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Představujeme kandidáty
do předsednictva ČLS JEP na období
2019 – 2022
doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D.

Kandidáta navrhla: Psychiatrická společnost ČLS JEP
Člen ČLS JEP: od 1997
Dosavadní funkce v organizačních složkách ČLS JEP: předseda Psychiatrické společnosti ČLS JEP 2016–2019, šéfredaktor časopisu Česká a slovenská
psychiatrie 2007–2016, člen předsednictva Komise pro lékovou politiku
a kategorizaci léčiv ČLS JEP od 2012–dosud.
Pracoviště, funkce: Psychiatrická klinika, 1. LF UK a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, zástupce přednosty pro strategické plánování a rozvoja
vedoucí Centra pro biologickou diagnostiku a léčbu
Vize práce: Nové vedení ČLS JEP mne za poslední volební období přesvědčilo, že lze i tradiční,
pro mnohé možná konzervativní, sdružení lékařů ve svých činnostech aktivizovat a významně
ovlivňovat aktuální dění v medicíně. Jako pedagog 1. LF UK bych se rád intenzivně věnoval možnostem vzájemné spolupráce mezi lékařskými fakultami a ČLS JEP, neboť za naši prioritu považuji
zaujmout mladou generaci pro práci lékaře v ČR. Vzhledem ke zkušenostem s Reformou psychiatrické péče, kterou Psychiatrická společnost pro Ministerstvo zdravotnictví ČR odborně garantuje, bych rád prohluboval započatou spolupráci i v jiných oblastech zdravotnictví, jako je léková
politika, spolupráce se Státním ústavem pro kontrolu léčiv, spolupráce s Ministerstvem práce
a sociálních věcí ČR a další.

prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA, FCMA

Kandidáta navrhla: Česká dermatovenerologická společnost ČLS JEP
Člen ČLS JEP: od 1984
Dosavadní funkce v organizačních složkách ČLS JEP: místopředseda ČLS
JEP, předseda České dermatovenerologické společnosti ČLS JEP, člen výboru Společnosti korektivní a estetické dermatologie ČLS JEP
Pracoviště, funkce: Dermatovenerologická klinika 3. LF UK a FNKV, přednosta kliniky
Vize práce: Během svého dosavadního působení ve funkci místopředsedy ČLS JEP jsem
se kromě rutinní práce na jednáních podílel i na některých speciálních aktivitách. Jednou
z nich byla podpora zviditelňování jednotlivých medicínských oborů v odborných i v masových médiích. V tomto volebním období jsem spolupořádal a moderoval tiskové konference v průměru 1x měsíčně v Lékařském domě. Také jsem se aktivně zúčastňoval jednání se
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třetími stranami (ČLK, MZ ČR, VZP, oborové pojišťovny) při řešení každodenní problematiky
lékařských profesionálů, zabýval se optimalizací popromočního vzdělávání apod. V těchto
aktivitách bych rád pokračoval i v dalším volebním období předsednictva ČLS JEP.

prof. MUDr. RNDr. Jiří Beneš, CSc.

Kandidáta navrhly: Česká společnost lékařské fyziky ČLS JEP a Česká hepatologická společnost ČLS JEP
Člen ČLS JEP: od 1991
Dosavadní funkce v organizačních složkách ČLS JEP:
Od roku 2010 místopředseda České společnosti lékařské fyziky ČLS JEP dosud. Od roku 2015 člen předsednictva ČLS JEP.
Pracoviště, funkce: IV. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha 2, lékař, I. a II.
atestace z interního lékařství, specializace gastroenterologie, Ústav biofyziky a informatiky 1. LF UK
Vize práce: 5 let jako člen předsednictva pracuji v komisi pro posuzování nevědeckých metod
s cílem kontroly léčitelství a metod, kde není průkaz klinického účinku. Za výhodné pro ČLS
JEP považuji kombinaci lékařské fyziky i práce na interní klinice. Za ČLS JEP působím v přístrojové komisi MZ a pracoval jsem za odborné společnosti na kategorizačním stromu zákona,
který je nyní schvalován o úhradách zdravotnických prostředků. V těchto aktivitách bych rád
pokračoval a nový cíl práce spatřuji v racionalizaci často nadbytečné byrokracii v klinické
práci lékaře.

prof. MUDr. Petr Broulík, DrSc.

Kandidáta navrhla: Česká internistická společnost ČLS JEP
Člen ČLS JEP: od 1961
Dosavadní funkce v organizačních složkách ČLS JEP: člen aprobační komise MZ, předseda komise pro ocenění vědeckých prací předsednictvem
ČLS JEP.
Pracoviště, funkce: odborný asistent 3. interní kliniky 1. LF UK a VFN
Praha
Vize práce: Na podkladě jmenování ČLS JEP jsem se stal členem komise pro aprobace zahraničních lékařů mimo EU, kteří chtějí působit v ČR. Zastávám zcela jasný názor, že znalosti lékařů ze
zahraničních lékařských fakult, které nejsou v EU, musejí odpovídat znalostem našich mediků
u státních zkoušek. Protože sám jako žák profesora Charváta jsem se zabýval vědou a dokonce
jsem 2 roky působil v USA na Lékařské fakultě u profesora Kochakiana (otec anabolik), měl jsem
jako jeden z tří na starosti hodnocení lékařských knih a vědeckých publikací přihlášených k ocenění. Podpora vědecké činnosti mladých lékařů je jeden z mých hlavních zájmů. Je radostné, že
se stále rozšiřuje počet výborných prací mladých lékařů přihlášených k ocenění. Vždy jsem považoval za poctu z pozice člena předsednictva ČLS JEP moci pomáhat lékařům v ČR v jejich práci
a potížích s administrativními nařízeními.
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MUDr. Otto Herber

Kandidáta navrhla: Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP
Člen ČLS JEP: od 1985
Dosavadní funkce v organizačních složkách ČLS JEP: místopředseda SVL
ČLS JEP, člen předsednictva ČLS JEP
Pracoviště, funkce: Praktický lékař, OSVČ

Vize práce: Nadále bych chtěl koordinovat mezioborovou komunikaci v rámci koncepce doporučených postupů pro praktické lékaře. Také je mým cílem zahájit podrobnější diskuzi o zkvalitnění
preventivní péče a zdokonalení dispenzarizace mezi praktickými lékaři a specialisty.

doc. MUDr. Debora Karetová, CSc.

Kandidátku navrhla: Česká angiologická společnost ČLS JEP
Členka ČLS JEP: od 1983
Dosavadní funkce v organizačních složkách ČLS JEP: členka předsednictva
ČLS JEP; předsedkyně České angiologické společnosti ČLS JEP
Pracoviště, funkce: II. interní klinika kardiologie a angiologie a 1. LF UK a
VFN, Praha, vedoucí lékař
Vize práce: Presentace všech složek České lékařské společnosti JEP - pro zvýšení povědomí o kvalitě
medicíny v České republice, opětné zvýšení její prestiže, zlepšení gramotnosti pacientů v oboru
zdraví a zvýšení zájmu o studium lékařství mezi mladými.
Pracovat s odkazem na J. E. Purkyněho, nejlepšího českého vědce v oboru přírodních věd - pro odborný rozvoj péče, lepší organizaci systému, udržení stávající kvality.

MUDr. Jaromír Kočí, Ph.D., FACS

Kandidáta navrhla: Česká společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP
Člen ČLS JEP: od 2000
Dosavadní funkce v organizačních složkách ČLS JEP: člen Revizní komise
ČSUMMK
Pracoviště, funkce: Oddělení urgentní medicíny, FN Hradec Králové, vedoucí lékař
Vize práce: Velmi rád bych pokračoval ve skvělé reprezentaci lékařů, kterou ČLS JEP vykonává. Též
bych rád přispěl k diskuzím na poli velmi důležitého segmentu urgentní péče, především na odděleních urgentních příjmů, coby klíčového prvku zdravotnictví v 21. století. V ČR je tento segment zajišťován prostřednictví základního oboru urgentní medicína, jsem hlavním autorem současné verze
vzdělávacího programu a oblast vzdělávání také považuji za velice důležitou. Věřím, že by se, pokud
uspěji, mohla činnost ČLS JEP rozšířit o další úhel pohledu.

10

Ročník x * Leden 2019 * Číslo 1 / ČLS JEP xyxy
prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.

Kandidáta navrhla: Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP
Člen ČLS JEP: Od 1977
Dosavadní funkce v organizačních složkách ČLS JEP: 1988 - člen výboru
České pneumologické a ftizeologické společnosti – ČPFS, 1994–2010 - místopředseda ČPFS, 2008 - předseda a zakladatel České aliance proti chronickým respiračním onemocněním, z.s. (ČARO), 2010–8/2018 - předseda
ČPFS, 2018 - dosud místopředseda ČPFS, 1994–2010 - předseda Bronchologické sekce ČPFS
Pracoviště, funkce: Klinika plicních nemocí a tuberkulózy, FN Olomouc,
přednosta kliniky
Vize práce: Koordinace mezioborových projektů. Podpora mladých členů v odborné činnosti. Rozvoj mezinárodních aktivit. Integrace ČLS JEP do rozhodovacích procesů MZ ČR. Zviditelnění ČLS JEP
v laické veřejnosti.

prof. MUDr. Zdeněk Krška, CSc.

Kandidáta navrhla: Česká chirurgická společnost ČLS JEP
Člen ČLS JEP: od 1997
Dosavadní funkce v organizačních složkách ČLS JEP: člen výboru ČCHS
Pracoviště, funkce: I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN, přednosta
kliniky

Vize práce: Výraznější zviditelňování intervenčních a především chirurgických oborů, které jsou
nyní - především a mj. vzhledem ke svojí psychické a fysické náročnosti - na okraji zájmu nejen celé
společnosti, ale především mladých lékařů a studentů, a tudíž hrozí významné generační problémy.
Prosazování principů EBM jako jediné racionální léčebné modality.

MUDr. Pavel Kubíček

Kandidáta navrhla: Česká společnost hospicové péče ČLS JEP
Člen ČLS JEP: od 1990
Pracoviště, funkce: Ortopedická klinika 1. LF UK a FN Motol, traumatologická ambulance

Vize práce: Rád bych využil situace, kdy stávající ministr zdravotnictví deklaroval, že ČLS JEP
považuje za solidního partnera, a pokusil se prosadit některé legislativní změny, týkající se
především postgraduálního vzdělávání lékařů.
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prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D.

Kandidáta navrhla: Společnost pro orgánové transplantace ČLS JEP
Člen ČLS JEP: od 1999
Dosavadní funkce v organizačních složkách ČLS JEP: místopředseda České
chirurgické společnosti ČLS JEP, místopředseda Společnosti pro orgánové
transplantace ČLS JEP
Pracoviště, funkce: III. chirurgická klinika 1. LF UK a FN Motol
Vize práce: Vedle prosazování všech deklarovaných bodů poslání ČLS JEP bych se především snažil
usilovat o zlepšení podmínek vědeckovýzkumné práce absolventů lékařských fakult a mladých lékařů.

prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc.

Kandidáta navrhla: Česká chirurgická společnost ČLS JEP
Člen ČLS JEP: od 1963
Pracoviště, funkce: III. chirurgická klinika 1. LF UK a FN Motol, vysokoškolský pedagog

Vize práce: 1. Navázat těsnější spolupráci s Českou lékařskou komorou při vzdělávání mladé lékařské generace. 2. Ovlivnit náplň postgraduálního vzdělávání tak, aby lépe vyhovovalo potřebám
státu, ale i požadavkům kolegů ve výcviku. 3. Pomoc v širším etablování psychosomatické medicíny.
4. Angažovat se při tvorbě nových KDP.

prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr.h.c.

Kandidáta navrhla: Společnost pro metabolická onemocnění ČLS JEP
Člen ČLS JEP: od 1970
Dosavadní funkce v organizačních složkách ČLS JEP: místopředseda
ČLS JEP. Předseda Společnosti po metabolická onemocnění skeletu ČLS
JEP. Čestný předseda České společnosti klinické biochemie ČLS JEP.
Pracoviště, funkce: Fakultní nemocnice Hradec Králové, ředitel
Vize práce: Úzká spolupráce mezi Předsednictvem ČLS JEP a odbornými společnostmi (řadu let jsem
předsedou Pracovní skupiny Předsednictva, která sdružuje všechny laboratorní obory). Propojení
aktivit a špičkových znalostí odborných společností s klinickou prací a Asociací nemocnic, zvláště
fakultních nemocnic. Facilitace větších vazeb mezi odbornými společnostmi a nemocnicemi.
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prof. MUDr. Petr Pohunek, CSc.

Kandidáta navrhla: Česká společnost dětské pneumologie ČLS JEP
Člen ČLS JEP: od 1989
Dosavadní funkce v organizačních složkách ČLS JEP: předseda České
společnosti dětské pneumologie, člen výboru České společnosti alergologie a klinické imunologie
Pracoviště, funkce: Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, profesor dětského lékařství
Vize práce: V předsednictvu ČLS JEP se chci věnovat zájmům dětského lékařství a především pediatrickým subspecializacím. Chci podporovat vzdělávání mladých lékařů a zvýšení jejich zájmu o dětské specializační obory. Chci pracovat na prohlubování vztahů se zahraničními odbornými společnostmi.

prof. MUDr. Ctibor Povýšil, DrSc.

Kandidáta navrhla: Společnost českých patologů ČLS JEP
Člen ČLS JEP: od 1966
Dosavadní funkce v organizačních složkách ČLS JEP: opakovaně člen,
místopředseda a předseda výboru Společnosti českých patologů. Jedno
funkční období byl členem předsednictva ČLS JEP.
Pracoviště, funkce: Ústav patologie 1. LF UK a VFN, emeritní profesor
Vize práce: Jsem ochoten pomáhat při práci kterékoliv funkční složky předsednictva ČLS JEP.

prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA

Kandidáta navrhla: Česká internistická společnost ČLS JEP, Česká obezitologická společnost ČLS JEP, Česká společnost zdravotnické informatiky
a vědeckých informací ČLS JEP, Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP
Člen ČLS JEP: od 1981
Dosavadní funkce v organizačních složkách ČLS JEP: předseda ČLS JEP od
od 2015, opakovaně člen předsednictva ČLS JEP, člen výboru Společnosti
obezitologické, zdravotnické informatiky, v minulosti dlouhodobě člen výboru diabetologické, internistické, klinické výživy a metabolické péče
Pracoviště, funkce: 3. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, přednosta
Vize práce: přispívat k udržování a zvyšování renomé ČLS JEP prosazováním její účasti v legislativních
procesech, při rozhodování pojišťoven a MZ, rozšíření odborných akcí i podporou společenských
a popularizačních projektů (např. tiskové konference, edukace laiků). Směrem dovnitř k fungování
ČLS JEP a jeho aparátu: posílit otevřenost rozhodování, digitalizaci (rozvoj webu ČLS JEP, propojené
databáze), rozvoj a propagace periodik. Důsledně prosazovat a podporovat šíření evidence evidence based mediciny ve všech oblastech činnosti.
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MUDr. Alena Šebková

Kandidátku navrhla: Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS
JEP
Členka ČLS JEP: od 2000
Dosavadní funkce v organizačních složkách ČLS JEP: 2010 – 2016 regionální zástupce OSPDL západočeského regionu, od 2013 dosud předsedkyně OSPDL ČLS JEP
Pracoviště, funkce: Praktická lékařka pro děti a dorost, Plzeň. Externí vyučující LF UK Plzeň.
Vize práce: V případě, že se mi dostane cti pracovat v Předsednictvu ČLS JEP, ráda bych se podílela
na dalším posílení prestiže ČLS JEP, konkrétně v zavedení systému kreditací vzdělávacích akcí ČLS
JEP rovnocenně s ČLK. Ze své pozice „obyčejného doktora“ považuji za velmi důležité i posílení mezioborové spolupráce založené
oborů, vnímání specifik ambuRočníkna
9 •vzájemném
Leden 2015 •respektu
Číslo 1 / jednotlivých
ČLS JEP 2011-2014
lantní péče, primární péče, péče poskytované mimo klinická a centrální pracoviště. Kromě garance
odborné úrovně a vzdělávání
vidím
JEP i na poli zdravotní gramotnosti a edukace
Prof.lékařů
MUDr.
Jan úlohu
Škrha,ČLS
DrSc.
laické veřejnosti, která jeČlen
v současnosti
často
matena
ČLS JEP od
roku
1979 nepodloženými, zavádějícími a mnohdy, bohužel, i lživými informacemi,
s čímž se
setkávám
praxi. I na takových
projektech bych
Kandidáta
navrhla
OS:v každodenní
ČESKÁ DIABETOLOGICKÁ
SPOLEČNOST
ČLS
se v rámci ČLS JEP ráda podílela.
JEP

Dosavadní funkce v organizačních složkách ČLS JEP: vědecký seprof. MUDr.
Jan Škrha,
DrSc. (2000-2002), pokladník (2002-2006,
kretář
(1990-2000),
předseda
Kandidáta navrhla:
Česká diabetologická
ČLS JEP,
Česká inter2010-2014),
člen výboru
(2006-2014), společnost
místopředseda
(2014-2018),
nistická
společnost ČLS
JEPJEP
člen
předsednictva
ČLS
: od 19811. zástupce přednosty III. interní kliniky 1. LF UK
Člen ČLS JEPfunkce:
Pracoviště,
funkce vLaboratoře
organizačníchpro
složkách
ČLS JEP: předseda
ČDS ČLS JEP
vDosavadní
Praze, vedoucí
endokrinologii
a metabolismus,
(2018). Dříve:
předseda,Karlovy
sekretář, pokladník ČDS, místopředseda ČLS JEP.
prorektor
Univerzity

Pracoviště, funkce: III. interní klinika 1. LF UK a VFN, zástupce přednosty

kliniky
Vize práce: Práce bude
navazovat na dosavadní činnost v předsednictvu, tj. v oblasti
Vize práce: Prácevzdělávání,
naváže na dosavadní
činnost ve dvou
oblastech,
tj.: 1)
postgraduální
specializačního
kde jsem propojoval
úlohu
lékařských
fakult
současně (specialis funkcí
zační) vzdělávání
lékařů Akreditačních
- ve spolupráci skomisí
MZ ČR ČR,
a lékařskými
fakultami, což
od r. úloha
2005
vědeckého
sekretáře
kterou zastávám
od r.vykonávám
2005. Druhá
2) jakověnována
zástupce ČLS
JEP v EvropskéČLS
uniiJEP
lékařů
specialistů
vykonávám
od roku 2004.
bude
reprezentování
v Evropské
unii(UEMS),
lékařůcož
specialistů
(European
UniTatoofaktivita
propojuje
postgraduální
v Evropě
s naším programem
on
Medical
Specialists),
tedy téžvzdělávání
v návaznosti
na dosavadní
činnost. v ČR.

doc. MUDr.
MUDr. Roman
Roman Šmucler,
Šmucler,CSc.
CSc.
doc.
Kandidáta
navrhla:
Společnost
Člen
ČLS JEP
od roku
1995 estetické a laserové medicíny ČLS JEP
: od 1995OS: SPOLEČNOST ESTETICKÉ A LASEROVÉ MEČlen ČLS JEPnavrhla
Kandidáta
Dosavadní
DICÍNY
ČLSfunkce
JEP v organizačních složkách ČLS JEP: předseda Společnosti estetické afunkce
laserové
medicíny ČLS JEP
Dosavadní
v organizačních
složkách ČLS JEP: předseda SpoPracoviště,
funkce: aČeská
stomatologická
lečnosti
estetické
laserové
medicíny komora - prezident, ASKLEPION
- Holding, a.s.,
přednosta;
Stomatologická
klinika
1. LF UK
a VFN Praha
Pracoviště,
funkce:
přednosta
ASKLEPION
– Klinika
a institut
este-zástupce
přednosty
tické
medicíny,
zástupce přednosty Stomatologické kliniky 1. LF UK
a VFN Praha
14Vize: Tak jako jsou pro univerzitní svět důležité impaktované publikace, tak je pro lékařskou obec důležitá komunikace s okolním světem. Politici rozhodují, novináři přenášejí
informace, stavovské organizace vkládají politické a organizační cíle, ale odborný rámec

Ročník x * Leden 2019 * Číslo 1 / ČLS JEP xyxy
Vize práce: 1) Mediální komunikace. Pokusit se spojit několik stávajících internetových a facebookových způsobů komunikace v jeden silný informační kanál pro pacienty i profesionály. Vlastní
videostream. 2) Komunikace veřejnosti a příslušným úřadům, že ve zdravotnictví je hlavním a takřka jedinečným kritériem kvalita. Nikoli dostupnost, levnost či naplněnost. 3) Osobně chci přispět
k větší spolupráci mezi stomatology a ostatními lékaři. Ex unitate vires. 4) Podpoření klubového
charakteru ČLS JEP a jejího společenského života.

prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc., FCMA

Kandidáta navrhla: Česká neurologická společnost ČLS JEP, Česká společnost dětské neurologie ČLS JEP, Česká liga proti epilepsii ČLS JEP, Česká
společnost pro klinickou neurofyziologii ČLS JEP
Člen ČLS JEP: od 1983
Dosavadní funkce v organizačních složkách ČLS JEP: Česká neurologická
společnost (člen výboru 1993–1996 a od 2000 dosud, vědecký sekretář
1993–1996, předseda 2013-2016, místopředseda 2009–2012 a od 2017).
Pracoviště, funkce: Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha 2
Vize práce: V předsednictvu ČLS JEP bych se rád zapojil v oblasti vzdělávání, pregraduálního a specializačního, protože ČLS JEP a její složky podle mne této činnosti musí věnovat hodně energie, aby
bránily systémovým chybám, které vývoj může přinést, a eventuálně pomohly změnit postupy, které nevyhovují. Také bych se rád účastnil podpory klinického výzkumu a jeho propagace v odborné
a všeobecné veřejnosti.

prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc.

Kandidáta navrhla: Česká internistická společnost ČLS JEP
Člen ČLS JEP: od 1990
Dosavadní funkce v organizačních složkách ČLS JEP: člen výboru ČIS
Pracoviště, funkce: Interní kardiologická klinika, FN Brno, přednosta kliniky

Vize práce: Představuji si prohlubovat spolupráci mezi ČLS JEP a jejími odbornými společnostmi.
ČLS JEP by měla informovat o všech odborných akcích, které pořádá sama, nebo v rámci odborných
společností, které jsou součástí ČLS JEP, a veškerou komunikaci doporučuji v dnešní době již pouze
elektronicky.
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MUDr. Alena Šteflová, Ph.D., MPH

Kandidátku navrhla: Společnost sociálního lékařství a řízení péče o zdraví
ČLS JEP
Členka ČLS JEP: od 1987
Dosavadní funkce v organizačních složkách ČLS JEP: člen předsednictva
ČLS JEP. Člen výboru Společnosti sociálního lékařství a řízení péče o zdraví.
Člen Společnosti pracovního lékařství.
Pracoviště, funkce: MZ ČR – náměstkyně ministra
Vize práce: Na základě Memoranda o spolupráci uzavřeného s MZ ČR podpořit roli ČLS
JEP jako nezastupitelného odborného garanta při formulování resortní koncepce pro období 20202030 jako jedné z podmínek pro vyjednávání dalšího programového období
Evropských strukturálních a investičních fondů. Napomoci zvyšování zdravotní gramotnosti v činnosti odborných společností. Jeden z hlavních a nejbližších úkolů v této oblasti pro ČLS JEP je zdůraznění její role garanta evidence-based přístupů uplatňovaných jak
v oblasti prevence tak terapie pro veřejnost prostřednictvím připravovaného Národního
informačního zdravotnického portálu . Prostřednictvím znalosti mezinárodního prostředí
především své 15 leté příslušnosti ke Světové zdravotnické organizaci posilovat mezinárodní
kontakty a implementaci nadnárodních konceptů a doporučení do činnosti ČLS JEP a jejích
jednotlivých společností . Využít zkušeností z dosavadní spolupráce s velkým počtem
odborných společností pro rozvoj mezioborové komunikace a pro posilování vztahu ČLS
JEP k ministerstvu zdravotnictví a dalším státním i nevládním institucím především při
revitalizaci Národní strategie programu Zdraví 2020 .

prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.

Kandidáta navrhla: Česká pediatrická společnost ČLS JEP
Člen ČLS JEP: od 1999
Dosavadní funkce v organizačních složkách ČLS JEP: předseda Pediatrickoonkologické sekce České onkologické společnosti, člen výboru Pracovní
skupiny pro dětskou hematologii České pediatrické a České hematologické
společnosti
Pracoviště, funkce: Klinika dětské onkologie FN Brno, přednosta a LF MU
Brno, přednosta, proděkan LF MU Brno, předseda oborové rady Pediatrie
v doktorských studijních programech LF MU Brno
Vize práce: V ČLS JEP bych velmi rád akcentoval především pediatrické aspekty a problematiku
postgraduálního vzdělávání tak, aby již nebyla dalším důvodem pro mladé lékaře opouštět české
zdravotnictví. Relativně novou oblastí, která dle mého přesvědčení zasluhuje obrovskou pozornost,
je personalizovaná medicína, včetně časné dostupnosti racionálních moderních léčebných metod
pro pacienty v ČR, a nutnost daleko pružnějšího přístupu ze strany regulačních orgánů i plátců péče.
Zde mohu nabídnout 8 let zkušeností z práce ve vědeckých výborech Evropské lékové agentury
v Londýně (Pediatrický výbor Evropské lékové agentury).
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prof. MUDr. Jan Švihovec, DrSc.

Kandidáta navrhla: Česká společnost pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii ČLS JEP
Člen ČLS JEP: od 1963
Dosavadní funkce v organizačních složkách ČLS JEP: dlouholetý člen výboru ČSEKFT. Člen předsednictva ČLS JEP, předseda KLPK ČLS JEP.
Pracoviště, funkce: Farmakologický ústav 2. LF UK v Praze.
Vize práce: Od r. 1992 pracuji jako předseda Komise pro lékovou politiku a kategorizaci ČLS JEP, kde
bych rád i nadále prosazoval stanoviska odborných společností při jednáních se všemi institucemi - zejména MZ ČR, SÚKL, parlamentem, zdravotními pojišťovnami, farmaceutickým průmyslem.
V rámci Předsednictva ČLS JEP bych se snažil o koordinaci a sjednocování stanovisek jednotlivých
OS tak, aby případné neshody nemohly být využívány proti zájmům celé ČLS JEP.

prof. MUDr. Petr Urbánek, CSc.

Kandidáta navrhla: Česká hepatologická společnost ČLS JEP
Člen ČLS JEP: od 1995
Dosavadní funkce v organizačních složkách ČLS JEP: člen výboru ČHS ČLS
JEP od 2000. Předseda výboru ČHS ČLS JEP (2010 - 2018). Místopředseda
výboru ČHS ČLS JEP od 2018.
Pracoviště, funkce: Interní klinika 1. LF UK a ÚVN - VFN Praha. Vedoucí
lékař oddělení gastroenterologie, hepatologie a metabolismu.
Vize práce: V případě svého zvolení do předsednictva ČLS JEP bych se rád stal členem pracovní
skupiny pro lékovou politiku a kategorizaci léčiv. Jsem přesvědčen, že v této pracovní skupině bych
nejlépe zužitkoval své mnohaleté zkušenosti se zaváděním nových léčiv chronické virové hepatitidy
C. Jde o oblast, která v posledních letech prodělala neobyčejně rychlý vývoj a umožnila mi poznat
mnoho neznámých zákonitosti týkajících se nových léčiv. Moje zkušenosti ze dvou funkčních období v čele České hepatologické společnosti, především umění sjednávat kompromisy, by mohly být
přínosem i pro běžnou agendu předsednictva ČLS JEP.

doc. MUDr. Miroslav Vaverka, CSc.

Kandidáta navrhla: Česká neurochirurgická společnost ČLS JEP
Člen ČLS JEP: od 1984
Pracoviště, funkce: Neurochirurgická klinika FN Olomouc, přednosta
Vize práce: Sledovat a ovlivňovat dění ve společnosti ve prospěch české
neurochirurgie.
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Prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc.
prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc.
Člen ČLS JEP od roku 1981
Kandidáta navrhla: Česká farmaceutická společnost ČLS JEP
Kandidáta navrhla
OS: ČESKÁ FARMACEUTICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP
Člen ČLS JEP: od 1978
Dosavadní funkce v organizačních složkách ČLS JEP: člen výboru
Dosavadní funkce v organizačních složkách ČLS JEP: člen výboru České
České farmaceutické společnosti ČLS JEP, předseda sekce klinické
farmaceutické společnosti. Předseda Sekce klinické farmacie České farmafarmacie České farmaceutické společnosti ČLS JEP
ceutické společnosti. Člen Subkomise pro antibiotickou politiku ČLS JEP.
Pracoviště, funkce: vedoucí katedry sociální a klinické farmacie
Pracoviště, funkce: Katedra sociální a klinické farmacie Farmaceutické faFarmaceutické fakulty UK v Hradci Králové; klinický farmaceut FN
kulty UK v Hradci Králové, vedoucí
v Hradci Králové

Vize práce: Zaměřit se na rozvoj gramotnosti o léčivech a jejich terapeutické hodnoty v reálném
životě. Podpořit implementaci klinické farmacie a farmakoepidemiologie do farmaceutické péče
Vize práce: Rozvíjet spolupráci mezi zdravotnickými obory (farmaceutickými, medicína podpora aktivit týkající se minimalizace rizik farmakoterapie včetně lékových pochybení nejen
skými a ošetřovatelskými) pro zajišťování bezpečnější a účinné farmakoterapie. Integrov rámci odborných farmaceutických společností ale i podporou mezioborové spolupráce a komuvat farmaceutickou péči do zdravotní péče a podporovat výzkumné aktivity a mezinárodní
nikace. Cílem je i hlubší integrace klinicko-farmaceutické péče a lékárenské péče s jinými formami
spolupráci v oborech jako je farmakoepidemiologie, farmakovigilance, klinická farmacie.
zdravotní péče. Dalším cílem je podpora takových aktivit ČLS JEP souvisejících s farmakoterapií,
Spolupracovat s lékařskými obory, které jsou sdruženy pod ČLS JEP, při organizování odkteré povedou k hledání efektivní komunikace řešení lékových problémů s laickou veřejností a zvyborných akcí, výzkumu, publikační aktivitě a odborných setkáních týkajících se farmakošování jejich schopnosti podporovat racionální užití léčiv.

terapie a lékových problémů.

Doc. MUDr. František Vyhnánek, CSc.
prof. MUDr. Petr Vlček, CSc., MHA
Člen ČLS JEP od roku 1989
Kandidáta navrhla: Česká společnost nukleární medicíny ČLS JEP
Kandidáta navrhla
OS: ČESKÁ SPOLEČNOST PRO ÚRAZOVOU CHIČlen ČLS JEP: od 1990
RURGII ČLS JEP
Dosavadní funkce v organizačních složkách ČLS JEP: nyní člen, dříve poDosavadní funkce v organizačních složkách ČLS JEP: místopředseda
kladník, místopředseda ČSNM. Nyní člen a pokladník České endokrinoloPracoviště, funkce: vedoucí lékař Traumatologického centra Fakultgické společnosti.
ní nemocnice Královské Vinohrady v Praze

Pracoviště, funkce: Klinika nukleární medicíny a endokrinologie 2. LF UK
a FN Motol, přednosta kliniky.
Vize práce: Prohlubování multidisciplinární spolupráce specialistů nukleární medicíny, radiologie,
Vize práce: 1.) Práce na dokončení organizace traumatologické péče v ČR (traumatoloendokrinologie k zajištění široké informovanosti o aktuálních diagnostických a léčebných postugická centra II. stupně), 2.) rozšíření mezinárodní spolupráce v traumatologii, 3.) práce na
pech pro zachování vysoké úrovně zdravotní péče v ČR.

změně v postgraduálním
vzdělávání
traumatologii.
Ročník
9 • Ledenv2015
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Prof.
prof. MUDr.
MUDr. Tomáš
Tomáš Zima,
Zima, DrSc.
DrSc., dr.h.c.
Člen
ČLS
JEP
od
roku
1986
Kandidáta navrhla: Česká
společnost klinické biochemie ČLS JEP
Kandidáta
: od 1986OS: ČESKÁ SPOLEČNOST KLINICKÉ BIOCHEMIE
Člen ČLS JEPnavrhla
ČLS
JEP
Dosavadní funkce v organizačních složkách ČLS JEP: předseda ČSKB
Dosavadní
v organizačních
složkách ČLSVědecký
JEP: Předseda
(2006–2013),funkce
člen výboru
ČSKB (2013–doposud),
sekretářČesČLS
ké
společnosti
klinické
biochemie
(2006-2013),
vědecký
JEP (2011–doposud), Zástupce ČLS JEP v UEMS sekce Laboratorysekretář
mediciČLS
JEP (2011
– doposud),
zástupce ČLS JEP v UEMS, sekce Laborane - Medical
Biopathology
(2010–doposud).
tory
Medicine
–
Medical
Biopathology
(2010-doposud)
Pracoviště, funkce: Ústav lékařské biochemie
a laboratorní diagnostiky
Pracoviště,
funkce:
přednosta
Ústavu
lékařské
biochemie a labo.
1 LF UK a VFN Praha, přednosta
ratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN Praha, rektor Univerzity Karlovy

50
18Vize práce: 1.) Upevnění prestiže ČLS JEP jako hlavního garanta odbornosti lékařství, 2.)
rozšíření povědomí široké veřejnosti o ČLS JEP, 3.) prohlubovat spolupráci ČLS JEP s lékařskými fakultami a vysokými školami, 4.) lepší spolupráce mezi jednotlivými odbornými

Ročník x * Leden 2019 * Číslo 1 / ČLS JEP xyxy
Vize práce: Prestiž ČLS JEP jako hlavního garanta odbornosti v lékařství. Rozšíření komunikace s veřejností (medicína a lékaři). Spolupráce ČLS JEP s lékařskými fakultami a vysokými školami. Lepší
komunikace a spolupráce mezi jednotlivými odbornými společnostmi. Rozvoj činností ČLS JEP sponsoring, ceny pro mladé lékaře, manažerské řízení, ekonomika.
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Představujeme kandidáty
do revizní komise ČLS JEP na období
2019-2022
Ročník 9 • Leden 2015 • Číslo 1 / ČLS JEP 2011-2014
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velice složitě splnitelný. Chtěl bych dále zvyšovat a upevňovat prestiž ČLS JEP, tak aby byla

zcela rovnocennou s Českou lékařskou komorou a mohla účinněji hájit profesní zájmy lékařů.
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lečností jsou navrhovateli změn a nových výkonů.
Prof. MUDr. Pavel Calda, CSc.
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praxi v prevenci, diagnostice a léčbě napříč odbornostmi. Kriticky se vyjadřovat k etickým otázkám.
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prim. MUDr. Ivana Čierná Peterová

Kandidátku navrhla: Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS
JEP
Členka ČLS JEP: od 1994
Dosavadní funkce v organizačních složkách ČLS JEP: předseda sekce ČPFS
- ambulantní pneumologové od 2015 doposud. 2. místopředseda ČPFS od
roku 2014. 1. místopředseda ČPFS od roku 2018 doposud.
Pracoviště, funkce: Pneumologická ambulance Brandýs nad Labem. Primář nestátního ambulantního zařízení MUDr. I. Čierná Peterová, s.r.o.
Vize práce: Svojí prací v ČLS JEP se chci zasadit o realizaci základních postulátů společnosti ČLS JEP
do práce pneumologů. 1. Zlepšení odborných znalosti. 2. Realizace zdravotní osvěty (očkování, dechové rehabilitace, odvykání kouřeni). 3. Zlepšení technického vybavení především ambulantních
pneumologů. 4. Přeneseni podnětů a informací z ambulantní sféry a celé pneumologické obce na
ČLS JEP a jejich řešení.

MUDr. Iveta Kolářová, Ph.D.

Kandidátku navrhla: Česká onkologická společnost ČLS JEP
Členka ČLS JEP: od 1994
Dosavadní funkce v organizačních složkách ČLS JEP: předsedkyně revizní
komise ČOS ČLS JEP
Pracoviště, funkce: Komplexní onkologické centrum Pardubického kraje,
Multiscan, s.r.o., Pardubice, zástupce primáře a náměstkyně pro klinickou
a radiační onkologii.
Vize práce: 1. Zlepšení spolupráce odborných lékařů s praktickými lékaři. 2. Dostupnost informací
pro lékaře v rámci celoživotního vzdělávání. 3. Podpora možnosti publikovat v domácích odborných
recenzovaných časopisech.

Mgr. Milada Kukačková

Kandidátku navrhla: Česká společnost terapie ruky ČLS JEP
Členka ČLS JEP: od 2012
Dosavadní funkce v organizačních složkách ČLS JEP: předsedkyně České
společnosti terapie ruky
Pracoviště, funkce: Rehabilitace ruky a fyzioterapie, Praha 5, vedoucí

Vize práce: Velice ráda bych se aktivně podílela na dobrém fungování ČLS JEP. Za důležité považuji
pokračovat ve snaze o rozvoj a optimalizaci všech forem vzdělávání v oborech.

21

Ročník x * Leden 2019 * Číslo 1 / ČLS JEP xyxy
doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc.

Kandidátku navrhla: Česká společnost infekčního lékařství ČLS JEP
Členka ČLS JEP: od 1971
Dosavadní funkce v organizačních složkách ČLS JEP: SIL ČLS JEP do 2014,
členka výboru, Česká vakcinologická ČLS JEP, členka výboru dosud, předsedkyně RK ČLS JEP.
Pracoviště, funkce: Klinika infekčních nemocí 2. LF UK, NNB, emeritní
přednostka; IPVZ Praha
Vize práce: V případě svého zvolení zúročím své zkušenosti z činnosti v Revizní komisi ČLS JEP.
Nejčastějším problémem, který řešila Revizní komise, byly volby do výboru a do RK. Jednalo se
zejména o neznalost či neporozumění Volebního řádu ČLS JEP. Ráda bych byla nápomocna
organizačním složkám ČLS JEP, především při přípravě voleb.

MUDr. Ing. Milan Šimánek, Ph.D.

Kandidáta navrhla: Česká společnost nukleární medicíny ČLS JEP
Člen ČLS JEP: od 1998
Dosavadní funkce v organizačních složkách ČLS JEP: člen výboru ČSNM
Pracoviště, funkce: Oddělení nukleární medicíny Nemocnice Pelhřimov,
p.o., primář

Vize práce: Garance právní korektnosti z pohledu RK ČLS JEP je významnou součástí všech rozhodnutí orgánů ČLS JEP. Zvláštní pozornost bych věnoval v RK aktivitám ČLS JEP směřujícím k začlenění
zahraničních lékařů zejména v regionálních nemocnicích tak, aby nebylo narušeno jedno z hlavních
poslání ČLS tj. zvyšování odborné úrovně lékařské práce. Za zvláště důležité považuji i činnosti ČLS
podporující rozvoj menších diagnostických a terapeutických oborů a zjednodušení implementace
nových léčebných a vyšetřovacích postupů do praxe.

plk. gšt. Doc. MVDr. Zuzana Šinkorová, Ph.D.

Kandidátku navrhla: Společnost pro radiobiologii a krizové plánování ČLS
JEP
Členka ČLS JEP: od 2008
Dosavadní funkce v organizačních složkách ČLS JEP: místopředsedkyně
Společnosti pro radiobiologii a krizové plánování
Pracoviště, funkce: katedra radiobiologie Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Brně, vedoucí
Vize práce: Budu se podílet na kontrole rozpočtu ČLS JEP, jak vyplývá ze stanov společnosti, a budu
pomáhat v koordinaci financí společnosti tak, aby byly rozumně využity a nedošlo k jejich zneužití.
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