Zápis č. 1/2018 z jednání výboru České farmaceutické společnosti ČLS JEP, z. s.,
konaného dne 14. února 2018 v Hradci Králové od 10:00 do 13:15 hod.
Přítomni: prof. Doležal, dr. Rotterová, dr. Malý, Mgr. Kotlář, Mgr. Hojný, dr. Holub, prof. Solich, dr.
Zajícová.
Omluveni: dr. Grodza, prof. Jahodář a dr. Lisá (předsedkyně revizní komise).
Jednání vedl prof. Doležal.
1. Úvodní slovo předsedy České farmaceutické společnosti (ČFS)
Přivítání členů výboru a program jednání.
2. Vědecká rada Ministerstvo zdravotnictví (MZ) ČR
Výbor ČFS navrhuje oslovit prof. Svačinu a MZ ČR s žádostí o zastoupení ČFS ve Vědecké radě MZ ČR.
3. Významná jubilea členů ČFS
Výbor ČFS schválil udělení medaile Eduarda Skarnitzla za celoživotní přínos pro rozvoj farmacie v
oblasti vědy, výzkumu a vzdělávání pro doc. RNDr. Jiřího Hartla, CSc. Medaile bude předána na XIX.
beskydském sletu.
4. Memorandum o spolupráci – lékárenská péče
Výbor ČFS podpořil „Memorandum o spolupráci – lékárenská péče“, které navrhlo Představenstvo
ČLnK. Memorandum je součástí zápisu.
5. Projekt Ukrajina – pracovní skupina MZ ČR
Prof. Doležal jako zástupce v pracovní skupině MZ ČR informoval o Projektu MZ ČR „Zvláštní postupy
pro vysoce kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny“ pro lékaře, zubní lékaře a farmaceuty a stavu
příprav směřujících k úpravám podmínek k uznání způsobilosti k výkonu povolání farmaceuta. Cílem
je zajistit, aby pracovníci z Ukrajiny museli splnit všechny podmínky pro výkon povolání jako
pracovníci z ČR.
6. Zpráva o hospodaření ČFS za rok 2016 a 2017
Mgr. Kotlář (pokladník ČFS) prezentoval finální výsledky hospodaření ČFS v letech 2016. Výbor ČFS
pověřil pokladníka ČFS vypracováním vyjádření k revizní zprávě ČFS za rok 2016. Revizní zpráva je
přílohou zápisu.
Výbor ČFS pověřil pokladníka ČFS požádat ekonomické oddělení ČLS o zasílání elektronických
měsíčních přehledů o hospodaření ČFS.
7. Věcný návrh pro technologicko-laboratorní (TL) kmen
Dr. Holub jako zástupce ČFS v pracovní skupině k tomuto kmeni informoval výbor ČFS o průběhu
přípravy věcného návrhu pro TL kmen.
8. Věcný návrh pro lékárenský kmen
Dr. Malý jako zástupce ČFS v pracovní skupině k tomuto kmeni informoval výbor ČFS o průběhu
přípravy věcného návrhu pro lékárenský kmen.
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9. Konference a odborná setkání – připomenutí
a. 19. beskydský slet lékárníků
i. termín a místo: 7.–8. dubna 2018, Hotel Sepetná, Ostravice,
ii. pořadatel: Sekce lékárenství a Spolek moravskoslezských farmaceutů v
Ostravě ČFS a Okresní sdružení lékárníků Nový Jičín,
iii. téma: Farmakoterapie v pediatrii.
b. Pracovní den nemocničních lékárníků
i. termín a místo: 18. dubna 2018, Lékařský dům, Praha.
ii. pořadatel: Sekce nemocničních lékárníků ČFS.
c. Pracovní den onkologických farmaceutů
i. termín: 25. května 2018, Lékařský dům, Praha.
ii. pořadatel: Sekce nemocničních lékárníků ČFS.
d. Pracovní den klinické farmacie
i. termín a místo: 1. června 2018, Lékařský dům, Praha.
ii. pořadatel: Sekce klinické farmacie ČFS.
e. Brněnský den léčivých rostlin
i. termín a místo: 2. června 2018, Farmaceutická fakulta VFU Brno,
ii. pořadatel: Sekce přírodních léčiv ČFS.
f. 47. konference Syntéza a analýza léčiv
i. termín a místo: 5.–8. září 2018, Farmaceutická fakulta VFU Brno,
ii. pořadatel: Sekce syntetických léčiv a Sekce farmaceutické kontroly a
bioanalytiky ČFS.
g. Technologické dny (Pokroky ve farmaceutické technologii)
i. termín a místo: září 2018, Farmaceutická fakulta VFU Brno,
ii. pořadatel: Sekce technologie léků ČFS a Vzdělávací institut Farmaceutické
fakulty VFU Brno.
h. XXXIV. lékárnické dny
i. termín a místo: 5.–7. října 2018, Písek,
ii. pořadatel: Sekce lékárenství ČFS.
i.

LXV. sympozium z historie farmacie
i. termín a místo: 12.–13. října 2018, Trenčín,
ii. pořadatel: Sekce dějin farmacie ČFS.

j. 22. kongres nemocničních lékárníků
i. termín a místo: 9.–11. listopadu 2018, Hradec Králové,
ii. pořadatel: Sekce nemocničních lékárníků ČFS.
k. XX. sympozium klinické farmacie René Macha
i. termín a místo: 23.–24. listopadu. 2018, Mikulov,
ii. pořadatel: Sekce klinické farmacie ČFS a Katedra sociální a klinické farmacie
Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové,
iii. téma: Terapie neurologických a cévních onemocnění.
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l.

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

Další akce na https://www.cfs-cls.cz/Co-se-deje/Kalendar-udalosti/.
10. Noví členové ČFS
Výbor ČFS schválil přihlášky dvou nových členů doručených od minulého jednání výboru ČFS
do 13. února 2017.
11. Kongres onkologické farmacie (European Conference of Oncology Pharmacy; ECOP) v Praze
Mgr. Hojný informoval o možnosti uspořádat v Praze v roce 2020 ECOP, který spadá pod European
Society of Oncology Pharmacy. Výbor ČFS tuto aktivitu podporuje a Sekci nemocničních lékárníků
doporučil ucházet se o pořádání ECOP v Praze. Osobou odpovědnou za komunikaci s ECOP je
Mgr. Roman Goněc.
12. Pracovní skupina pro zdravotní výkony
Výbor ČFS navrhl Mgr. M. Hojného, dr. M. Halačovou a dr. A. Novosáda jako zástupce ČFS v Pracovní
skupině pro zdravotní výkony (pro nutnost zastupitelnosti).
13. Různé
Výbor ČFS schválil zástupce ČFS na panelovou diskuzi kongresu ČOSKF.
Byla provedena fyzická inventarizace majetku, všechny tři evidované přístroje (projektor Panasonic
PT-LB20E, projektor DLP Ben QMX704 a Scanner CANON 4400F) jsou funkční a byly využívány.
Doporučujeme navrhnout na odpis nejstarší projektor (Panasonic PT-LB20E), v roce 2018 provede Dr.
Grodza.
Výbor ČFS schválil účast a podporu dr. Heislerové, Mgr. Hojného a dr. Šimíčka na General Assembly
EAHP, které se uskuteční v červnu 2018 v Bukurešti (ze zdrojů ČFS bude uhrazeno ubytování
a cestovné pro dvě osoby, ubytování třetí osoby bude uhrazeno ze zdrojů EAHP, ČFS bude hradit
pouze cestovné).
Prof. Doležal v mezidobí představil studentům pátého úseku studia farmacie na Farmaceutické
fakultě UK v Hradci Králové ČFS a nabídl jim aktivní zapojení do činnosti ČFS.
Výbor ČFS schválil účast a úhradu cestovních nákladů dr. Rotterové na kongresu EAHP v Göteborgu.
Předseda ČFS na doporučení výboru ČFS nepřevzal záštitu nad akcí „Lékárník roku“. ČFS bude nadále
zejména shromažďovat, rozvíjet a uplatňovat nové poznatky v oblasti farmacie a souvisejících oborů
a uplatňovat je ve zdravotnické péči (zejména poskytováním komplexní farmaceutické péče). Pro
splnění tohoto poslání bude ČFS mimo jiné organizovat odborné akce s cílem rozšiřovat nejnovější
poznatky a výsledky, a tím se podílet i na celoživotním vzdělávání ve farmaceutických oborech.
14. Příští jednání výboru ČFS
Příští jednání výboru se uskuteční v dubnu 2018.
Přílohy zápisu


Memorandum o spolupráci – lékárenská péče.



Revizní zpráva o hospodaření ČFS v roce 2016.

14. února 2018

zapsal: J. Malý
kontrolu provedl: M. Doležal
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