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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBORU
č. 1/2009
ČESKÉ SPOLEČNOSTI KLINICKÉ FARMAKOLOGIE
ze dne 20.5.2009

Místo jednání:
Přítomni:
Omluveni:
Další přítomní:

FNsP Ostrava
doc. Grundmann, doc. Alušík, dr. Brozmanová, dr. Kacířová, doc. Petr,
doc. Urbánek
doc. Mayer, dr. Patočková, dr.Suchý
dr. Palúch, M. Geistová

Agenda
1. Informace o počtu členů, poplatky
1.1. ČSKF
V současné době má ČSKF celkem 60 členů; předpokládaná výše ročního poplatku je
300 Kč
1.2. EACPT
Poplatek pro EACPT je 5 Eur na člena. Zástupci ve výboru zůstávají Kacířová a Petr.
1.3. Ustavení sekcí
Zatím se předpokládá ustavení dvou sekcí – TDM a DURG. Pověření členové výboru
zjistí zájem o členství v sekcích, které se pak ustaví na plenárním jednání.
Zodpovídají: Brozmanová (TDM) Urbánek (DURG)
2. Odborné konference
2.1. EACPT
Koná se letos v Edinburghu, termín 12. – 15.7.2009. Zúčastní se ostravské pracoviště,
zástupkyně ve výboru dr. Kacířová. Dále viz bod 3.
2.2. Summer School in Clinical Pharmacology
Bude se konat v Alexandropolis ve dnech 19.-22.9.2009. Účast z ČR zřejmě nebude.
2.3. IV. Slovensko-Česká konference klinické farmakologie
Organizuje Slovenská spoločnosť klinickej farmakológie v Bratislavě, termín konání
15.-16.10.2009.
2.4. Sympozium klinické farmakologie
Jako národní jednání proběhne letos v Ostravě 25.9.2009. Současně se bude konat
jednání výboru a jednání redakční rady časopisu KFF.
2.5. IATDMCT
Koná se v Montrealu 3.-8.10.2009
2.6. World Pharma 2010
Bude se konat v Kodani 17.-23.7.2010.
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3. Organizace 12. EACPT kongresu 2015 v Praze
Výbor EACPT vyslovil zájem o konání kongresu v Praze. Výbor vyslovil souhlas
s podáním kandidatury a prezentací na kongresu EACPT. Prezidentem kongresu výbor
zvolil doc. Grundmanna, Organizing committee bude složen z členů výboru a revizní
komise ČSKF.
4. Webové stránky (česky a anglicky)
4.1. ČSKF
Výbor rozhodl vytvořit webové stránky společnosti a to v české i anglické verzi; měly
by být připraveny do konání EACPT vzhledem ke kandidatuře na kongres 2015.
Termín: do 30.6.2009
Zodpovídá: Urbánek
4.2. Jednotlivých pracovišť
Pracoviště klinické farmakologie většinou nemají www stránky vůbec, nebo nejsou
dostatečně reprezentativní. Výbor vyzývá k nápravě do konce srpna 2009.
5. Časopis Klinická farmakologie a farmacie
Výbor vyslovil souhlas s tím, že časopis bude vydáván s podporou ČSKF. Příští redakční
rada se uskuteční při sympoziu v Ostravě 25.5. 2009. Členové výboru byli vyzváni, aby
dodali v následujících 2 letech nejméně 1 původní práci, neboť na těch je závislé přijetí
časopisu v mezinárodních databází.
6. ČSKF a zdravotnická problematika
Zatím stále není v platnosti nová úprava specializačního vzdělávání v oboru.
7. Strategie ČSKF a klinické farmakologie
Výbor pověřil doc. Alušíka a doc. Petra, aby zjistili současný stav přípravy
Farmakoterapeutických dnů a možnost podpory této akce ze stany ČSKF.
Doc. Grundmann prověří možnosti ČSKF podílet se na organizaci programu konferencí
jiných odborných společností.
ČSKF by se měla prezentovat po odborné stránce vytvořením, nebo podílem na vytváření,
doporučených zdravotnických postupů. Měly by se týkat i podílu klinických farmakologů
na klinickém hodnocení léčiv ve zdravotnických zařízeních a činnosti lékových a etických
komisí.
8. Různé
Jednání výboru se budou konat 3x ročně, z toho jednou při národní konferenci, jednou
v Ostravě a jednou na jiném vybraném pracovišti klinické farmakologie v ČR.

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

Zapsal: Urbánek
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