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 Ve dnech 28. – 29. května 2013 jsem se v Dublinu zúčastnil jarního zasedání Federace 
evropských lékařských akademií (FEAM). Hostitelem byla Irská akademie lékařských věd (IAMS), která 
je asociací prominentních výzkumníků v lékařských vědách, jejímž cílem je podporovat a šířit 
excelenci v základním a klinickém biomedicínském výzkumu, usnadňovat mezioborové výzkumné 
iniciativy a efektivně integrovat vědění ku prospěchu irské společnosti. Členství je výběrové, volby 
jsou na základě nominací, jež podléhají přísnému oponentnímu a výběrovému řízení.  

Prvního dne zasedání přivítal účastníky Noel G. McElvaney, prezident Irské lékařské akademie 
a zároveň přednosta oddělení interní medicíny v Irské královské koleji lékařů. Dalším řečníkem byl 
Jesus A.F. Tresgueres, prezident FEAM a člen Královské španělské akademie medicíny, jinak fyziolog 
na Universitě Complutense v Madridu. Vyzvanou přednášku o budoucnosti lékařského výzkumu 
v Evropě vyslovil Damian O´Connell, šéf klinických věd u fy. Bayer a někdejší přednosta molekulární 
medicíny v Irsku. Následovaly přednášky Marity Inselly z Dept. of Health & Children, Ireland, která 
hovořila o klinických studiích, což bylo také téma Billy Hawkese (Data Protection Commissioner 
Ireland), který hovořil o ochraně dat. Následovalo sdělení o tabákových produktech a problematice 
kouření (Looke Clancy, Tobacco Free Research Institute, Ireland). Karim Berkouk (EC) mluvil o 
perspektivách Evropské komise a organizaci dalších výzkumných výzev, Philipp U. Heitz z Pato-
logického oddělení Univerzity v Zürichu mluvil o personalizované medicíně  - projektu Německé 
národní akademie věd Leopoldina. Na podobné téma měl také příspěvek Noel G. McElvaney, prezi-
dent IAMS, Timothy Aitman, profesor klinické a molekulární genetiky na Imperial College London, 
Florent Soubrier z odd. genetiky v Pařížské nemocnici Pitié Salpêtrière, a Paolo Vilari, Sapienza 
University Řím.  
 Následovaly příspěvky o pohledu na lékařský výzkum z pozice stále více upadajícího farma-
ceutického průmyslu a také z pohledu pacientů (Orla Keane, představitelka irské platformy pacientů).  

Prakticky celý další den byl věnován budoucnosti klinického výzkumu, jehož problémy se stále 
častěji dostávají na evropské úrovni do popředí. K tématu se opět vracel Karim Berkouk z Evropské 
komise a John Climax, jenž poskytoval pohled velkého farmaceutického koncernu. Michael Rawlins, 
prezident Královské lékařské společnosti a předseda Regulační komise Akademie lékařských věd, 
mluvil o přístupu založeném na riziku (The risk-based approach).  I k tomuto tématu opět mluvily 
zástupci pacientských organizací Irska (Eibhleen Murroe, šéfka irské pacientské platformy). Po 
klinickém výzkumu zaměřeném na psychiatrii a neurovědy hovořil Cyril Höschl, FEAM Scientific 
Advisor and past-president of FEAM and Czech Medical Academy. Následovalo sdělení o klinickém 
výzkumu se zaměřením na kardiovaskulární systém (Juan Tamargo, farmakologie, Universita Complu-
tense de Madrid). Sir Peter Lachman, emeritní profesor imunologie z University v Cambridge a FEAM 
Scientific Advisor, mluvil o příběhu thalidomidu a jeho významu pro celou kulturu klinických studií a 
licencování nových léků. David Smith, profesor lékařské etiky a práva na Královské lékařské koleji 
v Irsku, mluvil o budoucnosti práce etických komisí. A na závěr Detlef Gunten, z interakademického 
lékařského panelu a mluvčí zdravotní komise Německé národní akademie věd Leopoldina, naznačil, 
jak z lesa ven a co by se mělo udělat k posílení kapacity lékařského, zejména klinického výzkumu, 
zvláště v nízko a středně příjmových zemích. 
 Hlavním přínosem konference bylo sjednocení postupu v konzultační roli Evropské komise 
tak, aby bylo možno změnit evropskou direktivu pro klinický výzkum (European Clinical Trials Direc-
tive), což je první předpoklad k tomu, aby se klinický výzkum, a tedy produkce nových léků, v oblasti 
CNS a jejich dostupnost pro pacienty znovu rozhýbal. 
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