RNDr. Sobeslav Fiker CSc.
Kvalifikace pro hodnocení kosmetických prostredku pro zdraví cloveka. Významné aktivity
Narozen 7.8.1927 v Sobeslavi
1946 - 1952 Prírodovedecká fakulta Karlovy university v Praze
1949 1953 Ústav pracovního lékarství (pozdejší "Ústav hygieny práce")
1953 - 2001 Státní zdravotní ústav v Praze
1965 kandidát ved lékarských
1972 a 1985 odborná stáž na kožní klinice v ZQrichuu prof. MUDr. Burckhardta a ve Francii prof.Thiers, Dr Guillot a výzkumné laboratore L'Oréal, Dior, ROC, Elida Gibs v rámci
studijních cest SZO "Pusobení kosmetických prostredku na kuži a jeho hodnocení"

-

Úcast na rešení úkolu - metabolismus benzenu, intoxikace oxidem uhelnatým (do 1953).

Hygiena kuže. V rámci resortního úkolu "Vliv pracovního prostredí na pokožku pracujících prevence kožních chorob z povolání" navrženy cisticí prostredky kožní podle pracovního prostredí
a prostredky reparacní a realizovány. Vedoucí úkolu.
Hygiena odívání. V rámci resort. úkolu "Vliv textilních materiálu na fysiologické parametry
pokožky" navržena metodika pro hodnocení pohody pri vývoji nových textilních materiálu.
Uplatneno pri výberu textilních materiálu pro ochranné pracovní obleky, sportovní oblecení a
oblecení pro kojence. Od r. 1965 vedoucí úkolu.
Resortní úkol "Dermatologické vlastnosti tenzidu a detergentu" . Vedoucí úkolu. Navržena
jednotná metoda posuzování pro tehdejší RVHP.
Resortní úkol "Faktory vnejšího prostredí uplatnující vliv na organismus prostrednictvím kuže"
tenzidy, formaldehyd, textilní materiály, konzervanty, vlasová barviva. Na základe výsledku
poveren vypracováním návrhu kritérií a metod hodnocení predmetu bežného užívání v rámci
RVHP.
Poveren vedením skupiny zástupcu Polska, Bulharska a CSSR, která vymezila oblast
kosmetických výrobku v rámci PBÚ a navrhla zásady a kritéria hodnocení. Návrh byl v Polsku
a Bulharsku realizován do r. 1989, u nás v r. 1998. Ostatní zeme RVHP se úcastnily jako
pozorovatelé.
Pracoval v komisi pro fytofa rma ka a homeopatika pri komisi pro nová léciva SÚKL.
Vytvoril skupinu odborníku pro hodnoceni a posuzování kosmetických výrobku. Na základe
techto zkušeností vytvoril Národní referencní laborator pro kosmetické prostredky.
Založil (spolu s Dr. Fuchsem - Hygiena práce, Státní zdravotní ústav Praha) a vedl skupinu
odborníku pripravujících podklady pro rozhodnutí hlavního hygienika v oblasti predmetu bežného
užívání a hranicních oblastech.
Poveren jednáním se zástupci COLlPA s cílem vytvorit ceský predpis na kosmetické prostredky
(realizace 1998).
Diplom vedecké rady SZÚ za významný podíl na vedeckém pokroku v preventivní medicine a
zlepšování zdraví národa
Clen sekce dermatologické alergologie a profesionálních dermatóz Cs.dermatologické
spolecnosti JEP.
Clen výboru (do r. 2002 predseda) Spolecnosti kosmetických chemiku, nyní Kosmetologické
spolecnosti CSSR - CR 1960 až dosud.
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