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Zpráva o činnosti 
ČLA v roce 2016



Pietní vzpomínka na členy ČLA

V roce 2016 nás opustili:

*prof. MUDr. Karel Horký, DrSc.

*prof. MUDr. Miloslav Kršiak, DrSc.

*prof. MUDr. Maxmilián Wenke, DrSc.



Přijatí nové členové v roce 2016

*Prof. MUDr. Bohdan Pomahač

*Prof. MUDr. Jan Janoušek, Ph.D.

*Prof. MUDr. David Cibula, CSc.

*Prof. MUDr. Martin Matějovič, PhD.

*Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc.

*Prof. MUDr. Jiří Gallo, PhD.



Významná výročí 
členů ČLA 

v letošním roce
*80 let: prof. MUDr. Jaromír Švestka, DrSc.

prof. MUDr. Edurad Zvěřina, DrSc.

prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc.

prof. MUDr. Pavel Mareš, DrSc.

*70 let: prof. MUDr. Pavel Kuchynka, CSc.

*60 let: prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc.



Výroční zasedání ČLA s koncertem 
2016

*11. března 2016, Karolinum

*noví členové ČLA převzali diplomy

*koncertně vystoupilo Dvořákovo klavírní kvarteto



FEAM v roce 2016

*Předseda České lékařské akademie, prof. Rokyta se 
zúčastnil volby nového předsedy FEAM a dalších 
funkcionářů – novým předsedou se stal prof. 
Charpentier z Francie. Česká lékařská akademie podala 
vyjádření k novému statutu Evropských vědeckých 
společností, do kterých byla FEAM zařazena. 

*Prof. Rokyta vypracoval stanoviska k několika 
dokumentům, které FEAM připravila pro jednání na 
úrovni Evropské unie a Evropského parlamentu. Dále se 
prof. Rokyta aktivně účastnil přípravy výročního 
zasedání, které se konalo v Bernu. Česká lékařská 
akademie se vyjadřuje ke všem průběžně zasílaným 
dokumentům z kanceláře FEAM v Bruselu. 



Spolupráce s Inženýrskou akademií ČR

*Dne 10.10.2016 proběhla na ČVUT v Praze, Fakulta strojní 
2.společná konference Akademického konsorcia, 
Inženýrské akademie ČR a České lékařské akademie.
Na konferenci byly prezentovány vybrané výsledky 
spolupráce technického a lékařského výzkumu a ukázky 
spolupráce technických a lékařských věd a možnosti jejich 
dalšího rozvoje.



Příspěvky a dary ČLA

*Děkujeme všem členům ČLA a dalším sponzorům 
za sponzorské dary a členům za členské příspěvky. 
U nepracujících důchodců členské příspěvky 
nevybíráme.

*Smlouvy o daru budou zaslány poštou



Klubová setkání ČLA v roce 2016, 
Faustův dům

*15.3.2016 v 17 hodin – přednáška prof. MUDr. Jiřího Hocha, 
CSc.

*  7.6.2016 v 17 hodin – přednáška prim. MUDr. Františka 
Koukolíka, DrSc.

*13.9.2016 v 17 hodin – přednáška prof. MUDr. Karla 
Pavelky, DrSc.



X. kongres České lékařské akademie

*Téma: Moderní medicína: prevence nebo léčba

*1.-3.12.2016, Mariánské Lázně

*176 účastníků

*12 bloků, 30 přednášek, 3 plenární přednášky

*doprovodný program

*23 sponzorů, 3 mediální partneři

*Zisk 115 576 Kč



XI. kongres ČLA

*Téma: Nejvýznamnější inovace v medicíně

*31.11.- 2.12.2017, Mariánské Lázně



Další aktivity ČLA v roce 2016

*Vydání časopisu Revue – představení a předání nového 
čísla účastníkům Slavnostního zasedání dne 11.3.2016 od 
18 hodin v Karolinu. Zároveň zde převezmou diplomy nově 
přijatí členové ČLA.



Přednášky a sympozia

*Karel Pavelka : Biologická léčba zánětlivých, autoimunitních 

* 
*Jan Pirk: Nove metody v leceni nemocnych s Geneticky podminenymi aortopatiemi a nove nahrady trikuspidální chlopně

*
(J. Pirk, L. Barčiaková, O. Szárszoi)

*Antikoagulační a antiagregační léčba u pacientů po kardiochirurgických operacích 

*Štěpán Svačina:  Novinky a perspektivy v léčbě obezity.

* 
*Karel Šonka: (obstrukční spánková apnoe - součást metabolického syndromu a syndrom neklidných nohou - nemoc milionů) 

* 
*Karel Smetana: Mikroprostředí v nádorech.

* 
*Vojtěch Novotný: přednáška o násilí PNG – úvodní přednáška

* 
*Šedo: Profesionálně melouchařící molekuly

* 
*Rokyta , MUDr. Jitka Fricová, PhD., plk. MUDr. Václav Masopust, PhD. a MUDr. Jan Lejčko

*Inovace v algeziologii – koordinátor a přednášející Richard Rokyta, další přednášející

* 
*Liška (Plzeň) Třeška

* 
*Potůček 

* 
*Bohuslav Ošťádal : Jak se liší mužské a ženské srdce?

* 
*Ryska M. – Karcinom pankreatu – přetrvávající beznaděj

*  
*Michaela Wichová : Jak se žije po resuscitaci? (prezentace cca 20 min, kde jsou uvedeny kasuistiky mých pacientů, kteří jsou po KPR) 



Různé
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