Farmakologický ústav LF MU a Nadační fond PharmAround
si Vás dovolují pozvat na již tradiční

VII. Konferenci PharmAround 2019
termín: 20.-21. 11. 2019
místo konání: Hotel Courtyard by Marriott, Brno
Program konference:
Středa
20.11.

13:00 – Zahájení konference
Blok 1 – Precizní medicína z pohledu farmakogenetiky a inovativních technologií testování v solidní
onkologii
Personalizovaná farmakoterapie v onkologii – realita nebo stále výzva? (P. Grell, MOÚ),
Personalizovaný design klinických studií (J. Halámková, MOÚ), Prediktivní testování solidních tumorů
(M. Michal, FN Plzeň), Vzácná onemocnění v onkologii a jejich personalizovaná farmakoterapie (K.
Kopečková, FN Motol), Dětské tumory a precizní onkologie (J. Štěrba, FN Brno)
Blok 2 – Léčivé přípravky pro moderní terapie (ATMP) – od vývoje ke klinickým aplikacím –
Sympozium CZECRIN
Regulační aspekty vývoje ATMP (O. Palán, SÚKL), Technologické aspekty vývoje genových terapií (O.
Slabý, CEITEC), Výzkumné aspekty vývoje hodnocených léčivých přípravků somatobuněčných terapií
(L. Zdražilová Dubská, MOÚ a LF MU), Léčivé přípravky pro moderní terapie v klinické praxi (K.
Kopečková, FN Motol), Cystická fibróza a kauzální terapie (L. Homola, FN Brno), Genová terapie SMA
a DMD (O. Havlín, FN Brno), CARs v hematoonkologii (J. Mayer, F.Folber, FN Brno)
Společenský večer – „Aneb co se nestihlo prodiskutovat“ – neformální platforma

Čtvrtek
21.11.

Blok 3 – Off-label použití léčivých přípravků v době precizní medicíny – nejde jen o inovativní
moderní léčivé přípravky
Právní rámec off-label použití u léčivých přípravků dlouhodobě zavedených v klinické praxi (MZ ČR,
TBC), Off-label použití léčiv v době precizní medicíny v onkologii (Š. Kozáková, MOÚ), Off-label
preskripce z hlediska věku u dětí (P. Matalová, UP Olomouc), Antikoagulační léčba v souladu SPC
pohledem klinického farmakologa (K. Urbánek, UP Olomouc)
Blok 4 – Jaké výzvy přináší moderní terapie, precizní medicína a s nimi související nové technologie z
pohledu regulací, legislativy a úhradových mechanismů – jsme připraveni na jejich vstup? Moderovaná panelová diskuze
Moderátor T. Doležal, R. Demlová
I. Storová (SÚKL, TBC), F. Vrubel (MZ ČR), K. Podrazilová (SZP), D. Šmehlík (VZP, TBC), J. Hlaváčová
(MZ ČR)
13:00 Závěr konference

Akce je akreditovaná Českou lékařskou komorou
Registrace a informace pro účastníky najdete na www.pharmaround.cz

Stříbrný sponzor konference

Partneři konference

