Zápis ze schůze výboru České společnosti pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii
ČLS JEP konané na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové dne 10. 4. 2013
Přítomni (bez titulů): Anzenbacher, Geršl, Květina, Nobilis, Pávek, Slanař, Šedivý, Kassa, Chládek
Omluveni: Mičuda, Perlík, Šulcová, Švihovec, Koutenský, Suchý
Hosté: Kamil Kuča, Martin Kuneš
Schůzi řídil: Prof. Geršl
1. Schválen program schůze a zápis ze schůze výboru ČSEKFT ze dne 6. 2. 2013.
2. Schválen termín další schůze výboru ČSEKFT – čtvrtek 13. 6. 2013 na Lékařské fakultě UK v Hradci
Králové v 10:00 hodin
3. Informace o činnosti výboru (prof. Geršl, doc. Pávek, doc. Slanař)
Prof. Geršl informoval o:
– Dopisu prof. Tejeriny (vědecké sekretářky EPHAR), ve kterém informuje o snaze EPHAR vytvořit
databázi e-mailových adres členů EPHAR a obrací se na ČSEKFT s žádostí o poskytnutí těchto
adres členů ČSEKFT. Vzhledem k platné naší legislativě (ochrana osobních dat) výbor nesouhlasí
s touto možností. Prof. Geršl bude EPHAR informovat v tomto smyslu a nabídne distribuci
případné korespondence z EPHAR prostřednictvím sekretariátu naší Společnosti.
– Výbor se zabýval otázkou další spolupráce a členství AIFP v naší Společnosti. Prof. Geršl
informoval o znění dopisu našeho výboru, který se zabývá tímto tématem a který byl doc.
Slanařem předán výkonnému řediteli AIFP Mgr. Dvořáčkovi. Doc. Slanař dále informoval výbor o
jednání s Mgr. Dvořáčkem o členství AIFP v naší společnosti. Výbor vzal informace na vědomí.
– Dopisu prof. F. Drago, prezidenta EPHAR, který se mj. týkal záměru zřídit funkci „ambasador
EPHAR“ pro zástupce zemí, které dosud nejsou členy EPHAR.
– Vyhlášení soutěže o Cenu předsednictva ČLS JEP za vědecké práce 2012.
– Dopisu prof. Blahoše (sděluje, že podpora akcí ČLK záleží na individuálním rozhodnutí členů ČLS
JEP).
– Zápisech z jednání pracovní skupiny k Seznamu zdravotních výkonů, které jsou předávány doc.
Slanařovi.
– Novele zákona o zdravotních službách (od členů výboru nebyly zaslány případné připomínky).
– Korespondenci k zápisu z jednání k oboru zdravotní laborant (převážně nesouhlasná vyjádření ke
znění zápisu od řady zúčastněných).
4. Informace o hospodaření (dr. Šedivý)
– Výsledky hospodaření za rok 2012: konečný stav fondu Společnosti k 31. 12. 2013 byl 357 017,35
Kč. Meziročně poklesl stav účtu o 26 098 Kč, v roce 2012 se platily především účastnické
poplatky v zahraničních společnostech (25 033 Kč), mzdy sekretářce (17 760 Kč), ceny (8 000 Kč).
Na členských příspěvcích se získalo 32 170 Kč. Výbor schválil zprávu dr. Šedivého a vyjádřil mu
poděkování za vedení agendy hospodaření.
5. Soutěž o nejlepší publikace v roce 2012 vyhlašovaná Společností (s podklady prof. Perlíka seznámil
prof. Geršl)
– Do soutěže se přihlásily pouze dvě práce (do kategorií experimentální farmakologie a klinická
farmakologie). Výbor pověřil Prof. Perlíka, aby oslovil hodnotitele vybrané ze schváleného
seznamu hodnotitelů (viz zápis z 6. 2. 2013). Výsledky soutěže budou projednány na červnovém
jednání výboru.
6. Farmakologické dny (prof. Anzenbacher)
– Prof. Anzenbacher informoval o přípravách 63. Česko-Slovenských Farmakologických dnů, které
budou probíhat ve dnech 11. – 13. září 2013 v Olomouci. Je zajištěn konferenční servis, program
bude tvořen tradičně. V rámci společenského programu se plánuje jeden společenský večer a
organizace návštěvy historického centra Olomouce. Prof. Anzenbacher informoval o záměru
oslovit prof. Bártka s žádostí o přednášku na sjezdu.
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– V rámci sjezdu se uskuteční shromáždění členů Společnosti (na konci dopolední sekce přednášek
dne 12. 9.) a jednání výboru Společnosti ve středu 11. 9. 2013.
– Výbor vzal informace na vědomí a poděkoval prof. Anzenbacherovi za přípravu sjezdu.
7. Činnost sekcí ČSEKFT
- Sekce klinické farmakologie (doc. Slanař)
– Doc. Slanař informoval o průběhu semináře „Optimal dosing of drugs in critically ill newborns;
an update“, který byl organizován doc. Slanařem dne 14. 2. 2013 ke stému výročí narození prof.
Raškové. Výbor vyjádřil poděkování organizátorům této úspěšné akce.
- Sekce buněčné a molekulární farmakologie (doc. Pávek)
– Doc. Pávek sdělil, že sekce se bude na jaře podílet na průběhu konference TOXCON v Hradci
Králové zajištěním jedné sekce přednášek a na Farmakologických dnech v Olomouci. Sekce
spolupracuje s organizátory.
- Toxikologická sekce
TOXCON
– V úvodu informoval prof. Geršl o některých výhradách prof. Květiny a doc. Suchého k organizaci
a k cirkuláři, který zaslal předseda organizačního výboru prof. Kuča. Prof. Květina diskutoval
zejména otázku výše registračního poplatku a předpokládané dvě společenské akce.
– Prof. Kuča a dr. Kuneš informovali výbor o probíhajících přípravách konference TOXCON a
reagovali na výhrady vznesené prof. Květinou. Prof. Kuča seznámil se skutečností, že registrační
poplatek mj. zahrnuje stravu účastníků i účast na dvou společenských večerech. Zdůraznil
skutečnost, že TOXCON je mezinárodní konference (mj. bylo požádáno o Visegrádský grant) a
uvedl, že k výši registračních poplatků nemají námitky slovenští kolegové – na Slovensku v r.
2012 byla v obdobné výši. Dále zdůraznil, že případná ztráta by byla hrazena ze sponzorských
darů. V případě kladného hospodaření se předpokládá i příspěvek naší Společnosti.
– Dr. Šedivý zdůraznil, že TOXCON je nerozpočtovaná akce naší Společnosti.
– Členové výboru s organizátory diskutovali otázku publikace abstrakt či vybraných sdělení
v časopisech.
– Prof. Geršl vyzval výbor Toxikologické sekce k diskusi o zaměření a filozofii dalších ročníků této
akce. – Po diskusi výbor vyjádřil souhlas s výší registračních poplatků i s plánovaným
organizačním zajištěním a poděkoval organizátorům za přípravu akce.
Květinův den
– Prof. Květina informoval výbor o přípravě mezioborového semináře mladých farmakologů a
toxikologů „Květinův den“ v Brně na VFU dne 23. 5. 2013. Dle písemné zprávy doc. Suchého bylo
k datu jednání výboru přihlášeno 17 aktivních účastníků (celkový počet se odhaduje na 50-60
účastníků), bude vydán sborník abstraktů, finančně je akce zajištěna, účast je bezplatná, záštitu
převzal rektor VFU.
– Výbor vzal se souhlasem na vědomí tyto informace a poděkoval organizátorům za přípravu akce.
8. Různé
– Prof. Geršl informoval o blahopřání, které zaslal prof. Sixtu Hyniemu k jeho životnímu jubileu.
– Prof. Geršl vyzval výbor k diskuzi o mechanizmu výběru pro tzv. shromáždění delegátů
Společnosti (možnost dle nových Stanov ČLS JEP). Prof. Květina navrhnul tuto otázku projednat
na další schůzi, po diskusi výbor předběžně doporučil ke zvážení výběr delegátů na regionálním
principu.
– Prof. Anzenbacher informoval o záměru slovenských kolegů z Bratislavy uctít památku stého
výročí narození prof. Raškové; výbor společnosti bude o dalších podrobnostech informován.
V Hradci Králové dne 10. 4. 2013
Zapsal: doc. Pávek
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