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1. Uplatnenie odboru klinická farmakológia (KF) v systéme zdravotnej starostlivosti (ZS)  

v Slovenskej republike (SR)  
 

VITÁLNE ÚLOHY 
 

1. zriadenie/obnovenie vedúceho akademického pracoviska odboru KF v SR (ústav/katedra) 
2. zriadenie vedúceho klinického pracoviska odboru KF v SR (klinika/centrum)  
3. vybudovanie siete pracovísk odboru KF v SR + pokrytie službami odboru KF   

   (minimálna/optimálna sieť (oddelenia KF (OKF), ambulancie KF (AKF), služby TDM atď.) 
4. posilnenie legislatívneho zakotvenia odboru KF v systéme ZS v SR 
 (zákony, vyhlášky, odborné usmernenia, odborné odporúčania) 
5. inovácia koncepcie odboru KF 
 (špecifické ‘know-how‘, identita, kompetencie, laboratórne a metodologické zázemie odboru,  
6. definovanie kompetencií odboru KF v rámci systému ZS 

(výkony, štandardné preventívne, diagnostické a terapeutické postupy, preskripčné oprávnenie,  
  perspektívne – monografické spracovanie)    
 

ĎALŠIE ÚLOHY   
 

1. zlepšenie spolupráce s inými odbormi   
2. účasť v tvorbe a implementácii odborných odporúčaní, expertných činností pre oblasť utilizácie liekov, 

liekovej politiky 
3. účasť v biomedicínskom výskume a klinickom skúšaní liečiv, vrátane posudzovania protokolov 

klinických skúšaní (metodologická podpora, expertíza, riadenie, etika, bezpečnosť) 
4. účasť na tvorbe odborných predpokladov a na implementácii nových trendov farmakoterapie  
     (farmakogenetika a famakogenomika, personalizovaná, celulárna a regeneratívna medicína,  
      nano-farmakológia, konvergujúce technológie atď.)   
5. propagácia odboru v rámci SR (webová stránka, publikácie v mienkotvorných časopisoch,  
6. kvalifikované stanoviská pre médiá (oblasť liekovej politiky, racionálnej farmakoterapie, atď.)) 

 

2. Výchova, špecializačné a kontinuálne vzdelávanie klinických farmakológov  
 

1. obnovenie a adekvátne zabezpečenie špecializačného štúdia lekárov v odbore KF v SR 
2. obnovenie, rozšírenie a adekvátne zabezpečenie certifikačného štúdia v príslušných CPČ v SR 
     (klinické skúšanie produktov a liekov, farmakoekonomika, iné) 
3. implementácia odboru KF v rámci pregraduálneho štúdia na LF 
4. podpora doktorandského štúdia lekárov v KF (akreditácia pracovísk)  

 

3. Vedecký výskum v KF  
 

4. Medzinárodná spolupráca 
 

5. Zlepšenie komunikácie s členskou základňou  
 

6. Zlepšenie finančného zázemia spoločnosti  
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