STA (Splet), Zdravstvo
Doseg / Reach: 24885
Država / Country: Slovenija

29. 06. 2011
1

Onkološki inštitut Ljubljana v družbi vrhunskih strokovnjakov pri projektu Oncovideos
Onkološki inštitut Ljubljana v družbi vrhunskih strokovnjakov pri projektu Oncovideos
Ljubljana, 29. junija (STA) - Onkološki inštitut Ljubljana letos sodeluje pri projektu Oncovideos, v katerega
so vključeni vrhunski onkologi v Evropi. Po besedah predstojnika sektorja operativnih strok na inštitutu
Marka Hočevarja je projekt namenjen predvsem poenotenju standardov obravnave in zdravljenja različnih
oblik raka po celi Evropi s pomočjo e-učenja.
V projektu sodeluje 18 učnih ustanov iz Nizozemske, Anglije, Italije, Nemčije, Avstrije, Poljske ter iz
Slovenije Onkološki inštitut Ljubljana. Sestavljalo ga bo 24 videoprojekcij, v katerem bodo evropski
strokovnjaki z različnih področij onkologije prikazovali obravnavo pogostih stanj.
Prezentacije, dolge 20-30 minut, bodo prikazovale obravnavo pogostih stanj iz kirurške onkologije,
radioterapije, internistične onkologije, pediatrične onkologije in nevroonkologije. Predstavitve posegov
so oz. bodo posnete v učnih ustanovah in bodo vsebovale razlage in nasvete najboljših strokovnjakov s
področja, ki ga predstavitev obravnava. Svoj vložek k projektu je onkološki inštitut prispeval s prikazom
varnega izreza kožnega melanoma pod Hočevarjevim vodstvom.
Te videoprojekcije so brezplačno na voljo vsem na spletnem naslovu http://www.ecco-org.eu/
oncovideos/. Vseh 24 predstavitev bo predvidoma objavljenih do septembra letos, ko bo na letnem
evropskem onkološkem kongresu v Stockholmu stran projekta tudi uradno predstavljena, pojasnjuje
Hočevar. Povzetki vseh predstavitev bodo prevedeni tudi v slovenščino.
Sicer pa je projekt po besedah Hočevarja namenjen temu, da se poenotijo standardi obravnave in
zdravljenja bolnikov z rakom po celi Evropi. Tako je cilj, da bi bil bolnik z določenim tipom raka deležen
enake obravnave v Moldaviji ali pa na Nizozemskem oz. v Prekmurju ali pa Ljubljani, ponazarja Hočevar.
Projekt poteka pod okriljem Evropske organizacije proti raku (ECCO), financira pa ga Evropska komisija v
višini 400.000 evrov, od tega je ljubljanski onkološki inštitut prejel 8000 evrov, je še pojasnil Hočevar.
ago/tz
29.06.2011 16:58

