Zápis ze schůze výboru ze dne 4. 2. 2015 konaného na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové

Přítomni : prof. Anzenbacher, prof. Kassa, doc. Nobilis, prof. Pávek, prof. Mičuda, doc. Chládek,
doc. Kmoníčková, doc. Juřica
Omluveni: prof. Geršl, doc. Votava, prof. Slanař; RK: doc. Suchý, dr. Šedivý, dr. Kuneš

Program:
Schválen zápis ze schůze Výboru konané 3. prosince 2014 na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové
1. Činnost společnosti mezi schůzemi Výboru, aktuální záležitosti (Anzenbacher, Pávek, Mičuda,
diskuse):
1.1 Návratka společnosti
-

změna příspěvků společnosti byla zaslána, Výbor vzal na vědomí připomínky k výši, nicméně
zůstává při schváleném návrhu
klausule o zrušení členství po dvou letech neplacení zůstala, podle informace z oddělení
členské evidence ČLS JEP existují 4 dlužníci, kteří nezaplatili 2 roky (Prof. J. Idle, Dr. P.
Matějka, Dr. Pavel Šída, MVDr. Vršková). Výbor požádal doc. Suchého, doc. Kmoníčkovou a
prof. Slanaře o kontaktování dlužníků, u prof. Idle (podle informací se přestěhoval mimo ČR)
Výbor navrhl ukončit členství

1.2 Smlouva s CK GUARANT Praha ohledně organizace konference EPHAR 2020 v Praze
-

smlouva zatím nepodepsána předsedou společnosti ani prof. Slanařem

-

Výbor je přesvědčen, že konferenci je třeba využít k propagaci společnosti na všech úrovních,
v odborné i laické veřejnosti, zdůraznit důležitost pro rozvoj české a středoevropské
farmakologie a toxikologie a význam ocenění role čs. farmakologie v Evropě

-

Výbor pověřuje prof. Slanaře přípravou leafletu pro propagaci konference, který by byl
k dispozici na všech domácích konferencích a distribuován i na zahraničních akcích

1.3 Celoevropská iniciativa o transparentní spolupráci
-

Výbor pověřil Doc. Juřicu, aby tuto aktivitu monitoroval a udržoval kontakt s AIFP

1.4 Soutěž o nejlepší publikace
-

Výbor připomněl, že návrhy se zasílají do 15. března

-

Výbor pověřil Doc. Juřicu sondovat situaci ohledně příspěvku AIFP na cenu v rámci soutěže o
nejlepší publikace společnosti jako vyjádření konkrétní spolupráce a ocenění ze strany AIFP a
kolektivního členství AIFP v naší společnosti

1.5 Návrh do akreditačních komisí
-

Na ČLS JEP byl zaslán návrh kandidátů do akreditační komise pracovišť školicích
v nástavbovém oboru klinické farmakologie podle návrhů a vyjádření členů Výboru - (bez
titulů) -Slanař, Horák, Perlík, Šedivý, Macek, Palúch, Tesfaye, Urbánek, Ulč s tím, že někteří
navržení již byli sice ve funkci dvě období, ale vzhledem k personální situaci oboru by bylo
optimální je znovu navrhnout

1.6 Připomínky k zákonu o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb.
-

Na sekretariát ČLS byly zaslány připomínky (ze členů Výboru zaslal připomínky k formulacím a
skladovému hospodaření doc. Juřica, připomínky byly akceptovány)

1.7 Příspěvky EPHARu na naše akce – dopis gen. sekretářky prof. Tejeriny
-

přišel jeden návrh – prof. Slanař navrhl získat příspěvek EPHAR (500 Euro) na pozvání prof.
Tibboela na Farmakologické dny – návrh poslal prof. Anzenbacher (termín byl 30. 1.) prof.
Tejerině, odpoví do konce března

1.8 EuCP program „Evropského certifikovaného farmakologa“
-

prof. Anzenbacher informoval o dopise prezidenta EPHAR-Prof. Griesbachera, realizace bude
ležet především na národních společnostech, Výbor v této věci požádal již v minulém období
prof. Švihovce, aby se účastnil jednání a byl v kontaktu, doc. Juřica zjistí potencionální zájem
prof. Šulcové angažovat v této věci

2. Hospodaření v roce 2014 (doc. Chládek)
-

v roce 2014, podle odhadu pokladníka doc. Chládka, bude společnost hospodařit
pravděpodobně se záporným výsledkem (42 367 Kč), společnost musí hledat cesty k získání
např. příspěvku k pořádání akcí se zahr. účastí garantovaných pracovišti

-

-výbor pověřili doc. Chládka zaplacením faktury na členství společnosti v IUPHARu (580 USD)

3. Organizace farmakologických dní
-

Výbor diskutoval organizaci a datum Farmakologických dní v Olomouci (dopis předsedy org,
výboru prof. Slanaře) se závěry:

-

prof. Slanař navrhl termín na 17. - 20. 9. s ohledem na paralelní akci České odb. společnosti
klin. farmacie a výročí prof. Květiny – návrh akce spojit a pořádat na 1. LF

-

Výbor projednal návrh prof. Slanaře na registrační poplatky a navrhl úpravy s cílem zdůraznit
benefit členství - člen společnosti -1350 Kč do 3 .6., po 30. 6. 1500 Kč, na místě 1600 Kč,
nečlenové 1500 Kč/1650 Kč/ 1700 Kč, zvýšit na 1600Kč/1700Kč/1800Kč, studenti
1050Kč/1125Kč/1200 Kč, a zavést registraci pro doprovázející osoby (300 Kč); účastníci ze
Slovenska nenavýšený poplatek při registraci

-

konferenční abstrakty se plánují do sborníku s ISBN

-

vybrané publikace do Physiological Reseach

4. Činnost sekcí
-

-

-

toxikologická sekce (prof. Kassa)
•

organizují se volby do sekce, v únoru bude zahájeno první kolo

•

TOXCON 2015 – termín je posunut na 27.-29. května 2015 v Brně, předsedou
organizačního výboru je Doc. Suchý, na webu je předběžná registrace, účastnické
poplatky jsou 1800Kč (členové), nečlenové 2200Kč, platba po 30.4.2015 pro členy 2500Kč

sekce buněčné a molekulární farmakologie (prof. Mičuda, prof. Pávek)
•

workshop na In vivo imaging konaný v Hradci Králové 27. 1. 2015 – velmi úspěšný

•

sekce se bude podílet na Farmakologických dnech

sekce klinické farmakologie

•

hlavní tíha pořádání Farmakologických dní – prof. Slanař, příprava programu

5. Různé
5.1 Informace o Sjezdu delegátů ČLS
-

zvoleno nové předsednictvo a schváleny nové Stanovy a volební řád
předseda:
čestný předseda:
statutární místopředseda:
I. místopředseda:
II. místopředseda:
vědecký sekretář:
pokladník:
členové

prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.
prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc.
prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc.
prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc.,
Dr.h.c.
prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc.,
MBA
prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.
prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc.,
MBA
prof. RNDr. Jiří Beneš, CSc.
prof. MUDr. Petr Broulík, DrSc.
MUDr. Otto Herber
doc. MUDr. Debora Karetová, CSc.
prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.
MUDr. Alena Štelová, Ph.D., MPH
prof. MUDr. Jan Švihovec, DrSc.
prof. MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBA

5.2 AIFP vyzvala k účasti na Inovative Medicine Iniciatives (IMI), zejména na programech výzkumu
nových léčiv a vakcín podporovaných EU, v ČR existuje potenciál k připojení pracovišť
5.3 Informace o oceněních členů Společnosti - Prof. MUDr. Vladislav Eybl, DrSc. získal v r. 2013
Hlávkovu cenu – výbor na návrh doc. Kmoníčkové vyvěsí tuto informaci na webu společnosti,
podobně i udělení ceny prof. Milady Paulové v r. 2014 prof. Šulcové na stránkách společnosti

Další zasedání výboru společnosti se uskuteční 15. dubna 2015 na Lékařské fakultě UK v Hradci
Králové v 11:00 hodin.

Zapsal prof. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D., Prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc.

