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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBORU
č. 1/2012
ČESKÉ SPOLEČNOSTI KLINICKÉ FARMAKOLOGIE
ze dne 27. 6. 2012

Místo jednání:
Přítomni:
Omluveni:
Další přítomní:

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

Agenda
1. Kontrola plnění úkolů z minulého jednání výboru
1.1. 15. Konference klinické farmakologie
Konference se uskutečnila v plánovaném termínu, z odborného hlediska ji výbor
hodnotí jako velmi úspěšnou. Přihlášeno je 68 účastníků. Abstrakta byla publikována
formou sborníku.
1.2. Mezinárodní konference
11. Kongres European Association of Clinical Pharmacology and Therapeutics se
bude konat v Ženevě ve Švýcarsku 28. – 30. srpna 2013.
European Symposium on Clinical Pharmacy (ESCP 2013) se bude konat 16. – 18.
října 2013 v Praze.
13. kongres IATDMCT se bude konat 22. – 26. Záři 2013 v Salt Lake City v USA.
1.3. Atestace pro nelékařské zdravotníky
Problematiku atestací pro JOPZ bude řešit nadále doc. Grundmann s prof. Škrhou.
1.4. Soutěž o nejlepší publikaci
Výsledky soutěže byly zveřejněny na webových stránkách společnosti.
2. Plánované odborné konference v roce 2013 a 2014
2.1. 7. Slovensko - Česká konference klinické farmakologie
V roce 2013 se bude konat společná konference na Slovensku, předpokládaný termín
je konec října až začátek listopadu.
2.2. Výbor ČSKF zahájí v roce 2013 přípravy k organizování Evropské konference TDM
v roce 2014 v Praze.
2.3. Informace o konferencích budou zveřejněny na webových stránkách společnosti.
3. ČSKF a zdravotnická problematika
3.1. Probíhá kultivace bodníku NASKL, hodnocení výkonů klinické farmakologie zůstává
stejné jako dříve.
Zodpovídá: dr. Brozmanová
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4. Různé
4.1. Doc. Grundmann seznámil členy výboru s aktuálním stavem hospodaření ČSKF.
Hospodaření společnosti je ziskové. Výbor vzal zprávu na vědomí.
4.2. Doc Grundmann seznámil členy výboru se závěry výboru EACPT. Klinická
farmakologie se musí soustředit na péči o pacienta, výzkum a výuka je sekundární.
Dále se zabýval rolí TDM v klinické farmakologii.
4.3. Za nové členy společnosti byli přijati prof. Jiří Elis a MUDr. Jana Zímová. Členství
ukončili prof. Špinarová.
4.4. Bude opět vyhlášena soutěž o nejlepší práci pro členy České společnosti klinické
farmakologie ve třech kategoriích: Nová analytická metoda pro stanovení léčiv,
Klinická farmakologie a soutěž pro mladé pracovníky do 35 let věku dosažených v
hodnoceném roce. Práce publikované v roce 2012 bude možno přihlašovat do konce
srpna 2013.
4.5. Doc. Alušík informoval členy výboru, že bulletin Farmakoteraputické informace již
sice není přílohou časopisu ČLK, ale je stále dostupný na internetu.

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

Zapsal: Urbánek
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