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Vážení priatelia, milé kolegyne, kolegovia,

využívam príležitosť rozosielania informácie/ rámcového programu výročnej 23. konferencie našej spoločnosti na
stručné informovanie o významných nových aktivitách/faktoch týkajúcich sa našej spoločnosti a odboru:
1. Webová stránka SSKF – www.klinickafarmakologia.sk: prosíme o pravidelné návštevy, pripomienky;
priebežne uverejňujeme aktuálne informácie, pozvánky na vzdelávacie akcie atď. Stránka už slúži aj na
výlučný elektronický spôsob prihlasovania na výročnú 23. konferenciu klinickej farmakológie.
2. Pocty SLS v roku 2014: v prvom polroku boli na návrh výboru SSKF udelené významné ocenenia – pocty
SLS týmto členom našej spoločnosti: MUDr. RNDr. Jozef Haľko – Zlatá medaila SLS; MUDr. Pavol Gibala,
CSc. – Strieborná medaila SLS; PharmDr. Silvia Plačková, PhD, MPH – Bronzová medaila SLS.
3. Akcie SSFK v roku 2014 – uskutočnené:
 31. seminár „Medicamenta nova: Problémy farmakoterapie v pediatrii“, 30.1.2014, Bratislava, LFUK;
 Workshop – „Aktuality SKP - Klinické skúšanie v SR 2014“, Bratislava, MZ SR, 2.4.2014 (viac na webstránke).
4. Akcie SSKF v roku 2014 – plánované:
 23. konferencia klinickej farmakológie s medzinárodnou účasťou,16.-17.10.2014, MZ SR, Bratislava.
Srdečne pozývame! Aktualizované informácie + elektronické prihlásenie na našej web-stránke!
5. Akcie inštitucionálneho vzdelávania v KF v zimnom semestri šk. roku 2014/2015:
 ÚFKEF LF SZU:
 školiace miesta/povinné kontrolné dni – pre lekárov zaradených v špecializačnom/certifikačnom štúdiu;
 TK – Klinické skúšanie liekov a správna klinická prax I, SZU Bratislava, 2. – 3.10.2014;
 TK – Farmakoekonomika I, SZU Bratislava, 6. – 7.11.2014;
 TK – Pacient a liek II, SZU Bratislava, 20.11.2014;
 ÚZE SZU:
 IK – Zdravotnícka etika I (aj pre etické komisie), SZU Bratislava, 18.11.2014.
Prihlášky ako zvyčajne – cestou Študijného oddelenia SZU (www.szu.sk).
6. Aktivity výboru, prezidenta SSKF a hlavnej odborníčky MZ SR pre KF v uplynulom období:
 koncepčné pracovné stretnutie výboru SSKF 27.-28.6.2014 sa zaoberalo naliehavými problémami odboru KF
v SR a ich riešením vo vzťahu k regulačným orgánom (MZSR) a ZP;
 pripomienkovanie rôznych legislatívnych a odborných materiálov cestou SLS, MZSR, účasť na rozporových
konaniach na MZ SR, rokovania s vedúcimi predstaviteľmi MZ SR, expertízna činnosť;
 bola iniciovaná príprava 2 metodických listov (angl. guidelines): 1) TDM, 2) KF konzultácie v gravidite.
7. Dôležité legislatívne zmeny:
 Zákon č. 185/2014 Z.z. (novela zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch ZS) – v novej Prílohe č. 1a je
uvedená pod č. 14. ambulancia klinickej farmakológie (priaznivý výsledok zásadnej pripomienky SSKF
k novele zákona (!)), v súčasnosti sa pripravuje k zákonu vykonávacia vyhláška;
 Nová legislatíva pre klinické skúšania (!!): Nariadenie EP a Rady (EÚ) č. 536/2014 zo 16. apríla 2014
o klinickom skúšaní liekov na humánne použitie, ktorým sa zrušuje Smernica 2001/20/ES – priamo účinné
na území SR, znamená podstatné zmeny (!) príslušných procesov, nutná patričná implementácia v SR,
dostupné školenia v rámci kurzov ÚFKEF LF SZU (!).
8. Medzinárodné aktivity a reprezentácia odboru KF v zahraničí:
 EACPT: prezident SSKF sa stal riadnym členom Edukačnej komisie EACPT;
 EACPT: na návrh výboru EACPT sa prezident SSKF stal členom nového EACPT Editorial Board časopisu
Clinical Therapeutics (od apríla 2013 oficiálny časopis EACPT);
 EACPT: prezident EACPT – prof. Gonzalez Calvo Rojas prisľúbil aktívnu účasť na 23. KKF v Bratislave;
 Medzinárodná konferencia TDM and Personalised Medicine 2014, Praha, 28.-30.8.2014: 8 registrovaných
účastníkov zo Slovenska s finančnou podporou výboru SSKF, z toho 3 aktívne (2x prednáška, 1x poster);
 Česká spoločnosť KF: prezident SSKF sa stal čestným členom ČSKF ČLS JEP.
So srdečným pozdravom – Prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD., prezident SSKF SLS, v.r.
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