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Vážení priatelia, milé kolegyne, kolegovia,  

 

využívam príležitosť rozosielania programu a informácie nadchádzajúceho 9. workshopu Aktuality správnej 
klinickej praxe: Klinické skúšanie liečiv v SR 2017, 20.4.2017, MZ SR, BA (viď nižšie!) na sprostredkovanie 
aktuálnych informácií o  aktivitách našej spoločnosti v tomto roku a otázkach nášho odboru v komplikovanej 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, BA, 26.1.2017,  

2.2. plánované:  

 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, prihlášky výlučne 
elektronickou formou na webstránke SSKF: www.klinickafarmakologia.sk . 

 27. konferencia klinickej farmakológie, 19. (20.) októbra 2017 (miesto, rozsah budú spresnené),  
3. Anotované akcie inštitucionálneho vzdelávania v KF (kurzy SZU) v roku 2017: 

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

3.1.1. (1)4103 TK - Pacient a liek, 11.5.2017, SZU BA, 

3.1.2. (1)4100 TK - Správna klinická prax II., 14.-15.6.2017, SZU BA,  

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

3.2.1. (2)3196 TK - Etika biomedicínskeho výskumu a klinických skúšaní II., 30.5.2017, SZU BA, 

3.2.2. (2)3197 TK – Aktuality etiky v ošetrovateľstve, 28.6.2017, SZU BA, 

3.2.3. (2)3194 TK - Zdravotnícka etika II., 29.6.2017, SZU BA. 

4. Vybrané medzinárodné akcie KF v roku 2017: 

4.1. 13th EACPT CONGRESS 2017, Praha (ČR), 24. - 27.6.2017 (bližšie informácie: www.eacpt2017.org),  

4.2. ISoP 2017 ‘Pharmacovigilance in the 21st Century – Innovation for Patient Benefit, Liverpool (UK),  

15.-18.10.2017 (bližšie informácie: www.isop2017liverpool.org) 

5. Aktuality odboru: 

5.1. Nové aktivity MZ SR:  

5.1.1. pokračujúca práca Subkomisie pre KF Katalogizačnej komisie MZ SR (od septembra 2016),  

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. predpokladaná revitalizácia EtK MZ SR (apríl – máj 2017). 

5.2. Inauguračné zasadnutie Sekcie klinickej farmakológie UEMS (Brusel, 20. október 2016), 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).    

 

Vážení priatelia, ako sme už avizovali, súčasná situácia sa zdá naliehavo volať po unikátnych expertných znalostiach 
nášho odboru (viď početné medializované kauzy a tiež vyjadrenia na úrovni MZ SR a i.), po jeho revitalizácii a, azda už 
konečne (!),po jeho riadnej (dosiaľ skôr anti-lobovanej) implementácii v celom systéme slovenského zdravotníctva.  

Aby sa to podarilo, nevyhnutná je naša spoločná profesionálna angažovanosť – a mnoho práce. Teším sa teda na 
konkrétnu spoluprácu i na osobné priateľské stretnutia na akciách a pri rozličných aktivitách našej spoločnosti i odboru.  

 

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