Zápis č. 7/2018 z jednání nově zvoleného výboru České farmaceutické
společnosti ČLS JEP, z. s.,
konaného dne 7. prosince 2018 v Hradci Králové od 11:30 do 13:30 hod.
Přítomni: prof. Doležal, dr. Grodza, dr. Holub, dr. Malý, dr. Babica, dr. Fialová, dr. Halačová, prof. Vlček,
dr. Zajícová.
Omluveni: Mgr. Kotlář a Mgr. Hojný.
Hosté: dr. Doseděl (člen revizní komise), prof. Jahodář, doc. Komárek, dr. Lisá (členka revizní komise),
doc. Miletín (člen revizní komise), dr. Mokrý (člen volební komise), dr. Nádvorníková (členka volební
komise), dr. Rotterová, prof. Solich, K. Melšová (administrativní pracovnice ČFS) a D. Štěpánová
(administrativní pracovnice ČFS).
Jednání vedla dr. Rotterová.
1. Volby předsedy/předsedkyně revizní komise
Volba předsedkyně revizní komise: členové revizní komise navrhli dr. Lisou. Předsedkyní revizní komise
byla zvolena dr. Lisá (2 členové pro, 1 člen se zdržel).
2. Volby předsednictva ČFS
Volba předsedy: členové výboru navrhli prof. Doležala. Předsedou ČFS byl zvolen prof. Doležal (8 členů
pro, 1 člen se zdržel).
Volba vědeckého sekretáře: členové výboru navrhli dr. Malého. Vědeckým sekretářem byl zvolen dr.
Malý (8 členů pro, 1 člen se zdržel).
Volby dvou místopředsedů: členové výboru navrhli tyto kandidáty (abecedně): dr. Grodza, dr. Holub a
dr. Zajícová. V tajné volbě získali nejvíce hlasů dr. Grodza (8 hlasů pro) a Dr. Holub (7 hlasů pro) a byli
zvoleni místopředsedy ČFS.
Volba pokladníka: členové výboru navrhli Mgr. Kotláře. Pokladníkem byl zvolen Mgr. Kotlář (9 členů
pro).
3. Konference a odborná setkání – připomenutí
a. XXIII. pracovní den klinické farmacie
i. termín a místo: 7. června 2019, Lékařský dům Praha,
ii. pořadatel: Sekce klinické farmacie ČFS.
b. 48. konference Syntéza a analýza léčiv
i. termín a místo: září 2019, Farmaceutická fakulta, Univerzita Komenského
v Bratislavě,
ii. pořadatel: Slovenská farmaceutická společnost.
c. XXXV. lékárnické dny
i. termín a místo: 4.–6. října 2019, Dolní Vítkovice, Ostrava,
ii. pořadatel: Sekce lékárenství ČFS.
d. 23. kongres nemocničních lékárníků
i. termín a místo: 15.–17. listopadu 2019, Brno,
ii. pořadatel: Sekce nemocničních lékárníků ČFS.

e. XXI. sympozium klinické farmacie René Macha
i. termín a místo: 22.–23. listopadu 2019, Mikulov,
ii. pořadatel: Sekce klinické farmacie ČFS a Katedra sociální a klinické farmacie
Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové,
iii. téma: Prevence a léčba kardiovaskulárních a onkologických onemocnění.
f.

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/.
4. Příští jednání výboru ČFS
Příští jednání výboru se uskuteční v termínu, které bude stanoveno dodatečně na základě hlasování
členů výboru.

7. prosince 2018

zapsal: J. Malý
kontrolu provedl: M. Doležal

