

Výroční zasedání státních laboratoří pro kontrolu léčiv v Praze

Ve dnech 7. – 11. 5. 2007 se v Praze uskuteční významná mezinárodní akce - Výroční zasedání státních laboratoří pro kontrolu léčiv (Official Medicines Control Laboratories, OMCL).  Akci pořádá Státní ústav pro kontrolu léčiv v Praze ve spolupráci s Evropským ústředím pro jakost léčiv Rady Evropy (EDQM- European Directorate for the Quality of Medicines) se sídlem ve Štrasburku a Ústavem pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL) v Brně. 
Síť státních laboratoří OMCL (General OMCL Network of the Council of Europe) zajišťuje  formou laboratorní kontroly dozor nad jakostí léčiv dodávaných na trh. Podmínkou zařazení do mezinárodní sítě řízené EDQM je nezávislost na jakýchkoliv regulovaných subjektech a členství nebo pozorovatelství v Evropské lékopisné komisi. SÚKL je, prostřednictvím své Sekce laboratorní kontroly, jedním ze zakládajících členů sítě OMCL, již od roku 1995.
Zasedání se koná pravidelně jednou za rok a pořadatelskou zemí je postupně každá  z členských zemí sítě OMCL.  Zasedání se  účastní až 200 odborníků z cca 30 evropských zemí, Kanady a Austrálie, zástupce Evropské komise, Evropské lékové agentury (EMEA) a samozřejmě zástupců EDQM. Jednání probíhají ve  skupinách podle specializace: OCABR vakcíny, OCABR krevní deriváty (týká se propouštění šarží), Pharmaceuticals (věnované zejména společným projektům v oblasti kontroly syntetických léčiv), MRP (kontroly přípravků registrovaných vzájemnou procedurou), veterinární OMCL a společné jednání všech účastníků - General Session. Některá zasedání jsou určena pouze pro zástupce z členských zemí EU/EEA. 
Na jednáních se schvalují společné dokumenty podporující jednotný přístup k Systému managementu jakosti podle normy ISO/IEC 17025, hodnotí se již proběhlé a plánují se nové společné studie, předávají se zkušenosti s rozbory padělků a nelegálních léčiv, se zaváděním nových metod atp.
Pořádání Výročního zasedání OMCL v České republice je ze strany EDQM uznáním mezinárodní prestiže nejen pro Státní ústav pro kontrolu léčiv, ale také vyjádřením významu pozice pořádajícího státu v oblasti zabezpečení trvalého dozoru nad kvalitou a bezpečností léčiv pro jeho občany. 


