Zápis ze schůze výboru České společnosti pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii
ze dne 3. 10. 2017 konaného ve Staré Lesné

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

1. Výbor schválil zápis z minulé schůze konané dne 13. 6. 2017.
2. Výbor schválil program schůze.
3. Výbor uctil minutou ticha památku nedávno zesnulých dlouholetých členů společnosti
doc. MUDr. Otto Mayera, CSc. a doc. MUDr. Tomáše Sechsera, CSc. Prof. Anzenbacher a další
členové výboru se s uznáním a díky vyjádřili k jejich zásluhám o rozvoj klinické farmakologie a k
práci pro naši odbornou společnost. Doc. Sechser byl dlouholetým členem výboru a v letech 19941999 byl členem výboru Evropské společnosti klinické farmakologie.
4. Informace o činnosti: (prof. Anzenbacher)
–

prof. Anzenbacher informoval výbor, že zaslal blahopřejné dopisy k významnému životnímu
jubileu členům společnosti prof. MUDr. Zdeňkovi Fendrichovi, CSc. a doc. MUDr. Jaroslavu
Koutenskému, CSc.

–

mezi jubilanty, kterým byla v letošním roce udělena za jejich vědeckou činnost a práci pro
odbornou společnost medaile ČLS JEP, se zařadili prof. Pavel Anzenbacher, prof. Vladislav
Eybl, doc. Jaroslav Koutenský a RNDr. Zdeněk Zídek. Prof. Anzenbacher byl slovenskými
kolegy oceněn také za úsilí o rozvoj spolupráce mezi oběma společnostmi

–

výbor byl dopisem od předsednictva ČLS JEP informován o tom, že Cenu předsednictva ČLS
JEP pro nejlepší práci uveřejněnou ve vědeckých časopisech v roce 2016 získala práce
navržená za naši společnost: Smutný T, Nová A, Drechslerová M, Carazo A, Hyršová L,
Hrušková ZR, Kuneš J, Pour M, Špulák M, Pávek P: 2-(3-Methoxyphenyl)quinazoline
Derivatives: A New Class of Direct Constitutive Androstane Receptor (CAR) Agonists. J Med
Chem. 2016;59(10):4601-10 (IF 5,589). Slavnostní předání ceny proběhne dne 7. 11. 2017 v
prostorách Senátu Parlamentu ČR (akce pro pozvané). V krátké době se jedná o druhé
významné ocenění členů naší společnosti. Panu prof. RNDr. Jaroslavu Květinovi, DrSc., dr.h.c.,
FCMA bylo v letošním roce uděleno nejvyšší vyznamenání ČLS JEP, Cena J. E. Purkyně. V obou
případech se jedná o velké zviditelnění naší odborné společnosti a výbornou propagaci její
práce mezi odbornou i laickou veřejností.

–

prof. Slanař seznámil výbor se zněním dopisu, adresovaného sekretariátu IUPHAR, ve kterém
naše odborná společnost vyjadřuje zájem ucházet se o uspořádání kongresu IUPHAR v roce
2026 v Praze. Dopis je prvním krokem k naší kandidatuře. Je doplněný předběžnými návrhy
odborného programu a rozpočtu a představením Prahy jako přitažlivé destinace. Finální
kandidatura bude podána do konce února 2018 a prof. Slanař ji bude obhajovat na kongresu
IUPHAR v příštím roce v Kyotu

–

naše odborná společnost se spolu s Českou pediatrickou společností ČLS JEP podílela na
vypracování stanoviska k používání homeopatického přípravku Viburcol čípky v terapii
febrilních stavů u dětí. Obě společnosti se shodly, že v terapii febrilních stavů u dětí
nedoporučují nahrazovat antipyretika přípravkem Viburcol z důvodu jeho nedostatečně
doložené účinnosti

–

prof. Anzenbacher informoval o vnitřním připomínkovém řízení – Ministerstvo zdravotnictví
rozeslalo k připomínkám „Návrh vyhlášky o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených
služeb a regulačních omezení pro rok 2018“ (úhradová vyhláška) – členové výboru a revizní
komise k návrhu vyhlášky neměli připomínky

–

Ministerstvo zdravotnictví zaslalo prostřednictvím ČLS JEP do vnitřního připomínkového
řízení návrh výzvy k žádosti o udělení statutu centra vysoce specializované
pneumonkochirurgické péče podle § 112 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a
podmínkách jejich poskytování – k návrhu nebyly připomínky

–

sekretariát ČLS JEP zaslal odborným společnostem pro informaci nové znění návrhu vyhlášky
o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů a o změně vyhlášky č. 185/2009
Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech
certifikovaných kurzů. ČLS JEP nebyla vyzvána k připomínkování – výbor informace bere na
vědomí

–

k připomínkám byl dále zaslán návrh novely vyhlášky č. 39/2005Sb., kterou se stanoví
minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu
nelékařského zdravotnického povolání. K návrhu nebyly připomínky

–

prof. Anzenbacher uvedl, že nebyly připomínky k návrhu obsahu a podmínek odborné praxe
v rámci praktické části aprobační zkoušky lékaře, zaslanému v rámci připomínkového řízení
MZ ČR

–

k připomínkám byl dále zaslán návrh novely zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/852 – jedná se o
implementaci předpisů EU k nakládání se rtutí do legislativy ČR. K návrhu nebyly připomínky

–

výbor vzal na vědomí návrh vyhlášky o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních
lékařů, které ČLS JEP zaslalo MZ

–

sekretář IUPHAR, Michael Spedding, PhD, FBPHs, zaslal prof. Anzenbacherovi žádost o
upřesnění aktuálního počtu členů společnosti a byla zaslána odpověď (187 členů)

–

prof. Anzenbacher informoval výbor, že 5. září obdržel pozvání od prof. Baiby Jansone,
prezidentky Lotyšské farmakologické společnosti, k účasti na konferenci: 2nd International
Conference in Pharmacology: From Cellular Processes to Drug Targets (19. - 20. říjen 2017,
Riga). V odpovědi prof. Anzenbacher poděkoval za pozvání a omluvil neúčast delegáta z naší
společnosti zejména z důvodu termínu, kdy vzhledem k poměrně pozdnímu pozvání nebylo
možné přeuspořádat plnění jiných povinností (začátek semestru na VŠ)

5. Příprava voleb do výboru ČSEKFT na funkční období 2018-2021
–

v roce 2018 proběhnou volby do výboru společnosti. Výbor po projednání návrhů schválil
členy volební komise, kterými se stali MUDr. Jolana Cermanová, Ph.D., MUDr. Nikolina
Canová-Kutinová, Ph.D. a prof. MUDr. Rostislav Večeřa, CSc. Volby budou uspořádány
tradičním korespondenčním dvoukolovým systémem.

6. Informace o hospodaření (doc. Chládek)
–

doc. Chládek přednesl výroční zprávu o hospodaření v roce 2016, jejíž sestavení se mohlo
opřít o definitivní podklady z Ekonomického oddělení ČLS JEP. Celkové příjmy v roce 2016
byly 150 665,- Kč, což je mimořádná výše příjmů zejména z důvodu grantu EPHAR (79 365,Kč) a vysoce kladné ekonomické bilance symposia EPHAR v rámci Farmakologických dnů 2016
a dále daru od Asociace inovativního farmaceutického průmyslu na podporu soutěže
nejlepších vědeckých prací (30 000,- Kč). Příjmy z členských příspěvků dosáhly 41 300,- Kč.
Celkové výdaje činily 90 209,84 Kč. Výsledek hospodaření v roce 2016 po zdanění činí
+ 60 369,16 Kč a stav fondu se zvýšil z 289 791,74 Kč (k 1. 1. 2016) na 350 130,90 (k 1. 1.
2017).

7. Zprávy o činnosti Sekcí: (prosím vedoucí sekcí o korekci, doplnění)
–

Klinická farmakologie:
o

prof. Slanař informoval o zdařilém průběhu symposia BioBridges, které se konalo 21. 22. září 2017 v Praze na 1. LF UK a bylo zaměřeno na problematiku in vitro a in vivo studií
předcházejících registraci nových léčiv i generických lékových forem, problematiku
biosimilárních přípravků a nových doporučení k provádění předregistračních studií aj.
Sympozia se zúčastnilo 120 odborníků většinou ze zahraničí. Příští sympozium se bude
konat v termínu 26. - 27. 9. 2018.

o

prof. Slanař rovněž informoval o kurzu "Population pharmacokinetics", organizovaném
ve dnech 30. 7. - 1. 8. 2017 na Farmakologickém ústavu 1. LF UK za účasti lektorů ze
zahraničí (PharmDr. Elke Krekels z Univerzity Leiden a prof. Dick Tibboel, ředitel
klinického výzkumu z Univerzity Erasmus Sophia Children Hospital v Rotterdamu)

o

prof. Slanař seznámil výbor s pokračováním příprav 8. Evropského kongresu
farmakologie, který se bude konat 5. - 9. 7. 2020 v Praze (EPHAR 2020). S firmou
GUARANT International, která bude zajišťovat organizaci, byla podepsána standardní
smlouva a rozpočet akce. Výbor vyjádřil souhlas se zněním návrhu smlouvy.

o

členové výboru (Chládek, Juřica, Slanař), kteří se zúčastnili kongresu Evropské asociace
klinické farmakologie a terapie (EACPT 2017) v Praze ve dnech 24. - 27. 6. 2017, kongres
hodnotili jako úspěšný. Měl přes 500 účastníků (28% ze zemí mimo EU), zaznělo 171
přednášek a 316 prezentací ve formě elektronických posterů. Příští kongres se bude
konat ve Stockholmu (29. 6. - 2. 7. 2019)

o

prof. Slanař informoval o zájmu některých CRO o integraci do sítě EUFEMED a
potenciální spolupráci na tomto kroku s naší společností. Výbor pověřil prof. Slanaře
k projednání a zjištění formálních možností k této spolupráci s vedením ČLS JEP.

–

Toxikologie:
o

doc. Kmoníčková informovala o 22. Mezioborové toxikologické konferenci (TOXCON
2017), která se konala 21. 6. - 23. 6. 2017 v Plzni. V rámci úvodní sekce, uspořádané na
počest prof. Vladislav Eybla, doc. Jaroslava Koutenského a RNDr. Zdeňka Zídka, byla výše
jmenovaným za zásluhy o rozvoj vědy udělena zlatá medaile ČLS JEP. Na konferenci byly
také předány ceny v soutěži naší společnosti o nejlepší vědecké práce, publikované
v roce 2016. TOXCON byl úspěšný, účast přes nepříznivé okolnosti odpovídala obvyklým
počtům (EUROTOX v Bratislavě a menší účast kolegů ze Slovenska) a finanční bilance
byla vyrovnaná. Příští TOXCON bude organizován na Slovensku, pravděpodobně
v Trenčianských Teplicích

o

tradiční Mezioborový seminář mladých farmakologů a toxikologů (Květinův den 2017)
uspořádal 25. 5. 2017 pod záštitou Toxikologické sekce Ústav humánní farmakologie a
toxikologie Veterinární a farmaceutické univerzity Brno

–

Molekulární farmakologie:
o

v Telči se ve dnech 23. - 26. 5. 2017 konalo Xenobiochemické sympozium. Přednášky
v bloku Molekulární farmakologie zorganizovala sekce Molekulární farmakologie naší
společnosti

o

byly zahájeny přípravy konference Microsomes and Drug Oxidations, která v roce 2020
proběhne v Praze. Prezidentem konference bude prof. Pávek

8. Různé, členské otázky
–

výbor diskutoval návrh, aby úvodní plenární přednáška na Farmakologických dnech byla
věnována a nesla jméno významné osobnosti, návrh byl na prof. Raškovou. Předseda požádal
pana prof. RNDr. Ivana Rašku, DrSc., o souhlas za rodinu prof. Raškové. Prof. Raška rád
souhlasí.

–

Farmakologické dny 2018 se budou konat v Hradci Králové a organizátorem bude Ústav
farmakologie LF

–

výbor vzal na vědomí zrušení členství Dr. Musilové s tím, že je povinna uhradit dlužné částky
za členské příspěvky

–

příští zasedání výboru společnosti se uskuteční 4. prosince 2017 na Lékařské fakultě UK
v Hradci Králové od 10:30 hodin.

Zapsal
Jaroslav Chládek

