Sutarties 1 priedas
DALYVAVIMO ES INSTITUCIJŲ, JŲ DARBO GRUPIŲ, KOMITETŲ POSĖDŽIUOSE IR
SUSITIKIMUOSE SU ES INSTITUCIJŲ IR VALSTYBIŲ NARIŲ ATSTOVAIS
ATASKAITOS FORMA
1. Posėdžio institucinė forma, vieta, laikas ir dalyviai: 20th Meeting of the IMI2 States
Representatives Group web meeting. Susitikimo data: 2021 m. vasario 9 d.

2. Svarstytas klausimas:
1. Svarstytas klausimas:

Narių ir IMI2 JU SRG posėdžių dalyvių konfidencialumo ir interesų konfliktų deklaracijos aptarimas.
2. Svarstytas klausimas:

Paskutinės IMI2 valdybos posėdžio ataskaitos aptarimas.
3. Svarstytas klausimas:

IMI programų biuro pažangos ataskaitos aptarimas, įskaitant 2020 m. bibliometrinės ataskaitos
pristatymą ir pacientų įtraukimo į studijas pristatymas.
4. Svarstytas klausimas:

IMI projekto ‘ConcePTION’ pristatymas ir diskusija.
ConcePTION
3. Posėdžio eigos apibendrinimas:
1. Report from the last meeting of the IMI2 Governing Board.
2. Progress report from IMI Programme Office.
3. IMI project ConcePTION.

4. Posėdžio sprendimai, kito posėdžio data:
1. IMI biuras patvirtino, IMI2 SRG 13.4 straipsnį dėl procedūrų taisyklių. Nariai ir kiti dalyviai,
dalyvaujantys SRG posėdžiuose, gali dalyvauti IMI2 JU konsorciumuose kaip individualūs
asmenys arba kaip atstovas organizacijos, kuriai priklauso. Privaloma informuoti IMI2 JU ir SRG
per SRG posėdžius, jei tai yra darbotvarkės dalis.
2. IMI2 JU valdybos sprendimas patvirtinti 2021 m. metinį darbo planą ir biudžetą. Valdyba
patvirtinimo paskelbti dvi Mokslinio komiteto rekomendacijas dėl vaistų perskirstymo ir vienodos
prieigos. Sekantis valdybos susitikimas 2021 m. kovo 26 d.
3. 2021 m. metinis darbo planas, įskaitant rizikos įvertinimą:
- Nustatytos septynios strateginės rizikos, kurios valdomos korporaciniu lygiu per Rizikų registrą.
- Trys rizikos laikomos kritinėmis:
Covid-19 pandemija (daro įtaką organizacijai ir jos veiklai),
perėjimas prie siūlomos Europos inovacinės sveikatos partnerystės.
- Lengvinančios priemonės:
atidus ir reguliarus situacijos (išorės ir vidaus) raidos ir galimo poveikio stebėjimas,
glaudus bendradarbiavimas su atitinkamomis suinteresuotosiomis šalimis,
efektyvi komunikacija.
4. IMI COVID-19 projekto akcentai.
Finansuotini diagnostikai skirti projektai: COVID-RED, DECISION, DRAGON, KRONO,
RAPID-COVID.
Finansuotini gydymui skirti projektai: CARE, IMPENTRI, MAD-CoV 2.

Kitas posėdis: 2021 m. birželio pabaiga / liepos pradžia.
5. Pasiūlymai dėl tolesnių Lietuvos veiksmų:
1. Prisijungti Lietuvos mokslo ir tyrimų institucijoms ir įmonėms prie keturių pagrindinių tyrimų
krypčių projektų:
- validacijos ir biomarkerių tyrimai (efektyvumas ir saugumas),
- inovatyvių klinikinių tyrimų paradigmų pritaikymas,
- inovatyvūs vaistai,
- pacientui pritaikytos programos.
2. Paskleisti viešai informaciją apie ConcePTION projektą Lietuvoje:
- sukurti suvokimą apie informacinę spragą apie vaistų naudojimą nėštumo ir žindymo laikotarpiu,
ir kad mes turime spręsti spragas su esamais sveikatos duomenimis,
- galimybė organizacijoms ir duomenų tiekėjams dalyvauti,
- ieškomi vietiniai ambasadoriai.
3.
6. Pridedama informacija (posėdžio darbotvarkė, išdalyta medžiaga, nuorodos
Posėdžio darbotvarkė;
Kvietimas.

7. Tiesioginis ataskaitos rengėjas (vardas ir pavardė, institucija, pareigos, telefono numeris,
elektroninio pašto adresas):
Solventa Krakauskaitė, Kauno technologijos universitetas, vyresnioji mokslo darbuotoja,
867222409, solventa@mail.com

