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PROGRAMA
Moderatorius: Mindaugas Aušra
09.00 – 09.15 Registracija
Sveikinimo kalba
09.15 – 09.25 Rūta Pumputienė
Local American Working Group vadovė
Kaip politikos formuotojai turėtų ruoštis ateities inovacijoms farmacijos
industrijoje?
09.25 – 10.10
Dr. Adam Heathfield
Vyr. direktorius PFIZER Pasaulinės sveikatos ir inovacijų vertės centre
Sprendimų priėmimas kompensuojant vaistus ir erdvė inovacijoms
Dr. Olga Loblova
10.10 – 10.50
Vizituojanti profesorė Centrinio Europos Universiteto Viešosios politikos
mokykloje
Lietuvos sveikatos apsaugos sistema: kaip politikos formuotojai turėtų
paruošti dirvą inovacijoms?
10.50 – 11.20
Ingrida Šimonytė
Seimo narė, LR Seimo Audito komiteto pirmininkė
11.20 – 12.00 Kavos pertrauka
Ar Lietuva gali sau leisti inovacijas sveikatos apsaugos sistemoje?
Prof. Aurelijus Veryga
LR Sveikatos apsaugos ministras
12.00 – 13.00
Paulius Gradeckas
LR Ministro Pirmininko patarėjas sveikatos, jaunimo ir nevyriausybinių
organizacijų klausimais
13.00
LAWG NARIAI

Konferencijos uždarymas
KONFERENCIJOS PARTNERIAI:

PRANEŠĖJAI

DR. ADAM HEATHFIELD
Vyr. direktorius PFIZER Pasaulinės
sveikatos ir inovacijų vertės centre
Anksčiau Adam Heathfield dirbo Pfizer tarptautinės
politikos skyriuje ir vadovavo kompanijos mokslo
politikai Europoje. Savo karjerą Pfizer pradėjo nuo
vyriausybės reikalų komandos Jungtinėje Karalystėje,
kur dirbo sveikatos apsaugos sistemos ir sveikatos
apsaugos ekonomikos srityse. Dabar jis atstovauja
kompanijai įvairiose Europos prekybos asociacijų
grupėse, susijusiose su minėtomis temomis, taip pat
skaito pranešimus įvairiose konferencijose.
Pagrindinė Adam darbo sritis – retos ligos, šiuo metu
jis yra vienas iš vadovų EFPIA/EuropaBio darbo
grupėje, dirbančioje su retomis ligomis ir retaisiais
vaistais. Jis yra narys ir ES retųjų ligų ekspertų
grupėje bei terapijos komitete Tarptautiniame retų ligų
tyrimų konsorciume (IRDiRC).Prieš prisijungiant prie
Pfizer, jis dirbo įvairiose valstybės, viešojo sektoriaus
organizacijose Jungtinėje Karalystėje, tokiose kaip
JK Ministro pirmininko strateginis padalinys, Lordų
rūmų Mokslo ir technologijų komitetas bei Pacientų ir
visuomenės įsitraukimo į sveikatos apsaugą komisija.
Adam Heathfield taip pat praleido tris metus Rutheford
Laboratorijos
Kosmoso
mokslo
departamento
postdoktorantūroje. Jo akademinis profilis – chemija ir
klimato kaita.

INGRIDA ŠIMONYTĖ
Seimo narė
Šiuo metu Ingrida Šimonytė yra LR Seimo narė ir
Audito komiteto pirmininkė.
2009-2012 metais I. Šimonytė buvo LR Finansų
ministrė, o prieš tampant ja nuo 1997 metų dirbo LR
Finansų ministerijoje. Vėliau I. Šimonytė tapo Lietuvos
Banko Valdybos pirmininko pavaduotoja. Ji taip pat
buvo Vilniaus Universiteto valdybos pirmininke 20152016 m., šiame universitete taip pat ir dėstytojavo.
Ingrida Šimonytė yra baigusi Vilniaus Universiteto
Ekonomikos fakulteto Verslo administravimo bakalauro
ir Vilniaus Universiteto Finansų magistro studijas.

DR. OLGA LÖBLOVÁ
Vizituojanti profesorė Centrinio
Europos Universiteto Viešosios
politikos mokykloje
Jos akademiniai interesai – viešoji ir ypač - sveikatos
politika. Olga Löblová ypatingai domisi sveikatos
apsaugos prioritetų nustatymo ir kompensavimo
sprendimų priėmimu, taip pat – sveikatos technologijų
vertinimu.
Ji yra apsigynusi viešosios politikos daktaro disertaciją
Centriniame Europos Universitete (Budapešte,
Vengrijoje). Olga taip pat baigusi magistro studijas
College of Europe (2010m.) ir Sciences Po Paris
(2009), ji taip pat buvo vizituojanti profesorė Collège
universitaire de Dijon (2014-2016) ir College of
Europe, Bruges (2015-2016).
Ji taip pat 5 metus dirbo konsultante Europos ir
pasaulio sveikatos politikos ir Briuselio farmacijos
lobizmo srityse. Jos veiklos sritys – Europos Sąjungos
sveikatos politika, nacionalinė sveikatos politika,
sveikatos apsaugos prioritetų nustatymas, gerovės
valstybė ir Vidurio Rytų Europos politika. Ji skaito ir
rašo čekų, anglų, prancūzų, vokiečių kalbomis, taip pat
šneka lenkiškai ir vengriškai.

PAULIUS GRADECKAS
LR Ministro Pirmininko patarėjas
sveikatos, jaunimo ir nevyriausybinių
organizacijų klausimais
2010 m. baigė studijas Kauno medicinos universitete
(šiuo metu Lietuvos sveikatos mokslų universitetas),
2013 m. Europos ligų prevencijos ir kontrolės centre
įgyjo medicinos epidemiologo specializaciją.
2008 - 2011 metais dirbo visuomenės sveikatos srityje,
nuo 2011 iki 2013 m. gydytojo epidemiologo darbą
Lietuvoje ir Budapešte (Vengrija).
2014 m. baigė programą Kurk Lietuvai, pastaruosius
du metus dirbo privačioje kompanijoje analitinį darbą.
Nuo 2016 metų gruodžio mėnesio yra Lietuvos
Respublikos Ministro Pirmininko politinio pasitikėjimo
komandos narys.

PROF. AURELIJUS VERYGA
LR Sveikatos apsaugos ministras
Prof. Aurelijus Veryga yra gydytojas psichiatras,
biomedicinos mokslų daktaras, Lietuvos sveikatos mokslų
universiteto (LSMU) profesorius, Sveikatos tyrimų instituto
vadovas, Nacionalinės tabako ir alkoholio kontrolės
koalicijos prezidentas, Vysk. M. Valančiaus blaivystės
sąjūdžio pirmininkas.
2005–2012 m. – Nacionalinės sveikatos tarybos narys.
Nuo 2008 m. yra Europos rūkymo prevencijos tinklo ENSP
(European network for smoking prevention) valdybos
narys, nuo 2009 m. – Šiaurės šalių alkoholio ir narkotikų
prevencijos tinklo NORDAN (The Nordic Alcohol and Drug
Policy Network) valdybos narys.
Nuo 2008 m. yra Seimo Sveikatos reikalų komiteto
neetatinis ekspertas, nuo 2011 m. – LSMU Visuomenės
sveikatos fakulteto Sveikatos tyrimų instituto vadovas,
nuo 2012 m. – Kauno miesto Bendruomenės sveikatos
tarybos narys, nuo 2016 m. – LR Vidaus reikalų ministerijos
Medicinos centro stebėtojų tarybos narys.
2009–2012 m. buvo Ministro Pirmininko visuomeninis
patarėjas tabako, alkoholio ir narkotikų prevencijos
klausimais.2016 m. gruodžio 13 d. paskirtas sveikatos
apsaugos ministru Sauliaus Skvernelio vadovaujamoje
Vyriausybėje.

Rūta Pumputienė
Advokatė, Local American Working
Group vadovė
Rūta Pumputienė yra Local American Working Group
(LAWG), Amerikos prekybos rūmų Lietuvoje įsteigto
sveikatos reikalų komiteto, vadovė bei dvylikos metų teisinio
darbo patirtį turinti advokatė, dirbanti su didžiausiomis
gyvybės mokslų kompanijomis Lietuvoje, farmacijos, maisto
ir kitų reguliuojamų industrijų sektoriuose.Specializuojasi
strateginių konsultacijų nacionalinėms ir tarptautinėms
bendrovėms teikime reguliuojamo verslo klausimais.
Rūta yra baigusi Vilniaus universiteto Teisės magistro
studijas bei Londono universitete įgijusi tarptautinės
intelektinės nuosavybės teisės magistro (L.L.M.) laipsnį.
Ji yra daugelio pranešimų ir straipsnių jos specializuojamose
srityse autorė, taip pat 2015 metais išleistos enciklopedijos
„Medical Law in Lithuania“ ir 2016 m. išleistos “The Life
Sciences Law Review” Lietuvos skyriaus bendraautorė

