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LĖTINĖS NEINFEKCINĖS LIGOS 

BAIGIAMOSIOS ATASKAITOS EKSPERTINIO VERTINIMO IŠVADOS 

 

Nacionalinės mokslo programos ,,Lėtinės neinfekcinės ligos“ tikslams pasiekti 2010 – 2014 

metais įvyko III kvietimai bei buvo įvykdyti 48 projektai. Programos tikslams pasiekti buvo 

suplanuoti 2 uždaviniai, pirmajam uždaviniui įvykdyti buvo numatytos trys priemonės, o antrajam – 

keturios priemonės. Pirmojo uždavinio mokslinėms problemoms spręsti vykdyta 17 projektų, kurių 

didžioji dalis skirta antrajai priemonei (10 projektų). Pagal antrąjį uždavinį įvykdytas 31 projektas, 

kurių didžioji dalis skirta antrajai ir trečiajai priemonei (8 ir 12 projektų, atitinkamai) įgyvendinti. 

Visų projektų ataskaitos ekspertų įvertintos teigiamai ir davė naudingos informacijos, kuri prisidėjo 

prie programos tikslų įgyvendinimo.  

Atsižvelgiant į įvykdytų projektų skaičių ir teigiamą jų ataskaitų įvertinimą, galima teigti, 

kad Programos tikslas pasiektas, o numatyti uždaviniai įgyvendinti. Vykdant programą gauta naujų 

mokslo žinių apie Lietuvos vaikų, paauglių, suaugusių žmonių sveikatos ir sergamumo lėtinėmis 

ligomis rodiklius pastaraisiais dešimtmečiais, kurie yra solidus mokslinis pagrindas ligų prevencijos 

bei kontrolės strategijų formavimui ir diegimui artimiausią dešimtmetį.  

Vykdant programą itin savalaikiai plėtoti molekuliniai ligų diagnostikos ir prognostikos 

tyrimai bei kurti metodai, sukaupta tokių tyrimų patirtis, kas neabejotinai duos teigiamą rezultatą 

diegiant juos klinikinėje praktikoje artimiausiais metais. Vykdant programą taip pat gauta naujų 

reikšmingų duomenų lėtinių neinfekcinių ligų etiologijos, biologijos, genetikos, epidemiologijos, 

diagnostikos srityse, atskleisti Lietuvos populiacijai būdingi tokių ligų ypatumai. Dalis gautų 

rezultatų yra inovatyvūs, pateikiamos rekomendacijos dėl jų diegimo klinikinėje praktikoje. 

Dauguma planuotų sklaidos rodiklių įgyvendinta arba net viršyta. Publikuota virš 100 publikacijų 

žurnaluose esančių Thomson Reuters Web of Science duomenų bazės sąraše. 10 procentų straipsnių 

publikuota aukšto lygio biomedicinos žurnaluose, kurių citavimo indeksas yra didesnis nei 5. 

Parengta viena monografija bei projektų rezultatai gausiai pristatyti konferencijose. 

Siekiant veiksmingesnių būdų savalaikiam programos rezultatų panaudojimui, siūloma teikti 

ataskaitą Pasaulio sveikatos organizacijos atstovybei Lietuvoje ir panaudoti Europoje inicijuoto 

tyrimais pagrįsto sveikatos politikos ruošimo tinklo veiklai Lietuvoje. 

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta aukščiau, Programą galima laikyti įgyvendinta.  


