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Program se v letošním akademickém roce opět uskuteční hybridní formou, tj. pro omezený počet účastníků prezenčně v
Modré posluchárně, Celetná 20, Praha 1 a neomezeně pro veřejnost ve formě on-line přednášek. Přednášky lékařského
zaměření se konají vždy v pondělí v čase od 17.00 do 18.30 hod.
Harmonogram přednášek lékařského zaměření ke stažení    zde

3. října - 3. lékařská fakulta: Postavení pacientů v českém
zdravotnictví
Pondělí 17.00 – 18.30 hod.

Prezentace uvádí historické kořeny práv pacientů při poskytování zdravotní péče i historické proměny postavení lékaře.
Analyzuje vliv lékařských zločinů Holocaustu na posílení práv pacientů v druhé polovině XX. stolení a detailně prezentuje
práva pacientů v českém systému včetně praktických příkladů.

Přednášející:
MUDr. David Marx, Ph.D.   absolvoval 1. LF UK v roce 1984 a pracoval jako pediatr ve FN Královské Vinohrady v Praze
(FNKV), kde získal I. a II. atestaci z pediatrie. V roce 1992 v rámci stipendia Britské rady pracoval na Universtity of
Birmingham v UK. Od roku 1993 se systematicky věnuje problematice kvality ve zdravotnictví, spoluorganizoval několik
projektů USAID věnovaných této problematice, pracoval jako náměstek ředitelky FNKV pro kvalitu péče a jako poradce
ministrů zdravotnictví pro kvalitu. V roce 1998 během Tošovského vlády působil na MZ jako vrchní ředitel kabinetu
ministryně. V témže roce spoluzakládal Spojenou akreditační komisi ČR (SAK ČR) - organizaci, která posuzuje kvalitu a
bezpečí v nemocnicích a léčebnách v ČR a stal se členem Správní rady Joint Commission International (JCI), organizace
provádějící mezinárodní hodnocení kvality zdravotnických zařízení. Pracoval jako konzultant v řadě nemocnic v ČR v
rámci jejich přípravy k akreditaci SAK ČR i JCI.
V roce 2006 obhájil dizertační práci na téma Mimořádné události při poskytování zdravotní péče v ČR. Od roku
2003 pracuje v poradních orgánech MZ pro kvalitu zdravotní péče. Na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v
Praze a vyučuje veřejné zdravotnictví a dětské lékařství. Na 3. lékařské fakultě UK vede kursy zaměřené na nácvik
komunikačních dovedností pro studenty lékařství. V současnosti je ředitelem SAK ČR, konzultantem a auditorem SAK
ČR a mezinárodním konzultantem Joint Commission International (kvalita zdravotní péče a bezpeční zdravotnictví). V
rámci 3. LF UK působí jako proděkan pro studium a výuku a jako vedoucí Kabinetu veřejného zdravotnictví. V letech
2001-2010 předseda Akademického senátu 3. LF UK. V červnu 2010 byl ministryní spravedlnosti jmenován znalcem
pro oblast řízení kvality a bezpečí ve zdravotnictví.

10. října - Lékařská fakulta v Plzni: Krev a krvetvorba
Pondělí 17.00 – 18.30 hod.

Přednáška bude obsahovat interaktivní prvky tak, aby si účastníci mohli ověřit a následně prohloubit své znalosti o
významné součástí vnitřního prostředí lidského těla – o krvi. Z čeho se skládá krev? Jaké úlohy plní jednotlivé typy
krvinek a jaké krevní destičky? Jak jsou k tomu uzpůsobeny? Jak se zapojují do transportu látek, udržování stálosti
vnitřního prostředí a obranychopnosti? Jaká je jejich životnost a jak se neustále obnovují během lidského života? Jaké
je základní složení tekuté složky krve, tj. krevní plazmy?
Přednášející:
Prof. MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar, Ph.D.   vystudoval učitelství biologie a chemie pro SŠ na Západočeské univerzitě v
Plzni, všeobecné lékařství na Univerzitě Karlově. Přes 20 let je vyučujícím na Lékařské fakultě v Plzni Univerzity Karlovy
v oboru histologie, mikroskopické anatomie a embryologie. Zabývá se postupy výuky založené na důkazech (evidence-
based teaching a je řešitelem šesti úspěšných projektů pro inovaci výuky. Je také autorem a editorem 15 učebních
textů včetně učebnice Memorix histologie, oceněné Cenou Jaroslava Jirsy za nejlepší učebnici roku 2016 ve vědách
lékařsko-farmaceutických.

17. října – 1. lékařská fakulta: Anatomie v moderní medicíně
Pondělí 17.00 – 18.30 hod.
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Přednáška má za úkol představit obor Anatomie, její stručnou historii, současnost i budoucnost. Představí také způsob
její výuky na Anatomickém ústavu 1.LF UK, propojení s klinickými a vědeckými obory. Cílem přednášky je seznámit
posluchače s jedním z hlavních předmětů prvního ročníku medicíny a ukázat možnosti, které nabízí.
Přednášející:
MUDr. Květoslav Červený   vystudoval obor Všeobecné lékařství na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Pracuje
jako sekundární lékař na Klinice otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. lékařské fakulty UK a FN v Motole. Na
Anatomickém ústavu 1. Lékařské fakulty působí již od dob studia a v současné době je na pozici asistenta praktických
cvičení anatomie.

31. října - Lékařská fakulta v Hradci Králové: Jak léčí současná
Oftalmologie?
Pondělí 17.00 – 18.30 hod.

Přednáška je věnována pokrokům v konzervativní i chirurgické léčbě základních očních chorob – šedý zákal (katarakta),
zelený zákal (glaukom), refrakční vady a onemocnění zadního očního segmentu (sklivec a sítnice).
Přednášející: Prof. MUDr. Hana Langrová, Ph.D., FEBO   pracuje na Lékařské fakultě UK a ve Fakultní nemocnici
v Hradci Králové na Oční klinice. Absolvovala Lékařskou fakultu UK v Hradci Králové (1995), a poté nastoupila na
Oční kliniku v Hradci Králové jako postgraduální student. Jako pedagog pracuje od r. 2000, od r. 2007 jako zástupkyně
přednosty pro výuku a od r. 2018 jako proděkanka pro výuku všeobecného lékařství. V klinické praxi se zabývá
elektrofyziologií zraku, chorobami sítnice, syndromem suchého oka a nitroočními záněty, věnovala se i chirurgii zevního
a předního očního segmentu. Publikuje zejména v oblasti elektrofyziologie zraku a onemocnění sítnice.

7. listopadu - 2. lékařská fakulta: Biologie nádorů mozku - implikace
pro budoucí léčbu
Pondělí 17.00 – 18.30 hod.

Přednáška bude pojednávat o biologické podstatě nádorů centrálního nervového systému (CNS). Co víme o tom,
proč a jak vznikají? Čím vším nádor v dutině lební vadí a proč není snadné poznat pacienta s nádorem mozku v
časných stadiích? A proč je prognóza pacientů s maligními nádory CNS i při současných léčebných možnostech tak
neuspokojivá? Klíčem pro efektivní léčbu v budoucnu je poznání molekulárně genetického pozadí nádorového bujení a
pak jeho cílená léčebná blokáda. Během přednášky však bude nabídnuta také řada odpovědí na mnohem jednodušší
otázky, třeba co to ten zhoubný nádor vůbec je.

Přednášející:
Prof. MUDr. Josef Zámečník, Ph.D.   absolvoval 2. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy, od promoce dosud pracuje
v Ústavu patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a Fakultní nemocnice Motol v Praze. Postgraduální doktorské
studium biomedicíny absolvoval v oboru Neurovědy. V roce 2006 byl jmenován docentem UK pro obor patologie
a v roce 2014 jejím profesorem. Odborně se profiluje hlavně v neuropatologii (nádory a pseudotumory nervového
systému, problematika farmakorezistentní epilepsie) a pak diagnostikou a výzkumem neuromuskulárních chorob. Je
hlavním autorem a editorem nové celostátní učebnice Patologie pro lékařské fakulty. Publikoval více než 130 primárních
odborných publikací, je spoluautorem mezinárodní učebnice Neuropathology vydané v Cambridge University Press a
také autorem několika kapitol v českých i zahraničních monografiích. Od roku 2010 je šéfredaktorem časopisu Česko-
slovenská patologie, je členem redakční rady mezinárodního časopisu Molecular Medicine Reports a časopisu Česká
revmatologie. Opakovaně stážoval v zahraničí (Stanford University, California, USA; Baylor College of Medicine –
Houston, Texas, USA; Universität Freiburg, Německo). Je nositelem několika národních i zahraničních ocenění za
vědeckou a pedagogickou práci, mimo jiné ocenění Česká hlava z roku 2004.

Host: Ludvík Kašpar - student 6. ročníku 2.LF


