
AKTUALITY10 | 19. 1. 2009 | Zdravotnické noviny 3

Ohlédnutí za podzimní konferencí 
Evropské fondy ve zdravotnictví

Setkání bylo určeno všem subjek
tům, jejichž činnost spadá do oblas
ti zdraví: poskytovatelům zdravot
ní péče – lůžkovým i ambulantním 
zdravotnickým zařízením, pracov
níkům lázní a rehabilitačních cen
ter, dále zástupcům pacientských 
organizací, odborných společností, 
zdravotních pojišťoven či farmaceu
tického průmyslu. Konferenci uspo
řádalo Centrum andragogiky ve 
spolupráci s Technologickým cent
rem Akademie věd ČR a pod zášti
tou 1. náměstka ministra zdravot
nictví Marka Šnajdra.

Optimalizace zdravotní péče 
o Evropany
V úvodu jednání se představili zá
stupci více než 90 institucí, kteří 
sdělili své poznatky o čerpání pro
středků z Evropských zdrojů. Jen 
zhruba 20 % z nich již s tímto čer
páním má nějakou zkušenost.
Odbornou část semináře zahájil 
Marek Šnajdr. Doc. RNDr. Judita 
Kinkorová, CSc., z Technologické
ho centra AV ČR poté představila 
strukturu 7. RP a základní informa
ce o rámcovém programu Evropské 
komise pro vědu a výzkum pro ro
ky 2007–2013.
Na prioritu Health 7. RP a informa
ce k aktuálně otevřené třetí výzvě 
byla zaměřena prezentace předsta
vitelů UniCredit Bank Ing. Zdeňka 
Jana a Lukáše Bumbálka, kteří in
formovali o možnostech dofinanco
vání z evropských fondů. O rozvoji 
lidských zdrojů a Evropských struk
turálních fondech hovořila Ing. Pe
tra Michaličková z Centra andrago
giky.
Prezentace zástupce Evropské ko
mise dr. Jana Paehlera detailně 
představila nové téma priority 
 Health – třetí pilíř zaměřený na op
timalizaci zdravotní péče občanů 
Evropy, očekávání Komise ve tře
tím pilíři a možnosti pro nové člen
ské státy. Vyjádřil rovněž podporu 
Evropské komise při vstupu nových 
členských států do 7. RP. Přednáš
ka vyvolala zajímavou diskusi pře
devším o možnostech účasti v 7. RP 
a na téma příhraniční spolupráce, 
kde již byly vytvořeny předpoklady 
pro přípravu projektů.

Příklady čerpání 
z Evropských fondů
Děkan fakulty vojenského zdravot
nictví Univerzity obrany Hradec 
Králové plk. prof. MUDr. Roman 
Prymula, CSc., Ph.D., informoval 
o základních principech evaluace 
projektů 7. RP, kritériích evaluace 
a úspěšnosti a poskytl cenné rady 
těm, kteří uvažují o podání evrop
ského projektu.
Zástupci vysokých škol, spin off fi
rem a nemocnic prezentovali své 
zkušenosti s čerpáním finančních 
prostředků z Evropských fondů na 
různé účely. V tomto bloku vystou
pil zástupce spin off firmy Clever 
Tech Ing. Radek Fiala se zkušenost
mi s podaným projektem „Home ca
re“ ve spolupráci se severskými stá
ty. Společnost Clever Tech vznikla 
jako společné pracoviště katedry bi
oinformatiky ČVUT a 1. LF UK.
Ing. Martin Zeman z Krajské zdra
votní, a. s., z Ústí nad Labem upo
zornil na možnosti a úskalí získává
ní finančních dotací z různých ev
ropských fondů a představil poten
ciál a budoucí zaměření příhranič
ní spolupráce. Významnou součás
tí jeho prezentace byla informace 
o postupu digitalizace, přenosu dat 
a jejich dostupnosti pacientovi 
v Krajské zdravotní, a. s. Ing. Tomáš 
Pohořský z téže společnosti infor
moval zejména o vzdělávacích pro
gramech v Krajské zdravotní, a. s., 
o přípravě projektů a problémech 
s jejich podáváním.
Bc. Dana Šperlíková a Mgr. Věra 
Růžičková z Nemocnice Česká Lípa 
předvedly výsledky velmi úspěšné
ho projektu dalšího vzdělávání zdra

votnického personálu financované
ho z Evropských strukturálních fon
dů. Výsledky se výrazně projevily ve 
zlepšení zdravotní péče a komuni
kace zdravotního personálu na 
všech úrovních s pacienty. Struktu
rované vzdělávání bylo zaměřeno 
na primáře a lékaře, sestry a nižší 
zdravotnický personál. Zároveň by
la zdůrazněna potřeba a zájem o po
kračování projektu i potřeba další
ho vzdělávání nejen v oblasti komu
nikace, ale i v oblasti jazykové 
a IT.
Významné informace o zkušenos
tech s čerpáním z Evropských fon
dů přinesl příspěvek Ing. Ivo Burge
ra z Městské nemocnice Litoměřice, 
kde byl úspěšně realizován projekt 
Mácha financovaný z evropského 

fondu PHARE, elektronická identi
fikace a první vstup do problemati
ky eHealth a eZdravotnictví.

Platforma 
pro inovativní medicínu
Přítomní získali také informace 
o platformě Innovative Medicines 
Iniciative (IMI), která vstoupila do 
7. RP v dubnu 2008 otevřením své 
první výzvy. Platforma IMI je uni
kátním spojením soukromého a ve
řejného sektoru v oblasti „farma“. 
Tato evropská platforma je finan
cována 1 milionem eur z priority 
Health 7. RP, další milion eur vlo
žila Evropská federace farmaceutic
kého průmyslu a asociací (EFPIA). 
Výzkum, který bude IMI podporo
ván, je zaměřen na 5 oblastí zájmů 
(rakovina, poruchy mozku, zánětli
vé, infekční a metabolické choroby 
a poruchy) a je komplementární se 
7. RP.
V závěrečné prezentaci byl předsta
ven projekt SMEs go Health z 6. RP, 
jehož hlavním nástrojem je cílené 
vyhledávání partnerů do projektů 
podle aktuálně otevřených výzev 
a témat. Byl prezentován i nový pro
jekt 7. RP, HealthNCPNet z prv
ní výzvy, jehož cílem je zvýšit účast 
členských států v 7. RP. Referát 
přednesla doc. RNDr. Judita Kinko
rová, CSc., která je mimo jiné zá
stupkyní ČR v obou zmíněných ev
ropských projektech a disponuje ak
tuálními informacemi o evropské 
platformě IMI.

Více informací naleznete na 
www.centrumandragogiky.cz 
a na www.tc.cz. (red)

Národní konference byla zaměřena na možnosti získávání finanční podpory 
z Evropských fondů do oblasti zdraví a zdravotnictví. Hlavní důraz byl kladen 
na 7. rámcový program Evropské unie pro vědu a výzkum pro roky 2007–2013 
(7. RP) a na aktuálně otevřenou výzvu priority Health. 

Kombinace trabectedinu a doxorubicinu 
v léčbě ovariálního karcinomu 
U žen, jejichž ovariální karcinom postupuje navzdory léčbě první linie a dojde k re-
cidivě, vede další léčba doxorubicidem v kombinaci s trabectedinem k průměrné-
mu bezpříznakovému přežití 7,3 měsíce ve srovnání s 5,8 měsíce u žen léčených 
jen doxorubicinem.

Profesor Bradley J. Monk z Irvine Medical Center při Kalifornské univerzitě sledoval 672 žen, 
jejichž karcinom pokračoval v šíření navzdory terapii léčivy první linie. Polovina těchto žen 
dostávala pegylovaný lipozomální doxorubicin v dávce 30 mg/m² po dobu 60 minut a tra-
bectedin v dávce 1,1 mg/m² během 3 hodin každé 3 týdny a druhá polovina pouze doxoru-
bicin v dávce 50 mg/m² každé 4 týdny.
Ženy, u nichž došlo k recidivě déle než 6 měsíců od ukončení chemoterapie první linie, měly 
průměrné bezpříznakové přežití delší – 9,2 měsíce po kombinované terapii a 7,5 měsíce při 
léčbě bez trabectedinu.
Trabectedin je syntetická verze látky, která byla původně izolována z mořských živočichů  – 
sumek, je povolena k léčbě v Evropě a bude předmětem dalších studií v USA.

(Zdroj: Kongres ESMO, Stockholm, říjen 2008) (mls)
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