Česká společnost pro genovou a buněčnou terapii ČLS JEP, z. s.
Zápis ze schůze výboru ČSGBT konané 27. 6. 2018 v Ústavu hematologie a
krevní transfuze v Praze 2, U Nemocnice 1
Přítomní: doc. RNDr. Jendelová, RNDr. Němečková, prof. MUDr. Mgr. Raška, MUDr. Syka, doc. Turánek,
Mgr. Tomečková
Nepřítomní: MUDr. Lesný (omluven), prof. MUDr. Michálek (omluvu neposlal)

Program schůze
1.
2.
3.
4.
5.

Zpráva o konferenci Telč 2018.
Návrhy na pořádání příští konference spoluorganizované ČSGBT v r. 2019.
Sponzoring nových webových stránek společnosti.
Diskuze o téměř nulové účasti prof. Michálka na práci výboru.
Členská agenda.

Průběh schůze
1.

Zpráva o průběhu konference Telč 2018 (doc. Turánek)
Konference „11th International Conference Drug Delivery Systems Nanotechnology for
Healthcare: Progress in Recombinant Vaccines, Molecular Adjuvants, Modern Drug Delivery
Systems and Cell Therapy“ se konala 5. – 7. 6. 2018 v konferenčním centru MU v Telči. Odborné
příspěvky na téma buněčné a genové terapie byly předneseny třetí den konference, který ČSGBT
spoluorganizovala. Finální program konference bude zveřejněn na webu společnosti. Doc.
Turánek zmínil záměr vydat sborník s ISSN v průběhu července.

2.

Návrhy na pořádání příští konference spoluorganizované ČSGBT.
MUDr. Syka zmínil možnost spolupráce s Bioimplantologickou společností. Po diskuzi bylo
doporučeno, aby MUDr. Syka, který je členem obou společností, navázal komunikaci s výborem
Bioimplantologické společností a zjistil jejich zájem o společnou konferenci 2019 v Brně.
Doc. Turánek navrhl přizvat i členy Imunologické společnosti.
Prof. Raška jako jedno téma konference navrhl přehled o v současnosti probíhajících klinických
studiích souvisejících s buněčnou terapií v ČR a přehled o současných majoritních studiích v
zahraničí, včetně hodnocení dosavadních výsledků.

•
•
•

3.

Sponzoring nových webových stránek společnosti
Příspěvek na nové webové stránky bude možné získat jako sponzorský dar nebo jako náklad za
umístění loga sponzorů na webové stránce společnosti. Smlouva se sponzorem o umístění loga
bude datována do konce funkčního období výboru (XII. 2020).
Plánuje se získat od sponzorů cca 25 tis. Kč, zbytek nákladů na nové webové stránky bude
uhrazen z členských příspěvků ČSGBT.
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Členové výboru získali příslib příspěvku od těchto firem působících v oblasti biomedicíny:
MUDr. Syka – Scimed Biotechnologies s.r.o., Generi Biotech s.r.o.
doc. Turánek – Merck, Accela, KRD
doc. Jendelová – Schoeller s.r.o.
4.

Diskuze o nízké účasti prof. Michálka při práci výboru
MUDr. Syka navrhl vyzvat prof. Michálka, aby se vyjádřil, zda v budoucnu hodlá být alespoň
trochu aktivní ve výboru ČSGBT. Prof. Michálek se zúčastnil pouze první schůze výboru a za
poslední dva roky s výborem téměř nekomunikuje. Výbor se usnesl, že prof. Michálka bude
v této záležitosti kontaktovat prostřednictvím doc. Turánka s tím, že pokud by se i nadále nebyl
ochoten podílet na práci výboru, bylo by vhodné zvážit abdikaci. Tím by se umožnilo přijetí
nového aktivního člena výboru.
5. Členská agenda
Členové výboru navrhli kooptovat do výboru společnosti RNDr. Hanu Španielovou, která se
věnuje odborné činnosti společnosti a spolupráci s Britskou společností GT. Pokud bude
oslovená souhlasit, bude se na příští schůzi hlasovat o jejím přijetí do výboru.
Dr. Němečková vyzvala k náboru nových členů ČSGBT.

Různé
•
•
•

Doc. Turánek byl osloven prof. Schermanem, zda by mohl výbor společnosti pomoci doporučit
člena do evropského vědeckého výboru – medicína a farmakologie.
Výbor se již podruhé věnoval naplňování směrnice GDPR. Dr. Syka informoval o možnosti využití
pověřence. Dr. Němečková bude v této věci kontaktovat ČLS JEP.
Datum příští schůze výboru ČSGBT – podzim 2018.

Zapsala Ing. Tomečková, upravili Dr. Němečková a MUDr. Syka.
Zápis odsouhlasili: doc. RNDr. Jendelová, RNDr. Němečková, prof. MUDr. Raška, MUDr. Syka, doc.
Turánek

V Praze dne 27. 6. 2018
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