
Medicínsky kurz na ISVAP sa vyznačuje tým, že je tradičný a zároveň inovatívny.   
IESVAP sa nachádza v Parnaíba, na pobreží Piauí, má 5-ročnú históriu a počas celej tej doby bol neustále 

aktualizovaný; a inovácia je výsledkom aktívnych metód výučby a učenia – vďaka čomu ste hlavným 

hrdinom vašej cesty počas tréningu krv z konecniku pri stolici, tu sa s vami od prvého dňa vyučovania 

zaobchádza ako s lekárom.   

Každoročné stretnutie s hlavnými témami a výzvami medicíny je späť: program venovaný pandémii a jej 

dopadu na taliansku zdravotnú starostlivosť, aby sme si predstavili horizonty zmien a obnovy. Medzi 

hosťami epidemiológ John Ioannidis, Edward Holmes, profesor evolučnej biológie na univerzite v 

Sidney, prezident   

Humanitas Foundation Alberto Mantovani, generálny riaditeľ prevencie ministerstva zdravotníctva 

Giovanni Rezza, Stephen H. Powis, National Medical Riaditeľ Národnej zdravotnej služby v Londýne, 

riaditeľ Aifa Nicola Magrini krv z konecniku pri stolici a ďalší.ONLINE A NAŽIVO Z PALAZZO PEPOLI DI 

BOLOGNAPrístup k archívuInauguračný ceremoniálTÉMA 2021  

 – COVID-19 ČO SME SA NAUČILI Z PANDÉMIEÚstredná, no nie jedinečná téma siedmeho ročníka 

Festivalu lekárskej vedy, ktorý sa uskutoční 6. novembra 2021 v Bologni, sa týka pandémie Covid 19 a jej 

konkrétneho dopadu na talianske zdravie. To, čo sa dialo a deje počas strašného zážitku, zvýrazňuje a 

zvýrazňuje potrebu rozhodnej obnovy krv v stolici, dlho žiadanej, filozofie a inštitucionálnej praxe 

verejného zdravotníctva v našej krajine.  

PROGRAM PLNÝ AKCIÍLaureáti Nobelovej ceny, vedci, lekári a výskumníci z 

celého sveta vytvoria štruktúrovanú diskusiu o zdravotnej núdzi, 

analyzovanú z medicínskeho rakovina hrubého čreva test, vedeckého, 

ekonomického, sociálneho a politického hľadiska.RASTÚCI ÚSPECHVydanie 

2020 – vysielané v plnom znení online a venované téme „lekcie medicíny.   

Covid-19 “- zaznamenal obrovský úspech u verejnosti: počas ôsmich dní 

festivalu bolo online viac ako 223 000 prezentácií. Aj tento rok bude festival 

plne vysielaný naživo online. Európsky projekt personalizovanej medicíny – 

JTC 2021. Info Day online krv v stolici - Prezentačný deň oznámenia    

Florencia, 18. decembra 2020 - 14:30     

 Ak sa chcete zaregistrovať, pošlite e-mail na adresu:  

erapermed@regione.toscana.itRegión Toskánsko sa ako financujúca agentúra podieľa na európskom 

projekte „ERA PerMed, ERA-Net Cofund in Personalized Medicine“.ERA PerMed je sieť ERA-Net 

Európskej komisie venovaná výlučne personalizovanej medicíne (PD), podporovaná 32 rôznymi 

partnermi z  

 23 krajín a spolufinancovaná Európskym spoločenstvom.14. decembra 2020 všetky financujúce 

agentúry projektu ERA PerMed spustia štvrtú spoločnú nadnárodnú výzvu (JTC 2021) na financovanie 

multilaterálnych výskumných projektov v oblasti personalizovanej medicíny ako súčasť mechanizmu 

ERA-NET Cofund.  

Na podporu tejto iniciatívy región Toskánsko ako Finančná agentúra investuje 300 000 eur pre 

spoločnosti a orgány regionálneho zdravotníctva a pre toskánske výskumné orgány, ktoré patria do 



medzinárodných partnerstiev zapojených do výzvy. Témou výzvy je rakovina hrubého čreva test 

„Multidisciplinárne výskumné projekty v oblasti personalizovanej medicíny   

– Vývoj nástrojov klinickej podpory pre implementáciu personalizovanej medicíny“.Všeobecné ciele 

výzvy sú:    Podporovať projekty translačného výskumu v oblasti personalizovanej medicíny;    

Podporovať a umožňovať interdisciplinárnu spoluprácu pri implementácii personalizovanej medicíny, 

ktorá kombinuje predklinický a/alebo klinický výskum s bioinformatickými zložkami a výskum 

relevantných etických, právnych a sociálnych aspektov a/alebo výskum optimalizácie zdravotných 

systémov;     

 Podporovať spoluprácu medzi akademickou obcou   
(výskumné skupiny z univerzít, vysokých škôl, verejných výskumných ústavov), klinickým a verejným 

výskumom vela krvi v stolici (výskumné skupiny z nemocníc a verejného zdravotníctva, zdravotníckych 

zariadení a iných zdravotníckych organizácií), partnerskými súkromnými osobami, ako sú MSP (malé a 

stredné podniky), ako aj tvorcovia politík, regulačné agentúry a organizácie pacientov.   

 Výzva ERA PerMed bude zahŕňať tri oblasti výskumu:    Oblasť výskumu 1 „Premena základov na klinický 

výskum a ďalej“    Modul 1A: Predklinický výskum    Modul 1B: Klinický výskum         Oblasť výskumu 2 

"Údaje a IKT"    Modul 2: Smerom k aplikácii v zdravotníctve    Výskumná oblasť 3 "Výskum smerom k 

zodpovednej implementácii v zdravotníctve"      

Modul 3A: Zdravotno-ekonomický výskum    Modul 3B: Etické, právne a sociálne aspektyPostup 

predkladania spoločných žiadostí bude rozdelený do dvoch odlišných po sebe nasledujúcich fáz: 

predbežné návrhy a úplné návrhy.    Otvorenie výzvy na predloženie predbežného návrhu: pondelok 

14.12.2020      

Termín na podanie predbežného návrhu: štvrtok 4. 

marca 2021 (17:00 SEČ) - Otvorenie platformy na 

prezentáciu kompletného návrhu: štvrtok 13. mája 2021    

Termín na predloženie kompletného návrhu: štvrtok 17. 

júna 2021 (17:00 SEČ) Pozrite si text nadnárodnej výzvy 

na webovej stránke ERA PerMed ►► Kritériá 

oprávnenosti vela krvi v stolici a požiadavky na účasť 

vyžadované regiónom Toskánsko:  dagmar mozolová. 

Vykonávacou vyhláškou č. 

18676/2020, kritériá  oprávnenosti a požiadavky na účasť vyžadované regiónom Toskánsko pre 

účastníkov z toskánskeho územia.Región Toskánsko udelí účastníkom povolenie na prijatie pred 

predložením predbežného návrhu. Kontrolu prípustnosti vykonajú krajské úrady po tom, čo im bude 

doručený príslušný formular  (príloha B vyhlášky) riadne vyplnený a podpísaný vedeckým 

riaditeľom.Formulár je potrebné zaslať regiónu Toskánsko na adresu erapermed@regione.toscana.it 

najneskôr 10 pracovných dní pred termínom na predloženie predbežného návrhu.  

 

Zatiaľ čo strach z pravdepodobnej tretej vlny narastá, rastie aj ľútosť nad množstvom nesplnených 

sľubov a premrhaných zdrojov: od  LEA cez National Chronicity Plan až po Big Data a domácu 

starostlivosť. Hovoríme o tom vo februárovom čísle VitaVšetky uzly idú do hlavy, keď je tam hrebeň. 



Dokonalá búrka, ktorá sa u nás pred rokom rozpútala, má nádych „chýbajúceho hrebeňa“, o ktorom 

písal Leonardo Sciascia.   

Za tie roky sa nahromadilo veľa sľubov, veľa zmeškaných alebo dagmar mozolová v horšom prípade 

napoly zrealizovaných reforiem.Hovoríme o tom vo februárovom čísle Vita venovanom tomu, ako 

prebudovať miestnu medicínu.Zamyslime sa nad domácou starostlivosťou.   

Bolo by rozumné, morálne a politicky nevyhnutné dodržať prísľub zdanenia štrukturálneho 

financovania garantovaného daňou zo zahrievaného tabaku.Jednoduchý záväzok: od februára 2020, 

po získaní súhlasu vlády a parlamentu, rok   

70 občianskych organizácií pracovalo na nariadení, ktoré má zaručiť štrukturálne financovanie domácej 

starostlivosti prostredníctvom zvýšeného zdaňovania zahrievaného tabaku.Obrazovka 2021 02 24 O 

13Starostlivosť Taliansko.   

Ako rekonštruovať dodávateľské reťazce blízkostnej medicínyVita, február 2021výsledok? Rovnako 

jednoduché, no znepokojujúce: všetko sa zdalo hotové, keď v noci z 21. na 22. decembra 2020 bolo 

zrušené ustanovenie zahrnuté do zákona o stabilite a určené na financovanie viacročných regionálnych 

plánov na posilnenie domácej starostlivosti. Aké užitočné by boli tieto pôžičky dnes, rozptýlené ktovie 

kam cez noc dagmar mozolová?  


