Zápis ze schůze výboru České společnosti pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii
ČLS JEP na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové dne 11. 4. 2012
Přítomni (bez titulů): Anzenbacher, Geršl, Kassa (revizní komise), Květina, Mičuda, Nobilis, Pávek,
Slanař (videokonference), Šedivý, Švihovec
Omluveni: Perlík, Šulcová, Chládek, Koutenský
Schůzi řídil: Prof. Geršl
1. Schválen program schůze
2. Schválen zápis ze schůze výboru ČSEKFT ze dne 1.2. 2012
3. Schválen termín další schůze výboru ČSEKFT - 6. 6. 2012 na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové
v 10:00 hodin
4. Informace o činnosti (prof. Geršl, doc. Pávek)
- Prof. Geršl informoval členy výboru o nových stanovách ČLS JEP. Upozornil mj. na možnost
realizovat setkání členů společnosti formou shromáždění delegátů. Výbor zahájil diskusi, jakou
formou bude volba delegátů realizována. Členové výboru byli požádáni o návrhy, otázka bude
dále řešena na nadcházejících schůzích výboru. Prof. Geršl dále upozornil na nutnost
harmonizovat stanovy společnosti ČSEKFT se stanovami ČLS JEP.
- Prof Geršl informoval výbor o propozicích ČLS JEP ohledně pořádání vzdělávacích akcí pod
hlavičkou ČLS JEP – informace byla rozeslána členům společnosti.
- EPHAR Congress 2012, Granada: Dr. Zídek byl jmenován delegátem naší společnosti na EPHAR
Council a byl nominován jako kandidát naší společnosti do EPHAR Executive Committee
(setkání delegátů a volby se uskuteční během sjezdu).
- Doc. Pávek byl pověřen přípravou abstraktu k námětu tématu kongresu WCP 2014 v Kapském
Městě zaslaného naší společností (Farmakogenomika/Farmakokinetika) pro organizátory
tohoto sjezdu.
- Prof. Anzenbacher byl pověřen zastupováním naší společnosti na 62. Česko-Slovenských
Farmakologických dnech v Košicích.
- Prof. Geršl informoval o zaslání návrhů členů oborových komisí IGA MZ ČR za naši společnost.
Navrženi byli doc. Slanař, doc. Blahoš, doc. Mičuda, doc. Urbánek a prof. Geršl.
- Prof. Geršl informoval o aktivitě prof. Levi-Shaffer založit novou sekci Imunofarmakologie
v rámci IUHAR.
5. Hospodaření (Dr. Šedivý)
- Dr. Šedivý informoval výbor, že dosud nejsou známy finanční závěry z ČLS za rok 2011, budou
k dispozici v červnu. Odhad fondu ke konci roku 2011 je cca 193 tis. Kč. Předpokládá, že
ČSEKFT hospodařila v roce 2011 s kladným výsledkem. V roce 2012 se zatím hradilo členství
v EPHAR, EUROTOX a také rozesílání Farmakologického Curricula - celkem 16 440 Kč. Výbor
děkuje Dr. Šedivému za informace o hospodaření.
6. Soutěž o nejlepší publikace ČSEKFT v r. 2011 (prof. Perlík)
- Prof. Perlík zaslal přehled o hodnocení v jednotlivých kategoriích. Do kategorie Klinická
farmakologie byly přihlášeny dvě práce, do kategorie Farmakologie byly přihlášeny 3 práce, do
kategorie Toxikologie nebyla přihlášena žádná práce, která by splňovala kritéria soutěže. Výbor
schválil pořadí podle výsledků bodového hodnocení posuzovatelů.
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Vítězné práce v jednotlivých kategoriích:
Experimentální farmakologie:
Štěrba M, Popelová O, Lenčo J, Fučíková A, Brčáková E, Mazurová Y, Jirkovský E, Šimůnek T,
Adamcová M, Mičuda S, Stulík J, Geršl V: Proteomic insights into chronic anthracycline
cardiotoxicity. J Mol Cell Cardiol. 2011;50(5):849-62.
Klinická farmakologie:
Nobilis M, Vybíralová Z, Szotáková B, Sládková K, Kuneš M, Svoboda Z: High-performance liquid
chromatographic determination of tiapride and its phase I metabolite in blood plasma using
tandem UV photodiode-array and fluorescence detection. J Chromatogr B Analyt Technol Biomed
Life Sci. 2011;879(32):3845-52.
- Informace o výsledcích soutěže bude zveřejněna na www společnosti; ocenění výhercům bude
vyplaceno bezhotovostně, diplomy budou předány na zasedání výboru společnosti v červnu
nebo září.
- Sekretářka Společnosti zajistí vyhotovení diplomů. Vědecký sekretář společnosti zajistí písemné
pozvání vítězů na výbor společnosti.
- Vyplacení odměn bude provedeno na základě dopisu vědeckého sekretáře na ČLS JEP a zaslání
vítězných prací tamtéž, finanční náležitosti vyřídí s ČLS JEP pokladník Společnosti.
- Výbor diskutoval otázku spektra hodnotitelů, doporučil jeho další rozšíření a pověřil prof.
Perlíka, aby pro podzimní jednání připravil další návrhy na posuzovatele prací. Výbor děkuje
prof. Perlíkovi i hodnotitelům za realizaci soutěže.
- Výbor rozhodl navrhnout práci Štěrba a kol. do soutěže o cenu předsednictva ČLS JEP. Vědecký
sekretář zajistí zaslání návrhu na ČLS JEP.
7. Sekce
Sekce klinické farmakologie (referoval Doc. Slanař)
- Výbor sekce pracuje ve složení: doc. Slanař (předseda), dr. Macek (místopředseda), prof. Perlík
vědecký sekretář), prof. Anzenbacher, dr. Šedivý. Výbor společnosti přeje novému výboru
sekce KF hodně úspěchů v činnosti.
- Nově zvolený výbor sekce klinické farmakologie se sešel formou virtuální konference a stanovil
priority na následující období. Mezi tyto patří kultivace a aktualizace zdravotních výkonů a
jejich úhrad, pořádání odborných akcí, spolupráce s klinickou farmacií a prezentace pracovišť
na internetu. Zápis z jednání je www stránkách společnosti.
Sekce buněčné a molekulární farmakologie (referoval Doc. Pávek)
- Internetové stránky sekce pod Farmaceutickou fakultou UK jsou hotové
- Dne 13. 4. 2012 se koná na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové seminář o nových
metodách molekulární biologie, zúčastní se Dr. Rodgers.
- Připravuje se další seminář o progresivních metodách v buněčné a molekulární farmakologii
ohledně problematiky digitální PCR.
Toxikologická sekce (informoval Prof. Květina v zastoupení doc. Suchého)
- Konference TOXCON se letos koná na Slovensku (27. – 31. 8., Stará Lesná, Vysoké Tatry).
- Na výboru Toxikologické sekce bude řešena otázka organizace konference TOXCON 2013.
- Na sjezdu EUROTOX 2012 ve Stockholmu bude sekci i společnost zastupovat Dr. Kuneš
- Informace o připravované akci „Květinův den“ v Brně (soutěž mladých farmakologů a
toxikologů) dne 31. 5. 2012.
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8. Různé
Curriculum (referoval prof. Květina)
- Prof. Květina a Prof. Geršl informovali výbor o distribuci Farmakologického Curricula. Prof.
Květina informoval výbor o pozitivních ohlasech na vydání Curricula, rovněž zmínil několik
námětů na doplnění a kritických poznámek, ke kterým se vyjádřil.
- Výbor schválil zveřejnění Farmakologického Curricula na webové stránce naší společnosti.
Současně výbor schválil, aby případné doplňky a opravy byly řešeny formou dodatku Curricula,
který bude (spolu s Curriculem) přístupný www stránkách ČSEKFT ČLS JEP. Výbor pověřil prof.
Květinu posouzením obsahu případných doplňků, které následně schválí výbor společnosti.
Výbor poděkoval Prof. Květinovi za jeho aktivity.
- Výbor schválil navržení prof. Květiny do připravované publikace „Album reprezentantů
veřejného života ČR 1993 – 2013“.
- Výbor se seznámil s informaci IUPHAR o možnosti nominace zástupců společnosti do exekutivy
IUPHAR na období 2014 – 2018. Bude projednáno na schůzi výboru v červnu.
- Výbor pověřil Prof. Švihovce kontaktováním AIFP.
- Prof. Květina předal manuskript na téma Racionální farmakoterapie pro případnou prezentaci
společnosti ve Zdravotnických novinách a Lékařských listech.
- Podklady pro zprávu o činnosti výboru zašlou dr. Šedivý (hospodaření), doc. Pávek, doc. Slanař,
doc. Suchý (činnost sekcí) nejpozději do 31. 8. 2012 prof. Geršlovi. Zprávu revizní komise
připraví prof. Kassa. Zpráva bude zveřejněna na www stránkách společnosti.
- Výbor se zabýval otázkou pořádání Farmakologických dnů v roce 2013. Možnost organizace
sjezdu v Olomouci zjistí prof. Anzenbacher.

Zapsal: doc. Pávek, 11. 4. 2012
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