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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBORU
č. 2/2009
ČESKÉ SPOLEČNOSTI KLINICKÉ FARMAKOLOGIE
ze dne 10.12.2009

Místo jednání:
Přítomni:
Omluveni:
Další přítomní:

Praha
doc. Grundmann, doc. Mayer, doc. Patočková, doc. Petr, doc. Urbánek
doc. Alušík, dr. Brozmanová, dr. Kacířová, dr. Suchý
dr. Palúch

Agenda
1. Kontrola plnění úkolů z minulého jednání výboru
1.1. Webové stránky
Stránky společnosti jsou vytvořeny, stránky pracovišť rozpracovány.
1.2. Ustavení sekcí
Zatím nebylo provedeno, zodpovědní členové výboru obešlou zájemce e-mailem.
1.3. Žádost o konání konference EACPT v roce 2015 v ČR
Doc. Grundmann prezentoval na EACPT v Edinburghu zájem ČR organizovat kongres
EACPT v roce 2015. V hlasování zvítězilo Španělsko ( Madrid), které kandidovalo již
potřetí s 23 hlasy, Česko získalo 11 hlasů, Švédsko 9. Předpokládá se, že Praha se
bude ucházet o organizaci následujícího kongresu v roce 2017.
1.4. Farmakoterapeutická konference
Doc. Petr oslovil s návrhem spolupráce písemně organizátory, zatím žádná odezva.
2. Odborné konference uskutečněné od minulého jednání
2.1. EACPT
Konal se letos v Edinburghu, zastoupeno bylo ostravské a olomoucké pracoviště.
2.2. IV. Slovensko-Česká konference klinické farmakologie
Konalo se v Bratislavě, zastoupeno bylo ostravské a olomoucké pracoviště.
2.3. Národní sympozium klinické farmakologie
Proběhlo v Ostravě s účastí většiny pracovišť, vydán byl sborník abstrakt a zpráva
vyjde v časopise Klinická farmakologie a farmacie.
2.4. IATDMCT
Konala se v Montrealu, zastoupeno bylo ostravské pracoviště.
Doc.Grundmann prezentoval v 1 hod. expozé zájem uspořádat v r-2013 světový
kongres IATDMCT v Praze. Vzhledem k pravidelné rotaci mezi Evropou a Amerikou
se bude kongres konat v Salt Lake City,(2011 Stuttgart). Nám bylo doporučeno
kandidovat v r.2015.

1

Česká společnost klinické farmakologie ČLS JEP
__________________________________________________________
3. Plánované odborné konference v roce 2010
3.1. Kongres WorldPharma 2010
Proběhne jako společná konference experimentální a klinické farmakologie (téma
Bridging basic and Clinical Pharmacology) v Kodani 17-23. července.
3.2. Národní konference klinické farmakologie
Výbor rozhodl, že proběhne na podzim v Českých Budějovicích (tam by ostatně chtěl
žít každý). Termín 13.-16.10. 2010.
Zodpovídá: doc. Petr
3.3. Kongres ISPE
International Society of Pharmacoepidemiology pořádá letos svou hlavní konferenci
v Evropě, bude se konat ve Velké Británii v Brightonu 19-22. srpna.
3.4. Informace o všech uvedených konferencích budou zveřejněny na webových stránkách
společnosti.
4. ČSKF a zdravotnická problematika
4.1. Dne 10.12. se konala na MZČR schůze akreditační komise oboru, která projednala a
schválila definitivní znění programu specializační přípravy.
4.2. Doc. Grundmann jménem výboru podal návrh na členy nově jmenované akreditační
komise(Grundmann, Mayer, Urbánek, Petr, Kacířová, Pinková, Palúch).
5. Různé
Doc. Patočková požádala výbor společnosti o podporu k její žádosti o nasmlouvání
výkonů odbornosti 206 pro FNKV. Výbor jednomyslně vyslovil souhlas s její žádostí,
který bude formulován písemnou formou.
Zodpovídá: doc. Urbánek
6. Přijetí nových členů
O členství požádali Mgr.Hana Kalová, PKF České Budějovice, MUDr. RNDr. Petr Nohel,
Spol. Prevence 2000, Praha. Výbor s přijetím souhlasí.

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

Zapsal: Urbánek
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