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Úvodní slovo

Nadační fond PharmAround má dnes za sebou druhý rok 
 fungování. Jsem velmi rád, že mohu konstatovat, že tento druhý 
rok byl neméně úspěšný, a troufám si jej hodnotit jako další 
 velmi pozitivní krok ve všech oblastech naší činnosti. V první 
řadě musím poděkovat všem našim příznivcům, kteří  neváhali 
věnovat svůj čas, energii a hlavně znalosti, a patří tak k té 
 výjimečné  skupině odborníků a lidí, jež zásadním způsobem 
přispívá   k  rozvoji znalostí a vědomostí. Jsme rádi, že myšlenka 
vzájemného sdílení znalostí a otevřené diskuze se ujala. Dnešní 
primárně ekonomicky orientované prostředí tomu není příliš 
 nakloněno, ale vzdělávání a lidská interakce jsou hodnotou, 
která se nedá měřit jen penězi. Rovněž bych chtěl poděkovat 
našim partnerům, bez nichž by naše činnost nebyla možná

Dvě stěžejní letošní akce – Mezinárodní den klinických  hodnocení 
a naše tradiční konference PharmAround, byly  bohatě navštívené 
a věříme, že jejich dopad jak národní, tak  mezinárodní, byl 
 významný. Mezinárodní den klinických  hodnocení, který se  konal 
pod záštitou předsedy Senátu ČR a jehož se zúčastnila i řada 
politiků, měl zásadní mezinárodní formát. Klinická  hodnocení, 
a to zvláště jejich rozvoj v rámci  akademické obce, jsou aktuální 
otázkou a my, jako nadační fond, jsme rádi, že jsme k tomuto 
mohli přispět. 

Rovněž naše tradiční Konference PharmAround, která se letos 
konala v rámci 66. Česko-Slovenských farmakologických dnů, 
měla vysokou návštěvnost a bohatý program s  mezinárodní 
účastí. Její farmakologické zaměření doplnilo široký záběr 
 nadačního fondu PharmAround přesně ve smyslu „kolem všeho, 
co se týká léčby“. 

Věříme, že naši členové, příznivci a partneři nás budou  podporvat i nadále a za nadační fond mohu přislíbit další velmi zajímavé  
 aktivity pro příští rok.

MUDr. Jiří Deml, výkonný ředitel
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Kdo jsme

Nadační fond PharmAround byl založen v lednu 2015. Svou 
 činností navazuje na úspěšný projekt PharmAround –  Interaktivní 
platforma, který realizovala Lékařská fakulta Masarykovy 
 univerzity v Brně. Jeho cílem bylo vytvořit základy vzájemné 
 spolupráce a vzdělávání v oblasti vývoje léčiv. A to nejen z  důvodu 
malého povědomí o této problematice mezi studenty medicíny, 
ale i odbornou a laickou veřejností. Vznikl tak systém, na kterém 
se podílejí univerzity, střední zdravotní školy,  zdravotnická 
zařízení, farmaceutické firmy i odborníci z oblasti regulace léčiv 
či výzkumu a vývoje. Jejich spolupráci dál rozvíjíme. A nejen to. 
Uvědomujeme si, že propojení všech oblastí ve zdravotnictví by 
mělo být výrazně lepší. To chceme změnit. Pomocí komplexního 
vzdělávání odborné i široké veřejnosti a podpory nezávislého 
přístupu k informacím.

Naše poslání

Intenzivně pracujeme na tom, abychom zvýšili povědomí 
o  možnostech a souvislostech péče o zdraví ve  společnosti.  
Prostřednictvím našich aktivit mohou získat jak odborníci 
z různých oborů, vědci, pedagogové, tak i veřejnost ucelený 
pohled na problematiku léčiv a na další v současné době 
 diskutované možnosti. Pro specialisty přinášíme přístup 
k  nejnovějším poznatkům z jiných úhlů pohledu, umožňujeme 
otevřenou a nezávislou diskuzi na společensky ožehavá  témata, 
jež se týkají nás všech. A v neposlední řadě si klademe za cíl 
zlepšit porozumění, komunikaci a přístup k informacím pro 
všechny, kdo mají zájem.  Je třeba si rozumět, abychom mohli 
vést smysluplný dialog.  

Vize nadačního fondu

•

•

•

•

Propojení jednotlivých profesních a profesionálních skupin tak, aby vznikl systém umožňující vzájemné využití znalostí 
a zkušeností jednotlivých skupin pro komplexní a efektivní rozvoj ve všech oblastech široce reflektující současné poznatky.

Promítnutí těchto výstupů do pre a postgraduálních vzdělávacích programů tak, aby absolventi získali komplexní 
znalost lékové problematiky a orientovali se v denní praxi a aby byl podpořen vznik specializovaných expertů 
v oblastech, jež jsou nyní mimo nebo na pomezí zájmu.

Promítnutí výstupů z aktivit pro odborníky do vzdělávacích programů zaměřených na pacienty – veřejnost s cílem zvýšit 
povědomí o této citlivé oblasti, jež se dotýká každého občana.

Podpora inovativních projektů a konceptů jak z oblasti biomedicínského výzkumu, tak vzdělávání se zaměřením na 
opomíjená témata.

Věda a výzkum

Pacienti

Klinická praxe

Vzdělávání

Farmaceutický
průmysl

Regulace léčiv
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Aktivity nadačního fondu v roce 2016

V rámci aktivit nadačního fondu jsme pokračovali v realizace funkční interaktivní platformy, využívající nastavené spolupráce 
a   vzájemného systému zvyšování odbornosti mezi subjekty podílejícími se zásadní měrou na vývoji léčiv ve všech fázích životního 
cyklu léčiv. 

Hlavním cílem je prohlubování spolupráce mezi akademickou, regulační a průmyslovou sférou, a to i v návaznosti na pregraduální 
a postgraduální vzdělávání studentů. Pokračuje spolupráce odborníků z oblasti regulace léčiv, farmaceutického průmyslu, oblasti 
výzkumu a vývoje a klinických lékařů, jež mají možnost potkávat se na workshopech či konferencích organizovaných platformou.

Konference PharmAround

Ve dnech 13. - 15. 9. 2016 byla v rámci 66. Česko-Slovenských 
farmakologických dnů uspořádána na půdě Lékařské fakulty 
Masarykovy univerzity konference PharmAround 2016 za  účasti 
40 odborníků a 12 přednášejících. Věnována byla vývoji nových 
léčivých přípravků, a to ve spolupráci s akademickými pracovišti, 
které mají možnost se podílet na klinickém výzkumu léčiv, například 
nových léčivých přípravků pro moderní terapie, mezi která patří 
také personalizovaný vývoj dendritické vakcíny pro vysoce rizikové 
 nádory u dětských onkologických pacientů. 

V rámci této akce proběhlo také EPHAR sympozium  „Importance 
of drug metabolizing enzymes in neuropsychiatry“ a rovněž jako 
v předchozím roce i společné sympozium s Českou  odbornou 
společností klinické farmacie ČLS JEP. Odborný program zahrnoval 
jak  přehledové přednášky, tak prezentace vlastních  výsledků 
i   posterovou sekci. Obohacením byla přítomnost  respektovaných 
zahraničních řečníků na sympoziu EPHAR věnovanému 
 farmakokinetice v oblasti neuropsychofarmakologie.

Clinical Trials Days 2016

Ve dnech 19. – 20. 5. 2016 jsme u příležitosti Mezinárodního 
dne klinických hodnocení organizovali ve spolupráci s ECRIN 
 (European Clinical Research Infrastructure Network) a CZECRIN 
(Czech Clinical Infrastructure Network) Clinical Trials Days 2016.

Mezinárodní den klinických hodnocení se slaví na mezinárodní 
úrovni každoročně vždy dne 20. května. Tato událost připomíná 
den, kdy James Lind začal svou studii s kurdějemi v roce 1747 
a ukázal tak význam klinického hodnocení a výzkumu pro  zdravotní 
péči.
 
Program setkání byl zaměřen jak na praktické otázky spojené 
s  podporou klinických hodnocení a klíčovou roli akademického 
prostředí v biomedicínském klinickém výzkumu, tak především 
na současné výzvy v oblasti regulační, etické, metodické či 
 organizační a politické. Z odborných témat zazněla  problematika 
 personalizované medicíny, perspektivy a možnosti jejího využití 
u dětských onkologických onemocnění. Tohoto veřejného 
 pracovního setkání se tradičně zúčastnilo na 140 předních 
 mezinárodních odborníků, zástupců české akademické vědecké 
obce, lékařů, zástupců poskytovatelů zdravotní péče a partnerů 
zapojených do klinických hodnocení a rovněž předních politiků 
a zástupců regulačních autorit a pacientů. 
 
Klíčová role klinického hodnocení jako integrální a nezbytné 
součásti biomedicínského výzkumu zaměřeného na  pacienta 
se v poslední době dostává více a více do popředí zájmu,  a to 
hlavně pro svůj zásadní dopad na péči o zdraví pacientů. 
Odlišnost  biomedicínského prostředí s vysokým důrazem na etiku 
a  bezpečnost a tím i vysokou míru kontroly, potřeba inovací a jejich 
rychlého, efektivního, bezpečného přenosu do klinické praxe spolu 
se zásadními novými poznatky základního výzkumu přináší velké 
výzvy pro všechny zúčastněné. Zajištění dlouhodobě udržitelné 
a efektivní zdravotní péče není bez inovací a jejich přenosu do 
praxe možné. Klinická hodnocení jsou zásadním faktorem, který 
ovlivňuje kvalitu a dostupnost nových léčebných možností pro 
klinické využití.
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Brněnské onkologické dny

Dne 27. 4. 2016 byl uspořádán v rámci XXXX. Brněnských onkologických dnů workshop nadačního fondu na téma „Klinické 
 studie v době personalizované medicíny“ pořádaný ve spolupráci s Masarykovým onkologickým ústavem. Workshopu se  účastnilo 
40 účastníků z řad odborné obce, pregraduálních a postgraduálních studentů a byla diskutována zejména témata ke klinickým 
studiím v České republice.
 
Tento cyklus byl rozdělen na dva bloky:

Blok I: Správná statistická praxe při designování a interpretaci klinických studií, přednášejícími byli Svobodník A., Demlová R.

Blok II: Klinické studie v době personalizované medicíny - přínosy spolupráce mezi onkology, přednášejícími byly 
 Obermannová R., Demlová, R., Čečetková B.

Kurzy a přednášky

Ve dnech 12. - 14. 10. 2016 byl pořádán vzdělávací kurz “Správná klinická praxe pro zkoušející a členy studijních týmů” ve 
spolupráci s Asociací inovativního farmaceutického průmyslu, Univerzitou Karlovou a Masarykovou Univerzitou. 

Kurz je určen lékařům podílejícím se na klinickém výzkumu a nelékařským členům studijních týmů ve zdravotnických zařízeních. 
Náplň kurzu je sestavena tak, aby odpovídala požadavkům zadavatelů klinických hodnocení a zároveň poskytla praktické a aktuální 
informace z oblasti medicínské, etické, legislativní i organizační pro spolupracující lékaře a koordinátory klinických hodnocení. 

Podpora vzdělávání pre a postgraduálních studentů

V lednu a květnu 2016 se uskutečnil přednáškový blok „Plánování, organizace a hodnocení klinických studií“, který byl určen 
pro pregraduální i postgraduální studenty Masarykovy univerzity. Cílem těchto přednášek je podat studentům základní informace 
o  praktickém provádění klinického hodnocení léčiv (KHL). Přednášky seznamují studenty jak s legislativními a právními aspekty KHL, 
tak zejména s analýzou dat klinických studií. Uvedený předmět na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity přednáší doc. MUDr.  Regina 
Demlová, Ph.D. a RNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D.

Cílová skupina pregraduálních studentů lékařské fakulty se účastnila od února do dubna 2016 modulového kurzu „Životní cyklus 
léčiv aneb co se pod tímto pojmem skrývá“.  Přednášky vedla doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D.  a Mgr. Hana Kostková.

Dne 17. 2. 2016 proběhly přednášky k tématu „Preklinický a klinický výzkum a vývoj léčiv“, které přednášejí doc. MUDr. Regina 
Demlová, Ph.D. a PharmDr. Lenka Součková, Ph.D. 

Blok „Registrace léčivých přípravků“ a „Stanovení maximální výše cen a podmínek úhrady léčivých přípravků“ proběhl 
dne 16. 3. 2016. Přednášející byla Mgr. Barbora Říhová, Ph.D., a a dne 20. 4. 2016 se uskutečnil přednáškový blok k tématu 
 „Farmakovigilance“, který přednášel MUDr. Jiří Deml.

Dne 26. 11. 2016 proběhla přednáška v rámci modulového kurzu pro pregraduální studenty s názvem „Problematika farmakoeko-
nomických analýz při stanovování úhrady inovativních léčivých přípravků“.

V průběhu roku se také uskutečnily opakovaně i přednášky pro studenty kombinovaného a prezenčního studia Lékařské fakulty MU 
věnované problematice farmakologie, léčivých přípravků pro moderní terapie, klinickému hodnocení léčiv a regulačních a právních 
aspektů jejich podávání. Tyto přednášky byly již zařazeny do standardního pregraduálního sylabu přednášek.

Podpora účasti na kurzech a stážích

V říjnu 2016 proběhla pro záštitou nadačního fondu krátkodobá stáž na spolupracujícím pracovišti ve FN Hradec Králové. Zúčastnila 
se ji PharmDr. Lenka Součková, Ph.D., Farmakologický ústav LF MU a tým PharmAround v termínu 5. - 7. 12. 2016. Cílem stáže je 
prohloubení spolupráce na poli klinických hodnocení léčiv včetně přípravy nových prospektivních projektů a oblasti farmakovigilance. 
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Zpráva o hospodaření 2016

Rozvaha – přehled majetku nadačního fondu v Kč

Hotovost 2 279,00
Bankovní účty 491 300,24
Pohledávky 2 000,00
Přechodné účty aktiv 19 298,60
Aktiva 514 877,84

Závazky 28 156,00
Daně 16 100,00
Vlastní jmění 20 000,00
Kumulované zisky předešlých období 78 764,43
Zisk daného roku 371 857,41

Výsledovka - náklady a výnosy v Kč

Hlavní činnost Konference Reklama Celkem
Provozní náklady 36 330,50 406 062,54 442 393,04
Mzdy 7 600,00 58 100,00 65 700,00
Ostatní náklady 4 639,34 4 639,34
Daně 15 200,00 15 200,00
Náklady celkem   48 569,84 464 162,54 15 200,00 527 932,38

Příjmy z pořádání konferencí 764 529,78 80 000,00 844 529,78
Dary 55 000,00 55 000,00
Úroky 260,01 260,01
Ostatní příjmy 0,00
Výnosy celkem 55 260,01 764 529,78 80 000,00 899 789,79

Hosp. výsledek 6 690,17 300 367,24 64 800,00 371 857,41

Přehled partnerů a dárců v roce 2016

•    Asociace inovativního farmaceutického průmyslu
•    Archie Samuel s.r.o.
•    CEPOETA
•    CZECRIN
•    EATRIS
•    Fresenius Kabi s.r.o.
•    Lékový průvodce z.ú.
•    Masarykova univerzita

•    Masarykův onkologický ústav
•    Medac GmbH 
•    RECAMO
•    Regulatory House s.r.o 
•    Státní ústav pro kontrolu léčiv
•    Univerzita Karlova
•    Waldwiertler Sparkasse Bank AG

ZáKLADNí DATA

Sídlem nadačního fondu je Slunná 271/16, Komárov, 617 00 Brno.

Účelem zřízení nadačního fondu je podpora vzdělávání, posílení spolupráce a systému kontinuálního zvyšování odbornosti mezi 
subjekty podílejícími se na vývoji, klinickém hodnocení, regulaci či použití léčiv a léčebných prostředků či postupů se zaměřením na 
všechny oblasti životního cyklu stejně jako podpora v oblasti translační medicíny, klinických hodnocení či sledování chování léčiv 
a léčebných prostředků či postupů v reálné praxi. 

Jedná se o podporu zejména:
•    vzdělávacích kurzů, workshopů a konferencí
•    stáží, pracovních výměnných pobytů a krátkodobých exkurzí na domácích a zahraničních pracovištích 
•    komunikace prostřednictvím tiskových, audiovizuálních a webových nástrojů a materiálů 
•    akademických klinických hodnocení
•    tvorby translačních strategií pro akademické a nezisková pracoviště

Výkonný ředitel nadačního fondu: MUDr. Jiří Deml.

Správní rada nadačního fondu pracovala v roce 2016 ve složení:

doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D., předsedkyně správní rady
JUDr. Radek Policar, člen správní rady
doc. RNDr. Lenka Zdražilová Dubská, Ph.D., člen správní rady

Ing. Radka Černá, revizorka
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Poděkování

Touto cestou srdečně děkujeme všem, kteří v roce 2016 podpořili činnost nadačního fondu PharmAround. Velké poděkování patří 
především všem dárcům a partnerům, kteří podpořili naši činnost. Díky vám můžeme růst a podporovat vzdělávání v oblasti vývoje 
léčiv u odborné i široké veřejnosti. V neposlední řadě děkujeme členům správní rady a výkonnému řediteli, kteří pracují bez nároku 
na odměnu a všem příznivcům nadačního fondu PharmAround. 

Kontakt:
 
PHARMAROUND, nadační fond

Jeneweinova 41, 617 00 Brno
Česká republika

tel.: +420 608 407 900
mail: info@pharmaround.cz 
www.pharmaround.cz

       pharmaround

       pharmaround


