Zápis ze schůze výboru České společnosti pro experimentální a klinickou farmakologii a
toxikologii ze dne 13. 9. 2016 konaného na Lékařské fakultě Masarykovy Univerzity v Brně

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

Schůzi výboru zahájil a vedl Prof. Anzenbacher
1. Výbor schválil zápis z minulé schůze konané dne 25.května 2016
2. Výbor schválil program schůze
3. Informace o činnosti:
-

práce autorů Grim a spol. v časopise Clinical Pharmacokinetics, navržená ČSEKFT na cenu
ČLS JEP, neprošla výběrem a cena jí nebyla udělena

-

prof. Anzenbacher informoval o dopise prof. Wenkemu k jeho 90. narozeninám

-

výbor neměl připomínky k vyhlášce o způsobilosti k řízení motorových vozidel

-

výbor nemá připomínky k vyhlášce o předávání informací do centrálního registru pacientů

-

prof. Anzenbacher informoval výbor o jednání s prof. Griesbacherem ohledně jednání o
případném meetingu exekutivy EPHAR u příležitosti EACPT v Praze

-

prof. Anzenbacher informoval o jednání o novém Zákoně o soudních znalcích, na návrh prof.
Švihovce se výbor usnesl, že ve chvíli, kdy bude možné podávání nových návrhů na soudní
znalce z oboru farmakologie, některé návrhy iniciovat

-

výbor nominoval prof. Slanaře jako zástupce naší společnosti v rámci Komise pro lékovou
politiku (KLPK) ČLS JEP (za prof Kršiaka)

-

67. Česko-Slovenské Farmakologické dny se uskuteční v Bratislavě

-

výbor souhlasil s návrhem prof. Švihovce ohledně užší spolupráce s Farmakoekonomickou
společností - obě společnosti prověří a budou hledat optimální společné formy spolupráce,
např. při spolupořádání společných konferencí

4. Hospodaření:
-

referoval doc. Chládek - k 31. 12. 2015 byl schodek financí společnosti minus 842,77 Kč,
výdaje činily 75 884,27 Kč, příjmy činily 75 041,50 Kč, výbor vzal hospodaření na vědomí a
děkuje doc. Chládkovi za péči o vyrovnaný rozpočet. Konečný zůstatek k 31.12.2015 činil
289761,74 Kč. Průběžný stav účtu k 31.6.2016 je 388 386,52 Kč.

5. Zprávy o činnosti Sekcí:
Klinická farmakologie-

informace prof. Slanaře o připravované akci o farmakoterapii RS (22. září 2016) – vzdělávací
program neurofarmakologie

Toxikologie, Molekulární farmakologie – viz Zpráva o činnosti na Shromáždění členů

6. Zpráva o činnosti pro plenární shromáždění
-

prof. Anzenbacher informoval výbor o shromáždění členů a představil prezentaci pro plenární
shromáždění společnosti

-

výbor s prezentací souhlasí bez připomínek, zpráva bude vyvěšena na webových stránkách
Společnosti

7. Různé, členské otázky
-

prof. Anzenbacher informoval o nových členech společnosti- byly přijaty Mgr. Iveta
Zapletalová a MUDr. Lucia Martinkovičová

-

příští výbor se uskuteční 28. listopadu 2016 v 10:00 hodin na Ústavu farmakologie, LFUK
v Hradci Králové

Zapsal
Petr Pávek

