
 

COST Veiklos IS1103 ADAPT 

„ Europos sveikatos priežiūros sistemų pritaikymas įvairovei“ 

Valdymo Komiteto posėdžio, įvykusio 2013 m. sausio 18 d. Briuselyje 

ATASKAITA 

 
2013 m. sausio 18 d. Briuselyje vykusiame 2-ame Valdymo Komiteto posėdyje dalyvavo Valdymo Komiteto 

pakaitinė narė Giedrė Baltrušaitytė. Posėdis vyko COST ofise, jame dalyvavo 27 veiklos dalyviai. 

 

Posėdžio darbotvarkė: 

 

1. Sveikinamasis žodis 

2. Darbotvarkės patvirtinimas 

3. COST ofiso atstovo dr. Andreas Obermeier pranešimas 

4. Valdymo Komiteto pirmininko prof. Davido Ingleby ataskaita apie projekto eigą pirmaisiais biudžetiniais metais 

5. Roumyanos Petrovos-Benedict pranešimas 

6. Projekto veiklų antriesiems biudžetiniams metams planavimas  

7. Sekančio posėdžio datos patvirtinimas 

8. Kiti klausimai 

 

Pirmasis posėdžio pranešimas buvo skirtas COST programos apžvalgai (pagrindiniai Programos principai, 

dalyvavimo Programoje galimybės, ateities iššūkiai, dalyvių finansavimas, trumpas COST mokslinių sričių ir naujų 

veiklų pristatymas). Pranešimą skaitė dr. Andreas Obermaier, COST ofiso atstovas mokslo srities klausimams. 

Valdymo Komiteto pirmininkas prof. David Ingleby skaitė pranešimą apie projekto eigą pirmaisiais 

biudžetiniais metais. Pranešime buvo pristatytos Projekte dalyvaujančios šalys, darbo grupių ir sub-projektų 

struktūra, pirmaisiais biudžetiniais metais vykę Projekto susitikimai, aptarta Projekto finansinė situacija, Projekto 

veiklų metinės ataskaitos už 2012 – 2013m. rengimo klausimai. Taip pat buvo kalbėta apie galimybes jauniesiems 

mokslininkams dalyvauti projekto veiklose, pristatytos 2013m. vyksiančios su Projekto tematika susijusios 

konferencijos. 

Toliau pranešimą skaitė Roumyana Petrova-Benedict. Ji pristatė EQUI-HEALTH projektą, skirtą migrantų ir 

kitų socialiai pažeidžiamų grupių sveikatos priežiūros prieinamumo klausimams spręsti.  

Po Roumyanos Petrovos-Benedict pranešimo buvo pereita prie Projekto veiklų ir išlaidų antraisiais 

biudžetiniais metais planavimo. Buvo aptarti būsimi darbo grupių ir sub-projektų dalyvių susitikimai (potenciali 

susitikimo vieta ir būtinos išlaidos), projekto viešinimo išlaidos, trumpalaikių mokslinių veiklų finansavimas ir t.t. 

Sekantį Valdymo Komiteto posėdį buvo nuspręsta surengti Briuselyje 2014m. sausio mėnesį. 

Posėdžio pabaigoje buvo skaityti dar du pranešimai. Antonio Chiarenza supažindino su preliminariais 

projekto „Tarptautiniai sveikatos priežiūros teisumo vertinimo standartai“ rezultatais. Ioanna Kotsioni pristatė 

migrantų sveikatos priežiūros prieinamumo situaciją Graikijoje. 
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