Evropa proti raku:
Kako pomembne so inovacije na področju zdravstva
21. september 2020 I 10.30 – 12.30
Spletna konferenca prek WebExa
Rak je drugi najpogostejši povzročitelj smrti v EU. Za to boleznijo umre četrtina vseh ljudi. V
vse več članicah EU je najpogostejši razlog za smrt ljudi v starosti med 45 in 64 let. Ocene
kažejo, da v Evropi na leto za rakom na novo zboli 3,5 milijona ljudi, 1,3 milijona jih zaradi
njega umre. EU je v zadnjih sedmih letih namenila nekaj manj kot 1,5 milijarde evrov za
mednarodne skupne raziskovalne projekte, pionirske raziskave, programe mobilnosti, javnozasebna partnerstva in koordinacijo nacionalnih raziskav raka. Več kot polovico teh sredstev
– 770 milijonov evrov – je bilo porabljenih za skupne raziskovalne projekte, katerih cilj je bil
najti nove poti za premagovanje raka in za pomoč bolnikom.
Kakšne so posledice pandemije Covida-19 v državah članicah zaradi geografskih razlik in
različnih sistemov ocenjevanja še ni znano, znano pa je že, da je prišlo do zamud pri odkrivanju
in diagnosticiranju raka.
Glavna tema spletne konference bo Evropski načrt za premagovanje raka in dopolnilne politike
članic EU ter seveda inovacije v zdravstvu.

Program
10.30

Predstavitev organizatorjev
• izred. prof. dr. Draško Veselinovič, predsednik uprave, Slovensko
gospodarsko in raziskovalno združenje, Bruselj
• dr. Tomaž Gantar, minister, ministrstvo za zdravje
• dr. Tina Bregant, državna sekretarka, ministrstvo za zdravje

10.45

Razprava z dr. Andresom Miltonom o inovacijah na področju zdravstva s
poudarkom na Evropskem načrtu za premagovanje raka in Covidu-19
• prof. dr. Draško Veselinovič, predsednik uprave, SBRA in
• dr. Anders Milton, predsednik uprave, Milton Consulting, nekdanji
predsednik Svetovne zdravniške organizacije, nekdanji predsednik
Evropske regionalne mreže za HIV/AIDS (ERNA), nekdanji predsednik
švedskega Rdečega križa, in nekdanji predsednik Švedske konfederacije
poklicnih združenj (SACO)

11.00

Inovacije in raziskave za odličnost v zdravstvu – 5-minutne predstavitve

•
•
•
•

Jakob Šušterič, predsednik uprave in soustanovitelj, MESI
dr. Miomir Kneževič, predsednik uprave, Educell
Janez Bensa, predsednik uprave, Parsek
Tomaž Gornik, predsednik uprave, Better

11.20

GD REFORM razprava s predstavitvijo primera premagovanja raka
• Federico Paoli, GD REFORM, Evropska komisija

11.40

Okrogla miza: Zdravstveni sistemi in Evropski načrt za premagovanje raka:
Učinkovite strategije za preprečevanje in vpliv Covida-19
• Izred.prof. dr. Draško Veselinovič, predsednik uprave, SBRA, Bruselj
• dr. Tina Bregant, državna sekretarka, ministrstvo za zdravje
• dr. Anders Milton, predsednik uprave, Milton Consulting, nekdanji
predsednik Svetovne zdravniške organizacije
• prof. Dr. Tamara Lah, znanstvena svetnica, Nacionalni inštitut za biologijo
• dr. Tanja Španić, predsednica, EUROPA DONNA
• dr. Zdenka Čebašek-Travnik, predsednica, Zdravniška zbornica Slovenije
• dr. Saša Jenko Kokalj in Federico Paoli, GD REFORM, Evropska komisija

12.30

Zaključne besede – Vprašanja in odgovori
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