Doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc. , nar. 1934 – Praha

Vzdělání
Reálné gymnázium Pardubice – maturita 1952
Fakulta všeobecného lékařství UK Praha - promoce sub auspiciis 1958
Atestace I. stupně gynekologie a porodnictví – IPVZ Praha 1961
Atestace II. stupně anesteziologie a resuscitace – IPVZ Praha 1964
Atestace v oboru intenzivní medicína -. IPVZ Praha 2001
Atestace v oboru urgentní medicína – IPVZ Praha 2003
Doplňkový kurz v řízení zdravotnictví – IPVZ Praha 1982
Kurz moderního managementu ve zdravotnictví – IPVZ Praha 1991
Medzinárodny kurz o aktuálnych problémoch medicínskej etiky – IDVPZ Bratislava 1992
Kurz vedoucích pracovníků Phare FN Motol Praha 1997
Kurz vedoucích pracovníků – Etika a komunikace FN Motol 2012
Univerzita medicínského práva ČLK – 2015-2017
Zaměstnavatelé
1958 - 1964 - FN I. Praha - I. gyn.-porod. klinika – sek. lékařka, ústavní anesteziolog
1964 - 1967 - FN I. Praha - Klinika A+R – zástupce přednosty
1967 - 1996 - Záchranná služba hl. m. Prahy – primářka Resuscitačního oddělení
Nemocnice neodkladné péče Záchranné služby - primářka ARO NNP ZS
1997 - 2012 - Fakultní nemocnice v Motole – primářka OCHRIP
od 2012 Fakultní nemocnice v Motole – KARIM- NIP/DIOP– samost. pracující specialista – 0,5
1999 – 2000 – vedoucí lékařka v úvodním období založení OCP/dospělých FN Motol
2002 – dosud členka porad. sboru LP náměstka FN Motol pro krizové řízení ve zdravotnictví – 0,1
Dlouhodobé odborné pobyty v zahraničí
1968 – 1970 Katholieke Universiteit – Radboud Ziekenhuis , Instituut voor Anaesthesie
1974 Vsesojuznyj chirurgičeskij institut ak. Petrovskogo Moskva
Institut i bolnica neotložnoj pomoci im.. Sklifosovskogo Moskva

Pedagogické úvazky
Vyšší zdravotnická škola Medea Praha – výuka diplomovaných sester pro intenzivní péči, diplomovaných
zdravotnických záchranářů do 2003
Externí lektor České lékařské komory – odd. vzdělávání – Vzdělávací dny ČLK – Neodkladné stavy a naléhavé
situace – dosud
Externí lektor pro kurzy nutričních terapeutů – Forsapi - dosud
Externí lektor pro kurzy fyzioterapeutů – FN Motol - dosud
Externí lektor pro kurzy Vysokoškolského vzdělávání sester v oboru IM+IP + etiky - dosud
Ústav, tč. Fakulta zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci – 0,7 úvazku : výuka intenzivní péče a
urgentní medicíny 2004 - 2016
Vědecké a pedagogické tituly
1970 – CSc. 1. LF UK Praha, gyn-por, A+R ; téma: Vliv celkové anestezie na endogenní cirkadianní rytmy –
experimentální práce na opicích Macacca mulatta - na Inst. voor Anaesthesie; Katholieke Universiteit Nijmegen
2003 – doc. VLA Hradec Králové, urg. med.; téma: Polytrauma z pohledu intenzivní medicíny

Funkce a členství
dř. věd. sekretář Čs. a poté České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (2 období) a
předseda těchto společností (rovněž 2 období)
členka výboru České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
odb. redaktorka Referátového výběru Anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče od 1975
členka red. rady odborných periodik- dř. JAMA – CS, tč. CAUSA SUBITA, Anesteziologie a intenzivní
medicína
členka European Resuscitation Council - Evropské rady pro resuscitaci 1989 – 2002
členka (ass) Europen Academy of Anaesthesiology 1989 – 2002
členka Society of Critical Care Medicine – USA od 1984
členka Etické komise České lékařské komory – v současném funkčním období
členka Čestné rady České lékařské komory Prahy 5 – v současném funkčním období
odborná redaktorka: Referátový výběr Anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicína – Národní lékařská
knihovna České republiky, Praha – i v současné době
členka Etické komise ČLK - dosud

•

Životní ohodnocení
Titul: Zasloužilý lékař
Medaile: Celestýna Opitze 2013
Medaile FV Čs. červeného kříže za činnosti v první pomoci a neodkladné péči 1983
Medaile České lékařské společnosti 1984
Stříbrná medaile Slovenské lékařské společnosti 1989
Čestné členství České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče 1997
Čestné členství České společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof 2000
Lady PRO 2008
Cena prezidenta ČLK za přínos v oblasti celoživotního vzdělávání lékařů 2008
Ohodnocení za celoživotní činnost v oblasti první pomoci a neodkladné péče – MZ ČR – min. Emmerová
Publikace
Monografie, skripta, překlady učebnic zejm. Larsen, články, kapitoly v učebnicích
Vedení celostátní statistiky A025 – oboru anesteziologie a resuscitace pro ČSARIM a ÚZIS od 1974
Rešerše pro Referátový výběr Anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicína – NLK, tč. on-line
Přednášky
Pravidelně
Zájem o další práci mám – a to podle výzvy J-L Vincenta – „ Get out of the box“, tj. s se širokým
rozhledem a nadhledem úměrně svému věku a zkušenostem … se sledováním a implementací nových
trendů a oborových novinek do vzdělávání oborových pracovníků – tč. účast v ČLK – etická
problematika, Referátový výběr ARIM, pokračující součinnost s NLZP a s tématy následné intenzivní péče
a paliativní intenzivní medicíny podle zahraničních i vlastních poznatků a zkušeností na určených
úrovních. Ráda přednáším, učím a rešeršuji odbornou literaturu.
Osobní údaje
Rozvedená, syn/ anesteziolog s rodinou v UPMC a Safar Center for Resuscitation Research, Pittsburgh,PA USA
Zájmy: Literatura, zejm. faktu, cestování, kultura

