
ČETVRTAK, 21. travnja, u 9:30 sati
Mjesto održavanja: Hotel Westin, 
Kršnjavoga 1, Zagreb

Identificiramo goruće probleme koji se javljaju 
od trenutka postavljanja dijagnoze pa sve do 
završetka liječenja kako bi se, uvažavajući 
dvije ključne strategije: Europski plan za 
borbu protiv raka i Nacionalni strateški okvir 
protiv raka do 2030., donijele preporuke 
za poboljšanje ishoda liječenja onkoloških 
pacijenata u Republici Hrvatskoj.

PROGRAM



PROGRAM

09:00 - 09:30  Registracija sudionika

09:30 - 09:35 SLUŽBENO OTVARANJE PROGRAMA:
 Prof. dr. sc. Romana Jerković, zastupnica u Europskom Parlamentu

09:35 - 09:40 Pozdravni govor povjerenice Europske komisije za zdravstvo i 
 sigurnost hrane Stelle Kyriakides 

09:40 - 09:45 Iskustvo pacijentice/pacijenta

09:45 - 10:30 BUDUĆNOST – KAKO UNAPRIJEDITI ISHODE LIJEČENJA 
 ONKOLOŠKIH PACIJENATA U HRVATSKOJ? 

• Prof. dr. sc. Vili Beroš, ministar zdravstva (tbc) 
• Dr. Lucian Vukelić, ravnatelj Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
• Dr. Renata Sabljar Dračevac, predsjednica saborskog Odbora za zdravstvo 

i socijalnu politiku 
• Karlo Ressler, zastupnik u Europskom parlamentu 
• Prof. dr. sc. Romana Jerković, zastupnica u Europskom parlamentu

	 Moderatorica:	Zrinka	Grancarić
Cilj panela: Europski plan za borbu protiv raka i Nacionalni strateški okvir protiv raka do 2030. dvije 
su ključne strategije kojima Hrvatska može poboljšati ishode liječenja onkoloških pacijenata. Sudionici 
će razgovarati o postojećim hrvatskim zdravstvenim politikama, inicijativama Europskog plana za borbu 
protiv raka i njegove primjene u Hrvatskoj, kao i financijskoj potpori koju nudi državama članicama. 
Cilj panela je identificirati legislativne mjere kojima se u Hrvatskoj mogu unaprijediti ne samo ishodi 
liječenja, već sve faze kontinuuma bolesti raka (prevencija, rano otkrivanje i dijagnostika, liječenje i 
kvaliteta života preživjelih).

10:30 - 10:35 PITANJA I ODGOVORI

10:35 – 11:15 Pauza uz konferenciju za medije



11:15 - 12:00 HRVATSKA – ONKOLOŠKA SKRB I ISHODI LIJEČENJA
• Prof. dr. sc. Stjepko Pleština, predstojnik Klinike za onkologiju KBC-a Zagreb
• Akademik Miroslav Samaržija, voditelj Klinike za plućne bolesti KBC-a Zagreb
• Prof. dr. sc. Eduard Vrdoljak, predstojnik Klinike za onkologiju i radioterapiju KBC-a Split
• Prof. dr. sc. Ingrid Belac - Lovasić, pročelnica Klinike za radioterapiju i onkologiju 

KBC-a Rijeka 
• Doc. dr. sc. Mario Šekerija, voditelj Odjela za zloćudne bolesti HZJZ-a 

(Registar za rak)
	 Moderatorica:	Ruža	Ištuk

Cilj panela: Okupljeni stručnjaci analizirat će trenutačno stanje na odjelima onkološke skrbi u vodećim 
hrvatskim bolnicama te identificirati goruće probleme koji se javljaju od trenutka postavljanja dijagnoze 
pa sve do završetka liječenja. Cilj je prikupiti dovoljno informacija iz kliničke perspektive na temelju kojih 
se mogu izraditi preporuke za kratkoročno i dugoročno djelovanje.

12:00 - 12:05 PITANJA I ODGOVORI

12:05 - 12:50 PACIJENTI – VAŽNA KARIKA U PRAĆENJU ISHODA LIJEČENJA
• Mirela Stanić Popović, izvršna direktorica udruge Krijesnica
• Ivica Belina, predsjednik Koalicije udruga u zdravstvu
• Ivana Kalogjera, predsjednica Udruge žena oboljelih i liječenih od raka Nismo same 
• Doc. dr. sc. Vesna Ramljak, predsjednica udruge Europa Donna
• Ljiljana Vukota, glavna tajnica udruge Sve za Nju

 Moderatorica: Leona Šiljeg
Cilj panela: Sudionici će raspravljati o važnosti praćenja i korištenja ishoda liječenja prijavljenih od 
strane pacijenata te o dobrim primjerima iz prakse iz drugih europskih država. Pacijenti će također imati 
priliku ukazati na one probleme na koje nailaze od trenutka stupanja u sustav onkološke skrbi. Cilj panela 
je čuti iskustva i prijedloge pacijenata, koja će biti uvrštena u zaključne preporuke konferencije.

12:50 - 12:55 PITANJA I ODGOVORI

12:55 - 13:00 SLUŽBENO ZATVARANJE KONFERENCIJE 
 Prof. dr. sc. Romana Jerković

13:00 - 14:00 Ručak




