ŽIVOTOPIS
doc. MUDr. Jiří Málek, CSc. (narozen 20. 9. 1956 v Praze)
VZDĚLÁNÍ: promoce Universita Karlova v Praze, Lékařská fakulta hygienická 1981, atestace 1. st. v
oboru anesteziologie a resuscitace 1984, atestace 2. st. v oboru anesteziologie a resuscitace 1988,
nástavbová specializace pro léčbu bolesti 1988, obhajoba kandidátské disertační práce na téma
Studium nových analgetik 1989, habilitace (téma Potlačení sympatické reakce při laparoskopické
cholecystektomii) 2001, licence ČLK pro výkon funkce odborného zástupce a pro poskytování
poradenských služeb v oboru urgentní medicína 2005, instruktor kurzů BLS + AED Evropské
resuscitační rady 2014, instruktor mezinárodního kurzu Essential Pain Management 2015
PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI: Karlova Universita v Praze, Lékařská fakulta hygienická (nyní 3. LF) na místě
interního aspiranta, odborného asistenta a nyní docenta na klinice anesteziologie a resuscitace 1981 dosud. Vedlejší pracovní poměr: Klinika anesteziologie a resuscitace, Fakultní nemocnice Královské
Vinohrady - lékař
ZAHRANIČNÍ POBYT: Nemocnice Charité, Berlin, NDR (krátkodobá stáž) a Leicester a Nottingham,
Velká Britanie na pozici Senior Registrar, anesteziologie, 1990-91
ČLENSTVÍ V ODBORNÝCH SPOLEČNOSTECH A REDAKČNÍCH RADÁCH: Česká společnost anesteziologie,
resuscitace a intenzivní medicíny - předseda komise pro historii oboru, Společnost pro studium a
léčbu bolesti, European Society of Anaesthesiology, časopis Anesteziologie a intenzivní medicína zástupce vedoucího redaktora
VÝUKA: 3. LF UK Praha pro studenty magisterského a bakalářského studia (první pomoc,
anesteziologie, léčba bolesti), FJFI ČVUT – předmět první pomoc, VŠZ předmět anesteziologie a
intenzivní medicína pro záchranáře, IPVZ – předatestační kurzy léčby bolesti, předatestační kurzy
anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, různá pracoviště - postgraduální vzdělávání sester a
lékařů, kurz Essential pain management
VÝZKUMNÁ A TVŮRČÍ ČINNOST: celkem jsem hlavním autorem či spoluautorem 4 monografií, 7
multimediálních výukových programů, 67 původních článků. Dvakrát jsem získal cenu za nejlepší
publikaci v oboru AIM, a to v r. 2009 za knihu Léčba pooperační bolesti a 2011 za knížku Praktická
anesteziologie. Dále jsem byl hlavním řešitelem či spoluřešitelem 22 grantů a projektů. Hlavní
výzkumné zaměření: nové anestetické, sedativní a analgetické postupy, netradiční způsoby aplikace
farmak v experimentu na zvířeti i v klinických studiích.

