Zápis ze schůze výboru České společnosti pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii ČLS
JEP konané na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové dne 3. 12. 2014

Přítomni (bez titulů): Anzenbacher, Geršl, Mičuda, Nobilis, Pávek, Slanař, Chládek, Suchý, Juřica,
Kmoníčková
Omluveni: Kassa, Votava, Šedivý
Program:
1. Schválen program schůze výboru a zápis ze schůze výboru ČSEKFT ze dne 15. 9. 2014.
2. Informace o činnosti (prof. Anzenbacher, prof. Pávek):
− prof. Anzenbacher informoval o dopisu sekretářky EPHARu ohledně aktualizace informací o naší
společnosti (aktualizací byl pověřen vědecký sekretář společnosti)
− prof. Švihovec a prof. Kršiak byli navrženi do komise pro lékovou politiku ČLS JEP
− prof. Švihovec je navržen do předsednictva ČLS JEP
− prof. Anzenbacher informoval výbor o zaslání stanoviska Společnosti k alternativním léčebným
postupům a metodám a poděkoval jménem výboru prof. Slanařovi za zpracování materiálu
− výbor diskutoval stanovisko lékařských fakult a dopis Dr. Šedivého k systému specializovaného
vzdělávání
− Prof. Anzenbacher informoval společnost o pozvání představitele Polské farmakologické
společnosti na sjezd spojený s oslavami 50. výročí založení polské společnosti v září 2015 ve
Svinoústí
− předsednictvo ČLS JEP doporučuje svým členům uvádět na vědeckých pracích vztah (je-li jaký)
k firmám. Vědecký sekretář byl pověřen rozeslat text doporučený předsednictvem ČLS JEP k
informaci členům společnosti
3. Administrativa a hospodaření Společnosti (doc. Chládek, prof. Anzenbacher, prof. Pávek, prof.
Mičuda):
− doc. Chládek presentoval zprávu o hospodaření za 3. čtvrtletí 2014 a připomněl návrh rozpočtu na
r. 2015, zaslaný e-mailem členům výboru. Výbor s rozpočtem na rok 2015 souhlasí.
− Návratka pro ČLS JEP - výbor po diskusi schválil návrh zvýšení členských poplatků o 50 Kč u věkové
kategorie do 30 let na 150 Kč, u kategorie 30-62 let na 350 Kč, u kategorie nad 62 let beze změny
(100,- Kč)
− výbor pověřil prof. Mičudu, aby připravil dopis členům s oznámením a vysvětlením, dopis rozešle
sekretář společnosti
− výbor souhlasí neměnit v Návratce klauzuli o zrušení členství po 2 letech neplacení příspěvků
4. Příprava EPHAR konference (prof. Slanař):
− Informoval o smlouvě o smlouvě budoucí s agenturou GARANT, kterou konzultoval s ČLS JEP
− výbor pověřuje prof. Anzenbachera a prof. Slanaře, aby smlouvu za společnost podepsali
5. Celoevropská iniciativa transparentní spolupráce (AIFP) (referoval doc. Juřica):
− Doc Juřica informoval, že všechny členské farmaceutické společnosti AIFP uzavírají smlouvy o
spolupráci s lékaři a akademickými pracovníky; finanční i nefinanční plnění odborníkům ze strany
firem se budou jednou ročně zveřejňovat na webové stránce iniciativy „Transparentní spolupráce“
Asociace inovat. farm. průmyslu AIFP, počínaje 06/2016 – zveřejnění za r. 2015
− tato informace bude rozeslána členům společnosti vědeckým sekretářem
6. Soutěž o nejlepší publikaci (prof. Anzenbacher, prof. Geršl, diskuse):
− výbor pověřil uspořádáním soutěže prof. Geršla
− soutěž bude probíhat stejně jako v roce 2014, tj. ve 3 kategoriích- toxikologie, experimentální
farmakologie a klinická farmakologie
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výbor odsouhlasil hodnotitele v jednotlivých kategoriích:
toxikologie - Fusek, Kassa, Suchý, Květina, Kuneš; experimentální farmakologie - Mičuda,
Kmoníčková, Anzenbacher, Pávek, Geršl; Juřica; klinické farmakologie - Macek, Slanař, Tessfaye,
Perlík a Nobilis. Výbor vyhlásil soutěž, členové budou informováni v nejbližších dnech.

7. Zprávy o činnosti sekcí:
− Buněčná a molekulární farmakologie (prof. Pávek) – informoval o přípravě voleb
− Klinická farmakologie (prof. Slanař) – informoval o jednání o sdílení bodů farmakologických výkonů,
farmakogenetické výkony by měly být pod farmakologickými úkony; dále informoval o probíhajícím
jednání s NASKL ohledně laboratorních minim personálního zabezpečení laboratoří
− Toxikologie (Doc.Suchý) – informoval o setkání výboru sekce, a přípravě voleb do výboru sekce informoval o přípravě TOXCONu, který se uskuteční v Brně první týden v červnu, součástí bude
Květinův den
8. Různé:
− výbor vzal na vědomí vyhlášku o zdravotních výkonech zaslanou ČLS JEP k informaci
− výbor vzal na vědomí informace o seminářích a akcích, které přicházely ze sekretariátu ČLS JEP
− Farmakologické dny se uskuteční ve dnech 9.- 11. září 2015 na 1. LF v Prze
− Členské otázky: PharmDr. Eva Doleželová byla přijata výborem korespondenčně za členku
společnosti
Zapsal: Pávek
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