Zpráva o činnosti výboru České společnosti klinické farmakologie
za funkční období 2010-2013

V roce 2010 byla založena samostatná společnost v rámci České lékařské společnosti
Jana Evangelisty Purkyně Česká společnost klinické farmakologie. 60 zakládajících členů
zvolilo pro 4-leté funkční období následující: doc. Grundmann (předseda), doc. Mayer
(místopředseda), doc. Urbánek (vědecký tajemník), doc. Petr (pokladník) a členové prof.
Alušík, dr. Brozmanová, dr. Kacířová, doc. Patočková a dr. Suchý. Do revizní komise byli
zvoleni dr. Tichá (předseda), prof. Anzenbacher a prof. Bultas (členové). ČSKF má dvě sekce,
Sekce TDM (předseda dr. Kacířová) a Sekce DURG (předseda doc. Urbánek).
V průběhu tohoto období nás někteří členové opustili natrvalo (prof. Elis), někteří
členové ze společnosti vystoupili. Počet nových členů však byl vyšší a v současné době má
ČSKF 68 členů.
ČSKF zorganizovala v 4-letém období 4 celostátní vědecké konference, r. 2010
v Českých Budějovicích (doc. Petr), r. 2011 5. Česko-slovenská konference v Ostravě (doc.
Grundmann, prof. Glasa), r. 2012 Štiřín (doc. Palúch, doc. Patočková) a v r. 2013 bude v říjnu
ve Vysokých Tatrách 6. Slovensko-česká konference klinické farmakologie (prof. Glasa, doc.
Grundmann).
V roce 2011 při příležitosti světového kongresu IATDMCT jsme byli pověřeni
organizací Evropské konference TDM 2014 v Praze (prezident doc. Grundmann), první
informace byla zaslána všem členům a aktualizaci můžete sledovat na našich webových
stránkách nebo na webové stránce konference http://tdm2014.eu/.
V roce 2011 jsme vyhráli v rámci Evropské konference EACPT soutěž o pořádání
Evropské konference klinické farmakologie v roce 2017 v Praze. Obě konference představují
obrovské možnosti pro všechny členy společnosti, zejména nejmladší, poněvadž náklady na
účast doma budou mnohonásobně menší než při účasti v zahraničí.
Národními zástupci v širším výboru EACPT byli dr. Kacířová a doc. Petr, který
prezentoval naši žádost o konání kongresu EACPT v r. 2017.
Doc. Grundmann a dr. Kacířová byli pozváni na konferenci konanou 18.-22. 6. 2012 v
Erice (Sicilie), která byla organizována J.K. Aronsoem a G.P. Velem pod názvem “The
Future of European Clinical Pharmacology”. Závěry z této konference byly nedávno vydány

pod názvem: Towards a single VOICE for European clinical pharmacology: proposals for
future developments (Eur J Clin Pharmacol; 2013 – viz příloha).
Byla založena soutěž o nejlepší publikovanou práci v oblasti klinické farmakologie,
analytiky a pracovníků do 35 let, výsledky si můžete přečíst na webových stránkách
www.klinfarm.cz. Je jen škoda, že se do soutěže nehlásí mimo ostravské pracoviště zástupci
dalších pracovišť klinické farmakologie.
Souběžně se založením ČSKF byla zřízena i webová stránka společnosti, jejímž
spravováním byli pověřeni doc. Urbánek a dr. Strojil. Naše stránky jsou vydávány též
v anglické mutaci.
ČSKF ve spolupráci s nakladatelstvím SOLEN vydává odborný časopis Klinická
farmakologie a farmacie, který má již malý impakt v rámci Scopusu. Odborným redaktorem
je doc. Urbánek, do redakční rady byli jmenováni dva významní zahraniční odborníci prof.
Vas (Maďarsko) a prof. Mikov (Srbsko).
Po ekonomické stránce končí 1. volební období zůstatkem 212 tis Kč, na čemž se
menší částí podílí členské příspěvky ve výši 300kč na osobu, největší profit je z organizování
konferencí, zejména z konference v roce 2011 v Ostravě.
Z negativních věcí je nutno připomenout fakt, že počet aktivních klinických
farmakologů ve zdravotnictví se nezvyšuje a členská základna stárne. Bez prokazatelnosti
výkonnosti počtem bodů se klinická farmakologie jako samostatný obor nemůže nikde udržet
a její rozvoj jako samostatného zdravotnického oboru je závislý na tom, aby kliničtí
farmakologové byli plně závislí na své zdravotnické aktivitě. Obor klinické farmakologie se
netěší přízni managementu nemocnic, nedostává podporu pro přístrojové vybavení, i když je
plně ziskový. Bohužel také klesá počet pracovišť klinické farmakologie, které jsou schopny
vychovávat nové klinické farmakology k atestaci z klinické farmakologie, většina současných
pracovišť nesplňuje počet výkonů klinických i klinicko-farmakologických v rámci TDM.
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