Životopis
I. Osobní údaje
Jméno:

Pavel Dostál

Datum narození:

6.12.1966

Místo narození:

Hradec Králové

Národnost:

česká

Státní příslušnost:

Česká republika

Rodinný stav:

ženatý

Znalost jazyků:

anglický jazyk

Adresa do zaměstnání:

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Sokolská ulice 581, Hradec Králové, 500 05

Telefon do zaměstnání:

495 832 218

Fax:

495 832 022

E-mail:

pavel.dostal@fnhk.cz

II. Vzdělání
Pregraduální studium
1985 – 1991 Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové
obor všeobecné lékařství, promován s vyznamenáním, titul MUDr.
Postgraduální studium
Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové, obor chirurgie, titul Ph.D.
Dizertační práce - Alveolární recruitment ve strategii ventilační podpory u nemocných s plicní
dysfunkcí, 2003
Central European Management Institute, Praha, obor Management zdravotnictví, titul MBA
Diplomová práce – Strategický marketing ve zdravotnictví, 2014¨
Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové, obor chirurgie
Habilitační řízení, habilitační práce Moderní trendy v perioperační osmoterapii.

III. Kvalifikace
23.3.1997 specializace v oboru anesteziologie a resuscitace prvního stupně
- vyhověl výborně s pochvalou
22.5.1998 specializace v oboru anesteziologie a resuscitace druhého stupně
- vyhověl s pochvalou
20.6.2007 specializovaná způsobilost v oboru intenzivní medicína
- výsledek vyhověl

IV. Praxe v oboru
1. Od 1.9.1991 do současnosti - Fakultní nemocnice Hradec Králové, Klinika
anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (KARIM)
září 1991- březen 1994

sekundární lékař, zařazení - anesteziolog

duben 1994 - prosinec 1994 sekundární lékař, zařazení anesteziolog, JIP Chirurgické
kliniky
prosinec 1994 - srpen 1995 sekundární lékař, lůžkové oddělení KARIM
září 1995 - dosud

vedoucí lékař lůžkového oddělení KARIM

listopad 1998 - dosud

zástupce přednosty kliniky pro intenzivní péči KARIM

říjen 2013 - dosud

Centrum intenzivní péče Fakultní nemocnice Hradec
Králové, vedoucí mezioborového centra

září 2018 – dosud

přednosta KARIM FN Hradec Králové

2. Od dubna 1994 - do října 1998 - Územní středisko záchranné služby Hradec Králové externista
zahraniční stáže a praxe
říjen 1995

Klinika anesteziologie a resuscitace, Nemocnice sv. Uršuly,
Bologna, Itálie - 2 týdny

březen 1996

Dept. of. Intensive Care, ULB, Erasme Hospital
Brusel, Belgie - 2 týdny

červen až srpen 2010

King Fahd Armed Forces Hospital, Jeddah, Saudská Arábie.
zastupující vedoucí lékař intenzivní péče.

V. Současná profesionální aktivita
Edukační činnost
Od 1.12.1995 do současnosti - Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci
Králové, Katedra chirurgie, odborný asistent, úvazek 0,2, od 1.10.2016 docent
Členství ve společnostech a organizacích:
Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (ČSARIM) ČLS JEP
- od roku 1994, člen výboru společnosti od roku 2007
Česká společnost intenzivní medicíny (ČSIM) ČLS JEP
- od roku 2007, člen výboru společnosti od roku 2007
European Society of Intensive Care Medicine (1996-2013, 2015-2017)
European Society of Anaesthesiology (2014-2015)
Školící činnost
Školitel v kurzu „Flexibilní bronchoskopie v anesteziologii a intenzivní péči“.
Školitel v kurzech s tématem umělé plicní ventilace. Přednášející kurzu „Intenzivní medicína“
IPVZ (témata spojená s umělou plicní ventilací)
Školitel v kurzech kontinuálních eliminačních technik a hemodynamiky.
Organizátor a školitel Akademie umělé plicní ventilace České společnosti intenzivní medicíny
Členství v atestačních komisích
Člen atestačních komisí v základním oboru Anesteziologie a intenzivní medicína (od r. 2012)
a certifikovaného kurzu Intenzivní medicína
Členství v akreditačních komisích při MZ ČR
Člen akreditační komise při MZ ČR pro obor Anesteziologie a intenzivní medicína (od roku
2016)
Ocenění
2015 Ocenění České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny za
významný přínos pro rozvoj oboru
Organizační činnosti v rámci celostátních odborných akcí:
Předseda vědeckého výboru kongresu:
2011 Národní kongres České společnosti intenzivní medicíny

2014 Národní kongres České společnosti intenzivní medicíny
Předseda organizačního výboru:
2012 Národní kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
2015 Národní kongres České společnosti intenzivní medicíny
Organizace kurzů odborných společností:
2015-2018 Akademie umělé plicní ventilace České společnosti intenzivní medicíny
Vědecká činnost
Výzkumná aktivita zaměřena na umělou plicní ventilaci a neurovědy.

V Hradci Králové dne 25.10.2018
doc. MUDr. Pavel Dostál, Ph.D., MBA

