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Amerikos prekybos rūmų komiteto farmacijos klausimams “Local American Working Group” (LAWG) vardu maloniai kviečiame 
apsilankyti LAWG Inovacijų klubo susitikime-apvalaus stalo diskusijoje, vyksiančioje jau š. m. rugsėjo 20 d., Gedimino pr. 3 
(Lietuvos mokslų akademija).  
 
Šio susitikimo tema – „Onkologijos gydymo ateitis Lietuvoje vaistų politikos ir horizonto skenavimo perspektyvose“. Kasmet 
Lietuvoje apie 18 tūkstančių žmonių sužino, kad jie serga onkologine liga. Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) prognozuoja,  jog 
2040 m. onkologinės ligos bus dažniausia mirties priežastis pasaulyje. Ir nors gydymo metodai tobulėja, vis daugiau žmonių 
pasveiksta, ne visi šia liga sergantys asmenys Lietuvoje gauna valstybės garantuojamą gydymą, konkrečiai – jiems reikalingą, 
galintį išgelbėti gyvybę ir sveikatą vaistą. Lietuvos onkologijos įstaigų atstovų, pacientų organizacijų nuomone, Lietuvos sveikatos 
sistema nebeturi kitos išeities kaip tik prisitaikyti prie šių dienų onkologinio ligonio poreikių. 
 
Atsižvelgiant į tai, susitikimo metu ir bus diskutuojama apie dabartinę situaciją onkologinių ligų medikamentiniame 
kompensuojamame gydyme, aptariami onkologinėms ligoms skirtų vaistų, svarstomų dėl įrašymo į kompensavimo sąrašą, 
terapinės vertės vertinimo kriterijai, bandoma atsakyti į klausimus, kaip ketinama ateityje vertinti tokius vaistus, ypač tais atvejais, 
kai nėra tam tikrų klinikinių duomenų, taip pat kokios yra pasaulinės ateities tendencijos ir prognozės šioje srityje.  
 
 

13:00 – 13:20  
Dr. Kristina Garuolienė, LR Sveikatos apsaugos viceministrė, Ligų, vaistinių preparatų ir 
medicinos pagalbos priemonių kompensavimo komisijos pirmininkė, Vilniaus universiteto 
Medicinos fakulteto Patologijos, teismo medicinos ir farmakologijos katedros lektorė 

 
13:20 – 13:40 

 
Dr. Oriol de Sola-Morales (Ispanija), NDA HTA patariamosios tarybos narys; Universitat 
Internacional Catalunya (UIC) sveikatos ekonomikos asocijuotas profesorius; Tyrimų 
patariamosios tarybos narys (Consell Assessor de la Recerca), Sveikatos departamentas, 
Generalitat de Catalunya; Sveikatos institutą technologijų perdavimui (angl. Health Institute for 
Technology Transfer, HITT) įsteigęs partneris 

13:40 – 14:00 

 
prof. dr. (HP) Feliksas Jankevičius, Nacionalinio vėžio instituto direktorius, Vilniaus Universiteto 
Medicinos Fakulteto Gastroenterologijos, nefrourologijos ir pilvo chirugijos klinikos profesorius 
 

14:00 – 14:20 

Dr. Mark Verrill (JK), Šiaurės vėžio gydymo centro (ŠVGC) Medicininės onkologijos katedros 
vedėjas ligoninėje „Freeman“ Niukasle prie Taino. Aktyviai dalyvauja plačios apimties krūties 
vėžio klinikiniuose tyrimuose ŠVGC ir yra daugybės publikacijų, paremtų klinikiniais tyrimais, 
autorius 

14:20 – 14:40  

 
Gintautas Barcys, Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie LR Sveikatos apsaugos 
ministerijos viršininkas 
Dr. Andrius Vagoras, Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie LR Sveikatos apsaugos 
ministerijos vykdomo projekto „Sveikatos technologijų, susijusių su vaistais, vertinimo sistemos 
sukūrimas ir įdiegimas“ ekspertas 
 

14:40 – 15:00  

 
Dr. Valdas Pečeliūnas, Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų Hematologijos, 
onkologijos ir tranfuziologijos centro gydytojas hematologas, autologinės kaulų čiulpų 
transplantacijos poskyrio vyr. ordinatorius, mokslinių tyrimų sritis - mielominė liga ir kitos 
plazminių ląstelių ligos. Lietuvos hematologų draugijos, Europos hematologų asociacijos narys. 

15:00 – 15:45 
 
Svečių pasisakymai, diskusija 
 

    Diskusiją moderuoja advokatė, LAWG vadovė Rūta Pumputienė  
 

 



 
Apie LAWG Inovacijų klubą 
LAWG imasi užduoties suburti farmacijos industrijos atstovus, sveikatos politikos analitikus, sveikatos politikos formuotojus, 
pacientų atstovus, medikus į uždarą apvalaus stalo diskusiją. Joje bus diskutuojama opiausiomis sveikatos apsaugos temomis, o 
industrijos, pacientų, medikų atstovai bei kiti specialistai teiks pasiūlymus Sveikatos apsaugos ministerijai, kaip Lietuvos 
pacientams užtikrinti geriausią, efektyviausią gydymą ir medikamentų prieinamumą.  
 


