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Správa zo zahraničnej pracovnej cesty - osnova
1.  Účastník ZPC:
MUDr. Richard Imrich, DrSc. 
Biomedicínske centrum SAV
Dúbravská cesta 
84005 Bratislava
- vedecký pracovník

2.  Zahraničná pracovná cesta:
Účasť na workshope International Consortium for Personalised Medicine - IC PerMed dňa 10.3.2016
DG RTD premises - CDMA Commission Building 
Meeting rooms SDR 1 and SDR 2
 21 Rue du Champ du Mars, 1050 Brussels, Belgicko

3.  Rámcový program pobytu:
9:00-9:30 Welcome and short introduction by the Chair
9.30- 10.30 Personalised Medicine Conference 
- Scope and objectives of the conference 
- Presentation of the programme as prepared by the Challenge Groups
11.00-12:30 IC PerMed Establishment 
- Consortium Policies and Membership
13:30-16.00	IC PerMed Roadmap  
- Presentation of the programme as prepared by the Challenge Groups
- Discussion and next steps for the roadmap preparation 
16:00-16:30	Action points and next meeting of IC PerMed
16:30	End of meeting
4.  Stručný priebeh rokovaní, resp.  študijného pobytu:

Hlavným cieľom workshopu je príprava vzniku medzinárodného konzorcia  pre personalizovanú medicínu, ktoré by malo združovať zástupcov grantových organizácií a inštitúcií venujúcich sa vednej politike za všetky členské krajiny EÚ. Na workshope boli prezentované základné tézy konzorcia, dôvody jeho vzniku a implementácii strategickej výskumnej agendy personalizovanej medicíny (PerMed SRIA). Diskutovaná bol štruktúra konzorcia ako aj úlohy a zameranie piatich pracovných skupín. Prezentovaný bol aj stav príprav Personalized Medicine Conference, ktorá sa uskutoční 1-2.6.2016 v Bruseli, ktorú organizuje Európska komisia. Na uvedenej konferencii by malo dôjsť k formálnemu vzniku konzorcia IC PerMed. 

5.  Odporúčané závery:
Aktívne sa zapojiť do konzorcia IC PerMed pričom v súčasnosti je Slovensko iba pozorovateľom. V súlade s pripravovanou roadmap personalizovanej medicíny bude potrebné pripraviť stratégiu a národný program pre personalizovanú medicínu na Slovensku a následne ho implementovať na úrovni relevantných ministerstiev  (MZ a MŠ)

6.   Prehľad prinesenej dokumentácie a miesto jej uloženia
Prezentácie zo zasadnutia sú k dispozícii u národného delegáta a národného kontaktného bodu pre zdravie. 
7.   Osobitne vyhodnotený očakávaný prínos ZPC
Možnosť zapojiť sa do novoformovaného konzorcia IC PerMed, ktoré bude v najbližších rokoch koordinovať implementáciu personalizovanej medicíny v praxi.
8.    Spôsob zverejnenia výsledkov ZPC, prenos získaných informácií
Oboznámiť relevantných zástupcov ministerstiev o aktivitách IC PerMed
Súhlasím so zverejnením správy na internete
Áno
Správu vypracoval: Richard Imrich
Dátum: 16.3.2016
Správu schválil:  meno a podpis nadriadeného
 
Poznámka:
Správu zo ZPC je potrebné vypracovať do desiatich dní od jej ukončenia a v papierovej aj elektronickej forme (rtf. formát) predložiť sekcii medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí MŠVVaŠ SR.

