Zápis ze schůze výboru České společnosti pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii
ČLS JEP konané na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové dne 6. 2. 2013
Přítomni (bez titulů): Anzenbacher, Geršl, Květina, Mičuda, Nobilis, Pávek, Slanař, Chládek, Kassa,
Suchý
Omluveni: Perlík, Švihovec, Šedivý, Šulcová, Koutenský
Schůzi řídil: Prof. Geršl
1. Schválen program schůze a zápis ze schůze výboru ČSEKFT ze dne 12. 12. 2012.
2. Schválen termín další schůze výboru ČSEKFT – 10. 4. 2013 na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové v
11:00 hodin
3. Informace o činnosti výboru (prof. Geršl, doc. Pávek)
–
–

–

–

–

Prof. Geršl informoval o dopisu prof. F. Drago, prezidenta EPHAR.
Prof. Geršl informoval, že EPHAR prodloužil do 31. 1. 2013 možnost požádat o grant pro
pořádání symposií, konferencí apod. národními společnostmi – v tomto roce nebude naší
Společností tato možnost využita.
Prof. Geršl informoval o dopisu MZ ČR o návrhu novely č. 185/2009 Sb. (obory specializačního
vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů atd.). Návrh byl rozeslán členům výboru,
nebyly vzneseny připomínky. Doc. Slanař komentoval situaci v klinické farmakologii z hlediska
jejího zařazení mezi nástavbové obory. Prof. Květina ocenil, že klinická farmacie patří mezi
základní obory ve vzdělávání farmaceutů.
Výbor se zabýval otázkou další spolupráce a členství AIFP v naší Společnosti. Výbor souhlasí,
aby doc. Pávek a Prof. Geršl připravili dopis a jednali s výkonným ředitelem Mgr. J.
Dvořáčkem o možnostech vyplývajících z členství AIFP v naší Společnosti.
Doc. Slanařovi jsou zasílány zápisy z jednání Pracovní skupiny k Seznamu zdravotních výkonů
MZ.

4. Informace o hospodaření (prof. Geršl seznámil se zprávou dr. Šedivého)
–

Prozatím nejsou k dispozici výsledky hospodaření za čtvrtý kvartál 2012 ani za celý rok 2012.
Ve 4. čtvrtletí 2012 byly hrazeny poplatky IUPHAR (cca 11 tis. Kč) a mzdové náklady
sekretářky Společnosti (4 440 Kč). Stav našeho konta ke konci roku je odhadem 359 tis. Kč
před zdaněním. Výbor vzal zprávu Dr. Šedivého na vědomí.

5. Soutěž o nejlepší publikace v roce 2013 vyhlašovaná Společností (s podklady prof. Perlíka seznámil
prof. Geršl)
– Výbor schválil kolektiv hodnotitelů prací, kteří vyjádřili souhlas s participací na hodnocení, ve
složení (bez titulů): Anzenbacher, Dvořák, Fusek, Kassa, Kmoníčková, Kršiak, Květina, Macek,
Mičuda, Pávek, Slanař, Suchý, Šedivý.
– Každá práce bude zaslána 7 hodnotitelům dle náhodného výběru (se zachováním zásady, že
hodnotitel nemůže být z pracoviště navrhované práce).
– Výsledky soutěže budou projednány výborem na červnovém zasedání.
– Výbor pověřil prof. Perlíka organizací průběhu soutěže.
6. Seminář „Optimal dosing of drugs in critically ill newborns; an update“ pořádaný doc. Slanařem
dne 14. 2. 2013 ke stému výročí narození Prof. Raškové.
– Doc. Slanař informoval o jednání ohledně hrazení ubytování dvou zahraničních delegátů
semináře nebo úhradě občerstvení pro účastníky. Výbor vzal tuto informaci na vědomí a
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souhlasil, aby doc. Slanař zvolil formu čerpání částky kolem 3 tis. Kč na ubytování, případně
na občerstvení v rámci tohoto semináře podle uvážení.
– Výbor souhlasil, aby o akci byli informování rovněž společnosti a sekce klinické farmacie
(zabezpečí doc. Pávek). Informace o akci členům naší Společnosti byly rozeslány.
– Prof. Geršl navrhl možnost úhrady cestovních nákladů pro prof. Květinu, který bude – spolu
s doc. Slanařem – zástupcem naší Společnosti na semináři a přednese referát o roli prof.
Raškové v naší Společnosti.
– Výbor vzal na vědomí informace a poděkoval Doc. Slanařovi za organizaci semináře.
7. Farmakologické dny (prof. Anzenbacher)
– Prof. Anzenbacher informoval o přípravách 63. Česko-Slovenských Farmakologických dnů,
které budou probíhat ve dnech 11. – 13. září 2013 v Olomouci. Je zajištěn konferenční servis,
program bude tvořen tradičně, členové Společnosti budou vyzváni k podávání návrhů. Prof.
Anzenbacher zajistí rozeslání první informace (během března) s upřesněním termínů i
oslovení zástupců Slovenských společností. Výbor vzal informace na vědomí a poděkoval
prof. Anzenbacherovi za přípravu sjezdu.
8. Činnost sekcí ČSEKFT
– Sekce klinické farmakologie (Doc. Slanař)
· Doc. Slanař informoval výbor o semináři pořádaném k výročí narození prof. Raškové a o
dalších aktivitách a záměrech sekce.
– Sekce buněčné a molekulární farmakologie (doc. Pávek)
· Doc. Pávek informoval, že sekce se bude na jaře podílet na konferenci TOXCON v Hradci
Králové zajištěním jedné sekce přednášek.
– Toxikologická sekce (Doc. Suchý)
· Doc. Suchý informoval výbor o probíhajících přípravách konference TOXCON, která se
bude konat v Hradci Králové.
· Doc. Suchý informoval výbor o přípravě mezioborového semináře mladých farmakologů
a toxikologů „Květinův den“ v Brně dne 23. 5. 2013. Prof. Květina představil výboru
cirkulář, který bude rozeslán v nejbližších dnech.

V Hradci Králové dne 6. 2. 2013
Zapsal: Doc. Pávek
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