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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBORU
č. 1/2010
ČESKÉ SPOLEČNOSTI KLINICKÉ FARMAKOLOGIE
ze dne 14. 10. 2010

Místo jednání:
Přítomni:
Omluveni:
Další přítomní:

České Budějovice
dr. Brozmanová, doc. Grundmann, doc. Mayer, dr. Kacířová, doc.
Patočková, doc. Petr, doc. Urbánek
doc. Alušík, dr. Suchý
prof. Anzenbacher

Agenda
1. Kontrola plnění úkolů z minulého jednání výboru
1.1. Webové stránky
Stránky společnosti jsou vytvořeny, v sekci konference budou přidány programy a
sborníky abstrakt. Odkazy na stránky pracovišť je třeba aktualizovat, pracoviště mají
připravit svoje stránky i v angličtině.
1.2. Ustavení sekcí
Bylo provedeno, seznam zvolených členů výborů a základní informace jsou na
webových stránkách. Informace o sekci DURG budou doplněny podle vzoru sekce
TDM.
Zodpovídá: Urbánek
2. Odborné konference uskutečněné od minulého jednání
2.1. Kongres WorldPharma 2010
Proběhl jako společná konference experimentální a klinické farmakologie (téma
Bridging Basic and Clinical Pharmacology) v Kodani 17-23. července. Zúčastnilo se
olomoucké pracoviště.
2.2. Kongres ISPE
Proběhl ve Velké Británii v Brightonu 19-22. Srpna. Českou republiku zastupoval
doc. Urbánek.
3. Plánované odborné konference v roce 2011
3.1. V. Česko Slovenská konference klinické farmakologie
Výbor rozhodl, že proběhne 4. - 7.5. 2011 v Ostravě v hotelu Clarion. Hlavní témata
budou imunosuprese a léky v těhotenství. Zahraničním hostem bude prof. Pierre
Marquet, president elect IATDMCT 2011-2013.
Zodpovídá: doc. Grundmann
3.2. 12th IATDMCT
Mezinárodní konference TDM a klinické toxikologie se bude konat 2. – 6. října 2011
ve Stuttgartu.
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3.3. EACPT2011
Evropská konference klinické farmakologie se uskuteční v Budapešti 26. - 29. června
2011. Deadlines jsou momentálně následující: 28. února 2011 – podávání abstrakt, 1.
dubna 2011 – potvrzení přijetí abstrakt, 15. dubna 2011 – deadline časné registrace
3.4. Informace o všech uvedených konferencích budou zveřejněny na webových stránkách
společnosti.
4. ČSKF a zdravotnická problematika
4.1. O problematice schvalování změn sdílení kódů odborností informovala dr.
Brozmanová. Výbor podpořil její stanoviska: odmítnutí sdílení kódu pro interpretaci,
rozšíření kódů pro LC-MS, sdílení kódů kódu 92187.
Zodpovídá: dr. Brozmanová
4.2. ČLK se obrátila na společnost s žádostí o pomoc v celoživotním vzdělávání lékařů (elearning). Každý z členů výboru dodá doc. Grundmannovi seznam témat, která by byl
schopen zpracovat pro tyto účely.
Zodpovídá: doc. Grundmann
4.3. Výbor obdržel žádost SÚKL o spolupráci v oblasti hlášení nežádoucích účinků léčiv.
Výbor pověřil doc. Urbánka sestavením odpovědi, která bude obsahovat nabídku
spolupráce při vytváření lokálních farmakovigilančních center s využitím současných
pracovišť klinické farmakologie.
4.4. Doc. Urbánek přednesl návrh na zahájení jednání s IPVZ o problematice otázek
z oblasti klinické farmakologie v testech ze společného interního základu, neboť
současné znění otázek neodpovídá současným požadavkům na znalosti lékařů
v atestační přípravě z vnitřního lékařství. Podobně by bylo vhodné zmodernizovat i
otázky k atestaci z klinické farmakologie.
5. Různé
5.1. Výbor jednomyslně schválil stanovisko k možnosti garantování provádění výkonů
odbornosti klinická farmakologie ve FNKV doc. Patočkovou.
5.2. Výbor se zabýval problematikou další existence Sekce klinické farmakologie
ČSKEFT po vytvoření Společnosti klinické farmakologie. Výbor pověřil jednáním o
této problematice doc. Patočkovou.
5.3. Výbor projednal a schválil udělení čestného členství společnosti Prof. Pierre
Marquetovi, MD, PhD, President-Elect of IATDMCT.

Doc. MUDr. Milan Grundmann, CSc., v.r.
Předseda výboru ČSKF

Zapsal: Urbánek
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