Životopis
Prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.
Narozen 14.8.1953 v Českém Těšíně
Ženatý 40 let, manželka – do r. 2016 primářka Oddělení klinické mikrobiologie FN Brno
Dvě dcery, obě s ukončeným magisterským vzděláním, šest vnoučat
Vzdělání: Lékařská fakulta University Jana Ev. Purkyně Brno (nyní Masarykova univerzita),
promoce 1978. Atestace: Anesteziologie a resuscitace I. stupně – ILF Praha, IV. 1982,
Anesteziologie a resuscitace II. stupně – ILF Praha, VI. 1986, Paliativní medicína a léčba
bolesti – IPVZ Praha, XI. 2005, Intenzivní medicína - IPVZ Praha, V. 2007.
Klinická praxe: 1978-88 - ARK FN, Pekařská 53, Brno - sekundář, posléze samostatně
pracující lékař, poté vedoucí lékař lůžkové části, ordinář pro léčbu bolesti, 1989-91 - primář
ARO Nemocnice Milosrdných bratří, Brno, 1992-95 - vedoucí lékař lůžkové části ARO FN
Brno-Bohunice a spoluzakladatel ambulance pro léčbu bolesti FN Brno-Bohunice, 1996-2005
- přednosta ARK LF MU a FN u sv. Anny v Brně, 2005-2006 – náměstek ředitele FN Brno
pro intenzivní medicínu, 2006-2012 - přednosta KARIM LF MU a FN Brno, 2001-2015 profesor LF MU Brno. V lednu a únoru 2011 člen Antarktické vědecké expedice MU Brno na
ostrově James Ross - pilotní 24hodinová měření krevního tlaku u všech členů expedice
v extrémních podmínkách, sběr mikrobiologických vzorků. Od roku 2012 dosud přednosta
KARIM FN Ostrava a LF Ostravské univerzity, profesor Ostravské univerzity.
Pedagogická činnost: Pregraduální výuka mediků na LF MU Brno od r. 92, na LF OU od r.
2012 dosud; postgraduální výuka lékařů - spolupráce s IPVZ Praha od r. 93, od r. 2007
dosud vedoucí Výukového pracoviště IM IPVZ; postgraduální výuka sester - spolupráce s
IDVPZ Brno od r. 83 do r. 94.
2014-2017 - proděkan LF OU pro lékařské obory.
Výzkumná a vědecká činnost: Intenzívní medicína, zejména problematika nozokomiálních
infekcí a sepsí. Anesteziologie. Léčba bolesti, zejména z pohledu farmakoterapie a
invazivních metod.
Významné zahraniční stáže a studijní pobyty: 1991 - Holandsko - 3 měsíce - Univerzitní
nemocnice v Groningenu a v Amsterdamu - intenzivní medicína, léčba bolesti. 1998 Turecko - 2 týdny - Centrum pro léčbu bolesti Univerzitní nemocnice v Istanbulu se
zaměřením na invazivní metody v léčbě bolesti 1998 - Belgie - 1 týden - Centra pro léčbu
bolesti v Genku a v St. Niklaas, se zaměřením na neuromodulační metody v léčbě bolesti.
Publikační a přednášková činnost: V domácích periodicích a sbornících publikoval přes 150
článků in extenso, u více než 70 z nich jako první autor. V zahraničních periodicích, skriptech
a knihách publikoval přes 40 článků, u 9 z nich jako první autor, vedle toho publikoval 1
monografii na Slovensku. Publikoval jako autor nebo spoluautor 170 krátkých sdělení typu
abstrakt a posterů, více než 40 z nich v zahraničí. Autor a spoluautor více než 380
přednášek, u více než 300 z nich jako první autor. Přednesl přes 10 přednášek v zahraničí.
Aktivní účast na 80 konferencích a sjezdech s mezinárodní účastí. Stovky citací v české a
slovenské literatuře, přes 270 citací ve SCOPUS, h-index 9. V Researcher ID Web of
Science je uvedeno 48 prací, u nichž je prvním autorem, senior autorem, spoluautorem nebo
přispěvatelem. V posledních 10 letech je 27 z těchto prácí citováno celkem 1122x, h-index 9.
Knižní monografie a skripta: jako jediný autor nebo hlavní editor - celkem 4x, z toho 1
monografie doznala dvou vydání a 1 tří vydání. Koeditor dalších 5 monografií, z nichž 1
doznala dvou vydání a 1 tří vydání. Anglická verze 3. vydání poslední z uvedených publikací

- Málek J, Ševčík P (eds) et al. Postoperative Pain Management, 2017, 120 s. - je od února
2018 publikována na internetových stránkách Světové federace anesteziologických
společností (WFSA) v edici Virtual Library – Guidelines and Standards –
https://www.wfsahq.org/components/com_virtual_library/media/125136f77e1b7daf7565bd66
53026c35-Postoperative-Pain-Management-170518.pdf
Autor nebo spoluautor kapitol i větších celků ve více než 25 dalších monografiích a skriptech
jiných pořadatelů, z toho nejméně 2 monografie vyšly 2x.
Členství v odborných společnostech: 1990-dosud - vědecký sekretář České společnosti
anesteziologie, resuscitace a intenzívní medicíny (ČSARIM), 1994-2014 - člen výboru
Společnosti pro studium a léčbu bolesti, 1997-dosud - člen výboru Sekce intenzívní medicíny
ČSARIM, 2005-2010 - člen výboru Sekce regionální anestézie ČSARIM, 2007-dosud - člen
výboru České společnosti intenzivní medicíny.
2012-2016 a znovu 2016-2020 – člen Pain Relief Committee Světové federace
anesteziologických společností (WFSA) za Evropu.
1994-2012 - člen Rakouské společnosti pro léčbu bolesti (ÖSG), 1997-2014 - člen
Mezinárodní asociace pro studium bolesti (IASP).
Členství v redakčních a vědeckých radách: 1991-dosud - člen redakční rady časopisu
Anesteziologie a intenzivní medicína, 1998-dosud - člen redakční rady časopisu Bolest,
2000-2002 - člen redakční rady časopisu Klinická mikrobiologie a infekční lékařství, 2004dosud - člen redakční rady nakladatelství Galén.
1993-1995 - člen Vědecké rady České lékařské komory, 1997-2013 - člen Vědecké rady LF
MU Brno, 2013-dosud – člen Vědecké rady LF Ostravské univerzity, 2015-dosud – člen
Vědecké rady Ostravské univerzity, 2015-dosud – člen Vědecké rady LF UP v Olomouci.
2000-2004 - člen Vědecké rady MZ ČR, 2005-2010 – místopředseda Akreditační komise pro
obor Intenzivní medicína při MZ ČR, 2010-2015 – předseda téže komise; 2005-2015 a 2017dosud – člen Akreditační komise pro obor Anesteziologie a intenzivní medicína při MZ ČR,
2005-2010 – člen AK pro obor Paliativní medicína a léčba bolesti při MZ ČR.
Ceny a uznání: Cena rektora MU za významný tvůrčí čin v roce 2001 za knihu Ševčík P.,
Černý V., Vítovec J. et al.: Intenzívní medicína – Galén, Praha 2000, 393 s.
Cena ČSARIM za nejlepší publikaci roku 2003 za knihu Ševčík P., Černý V., Vítovec J. et al.:
Intenzívní medicína, 2. vydání – Galén, Praha 2003, 422 s.
Cena rektora MU za významný tvůrčí čin v roce 2005 za knihu Ševčík P., Skřičková J.,
Šrámek V.: Záněty plic v intenzivní medicíně – Galén, Praha 2004, 189 s.
Cena výboru České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP za nejlepší
publikovanou monografii v r. 2004 za knihu Ševčík P, Skřičková J, Šrámek V. et al.: Záněty
plic v intenzivní medicíně, Galén, Praha 2004, 189 s.
Cena rektora MU za významný tvůrčí čin v roce 2006 za knihu Adam Z., Ševčík P., Vorlíček
J., Mistrík M. a kol.: Kostní nádorová choroba. Grada Publishing, Praha 2005, 296 s.
Cena SSLB za nejlepší knižní publikaci roku 2009 za knihu Málek J, Ševčík P a kol. Léčba
pooperační bolesti – Mladá fronta 2009, 143 s.
Cena ČSARIM za nejlepší knižní publikaci roku 2011 za knihu Ševela K, Ševčík P a kol.
Akutní intoxikace a léková poškození v intenzivní medicíně – Grada Publishing 2011, 328 s.
Cena ČSIM za nejlepší knižní publikaci roku 2014 v intenzivní medicíně za knihu Ševčík P
(ed.) a kol. Intenzivní medicína – Galén, Praha 2014, 1195 s.
Od r. 2013 – čestný člen České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
ČLS JEP.
Od r. 2008 – čestný člen Slovenské společnosti anesteziologie a intenzivní medicíny SLS.
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