Zápis ze schůze výboru České společnosti pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii
ČLS JEP na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové dne 6.4. 2016.
Přítomni (bez titulů): Anzenbacher, Pávek, Chládek, Kassa, Kmoníčková, Květina, Mičuda, Nobilis,
Švihovec, Suchý (revizní komise)
Omluveni: Votava, Juřica, Šedivý (revizní komise), Slanař, Kuneš
Schůzi řídil: Prof. Anzenbacher
1. Schválen program schůze
2. Schválen zápis ze schůze výboru ČSEKFT ze dne 3. 2. 2016
3. Informace o činnosti (prof. Anzenbacher)
- Prof. Slanař informoval o smlouvě se společností Guarant ohledně EPHARu. Firma Guarant má
v současnosti na zvážení připomínky ke smlouvě navržené ČLS JEP.
- Doc. Juřica a prof. Švihovec informovali výbor o jednání s výkonným ředitelem AIFP Dr.
Dvořáčkem. Ředitel AIFP přislíbil podpořit soutěž společnosti, i když v současnosti není
vyjádření výboru AIFP pozitivní. Doc. Chládek byl pověřen výborem vyhledat dopis v minulosti
zaslaný AIFP a revidovat ho s ohledem na nové možnosti spolupráce mezi společností a AIFP.
Výbor děkuje doc. Juřicovi za dosavadní jednání se zástupci AIFP.
- Prof. Švihovec navrhnul schůzku mezi vedením AIFP a ČSEKFT, které by se zúčastnili prof.
Anzenbacher a prof. Švihovec.
- Prof. Mičuda informoval společnost o stavu webových stránek. Výbor pověřil prof. Mičudu, aby
zajistil možnost podpory ČLS JEP při úpravách webových stránek společnosti.
- Prof. Anzenbacher informoval výbor o dopisu EPHARu, kterým organizátoři vybízí k účasti na
konferenci v červnu 2016 v Istanbulu.
- Prof. Anzenbacher informoval o dopise sekretářky EPHARu prof. Tejeriny o možnosti
navrhnout národní delegáty na tento kongres včetně delegátů do Executive Committee
EPHARU, výbor do obou funkcí navrhnul prof. Slanaře.
- Prof. Anzenbacher informoval o možnosti navrhnout kandidáty na různé pozice v IUPHARu,
návrh na kandidáty je možné podávat do 1. 11. tohoto roku.
- Výbor se obrátil na prof. Slanaře, aby zjistil kontakt na prof. Wenkeho s cílem ověřit možnost
návštěvy zástupců ČSEKF u příležitosti jeho jubilea.
4. Hospodaření (doc. Chládek)
- Pokladník společnosti podal informaci o hospodaření společnosti za první kvartál 2016.
Hospodaření v roce 2015 skončilo vyrovnané se schodkem -280,95 Kč. Na tomto příznivém
výsledku se promítly příjmy z grantu EPHAR a za TOXCON.
- Výbor schválil platbu faktury za účastnický poplatek v EUROTOXu (přibližně 70 Euro).
- Prof. Anzenbacher poděkoval pokladníkovi a organizátorům farmakologických akcí za dosažení
vyrovnaného rozpočtu ČSEKFT.
5. Soutěž ČSEKFT o nejlepší práce za rok 2015 (prof. Pávek).
- Prof. Pávek referoval o přihlášených pracích, do sekce experimentální farmakologie se
přihlásily 3 práce, do sekce toxikologie a klinické farmakologie 2 práce.
- Výbor schvaluje seznam hodnotitelů pro jednotlivé sekce:
• Experimentální farmakologie: Mičuda, Kmoníčková, Juřica, Večeřa
• Toxikologie: Fusek, Kassa, Suchý
• Klinická farmakologie: Macek, Tesfaye, Šedivý
- Prof. Pávek rozešle hodnotitelům práce s instrukcemi v nejbližších dnech, termín na doručení
hodnocení je 20. 5. 2016
- Výbor doporučuje ponechat výši odměny pro vítěze soutěže na 5000 Kč v každé kategorii.
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6. Informace o činnosti sekcí
- Doc. Suchý informoval o činnosti toxikologické sekce společnosti. Pozval členy výboru, resp.
jejich DSP studenty k účasti na Květinově dnu, který se bude konat 25. 5. v prostorách FAF VFU
v Brně.
25. 5. 2016 se bude při této příležitosti rovněž konat „předprázdninové“ zasedání výboru
v Brně.
- Prof. Kassa informoval o konání TOXCONu ve Staré Lesné (SR) 22. - 24. 6. 2016. Prof. Kassa byl
požádán o reprezentaci společnosti na této akci.
- Buněčná a molekulární farmakologie – prof. Pávek referoval o přípravě přednášky prof. Daniela
Schermana v Brně, termín bude upřesněn v rozmezí 8. - 11. května. Přednáška je
spoluorganizována s Dr. Turánkem z VUVeLu.
- Klinická farmakologie - prof. Slanař písemně informoval o přípravě workshopu Bioavailability,
bioequvivalence, and in vitro a in vivo correlation (26. - 27. 9. 2016, 1. LF UK, Praha). Sekce
pokračuje v přípravě konference EPHAR
7. Farmakologické dny v roce 2016
- Doc. Juřica dopisem informoval o stavu přípravy Farmakologických dnů pořádaných 13. - 15. 9.
2016 Farmakologickým ústavem LF MU v Brně.
V rámci Farmakologických dnů se opět plánuje uspořádat sympozium společně s Českou
odbornou společností klinické farmacie.
8. Různé, členské otázky
- Prof. Anzenbacher informoval o nominaci prof. Květiny na Cenu J. E. Purkyně určenou vybrané
osobnosti české medicíny.
Členství
- Výbor schválil členství Mgr. Lucie Hyršové, FaF UK v ČSEKFT
- Výbor ruší členství Dr. Strnadové ze zdravotních důvodů, PharmDr. Kateřiny Lukáč, VFU, a Dr.
Líčkové z Ostravy.
- Výbor vzal na vědomí informaci o dopise doc. Votavy zaslaném prof. Anzenbacherovi o
zvažovaném odstoupení z výboru společnosti. Prof. Anzenbacher bude v této záležitosti doc.
Votavu kontaktovat.
- Prof. Květina a prof. Švihovec diskutovali otázku postavení klinické farmacie s ohledem na nově
připravovaný zákon o vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví
- Výbor vzal na vědomí udělení Ceny dr. Františka Ulricha prof. Květinovi, výbor prof. Květinovi
gratuluje.
Příští schůze se bude konat ve středu 25. 5. 2016 ve 12:00 hod na VFU v Brně.
Zapsal: prof. Pávek
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