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Vážení priatelia, milé kolegyne, kolegovia,  

 

pri príležitosti nadchádzajúceho jubilejného 10. workshopu Aktuality správnej klinickej praxe: Klinické skúšanie 
liečiv v SR 2018, 18.4.2018, MZ SR, BA (viď nižšie!) posielam do Vašej láskavej pozornosti tradičný informačný list, 
v ktorom Vás chcem aspoň stručne informovať o aktuálnych aktivitách našej spoločnosti, ako ja o otázkach existenčných 
otázkach nášho odboru v naďalej komplikovanej súčasnej situácii slovenského zdravotníctva.  

1. Webová stránka SSKF – www.klinickafarmakologia.sk: prosíme naďalej o Vaše návštevy, pripomienky, 
príspevky a informácie, ktoré by sme mohli na stránke uverejniť. Na stránke je už od roku 2013 vždy možnosť 
elektronického prihlasovania na akcie SSKF (korešpondenčnú formu prihlasovania sme definitívne zrušili). 

2. Akcie SSKF v roku 2018 (bližšie informácie na web-stránke):  

2.1. doteraz prebehli: 35. seminár Medicamenta nova, Bratislava, LF UK, 25.1.2018,  

2.2. plánované:  

 Jubilejný 10. workshop - Aktuality správnej klinickej praxe: Klinické skúšanie liečiv v SR 2018 a 21. 
celoštátne stretnutie etických komisií, 18. apríla 2018, MZ SR, Bratislava – Kramáre, prihlášky výlučne 
elektronickou formou na webstránke SSKF: www.klinickafarmakologia.sk . 

 27. konferencia klinickej farmakológie, 25. (aj 26.) október 2018 (miesto, rozsah budú spresnené),  
3. Anotované akcie inštitucionálneho vzdelávania v KF (kurzy SZU) v letnom semestri roku 2018 

-- kurzy ÚFKEF SZU (prihlášky, ako zvyčajne, cestou ŠO SZU – www.szu.sk):  

3.1. (1)2042 TK - Pacient a liek, 10.5.2018, SZU BA, 

3.2. (1)2038 TK - Správna klinická prax II., 6.-7.6.2018, SZU BA,  

4. Vybrané medzinárodné akcie KF v roku 2018: 

4.1. 34th ICPE (International Conference on Pharmacoepidemiology & Therapeutic Risk Management), Praha 
(ČR), 22.-26.8.2018 (bližšie informácie: www.eacpt.eu, www.pharmacoepi.org)  

4.2. EACPT Focus Meeting: Innovations in CPT Education, Birmingham (UK), 7.-8.9.2018 (informácie: 
www.birmingham.ac.uk) 

5. Aktuality odboru 

5.1. Aktivity spoločnosti voči MZ SR:  

5.1.1. pokračujúca práca Subkomisie pre KF Katalogizačnej komisie MZ SR (od septembra 2016), viacerí členovia 
výboru spolupracovali na de novo vypracovaní informačných listov jednotlivých výkonov nášho odboru, 
ktoré sa v uplynulom období podarilo, v súlade s potrebami praxe, presadiť do nového katalógu, prebieha 
finalizácia, editácia a oponentúra IL (vďaka hlavnej odborníčke prim. Soboňovej a členom výboru SSKF za 
kvalitne odvedenú náročnú, ale pre existenciu nášho odboru existenčne nevyhnutnú odbornú prácu,      

5.1.2. účasť predstaviteľov SSKF v niektorých pracovných skupinách a projektoch MZ SR (napr. štandardné 
diagnostické a terapeutické postupy, problematika biobánk a i.), aktívne pripomienkovanie materiálov a pod.,   

5.1.3. účasť prezidenta SSKF v pracovnej skupine MZ SR na implementácie Nar. EÚ 536/2014 (klinické skúšania),  

5.1.4. členstvo prezidenta SSKF v EtK MZ SR (vymenovaná v júli 2018) (predseda). 

5.2. Vybrané zahraničné aktivity: 

5.2.1. účasť a práca prezidenta SSKF v Sekcii klinickej farmakológie UEMS (Brusel) (od roku 2016), 

5.2.2. účasť prezidenta SSKF v širšom vedení oficiálneho časopisu EACPT – Clinical Therapeutics (Boston) 
(International Consulting Editor) – zlepšené možnosti publikovania v tomto časopise. 

 

Vážení priatelia, v súčasnej situácii ma osobne teší prebúdzajúci sa praktický záujem o náš odbor (novo zaradení 
kolegovia do špecializačného štúdia, účasť a uplatnenie expertízy KF v práci rozličných grémií MZ SR, záujem ZP 
a nemocníc o KF a i.). Preto Vás chcem povzbudiť a zároveň poprosiť o Váš osobný záujem a podporu, o našu spoločnú 
profesionálnu angažovanosť, aby sme sa pokúsili úspešne naštartované doviesť do praktického naplnenia a uplatnenia. 

 

S úctou a srdečným pozdravom – Prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD. (prezident SSKF)  
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