Zápis ze schůze výboru ČSEKFT konané na VFU v Brně dne 25. 5. 2016
Přítomni: Anzenbacher, Mičuda, Chládek, Juřica, Suchý, Kuneš, Nobilis, Kmoníčková, Kassa,
Pávek
Host: Květina
Omluveni: Slanař, Švihovec, Šedivý, Votava
1. Schválen program schůze
2. Schválen zápis ze schůze výboru ČSEKFT ze dne 6. 4. 2016
3. Informace o činnosti (prof. Anzenbacher)
–

–

–
–

–

–

–
–
–

EPHAR Congress Prague 2020 - jednání s Guarantem - prof. Slanař (přečetl prof.
Anzenbacher) - v jednání není žádný posun ohledně doladění smlouvy, bude další jednání
7. června na Purkyňově společnosti, kde se bude jednat o rozpočtu EPHAR 2020 a o
krizové variantě, výbor považuje za optimální účast prof. Slanaře a prof. Švihovce na tomto
jednání
stanovisko výboru k návrhu na zřízení nové společnosti v rámci ČLS JEP zabývající se
výzkumem konopí - výbor se většinou hlasů ztotožňuje se stanoviskem předsednictva ČLS
JEP
prof. Anzenbacher informoval o dopise Italské farmakologické společnosti (SIF) ohledně
podpory prof. Draga do výboru EPHAR
prof. Anzenbacher informoval o dopise zaslanému ČSEKFT Českým rozhlasem ohledně
návrhů příspěvků do pořadu Kontakt Dvojky. Členové byli požádáni o případné návrhy
k vystoupení v tomto pořadu.
jednání s AIFP - prof. Anzenbacher informoval, že byl odeslán dopis k rukám Mgr.
Dvořáčka, výkonného ředitele AIFP, jednání bude pokračovat ve formátu (bez titulů)
Anzenbacher – Švihovec - Dvořáček
prof. Anzenbacher informoval výbor, že nejvyšší ocenění ČLS JEP obdrží prof. MUDr. S.
Nevšímalová, DrSc. (nikoli navržený Prof. Květina), návrh bude výbor předkládat i v roce
2017, bude-li prof. Květina souhlasit
výbor vzal na vědomí zaslanou připomínku za společnost k vnitřnímu připomínkovému
řízení k novele vyhlášky č. 229 o výrobě a distribuci léčiv – připomínka byla odeslána
výbor vzal na vědomí připomínkové řízení k novele vyhlášky o správné lékárenské praxi –
připomínka byla zaslána
připomínkové řízení o novelizaci vyhlášky o humánním klinickém testování – bez
připomínek

4. Hospodaření: referoval doc. Chládek - k 31. 12. 2015 byl schodek financí společnosti minus
842,77 Kč, náklady činily 75 884,27 Kč, výdaje 75 041,50 Kč, výbor vzal hospodaření na vědomí a
děkuje doc. Chládkovi za péči o vyrovnaný rozpočet
5. Činnost sekcí:
Buněčná a molekulární farmakologie (referoval prof. Pávek)Sekce pořádala přednášku prof. Schermana na téma New concepts for gene therapy and genetic
pharmacology, přednáška se uskutečnila 10. května v bohunickém kampusu MU, velmi úspěšná
akce
Klinická farmakologie- práce na přípravě EPHAR 2020, jednání se společnostmi
Toxikologická sekce (referoval doc. Suchý)
– příprava TOXCONu 2017 v Plzni
– organizace Květinova dne (25. května na VFU), úspěšná akce – koná se od rána v místě
konání výboru, někteří členové výboru se účastní, v odpoledních hodinách proběhne
schůze výboru Sekce

6. Soutěž o nejlepší publikaci v roce 2015
–

referoval prof. Pávek, výbor vzal na vědomí průběh soutěže a souhlasí s navrženými vítězi
v jednotlivých sekcích

Klinická farmakologie:
Hodnotil: Šedivý, Macek, Tesfaye
1. Kinetically Guided Neoadjuvant Chemoradiotherapy Based on 5-Fluorouracil in Patients with
Locally Advanced Rectal Cancer. Jirı Grim, Hroch Miloš, Chládek Jaroslav, Petera Jiří, Martínková,
Jiřina. CLIN PHARMACOKINET (2015) 54:503–515. (IF5,053)
Toxikologie:
Hodnotil: Kassa, Fusek
1. Boldine enhances bile production in rats via osmotic and farnesoid X receptor dependent
mechanisms. Cermanova J, Kadova Z, Zagorova M, Hroch M, Tomsik P, Nachtigal P, Kudlackova
Z, Pavek P, Dubecka M, Ceckova M, Staud F, Laho T, Micuda S. TOXICOL APPL PHARMACOL. 2015
May 15;285(1):12-22. (IF 3,705)
Experimentální farmakologie:
Hodnotil: Mičuda, Kmoníčková, Juřica, (Pávek-nebyl schválen výborem jako hodnotitel)
1. Dinaciclib, a cyclin-dependent kinase inhibitor, is a substrate of human ABCB1 and ABCG2 and
an inhibitor of human ABCC1 in vitro Daniela Cihalova, Martina Ceckova, Radim Kucera, Jiri
Klimes, Frantisek Staud. BIOCHEMICAL PHARMACOLOGY 98 (2015) 465–472. (IF 5,009)
–

výbor navrhnul práci autorů Grim a kol. na cenu předsednictva ČLS JEP (podklad připraví
prof. Mičuda)

7. Různé, členské otázky
–

prof. MUDr. Horáček se vzdává členství v ČSEKFT

–

výbor pověřil prof. Anzenbachera kontaktovat doc. Votavu ohledně setrvání ve výboru
společnosti

Příští schůze se bude konat v září, v rámci Farmakologických dnů v Brně.

Zapsal P. Pávek

