ECNP (EuropeanCollegeofNeuropsychopharmacology – Europos
neuropsichofarmakologijos kolegija) ambasada atidaryta Palangoje
ECNP – Europos Neuropsichofarmakologijos kolegija (www.ecnp.eu; taip pat lietuviškame
www.facebook.com/ltecnp) įkurta 1987 metais. Ją įkūrė neuropsichofarmakologijos srityje dirbantys Europos
mokslininkai ir klinicistai. Šiuo metu ECNP vadovauja JosephZohar, Izraelis. Institucijos būstinė yra įsikūrusi
Utrechte, Olandijoje.
ECNP yra viena iš pažangiausių Europoje tarpdisciplininių platformų, skirtų mokslinių pasiekimų
neuropsichofarmakologijos srityje plėtotei, mokslinės informacijos tarp šalių pasikeitimui ir platinimui, jaunų
mokslininkų veiklos skatinimui.
ECNP – Europos neuropsichofarmakologijos kolegijos misija – garantuoti pažangius smegenų funkcijos ir
žmogaus elgesio tyrimus, kurie pagerins pacientų gydymą ir sustiprins visuomenės sveikatą.
ECNP tikslai:
Remti pažangius mokslinius tyrimus, susijusius su neuropsichofarmakologija, taip pat skatinti dalinimąsi
idėjomis, atradimais ir sėkminga patirtimi.
Skatinti Europos šalių mokslinę veiklą ir koordinuoti jos bendrų standartų kūrimą.
Skatinti šios srities jaunus mokslininkus palaikant jų tolesnę profesinę karjerą.
Teikti visuomenei rekomendacijas ir informaciją, susijusią su smegenų ir galvos smegenų sutrikimų gydimu.
Skatinti dialogą tarp valstybinių institucijų, tarptautinių agentūrų ir pramonės.
Norėdama pasiekti savo tikslų, ECNP organizuoja įvairias veiklas, programas ir renginius visoje Europoje. Tai
apima:
Susitikimus
Metinį ECNP kongresą, kurie dalyvauja septyni-aštuoni tūkstančiai žmonių,
neuropsichofarmakologijos tyrimų rezultatus ir praturtinti bendradarbiavimą.

skirtą

pristatyti

26-asis ECNP Kongresas
Barselona 2013
Kūrybinės dirbtuvės („Workshops“) būsimiems doktorantams ir rezidentams, skatinančios
mokslininkų bendradarbiavimą.

jaunų

2013 kovo 7-10d.
Nica, Prancūzija
Mokyklos jauniems mokslininkams, į kurias jie gali pretenduoti penki metai po kvalifikacijos įgijimo.
ECNP mokykla „Vaikų ir paauglių neuropsichofarmakologija”
19-24 Vasaris 2012, Venecija, Italija
ECNP mokykla „Neuropsichofarmakologija”
8-13 Liepa 2012, Oksfordas, Didžioji Britanija
Seminarai, skirti interaktyviam ateities mokslo lyderių neuropsichofarmakologijos srityje mokymui.
Tikslinės ekspertų grupės, skirtos išsamioms diskusijoms tarp vyresniųjų mokslininkų.
Konsultaciniai susitikimai, skirti mokslininkų, Europos šalių valdžios atstovų ir farmacijos kompanijų
bendradarbiavimui.
Visuomenės švietimui skirti tinklai “DepNet” ir DementiaNet”
Leidiniai
ECNP žurnalas „EuropeanNeuropsychopharmacology“ (citavimo indeksas 3,68)
Du kartus per metus leidžiamas informacinis biuletenis „ECNP Matters“
Mėnesinės naujienos elektroniniu formatu
Mėnesio kalba.
Apdovanojimai ir paskatinimai
Neuropsichofarmakologijos apdovanojimas
Gyvenimo pasiekimų apdovanojimas
Žiniasklaidos apdovanojimas
Stipendija
Stendinių pranešimų apdovanojimas kelione

Nemokami arba sumažinti kongreso registracijos mokesčiai jauniesiems mokslininkams.
Jau dabar galima tapti ECNP nariu pateikiant institucijai užpildytą prašymo formą. Narystė yra atvira visiems
Europos mokslininkams, aktyviai besidomintiems neuropsichofarmakologija ir su tuo susijusiomis sritimis.
Narystės paraišką patvirtina ECNP komitetas, atsižvelgdamas į šiuos reikalavimus:
Gyvenamąją vietą
Pareiškėjas turi gyventi Europoje
Mokslinę patirtį:
Paprastosios narystės forma – pareiškėjas turi užsiimti moksline veikla
Asocijuota narystė – pareiškėjas turi aktyviai dalyvauti ir domėtis neauropsichofarmakologija.
Kandidatūros svarstymas trunka nuo 3 iki 4 savaičių. Narystės ECNP privalumai:
Nuolaidos registracijos mokesčiams į ECNP kongresą.
Nemokama žurnalo „Europos neuropsichofarmakologija“ prenumerata.
Nemokamas ECNP informacinis biuletenis.
Informacinių tinklų palaikymas
Prieiga prie valstybių narių informacinių katalogų ir galimybė palaikyti ryšius su ECNP nariais visoje
Europoje.
Greitai bus sukurtas informacinis forumas skirtas interaktyviems ryšiams ir bendradarbiavimui.
Karjeros galimybės
Prieiga prie ECNP narių siūlomų darbo vietų.
Teisė dalyvauti ECNP organizuojamuose renginiuose, ypač renginiuose skirtuose jauniems
mokslininkams.
Privilegijos
Gauti ypatingas teises ECNP narių priėmime ir ECNP organizuojamus pusryčius kongreso metu.
Naudotis ECNP kongreso narių poilsio kambariu.

Balsas
Teisė balsuoti ECNP generalinėje asamblėjoje.
Galimybė dirbti ECNP komandoje ir formuoti ECNP ateitį.
Siekdamas palaikyti tiesioginį dialogą su kitomis mokslo įstaigomis ir netiesioginį dialogą su Europos Sąjungos
komisija, Europos Parlamentu ir Pasaulio sveikatos organizacija (PSO), taip pat kitomis sprendimus
priimančiomis institucijomis, ECNP yra „EuropeanBrainCouncil (EBC)“, „FederationofEuropeanNeurosciences
(FENS)“ ir „InternationalUnionofBasicandClinicalPharmacology (IUPHAR)“ narys.
Šiais metais ECNP parodė naują iniciatyvą – apjungti toliau esančias pietines Vakarų ir Rytų Europos šalis, tame
tarpe ir Baltijos, kurių daugelyje stokojama mokslo plėtotės infrastruktūros, apsunkinta mokslinės informacijos
sklaida. Todėl buvo nuspręsta kiekvienai Europos šaliai paskirti ECNP Ambasadorių. Ambasadoriumi skiriamas
asmuo, turintis mokslinių pasiekimų neuropsichofarmokalogijos srityje, padėtų koordinuoti seminarus ir
minisimpoziumus, skirti jaunus mokslininkus į ECNP mokyklas ir ECNP kūrybines dirbtuves, ir veiktų kaip
atstovas savo gimtoje šalyje bei palaikytų kontaktą su ECNP. Kiekvienas ambasadoriaus tarnauja dvejus metus.
2012 m. vasario 12 Sofijoje, Bulgarijoje vykusiame pasitarime ECNP Ambasadoriumi Lietuvai buvo paskirtas
habil. dr. Robertas Bunevičius, esantis ECNP mokslo programų komiteto narys, žurnalo “Biologinė psichiatrija ir
psichofarmakologija“ vyriausiasis redaktorius, gausiai spausdinantis publikacijas tarptautiniuose žurnaluose
neuropsichofarmakologijos klausimais. Jam su bendraautoriais, kaip laimėtojams, 1995 m. ir 2011m. paskirti
ECNP apdovanojimai už mokslinius darbus.
Ambasadorius kviečia sužinoti apie ECNP struktūros detales, naujas galimybes keliauti į mokslines konferencijas
(viena iš jų Palangos-Rygos-Tartu konferencija), būti išrinktam vykti į ECNP seminarus, mokyklas ir kitus
renginius. Informacijos apsikeitimui nurodomas ECNP ambasadoriaus Lietuvai e-mail adresas:
ltecnp@gmail.com.
Informaciją parengė klinikinis psichologas Julius Burkauskas
LSMU PRI Psichosomatinių tyrimų departamentas

