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Susitikimas jvyko 2018 m. vasario 13 d.
Susitikim vede Fondo tarybos pirmininkas Sarunas Narbutas
Susitikimo sekretore Rinalda Akelyte
Dalyvavo: posedzio dalyviij s rasai pridedamas

DARBOTVARKE:
Susitikimas su organizaciji], galinduj atlikti mokslinius tyrimus, atstovais.
Tarybos pirmininkas padekojo taip gausiai atvykusiems j susitikimq. S. Na butas atkreipe
susirinkusii} demesj \ tai, kad 2017 m. moksliniams tyrimams buvo patvirtintos tik dvi p iemones,
taciau §iais metais Ta yba siekdama skiiti didesnj demesj moksliniams ty imas, siulo net 5 iemones:
1. Neapskaityto tabako gaminhj vartojimo tendencijos Lietuvoje. Parengiama metodika, kaip
vykdyti tyrimus ir atliekamas pilotinis vertinimas.
2. Sveikos gyvensenos ir priklausomybip prevencijos skatinimas ekonominemis priemonemis

remiantis kitij salii} gerqj praktika. Praktiniij rekomendaciji} pa engimas Lietuvai.
3. Sunkiiyi} metalp matavimas Lietuvos gyventojp organizme

4. Miki*oelementij ir joduotos druskos efektyvumo ir jo poveikio Lietuvos gyventojij sveikatai
tyrimas
5. Sveikatos sti rinimo paslaugp poreikio ir p ieinamumo senjorams ty imas.

Taryba, siekdama issiaiSkinti galimus pareiskejus siulomoms priemonems bei isgirsti jij nuomon?
bei pasiulymus del 2018 m. Fondo plamiojai j fmansuoti moksliniij tyrimi| priemonii , taip pat
Taryba noredama isgirsti pastabi (jeigu tokiij butij) konkurso o ganizavimo tvarkai, organizavo sj
susitikim .

Tarybos pirmininkas akviete organizacij atstovus pasisakyti.
Pasisake:
1. Doc. dr. Aukse Domeikiene, Lietuvos sveikatos mokslp universitetas;
2. Romualdas Buivydas, UAB „Sveikatos ekonomikos centras ;
3. dokt. Andrejus Cemovas, Sveikatos moksli* institutas Visuomenes sveikatos katedra;
4. Nacionaline visuomenes sveikatos prieziuros laboratorijos atstovai;

5. Sonata Juciute, I Projektai INCP. Mokslo, inovacijij ir technologiji agentura;
6. Mindaugas Stelemekas, LSMU VSF Sveikatos tyrimij institutas;
7. prof. Birute Zilaitiene, LSMU;
8. prof. Abdonas Tamosiunas, LSMU;
9. Raimonda Janoniene, Higienos institutas;

10. Rasa Sidagyte, Higienos institutas;
11. Doc. dr. Lina Zabuliene, Vilniaus universitetas;

12. Jurgita Songailiene, VUL Santaros klinikos;
13. Natalja Fatkulina, VU MF.

Tarybos nariai:
1. Fondo tarybos pirmininkas S. Narbutas;
2. Grazina Belian;

3. Violeta Murauskaite;
4. Rolanda Valinteiiene;
5. Marius Stricka.
Tarybos pirmininkas pasidziauge, kad vises siulo os priemones sulauke demesio. Tarybai po

diskusijos susidare jspudis, kad jgyvendinant projektus, buti} galima tiketis bendradarbiavimo tar
organizaeijij. Gai net jij jungimosi} konsorciumus teikiant pa aigkas.
Ta yba isgir o susirinkusi? pageidavim - moksliniij tyrimij proje tp jgyvendinim prat sti iki
24 menesip. Pi minin as patikino, kad sis kiausi as bus svarstomas artimiausiuose Tarybos

pose ziuose. Taip pat Taryba svarstys, kokia leStj dalis (nuo visij 018 m. Fondo biudzeto lesij), bus
skiriama moksiiniams tyrimams.

Fondo tarybos pirmininkas S. Narbutas padekojo visiems uz susitikim . Jis patikino, kad tokio
pobudzio atviros diskusijos atnesa daugiau viesumo bei skaidrumo planuojant ir jgyvendinant Fondo
veiklas.
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