Zápis ze sch ze výboru eské spole nosti pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii LS JEP konané
dne 13. 6. 2013 na Léka ské fakult UK v Hradci Králové
ítomni (bez titul ): Anzenbacher, Geršl, Kv tina, Mi uda, Nobilis, Pávek, Perlík, Slana , Šedivý, Kassa
Omluveni: Šulcová, Švihovec, Chládek, Koutenský, Suchý
1. Návrh programu sch ze výboru byl schválen bez p ipomínek.
2. Byl schválen zápis ze sch ze výboru dne 10. 4. 2013.
3. Zprávy o innosti výboru (prof. Geršl, doc. Pávek):
lenské otázky – klesá po et len (5 len se odhlásilo i jim bylo zrušeno lenství; zesnul prof. Elis).
Schválena p ihláška PharmDr. Zby ka Oktábce, PhD. za lena naší Spole nosti.
- Odpov prof. Tejerina, sekretá ce EPHAR – naše Spole nost neposkytne e-mailovou databázi len
z d vodu ochrany osobních dat; informace EPHAR budou distribuovány prost ednictvím sekretariátu naší
Spole nosti.
- Odpov dr. Guptovi z asopisu „The Pharma Innovation“, že politika naší Spole nosti neumož uje asociaci
s tímto asopisem.
- Informace prezidenta EPHAR, prof. Drago, o akcích spole ností EPHAR a aktivitách EPHAR.
LS JEP p echází na nový program komunikace se spole nostmi (zm ny dat, lenství atd.) – informace budou
posílány sekretá ce naší Spole nosti paní H. Kalhousové.
- Byla založena Sekce Imunofarmakologie IUPHAR – vede prof. F. Levi- Schaffer, je možnost se p ihlásit.
- Vyšlo ervnové íslo „Pharmacology International“, informace rozeslána len m Spole nosti.
- Zasláno blahop ání k životnímu jubileu prof. Jezdínskému a dr. Frantíkovi.
- Zaslána kondolence rodin prof. Elise, rovn ž kondolovala Slovenská farmakologická spole nost. Rozlou ení
se ú astnil prof. Kršiak, který vyslovil soustrast jménem naší Spole nosti, p ítomni byli též prof. Perlík a dr.
Zídek.
- Zápisy z jednání pracovní skupiny MZ o výkonech dostává doc. Slana .
- Rozeslána informace o konání ESCP symposia klinické farmacie (Praha, 16. - 18. 10. 2013).
- Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV uspo ádal akci v novanou p ipomenutí 100. výro í
narození prof. Raškové. Za naši Spole nost se ú astnil prof. Anzenbacher.
4. Hospoda ení Spole nosti (dr. Šedivý):
Z výdaj v 1. tvrtletí lze uvést - krom obligatorních položek - platbu za ubytování prof. Allegaerta na symposiu
po ádaném sekcí klinické farmakologie. K 31. 12. 2012 je stav 357 017,35 K ; ztráta za minulý rok je dána
edevším lenskými p ísp vky do EPHAR, IUPHAR a EUROTOX (69 936 K ).
5. Otázka spolupráce a lenství AIFP v naší Spole nosti – zatím jsme neobdrželi odpov
kontaktovat výkonného editele AIFP Mgr. Dvo ka.

od AIFP – doc. Slana bude

6. Výsledky Sout že o nejlepší publikaci len Spole nosti v r. 2012 (prof. Perlík):
Prof. Perlík seznámil p ítomné s výsledky hodnocení prací p ihlášených do sout že.
- V kategorii Experimentální farmakologie: Práce autor Jirkovský E., Popelová O., K iváková-Sta ková P.,
Vávrová A., Hroch M., Hašková P., Br áková-Doleželová E., Mi uda S., Adamcová M., Šim nek T., ervinková
Z., Geršl V., Št rba M. „Chronic anthracycline cardiotoxicity: molecular and functional analysis with focus on
nuclear factor erythroid 2-related factor 2 and mitochondrial biogenesis pathways“. J Pharmacol Exp Ther
2012 Nov; 343(2):468-78 získala jednozna ný souhlas hodnotitel i výboru;
- V kategorii Klinická farmakologie: U práce autor Šedý J., Zicha J., Nedvídková J., Kuneš J. „The role of
sympathetic nervous system in the development of neurogenic pulmonary edema in spinal cord-injured rats“.
J Appl Physiol 112: 1–8, 2012 hodnotitelé v tšinov zpochyb ovali za azení do kategorie klinická
farmakologie s tím, že jde o experimentální práci orientovanou spíše na základní výzkum.
Záv r: Výbor rozhodl ud lit cenu ve výši 4000,- K z fondu SEKFT Mgr. E. Jirkovskému a spol. za publikaci
v kategorii Experimentální farmakologie a neud lit cenu v kategorii Klinická farmakologie.
Výbor pod koval prof. Perlíkovi za organizaci sout že. Diplom zajistí sekretariát Spole nosti. Dále výbor krátce
diskutoval možnosti potenciálních zm n pravidel sout že o nejlepší publikace naší Spole nosti na p íští rok. Prof.
Perlík byl pov en p ipravením návrhu pro diskusi na íjnovou sch zi výboru.
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7. Návrh na Cenu p edsednictva za v decké práce LS JEP 2012:
Výbor potvrdil koresponden ní souhlas se zasláním návrhu na tuto cenu za monografii Anzenbacher P., Zanger U.:
Metabolism of drugs and other xenobiotics (vyšlo v r. 2012, nakladatelství John Wiley-VCH Weinheim, SRN).
8. 63. Farmakologické dny, Olomouc (prof. Anzenbacher):
Prof. Anzenbacher informoval o p íprav : zatím 105 p ihlášených, 30 p ednášek, 62 poster , publikace v Biomed.
Papers (Supplementum bude obsahovat abstrakta a 10 extendovaných prací, ádné íslo v r. 2014 bude v nováno
farmakologii), workshop (nap . pedagogika i informace o innosti pracoviš ) nebude organizován, finance zatím
zajišt ny. Ve tvrtek od 11 hod. bude Shromážd ní len .
9. P íprava jednání Shromážd ní len (12. 9. 2013; 11:00 h):
Podklady z výbor sekcí dodají p edsedové sekcí (doc. Slana , doc. Pávek, doc. Suchý) prof. Geršlovi do 30. 7. 2013.
Hospodá spole nosti dodá podklady po uzav ení hospoda ení od LS JEP.
edb žný program: Zpráva o innosti, zpráva Revizní komise, zpráva o hospoda ení, vyhlášení výsledk sout že o
nejlepší práci, r zné (mj. návrh na vytvo ení „cluster “ len pro shromážd ní delegát ).
10. innost sekcí SEKFT
- Sekce klinické farmakologie (doc. Slana )
Probíhá jednání o kategorizaci a hodnocení výkon , výbor se sejde op t na 63. FD v Olomouci.
- Sekce bun né a molekulární farmakologie (doc. Pávek)
Bude se podílet referáty na pr
hu TOXCON, dále bude i sekce p ednášek na FD, výbor se sejde na 63. FD v
Olomouci.
- Toxikologická sekce
íprava Interdisciplinární konference (TOXCON): p ihlášeno 142 ú astník , program byl rozeslán 12. 6. 2013;
finan ní stránka bude zajišt na.
„Kv tin v den“ (23. 5. 2013): Byly presentovány hodnotné práce, byla vysoká ú ast student ze Slovenska, akce
byla hodnocena jako velmi úsp šná. Výbor d kuje organizátor m; bude rovn ž zaslán dopis s pod kováním
rektorovi VFU Brno.
11. Prof. Geršl informoval o geografickém a profesním rozd lení len Spole nosti s pokusem vytvo it ur ité „clustery“
tak, aby bylo možné zvolit delegáty a konat Shromážd ní delegát s po tem ne více než 30 osob.
12. P íští sch ze výboru se bude konat p ed zahájením Farmakologických dní v Olomouci na Léka ské fakult 11. zá í
ve 12:30 h; od 13:00 h prob hne tamtéž setkání s výborem Slovenské farmakologické spole nosti. Další sch ze
výboru bude ve st edu 2. 10. 2013 v 10:00 v Hradci Králové na Léka ské fakult .
Zapsal: Prof. Anzenbacher
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