Zápis ze schůze výboru České společnosti pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii
ČLS JEP v Lékařském domě v Praze dne 12. 12. 2012
Přítomni (bez titulů): Anzenbacher, Geršl, Květina, Mičuda, Perlík, Šedivý, Šulcová
Omluveni: Nobilis, Pávek, Slanař, Švihovec, Kassa, Koutenský, Chládek
Schůzi řídil: Prof. Geršl
1. Schválen program schůze a zápis ze schůze výboru ČSEKFT ze dne 12. 9. 2012.
2. Schválen termín další schůze výboru ČSEKFT – 6. 2. 2013 na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové v
10:00 hodin
3. Informace o činnosti výboru (prof. Geršl)
- Prof. Geršl informoval, že organizační výbor WCP2014 dosud neodpověděl na dotaz doc. Pávka
ohledně podmínek případného pořádání workshopu/symposia naší Společnosti v rámci kongresu.
- Aktuální informace z EUROTOX (včetně informací o kongresu v r. 2014) byly předány doc. Suchému.
- Členům ČSEKFT byly elektronicky zaslány informace o nových číslech „Pharmacology International“.
- Doc. Slanařovi jsou zasílány zápisy z jednání Pracovní skupiny k Seznamu zdravotních výkonů MZ.
4. Informace o hospodaření (dr. Šedivý)
- Dr. Šedivý referoval o hospodaření Společnosti v roce 2011 (konečný stav 383 115,45 Kč) a za první
tři čtvrtletí roku 2012 (odhad fondu k 30. 9. 2012 je 375 037,35 Kč).
- Dr. Šedivý předložil výboru návrh rozpočtu na rok 2012 s deficitem 40 tis. Kč.
- Výbor schválil, že v roce 2013 budou jako nerozpočtované pořádány tyto akce se spoluúčastí
ČSEKFT: 63. Česko-Slovenské farmakologické dny v Olomouci; 18. Česko-Slovenská mezioborová
toxikologická konference TOXCON v Hradci Králové; symposium „Léky na pediatrických JIP“ v Praze a
3. ročník „Mladí farmakologové a toxikologové“ („Květinův den“) v Brně.
- Výbor schválil informace o hospodaření Společnosti předložené Dr. Šedivým a návrh rozpočtu
společnosti pro rok 2013.
- Dr. Šedivý informoval, že byla uhrazena faktura za členství naší Společnosti v IUPHAR.
5. Návratka ČSEKFT na rok 2013 pro centrální evidenci členů ČLS JEP (prof. Geršl)
- K 15. 11. 2012 evidovala Společnost 210 členů.
- Výše členských příspěvků pro rok 2013 se nemění, tj. 100,-Kč pro členy do 30 let, pro důchodce (nad
60 let ženy a 62 let muži) a při rodičovské dovolené (na podkladě žádosti o snížení poplatku) a 250,Kč pro členy mezi 31-60 lety.
- Výbor souhlasí s automatickým zrušením členství neplatících členů (pokud členské příspěvky nebyly
uhrazeny za 2 roky); neplatící členové budou počátkem roku 2013 obesláni sekretářkou Společnosti
s upozorněním o možnosti vyřazení ze společnosti.
6. Soutěž o nejlepší publikace v roce 2012 vyhlašovaná Společností (Prof. Perlík)
- Kategorie prací a kritéria se nemění (jedná se tedy o kategorie /1/ experimentální farmakologie, /2/
klinická farmakologie, /3/ toxikologie). Nadále platí, že první autor musí být členem naší společnosti
v roce publikace práce. To platí pro člena naší Společnosti i v případě rozděleného prvouautorství kde
první dva autoři publikace jsou deklarováni, že přispěli stejným dílem a které bude bráno jako
plnohodnotné prvoautorství. Při hodnocení se berou v potaz poslední známé hodnoty IF (tj. v době
uzávěrky přihlášek do soutěže).
- Termín přihlášek do soutěže bude 15. března 2013.
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- Výbor se zabýval návrhem složení kolektivu hodnotitelů prací a pověřil prof. Perlíka, aby se jich
dotázal, zda souhlasí s nominací (informace bude předložena na jednání výboru v únoru).
- Výbor pověřil prof. Perlíka organizací průběhu soutěže.
7. Další záležitosti projednávané na schůzi výboru
- Výbor se zabýval přípravou symposia „Léky na pediatrických JIP“ – akce, která je věnovaná
připomenutí 100. výročí narození prof. Raškové a kterou organizuje doc. Slanař. Akce se bude konat
13. - 14. 2. 2013 v Praze. Výbor požádal prof. Květinu o vystoupení se vzpomínkou na prof. Raškovou
jménem naší Společnosti. Byla schválena úhrada za ubytování dvou zahraničních účastníků. Výbor
žádá, aby spoluúčast naší Společnosti na pořádání akce byla uvedena na programu, a obrací se
v tomto smyslu na doc. Slanaře. Průběh symposia je v gesci doc. Slanaře, kterému výbor děkuje za
jeho aktivitu.
- Výbor se zabýval otázkou další spolupráce a členství AIFP v naší Společnosti. Výbor souhlasil, aby
doc. Pávek (v návaznosti na kontakt uskutečněný během akce pořádané 27. 11. 2012 Senátem PČR:
„Industry Meets Academia“) jednal s výkonným ředitelem Mgr. J. Dvořáčkem o možnostech
vyplývajících z členství AIFP v naší Společnosti (např. o zprostředkování kontaktů pracovišť
s farmaceutickým průmyslem) v duchu zmíněné akce.
8. Činnost sekcí ČSEKFT
- Sekce klinické farmakologie (referoval prof. Perlík)
Prof. Perlík informoval o aktivitách sekce včetně spoluúčasti na organizaci akce „Personalizovaná
farmakoterapie“ konané na IPVZ.
- Sekce buněčné a molekulární farmakologie (referoval doc. Mičuda)
Doc. Mičuda podal informaci o uspořádání workshopu „Digital Droplet PCR“. S organizátory TOXCON
je dále v jednání otázka možnosti uspořádání symposia.
- Toxikologická sekce (referoval prof. Květina)
- Doc. Bartošová se, po rezignaci ing. Kotyzové z pracovních důvodů, stala jako další v pořadí členkou
výboru sekce a současně byla výborem zvolena sekretářem sekce.
- Prof. Květina informoval výbor o probíhajících přípravách konference TOXCON, která se bude konat
v Hradci Králové.
- Podařilo se získat sponzora na organizování akce „Mladí farmakologové a toxikologové“ („Květinův
den“) v Brně. Akce je určena všem členům společnosti, především však studentů doktorského studia,
předběžný termín je polovina května-června 2013.
9. Různé
- Po diskusi se výbor rozhodl, že nebude usilovat o pořádání kongresu IUPHAR v roce 2022.
- Výbor schválil přijetí MUDr. Václava Vrby za člena naší společnosti.
- Cena předsednictva ČLS JEP nebyla udělena práci navržené naší společností.
- President EPHAR prof. F. Drago zaslal krátkou úvodní informaci o jeho představách dalšího působení
v této funkci.
- V odpovědi na dopis prof. Geršla vyjádřil děkan lékařské fakulty UP v Olomouci potěšení a souhlas
s tím, že 63. Česko-Slovenské Farmakologické dny budou v roce 2013 probíhat na této fakultě.
V Praze dne 12. 12. 2012
Zapsal: S. Mičuda
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