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PERSONALIZUOTOS MEDICINOS FORUMO REZOLIUCIJA 

„KVIETIMAS VEIKTI DRAUGE“ 

PERSONALIZUOTOS MEDICINOS FORUMO APIBENDRINIMAS  

Personalizuotos medicinos iniciatyvinės grupės iniciatyva, LR Seimo Sveikatos reikalų komiteto 
pritarimu 2023 metų vasario 23 d. įvyko Personalizuotos medicinos forumas 2023.  

Forumą atidarė Europos komisijos Mokslinių tyrimų ir inovacijų generalinio direktorato sveikatos 
srities mokslinių tyrimų direktorato direktorė p. Irene Norstedt ir Tarptautinio personalizuotos 
medicinos konsorciumo ICPerMed pirmininkas p. Ejner Moltzen.  

Forume pasisakė pacientų organizacijų, LR Vyriausybės, Sveikatos apsaugos ministerijos, kitų 
valstybės institucijų, akademinės bendruomenės, universitetų, gydymo įstaigų, privataus 
sektoriaus atstovai. Dauguma pasisakiusiųjų ragino glaudžiau bendradarbiauti įvairias sveikatos 
priežiūros šalis ir plėtoti viešojo ir privataus sektorių partnerystę, kad būtų įgyvendinti 
personalizuotos medicinos principai nacionaliniu mastu.  

Forumo dalyviai pritarė Forumo globėjos ir moderatorės, LR Seimo narės gyd. Jurgitos 
Sejonienės kvietimui veikti drauge. 

KVIETIMAS VEIKTI DRAUGE 

Plėtoti personalizuotos medicinos naudą pacientui ir visuomenei, parengiant ir įgyvendinant 
Nacionalinį personalizuotos medicinos veiksmų planą, apimantį kiekvieną paciento priežiūros 
etapą, sukuriantį skaidrų, etišką viešą ir privatų sektorius apjungiantį jos įgyvendinimo bei 
valdysenos modelį, užtikrinantį personalizuotos medicinos mokslo plėtrą, visuomenės bei 
pacientų įtraukimą bei edukaciją ir leisiantį pasiekti geriausių įmanomų diagnostikos, ligų 
prognozės ir gydymo rezultatų. 

TIKSLAI IR VEIKSMAI 

Siekdami sukurti Nacionalinį personalizuotos medicinos modelį, Forumo dalyviai pasiūlė 
užsibrėžti artimojo laikotarpio ir galutinius tikslus. 

Artimojo laikotarpio, 2023 – 2024 metų, tikslai: 

• Įsteigti viešąjį ir privatų sektorius bei pacientų organizacijas sutelkiantį Nacionalinės 
personalizuotos medicinos valdysenos organą – tarybą, kurios veiklos koordinavimas būtų 
patikėtas Nacionalinei sveikatos tarybai. 

• Parengti Nacionalinį personalizuotos medicinos įgyvendinimo ir valdysenos modelį bei 
veiksmų planą. 

• Atlikti reguliacinės bazės poveikio analizę ir teikti pasiūlymus atitinkamoms valstybės 
institucijoms dėl teisės aktų parengimo bei jų įgyvendinimo personalizuotos medicinos 
principams įdiegti ir finansavimo poreikiams užtikrinti. 

• Viešinti Nacionalinio personalizuotos medicinos modelio principus. 

Galutinis tikslas: 

FUNKCIONUOJANTIS TĘSTINIS PERSONALIZUOTOS MEDICINOS MODELIS  – 
PERSONALIZUOTOS MEDICINOS EKOSISTEMA 

 

 

Rezoliuciją priėmė Personalizuotos medicinos forumo 2023 dalyviai, diskusijos eigoje arba pasirengimo 
diskusijai periode, išreiškę tiek savo asmeninę, tiek pagal suteiktą mandatą atstovaujamų įstaigų bei 
asociacijų poziciją, ir pritariantys Nacionalinei personalizuotos medicinos strategijai Lietuvoje.  


