
Zápis z jednání výboru a Revizní komise  
Společnosti pro patologickou a klinickou fyziologii ČLS JEP 

 

Konání: 11.2.2013 
 

Přítomni:  
Výbor (abecedně): Kuba, Stožický, Tvrzická, Rokyta, Vašků, Vokurka, Vožeh  
Předsedkyně RK: Mačáková 
Omluveni: Kohlíková, Votruba 
 
Projednané body: 
1. Nový web společnosti  
- možno přispívat individuálně po zřízení přístupu nebo zasílat materiály doc. Vokurkovi 
- dr. Tvrzická připraví přehled historie společnosti, další příspěvky k tématu vítány 
- bude provedena aktualizace seznamu členů 
 
2. Konference česko-slovenská (19.) se bude konat v Brně, jako datum bylo zvoleno 19.-
20.9.2013 (prof. Vašků) 
- kromě vědeckých prezentací (pojatých obecněji) a diskuse o výuce bude širší 
interdisciplinární téma věnované vitaminu D 
- v průběhu března 1. výzva 
 
3. Členové 
- zjistit aktuální stav členství (v posled. roce informace o 3 nových členech a 2 ukončení 
členství), stav je cca 75 
- větší propagace k získání nových a mladších členů – učitelé na ústavech, dále klinici 
obhajující PhD v OR Fyziologie a patofyziologie člověka či jejich školitelé 
- k propagaci využít i konferenci 
 
4. Finance 
- ke konci 3. Q 2012:  8067,- Kč, ovšem bude ještě uhrazeno členství v ISP (cca 6,5 tis.) 
- členské příspěvky (dosud 100,- Kč) nedokážou ani pokrýt toto členství 
- přijato navýšení příspěvků na 150,- Kč 
- dalším zdrojem potenc. zvýšení počtu členů 
- hledání sponzorů, firmy atp.  
 
5. International Society for Pathophysiology (ISP) 
- členství se pokusit udržet a hledat pro něj finanční zdroje (viz výše) 
- výhledově uvažovat o využití či ovlivnění této společnosti 
- svět. konference 2014 v Maroku (4.-7. 9.) 
 
6. Výuka – diskutovaná témata (též jako náměty pro konferenci) 
- učebnice: nové vydání pro bakaláře (2012), zvážit vytvoření celostátní učebnice pro výuku 
všeob. lékařství, různé texty využívané k léčbě zubařů 
- výuka zubního lékařství 
- využití nelékařů k výuce (různé zkušenosti) 
- e-learning v patofyziologii 
- spolupráce s kliniky při výuce (výhody, rizika) 
 
zapsal: Vokurka 


