Zápis č. 3/2018 z jednání výboru České farmaceutické společnosti ČLS JEP, z. s.,
konaného dne 19. června 2018 v Praze od 10:00 do 13:00 hod.
Přítomni: prof. Doležal, dr. Rotterová, dr. Grodza, dr. Malý, prof. Jahodář, dr. Zajícová a dr. Lisá
(předsedkyně revizní komise).
Omluveni: Mgr. Kotlář, Mgr. Hojný, dr. Holub, prof. Solich, prof. Vlček.
Jednání vedl prof. Doležal.
1. Úvodní slovo předsedy České farmaceutické společnosti (ČFS)
Přivítání členů výboru a program jednání.
2. Schválení zápisu z minulého jednání výboru
Výbor ČFS schválil zápis z minulého jednání výboru dne 24. dubna 2018.
3. Organizace, legislativa
Výbor ČFS pověřil předsedu ČFS, aby dopisem oficiálně ukončil členství ČFS ve FIP.
4. Zpráva o hospodaření ČFS v roce 2017
Výbor ČFS byl informován pokladníkem ČFS o výsledku hospodaření ČFS v roce 2017. Hospodaření
skončí mírným schodkem (do 20 tis. Kč). Na ztrátě se podepsaly menší výnosy z akcí ČFS než v
předchozích letech, negativní hospodaření České a slovenské farmacie a výdaje spojené s organizací
přednáškových večerů spolků ČFS. V mezidobí bude Revizní komisí ČFS vypracována Zpráva o
hospodaření za rok 2017 a výborem ČFS projednána na příštím zasedání.
5. Konference a odborná setkání – připomenutí
a. 34th International Conference on Pharmacoepidemiology & Therapeutic Risk
Management
i. termín a místo: 22. –26. srpna 2018, Kongresové centrum Praha
ii. https://www.pharmacoepi.org/meetings/34icpe/
b. 47. konference Syntéza a analýza léčiv
i. termín a místo: 12.–14. září 2018, Farmaceutická fakulta VFU Brno,
ii. pořadatel: Sekce syntetických léčiv a Sekce farmaceutické kontroly a
bioanalytiky ČFS.
c. Technologický den (Pokroky ve farmaceutické technologii)
i. termín a místo: 12. září 2018, Farmaceutická fakulta VFU Brno,
ii. pořadatel: Sekce technologie léků ČFS a Ústav technologie léku Farmaceutické
fakulty VFU Brno.
d. XXXIV. lékárnické dny
i. termín a místo: 5.–7. října 2018, Písek,
ii. pořadatel: Sekce lékárenství ČFS.
e. LXV. sympozium z historie farmacie
i. termín a místo: 19.–20. října 2018, Trenčín,
ii. pořadatel: Sekce dějin farmacie ČFS.
1

f.

22. kongres nemocničních lékárníků
i. termín a místo: 9.–11. listopadu 2018, Hradec Králové,
ii. pořadatel: Sekce nemocničních lékárníků ČFS,
iii. téma: Léčba infekčních chorob, racionální antibiotická terapie a rostoucí rizika
rezistence patogenů na antiinfektiva.

g. 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.
h. 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/.
6. Noví členové ČFS
Výbor ČFS schválil přihlášky 9 nových členů doručených od minulého jednání výboru ČFS do 18. června
2018.
7. Materiál Mladých lékárníků (mL) k průběhu praxí studentů 5. ročníku
Dr. Malý ve spolupráci s prof. Vlčkem jsou pověřeni výborem ČFS připravit odpověď na materiál mL
k průběhu praxí studentů 5. ročníku.
8. Příprava voleb na nové funkční období
Na podzim 2018 proběhnou volby do orgánů ČFS. Během letních měsíců bude zveřejněn
harmonogram.
9. Různé
Výbor ČFS schválil:


účast a podporu (registrace, cestovné, ubytování) PharmDr. K. Chrapkové, PG Dip, na Synergy
Masterclass EAHP (říjen 2018),



účast a podporu (cestovné, ubytování) kpt. PharmDr. M. Kočí, PharmDr. J. Hájkovi, Mgr. J.
Vaníčkovi, Mgr. M. Nehybové na Academy semináři EAHP (říjen 2018).

Výbor ČFS navrhl dr. Malého a dr. Heislerovou do Komise pro lékovou politiku a kategorizaci ČLS JEP,
z. s.
Výbor poděkoval dr. Holubovi za veškeré úsilí a čas, které věnoval působení v Pracovní skupině pro
elektronické zdravotnictví ČLS JEP, z. s., a pověřil předsedu ČFS, aby oslovil Mgr. Jáchima ve věci
zastupování ČFS v této komisi.
Výbor ČFS ukládá pokladníkovi ČFS zajistit zřízení možnosti dobrovolného daru nečlenů pro ČFS.
Na žádost Sekce technologie léků schváleny platby za členství v EIPG (European Industrial Pharmacists
Group) za roky 2016, 2017 a 2018 (50 Euro za rok).
Výbor ČFS osloví dopisem vedení Lékařské fakulty Masarykovy univerzity ve věci připravovaného
studijního programu Klinická farmacie, který by měl být v následujících letech na této fakultě
akreditován a vyučován. Výbor ČFS se domnívá, že zavedení programu je v kontextu platné legislativy
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minimálně velmi problematické, přičemž jakékoli účelové změny legislativy by mohly významným
narušit pregraduální a postgraduální výchovu farmaceutů v ČR.
Výbor ČFS osloví ČLnK s žádostí o jednorázovou podporu ČLnK na pokrytí nákladů spojených
s organizací spolků ČFS.
Na příští jednání výboru ČFS bude pozván prezident ČLnK.
10. Příští jednání výboru ČFS
Příští jednání výboru se uskuteční v září 2018.

Přílohy zápisu


Dopis mL.

8. července 2018

zapsal: J. Malý
kontrolu provedl: M. Doležal
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