Slovenská spoločnosť klinickej farmakológie, o. z. SLS
Vážení priatelia, milé kolegyne, kolegovia,

Informačný list 2/2017
November 2017

využívam príležitosť rozosielania programu a informácie nadchádzajúcej 27. konferencie klinickej farmakológie –
Racionálna farmakoterapia, lieková politika a dnešný pacient, 29.11.2017, KC MZ SR, Bratislava - Kramáre
(Limbová 2, 1.p.) na pravidelné informovanie o rozličných aktivitách našej spoločnosti a jej výboru v tomto roku
a o naliehavých otázkach nášho odboru v dynamickej 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 2017 (bližšie informácie na web-stránke):
2.1 doteraz prebehli:
 34. seminár Medicamenta nova, Bratislava, 26.1.2017,
 9. workshop - Aktuality správnej klinickej praxe: Klinické skúšanie liečiv v SR 2017 a Jubilejné 20. celoštátne
stretnutie etických komisií, 20. apríla 2017, MZ SR, Bratislava – Kramáre,
2.1. plánované:
 27. konferencia klinickej farmakológie, 29.11. 2017 (viď vyššie)
3. Anotované akcie inštitucionálneho vzdelávania v KF (kurzy SZU) v decembri 2017:
 TK 1-2037 – Správna klinická prax I, 5.-6.12.2017, SZU BA (prihlášky, ako zvyčajne, cestou ŠO SZU, resp.
na webstránke SSKF)
4. Vybrané medzinárodné akcie KF v roku 2017:
 13th EACPT CONGRESS 2017, Praha (ČR), 24. - 27.6.2017 (www.eacpt2017.org), aktívna účasť,
 ISoP 2017 ‘Pharmacovigilance in the 21st Century – Innovation for Patient Benefit, Liverpool (UK),
15.-18.10.2017 (www.isop2017liverpool.org)
5. Aktuality odboru:
5.1. Aktivity smerom k MZ SR:
5.1.1. pokračujúca práca Subkomisie pre KF Katalogizačnej komisie MZ SR (od septembra 2016), schválený
KK MZ SR nový katalóg výkonov (pôvodne pre DRG, aktuálne aj pre ambulantnú sféru), bližšie
informácie budú prezentované na 27. konferencii KF, 29.11.2017 (viď vyššie)
5.1.2. účasť predstaviteľov SSKF v niektorých pracovných skupinách MZ SR,
5.1.3. účasť prezidenta SSKF v pracovnej skupine MZ SR na prípravu implementácie Nar. 536/2014,
5.1.4. prezident SSKF vymenovaný za predsedu Etickej komisie MZ SR (= „národná“ EK SR) (jún 2017),
5.1.5. prezident SSKF členom VR MZ SR,
5.1.6. spoločná žiadosť hlavnej odborníčky MZ SR pre odbor KF prim. MUDr. Kláry Soboňovej, PhD.
a prezident SSKF o potrebné opravy v Zozname kategorizovaných liekov (doplnenie odbornosti KF a i.).
5.2. Spoločná pracovná skupina SSKF a SHS pre liekové poškodenie pečene (MUDr. Glasová (vedúca), prof.
Glasa, prim. Soboňová, MUDr. PharmDr. Javorová – Rihová) – oficiálne založenie (máj 2017).
5.3. Prvé riadne pracovné zasadnutie Sekcie klinickej farmakológie UEMS počas kongresu EACPT v Prahe
(26.7.2017): od roku 2016 je teda KF oficiálne uznaným medicínskym odborom v rámci EÚ, poslaním sekcie
UEMS je rozvoj CME v odbore (priame prepojenie na kreditový systém v SR – ARS CME, predseda prof.
Glasa).
5.4. Účasť v medzinárodnom akademickom v projekte „EACPT Delphi Study: Key Curricular Outcomes for Clinical
Pharmacology and Therapeutics in Europe“ (štandardy pre-graduálneho vzdelávania v (medicínskej/klinickej)
farmakológii („Európske kurikulum“)) (MUDr. Glasová, prof. Glasa): medzinárodnými koordinátormi projektu
boli oslovené priamo všetky univerzitné pracoviská farmakológie, klinickej/medicínskej farmakológie v EÚ,
odpovede tých, ktoré reagovali, boli zahrnuté do riešenia projektu, prezentácia a diskusia predbežných
výsledkov a záverov počas EACPT kongresu v Prahe, výsledky konsenzu budú publikované (2017/2018).
Vážení priatelia, ďalšie informácie, ako aj potrebná výmena názorov a skúseností ohľadom súčasných potrieb, možností
a perspektív nášho odboru budú náplňou rokovania nadchádzajúcej 27. konferencie KF, ako aj Valného zhromaždenia
členov SSKF, na ktoré Vás veľmi srdečne pozývam.
S úctou a srdečným pozdravom – Prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD. (prezident SSKF)
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