
inžinerijos, tekstilės,
medicininės įrangos,
sveikatinimo bei
reabilitacijos priemonių.

Žinioms imlūs verslo subjektai, žymios verslo investicijos į mokslinius ir technologinius
tyrimus, stiprūs klasteriai, bendradarbiavimas su užsienio mokslo institucijomis ir verslo
įmonėmis
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Kur bus
naudojama

2b PRIEDAS
PRIORITETŲ ANALIZĖS SCHEMOS PO TREČIOSIOS DISKUSIJOS BANGOS
2 GRUPĖS DARBO REZULTATAI
Sveikatos intervencijų
efektyvumo palyginimo
metodika

Intervencinės programėlės
kompiuteriams, mobiliesiems
telefonams, planšetėms

Individualios, regioninės ir valstybinės
stebėsenos sistemos sukūrimas

Gebėjimai

Prioritetas

Visuomenės psichinės sveikatos technologijos

Priklausomybės ligų monitoringo
technologijos, kurios: a) stiprina individo
ir visuomenės psichikos sveikatos ir
emocinę bei socialinę gerovę; b)
vykdo psichikos sutrikimų, savižudybių,
priklausomybių prevenciją; c) užtikrina
psichologinės pagalbos,
psichoterapijos ir psichosocialinės
reabilitacijos paslaugas susirgus.

Ligų prevencijos technologijos,
individualios susirgimų
prevencijos technologijos,
susirgimų prevencinių tyrimų
technologijos (Screening
technologies), ligų plitimo
detekcijos ir stebėsenos
technologijos

Būtini MTEP pajėgumai: medicinos, visuomenės sveikatos, IT
technologijų.
Ūkio sektoriai: IT kompanijos, sveikatos priežiūros įstaigos
MTEP infrastruktūra: Saulėtekio slėnis, Santakos slėnis

Žinioms imlūs verslo subjektai, žymios verslo investicijos į
mokslinius ir technologinius tyrimus, stiprūs bendradarbiavimo
vektoriai su užsienio mokslo institucijomis ir verslo įmonėmis

Kur bus
naudojama

Prioritetas

Žmogiškųjų išteklių
kompetencijos stiprinimui
vadybos srityje

Netolygumams mažinti ir
gyventojų paslaugų
prieinamumui ir kokybei
gerinti

Lietuvos viešojo valdymo ir
Sveikatos priežiūros politikos
formavimo ir jos įgyvendinimo
institucijų efektyvumui didinti

Sveikatos priežiūros įstaigų
veiklos efektyvumui gerinti
teikiant paslaugas
gyventojams

Sveikatos priežiūros
verslo plėtrai, pvz.,
medicininiam turizmui

Moderni vadyba ir e-sprendimai efektyviai
sveikatos priežiūros sistemai

Efektyvios „Sveikatos
visose
politikose“ įgyvendinimo
technologijos

Sveikatos priežiūros paslaugų
kokybės ir prieinamumo
vertinimo bei stebėsenos
technologijos
Sveikatos priežiūros paslaugų
integravimo ir jų valdymo
technologijos

Elektroninių sveikatos
paslaugų efektyvumo
didinimo technologijos

Gebėjimai

Duomenų kokybės užtikrinimo ir
valdymo technologijos

Būtini MTEP pajėgumai:

Viešasis administravimas, viešoji politika, sveikatos politika ir vadyba, visuomenės sveikata,
informatika, administracinė, bioteisė, informatika.
Žinioms imlios sveikatos sistemos suinteresuotosios grupės ir verslo subjektai, žymios verslo
investicijos į mokslinius ir technologinius tyrimus, stiprūs bendradarbiavimo ryšiai su užsienio
mokslo institucijomis ir verslo įmonėmis, studentų rengimas su sveikatos politikos ir valdymo
kompetencijomis

