
 

 
9. WORKSHOP – AKTUALITY SPRÁVNEJ KLINICKEJ PRAXE: KLINICKÉ SKÚŠANIE PRODUKTOV 
A LIEKOV V SR - 2017 A JUBILEJNÉ 20. CELOŠTÁTNE STRETNUTIE ETICKÝCH KOMISIÍ V SR 
 
 
Dňa 20.4.2017 sa v priestoroch Kongresového centra Ministerstva zdravotníctva v Bratislave 
na Kramároch konal už 9. ročník špecializovaného celoštátneho multidisciplinárneho 
workshopu, venovaného problematike klinických skúšaní liekov na Slovensku a v aktuálnom 
medzinárodnom kontexte (predovšetkým v regióne EÚ). Súčasťou programu bolo aj jubilejné, 
už 20. celoštátne stretnutie etických komisií v SR.   

Organizátormi podujatia boli tradične Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, 
zastúpená Ústavom farmakológie, klinickej a experimentálnej farmakológie a Ústavom 
zdravotníckej etiky, Ústav medicínskej etiky a bioetiky n. f. v Bratislave a Slovenská spoločnosť 
klinickej farmakológie SLS v spolupráci so Sekciou zdravotnej starostlivosti a Sekciou farmácie 
a liekovej politiky MZ SR a  Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv v Bratislave. Zúčastnili sa ho 
nielen odborníci pracujúci v oblasti klinických skúšaní, ale aj poprední zástupcovia všetkých 
zainteresovaných organizácií a inštitúcií. Poskytlo im totiž unikátnu príležitosť na výmenu 
najnovších informácií a skúseností i na potrebné osobné kontakty a neformálne diskusie.  

Aktívnymi účastníkmi odborného programu a panelových diskusií boli aj v tomto roku 
zástupcovia pacientov, vrátane prvých úspešných slovenských absolventov medzinárodnej 
pacientskej akadémie (EUPATI). Pozvanie prijali tiež mnohí zástupcovia etických komisií zo 
zdravotníckych zariadení a výskumných ústavov z celého Slovenska, ako aj etických komisií 
zriadených na úrovni Vyšších územných celkov (VÚC) – ide dohromady o temer 80 etických 
komisií, ktoré pracujú na území SR.           

Podujatie bolo v tomto roku svojím spôsobom mimoriadne, a to z viacerých dôvodov. V prvom 
rade poskytlo účastníkom najnovšie informácie o aktuálnom stave a ďalšom postupe 
implementácie nariadenia Európskej únie o klinických skúšaniach liekov (Nar. č. 536/2014). 
Toto nariadenie by sa malo začať „naostro“ uplatňovať v praxi vo všetkých krajinách EÚ už od 
októbra budúceho roku. Dobré zvládnutie náročných úloh jeho úspešnej implementácie je 
nevyhnutnou podmienkou, aby sa SR mohla naďalej zapájať do kvalitných medzinárodných 
klinických skúšaní. To má zásadný význam tak pre našich pacientov, ako aj pre odbornú, 
vedeckú úroveň slovenskej medicíny a zdravotníctva.  

Jubilejné, už 20. celoštátne stretnutie etických komisií v SR predstavuje medzinárodný unikát 
svojho druhu: podobné stretnutia sa v okolitých krajinách konajú s oveľa neskorším vročením 
ich začatia. Slovensko bolo pre viaceré európske krajiny v tejto oblasti vzorom a modelom. 
Tohtoročné stretnutie sa pre MZ SR stalo príležitosťou aj pre významnú slávnostnú ceremóniu 
– odovzdanie menovacích dekrétov členom práve obnovenej Etickej komisie MZ SR. Ide 
o najvyšší poradný a konzultačný orgán SR v etických otázkach súvisiacich so zdravotnou 
starostlivosťou vrátane biomedicínskeho výskumu, ako aj v ďalších aktuálnych otázkach 
bioetiky.       

 
20. 4. 2017  Prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD. – odborný a organizačný garant podujatia 
 

 


