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Nadia Frontigny, Vice President, Care Management Orange Healthcare, France
Véronique Lessens, Agfa Healthcare
Jean-Pierre Kempeneers, Head of the Royal Phillips European Affairs Office
Rafael De Andres Medina, President of the AAL Asociation
Conclusions Targets and Goals of „Coalition 2018“
Michal Boni, Member of the K4I Forum, MEP
Brian O`Connor, ECHAlliance
Closing Remarks
Paul Timmers, European Commission DG Connect

Xavier Monne otvoril podujatie predstavením trendov v oblasti zdravia a prevencie chorôb. Nové
inovácie v oblasti zdravia umožňujú, aby pacienti a verejnosť zaujali pri liečbe aktívnejšiu úlohu.
V spoločnosti tak dochádza k presunu priorít od liečenia chorôb k ich prevencii.
Na podporu takéhoto vývoja musíme z praktického hľadiska v Európe prebudovať existujúce digitálne
štruktúry a posilniť ich. ide najmä o vývoj novej regulácie, ktorá by odpovedala týmto novým trendom.
Najmä rola bezpečnosti, podmienky presunu citlivých užívateľských dát a šifrovanie takýchto dát sú
oblasťami, ktoré sú v praxi a v legislatíve podhodnotené.
Takáto zmena má možnosť vytvoriť nový model zdravotníckych služieb, ktorý bude vychádzať z
personalizovaných potrieb jednotlivcov a zohľadní ich individuálnu charakteristiku. Nastávajú zmeny
v tom ako zdravotná starostlivosť funguje. Interakcie medzi pacientom a lekárom však musia zostať
nedotknuté.
Digital health literacy je pojem, ktorý vyjadruje názor, že zavedenie nových riešení v zdravotníctve by
malo byť sprevádzané aj vzdelávaním, nielen potenciálnych klientov, ale aj doktorov a zdravotníckeho
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personálu. Tieto nové trendy musíme vedieť implementovať do systémov národného zdravotníctva. Na
to je však potrebná politická vôľa a je potrebné začať diskusiu o tom, aké riešenia bude možné
implementovať na európskej úrovni a ktoré na úrovni národnej. Práve z tohto dôvodu EK zaradila túto
oblasť do výziev v rámci Horizontu 2020.
Xavier Monne
Európske partnerstvá sú v oblasti zdravotníctva najmä o dvoch témach: zdravie, inovácie a ich vzájomný
vzťah. Dnes sa v Európe zaoberáme otázkou čo dokážu inovácie ponúknuť pre starnúcu populáciu.
Svet sa mení, mapy na ktorých je Európa v strede nahradzujú glóbusy, v ktorých je Európa susedom Číny.
Európa neverí vo svoju budúcnosť, možno je to dôsledok starnúcej populácie. Ak už je dôvod na obavy
akýkoľvek, Európa potrebuje znovu nájsť svoje sebavedomie. Takúto zmenu možno vidieť aj v prelome
chápania starnutia ako takého. Starnutie už nie je trpký a depresívny proces ako kedysi, ale aktívna časť
života.
EK zameriava svoje aktivity na lepšie partnerstvá medzi komerčnou sférou a systémom zdravotníctva
v členských štátoch. Tieto podporné aktivity vyplývajú zo zistenia, že tradičné európske podnikateľské
modely nefungujú. Z tohto hľadiska je dôležitá podpora inovátorských riešení, akými sú start-upy
a flexibilné formy podnikania, ktoré majú potenciál súčasný vzťah medzi zdravotníctvom a komerčnou
sférou zjednodušiť.
Ak sa na súčasné zdravotné výzvy pozrieme optikou výnosov a strát zistíme, že 2,5% európskeho HDP
predstavujú ročne straty, ktoré prichádzajú s náhlym zhoršením zdravia. Investície do prevencie
takýchto prípadov by sa mali stať strategickými pre EÚ.
Simon Hamilton
Najväčšou výzvou do budúcnosti budú chronické choroby starnúce obyvateľstva. Očakáva sa, že až 80%
populácie nad 65 rokov bude žiť s aspoň 1 chronickou chorobou, ktorá do vysokej miery ovplyvní
aktívnosť populácie v tomto veku.
Connected health ecosystem je celoeurópska snaha, ktorou sa aj Írsko snaží prepojiť akademický sektor
so sektorom výskumu a podnikaním v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti.
Do tejto snahy spadá aj partnerstvo pre Active and Healthy Ageing, (AHA) ktoré poskytuje možnosti
medzinárodnej spolupráce. AHA je kľúčové pri testovaní nových riešení, ale i vytváraní výskumnej siete
v oblasti výskumu v zdravotníctve.
Mark Drakeford
Predstavil Wales a politiky, ktoré presadzuje na pôde starnúcej populácie.
Prudent healthcare system je politika, ktorú v súčasnosti Wales presadzuje na pôde zdravia. Systém
zdravotníctva čerpá overenú prax z viacerých štátov a aplikuje ju do života na území Walesu. Mark
Drakeford definoval Prudent healthcare system ako snahu nastolenie kultúrnej zmeny. V dnešnej
spoločnosti totiž lekári vnímajú ako nositeľov problémov. Táto rétorika sa musí posunúť na schopnosť
vnímať pacientov ako rovných partnerov pri liečbe.
Prvou konverzáciou staršieho pacienta a lekára by mala byť konzultácia o pacientových zdravotných
potrebách. Starší ľudia chcú svoje životy prežívať plno a s istotou. To platí aj v zdravotníctve, kde by mal
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byť presadzovaný recipročný vzťah medzi pacientom a lekárom. Reorientácia týchto služieb je možná
prostredníctvom inovácií. Jednou z týchto tém je aj výskum a aplikácia nových technológií
v zdravotníctve, ktoré často narážajú na zastarané štruktúry. To sa týka najmä 3 oblastí:





Zdravotníctvo je vždy pozadu s implementáciou inovačných riešení, ktoré už sú používané aj
širšie. Inovačné trendy treba dobehnúť v oblastiach nových technológií a toho, čo je „in“.
Výstižným príkladom môže byť aj myšlienka zdravotných konzultácií cez Skype.
Bariéry medzi jednotlivými službami v zdravotníctve pomaly miznú, ale inštitucionálne bariéry
v jednotlivých národných systémoch pravdepodobne zostanú.
Agendu v zdravotníctve a inovácie treba prepojiť. Ľudia, ktorí pracujú v produkcii a sú
orientovaní na trhovú distribúciu potrebujú politiky, ktoré by ich prepojili s lekárskou praxou.

Günther Oettinger
V kríze máme len 1 možnosť ako napredovať. Tou sú inovácie a investície do budúcnosti. Digitálna
ekonomika a implementácia tejto ekonomiky do spoločnosti sú kľúčovými prvkami pri transformácií
Európy na kontinent, ktorý vie poskytnúť viac aktívnych príležitostí aj pre starnúcu populáciu. Starí ľudia
a menšiny v spoločnosti často bývajú vytlačovaní, inovácie musia túto skutočnosť zohľadniť. Koncept
Silver economy poskytuje pre Európu možnosť ako sa vysporiadať so súčasnými demografickými trendmi
naprieč spoločnosťou.
Jednotný digitálny trh je jedným z hlavných hnacích procesov ako premeniť súčasné európske problémy
na príležitosti. Dôležitá sociálna dimenzia Jednotného digitálneho trhu spočíva v chápaní Európy ako
priestoru, ktorý sa stará o svojich občanov, zlepšuje inklúziu v oblasti zdravotných systémov a poskytuje
nové príležitosti v oblastiach nových zručností. V roku 2025 odhadujeme, že nám bude chýbať 20%
pracovníkov s vyššou úrovňou odbornosti, ak bude zachované súčasné smerovanie na trhu práce.
Starší ľudia musia zostať aktívnymi súčasťami európskej populácie. V Európe môžeme byť hrdí na
sociálne a zdravotnícke systémy, hlavne v porovnaní s USA, alebo niektorými ázijskými krajinami. Tieto
systémy v Európe sa ale musia naďalej transformovať a inovovať. Koncepty ako Smart home môžu
podporiť nezávislý štýl života aj pre ľudí postihnutých chronickými chorobami a umožniť zdravotnú
starostlivosť na patričnej úrovni aj doma.
Európski podnikatelia už prichádzajú s novými riešeniami, na ich podporu ale musíme umožniť
vytváranie a zdieľanie nových nápadov, ktoré možno prepojiť s použitím v praxi.
Nová Európa si vyžaduje nové partnerstvá. Musí to byť ale spoločná snaha medzi všetkými zúčastnenými
stranami, najmä medzi súkromným a verejným sektorom.
Citujem: „Today, I invite you to work together in creating single vision of how europe can transform into
21th century“.
Musíme sa uistiť, že inovatívne riešenia sa stanú aj praktickými „mainstreamovými“ nástrojmi pre
verejnosť. Jednotný digitálny trh v Horizonte 2020 bude pokračovať v podpore ambície EK posilniť
zdravé a bezpečné starnutie v Európe. K tejto snahe rozhodne prispeje aj zaradenie novej výzvy do
štruktúry Horizontu 2020 s názvom Reference sites and commitments v rámci partnerstva AHA.
Prezentácie a linky:
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Meno a priezvisko:
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