Zápis č. 5/2016 z jednání výboru České farmaceutické společnosti ČLS JEP, z. s.,
konaného dne 19. prosince 2016 v Lékařském domě v Praze od 13:00 do 16:30 hod.
Přítomni: prof. Doležal, dr. Grodza, dr. Rotterová, dr. Malý, prof. Jahodář, Mgr. Hojný a dr. Lisá (předsedkyně
revizní komise).
Hosté: dr. Horák, dr. Peč, dr. Valášková.
Omluveni: doc. Kubová, dr. Holub, Mgr. Kotlář, prof. Solich, prof. Vlček, dr. Zajícová.
Jednání vedl prof. Doležal.
1. Úvodní slovo předsedy České farmaceutické společnosti (ČFS)
Přivítání členů výboru a hostí, program jednání. Schválení zápisu č. 4/2016 proběhlo per rollam.
2. Členské poplatky
Výbor ČFS schválil výši členských poplatků na rok 2017, zůstávají shodné jako v roce 2016. Každý člen ČFS hradí
základní členský příspěvek České lékařské společnosti JEP, z. s., tento příspěvek činí jednotně 300,- Kč. Dále
hradí členský příspěvek ČFS ve výši 200,- Kč ročně (platí pro členy s VŠ vzděláním) a 150,- Kč ročně (platí pro
členy se SŠ vzděláním a ostatní). Další informace na https://www.cfs-cls.cz/O-nas/Clenstvi/.
3. Hospodaření ČFS
Dosavadní odborné akce v roce 2016 byly úspěšné a skončily se ziskem. Předběžný ekonomický výsledek za rok
2016 bude projednán na příští schůzi výboru ČFS.
4. Zpráva z Pracovní skupiny k Seznamu zdravotních výkonů a výkony farmaceuta
Výbor ČFS schválil PharmDr. Petra Červeného, Ph.D., a PharmDr. Aleše Novosáda jako náhradníky Mgr. Hojného
v Pracovní skupině k Seznamu zdravotních výkonů.
Nové výkony farmaceutů je nutno doplnit do smluvních dodatků zdravotnických zařízení se zdravotními
pojišťovnami. Nyní probíhají jednání o metodice účtování výkonů se zdravotními pojišťovnami.
5. Zpráva z Pracovní skupiny pro elektronické zdravotnictví ČLS JEP, z. s.
Dr. Holub z Pracovní skupiny pro elektronické zdravotnictví se jednání nakonec nemohl účastnit, bod přesunut
na následující jednání výboru.
6. Vystoupení předsedů sekcí ČFS
V rámci tohoto bodu předsedové sekcí nebo jejich pověření zástupci (prof. Doležal za Sekci syntetických léčiv,
dr. Grodza za Sekci lékárenství, dr. Horák za Sekci nemocničních lékárníků, dr. Malý za Sekci klinické farmacie,
dr. Peč za Sekci přírodních léčiv, dr. Valášková za Sekci dějin farmacie) ve stručnosti shrnuli činnost v roce 2016
a plány do dalšího období. Výbor ČFS děkuje všem členům výborů sekcí a spolků za dosavadní práci pro ČFS a
rozvoj farmacie.
7. Členská základna
Výbor ČFS schválil přihlášky 15 nových členů doručených od minulého jednání výboru ČFS.
8. Konference a odborná setkání ČFS realizované v roce 2016
Výbor ČFS děkuje organizátorům akcí ČFS v roce 2016 a organizátorům z řad spolků ČFS za úspěšnou organizaci
pravidelných setkání (Brno, Hradec Králové, Praha, Ostrava, Zlín).
9. Konference a odborná setkání ČFS plánované v roce 2017
Sekce lékárenství



18. beskydský slet lékárníků
o 8. 4. 2017, Hotel Sepetná, Ostravice
XXXIII. lékárnické dny
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6.–8. 10. 2017, Městské divadlo Znojmo

Sekce nemocničních lékárníků




Pracovní den nemocničních lékárníků
o duben 2017
Pracovní den onkologické farmacie
o květen 2017
21. kongres nemocničních lékárníků
o 16.–18. 11. 2017, Brno

Sekce klinické farmacie





Pracovní odpoledne věnované farmakovigilanci
o 13. 3. 2017, FaF UK v Hradci Králové, a 14. 3. 2017, Lékařský dům, Praha
Pracovní odpoledne věnované lékové adherenci a polyfarmakoterapii
o 10. 4. 2017, FaF UK v Hradci Králové, a 11. 4. 2017, Lékařský dům, Praha
Pracovní den klinické farmacie
o 2. 6. 2017, Lékařský dům, Praha
XIX. sympozium klinické farmacie René Macha
o 24.–25. 11. 2017, Mikulov

Sekce dějin farmacie



LXIII. sympozium z historie farmacie
o 8. 4. 2017, Kuks
LXIV. sympozium z historie farmacie
o podzim 2017, Praha

Sekce přírodních léčiv


Hradecký den léčivých rostlin
o 20. 5. 2017, Zahrada léčivých rostlin, FaF UK v Hradci Králové

Sekce technologie léků


Technologické dny
o září 2017, VFU Brno

Sekce syntetických léčiv a Sekce farmaceutické kontroly a bioanalytiky


46. konference Syntéza a analýza léčiv
o 5.–8. září 2017, Bratislava

Spolky České farmaceutické společnosti


Pravidelné přednáškové večery nebo pracovní odpoledne v Brně, Hradci Králové, Ostravě, Praze a ve
Zlíně.

Detaily ke všem odborným akcí jsou k dispozici na www.cfs-cls.cz/Co-se-deje/Kalendar-udalosti/.
10. Různé
Výbor schválil vyslání nemocničních lékárníků na 22. kongres EAHP v Cannes (březen 2017). Seznam účastníků:
dr. Davidová, dr. Heislerová, dr. Kosařová, Mgr. Kellerová, Mgr. Kotlář, dr. Lisá, dr. Lžičař, Mgr. Mučicová, dr.
Petrželová, dr. Rotterová, Mgr. Šnajdrová, dr. Voláková a dr. Zajícová. Náklady budou pokryty sponzorskými
příspěvky poskytnutými ČFS.
Dr. Lisá navrhla dr. Drábka na medaili ČFS, uzavřeno bude na příštím jednání výboru.
11. Příští jednání výboru ČFS
Příští jednání výboru se uskuteční 1. února 2017 v Hradci Králové.
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19. ledna 2017

zapsal: J. Malý
kontrolu provedl: M. Doležal
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Příloha č. 1
Definice nemocniční lékárny
Nemocniční lékárnou se rozumí lékárna, která je organizační složkou zdravotnického zařízení poskytujícího
zdravotní služby dle § 9 Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, tj. lůžkovou péči, a která pro
poskytovatele uvedené zdravotní služby zajišťuje lékárenskou péči (včetně klinickofarmaceutické) na základě
uděleného oprávnění k této činnosti a je k ní odpovídajícím způsobem personálně, technologicky a prostorově
vybavena.
K základním provozním prostorům a odborným pracovištím nemocniční lékárny patří nad rámec vyhlášky č.
92/2012 Sb., v platném znění, minimálně:



odborné pracoviště výdeje léčivých přípravků zdravotnickým zařízením ústavní péče a hodnocení
lékové politiky a zároveň
odborné pracoviště pro poskytování lékových informací zdravotnickým pracovníkům daného ZZ, jehož
je NL součástí.

Další odborná pracoviště jsou zřizována podle spektra poskytované péče.

Schváleno Výborem ČFS dne 19. prosince 2016.
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