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V odstupu 10 dnů se ohlížíme za odbornou a společenskou akcí, kterou naše Česká společnost 

klinické farmakologie vstoupila na „prkna která znamenají svět“. 

Ano, je to první soubor již tradičních konferencí, který jsme uspořádali jako samostatná 

Odborná společnost ČLSJEP nikoliv jako sekce společnosti jiné. 

A je to ohlédnutí utěšené. 105 registrovaných účastníků se převážně aktivně, (ať již jako 

referenti, diskutující, koordinátoři či předsedající), do poslední hodiny a minuty podílelo na 

živém odborném dění, někdy i klání.  

Vědecký a programový výbor konference, ve složení doc. Grundmann, doc. Mayer, doc. 

Urbánek, doc. Petr, RNDr. Brozmanová a prim. MUDr Kacířová rozvrhl jednání do 4 dnů. 

První den byl věnován jednání Výboru společnosti, setkání s přátelskými subjekty ( Rotary 

Club Hluboká nad Vltavou , Golf-Resort Hluboká nad Vltavou) a příjezdu velké části 

účastníků. 

Druhý den, čtvrtek 14.10., byl po celé dopoledne ve znamení TDM –analytiky. Koordinátoři -

Dr. Brozmanová a doc. Grundmann , za předsednictví tandemů Brozmanová-Maláková  a  

Ondra-Šiller připravili pro nás všechny zajímavý a povznášející odborný zážitek. 

Odpoledne bylo věnováno nesmírně závažnému thematu klinickému , a sice Antikoagulační a 

antithrombotické léčbě. Koordinátory byli pánové doc. Mayer a doc. Grundmann, 

místopředseda a předseda naší společnosti, což jen podtrhuje význam thematu.  Předsedali O. 

Mayer a T. Kvasnička. Přednesené práce byly věnovány jak relativním  novinkám 

( dabigatran, rivaroxaban) , tak osvědčeným stálicím ( hepariny, warfarin). 

Týž den proběhlo i zasedání redakční rady časopisu Klinická farmakologie a farmacie, a 

konala se i naše první plenární schůze.Udělení čestného členství  České společnosti klinické 

farmakologie panu doc. MUDr Otto Mayerovi, CSc., bylo jejím vyvrcholením. 

Den zakončilo thema zdravotně-společenské. Pod heslem „ Farmacia corpori medicinam 

praebet-animae musica“ jsme měli možnost spojit krásný hudební zážitek, v podání solistů 

opery Jihočeského divadla, se řízenou degustací  vynikajících vín, v režii přátelské organisace 

– Klub přátel vína České Budějovice.Vína presentoval a vynikajícím sommelierem byl p. Ing. 

Robert Bíba, manager tohoto Klubu.Všechny arie, přednesené s nasazením a jiskrně,  con 

brio, se týkaly vína.  Osobní přítomnost presidenta klubu, emeritního děkana ZSF JU pana 

doc. Vurma, dává nadějné perspektivy další spolupráce i do budoucna. 

Třetí den, pátek 15.10,  byl dopoledne věnován TDM z hlediska klinické praxe, odpoledne 

pak problematice DURG, se zvláštním zaměřením na nežádoucí účinky léků.Koordinátoři 

dopoledního programu, doc. Grundmann a prim. MUDr Kacířová současně i předsedali. 

DURG tradičně koordinovali pánové Urbánek a Vlček, kteří byli jako předsedající doplněni 

ještě kolegy M. Prokešem a P. Dvořákem. 

Večer jsme měli krásnou příležitost , v kontrastu i v akordu s večerem  předcházejícím, spojit 

jihočeský folklor s degustací regionálních piv a lihovin.Podpora Regionální agrární komory, 

zejména jejího presidenta pana Ing. Pavla Dlouhého a její ředitelky paní Ing. Hany Hricové, 



ve spojení s neutuchajícím elánem dudáka a kapelníka pana Stechera, to vše vytvořilo 

neopakovatelnou atmosféru, které se účastníci, včetně zahraničních hostů, plně poddali. 

Prof. MUDr Peter Knoflach ( přednosta Interní kliniky Wels, Horní Rakousy, Rakousko) 

s chotí MUDr Flavií Knoflachovou kvitovali program jak odborný tak společenský 

s pochvalou a s dojetím. 

Poslední den jednání, sobota, 16.10. byl věnován klinické farmakologie v praxi a symposiu 

Nutraceutika. Klinickou farmakologii v praxi zaštiťovali  a jednání předsedali J. Patočková a 

Z. Paluch. 

Koordinátorem sekce Nutraceutika byl P. Petr, předsedali prof. P. Frič a doc. P. Kohout. 

 

Široký a přitom do hloubky jdoucí záběr programu se odrazil v hojné přítomnosti jak  

účastníků konferencí, mezi kterými nechyběli ani přední pracovníci Nemocnice České 

Budějovice, ani studenti Jihočeské university, tak  sponsorů. 

Těm obzvláště patří naše upřímné poděkování. Odkazujeme na jejich seznam v Abstraktech. 

Tato Abstrakta , vydané péčí a pod redakcí doc. Grundmanna, mají 63 stran a jsou jistě 

dobrou visitkou naší první společné celostátní samostatné akce. 

Místní organizační výbor , ve složení Petr P., Šotolová M., Kalová H., a Janečková B., všichni 

z Nemocnice České Budějovice a.s.  se pokusil vytvořit tu nejlepší spolupráci s hostiteli celé 

akce totiž vedením hotelu Hotel Budweis České Budějovice. 

Osobní přítomnost a zdravice paní ředitelky Evy Sebroňové, stejně jako nepřetržitá a vstřícná 

spolupráce pana Václava Žvasty jistě přispěly ke klidné atmosféře, kterou se celá akce 

vyznačovala. 

Záštitu nad našimi konferencemi přijal p. Mgr. Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje,   p. 

doc. RNDr Miroslav Tetter, CSc., primátor města Č. Budějovice, p. Mgr. Rudolf Vodička,  

náměstek primátora, a  Spectabilis  prof. MUDr Miloš Velemínský, CSc., dr.h.c., děkan ZSF 

JU. Nemocnici České Budějovice a.s. při slavnostním zahájení konferencí zastupoval p. prim. 

MUDr Miroslav Verner, ředitel úseku IV-Centrální laboratoře.  

 

Jednání uzavřel a dění shrnul doc. MUDr Milan Grundmanmn,. CSc., předseda České 

společnosti klinické farmakologie. 

 

Zdůraznil, že všechny potřebné, konstitutivní, prvky úspěšné akce, totiž  

 

odborná themata,  

dobré podání referentů, 

dostatek diskutujících, 

dostatečná účast, pokud možno i zahraniční 

důstojné a milé prostředí 

zajímavý  a povznášející společenský program 

 

byly přítomny v  hojné míře, 

a celá akce, byť proběhla v termínu konkurujícím jak s volbami tak dalšími akcemi 

odbornými, byla významným  úspěchem naší odborné  společnosti. 

 

Loučíme se s letošním ročníkem, hledíme s důvěrou a očekáváním do budoucna. 

 

Q. B. F. F. F. S. 

 

 


