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VELIKA MEĐUNARODNA ZNANSTVENA E-KONFERENCIJA U
ORGANIZACIJI MEDICINSKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

Nove spoznaje znanosti
o starenju i održivosti
zdravstvenoga sustava
Ulaskom u 2020. započela je dekada zdravog starenja. Prema projekcijama UN-a, svjetska populacija osoba
iznad 60 godina će se udvostručiti do 2050. godine pa ovo predstavlja velik javnozdravstveni izazov za cijeli svijet

V

Prof. Marijan Klarica, prof. Mirjana Kujundžić Tiljak i
akademik Željko Rainer

iše od 600 znanstvenika i stručnjaka sudjelovalo je na e-konferenciji Better Future
of Healthy Ageing 2020, gdje
su kroz više od 70 prezentacija
predstavljene nove znanstvene spoznaje vezane uz starenje i održivost zdravstvenih
sustava. Konferencija, čiji je
organizator bio Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,
tijekom tri dana je virtualno
umrežila 30 zemalja, a Škola
narodnog zdravlja „Andrija
Štampar” bila je središnja pozornica i tehnički centar, odakle se odvijao cijeli program.
Tako je Hrvatska još jednom
pridobila svjetsku pozornost
na području zdravstva, nakon
što se uspješno izborila s epidemijom COVID-19.
Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu na poticaj i u
suradnji s Ministarstvom znanosti i visokog obrazovanja i
pod pokroviteljstvom Vlade
Republike Hrvatske organizirao je međunarodnu znanstvenu konferenciju Better
Future of Healthy Ageing 2020
povodom predsjedanja Hrvatske Europskom unijom. U organizaciji Konferencije sudjelovali su i medicinski fakulteti u Rijeci, Splitu i Osijeku te
drugi fakulteti Sveučilišta u
Zagrebu: Fakultet elektroteh-

nike i računarstva, Ekonomski fakultet, Fakultet hrvatskih studija i Kineziološki fakultet.
Tematski BFHA 2020 konferencija doprinijela je realizaciji prva dva strateška cilja predsjedanja Republike
Hrvatske Vijećem Europske
unije - Europa koja raste ujednačeno, uključivo i održivo i
Europa koja povezuje.
Na konferenciji su predstavljene nove znanstvene
spoznaje vezene uz starenje
bioloških sustava kroz teme
regenerativne medicine, neuroznanosti, kliničke medicine
i drugih područja medicine s
naglaskom na personaliziranu i integriranu medicinu.
Prikazan je utjecaj pametnih tehnologija na ekosustave prilagođene starijim osobama poticanjem rasprave o
povećanju inovacija i rješenja
za okoliš prilagođen starosnoj
dobi. U konačnici, analizirana su i pitanja starenja i održivosti zdravstvenog sustava
na različitim razinama, od institucionalne, preko regionalne i državne, sve do EU razine.

ZAPOČELA DEKADA
ZDRAVOG STARENJA
Ulaskom u 2020. započela je dekada zdravog starenja. Prema projekcijama UN-

a, svjetska populacija osoba
iznad 60 godina će se udvostručiti do 2050. Ovo predstavlja velik javnozdravstveni izazov za cijeli svijet. Ovom
tematikom, kao i važnošću
razvoja zdravstvenih sektora i brojnim drugim temama,
bavila se Better Future of Healthy Ageing 2020 (Bolja budućnost za zdravo starenje
2020) konferencija.
U svom uvodnom obraćanju na otvorenju konferencije potpredsjednica Europske komisije za demokraciju
i demografiju Dubravka Šu-

Konferencijom Better
Future of Healthy
Ageing 2020, koja je
održana u organizaciji
Medicinskog
fakulteta Sveučilišta
u Zagrebu,
Hrvatska je privukla
svjetsku pozornost
zdravstvene struke

ica naglasila je kako nas je
COVID-19 sve podsjetio da
živimo u svijetu neizvjesnosti i rizika te nam ova konferencija pruža prijeko potrebnu priliku za raspravu o
tome kako zajedno možemo
stimulirati istraživanja i inovacije za zdravlje i dobrobit
stanovništva u kontekstu
demografskih promjena koje zahvaćaju Europu. Istaknula je i kako aktivno starenje ima ulogu u rješavanju
aktualnih i predvidljivih potreba starijih ljudi, a promicanjem sveobuhvatnih politika koje se bave zdravljem,
sigurnošću, sudjelovanjem
u radnim i volonterskim aktivnostima, obrazovanjem,
društvenim i sportskim aktivnostima, stvara se veliki
potencijal za duži, zdraviji i
aktivniji život.
„Razlog našeg današnjeg
virtualnog sastanka je da se
potaknu istraživanja, implementacija i povećaju inovacije za upravljanjem zdravljem
i dobrobiti starijih stanovnika, neophodno je u ovom
trenutku u kontekstu utjecaja pandemije COVID-19 i
na živote i dobrobit starijih
ljudi. Ipak, kao odgovor na
COVID-19 vidjeli smo i nevjerojatne primjere inovacija, prilagodljivosti i surad-

NAJAVA OKRUGLOG STOLA

Umjetna inteligencija – percepcija i stvarnost

O

dbor za su rad nju
s gospodarstvom i
reg ional n i ra zvoj
A kademije tehničkih znanosti Hrvatske,
u suradnji s Inovacijskim
centrom ‘Nikola Tesla’ i Hrvatskom gospodarskom komorom, organizira okrugli
stol pod nazivom ‘Umjetna
inteligencija – percepcija i
stvarnost’
Teme okruglog stola su:
Povijest i trendovi razvoja umjetne inteligencije – jedan osobni pogled (prof. Slobodan Ribarić, FER)
Centar za umjetnu inteligenciju FER-a (prof. Sven
Lončarić, FER)
Umjetna inteligencija u
autonomnim robotskim sustavima (prof. Ivan Petrović, FER)
Primjena umjetne inteligencije u jav noj uprav i
(prof. Neven Vrček, FOI)
Primjena umjetne inteligencije u kibernetičkoj sigurnosti – statusi, zablude i izazovi (doc. Stjepan Groš, FER)

Cilj je ukazati na značaj umjetne inteligencije u procesu digitalne
transformacije gospodarstva i društva. Prezentirat će se
znanstvena postiguća, metodologije i trendovi bitnog čimbenika
budućeg razvoja čovječanstva

Može li se mobilna mreža
pete generacije (5G) uspješno implementirati bez zna-

čajnog korištenja umjetne
inteligencije? (prof. Gordan
Šišul, FER)

Okrugli stol održat će se
u vijećnici Hrvatske gospodarske komore, Rooseveltov

trg 2, 3. srpnja 2020. godine
od 14 do 16.30 sati.
Navedene tri institucije već tradicionalno organiziraju okrugle stolove na
teme koje su od iznimnog
značaja za razvoj gospodarstva i društva, a povezano sa
znanstvenim postignućima
i znanstvenim trendovima
s ciljem da se na odgovarajući način približe akademske, znanstvene i poslovne
zajednice.
Želimo našim okruglim
stolovima perzistentno pobuđivati potrebu za strukturnim reformama u Hrvatskoj. Želimo da nas se čuje, i
razumije. Mi želimo pomoći,
na dobrobit naše zemlje.
Osnovni je cilj okruglog
stola “Umjetna inteligencija – percepcija i stvarnost”
ukazati na značaj umjetne
inteligencije u procesu digitalne transformacije gospodarstva i društva. Eksperti
iz područja informacijske i
komunikacijske tehnologije, odnosno iz užih područ-

ja računarskih znanosti i
upravljanja sustavima, prezentirat će svoja znanstvena
postignuća, metodologije i
trendove razvoja umjetne
inteligencije kao bitnog pokretača četvrte industrijske
revolucije i bitnog čimbenika budućeg razvoja čovječanstva.
Okrugli stol namijenjen
je svima onima koji promišljaju i djeluju na temelju
prediktiranja budućnosti,
pa su zato dobrodošli gospodarstvenici i poduzetnici,
znanstvenici i predstavnici
struktura vlasti i donositelji
političkih odluka.
Ovo je prilika da malim
koracima, u velikom trendu
– umjetnoj inteligenciji, počnemo stvarati nužno potrebno ZAJEDNIŠTVO na svim
razinama djelovanja: od pojedinaca, skupina, institucija, sektora i pametnih politika. Sve u interesu poticanja razmišljanja i djelovanja
koja su usmjerena općem dobru i javnom interesu.

