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Nadace Academia Medica Pragensis byla dne 31. èervence 2002 zapsána
do nadaèního rejstøíku u Mìstského soudu v Praze v oddílu N pod èíslem
457 a bylo jí pøidìleno identifikaèní èíslo: 26715830. Sídlo Nadace je Pra-
ha 3, Øehoøova 10.

Úèelem nadace je všestranná podpora rozvoje vzdìlávání, vìdy a vý-
zkumu a dalších èinností ve vztahu ke zdravotnímu stavu populace a šíøení
vìdeckých poznatkù vèetnì mezioborového pøístupu s cílem podpoøit pøe-
devším standardy edukace v prostøedí kontinuálního vzdìlávání, postgradu-
ální vzdìlávání lékaøù, zdravotnických pracovníkù a odborníkù v pøíbuzných
oborech, vìdecké projekty se zamìøením na zdraví populace a zdravé životní
podmínky, vývoj progresivních metod, zejména formou podpory lektorské
práce, udílením cen za významný pøínos vìdì a vzdìlávání a vypisováním
grantù, poskytováním pøíspìvkù a stipendií.

Správní rada je nejvyšším a statutárním orgánem nadace, který spravuje
její majetek, øídí její èinnost a rozhoduje o všech záležitostech nadace, po-
kud nespadají do pùsobnosti jiných orgánù nadace. Správní radu tvoøí tøi
èlenové, kteøí ze svého støedu volí pøedsedu.

Majetek nadace získává zejména z tìchto zdrojù:
• výnosy majetku nadace,
• dary a pøíspìvky tuzemských i zahranièních fyzických a právnických

osob,
• odkazy fyzických a právnických osob,
• granty, dotace a subvence,
• loterie, tomboly a veøejné sbírky,
• pøíjmy z kulturních a spoleèenských akcí poøádaných v souladu

s úèelem nadace.

Pøedseda správní rady:
prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.

Èlenové správní rady:
prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc.

prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc.

Revizor:
Ing. Vladimír Dlouhý
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Parnerství s Èeskou lékaøskou akademií
V roce 2004 byl významnou aktivitou projekt Partnerství s Èeskou
lékaøskou akademií (více na stranì 13).

Alzheimer & Parkinson mezinárodní stipendium
a Cena Aloise Alzheimera
V roce 2004 Nadace Academia Medica Pragensis ve spolupráci s firmou No-
vartis, s.r.o., realizovala projekt Alzheimer & Parkinson, který byl urèen pro
mladé lékaøe do 35 let.

Snad nejhorší pøedstavou pro každého èlovìka je, že jednoho dne ztratí
své blízké. Dokážete si pøedstavit, že se jednoho dne ráno probudíte a vaši
rodièe vás nebudou poznávat? Budou se vám mìnit pøed oèima, budou ztrá-
cet své intelektové a poznávací schopnosti. Demence je jedním z nejhorších
onemocnìní, které èlovìka mùže potkat – mít nìkoho a vlastnì ho nemít. De-
mence také znamená obrovské bøemeno pro celou spoleènost. Abychom se
dovìdìli o tomto onemocnìní a jeho zvládnutí co nejvíce, bylo Nadací Aca-
demia Medica Pragensis s podporou spoleènosti Novartis vypsáno meziná-
rodní stipendium Alzheimer & Parkinson, které umožòuje studium mladých
odborníkù v zahranièí. Neménì dùležitá je samozøejmì i práce našich odbor-
níkù doma, proto vznikla Cena Aloise Alzheimera, která je udìlována autorùm
tøí nejlepších vìdeckých prací z oblasti diagnostiky a léèby demence. Doufá-

Vybrané projekty Nadace Academia Medica Pragensis
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me, že tyto aktivity jsou poèátkem dlouhodobého zájmu o prevenci, výzkum
a léèbu tohoto zákeøného onemocnìní a že Nadace Academia Medica Pra-
gensis s podporou spoleènosti Novartis pomùže najít nové cesty v jeho
léèbì.

(Z projevu prof. MUDr. Cyrila Höschla, DrSc. FRCPsych.)

Rok 2003
Stipendium získali MUDr. Martin Bareš, Ph.D., a Mgr. Kateøina Vendero-
vá. MUDr. Barešovi z Neurologické kliniky LF MU v Brnì stipendium umožni-
lo vìnovat se problematice abnormních pohybù (na movement disorders
unit), jejich diagnostice, léèbì a funkènímu zobrazování jak pohybových po-
ruch, tak demencí. Mgr. Venderová v roce 2000 dokonèila studium Farma-
ceutické fakulty Karlovy Univerzity v Hradci Králové a stala se øádným post-
graduálním studentem na této fakultì. Stipendium jí umožnilo se hloubìji
vìnovat problematice kanabinoidního systému ve vztahu k Parkinsonovì
nemoci.

Cena Aloise Alzheimera byla udìlena RNDr. Daniele Øípové a spol.
z Psychiatrického centra Praha za práci z oblasti diagnostiky a terapie Alz-
heimerovy demence: Øípová D, Platilová V, Strunecká A, Jirák R, Höschl C.
Alterations in calcium homeostasis as biological marker for mild Alzheimer’s
disease? Physiol Res 2003; 53(4): 449–452.

Rok 2004
Stipendium získala MUDr. Kateøina Espa Èervená z Psychiatrického cen-
tra Praha. Prostøedky pøidìlené v rámci stipendia využila k šestimìsíènímu
pobytu ve spánkové laboratoøi v Montpellier ve Francii, kde se podílela na
projektu zkoumajícím poruchy spánku u pacientù s Parkinsonovou cho-
robou.

MUDr. Kateøina Espa Èervená
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MUDr. Hana Brožová,
prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc. FRCPsych.

Cena Aloise Alzheimera byla udìlena RNDr. Marii Bièíkové a spol.
z Endokrinologického ústavu v Praze za práci: Bièíková M, Øípová D, Hill M,
Jirák R, Havlíková H, Tallová J, Hampl R. Plasma levels of 7-hydroxylated
DHEA metabolites and selected aminothiols as discriminatory tools of Alz-
heimer’s disease and vascular dementia. Clin Chem Lab Med 2004; 42(5):
518–524.

Rok 2005
Cena Aloise Alzheimera byla udìlena týmu pracovníkù z Neurologické
kliniky Masarykovy nemocnice sv. Anny v Brnì za práci: Rektorová I, Me-
gová S, Bareš M, Rektor I. Cognitive functioning after repetitive transcranial
magnetic stimulation in patients with cerebrovascular disease without de-
mentia a pilot study of seven patients. J Neurol Sci 2005; 229 (SI): 157–161.

Rok 2007
Stipendium získala MUDr. Hana Brožová z Neurologické kliniky 1. LF UK
a VFN v Praze. Stipendium pøispìlo k úhradì jejího studijního pobytu v Mo-
vement Disorders Centre neurologické kliniky v Mount Sinai Hospital v New
Yorku, kde se zabývala výzkumem chùze u pacientù s Parkinsonovou ne-
mocí, zejména efektem techniky hluboké mozkové stimulace a medikace na
poruchy chùze a posturální stabilitu.
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Cena Cyrila Höschla
Cílem této ceny je významnì pøispìt ke zvýšení prestiže èeského psychiat-
rického výzkumu v mezinárodním mìøítku. Cenu obdrží první autor originální
vìdecké práce publikované in extenso v øádném èísle (nikoli v supplementu)
odborného lékaøského èasopisu, který má poslední publikovaný a meziná-
rodnì uznaný impakt faktor vyšší než 7. Práce musí pocházet z èeského
psychiatrického pracovištì, které musí být v èlánku uvedeno jako pracovištì
prvního autora. Cena je dotována èástkou 100 000 Kè.

V roce 2009 byla cena udìlena RNDr. Vìøe Bubeníkové Valešové,
Ph.D., z Psychiatrického centra Praha za práci Bubeníková-Valešová V,
Stuchlík A, Svoboda J, Bureš J, Valeš K. Risperidone and ritanserin but not
haloperidol block effect of dizocilpine on the active allothetic place avoidan-
ce task. Proc Nat Acad Sci USA 2008; 105(3): 1061–1066. (IF 9,380)

Cena Zdeòka Kleina
Cena Zdeòka Kleina je urèena studentùm a vìdcùm do 35 let, pracujícím
v Èeské republice. Udílí se za nejlepší práci zamìøenou na studium nonver-
bálního chování, popøípadì behaviorální antropologie.

V roce 2004 cenu získal Mgr. Jan Havlíèek za práci: Roberts SC, Ha-
vlicek J, Flegr J, Hruskova M, Little AC, Jones BC, Perrett DI, Petrie M. Fema-
le facial attractiveness increases during the fertile phase of the menstrual
cycle. Proc Royal Soc London Ser B-Biol Sci 2004; 271(Suppl 5): S270–
–S272.
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Návrhy projektù k pøipravených realizaci

Fond Mogense Schou
Tento projekt je zamìøen na pacienty s bipolární poruchou (maniode-
presivní psychózou). Fond je pojmenován po dánském psychiatrovi Mo-
gensi Schou, který významnì pøispìl k systematickému využití lithia k profy-
laxi a léèbì bipolární poruchy a pomohl tak tisícùm pacientù ke zlepšení
prùbìhu jejich onemocnìní. Proto jedním z prvních projektù, které by mìl
Fond Mogense Schou podpoøit je právì výzkum dìtí pacientù s bipolární
poruchou. Smyslem projektu je dlouholeté porovnávání dìtí pacientù s bi-
polární poruchou (které mají bohužel vysokou pravdìpodobnost, že bipo-
lární poruchu „zdìdí“ po svých rodièích) s dìtmi v kontrolní skupinì za
úèelem stanovení vhodných biomarkerù (tzn. znakù typických pro dané
onemocnìní) pro vèasnou diagnózu bipolární poruchy již v dìtském vìku.

Péèe o stárnoucího èlovìka
Tento program lze chápat jako interdisciplinární vzdìlávací aktivity
s tìsným vztahem k praktickým a rodinným lékaøùm. V pøíštích dese-
tiletích, jak uvádìjí demografické prognózy, budou lidé nad 65 let tvoøit
pìtinu až ètvrtinu všech obèanù ÈR. Péèe o narùstající starší populaci je
z humánních a ekonomických dùvodù pøesouvána z institucí na komunitu
(tj. obec). Ústøední roli v provádìní základní péèe o seniory v domácím
prostøedí obvykle sehrává rodina, pøíbuzní, pøátelé, sousedé a další dobro-
volní peèovatelé. V obci je poskytována základní zdravotní péèe v ambu-
lanci praktického lékaøe, který peèuje podle územního charakteru svého
obvodu o 1500–2000 lidí. Zastoupení jedincù nad 65 let kolísá mezi 12–16 %
podle vìkové skladby pøíslušného obvodu. Všeobecní lékaøi v souèasnosti
pracují jako samostatné zdravotnické jednotky.

Mogens Schou
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Celoživotní zdravotní péèe o ženu
Cílovou skupinou jsou praktiètí lékaøi a vybrané cílové skupiny. V nìkoli-
ka celodenních workshopech je možné zajistit výmìnu zkušeností a nejno-
vìjších poznatkù mezi praktickými lékaøi, specialisty a pøedními odborníky
v jednotlivých oborech.

Doba dospívání: drogová problematika, AIDS – psychiatrie – gynekolo-
gie – dìtská onkologie – diabetes v dìtském vìku; støední vìk: gynekolo-
gie – psychiatrie – alkoholizmus a jiné drogové závislosti – kardiologie –
urologie – onkologie – revmatologie – neurologie – diabetes a obezita – gas-
troentorologie – kožní a pohlavní nemoci; dùchodový vìk: osteoporóza –
gynekologie (menopauza, HRT, onkologická onemocnìní a léèba) – psychi-
atrie (deprese, demence a jiná onemocnìní, truchlení, somatizace, atd.) –
kardiologie (ICHS, hypertenze) – urologie (inkontinence) – onkologie (ope-
rativa a léèba) – ortopedie (endoprotézy) – revmatologie (léèba) – neurolo-
gie (poruchy spánku, pohybové poruchy, cévní onemocnìní mozku).

Profesionální rozvoj mladých lékaøù
Cílovou skupinou jsou lékaøi všech medicínských oborù, zamìstnanci
firem.

Základní dovednosti I: jak napsat CV – jak pøipravit pøednášku – jak
napsat dopis – jak pøipravit poster – jak napsat vìdecký èlánek – jak se
orientovat v lékaøských informacích; základní dovednosti II: nácvik komu-
nikaèních schopností – umìní diskuze – nácvik asertivity – komunikace
s médii; základní dovednosti III: jak pøipravit klinickou studii (základy meto-
dologie, základy statistiky) – jak požádat o grant – problém placeba ve
výzkumu.
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Podpoøené projekty v letech 2004–2010

• Cena Aloise Alzheimera: 1. místo Daniela Øípová, 2. místo Martin Brunovský, 3. místo Anna
Strunecká

• Mezinárodní stipendium Alzheimer & Parkinson: Kateøina Espa Èervená
• Banka pupeèníkové krve ÈR (Ústav hematologie a krevní transfuze)

• Centrum výzkumu protidrogových služeb a veøejného zdraví o.p.s. (podpora výzkumu
úèinnosti zpùsobu poskytování substituèní buprenorfinové terapie v rámci výzkumu léèebných
protidrogových programù)

• Nadaèní fond Homolka (pøíspìvek na nákup speciální zdravotní techniky)
• Centrum pro rozvoj péèe o duševní zdraví (Projekt Zmìna – kampaò v metru)
• Fakultní nemocnice Na Bulovce (pøíspìvek na nákup operaèního pøístroje Miniatur

shaver-system)
• Nemocnice Bøeclav (pøíspìvek na nákup operaèní vzduchových strojù PowerProPneumatic na

operaèní sál pro ortopedii)
• Ústav hematologie a krevní transfuze (podpora projektu Banka pupeèníkové krve ÈR)
• Nadaèní fond Moderní léèba arytmií (pøíspìvek na záznamníky k pøístroji pro analýzu

24hodinového EKG)
• Sdružení pro protidrogovou prevenci u dìtí a mládeže (pøíspìvek na nákup pomùcek

a pøípravu materiálù pro primární protidrogovou prevenci (napø. vzorníky drog, výroba tiskopisù,
CD s protidrogovou tematikou)

• Život dìtem, o.s. (pøíspìvek na nákup pomùcek a pøípravu materiálù pro primární
protidrogovou prevenci (napø. vzorníky drog, výroba tiskopisù, CD s protidrogovou tematikou)

• Fakultní nemocnice v Motole (pøíspìvek na nákup inverzního mikroskopu s pøíslušenstvím pro
digitální vyhodnocení obrazu)

2004

2005



10

• Firma MUDr. Karel Paiger – Digestivní endoskopie s.r.o. (podpora projektu kolorektálního
karcinomu)

• Úrazová nemocnice v Brnì – Trauma centrum (pøíspìvek na nákup digitálního skiaskopicko-
-skiagrafického kompletu, RTG C ramene a monitorù a dalších pøístrojù pro ARO)

• Poliklinika Budìjovická, Ortopedie-traumatologie (pøíspìvek na nákup sonografického
pøístroje)

• Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (pøíspìvek na zakoupení monitoru Packard C1 (A1)
pro JIP oddìlení Gynekologicko-porodnické kliniky Praha 2, Apolináøská 18)

• Fakultní nemocnice Královské Vinohrady (pøíspìvek na nákup lékaøské techniky pro Kliniku
nemocí z povolání)

• Cena Aloise Alzheimera (1. místo – pøíspìvek na publikaèní èinnost v oblasti diagnostiky
a léèby Alzheimerovy demence a psychiatrických poruch)

• Fakultní nemocnice Brno (pøíspìvek na úhradu preparátu AMMONAPS pro léèbu pacientù se
spinální svalovou atrofií léèených na Klinice dìtské neurologie)

• Nadaèní fond GENOM (pøíspìvek na zlepšení vzdìlávacího procesu na Gynekologicko-
-porodnické klinice 1. LF UK a VFN v Praze)

• Fakultní nemocnice Brno (podpora projektu Prevence deteriorace kognitivních funkcí ve
starším vìku)

• Mìstská nemocnice Neratovice (pøíspìvek na zakoupení a instalaci víøivé vany)
• TOKPA o.s. Kamenice (pøíspìvek na vydání brožury pro širokou veøejnost o pomoci

onkologicky nemocným a tìlesnì postiženým v celé ÈR)
• Speciální škola Pelhøimov (pøíspìvek na podporu vzdìlávání žákù se speciálními vzdìlávacími

potøebami – vytvoøení materiálních podmínek k rozvoji motoriky a manuální zruènosti)
• Cena Zdeòka Kleina (Jan Havlíèek – pøíspìvek na publikaèní èinnost v oblasti nonverbálního

chování, popøípadì behaviorální antropologie)
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• Nadaèní fond Èeský vlak (projekt protidrogové prevence)
• Nadaèní fond Homolka (projekt náhrady temporomandipulárního kloubu)
• Fakultní nemocnice Bulovka (pøíspìvek na nákup endoskopu Olympus)
• Agentura Slunce (pøíspìvek na nákup rehabilitaèních pomùcek)
• Život dìtem, o.s. (pøíspìvek na nákup monitorù vitálních funkcí)
• Nemocnice s poliklinikou Èeská Lípa (pøíspìvek na nákup artropumpy pro ortopedické

oddìlení)
• Život dìtem, o.s. (pøíspìvek pro nákup kolonoskopu pro FN v Motole)
• Nemocnice Žatec (pøíspìvek na nákup inkubátoru pro novorozenecké oddìlení)
• Liga proti rakovinì (pøíspìvek na pøípravu a tisk propagaèních letákù)

• Agentura Slunce (poøízení zdravotnického a rehabilitaèního materiálu)
• Svìt kolem nás, o.s. (program pro handicapované dìti)
• Cena Zdeòka Kleina (Ing. Radku Trnkovi, PhD. za práci Application of the Kohonen’s

Self-Organizing Map and the Group of Adaptive Models Evolution in Social Cognition Research)
• GYNOB (projekt získávání dat v oblasti sexuální výchovy, kontracepce a plánovaného

rodièovství)
• Nadace Dìtský mozek (pøíspìvek na provoz organizace)
• Èeský vlak (projekt protidrogové prevence)
• Fakultní nemocnice Bulovka (nákup zdravotnické techniky)
• Život dìtem, o.s. (nákup zdravotnické techniky na JIP)
• Spoleènost pro pomoc pøi Huntingtonovì chorobì (pøíspìvek na provoz organizace)
• Modré z nebe dìtem, o.p.s. (pøíspìvek na osobní asistenci handicapovaným dìtem)

• Chirurgická klinika Úrazového centra Ústí nad Labem (pøíspìvek na poøízení artroskopické-
ho instrumentária pro operace malých kloubù)

• Nemocnice milosrdných bratøí (pøíspìvek na nákup lùžkových matrací)

2008

2007

2006
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• 1. lékaøská fakulta UK (pøíspìvek na projekt Molekulární diagnostika a cílená terapie žen
s karcinomem prsu)

• Modré z nebe dìtem (pøíspìvek na poskytování osobní asistence dìtem se zdravotním
a mentálním postižením a pøedevším na nákup zdravotních pomùcek)

• Michal Pazderník (pøíspìvek na letní studijnì výzkumnou stáž na Mayo Clinic v Rochesteru,
USA)

• Nadace Køižovatka (pøíspìvek na zakoupení monitorù BABYSENSE II – prevence proti
syndromu náhlého úmrtí novorozencù)

• Klub rodièù a pøátel dìtí s Downovým syndromem (pøíspìvek na organizaci konference)
• Spoleènost pro pomoc pøi Huntingtonovì chorobì
• Dlaò životu (pøíspìvek na nákup vybavení azylového domu pro tìhotné ženy)

• Agentura Slunce (pøíspìvek na zdravotní a rehabilitaèní pomùcky)
• Nadace pro život (vydání publikace)

Z dùvodu neuspokojivé finanèní situace nadace nebyly poskytnuty žádné nadaèní pøíspìvky.

2009

2010
2011
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Èeská lékaøská akademie (ÈLA) je prestižní lékaøské sdružení, které vzniklo po vzoru zahranièních
lékaøských akademií, napø. britské The Royal Society of Medicine (www.rsm.ac.uk). Jejím úkolem je
dùstojnì reprezentovat èeskou lékaøskou veøejnost doma i na mezinárodním poli, její podpora, nalé-
zání cest k uplatnìní vìdeckého pokroku v lékaøské praxi, formulace stanovisek k závažným medi-
cínským problémùm souèasnosti z pozic medicíny založené na dùkazech a všestranná podpora lé-
kaøského vzdìlávání. Èlenem ÈLA se mùže stát pouze vìdec, lékaø èi pedagog, který se významnì
zasloužil o rozvoj èeské medicíny, ať již svou výzkumnou prací, pedagogickou èinností (založení ško-
ly apod.) nebo mimoøádnými výkony v oblasti léèebnì preventivní. Vznik a zánik èlenství se øídí sta-
novami ÈLA.

Èinnost:
• klubová setkávání,
• formulace stanovisek k závažným problémùm,
• uznání, spoleèenská satisfakce významným odborníkùm,
• mezinárodní styky s partnerskými akademiemi,
• stanoviska k vìdní politice v oblasti medicíny,
• iniciativní návrhy v oblasti lékaøského vzdìlávání,
• vyhlašování cen a stipendií,
• další èinnosti v souladu se stanovami ÈLA.

Zakládající èlenové jsou pøedními pøedstaviteli èeské medicíny témìø ze všech lékaøských oborù.
Nejvyšším orgánem ÈLA je valné shromáždìní, které se skládá ze všech èlenù akademie. Rozho-
duje o èlenství v ÈLA, volí èleny Rady ÈLA a rozhoduje o základních smìrech èinnosti ÈLA. Rada
ÈLA je koordinaèním, koncepèním a výkonným orgánem, který je ze své èinnosti odpovìdný valné-
mu shromáždìní. Rada se skládá z pøedsedy a místopøedsedy ÈLA a dalších sedmi øádných èlenù
ÈLA. Rada plní rozhodnutí valného shromáždìní, vytyèuje pracovní zámìry a pøedkládá je k projed-
nání valnému shromáždìní, koordinuje aktivity a èinnost všech orgánù ÈLA. Rada jmenuje a odvolá-
vá øeditele ÈLA, který je statutárním orgánem ÈLA.

Èinnost
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V souèasné dobì má ÈLA 72 èlenù a 4 èestné èleny ze zahranièí. ÈLA je také èlenem mezinárodní
organizace FEAM (Evropské federace lékaøských akademií), která se vyjadøuje k aktuálním problé-
mùm medicíny na celoevropské úrovni a kde je pøítomen i èlen ÈLA. Prezidentem FEAM byl v letech
2008–2009 prof. Cyril Höschl, v té dobì pøedseda ÈLA.

Øádní èlenové
• prof. MUDr. Zdenìk Ambler, DrSc., FCMA, emeritní pøednosta Neurologické kliniky LF UK a FN v Plzni
• prof. MUDr. Michal Andìl, CSc., FCMA, dìkan 3. LF UK a pøednosta II. interní kliniky 3. LF UK

a FN Královské Vinohrady v Praze
• prof. MUDr. Jiøina Bartùòková, DrSc., MBA, FCMA, pøednostka Ústavu imunologie 2. L UK

a FN Motol v Praze
• prof. MUDr. Josef Bednaøík, CSc., FCMA, pøednosta Neurologické kliniky LF MU a FN v Brnì
• plk. prof. MUDr. Vladimír Beneš ml., DrSc., FCMA, pøednosta Neurochirurgické kliniky 1. LF UK

a Ústøední vojenské nemocnice v Praze
• prof. MUDr. Vladimír Beneš st., DrSc., FCMA, zakladatel samostatné dìtské neurochirurgie ve FN

Motol v Praze
• prof. MUDr. Jan Betka, DrSc., FCMA, pøednosta Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku

1. LF UK a FN Motol v Praze
• prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc., FCMA, pøedseda Èeské lékaøské spoleènosti J. E. Purkynì,

vedoucí oddìlení endokrinologie a osteologie Ústøední vojenské nemocnice v Praze a èlen Uèené spoleènosti ÈR
• prof. MUDr. Pavel Bravený, CSc., emeritní profesor Fyziologického ústavu LF MU v Brnì
• MUDr. Jan Bureš, DrSc., FCMA, vìdecký pracovník Fyziologického ústavu AV ÈR
• prof. MUDr. Evžen Èech, DrSc., FCMA, emeritní pøednosta I. gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK

a VFN v Praze
• prof. MUDr. Oldøich Èech, DrSc., FCMA, emeritní pøednosta Kliniky ortopedicko-traumatologické

3. LF UK v Praze
• prof. MUDr. Rastislav Druga, DrSc., FCMA, pøednosta Anatomického ústavu 2. LF UK v Praze
• prof. MUDr. Jan Dvoøáèek, DrSc., FCMA, emeritní pøednosta Urologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze

Øádní
èlenové
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• prof. MUDr. Miroslav Eber, CSc., FCMA, profesor Kliniky zubního lékaøství LF Univerzity Palackého
v Olomouci

• prof. MUDr. Miroslav Fára, DrSc., FCMA, emeritní profesor Kliniky plastické chirurgie 3. LF UK v Praze
• prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc., FCMA, pøednosta Anatomického ústavu 1. LF UK v Praze
• prof. MUDr. Eva Havrdová, CSc., FCMA, Neurologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze
• prof. MUDr. Jan Herget, DrSc., FCMA, vedoucí Ústavu fyziologie 2. LF UK v Praze
• prof. MUDr. Jan Holèík, DrSc., FCMA, pøednosta Ústavu sociálního lékaøství a veøejného zdravotnictví

LF MU v Brnì
• prof. MUDr. Karel Horký, DrSc., FACP (Hon.), FCMA, emeritní pøednosta II. interní kliniky kardiologie

a angiologie 1. LF UK a VFN v Praze
• prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych., FCMA, øeditel Psychiatrického centra Praha, pøednosta

Kliniky psychiatrie a lékaøské psychologie 3. LF UK v Praze a èlen Uèené spoleènosti ÈR
• prof. MUDr. Jan Evangelista Jirásek, DrSc., FCMA, vedoucí vìdecký pracovník Ústavu pro péèi

o matku a dítì v Praze
• prof. MUDr. Ctirad John, DrSc., FCMA, èlen Vìdecké rady AV ÈR a èlen Uèené spoleènosti ÈR
• prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc., FCMA, profesor I. interní kliniky 1. LF UK v Praze a èlen Uèené

spoleènosti ÈR
• MUDr. František Koukolík, DrSc., FCMA, primáø patologického oddìlení Fakultní Thomayerovy

nemocnice v Praze
• prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc., FCMA, emeritní pøednosta Kliniky dìtské hematologie a onkologie

2. LF UK a FN Motol v Praze
• prof. MUDr. Radana Königová, CSc., FCMA, Klinika popáleninové medicíny 3. LF UK a FN Královské

Vinohrady v Praze
• prof. MUDr. Jiøí Kraml, DrSc., FCMA, emeritní pøednosta Ústavu lékaøské biochemie 1. LF UK v Praze
• prof. MUDr. Miloslav Kršiak, DrSc., FCMA, pøednosta Ústavu farmakologie 3. LF UK v Praze
• prof. MUDr. Vladimír Køen, DrSc., FCMA, Ústav biologie a lékaøské genetiky 1. LF a VFN v Praze
• prof. MUDr. Pavel Kuchynka, CSc., FCMA, pøednosta Oftalmologické kliniky 3. LF UK Praha a FN

Královské Vinohrady v Praze
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• prof. RNDr. Dr.h.c. Jaroslav Kvìtina, DrSc., FCMA, vìdecký pracovník Ústavu experimentální
biofarmacie AV ÈR a PRO.MED.CS Praha a.s., profesor Ústavu humánní farmakologie a toxikologie Veterinární
a farmaceutické univerzity v Brnì

• prof. MUDr. Jan Lebl, CSc., FCMA, pøednosta Pediatrické kliniky 2. LF UK v Praze
• prof. MUDr. Jan Libiger, CSc., FCMA, pøednosta Psychiatrické kliniky LF UK v Hradci Králové
• prof. MUDr. Josef Marek, DrSc., FCMA, emeritní pøednosta III. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze
• prof. MUDr. Pavel Mareš, DrSc., FCMA, vìdecký pracovník oddìlení vývojové epileptologie

Fyziologického ústavu AV ÈR v Praze
• prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc., FCMA, Klinika dìtského a dorostového lékaøství 1. LF UK a VFN

v Praze a èlen Uèené spoleènosti ÈR
• prof. MUDr. Jiøí Mazánek, DrSc., FCMA, pøednosta Stomatologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze
• prof. MUDr. Soòa Nevšímalová, DrSc., FCMA, emeritní pøednostka Neurologické kliniky 1. LF UK

a VFN v Praze
• prof. MUDr. Bohuslav Ošťádal, DrSc., FCMA, Fyziologický ústav AV ÈR v Praze
• prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc., FCMA, III. chirurgická klinika 1. LF UK a FN Motol v Praze
• prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc., FCMA, øeditel Revmatologického ústavu v Praze
• prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc., FCMA, pøednosta Kardiocentra IKEM Praha
• prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc., FCMA, pøednosta Neurologické kliniky LF MU a FN U svaté Anny v Brnì
• prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc., FCMA, emeritní pøednosta Ústavu normální, patologické a klinické

fyziologie 3. LF UK v Praze
• prof. MUDr. Evžen Rùžièka, DrSc., FCMA, pøednosta Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze
• prof. MUDr. Vratislav Schreiber, DrSc., FCMA, III. interní klinika – laboratoø endokrinologie a metabolizmu

1. LF UK a VFN v Praze a èlen Uèené spoleènosti ÈR
• prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc., FCMA, Anatomický ústav 1. LF UK v Praze
• prof. MUDr. Antonín Sosna, DrSc., FCMA, pøednosta I. ortopedické kliniky 1. LF UK a FN Motol v Praze
• prof. MUDr. RNDr. Luboslav Stárka, DrSc., FCMA, vìdecký pracovník Endokrinologického ústavu

v Praze a èlen Uèené spoleènosti ÈR



18

• prof. MUDr. Jan Starý, DrSc., FCMA, pøednosta Kliniky dìtské hematologie a onkologie 2. LF UK
a FN Motol v Praze

• prof. MUDr. Štìpán Svaèina, DrSc., MBA, FCMA, pøednosta III. interní kliniky 1. LF UK a VFN
v Praze

• prof. MUDr. Josef Syka, DrSc., dr.h.c., FCMA, vedoucí oddìlení neurofyziologie sluchu Ústavu
experimentální medicíny AV ÈR v Praze

• prof. MUDr. Eva Syková, DrSc., FCMA, øeditelka Ústavu experimentální medicíny AV ÈR v Praze
a vedoucí Ústavu neurovìd 2. LF UK

• prof. MUDr. Milan Šamánek, DrSc., FESC., FCMA, vedoucí výzkumný pracovník Dìtského
kardiocentra, FN Motol v Praze

• prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. MBA, FCMA, vedoucí Laboratoøe pro endokrinologii a metabolizmus
pøi III. interní klinice a 1. zástupce pøednosty III. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze

• prof. MUDr. Jindøich Špinar, CSc., FCMA, Interní kardiologická klinika – Spoleèná pracovištì
s Fakultní nemocnicí Brno – pracovištì medicíny dospìlého vìku – LF MU v Brnì

• prof. MUDr. Miloš Štejfa, DrSc., FESC., FCMA, emeritní profesor LF MU v Brnì
• prof. MUDr. Jan Štìpán, DrSc., FCMA, vìdecký pracovník Revmatologického ústavu v Praze a èlen

Uèené spoleènosti ÈR
• prof. MUDr. Jiøí Štork, CSc., FCMA, Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
• prof. MUDr. Jaromír Švestka, DrSc., FCMA, Psychiatrická klinika FN Brno
• prof. MUDr. Jiøí Vítovec, CSc., FCMA, pøednosta I. interní kardioangiologické kliniky LF MU,

FN U sv. Anny v Brnì
• prof. MUDr. Vladimír Vonka, DrSc., FCMA, Ústav hematologie a krevní transfuze v Praze a èlen

Uèené spoleènosti ÈR
• prof. MUDr. František Vosmík, DrSc., FCMA, Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN

v Praze
• prof. MUDr. Maxmilián Wenke, DrSc., FCMA, profesor Fakulty všeobecného lékaøství UK v Praze
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• prof. MUDr. Jiøí Widimský st., DrSc., FESC, FAHA, FCMA, vìdecký pracovník Kliniky kardiologie
IKEM Praha

• prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., FCMA, pøednosta III. interní kliniky FNKV a 3. LF UK v Praze
• prof. MUDr. Jiøí Zeman, DrSc., FCMA, Klinika dìtského a dorostového lékaøství 1. LF UK a VFN v Praze
• prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, FCMA, dìkan 1. LF UK v Praze, pøednosta Ústavu klinické

biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN v Praze
• prof. MUDr. Eduard Zvìøina, DrSc., FCMA, Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol

v Praze
• prof. MUDr. Petr Zvolský, DrSc., FCMA, Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Èestní èlenové
• MD Pavel Hamet, PhD., CSPQ., FRCP(C), øeditel výzkumu Centre Hospitalier de l’ Université de

Montreal a profesor vnitøního lékaøství na univerzitì v Montrealu, Kanada
• prof. Solomon Halbert Snyder, MD, Distinguished Service professor of Neuroscience, Pharmacology

and Psychiatry, Johns Hopkins Medical School
• Sir Peter Lachmann, ScD, FRS, FmedSci, emeritus Sheila Joan Smith profesor imunologie na

Universitì v Cambridge a fellow Christ’s College a honorary fellow of Trinity College, Cambridge,
jakož i Imperial College

• Prof. Dr. Ivan Lefkovits, zakládající èlen Basilejského imunologického institutu (BII)

Èestní
èlenové
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Klubová setkávání
Èlenové ÈLA se pravidelnì setkávají ètyøikrát do roka. Na tìchto setkáních
jsou èleny akademie, pøípadnì vyzvanými hosty pøedneseny zajímavé pøed-
nášky z jejich oboru. Od roku 2011 jsou tato setkání otevøena i pro studenty
z lékaøských fakult a zájemce mimo ÈLA. Na klubových setkáních zaznìlo již
mnoho zajímavých pøednášek. Mìli jsme možnost slyšet prof. Evu Sykovou,
prof. Jana Libigera, prof. Cyrila Höschla, prof. J. E. Jiráska, prim. Michala
Maršálka, prof. Jana Pirka, prof. Pavla Pafka, prof. Evžena Rùžièku, prof. Ri-
charda Rokytu, prof. Radanu Königovou, prof. Jana Hergeta, dr. Martina
Brunovského a mnoho dalších.

Klubové setkání ve Faustovì domì

Prof. Pafko diskutoval problémy
èeské chirurgie

Prof. Rùžièka hovoøil o tremoru
u malíøe Maxe Švabinského
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Koncerty
Každý rok se èlenové ÈLA setkávají na slavnostním shromáždìní, kde jsou
pøijímáni noví èlenové ÈLA, kteøí z rukou pøedsedy akademie obdrží diplo-
my. Po skonèení oficiální èásti se konají koncerty našich pøedních umìlcù.
Za osm let èinnosti ÈLA se èlenové akademie, lékaøi, politici, umìlci a další
hosté mìli nejen možnost sejít a vzájemnì diskutovat, ale také slyšet mno-
ho vynikajích hudebních tìles a prvotøídních umìlcù: Èeskou filharmonii
pod taktovkou Jiøího Bìlohlávka se sólistou Ivanem Moravcem, Komorní fil-
harmonii Pardubice pod vedením Libora Peška s Václavem Hudeèkem, Alž-
bìtou Vlèkovou a Slávkou Pìchoèovou, Filharmonii Brno s Ivanem Ženatým
a Slávkou Pìchoèovou pod vedením Martina Turnovského, soubor Praga
Camerata pod vedením Pavla Hùly a mnoho dalších. Dne 23. bøezna 2012
jsme se tìšili z vystoupení Pavel Hass Quartet.

Kongresy
Již pìt let poøádá ÈLA kongresy s rùzným zamìøením a s tématy, jež mohou
oslovit širokou lékaøskou obec napøíè obory medicíny. Tyto mezioborové
kongresy se již staly tradièní souèástí odborných setkání, jichž se zúèastòují
lékaøi ze všech medicínských oborù vèetnì praktických lékaøù.
V prvním roèníku v roce 2006 bylo téma zamìøené na bolest. Kongres s ná-
zvem Bolest je všudepøítomná se konal v Liberci 27.–29. dubna. Druhý
kongres byl zamìøen na problematiku dýchání. Konal se ve dnech 27.–29.
listopadu 2008 v Grandhotelu Pupp v Karlových Varech a nesl název Dý-
chání – podmínka života. Na tøetí kongres s názvem Emoce v medicínì
zavítali odborníci i posluchaèi v termínu 25.– 27. listopadu 2010 opìt do Kar-
lových Varù. Kongres Emoce v medicínì II s podtitulem Emoce v životním
cyklu èlovìka se konal ve dnech 20.–22. øíjna 2011. V roce 2012 se bude

Ivan Ženatý a Filharmonie Brno
Rudolfinum 7. 3. 2009

Praga Camerata
Anežský klášter 20. 3. 2010
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v Grandhotelu Pupp v Karlových Varech 15.–17. listopadu konat již 5. mezi-
oborový kongres ÈLA s názven Emoce v medicínì III. V odborném progra-
mu zazní pøednášky zamìøené na úzkost, stres a životní styl.

Odborná vyjádøení a aktivity èlenù ÈLA ve FEAM
Èlenové akademie jsou zváni k odborným diskuzím a vyjádøením, a to jak
v Èeské republice, tak ve Federaci evropských lékaøských akademií se sí-
dlem v Bruselu (FEAM). Naši delegáti a experti jsou pravidelnými úèastníky
tìchto odborných setkání, jež se konají v rùzných evropských mìstech a vì-
nují se vìtšinou závažným otázkám veøejného zdravotnictví z evropské per-
spektivy. Z tìchto pravidelných jednání jsou závìry a doporuèení pøedává-
ny Evropské komisi, parlamentu a dalším subjektùm. Ve dnech 21.–22.
kvìtna 2005 byla jako hostící organizace vybrána Èeská lékaøská akademie
a toto mezinárodní zasedání se konalo v Karolinu Univerzity Karlovy.

Stanoviska ÈLA k aktuálním otázkám:
• k problematice fetálního (tìhotenského) alkoholového syndromu,
• k návrhu vìcného zámìru zákona o výzkumu na lidských embryonálních

kmenových buòkách,
• k eutanazii (diskuze a semináøe se konaly se 13. února 2008 v Lékaøském

domì Èeské lékaøské spoleènosti J. E. Purkynì a v 11. bøezna 2008 v Se-
nátu ÈR).

Emoce v medicínì
Grandhotel Pupp øíjen 2011

Semináø o eutanazii
Senát ÈR 11. 3. 2008
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Revue Èeské lékaøské akademie
ÈLA vydává vlastním nákladem èasopis Revue Èeské lékaøské akademie.
Tento èasopis je vydáván jedenkrát roènì a jeho obsahem jsou aktuální od-
borné èlánky od èlenù ÈLA a vyzvaných hostù, zprávy z Federace evrop-
ských lékaøských akademií, z kongresù ÈLA, aktuální otázky z medicíny,
stanoviska a odborná vyjádøení a pøehled èinnosti ÈLA.
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Podìkování
Dìkujeme všem dárcùm a sponzorùm, kteøí v prùbìhu 10 let významnì podporovali Nadaci
Academia Medica Pragensis a Èeskou lékaøskou akademii:

Agrofert holding
Academia trio
Apotex
Astra Zeneca Czech Republic s.r.o.
Bristol-Myers Squibb s.r.o.
Congrex Holland B.V.
Èeská filharmonie
Èeská neuropsychofarmakologická spoleènost
Eli Lilly ÈR s.r.o.
IDS Praha, a.s.
ING
Janssen Cilag
Johnson and Johnson
Krka
Lundbeck
MUCOS Pharma
Nadace Zdeòka Bakaly
Novartis s.r.o.
Optys
Pfizer spol. s r.o.
Richter Gedeon
RWE Transgas a.s.
Sanofi Aventis
Schering-Plough Central East AG
United Way International
Zentiva

Jaroslava Borovièková
MUDr. Helena a prof. MUDr. Richard Balonovi
(USA)
Ing. Vlastimil Bárta
Jiøí Bìlohlávek
prof. MUDr. Miroslav Fára, DrSc.
Renata a Richard Figerovi
prof. MUDr. Pavel Grof, FRCpsych. (Kanada)
prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCpsych.
Václav Hudeèek
prof. Ivan Moravec
Pavel Haas Quartet
Libor Pešek
Slávka Pìchoèová
Pražské trio
prof. MUDr. Blanka Schaumann (USA)
Zdenìk Svìrák
Martin Turnovský
Ivan Ženatý
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