Životopis – odborné a pedagogické působení
Po maturitě na gymnáziu v Praze 7 jsem studoval od r. 1961 na tehdejší pediatrické
fakultě UK v Praze. Promoval jsem v r. 1967. Po promoci jsem pracoval jako sekundární
lékař na dětském oddělení nemocnice ve Slaném, OÚNZ Kladno, na II. dětské klinice a na
anestesiologické klinice v Dětské fakultní nemocnici v Praze 2 a v Praze 5 Motole. Od roku
1978 až do dneška působím na dětské klinice 1.LF a ILF v Thomayerově nemocnici (dále
TN).
Práce v TN byla v letech 1975-1978 přerušena mým působením na III.dětské klinice FVL
UK: odborný asistent. Po návratu do TN jsem byl zástupcem přednosty kliniky pro léčebnou
péči a odborným asistentem katedry pediatrie IPVZ. Od jara roku 1991 jsem pracoval, po
rozdělení dětské kliniky, jako primář I. dětského oddělení TN. Od listopadu 1995 jsem byl na
základě výběrového řízení jmenován ministrem zdravotnictví a vedoucím katedry pediatrie
IPVZ (dříve ILF) přednostou pediatrické kliniky IPVZ v TN. Po celou lékařskou praxi jsem
se zabýval akutní medicínou včetně neonatologie.
Byl jsem u zrodu čtyř jednotek intenzívní péče ( 6/1972 ARO pro děti ve FN Motol.
kde jsem pracoval 18 měs., JIP pro patologické novorozence na III.DKL 1, LFUKve VFN a 2
JIP s resuscitační péčí v TN). Od r.1974 jsem 8 let působil jako konziliář pro dětské pacienty
na popáleninovém centru v Nemocnici na Královských Vinohradech.
Pokud je o vědu a výzkum byl jsem řešitelem a spoluřešitelem 4 grantů IGA MZ ČR
týkajících se intenzívní péče a grantu MŠMT ČR. týkajícího se výkonnosti dětí v ČR.
V roce 1988 jsem byl na základě stipendia nabídnutého britskými institucemi The
Leverhulme Trust a The British Council 10 měsíců v Londýně. Pracoval jsem jako výzkumný
pracovník na The Thoracic Unit,The Hospital for Sick Children, Londýn.
Mám atestaci II. stupně z pediatrie.V roce 1984 jsem obhájil kandidátskou práci na
tehdejší FDL UK na téma Léčba popáleninového šoku u dětí. Na podzim 1987 proběhlo
před vědeckou radou FDL UK veřejné habilitační řízení (přednáška Intenzívní péče v pediatrii
v Československu) a rok na to mě ministr školství ČR jmenoval docentem pro obor pediatrie.
Jsem členem České pediatrické společnosti ČLS JEP (dále ČPS) a po jejím novém ustavení v
roce 1990 jsem byl zvolen vedoucím sekce pro intenzívní péči (t.č. jsem čestným předsedou).
Jsem autorem řady publikací v odborném tisku-viz str.2. Jsem členem redakční rady Medicíny
po promoci. V roce 2007 jsem absolvoval atestaci v oboru intenzívní medicína.
Bylo mi uděleno čestné členství v České lékařské společnosti JEP, Pediatrické společnosti
ČLS JEP a Odborné společnosti praktického lékařství pro děti a dorost ČLS JEP. V letech
2001 – 2005 jsem byl členem vědeckých rad 1.LF UK a ČLK.
V uplynulých 10 letech jsem byl praktickým lékařem pro děti a dorost a zároveň na
částečný úvazek byl v TN konzultantem pro pediatrickou intenzívní medicínu což trvá dosud.
Jako vedoucí katedry pediatrie IPVZ jsem zkoušel řadu let atestace 1. a 2.stupně z oboru
pediatrie. Nyní zkouším jako externí pracovník katedry PLDD IPVZ atestace z praktického
dětského lékařství
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Publikoval jsem více než 200 publikací, vybral jsem některé články související
s akutní medicínou uveřejněné v recenzovaných časopisech a kapitoly
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