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Zajímá vás, jak vzniká nový lék? 

Chcete vědět jakou roli při tom hrají farmaceutické 
společnosti a regulační úřady?
Máte zájem otevřeně prodiskutovat etické aspekty 
vztahu lékař – výrobce léčivých přípravků?

V zimním semestru jsme pro vás připravili sérii seminářů, které budou komplexně 
mapovat otázku vzniku a vývoje léčivých přípravků, a to od fáze jejich výzkumu, 
přes proces úspěšné registrace, cenotvorby a úhrady z prostředků veřejného 
zdravotního pojištění, až po pravidla spolupráce lékařů s výrobci a prodejci léků.

Cílem předmětu je seznámit posluchače 3. - 6. ročníků s problematikou léčivých 
prostředků tak, aby se ve své nadcházející klinické praxi mohli lépe orientovat
a vnímat tento nezastupitelný segment v systému péče o pacienta.
Velký důraz bude kladen na dostatečný prostor pro dotazy a diskusi.

Předmět je ohodnocen 2 kredity.

Semináře budou probíhat v posluchárně Ústavu vědeckých informací, U Nemocnice 
4, přízemí, posluchárna 1.26, každé úterý od 8. 10. 2019 od 14:30 do 15:30 hod. 
Garantem předmětu je rektor Univerzity Karlovy a přednosta ÚLBLD,
prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA.

Výzkum – farmaceutický průmysl
– terapie – úhrada (Kód v SIS: B01957)



Semináře v ZS 2019:
I. Svět farmaceutických společností – od originálu ke generiku 

PharmDr. Josef Suchopár, ředitel společnosti Infopharm, a.s.

II. Ekonomické aspekty farmaceutického průmyslu
– farmakoekonomika
MUDr. Jana Skoupá, Česká farmakoekonomická společnost

III. Health Technology Assessment
MUDr. Jana Skoupá, Česká farmakoekonomická společnost

IV. Výzkum a vývoj ve farmacii
PharmDr. Zdeněk Chmelík, Clinical Research Site Manager, TWMA 
s.r.o.; Quality Manager, MS Pharm s.r.o.

V. Regulační organizace ve zdravotnictví
– jejich kompetence a provázanost
Mgr. Filip Vrubel, náměstek ministra, Ministerstvo zdravotnictví ČR

VI. Etické a právní aspekty vztahu lékař – výrobce
– praktické zkušenosti s preskripcí
Mgr. Jakub Dvořáček, výkonný ředitel Asociace inovativního 
farmaceutického průmyslu (AIFP)

VII. Spolupráce farmaceutického průmyslu a akademické instituce 
MUDr. Ivo Žídek, emeritní generální ředitel společnosti Sanofi, 
současný jednatel dceřinné společnosti UK – CUIP, s.r.o

VIII. Přenos výsledků výzkumu do praxe aneb "Genzyme Success Story" 
RNDr. Jiří Heřmánek, jednatel společnosti ExCEEd Orphan s.r.o., 
emeritní CEO spol. Genzyme

Pořadí a témata seminářů se mohou obměnit. 
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Tento kurz zajišťuje 1. LF UK ve spolupráci 
s Centrem pro přenos poznatků a 
technologií Univerzity Karlovy.

Více informací najdete v SISu a na webu www.cppt.cuni.cz




