
Spoštovani,

farmacevtska industrija temelji na znanju in neneh-
nem razvoju, zato je sodelovanje z mladimi talenti, 
perspektivnimi znanstveniki, izjemno pomembno, 
saj so oni nosilci novih idej, svežega znanja in 
drugačnih pristopov k delu in razmišljanju. Brez 
vedno novega znanja napredek ni mogoč. Regijski 
BioCamp tako predstavlja odlično priložnost za 
udeležence in za nas. Študenti dobijo neposreden 
vpogled v najsodobnejše pristope v farmaciji in pri-
ložnost druženja s priznanimi strokovnjaki, mi pa 
spoznamo mlade ume, ki predstavljajo prihodnost.

          
Pomen stalnega razvoja in iskanja vedno novih poti in 

načinov potrjujejo tudi trendi v globalni generični farmacevt-
ski industriji, kjer delujemo kot del Sandoza in Novartisa. 
Države po svetu se namreč ukvarjajo z zniževanjem stroškov 
v zdravstvu in iščejo načine, kako razbremeniti zdravstvene 
blagajne. Zdravila v sklopu teh stroškov nimajo zanemarlji-

vega deleža, v povprečju predstavljajo okoli 15 odstotkov. 
Glavni trend v generični farmacevtski industriji je tako zago-
toviti visokokakovostna dostopna zdravila, ob uporabi vseh 
najnovejših spoznaj znanosti in razvoja. 

Generična zdravila omogočajo prihranke zdravstvenim 
blagajnam in s tem večji dostop do kakovostnih, sodobnih 
terapij več ljudem. V nekaterih državah v razvoju so celo 
edina zdravila, ki si jih lahko privoščijo. Vedno večji odstotek 

v zdravljenju predstavljajo tudi biološka zdravila, ki sodijo 
med najdražje terapije, vendar so nepogrešljiv del sodobnih 
pristopov. Podobna biološka zdravila bodo zato pomembno 
krojila prihodnost in doprinesla k občutnim prihrankom 
zdravstvenih blagajn.  

Generična farmacevtska industrija bo torej še naprej 
rasla. Pri tem pa bodo imeli ključno vlogo predvsem diferen-
cirani in tehnološko zahtevnejši izdelki ter podobna biološka 
zdravila. V Sandozu smo kot vodilni na teh področjih gotovo 
na pravi poti. Naše poslanstvo je z razvojem visokokako-
vostnih generičnih in podobnih bioloških zdravil povečati 
dostopnost najsodobnejših terapij čim več ljudem.

Mag. Vojmir Urlep,

predsednik uprave Leka, člana skupine Sandoz

Z novim znanjem do napredka 
Letos smo v Leku, članu skupine Sandoz, pripravili že drugi Regijski BioCamp. Ponovno smo izbrali 35 najboljših, 
najbolj perspektivnih študentov naravoslovnih znanosti iz regije Alpe-Adria in jim predstavili raziskovalno ter razvojno delo 
v farmaciji in biotehnologiji, poslovno okolje v globalni farmacevtski družbi in možnosti za razvoj kariere.
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Za razvoj kakovostnih generičnih izdelkov so potrebni 
ogromno znanja, vsa sodobna znanstvena spoznanja, 
poglobljeno razumevanje izdelkov in procesov ter 
potreb bolnikov.  



Eden od namenov Regijskega BioCampa je tudi krepitev sode-
lovanja med znanstveno akademsko sfero in znanstvenim delom 
v industriji. V Sloveniji je sodelovanje na tem področju že tradici-
onalno zelo dobro. Poteka na različnih ravneh, od razvoja metod 
in predkliničnih raziskav do izobraževanja vrhunskih kadrov, ki iz 
akademske sfere preidejo v industrijo. Odličen primer je intenzivno 
sodelovanje med takrat še Lekovo skupino in raziskovalno skupino 
na Kemijskem inštitutu v Ljubljani v osemdesetih letih prejšnjega 
stoletja na področju genskega inženiringa. To je bil začetek danes 
uspešnega dela pri razvoju podobnih bioloških zdravil, kjer je 
Sandoz pionir v svetovnem merilu.      

Kot del Sandoza smo vključeni v globalno razvojno mrežo. 
Sandozov razvojni center Slovenija deluje v Ljubljani in skrbi za 
razvoj farmacevtskih izdelkov ter v Mengšu, kjer se ukvarjajo z 
razvojem učinkovin. Na naši lokaciji v Mengšu deluje tudi Razvojni 
center biofarmacevtike za razvoj in proizvodnjo podobnih bioloških 
zdravil in igra ključno vlogo ne le v razvoju Sandozovih, ampak 
tudi določenih Novartisovih izdelkov in tehnologij. Vključitev v 
svetovne znanstvene tokove omogoča dostop do najsodobnejše 
tehnologije in znanja ter številne priložnosti za razvoj kariere, ki 
presegajo meje naše države. 

V Sandozovi strategiji je torej Slovenija ena ključnih lokacij in 
tako bo tudi v prihodnje. To potrjuje, da imamo izjemno konku-
renčno in vrhunsko znanje. Za udeležence Regijskega BioCampa 
je zato spoznati delo v vrhunski globalni farmacevtski družbi in 
začutiti utrip mednarodnega poslovnega okolja resnično izjemna 
priložnost. To nam potrjujejo tudi odzivi letos že druge generacije 
udeležencev Regijskega BioCampa v Sloveniji.

Prof. dr. Uroš Urleb,
glavni raziskovalni direktor v Sandozu

Lek, član skupine Sandoz, je od 20. do 22. maja 2012 
ponovno gostil 35 izbranih najboljših in najbolj perspektivnih 
dodiplomskih in podiplomskih študentov naravoslovnih znanosti 
regije Alpe-Adria na že drugem Regijskem BioCampu. Ključni 
vsebini letošnjega dogodka sta bili sodobni trendi v diagnostiki in 
zdravljenju malignih obolenj ter razvoj zdravil za redke, nerazis-
kane bolezni. 

»Letos smo pod skupnim imenovalcem zavezanosti k 
povečevanju dostopnosti do zdravil povezali dve pomembni 
vsebini – maligna obolenja in redke bolezni. S tem smo naredili 

korak naprej, približali smo se bolnikom in njihovim potrebam 
ter poudarili izpolnjevanje poslanstva Sandoza, ki želi z razvojem 
generičnih in podobnih bioloških zdravil povečati dostopnosti 
najsodobnejših terapij čim več ljudem,« je poudarila dr. Darja 
Ferčej Temeljotov, vodja nenehnih izboljšav v Sandozovem 
Razvojnem centru Slovenija in predsednica organizacijskega 
odbora Regijskega BioCampa 2012.

Na Regijskem BioCampu so predavatelji, strokovnjaki iz 
Slovenije in tujine, predstavili krovno tematiko z različnih pers-
pektiv – akademske, razvojno-raziskovalne in gospodarske ter z 

vidika bolnikov. Predstavitve vodilnih znanstvenikov iz akademske 
sfere in farmacevtske industrije so porodile številna vprašanja 
udeležencev ter odprle zanimive razprave in konstruktivno izmen-
javo mnenj. Letos so še posebej izpostavili tudi pomembnost 
vključevanja bolnikov in njihovih potreb v zdravljenje in razvoj 
zdravil.

Poleg predavanj so si udeleženci ogledali sodobne razvoj-
ne raziskovalne oddelke, in sicer Sandozov Razvojni center 
biofarmacevtike v Mengšu in Sandozov Razvojni center Slovenija 
v Ljubljani.

Trendi v diagnostiki in zdravljenju malignih obolenj ter redkih boleznih
35 izbranih študentov naravoslovnih znanosti si je ogledalo sodobne razvojno-raziskovalne oddelke Sandozovih razvojnih centrov v Sloveniji
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Sodelovanje znanosti in gospodarstva
Znanje se v farmaciji razvija zelo hitro in to velja tudi za generično farmacevtsko industrijo. Če želimo razviti kakovostne generične izdelke, 
potrebujemo ogromno znanja, vsa sodobna znanstvena spoznanja, poglobljeno razumevanje izdelkov in procesov ter potreb bolnikov. Zato je 
Regijski BioCamp, kjer se uveljavljeni, izkušeni strokovnjaki srečamo z mladimi, perspektivnimi umi, tako pomemben in trenutno edinstven 
dogodek v Sloveniji, saj ustvarja kreativno okolje za rojevanje novih zamisli in znanj.

V Sandozovi strategiji je 
Slovenija ena ključnih 
lokacij in tako bo 
tudi v prihodnje. To 
potrjuje, da imamo 
izjemno konkurenčno in 
vrhunsko znanje.
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Korak naprej
Z letošnjo vsebino Regijskega BioCampa smo naredili korak naprej – približali smo se bolnikom in njihovim potrebam

Mag. Vojmir Urlep, predsednik uprave Leka, člana 
skupine Sandoz, je kot gostitelj pozdravil udeležence 
in spregovoril o pomenu Regijskega BioCampa, ki 
na sodoben in inovativen način predstavlja trende 
ter najsodobnejše pristope, utrjuje povezavo med 
akademsko sfero in industrijo, predvsem pa udele-
žencem nudi vpogled v možnosti razvoja kariere na 
področju, ki so si ga izbrali za svoj študij.
 

Na svoji poslovni poti je mag. Vojmir Urlep dodobra spoznal 
farmacevtsko industrijo in farmacevtske distribucijske poti, kjer 
je zasedal najvišje vodstvene položaje. Z rednim izobraževanjem 
in usposabljanjem doma ter v tujini je skrbel za razvoj znanj in 
veščin. Z nenehno vpetostjo v mednarodno okolje in s spoznava-
njem delovanja globalnih korporacij je pridobil pomembne izkušnje 
in znanja, jih še nadgradil z delovanjem v eni največjih evropskih 
družb in potrdil z uspešno vodeno integracijo družbe v mednarodno 
poslovno organizacijo. Svoje znanje in izkušnje deli s sodelavci ter 
s študenti na Fakulteti za farmacijo v Ljubljani.

Prof. dr. Uroš Urleb, glavni raziskovalni direktor v 
Sandozu, je predstavil trende v razvoju generične far-
macevtske industrije in delo Sandoza na tem področju.

Kot glavni raziskovalni direktor v Sandozu ima nalogo pomagati 
razvojni organizaciji pri analizi in izboru novih tehnologij na vseh 
področjih razvoja generičnih zdravil. Pred tem je bil vodja enote 
za raziskave učinkovin v družbi Lek, še pred tem pa profesor na 
Fakulteti za farmacijo Univerze v Ljubljani. Objavil je več kot 100 
strokovnih člankov z različnih raziskovalnih področij in je avtor ali 
soavtor več kot desetih patentov farmacevtskih inovacij.

Prof. dr. Paul Herrling, predsednik Novartisovega 
inštituta za tropske bolezni, je predstavil razvoj 
zdravil za redke bolezni. 

Prof. dr. Paul Herrling si že vrsto let prizadeva za napredek 
medicinskih raziskav tropskih infekcijskih bolezni, ki so bile v 
preteklosti v okviru financiranja raziskav zdravil deležne skromnih 
sredstev. Pred tem je bil vodja Novartisovih inštitutov za razvoj 
svetovnih medicinskih raziskav (NIDWMR) v Novartisovih inštitu-
tih za biomedicinske raziskave (NIBR) ter direktor korporativnih 
raziskav pri Novartisu, kjer je nadzoroval štiri inštitute, vodja 

globalnih raziskav pri družbi Novartis Pharma in član Pharminega 
izvršnega odbora. Družbi Sandoz Pharma se je pridružil leta 1975 
in je imel različne vloge v raziskavah. Je tudi profesor za znan-
stveno področje odkrivanje in razvoj zdravil na Univerzi v Baslu 
v Švici. Poleg urejanja znanstvenih člankov je tudi član številnih 
odborov.

Prof. dr. Boris Turk, vodja odseka za Biokemijo ter 
molekularno in strukturno biologijo na Inštitutu Jožef 
Stefan, je govoril o Proteazah in razvoju zdravil: 
možnosti in izzivi.

Prof. dr. Boris Turk je eden vodilnih strokovnjakov s področja 
cisteinskih katepsinov in ima bogate izkušnje pri biokemiji bio-
logije proteaz, vključno z njihovo vlogo pri boleznih. Odkril je, 
da so proteini iz družine Bcl-2 celični substrati katepsinov pri 
apoptozi, kar vodi do smrti rakastih celic in imajo zato potencial 
tudi pri zdravljenju raka. Je koordinator FP7 projekta LIVIMODE, 
katerega cilj je razvoj novih in vivo sond za spremljanje aktiv-
nosti proteaz za zgodnjo diagnostiko in spremljanje bolezni, kot 
sta rak in artritis. Je član EMBO, za svoje delo je prejel Zoisovo 
nagrado za vrhunske dosežke v znanosti pri prenosu signalov s 
proteazami. Je tudi predsednik Mednarodnega združenja za pro-
teolizo (IPS), generalni sekretar Evropske Organizacije za celično 
smrt (ECDO) in izvršni urednik revije Biological Chemistry.

Dr. Anandhi Johri, vodja onkološkega razvoja v 
Novartisu, je predstavila temo Podobna biološka 
zdravila v onkologiji. 

Dr. Anandhi Johri je internistična onkologinja in strokovnjakinja 
za razvoj zdravil. V Novartisovem globalnem razvoju onkologije 
dela sedem let. Je vodja globalnega programa onkološkega razvo-
ja bioloških zdravil. Pred tem je bila vodja enote Klinične ocene 
za poslovni razvoj in licenciranje, še prej pa je bila zaposlena v 
Centru za raziskave raka Lineberger Univerze Severna Karolina. 
Izpopolnjevala se je na inštitutu medicinskih znanosti All India v 
New Delhiju v Indiji ter kot Fulbrightova štipendistka na Univerzi 
Emory in v Centru za raziskave raka Fred Hutchinson v ZDA.

Dr. Simona Borštnar, Sektor internistične onkologije 
na Onkološkem inštitutu v Ljubljani, je govorila o 
Sistemskem zdravljenju raka. 

Dr. Simona Borštnar je specialistka medicinske onkologije na 
Onkološkem inštitutu v Ljubljani. Po pridobljeni diplomi na 
Medicinski fakulteti v Ljubljani in opravljenem pripravništvu je 
začela delati na Onkološkem inštitutu kot mlada raziskovalka 
in zdravnica. Leta 2002 je zaključila specializacijo v interni 
medicini in leta 2003 prejela doktorat v klinični onkologiji. Kot 
onkologinja dela na področju raka dojk in sečil, kot raziskovalka 
pa sodeluje pri različnih slovenskih projektih in mednarodnih 
kliničnih preizkušanjih. 

Je avtorica in soavtorica 15 člankov v recenziranih revijah. 
Trenutno je vodja tima za rak dojke na Onkološkem inštitutu 
in predsednica Združenja za senologijo pri Slovenskem zdrav-
niškem društvu.

Dr. Mojca Senčar, predsednica slovenskega društva 
Europa Donna, je spregovorila o vidiku bolnikov kot 
partnerjev v procesu zdravljenja. 

Po poklicu je zdravnica. Kot anesteziologinja je vse svoje 
profesionalno življenje preživela na Onkološkem inštitutu v 
Ljubljani. Pri svojem delu se je iz dneva v dan srečevala z lju-
dmi, ki so zboleli za rakom. Pravi, da jo je šola naučila, kako 
zdraviti bolezen telesa, skoraj nič pa ni vedela, kaj se dogaja 
z dušo bolnika in kako mu pomagati. In veliko dela in energije 
je porabila, da se je naučila te veščine. Po 17 letih dela je za 
rakom dojk zbolela sama in na svoji koži občutila, kaj pomeni 
pogledati smrti v oči. Ker je imela onkološko znanje in izkušnje 
bolnice, se je po upokojitvi hitro pustila prepričati in prevzela 
vodenje slovenskega združenja za boj proti raku dojke Europa 
Donna. Kot zagovornica bolnikov lahko pomaga pri boljšem 
razumevanju potreb in želja bolnikov. Zdravstvene politike pa 
opozarja na kreiranje bolj prijazne zakonodaje za bolnike.

Dr. Klemen Španinger, direktor podjetja DiaGenomi 
in zmagovalec Regijskega BioCampa 2011, je razlo-
žil, kako pripraviti poslovni načrt za ustanovitev 
biotehnološkega podjetja.

Dr. Klemen Španinger je diplomiral na Fakulteti za farmacijo in dok-
toriral na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani. Za svojo doktorsko 
disertacijo s področja molekularne biokemije je prejel Prešernovo 
nagrado. Začel je delati kot mladi raziskovalec na Centru za funk-
cijsko genomiko in bio-čipe na Inštitutu za biokemijo Medicinske 
fakultete. Njegovo raziskovalno delo vključuje preučevanje učinka 
eritropoetina na razvoj raka dojke in njegovih nevrozaščitnih lastno-
sti. Del njegovih raziskav je bil opravljen na Univerzi Harvard. Prejel 
je štipendijo Svetovne zveze znanstvenikov kot del boja proti plane-
tarnim spremembam. Sodeluje tudi pri laboratorijskih predavanjih 
Biokemija II za študente medicine na Medicinski fakulteti Univerze 
v Ljubljani. Je direktor in soustanovitelj biotehnološkega podjetja 
DiaGenomi, d. o. o.
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Možnosti za 
razvoj kariere

Študija primera: 
Kako ustanovimo biotehnološko podjetje?

V zadnjem delu strokovnega programa so ude-
leženci spoznali še možnosti za razvoj kariere 
v farmacevtski industriji, ki sta jih predstavila 
Samo Roš, direktor Kadrov in član uprave 
Leka, in dr. Violeta Gabrijelčič, globalna vodja 
razvoja farmacevtskih izdelkov in medicinskih 
pripomočkov v Biofarmacevtiki Sandoz. 

Dr. Violeta Gabrijelčič je ob srečanju z mladimi znanstveniki 
povedala: »Sandoz svojo družbeno odgovornost redno izkazuje s 
prenosom znanja na mlade, v tem primeru mlade znanstvenike. 
Poseben poudarek dajemo razvoju njihovih karier, zato je izziv, ki 
ga ponujamo kot del globalne družbe, lahko pomemben korak k 
poslovnemu uspehu. Vpetost v tako velik sistem omogoča številne 
možnosti zaposlitve, širino v razvoju na različnih področjih, hkrati 
pa zahteva tudi izjemne sposobnosti posameznika.« 

Samo Roš, direktor Kadrov in član uprave Leka, je dodal: 
»Zavedamo se doprinosa novega znanja, kompetenc in spo-
sobnosti uspešnih študentov. Že lani smo bili priča izjemnemu 
potencialu udeležencev, zato me resnično veseli, da smo že 
drugo leto zapored gostili tako nadarjene mlade upe, za katere 
verjamem, da bodo v prihodnosti gradili na prepoznavnosti svo-
jega dela. Pri tem jim bomo seveda pomagali. Prihodnost našega 
poslovanja temelji tudi na razvoju talentov.«

Za udeležence je bil še posebej pomemben 
del Regijskega BioCampa zagotovo zmaga v 
tekmovalnem delu. V tem delu so razdelje-
ni v time izdelali študijo primera, kjer so se 
lahko dejansko preizkusili v prenosu že usvo-
jenega znanja v praktično delo. 

Naloga je bila izdelati poslovni načrt za zagon in razvoj 
biotehnološkega podjetja ter pripraviti predstavitev za potencialne 
investitorje. Cilj je bil investitorje prepričati o uspešnosti ideje in 
pridobiti sredstva za zagon podjetja. 

Najboljšo predstavitev je pripravila skupina, ki so jo sestavljali: 
Meti Gašparič Buh, Stefan Petrovski, Nejc Rački, Teja Rajar, 
Sara Seršen, Marko Viskić in Christine Winkler. Kot ključ do 
uspeha so poudarili timsko delo. »Izdelava poslovnega načrta 
je bil resnično velik izziv, saj udeleženci prihajamo s področja 
naravoslovja, s poslovnim svetom pa se do zdaj na ta način še 
nismo srečali. Delo v naši ekipi je potekalo v zelo pozitivnem 
vzdušju, vsi člani smo bili enakopravni, poslušali smo ideje drug 
drugega in jih pri izdelavi študije primera upoštevali. Zato je tudi 
vsak od nas imel možnost izraziti svoje mnenje in kreativnost,« 
je v imenu zmagovalne skupine dejala Teja Rajar z Biotehniške 
fakultete v Ljubljani.

Zmago kot posameznika in s tem mesto na že tradicionalnem 
Novartisovem svetovnem BioCampu 2012, ki bo konec avgusta 
potekal v Baslu v Švici, pa sta si zagotovila Daliborka Dušanič z 
Biotehniške fakultete v Ljubljani in Miha Kosmač, postdoktorski 
raziskovalec biomedicine na Univerzi v Ljubljani. 

»Vtisi z BioCampa so zelo pozitivni. Bilo je zelo naporno, 
ker smo na študiji primera veliko delali, ampak se je na koncu 
obrestovalo. V ekipi smo se zelo dobro razumeli, timsko delo je 
bilo resnično kakovostno. Nagrade sem izjemno vesel, udeležbe 
na Novartisovem BioCampu pa se seveda veselim,« je dejal zma-
govalec Miha Kosmač.

Zmagovalka Daliborka Dušanič prav tako meni, da je bilo 
timsko delo ključno tudi za njen uspeh na BioCampu. »Posebej 
bi izpostavila zelo dobro organizacijo Regijskega BioCampa, ki je 
odlična priložnost, da se študentje iz različnih držav naše regije 
srečamo, spoznamo in povežemo. Zmage nisem pričakovala, ker 
so bili vsi udeleženci zelo dobri pri svojem delu. Delo v naši ekipi 
je potekalo zelo skladno, hitro smo se organizirali in delovali 
kot pravi tim. To je bilo zagotovo najbolj pomembno. Zmaga na 
Regijskem BioCampu je dobra izkušnja in referenca za delo na 
tem področju tudi naprej,« je še dodala.

Novartisov BioCamp 
Novartisov mednarodni biotehnološki kampus BioCamp 
je prvič potekal pred devetimi leti. Kmalu je prerasel v 
mednarodni forum, namenjen najboljšim študentom iz znan-
stvene in poslovne sfere z vodilnih mednarodnih univerz, 
ki se srečajo s strokovnjaki biotehnologije in iz poslovnega 
sveta. Namenjen je učenju, izmenjavi idej in timskemu 
delu v hitrem tekmovalnem poslovnem okolju. V zadnjih 
letih BioCamp poteka v Baslu v Švici, v najsodobnejšem 
okolju globalnega sedeža Novartisa. V okviru Novartisovih 
BioCampov so vpogled v biofarmacevtsko industrijo in pod-
jetništvo ponudili več kot 600 najboljšim študentom sveta, 
med njimi tudi nekaj slovenskim.

»Raznolikost in vključenost sta temeljna gradnika naših 
ključnih strategij. Prav raznolikost ljudi, kultur, pogledov in 
pristopov vodi k prelomnim dosežkom v razvoju zdravil,« pou-
darja Joseph Jimenez, predsednik uprave Novartisa. »Poleg 
tega, da ustvarja zdravila nove generacije, je cilj Novartisa 
tudi izobraževati in navdihovati novo generacijo znanstve-
nikov – graditi bazen talentov ne le za Novartis, temveč 
vodilnih strokovnjakov za celotno zdravstveno industrijo.«



Predavatelji na Regijskem BioCampu 2012 in govorci na okro-
gli mizi, ki je potekala v sklopu dogodka, so med drugim poudarili 
pomen natančne diagnostike kot prvega koraka k uspešnosti zdra-
vljenja bolezni. Ko govorimo o raku, preprosta diagnoza, da gre na 
primer za rak prostate, danes namreč ni več dovolj, ampak gre trend 
v veliko bolj natančno določanje, za kakšno vrsto raka prostate gre. 

»Za vsako bolezen je namreč več tarč, a se je treba vprašati, 
katera je najboljša. S ciljano dostavo zdravil lahko bistveno izbolj-
šamo njihovo biodostopnost in zmanjšamo toksičnost. Zgodnja 
diagnostika bolezni pa je prva, ki lahko pomembno prispeva k 
učinkovitosti zdravljenja,« je poudaril prof. dr. Boris Turk, vodja 
odseka za Biokemijo ter molekularno in strukturno biologijo na 
Inštitutu Jožef Stefan.

Pomen zgodnje diagnostike je na okrogli mizi opisala tudi 
doc. dr. Marjeta Terčelj, predstojnica Kliničnega oddelka za pul-
mologijo v UKC Ljubljana. Pri diagnostiki malignih obolenj pred 
zdravljenjem je poudarila pomen dobre in zgodnje klinične presoje 
ter domneve, da ima bolnik morda rakavo obolenje. »V nadalje-
vanju so neprecenljivega pomena racionalna diagnostika, dobra 
ocena stadija in razširjenosti tumorja, nato pa tudi timska odločitev 
o najprimernejšem načinu zdravljenja za posameznega bolnika. 
Diagnostiko z vsemi preiskavami, predvsem invazivnimi, opravimo 
le do tiste mere, ki je koristna za bolnikovo nadaljnje zdravljenje,« 
je še dodala. 

Število obolelih z rakom strmo narašča, delno tudi zaradi stara-
nja prebivalstva in okoljskih vplivov. Z napredovanjem diagnostike in 
terapij pa je zdravljenje vse bolj uspešno in umrljivost pri večini oblik 
raka upada. Izboljšujejo se tudi petletna preživetja, ki so pomemben 
pokazatelj uspešnosti zdravljenja, je povedal prof. Branko Zakotnik, 
koordinator Državnega programa obvladovanja raka.

 
Sistemsko zdravljenje malignih obolenj

»Rak je sistemska bolezen z večinoma prisotnimi mikrozasevki 
že ob postavitvi diagnoze, zato je za uničenje vseh rakavih celic 
potrebno učinkovito sistemsko zdravljenje z zdravili, ki dosežejo 
vse dele telesa. Sodobno sistemsko zdravljenje med drugim 
vključuje tarčna zdravila, med katera sodijo tudi biološka in 
podobna biološka zdravila, delujoča specifično na molekule, 
ki nastajajo izključno v rakavih celicah, in imunomodulatorje, 
snovi, ki oponašajo, povečujejo, spodbujajo, zavirajo ali kako 
drugače spreminjajo odziv gostitelja na rakavo bolezen,« je v 
predavanju o sistemskem zdravljenju raka povedala dr. Simona 
Borštnar iz Sektorja internistične onkologije na Onkološkem inšti-
tutu in predavateljica na letošnjem Regijskem BioCampu.

Bolniki niso več le opazovalci
Doc. dr. Marjeta Terčelj je poudarila tudi pomen vzpostavitve 
medsebojnega zaupanja med bolnikom in zdravnikom, najprej 
v metode diagnostike, v nadaljevanju tudi v samo zdravljenje in 
strokovnost medicinskega osebja. Pri zdravljenju pa so pomemben 
dejavnik tudi ožji družinski člani in seveda partner obolelega, je še 
dodala dr. Terčeljeva.

Dr. Mojca Senčar, predsednica slovenskega združenja za boj 
proti raku dojk Europa Donna, je izpostavila pomen sodelovanja 
stroke in združenj rakavih bolnikov ter dodala: »Razvijanje novih, 
sodobnejših, učinkovitejših zdravil za zdravljenje rakavih obolenj 
je izjemno pomembno, zelo pomemben del v procesu zdravljenja 
pa so bolniki. Minili so časi, ko so bili bolniki povsem pasivni 
in so brez besed ter vprašanj sprejemali zdravljenje, ki ga je 
določil zdravnik. Današnji razvoj družbe in informacijske tehno-
logije je pasivnega bolnika spremenil v aktivnega. O svoji bolezni 
želi vedeti čim več in aktivno sodelovati pri odločanju o izbiri 
zdravljenja. Predvsem pa pričakuje in upa, da bodo strokovnjaki 
razvili še učinkovitejša zdravila, ki bodo omogočila daljše in 
kakovostnejše preživetje bolnikov z rakom.«

Več raziskav redkih boleznih bo pripomoglo k razvoju 
novih zdravil 
Pod skupnim imenovalcem zavezanosti k povečevanju dostop- 
nosti do zdravil so na Regijskem BioCampu 2012 govorili tudi o 
razvoju zdravil za redke, neraziskane bolezni. Kar 80 odstotkov 
redkih bolezni, med katerimi so pljučna arterijska hipertenzija, 
cistična fibroza in mišična distrofija, je posledica genetskih 
okvar. Diagnostika zato največkrat poteka z genetskim testira-
njem. 

Osredotočenost na redke in neraziskane bolezni je pomem-
ben del Novartisove strategije inovacij. Bolniki, ki se soočajo 
z redko boleznijo, so zaradi drugačnosti pogosto osamljeni in 
velikokrat tudi osebni zdravniki ne vedo, kako jim pomagati. 
»Bolezen je redka, če zanjo zboli manj kot 200.000 ljudi po 
vsem svetu, in ker poznamo približno 7000 redkih bolezni, je 
število bolnikov sorazmerno veliko. Novartis z vodilnim položa-
jem pri razvoju zdravil za redke bolezni spodbuja razumevanje 
teh ljudi in njihovih specifičnih potreb prav z objavo izsledkov 
napredujočega znanstvenega dela,« je v predavanju o iskanju 
zdravil za redke bolezni povedal prof. Paul Herrling, predsednik 
Novartisovega inštituta za tropske bolezni, ki si prizadeva, da 
bi na trg vstopilo čim več novih zdravil. V Novartisovem inštitutu 
za biomedicinske raziskave so namreč v teku projekti za več kot 
40 redkih bolezni.

Zgodnja in natančna diagnostika ključna za uspešno zdravljenje
Z napredovanjem diagnostike in terapij je zdravljenje vse bolj uspešno in umrljivost pri večini oblik raka upada

Podobna biološka 
zdravila pri 
zdravljenju raka 
Biološka zdravila postajajo nepogrešljiv 
del sodobnega pristopa k zdravljenju, 
tako rakavih obolenj kot redkih bolez-
ni. Žal pa so najsodobnejše terapije 
večinoma izjemno drage ali sploh niso 
na voljo. Podobna biološka zdravila 
so v Evropski uniji v zadnjih letih že 
pomembno prispevala k občutnim 
prihrankom v zdravstvenih blagajnah. 
Globalna prodaja Sandozovih podobnih 
bioloških zdravil je v letu 2011 doseg-
la 261 milijonov ameriških dolarjev in 
Sandoz ima že skoraj 50-odstotni tržni 
delež pri podobnih bioloških zdravilih 
na svetovni ravni.

Dr. Anandhi Johri, vodja Novartisovega onkološkega raz-
voja, je na Regijskem BioCampu spregovorila o prednostih 
podobnih bioloških zdravil v onkologiji, pri katerih je poleg 
kakovosti in razpoložljivosti izpostavila še učinkovito odprav-
ljanje stranskih učinkov zdravstvene terapije: »Določeno 
podobno biološko zdravilo lahko premaga hude stranske 
učinke kemoterapije, prepreči večje infekcije, bolnika 
obvaruje pred dodatnimi zdravstvenimi zapleti in skrajša 
hospitalizacijo. Učinkovito in pravočasno zdravljenje raka s 
kakovostnimi podobnimi biološkimi zdravili zagotavlja velike 
prihranke zdravstvenemu sistemu države.«
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Kaj o Regijskem 
BioCampu menijo 
udeleženci?

Anđela Ćulafić, Fakulteta za farmacijo, 
Univerza v Podgorici, Črna Gora 
Všeč mi je organizacija in namen Regijskega BioCampa. Všeč mi je 
priložnost, da se nadarjeni mladi ljudje iz različnih držav družimo 
in spletamo vezi. Prihajamo z različnih področij in stopenj študija, 
od dodiplomskih do podiplomskih, zato lahko izmenjujemo znanje 
in izkušnje. Zelo zanimivo je sodelovati ter biti del tima in mislim, 
da je to namen dogodka. Imamo priložnost razširiti svoje obzorje in 
videti, kako razmišljajo drugi, kako delajo in kako vidijo prihodnost 
razvoja zdravil. Pomembno je dobiti občutek, kaj razvoj zdravil 
sploh je, kakšni so trendi, kakšno je znanstveno raziskovanje v tem 
trenutku in predvsem kakšne so možnosti za zaposlitev v industriji 
ali akademski sferi.    

Bojan Petrović, Fakulteta za biologijo, 
Univerza v Beogradu, Srbija 
BioCamp je odličen dogodek. Posebej bi pohvalil organizatorje, 
ki se trudijo dogodek narediti res poseben. Pričakujem, da bom 
razširil mrežo poznanstev, pridobil strokovne izkušnje in dopolnil 
svoje znanje z drugimi področji raziskovanja in razvoja. Želel bi 
spoznati čim več novih ljudi. Trenutno na globalni ravni potekajo 

poenotenja na različnih ravneh, od zakonodaje in predpisov do 
izobraževalnih programov, zato so tovrstni dogodki zelo pomembni 
za izmenjavo mnenj, znanja in izkušenj. 

Christine Winkler, program Biotehnologije in bioke-
mije, Univerza v Gradcu, Avstrija 
Zelo mi je všeč tukaj, spoznala sem že kar nekaj novih ljudi. 
Vsebine so zelo zanimive in spoznavanje podjetja Sandoz je 
edinstvena priložnost – spoznavamo, kaj podjetje dela, kakšne so 
možnosti za delo in razvoj kariere. Zelo pomembno pa je, da pri 
tem tudi uživamo. 

Diana Petković, Fakulteta za farmacijo, 
Univerza v Tuzli, Bosna in Hercegovina
Zelo lepo je tukaj, veliko je mladih ljudi. Veliko novega sem že 
izvedela o zdravilih in podobnih bioloških zdravilih. Pričakujem, da 
bom izvedela tudi več o poslovanju in da bom spoznala ljudi, ki bi 
mi lahko pomagali na poti razvoja kariere. Lepo je spoznati mlade 
nadarjene ljudi iz drugih držav, dogodek je odlična priložnost za 
pridobivanje novega znanja o kemiji, farmaciji in drugih področjih, 
ki so povezana z zdravili, bolniki in zdravjem.
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Luca Braga, Univerza v Milanu, 
Italija 
BioCamp je zelo zanimiva izkušnja in mislim, da nas čaka še veliko 
zanimivega, ker smo na enem mestu zbrani študenti in profesorji 
ter ljudje iz farmacevtske industrije, iz Sandoza. Čaka nas veliko 
dela, veselim se priložnosti delati s kolegi, s katerimi se še ne 
poznamo, razvijati ideje in predstaviti projekt. 

Marko Viskić, Fakulteta za kemijski inženiring 
in tehnologijo, Univerza v Zagrebu, 
Hrvaška 
Moji prvi vtisi so zelo pozitivni, organizacija je zelo dobra. 
Predavanja so zanimiva in vsebinsko v koraku z najsodobnejšimi 
tematikami. Pričakujem, da bom veliko izvedel o sodobnih trendih 
ter o razvoju bioloških in generičnih zdravil, tako z vidika znanosti 
kot poslovanja in podjetništva v farmaciji. Pristop v znanosti je 
danes tak, da se išče povezovanja med akademsko sfero in indus-
trijo, zato je zelo pomembno, da v praksi spoznamo pomen te 
povezave, ki je še toliko bolj pomembna v trenutnih gospodarskih 
razmerah.

Meti Gašparič Buh, Biotehniška fakulteta, 
Univerza v Ljubljani 
To je moj prvi BioCamp in lepo je videti toliko pametnih in 
prijaznih ljudi na enem mestu. Ker še vedno študiram, sem v aka-
demski sferi, se predvsem veselim vpogleda v resnični svet. Dokler 
si v eni instituciji, nimaš druge perspektive, ne poznaš prednosti 
in težav na drugi strani, zato je zelo dobro preiti iz akademskega 
okolja v industrijo in potem morda spet nazaj ali kam drugam, 
dobiti vtis, kako svet deluje.

Stefan Petrovski, Fakulteta za biologijo, 
Univerza v Skopju, Makedonija 
Navdušen sem nad organizacijo in druženjem s kolegi iz regije. To 
je zame kot študenta, ki želi postati raziskovalec bioloških zdravil 
kot sodobnega trenda v farmaciji, zelo dobra izkušnja. Pričakujem, 
da bom pridobil novo znanje o bioloških zdravilih in izkušnje od 
priznanih znanstvenikov ter menedžerjev. Prav tako je velik izziv 
delati v timu z ljudmi iz različnih kultur, z različnim znanjem in 
upam, da bo to sodelovanje uspešno.

Dr. Anandhi R. Johri, direktorica Novartisovega 
onkološkega razvoja
Zelo sem se veselila prihoda v Slovenijo. Organizacija je na zelo 
visoki ravni. Navdušenje, vprašanja in zanimanje udeležencev na 
predavanjih so resnično izjemni. Zbrali smo zelo zagnane mlade 
znanstvenike, s katerimi razpravljamo o redkih boleznih, tropskih 
boleznih, o raku, podobnih bioloških zdravilih in jim tako pred-
stavljamo zelo široko področje dela, ki poteka znotraj skupine 
Novartis. To je zanimivo za oboje – za nas, ki se pogovarjamo 
z mladimi znanstveniki, in za udeležence, ki spoznajo, kaj pod-
jetja delajo za njih in za družbo. Stimuliramo mlade ume, da bi 
razumeli, da podjetja ne razvijajo le eno ali dve zdravili, ampak 
imajo v mislih pomen dostopnosti do zdravil in potrebe bolnikov 
po vsem svetu.       

Daniel Karrer, član uprave Leka, 
člana skupine Sandoz
Regijski BioCamp je odličen dogodek. Združuje nadarjene študente 
iz regije Alpe-Adria s priznanimi znanstveniki in menedžerji, ki 
skupaj razpravljajo o poslovnih projektih. To je zelo koristno tako 
za študente kot za nas kot podjetje. V timskem delu prinašajo nove 
ideje in inovacije, ki so koristne za vse. 

Zvonko Bogdanovski, član uprave Leka, 
člana skupine Sandoz 
Zelo se veselim dela z udeleženci pri študiji primera, zanima 
me, kako bodo razvili in predstavili poslovni načrt. Morda bo 
to za nekatere celo pomemben korak v razvoju kariere. Regijski 
BioCamp se razvija in letošnja krovna tematika, ki govori o razvoju 
zdravil za maligna obolenja, je zelo pomembna za celotno družbo, 
ne le za udeležence BioCampa. 

Dr. Darja Ferčej Temeljotov, vodja nenehnih izbolj-
šav v Sandozovem Razvojnem centru Slovenija in 
predsednica organizacijskega odbora Regijskega 
BioCampa 2012
Letošnja rdeča nit Regijskega BioCampa so sodobni trendi v diag-
nostiki in zdravljenju raka ter razvoj zdravil za redke, neraziskane 
bolezni. To sta dve zelo zanimivi in konkretni tematiki za nas, 
ki razvijamo nova zdravila, dosegljiva večjemu številu ljudi. Lani 
smo se bolj osredotočili na povezovanje med akademsko sfero in 
industrijo, na delitev znanja, upravljanje znanja, inovacije. To je 
bila zelo pomembna, ampak bolj splošna tematika. Letos smo se 
odločili za bolj k bolnikom usmerjeno tematiko, ki je eden ključnih 
temeljev našega poslanstva.  

Dr. Paul Herrling, predsednik Novartisovega 
inštituta za tropske bolezni
BioCamp je izjemna iniciativa. Začel ga je Novartis pred več kot 
desetimi leti, takrat v Tajvanu, z željo po sodelovanju z mladimi, 
nadarjenimi študenti. Ker je bil dogodek zelo uspešen, so se 
odločili, da postane globalna iniciativa. Zelo sem vesel, ko vidim, 
da se razvija tudi v tem delu sveta, in iz pogovora z udeleženci 
vidim, da bo tako uspešen kot v drugih delih sveta. Udeležencem 
lahko pokažemo, kaj pomeni raziskovalno delo v raziskovalno 
usmerjenem podjetju. Hkrati pa tudi mi spoznamo študente, ki 
bodo morda nekoč delali pri nas ali bili partnerji pri projektih. 
Lahko jim svetujemo in pomagamo pri odločitvi, ali želijo delati 
v akademski sferi, v industriji ali morda želijo ustanoviti svoje 
podjetje. Mislim, da je dogodek koristen za vse in vedno mi je v 
veselje sodelovati. 
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