Konferencija “Sveikatos sistemos
vystymo perspektyvos” vyks 2014 m.
spalio 28 d. Mykolo Romerio universitete
(Ateities g. 20, Vilnius) I – 414
auditorijoje.
Renginys, organizuojamas jau ðeðti
metai ið eilës, kuris yra skiriamas
sveikatos politikos aktualijø aptarimui.
Konferencijà
organizuoja
Mykolo
Romerio universitetas kartu su Sveikatos
apsaugos ministerija.
Ðiø metø konferencijos tikslas –
aptarti Elektroninës sveikatos socialines
inovacijas bei vystymo perspektyvas. Taip
pat
ðios
konferencijos
metu
supaþindinsime su Mykolo Romerio ir
kituose universitetuose atliekamais kai
kuriais nûdienos sveikatos politikai
aktualiais moksliniais tyrimais ir jø
rezultatais.
Tikimës, kad ðis renginys turës savo
svarø indëlá formuojant ir ágyvendinant
Lietuvos sveikatos politikà. Taip pat bus
puiki proga pasidalinti patirtimi, kaip
sekasi mûsø absolventams bei dar kartà
pabûti kartu.
Daugiau informacijos:
http://ssvp2014.mruni.eu
www.mruni.eu

MYKOLO ROMERIO
UNIVERSITETAS
Konferencijos programa
2014 m. spalio 28 d.
Mykolo Romerio universitetas –
tarptautinë aukðtoji mokykla Ðiaurës
Europoje, kasmet sulaukianti didelio bûrio
kûrybingo ir intelektualaus jaunimo.
Universitete studijuoja apie 17
tûkstanèiø studentø. Iðskirtinis jø bruoþas
– rimta motyvacija ir áþvalgumas, renkantis
studijas.
Èia nuolat papildomos ir
atnaujinamos studijø programos, kurios
gimsta ið visuomenës poreikio analizës, ið
siekio siûlyti jaunimui tai, kas leistø
studijuoti ir kaupti þinias, reikalingas
sëkmingai karjerai.
Mykolo
Romerio
universitete
studijuoti - galima rinktis politikos mokslø,
vadybos, verslo, vieðojo administravimo,
verslo ir vadybos, ekonomikos, apskaitos,
teisës,
socialinio
darbo,
filologijos,
pedagogikos, sociologijos, psichologijos,
filosofijos,
informatikos,
visuomenës
saugumo, istorijos, komunikacijos studijø
kryptis.

SVEIKATOS
SISTEMOS
VYSTYMO
PERSPEKTYVOS

Konferencijos organizatoriai:

SSVP 2014

9.00–9.30 Konferencijos atidarymas ir
sveikinimai: Seimo sveikatos reikalų
komiteto, Lietuvos Respublikos Vyriausybės,
Sveikatos apsaugos ministerijos, MRU
administracijos atstovai

I Dalis.
E. sveikatos socialinės inovacijos

Konferencija

Sveikatos sistemos vystymo
perspektyvos:
E. sveikatos socialinës inovacijos
Mykolo Romerio universitetas
2014 m. spalio 28 d.

II Dalis.
E. sveikatos suinteresuotųjų
platforma: diskusija, platformos
išbandymas

Pirmininkauja: prof. Dr. Gediminas
Černiauskas. Sveikatos apsaugos ministerija
ir prof. dr. Danguolė Jankauskienė- Mykolo
Romerio universitetas

12.30-14.00 (Auditorija 414)

9.30 – 9.50 E. sveikatos sistema 2009 – 2015
m.: periodo aktualijos ir ateitis. Normantas
Dučinskas, Sveikatos apsaugos ministerija

I –III grupės: E. registracijos, E.istorijos
ir E.recepto modulių diegimo aptarimas

9.50 – 10.10 Projektas „Ehealth
Consensus“ Ispanijoje. Josep Mª Monguet.
Barselonos technikos universitetas
Ką įtrauksite į bukletą?

10.10 – 10.30 E.sveikatos integruotos
transformacijos: suinteresuotųjų perspektyva.
Projekto pristatymas. Prof. dr. Danguolė
Jankauskienė, Mykolo Romerio universitetas
10.30– 11.00 E. sveikatos suinteresuotųjų
platformos pristatymas. prof. dr. Birutė
Mikulskienė ir doctor. Monika Mačiulienė,
Mykolo Romerio universitetas
11.00 –11.10 E.sveikatos projektų praktinės
pamokos. Romualdas Kizlaitis, VUL
Santariškių klinikos

Moderuoja: doc. dr. Kęstutis Štaras, prof.
dr. Birutė Mikulskienė, prof. dr. Birutė
Pitrėnaitė- Žilėnienė
14.00–15.00 Darbo grupių rezultatų
pristatymas
15.00 Rektoriaus priėmimas, koncertas

11.10–11-30 Diskusija
11.30 – 12.30 Pietūs
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