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1. ONKOLOŠKI KOLOKVIJ 
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u srijedu 15. listopada 2014. s početkom u 14 sati 

Knjižnica Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti,  
Zagreb, Strossmayerov trg 14  

 
 
 

Uvodna riječ: akademik Zvonko Kusić, predsjednik 

 Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 

Pozdravna riječ: akademik Marko Pećina, tajnik 

Razreda za medicinske znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 

Voditelj: prof.dr.sc. Nikola ðaković 

 

 

Predstavljanje zbornika radova  

1. hrvatskoga simpozija - personalizirana onkologija   

(RAD 520, Medical Sciences 40, October 2014) 

RAD će predstaviti glavni urednik akademik Marko Pećina  

Zbornik će predstaviti gost urednik prof.dr.sc. Fedor Šantek 

 

 

Izlaganja: 

 

prof. dr. sc. FEDOR ŠANTEK, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu: 
Onkologija - uspjesi nisu nemogući 

 

prof. dr. sc. NIKOLA ðAKOVIĆ, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu: 
Hrvatska onkologija – zašto razgovor, dogovor, suradnja 

 

 

 

 



SAŽETAK SKUPA 

Budući je onkološka problematika jedna od zastupljenijih u ljudskim bolestima tako 
je i interes za modalitete rješavanja tih problema tradicionalno velik. U onkološko 
zbrinjavanje uključene su više manje sve medicinske struke ali i druge srodne 
discipline. 

Znanstvena zajednica (a i naši predstavnici u njoj) zadnjih godina postiže velike 
iskorake u pronalaženju novih putova dijagnostike i liječenja tumora. 
Nastavno na znanstvena otkrića i industrijski sektor (naročito farmakološki i tehnički) 
donosi na tržište veliki broj novih proizvoda. 

Kako je cijeli zdravstveni sustav usko vezan i za ekonomske te druge društvene 
parametre i oni često značajno utječu na dogañanja u onkologiji. Onkološki bolesnici 
(zbog kojih u konačnici onkologija i postoji) takoñer sve više aktivno sudjeluju u 
promišljanjima onkologije. Sve te raznorodne silnice prisutne više-manje 
tradicionalno u svijetu zadnjih godina se sve življe osjećaju i promišljaju u Hrvatskoj. 

Onkološki kolokviji Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti će se, sustavno prateći 
sva ta zbivanja u onkološkoj znanosti i struci, uključiti u ovu živost. Na 1. 
onkološkom kolokviju biti će predstavljen novoizišli broj časopisa RAD 520, 
Medical Sciences 40, October 2014 (glavni urednik RAD-a akademik Marko 
Pećina); te u njemu Zbornik radova 1. hrvatskoga simpozija - 
personalizirana onkologija  (gost urednik prof. dr. sc. Fedor Šantek). 

U RAD-u su objavljeni radovi hrvatskih stručnjaka o personaliziranoj onkologiji kao 
važnom iskoraku medicinskog djelovanja u dijagnostici i terapiji raka. Cilj 
personalizirane onkologije je omogućiti bolesnicima da primaju terapiju 
prilagoñenu "njihovom" tumoru. Takoñer je  objavljen i članak o Vladimiru Prelogu i 
studiju farmacije na Sveučilištu u Zagrebu. 

Profesor Fedor Šantek će održati predavanje gdje će prikazati trenutne velike 
iskorake u onkologiji. Jedan dio tih iskoraka nije još došao u Hrvatsku (kao ni u 
veliku većinu svijeta) ali dio se postupno uvodi u našu stručnu praksu. 

Profesor Nikola ðaković će izložiti viñenje hrvatske onkologije u svjetlu i svjetskih 
promjena koje naročito ulaskom u Europsku zajednicu utječu i na nas. Hrvatska 
onkologija gledana u širem smislu, kao odgovorna stručna i znanstvena zajednica u 
jednoj maloj, ne baš bogatoj zemlji, "osuñena" je na suradnju. Cilj je da i ovi 
onkološki kolokviji dadu tome doprinos. Rasprava je dobrodošla. 

 

Za više informacija: prof. dr. sc. Nikola ðaković, e-mail: colloquium@hazu.hr. 

 

Ured za odnose s javnošću i m edije 

                                                    Ninja Ivanuš 

 

 


