Česká společnost pro genovou a buněčnou terapii ČLS JEP, z.s.
Zápis ze schůze výboru ČSGBT konané 4. 4. 2017 v Ústavu hematologie a krevní
transfuze v Praze 2, U Nemocnice 1
Přítomni: doc. RNDr. Jendelová, MUDr. Lesný, RNDr. Němečková, prof. MUDr. Mgr. Raška, MUDr. Syka,
RNDr. Turánek
Omluveni: prof. MUDr. Michálek (t.č. služebně v zahraničí)
Program schůze:
Konference Telč. Příprava výroční konference ČSGBT - podzim 2017. Inovace webových stránek. Nábor
nových členů. Různé.
Průběh schůze:
1.
Informace o konferenci v Telči
Konference „10th International Conference Drug Delivery Systems Nanotechnology for Healthcare:
Progress in Recombinant Vaccines, Molecular Adjuvants and Modern Drug Delivery Systems“ bude
probíhat ve dnech 27. – 30. 5. 2017 v konferenčním centru MU v Telči. Členy výboru bylo rozhodnuto,
že ČSGBT bude jedním z patronů odborného programu konference.
2.
Příprava výroční konference ČSGBT
Konference by se měla konat na podzim. Byla navržena dvě uspořádání: jednodenní konference
v Lékařském domě v Praze nebo dvoudenní mimopražské setkání (Mikulov, Valtice, Lednice). MUDr.
Syka upozornil, že dle stanov ČLS JEP by se měla celá členská základna sejít nejméně jednou za 4 roky a
rozhodovat o zásadních skutečnostech směřování a fungování odborné společnosti. MUDr. Syka
zastával názor, že by bylo lépe z důvodů pravděpodobné vyšší účasti členské základny a nižších nákladů
zorganizovat konferenci v Lékařském domě v Praze. Po hlasování (1:5) byl přijat návrh konference v
hotelu Galant Mikulov, v říjnu na dva dny – pravděpodobně ve čtvrtek a pátek pro cca 100 lidí. První
informace zajistí RNDr. Turánek. V plánu je připravit a rozeslat pozvánky, zvážit sekci pro studenty –
soutěž o poster, oslovit sponzory. Finanční plán: pronájem sálu (max. do 10 000,- Kč z prostředků ČSGBT
nebo alternativní zdroj), možnost sponzorovat účast cca 5 studentů na konferenci (účast studentů by
měla pomoci při náboru nových členů). Odborná část programu podle návrhů členů výboru (místní i
zahraniční řečníci, shromáždění členů společnosti).
Návrh MUDr. Syky organizovat v roce 2018 konferenci společně s Bioimplantologickou společností ČLS
JEP byl přijat.
Úkoly:
Pro celý výbor - do 13.4. připravit program (každý si připraví náměty a témata) a pošle předsedovi).
MUDr. Lesný - oslovit odborníky SÚKL, kteří by k tématu mohli vystoupit na konferenci.
RNDr. Turánek - nechat udělat link na naše konto se specifickým symbolem pro placení účastnických
poplatků.
Předsednictvo výboru - oslovit MVDr. Aleše Hampla pro spoluúčast na konferenci.
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3.
Webové stránky ČSGBT
Bude nezbytně třeba změnit obsah stávajících webových stránek.
Úkoly:
Vzorový materiál pro stránky připraví RNDr. Turánek do konce dubna (kontaktem pro stávající i nové
webové stránky je paní Macálková).
Následně: Odstranit nevyužívané záložky. Aktualizovat změny ve výboru organizace. Aktualizovat
kalendář akcí. Doplnit minulé akce ČSGBT včetně fotodokumentace. Po projednání na výboru MUDr.
Syka a RNDr. Němečková vloží všechny dostupné zápisy ze schůzí výboru i revizní komise.
Založit odkaz na podzimní konferenci, vytvořit registrační formulář na konferenci a vložit informace o
místě, programu a placení účastnického poplatku (včetně čísla účtu).
Postupně vytvořit nový odborný obsah. Za redakci této části bude zodpovědný prof. MUDr. Raška, jenž
by měl přidělit odborná témata všem členům výboru. Každý by měl charakterizovat danou oblast, hlavní
směry a úkoly a poslat prof. Raškovi.
V další fázi se připraví stránka pro veřejnost a přidá na stránky počítadlo kolik lidí stránky navštívilo.
Na další schůzi výboru bude pozván i předseda nově zvolené revizní komise společnosti Ing. Babuška.
4.
Různé
Diskuze o frekvenci pořádání konferencí ČSGBT - 1 x za 2 roky nebo každoročně? Bez závěru.
Diskuze o navázání spojení s Evropskou asociací a dalšími společnostmi. Bude podporováno.
Datum příští schůze výboru ČSGBT v roce 2017 bude upřesněno.
Zapsala: Alice Šimková (ÚHKT)
Zápis odsouhlasili: doc. RNDr. Jendelová, MUDr. Lesný, RNDr. Němečková, prof. MUDr. Raška, MUDr.
Syka, RNDr. Turánek

V Praze dne 4. 4. 2017
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