Zápis ze schůze výboru České společnosti pro klinickou a experimentální farmakologii a
toxikologii konané dne 9. 6. 2015 na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové

Přítomni (tituly zkráceně):
Prof. Anzenbacher, prof. Mičuda, prof. Pávek, prof. Geršl, prof. Kassa, doc. Chládek, doc.
Juřica, doc. Suchý, prof. Slanař, prof. Nobilis, dr. Kuneš; dr. Šedivý (revizní komise), prof.
Květina (k bodu Zprávy ze sekcí – Toxikol. sekce)
1. Schválení zápisu ze schůze výboru ze dne 4.2.2015 a programu schůze - schváleno
2. Činnost společnosti (prof. Anzenbacher, prof. Pávek, prof. Mičuda) − Výbor schválil návrhy oponentů pro Agenturu pro zdravotnický výzkum České
Republiky za naši společnost – prof. Fusek, prof. Kassa, prof. Mičuda, doc. Urbánek,
prof. Večeřa, doc. Chládek, prof. Pávek, prof. Slanař, prof. Geršl, doc. Juřica, doc.
Suchý (na AZV zašle pí Kalhousová)
− Stanovisko výboru ke koncepci klinicko-farmaceutické péče přečetl prof.
Anzenbacher, připomínky členů výboru směřovaly k nutnosti návrh přepracovat po
konzultaci se zainteresovanými stranami - výbor souhlasí, bude zasláno na ČLS
− Výbor vybral zástupce na výběrové řízení na přednostu Farmakologického ústavu 2.
LF UK, zástupcem byl zvolen prof. Švihovec; zpráva o výsledku (prof. Anzenbacher)
- v konkurzu uspěl doc. Palúch
− Prof. Anzenbacher referoval o mezinárodním připomínkovém řízení - Národní
strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí – Zdraví 2020
− Prof. Anzenbacher informoval výbor, že odeslal návrh na udělení ceny J.E. Purkyně
prof. Květinovi, návrh neuspěl, cenu dostal prof. Mazánek
− Výbor byl informován o Akčním plánu vzdělávání zdravotníků, připomínky zaslal
doc. Juřica a prof. Anzenbacher, připomínky byly zaslány na ČLS JEP
− Prof. Anzenbacher informoval o pozvánce na mezinárodní mezioborové setkání
klinické farmacie zaslané prof. Vlčkem týkající se lékové adherence, a
farmakovigilance
− Prof. Anzenbacher předal pozvánku na 21th Training and Discussion workshop
EUROTOX „Strategies in Genotoxicity Testing“, který se uskuteční 26. srpna,
workshop pořádá doc. Vondráček
− Doc. Urbánek zaslal pozvánku na Konferenci klin. farmakologie pořádanou sesterskou
společností klin. farmakologie v Olomouci v září, pozvánka bude rozeslána

3. Hospodaření společnosti (doc. Chládek)
− Za rok 2014 zaznamenala společnost záporný výsledek – 41 629 Kč, příjmy byly
38 650 Kč, výdaje 79 017 Kč; hlavní položky: výběr členských poplatků činil 33 700
Kč, zahraniční poplatky byly 23 932 Kč, ceny v soutěži za nejlepší publikace činily
v roce 2014 15 000 Kč; výbor schválil zprávu o hospodaření
− výbor ocenil získání grantu EPHAR poster award ve výši 500 Euro pro soutěž na
Farm. dnech 2015 (prof. Slanař, prof. Anzenbacher)
4. Soutěž o nejlepší publikace v roce 2014 (referoval prof. Geršl):
− Výbor schválil pořadí prací zaslaných do soutěže a udělil dále zvláštní ocenění pro
práci Mgr. Smutného.

1. místo v sekci toxikologie - Jansová H, Macháček M, Wang Q, Hašková P, Jirkovská A,
Potůčková E, Kielar F, Franz KJ, Simůnek T. Comparison of various iron chelators and
prochelators as protective agents against cardiomyocyte oxidative injury. Free Radic Biol
Med. 2014 Sep;74:210-21;
1. místo v sekci experimentální farmakologie Neumanova Z, Cerveny L, Ceckova M, Staud F. Interactions of tenofovir and tenofovir
disoproxil fumarate with drug efflux transporters ABCB1, ABCG2, and ABCC2; role in
transport across the placenta. AIDS. 2014 Jan 2;28(1):9-17;
1. místo v sekci klinická farmakologie - Tesfaye H, Branova R, Klapkova E, Prusa R,
Janeckova D, Riha P, Sedlacek P, Keslova P, Malis J.The importance of therapeutic drug
monitoring (TDM) for parenteral busulfan dosing in conditioning regimen for
hematopoietic stem cell transplantation (HSCT) in children. Ann Transplant. 2014 May
9;19:214-24.
Výbor udělit zvláštní ocenění práci: Smutny T, Bitman M, Urban M, Dubecka M, Vrzal
R, Dvorak Z, Pavek P.U0126, a mitogen-activated protein kinase kinase 1 and 2 (MEK1
and 2) inhibitor, selectively up-regulates main isoforms of CYP3A subfamily via a
pregnane X receptor (PXR) in HepG2 cells. Arch Toxicol. 2014 Dec;88(12):2243-59.
5. Zprávy ze sekcí:
Sekce klinické farmakologie:
65. Farmakologické dny (1.LF UK, 16.-18.9) - referoval Prof. Slanař
− registrace do 30.6.2015
− po konferenci vyjde speciální číslo Physiological Research s vybranými příspěvky
− dále vyjde sborník s ISBN, bude v elektronické verzi
− součástí Farmakologických dní bude členská schůze společnosti
− část Farmakologický dní bude věnována i životnímu jubileu Prof. Květiny
− bude paralelní uspořádání 5. kongresu České odb. spol. klin. farmacie ČLS JEP
Příprava plenární schůze- zpráva prof. Anzenbacher, zprávy ze sekcí (předsedové- prof.
Slanař, prof. Pávek, doc. Suchý), zpráva o hospodaření (doc. Chládek), zpráva revizní
komise (dr. Šedivý)
Toxikologická sekce:
Volby výboru sekce. Referoval prof. Květina, předseda volební komise: Nově zvolený
výbor se sešel 28.5.2015- jednání řídil předseda volební komise prof. Květina, omluveni
byli prof. Anzenbacher a dr. Kuneš. Předsedou byl zvolen doc. Suchý, místopředsedou
prof. Kassa, členové výboru sekce jsou prof. Anzenbacher, dr. Kuneš, doc. Kmoníčková,
doc. Bartošová je členkou bez hlasovacího práva. Prof. Květina předal výboru protokol o
průběhu voleb.
Konference TOXCON 2015 (27-29.5.2015): Referoval doc. Suchý,
− konference se uskutečnila 27-29. května 2015 v Brně, Hotel Myslivna
− přihlášeno bylo 120 účastníků, v rámci TOXCONu proběhl Květinův den
Sekce molekulární farmakologie:
Sekce zvažovala účast na konferenci TOXCON- tato iniciativa se neuskutečnila
− příprava sympozia resp. sekce v rámci Farmakologických dnů v Praze
6. Různé:
− prof. Slanař informoval výbor o jednáních rady pro akreditaci klinických laboratoří, kde
byl také projednáván návrh „sesterské“ společnosti klinické farmakologie o nesouhlasu
se sdílením kódů klinické farmakologie pro odbornost klinické biochemie. Tento návrh
bude na úrovni NASKL dále projednáván. Výbor vyslovil politování nad skutečností, že
uvedený návrh s naší společností nebyl předem předjednán, což snižuje šanci na úspěch.

− Výbor souhlasil s přijetím těchto kolegů za členy společnosti
Mgr. Kristýna Krasulová, ústav farmakologie LF UP, Olomouc
Mgr. Alena Vanduchová, ústav farmakologie LF UP, Olomouc
−

Gratulace k životním jubileím – prof. Květina, doc. Klenerová, doc. Waitzová

Příští schůze výboru se bude konat v rámci Farmakologických dní v Praze.

Zapsal 22.6. Petr Pávek

