Zápis ze schůze výboru České společnosti pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii
ze dne 28. 11. 2016 konaného na Ústavu farmakologie, LF UK, Hradec Králové

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

1. Výbor schválil zápis z minulé schůze konané dne 13. 9. 2016.
2. Výbor schválil program schůze.
3. Informace o činnosti: (prof. Anzenbacher, prof. Mičuda, prof. Pávek)
–

prof. Květina, prof. Švihovec a prof. Anzenbacher informovali výbor o návštěvě u prof.
Wenkeho, kde mu osobně blahopřáli za ČSEKFT k jeho jubileu 90ti let a předali dar

–

návratka pro ČLS JEP na rok 2017 – Výbor ponechává výši členských příspěvků, souhlasí se
zařazením nových členů do evidence až od 1.1. 2017 a souhlasí s automatickým zrušením
členství neplatících členů (pokud členské příspěvky nebyly uhrazeny za 2 roky); neplatící
členové budou počátkem roku 2017 obesláni sekretářkou Společnosti s upozorněním o
možnosti vyřazení ze Společnosti

–

výbor neměl připomínky k vnitřnímu připomínkovému řízení k „Návrhu vyhlášky o stanovení
hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2017“

–

výbor neměl připomínky k vnitřnímu připomínkovému řízení k „Návrhu novely vyhlášky č.
134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami“

–

prof. Anzenbacher informoval o možnosti konat elektronické volby v roce 2018

–

prof. Anzenbacher informoval o jmenování prof. Slanaře jako zástupce společnosti pro
přístup do databáze k seznamu zdravotních výkonů

–

prof. Slanař informoval o stále probíhajícím jednání s firmou GUARANT o smlouvě; zatím je
k dispozici pouze návrh smlouvy i návrh rozpočtu – obojí je stále v jednání. Až budou veškeré
podklady, prof. Slanař je rozešle výboru. EPHAR 2020 se bude konat 5. - 9. 7. 2020.
Prof. Slanař informoval, že byl zvolen do výboru EPHARu.

–

prof. Anzenbacher referoval o své účasti na konferenci Microsomes and Drug Oxidation, říjen
2016; výbor této konference by rád uspořádal konferenci v roce 2020 v Praze. Prof.
Anzenbacher informoval, že by prezidentem konference byl prof. Pávek a bylo by dobré
napojit tuto konferenci na EPHAR 2020. Konference by probíhala pod záštitou UK a rektora
prof. Zimy.

–

dr. Kuneš informoval o plánované konferenci o laboratorních zvířatech; veškeré informace o
této konferenci budou rozeslány členům ČSEKFT

–

prof. Švihovec referoval o své účasti na jednáních Farmakoekonomické společnosti a nabídl
možnost informovat tuto společnost o všech aktivitách ČSEKFT. Výbor s návrhem souhlasí.

4. Hospodaření: (doc. Chládek)
–

zpráva za 1. a 2. čtvrtletí (rozpočet za 3. a 4. čtvrtletí ještě není), společnost hospodaří podle
plánu, výdaje jsou úměrné, proběhne ještě platba za členství EPHAR, IUPHAR a ceny v soutěži
za nejlepší publikace. Příjmy činí 115 370 Kč, náklady 16 745,19 Kč, stav fondu je 388 386,52
Kč. Předpoklad hospodářského výsledku za rok 2016 je + 18 294 Kč. Výbor schválil návrh
rozpočtu na r. 2017 a schválil uzavření Dohody o provedení práce s pí H. Kalhousovou,
sekretářkou Společnosti na r. 2017.

–

výbor pověřil doc. Chládka, aby projednal s AIFP převod přislíbeného příspěvku

–

vzhledem k zavedení EET nesmí společnost přijímat platby v hotovosti a šeky

5. Soutěž o nejlepší publikaci (prof. Pávek)
−

výbor ponechává dosavadní strukturu tj. 3 kategorie- toxikologie, experimentální
farmakologie a klinická farmakologie

−

navíc bude uděleno „zvláštní uznání“ – kritéria pro udělení „zvláštního uznání“ budou
projednána na příštím zasedání výboru

−

odměna vítězné práci v každé kategorii zůstává nezměněna tj. 5000 Kč

−

práce se mohou přihlašovat do 15. března 2017

−

výbor odsouhlasil hodnotitele v jednotlivých kategoriích:
toxikologie - Fusek, Kassa, Suchý, Květina, Kuneš, Kuča, Svoboda
experimentální farmakologie - Mičuda, Kmoníčková, Anzenbacher, Pávek, Juřica, Večeřa,
Štaud, Kollár, Chládek
klinické farmakologie - Macek, Slanař, Tesfaye, Perlík, Vlček, Urbánek, Šedivý, Grim, Paluch

Změna kritérií:
– originalita a přínos výsledků pro daný obor (0-5)
– do soutěže lze přijmout práce, jejichž první autor je v roce podání přihlášky člen, nebo má
alespoň podanou přihlášku do ČSEKFT. Pokud dojde k ocenění jeho práce, musí v době
předání ceny být již řádným členem ČSEKFT.

6. Zprávy o činnosti Sekcí:
–

Klinická farmakologie- prof. Slanař informoval o přípravě symposia na 1. LF UK, září 2017.
Symposium bude věnováno bioekvivalencím.

–

Toxikologie – doc. Suchý informoval o přípravě TOXCONu na rok 2017 (termín upřesní na
příštím zasedání) a Květinova dne v Brně – přelom května a června 2017.

–

Molekulární farmakologie – prof. Pávek informoval o plánu uspořádat sekci v rámci
Xenobiochemických dnů v Telči.

7. Různé, členské otázky
–

výbor schválil přijetí nového člena – MUDr. Jedlička, LF UK Plzeň

–

výbor vzal na vědomí zrušení členství – MUDr. Rašková, Prof. Kršiak

–

informace o zaslání blahopřejných dopisů: prof. Wenke (90 let), prof. McCaskey-Hadašová
(75 let)

–

jubilanti v roce 2017 – 85 let – prof. Eybl; 80 let – doc. Tichý, prof. Švihovec, doc. Koutenský;
75 let – Dr. Zídek, Dr. Koutenská, doc. Herink, prof. Fendrich; 70 let – prof. Anzenbacher, doc.
Petr, výbor pošle jubilantům od 70 let výše dopisy;
65 let – dr. Šída, dr. Dědina; 60 let – dr. Souček, dr. Vrtal; 55 let – dr. Foglar, doc.
Kmoníčková, dr. Hronovská, Mgr. Kalová, doc. Patočková, doc. Chládek, dr. Brázdil; 50 let –
doc. Paluch, dr. Pokorná, doc. Klabusay, dr. Holý, dr. Vrba, Mgr. Zoulová

Další zasedání výboru společnosti se uskuteční 6. února 2017 na Lékařské fakultě UK v Hradci
Králové od 10:00 hodin.

Zapsala
Hana Kalhousová

