
 

COST veiklos BM1309-040315-055496, „European network for innovative uses of EMFs in 

biomedical applications (EMF-MED)“ 4-iojo Valdymo komiteto posėdžio, darbo grupių vykusių 

2015 m. lapkričio 16-18 d.d., Prahoje, Čekija, WG2 grupės atstovo COST veiklos valdymo 

komitete Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų fakulteto Medicinos technologijų katedros 

vedėjo,  

prof. dr. Arvydo Martinkėno 

 

 

ATASKAITA 

 

Susitikime Čekijos Technikos universitete Prahoje Elektrinės inžinerijos fakultete (Czech 

Technical University in Prague Faculty of Electrical Engineering) 2015 m. lapkričio 17 d. 

dalyvavo 30 Valdymo komiteto atstovų iš 31 Europos šalies, atstovaujantys COST veiklos 

BM1309 programą. Veikloje dalyvauja 31 COST šalis.  

COST veiklos BM1309 koordinatorius dr. Antonio Šarolić (Kroatja), Fakulteto dekanas ir 

vietiniai organizatoriai atidarė susitikimą ir pristatė susitikimo darbotvarkę. 

COST veiklos BM1309 3-iojo Valdymo komiteto posėdžio metu veiklos koordinatorius 

A.Šarolić pateikė ataskaitą apie 2015 m. veiklos užduočių įgyvendinimą, apie biudžeto 

panaudojimą pasitarimo Madride (Ispanija), Romoje, Ciuriche metu. Vyko vasaros mokyklos 

Torine (Italija), Coventry (Anglija) ir Galway (Airija). Buvo pateiktos šių renginių planuotos ir 

realios išlaidos. Buvo aptarta informacijos apdorojimo ir valdymo eiga. Buvo aptartas seminarų, 

vasaros mokyklų, keičiantis patirtimi, bei jaunųjų mokslininkų apmokymų per 2016 m. 

organizavimo preliminarus planas, bei numatomas tam skirti biudžetas (5proc. sumažintas nei 

planuota). COST turėtų patvirtinti darbo ir biudžeto planą 2016 m. balandžio mėn. 

Pasikeitus darbo grupės WG2 vadovui, buvo balsuojama už dr. Lluis M. Mir (Institut 

Gustave Rossy, France) kandidatūrą, kuri ir buvo patvirtinta. 

Kitas COST veiklos BM1309 valdymo komiteto posėdis ir veiklos grupių pasitarimas 

numatytas kartu su konferencija BioEM 2016, kuri vyks 2015 m. birželio 5-10 d. Gente (Ghent), 

Belgija. 

Spalio 17 -18 dienomis COST veiklos bendrų WG1, WG2, ir WG3 grupių plenarinių sesijų 

metu mokslininkai ir jų grupės  pristatė vykdomas mokslines tematikas (Short Term Scientific 

Mission) apie elektromagnetinių laukų poveikį (Verification, Validation and Uncertainty 

Assessment in Medical EMF Applications). Darbo grupių nariai pristatė bendrai atliekamus 

mokslinius tyrimus su kitų šalių mokslininkais COST veiklos BM1309 rėmuose, taip pat 

vykdomus projektus COST veiklos tematika. Kviestiniai lektoriai veiklas pristatinėjo 

telekonferencijos būdu. 

Patikslinti COST veiklos BM1309 2016 m. planai, įgyvendinant veiklos uždavinius, 

patikslintos preliminarios išlaidos veikloms. 
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