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V období

po 2. světové válce se pracovníci ústavůpatologické fyziologie (clříve
všeobecné
a pokrrsné patologie) lékařských Í'akult podíleli ve]rrri intenzivně
na aktivitách bio1ogických

a fyziologických oborů v rámcijednotlivých fakult. Po
svém ustavení se Fyziologicka spoiečnost stala přirozenou platformou pro uplatnění pedagogických i výzkumných
pracovníkú
Í-akultníchi mimofakultních ústavůa také mnoha klinických pro.oun'tů,
řešícíchpatofyziologické problémy. Počet pracovníkůs patofyziologickým zam8řením
se stále zvyšova1 (patrné
je to i z programů Fyziologických dnů), aŽ posléze
vznikla potřeba zaloŽit Samostatnou
Společnost patologické a klinické fyzio1ogie.

Z podnětu člena předsednictva ČsLS JEP prof. Trávníčkase konalo ustavující zasedánr
Společnosti patologické a kIinické fyziologie v roce 1968. ByIo uspořádáno
Ústávem p","i"
gické fyziologie FVL UK v Praze. Výbor společnosti, ve tterém
byla zastoupena většina
fakultních i mimofakultních ústavů,rozvrjel aktivitu ve všech oblastech
patologické fyzioIogie.

Významné aktivity
Začaly se pořádat celostátní patoÍyziologické dny, které se konaly praviclelných
v
inter'a_
lech a byly organizovány postupně ve všech fakultrrích městech. Naprni
patoÍyziologických
dnů byla sdělení ze všech oblastí patologické a kIinické fyziologie
včetně demonstrací nových
pedagogických postupťl (např. Multitutor, programované texty
Na

5' patofyziologických

a testy aj.)'
dnech bylo rozhodnuto, aby se patofyziologické dny

přemenilr

i

na Kongres patologické a klinické Íyziologie s tím, Že číslováníkoň resů
bía" ,',t.rn,'t-

navazovat na číslovánípatofyziologických dnů. Tato změna byla
odrazein stoupa.jícíaktir
účastinejen patofyziologů, ale i pracovníkůjiných oborů, zejména
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3' kongres patologické a klinické fyziologie' zatím poslední,

klinických.
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Náplní kongresů bylo a je přednesení výsledků vlastní výzkumné práce,
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přednášky či ve formě posteru. Zvláštní sekce je vŽdy věnována probljmům
výuky oboru
13' kongresu to bylo uplatnění internetu ve výuce patologické fýziologie
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Ce]ostátní sympozium ověřování a hodnocení znalostí s přihlédnutím patologické
k
fvzio-

logii, pořádané Ústavem patologické fyziologie FVL UK v Praze u .oi. l'8''.
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výraznýn způsobem k rozšířenínových výukových metod Včetně programovan.ná
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Samotné sympozium i sbornft statí se staly zdrojem inÍbrmací v této
of,lasti. Na svmoozi_ l
vystoupili i učitelétechniky a Institutu pro dalšívzdělávánÍlékařů a fannaceutů.
l
Sympozium Etika a problémy práce s laboratorními zvíiaty s mezinárodní účastí
se konal,_ I
v roce 1994 zaznačnépozornosti nejen odborné veřejnosti, ale i některých orsanizacl
n- l
ochranu zvířat. Přítomna byla i televize bohuŽel záběry a komentáře, kterjbvlv plak
vvsí]an'. l
bez konzu]tace s experimentálnírni pracovníky, vyzněly zcela ocllišně oo
.ní.utt..u i"an... ll
a diskuse na sympozitl' Nicméně sympozium díky svému obsahu i vystoupením pr.dn,..
!
zahraničních pracovníků,mj. prof. Hánninen (generální sekretář Mezinárádní
o.nunir".. l
nHxTilJ:lá:il:}'fi::$:T*J:,"'1*:}fi::,::í:i(Japonsko)'
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Sekce Hyperbarická medicína vznikla po přechodu pracovní skupiny Tlakové komory
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Společnosti patologické a klinické fyziologie. Velmi aktivně se podílela na

kongresech patologické fyziologie včetně uspořádání samostatného sympozia v rámcijednoho
z kongresů' Členská základna se rozrůstala, rozšiřovalo se i spektrum činnosti azájmi, až se
posléze tato sekce osamostatnila jako svébytná společnost.
V roce 1982 vyšla monografie Patologická fyziologíe' zaměřenápředevším na postgraduální
doškolování lékařů, která se stala i učebnímtextem pro posluchače lékařských fakult. Na
přípravě monografie se podflela řada patologických fyzioIogů nejen z lékďských fakult.
V roce 1987 vyšla z pera učitelůlékařských fakult celostátní Učebnice patologické fyziologie' která byla základním učebnímtextem pro pregraduální výuku patologické fyziologie
v celém státě.

Kromě těchto monografických děl vydával kaŽdý Í'akultní ústav i vlastní texty ve skriptové
formě' které doplňovaly základní pramen (např. koncem 10. Ietvycházely po dobu několika
let Pokroky patologícké fyziologie, vydávané péčíučitelůÚstavu patoIogické fyziologie

FVL UK).
Zahraniční spolupráce

Prakticky od samého začátkll své činnosti věnovala společnost velkou pozornost i navázání

r uskutečňovánímezinárodních styků. Češtía slovenštípatofyziologové se aktivně účastnili
odborných zasedání nejen v zemích, kde patologická fyziologie měla samostatnou odbornou
společnost (např' země bývalého Sovětského svazu' Bulharsko, bývaláNDR aj.), ale i v dalších
zerních.

Yýznam této aktiVity se výrazně projevil při organizaci Mezinárodního patofyziologického
kongresu, který Česká společnost patologické a klinické fyziologie pořádala v roce 1975

', Praze. Počtem i sloŽením účastníkůměl kongres charakter světového kongresu a zásadním

i vývoj dalšíchmezinárodních aktivit v oblasti patologické fyziologie.
\{imořádným výsledkem, jenŽ vyplynul z jednání tohoto kongresu' bylo i ustavení stáIého
lrgánu _ Meziniirodní přípravné komise pro zaloŽení Mezínarodnípatofyziologickéasociace'
Předsedou této komise byl zvolen předseda Českéspolečnosti patologické a klinické fyziologie
:rof. Vašků. Pozitivní přínos českých a slovenských patofyziologů byl oceněn mezinárodní
ldbornou veřejností (viz prof. J. W. Guzek: The lnternational Society of Pathophysiology :emarks on its prehistory. Pathophysiology I, 1994,5._6. Elsevier Science B.V.)' Novým
r sem kongresu bylo l to, Že jedno ze dvou plenárních zasedání bylo věnováno výuce
:atologické fyziologie. Vystoupila na něm se svými sděleními řada zahraničníchúčastníků
:ejen z E'vropy, ale i dalšíchzemí (USA, Kanada aj.).
Při vlastním ustanovení Mezinárodní společnosti patofyziologů v roce 1 99 1 byl reprezentant
:eské společnosti Zvolen do předsednictva a do pedagogické komise. Na Mezinárodním
\ongresu patofyziologů v Kjótu (Japonsko) v roce 1994 byli dva členovéčeskéspolečnosti
prof. Vašků'prof. Janoušek) navrŽeni zahraníčnímipracovníky na čestnéč]enstvíMeziná:ldní patofyziologické společnosti.
Do oblasti meziniírodních aktivit patří i členstvía aktivní působení českých patofyziologů
. mezinárodních společnostech (prof. Paleček, prof. Janoušek, prof. Vašků, prof. Neuwirt
. další).Řada významných zahraničníchpracovníkůpřednášela na zasedáních Českéspoleč.trsti patologické a klinické fyziologie' Přínos mnohých zahraničních patofyziologů
'pro
lzvoj vzájemných styků a spolupráce byl oceněn udělením čestnéhočlenstvív CLS

způsobem ovlivnil

.EP(prof.Magnus_VelkáBritánie,prof.Bruck-USA,prof.Tomaszic-USA,
?..lsko aj.).

prof'Slivinski

ocenění
Výzkumné aktivity patofyzioiogických ústavťr lékařských fakult _ kaŽ<lý ústav pořáda1

pracovní zasedárrí fakultního charakteru, na kterých byly sdělovány výsledky
výzkumné práce
podle zaměřeníústavu. Zvláštnípozornost dfty udělení státní ceny získal výzkumný
pro1ekt
Poclpora a náhrada srdce, který byl řešen na katedře patofyziologie LF UJEP Brno.
Ceny ČLs JEP byly uděleny mnoha patoÍyziologům jako ocenĚníjejich cllouholeté vědecké.

pedagogické a organizačníčinnosti (dr. Fábry, dr. A. Vrána, proÍ. Vašků.prof. Janorršek
aj.).

Vnitřní členění
K 1. 1. l999 rněla společnost l43 platících členťl,řada z nichjsou členovédalšíchoclbor_

ných společnosí ČLS JEP. Z tohoto počtu je Žen 53, muŽů 90, lékařůl l6, ostatních pracovníkú
27. Předseda Společnosti patoIogické Íyziologie prof. V. Janoušek byl v lec1rru 1999 opěi
zvolen do předsednictva ČLS Jgp.
V roce 1999 byl zvolen nový výbor ve sloŽení: prof. Janoušek (předseda), dr. Tvrzick;
(vědecká sekretářka), doc. VoŽeh, prof. Sobotka, doc. Kuba, prof. Rokyta, dr.
Jirásková, docstoŽický, dr' Votruba, prof . Zaclák, doc. Dostálová.

V průběhu existence pracovaly tyto komise, resp. sekce: respirologická, kardiologicka.
hemato1ogická, exp. chirurgická, netiologická, neurofyzio1ogická, metaĚo1ická, endokrínologická, gastroenterologická; v současné doběje nejaktivnější sekce pro aterosklerózu.
Ta pořá<1l
kaŽdoročně třídenní sympoziunl, kde kromě výzkumných pracíjsou přednášena také
sdělen.
edrrkačního postgraduálního charakteru. Na těchto sympoziích se účastnípravic1elně

řad.
vedoucích zahraničníchpracovníků,zejrléna ze SRN, Kanady aj. ocl roku 1994 je sekce prc
aterosklerózu ko1ektivním členem InternationaI Al'herosc1erosis Society.
Předseda: Prof' MUDr' Václav Janoušek. CSc.
Ústav patologické Íyziologie l. LF UK, Praha
Vědec'ký 'yekretcíř: RNDr. Eva Tvrzická, CSc.
4. interní klinika, 1. LF UK a VFN' Praha
Podklatly zpracoval prof. MUDr. V. JanouŠek,CSc.
Neaktr-raIizováno.

