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ve vzdělávání, které oslovilo nejen pra-
covníky ve farmaceutickém průmyslu, 
ale i účastníky ze zdravotnictví, státní 
správy a akademické obce. Vzdělává-
ní, které všem absolventům dává po-
rozumět procesům spojeným s cestou 
humánního léčiva z laboratoře na trh, 
od nadějné molekuly k účinnému a bez-
pečnému léku s dobrým poměrem cena/
užitek. Sami jsme někdy překvapeni, jak 
dynamicky se farmaceutická medicína 
vyvíjí – ať již v oblasti preklinického vý-
zkumu, klinických hodnocení, registrací, 
systému cen a úhrad nebo v neposlední 
řadě v oblasti farmakoinformatiky. Právě 
té se mj. chystáme dát v letošním kursu 
více prostoru. Na samém konci loňského 
roku vešel v platnost nový Zákon o léči-
vech, během letošního roku očekáváme 
prováděcí vyhlášky – o Správné klinické 
praxi, registrační vyhlášku a další. Velké 
změny prodělává také oblast cenotvorby 
léčiv. Dvousemestrální kurs ve farma-
ceutické medicíně v akademickém roce 
2008/2009 proto slibuje mnoho nových 
informací a přínosné diskuse na aktuální 
témata.  

převzato z časopisu 
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Ohlasy účastníků předchozích běhů:
„Dvousemestrální vzdělávací kurs 

ve farmaceutické medicíně jsem absolvoval 
ve školním roce 2006 – 2007. Velmi jsem při-
vítal organizaci kursu v pěti modulech, věno-
vaných pěti hlavním oblastem farmaceutické 
medicíny. Toto komplexní pojetí kursu po-
skytne základní přehled o problematice začí-
najícím kolegům, stejně tak zaujme i zkušené 
pracovníky. Na základě osobní zkušenosti se 
tento kurs stal v následujícím roce jedním ze 
základních prvků tréninku pracovníků v po-
zici Medical Advisor v pražské i bratislavské 
kanceláři společnosti Novartis.“ 

MUDr. Ing. Jaroslav Vydlák, CRA Group Head, Novartis

„V roce 2007 jsem měl možnost zúčastnit 
se dvousemestrálního kursu farmaceutické 
medicíny. Mohu konstatovat, že překonal má 
očekávání. Kurs byl precizně zorganizován, 
k dispozici byly jak vytištěné přednášky, tak 
i elektronické verze přednášek na CD. Téma-
ta refl ektovala především činnosti farmaceu-
tických fi rem. Zahrnovala však také zákla-
dy farmakoekonomiky, medicíny založené 
na důkazech, interpretace klinických studií 
a organizace zdravotnických systémů v Ev-
ropě, tyto přednášky mě zaujaly především.“

PharmDr. Zdeněk Kučera, Ph.D,
odborný redaktor, časopis Remedia

Chcete studovat farmaceutickou medicínu?

vzdělávání

Více informací na www.dux-training.cz

Edukační a inzertní příloha časopisu Tempus medicorum

 Pokud chcete studovat Farmaceu-
tickou medicínu (obor – zjednodušeně 
řečeno - zabývající se vývojem a vý-
zkumem léků a jejich cestou z labora-
toře až k pacientům), máte v podstatě 
dvě možnosti – velmi nákladné kursy 
v zahraničí, nebo jejich kvalitní a kon-
kurenceschopnou českou alternativu, 
Dvousemestrální kurs ve farmaceutic-
ké medicíně, pořádaný Asociací farma-
ceutické medicíny ve spolupráci s 1. lé-
kařskou fakultou Univerzity Karlovy. 
Dejme slovo nejprve garantům kursu 
– prof. MUDr. Tomáši Zimovi, DrSc., 
MBA (děkanovi 1. lékařské fakulty UK), 
prof. MUDr. Františku Perlíkovi, DrSc. 
(přednostovi Farmakologického ústavu 
1. LF UK) a MUDr. Jiřímu Urbanovi, 
MBA (předsedovi Asociace farmaceu-
tické medicíny), a poté účastníkům 
právě skončeného třetího běhu kursu. 
Garanti v úvodu k programu kursu pro 
rok 2008/2009 mj. píší: 

 
V říjnu 2008 zahájíme již čtvrtý běh 

tohoto kursu. Počet účastníků dosavad-
ních běhů, kteří úspěšně složili zkoušku 
a získali certifi kát 1. lékařské fakulty 
UK, přesáhne letos padesátku. Proto 
si dovolujeme mluvit o tradici, tradici 


