Zápis č. 6/2018 z jednání nového výboru České farmaceutické společnosti ČLS
JEP, z. s.,
konaného dne 7. prosince 2018 v Hradci Králové od 10:00 do 11:30 hod.
Přítomni: prof. Doležal, dr. Rotterová, dr. Grodza, dr. Malý, dr. Holub, prof. Jahodář, prof. Solich, prof.
Vlček, dr. Zajícová a dr. Lisá (předsedkyně revizní komise).
Omluveni: Mgr. Kotlář a Mgr. Hojný.
Hosté: dr. Babica, dr. Doseděl, dr. Fialová, dr. Halačová, doc. Komárek, doc. Miletín, dr. Mokrý (člen
volební komise), dr. Nádvorníková (členka volební komise), K. Melšová (administrativní pracovnice ČFS)
a D. Štěpánová (administrativní pracovnice ČFS).
Jednání vedl prof. Doležal.
1. Úvodní slovo předsedy České farmaceutické společnosti (ČFS)
Přivítání členů výboru a hostů.
2. Schválení zápisu z minulé schůze
Výbor ČFS schválil zápis z minulého jednání výboru ČFS.
3. Předání medaile Eduarda Skarnitzla doc. Komárkovi
Prof. Doležal předal medaili Eduarda Skarnitzla doc. Komárkovi za celoživotní přínos pro ČFS a rozvoj
farmacie na poli radiofarmak.
4. Stanovisko výboru ČFS k Common Training Framework
Výbor ČFS se shodl, že diskuze k Common Training Framework bude pokračovat na příštím jednání
výboru ČFS za účasti člena výboru Sekce nemocničních lékárníků.
5. Stručná zpráva o činnosti ČFS za období 2015–2018
Web ČFS: Podařilo se vytvořit moderně vypadající a pravidelně aktualizované webové stránky ČFS
v české i anglické verzi, na webových stránkách ČFS spolupracuje s Farmaceutickou fakultou UK
v Hradci Králové. Základním cílem je komunikace s členskou základnou a odbornou i laickou veřejností.
Česká a slovenská farmacie (ČSF): Změna vedoucí redaktora, otevření ČSF směrem k anglicky psaným
příspěvkům, zrušení poplatků za publikování článku, změny v redakční radě, problémem zůstává
finanční stránka vydávání ČSF.
Shromáždění ČLS (2015): Nepodařilo se získat dostatek hlasů pro kandidáta ČFS a bohužel
v předsednictvu zástupce ČFS není.
ČFS společně s Farmaceutickou fakultou UK v Hradci Králové uspořádala v roce 2015 přátelské setkání
při příležitosti životního jubilea prof. J. Květiny.
Shromáždění členů ČFS: v květnu 2016 se Olomouci konalo shromáždění ČFS. Shromáždění schválilo
„Prohlášení XII. shromáždění členů České farmaceutické společnosti České lékařské společnosti J. E.
Purkyně, z. s.“ adresované směrované k politickým, zákonodárným a regulačním orgánům a institucím
v ČR.
V roce 2016 byla publikována Koncepce klinické farmacie I. (vzdělávací část).
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Ocenění ČFS: ČFS vytvořila ocenění pro významné osobnosti farmacie a členy ČFS (medaile Eduarda
Skarnitzla a medaile Emila Šedivého). Medaile Eduarda Skarnitzla byla v tomto období udělena: prof.
Květinovi, prof. Solichovi, prof. Suchému, prof. Jahodářovi, doc. Hartlovi, dr. Drábkovi, prof. Vlčkovi
a doc. Komárkovi. Medaile Emila Šedivého byla v tomto období udělena: dr. Melicharové
a dr. Trávníkové. Čestné členství ČFS bylo uděleno prof. Rabiškové a doc. Spilkové.
Purkyňovu cenu jako nejvyšší ocenění ČLS získal v roce 2017 první farmaceut prof. Květina.
ČFS přispělo k utlumení „Projektu Ukrajina“.
Ocenění oboru farmacie: zástupce ČFS je členem vědecké rady Ministerstva zdravotnictví (MZ).
Každoročně ČFS předala dvě ocenění za studentskou vědeckou práci studentovi/studentce
Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové a Farmaceutické fakulty VFU Brno.
V roce 2018 zorganizovala ČFS odborný seminář věnovaný devadesátinám prof. Jana Solicha,
zakladatele oboru sociální farmacie a emeritního profesora Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové.
Ne vše se podařilo podle našich představ (spolupráce s FIP; výkony farmaceuta; univerzitní nemocnice,
resp. univerzitní lékárny), rezervy jsou rovněž ve spolupráci s MZ.
Poděkování patří sekcím, spolkům a aktivním členům ČFS za jejich činnost a zvláštní poděkování
organizátorům tradičních a největších odborných kongresů a sympozií (Kongres Praktického
lékárenství, Lékárnické dny, Kongres nemocničních lékárníků a Sympozium klinické farmacie René
Macha).
6. Informace o průběhu voleb do orgánů ČFS
Předseda volební komise prof. Solich seznámil výbor ČFS s výsledky voleb do výboru ČFS, revizní komise
ČFS a výborů sekcí a spolků ČFS a poděkoval členům volební komise.
7. Poděkování odstupujícím členům výboru ČFS
Prof. Doležal poděkoval končícím členům výboru ČFS (dr. Rotterová, prof. Jahodář, prof. Solich)
za jejich dlouholetou činnost pro ČFS a popřál jim mnoho úspěchů v profesním a osobním životě.
8. Zástupce ČFS v pracovní skupině pro eHealth ČLS
Výbor ČFS schválil PharmDr. Michala Kočího jako zástupce ČFS v pracovní skupině pro eHealth ČLS.
9. Noví členové
Výbor ČFS schválil přihlášky 9 nových členů doručených od minulého jednání výboru ČFS do 6. prosince
2018.
10. Různé
Výbor ČFS schválil per rollam žádost dr. Malého o finanční podporu na zahraniční stáž v maximální výši
30 tis. Kč (cestovné, ubytování, stravné) pro rok 2018.
Příloha: Zápis volební komise ČFS. Kompletní změní je k dispozici na https://www.cfs-cls.cz/Co-sedeje/Aktualne/Vysledky-voleb-do-vyboru-CFS-revizni-komise-CFS/.

7. prosince 2018

zapsal: J. Malý
kontrolu provedl: M. Doležal
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