
MUDr. Vladimír Marek
Zkušenosti ze Salzburského lékařského semináře Medical Quality / Safety 2013, 
příklad implementace projektu zvyšování kvality ve vlastní praxi praktického lékaře.

Doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D. 
Zvyšování kvality a bezpečí pacientů v primární péči – iniciativy odborné společnosti

MUDr. Naďa Pavlíčková 
Jak zvýšit kvalitu péče při srdeční zástavě? Zkušenosti s výukou resuscitace dle evropských doporučení.

Prof. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D.
Farmakoekonomika v psychiatrii - zvyšování kvality péče

Trendy ve zvyšování kvality a bezpečí pacientů v ČR a Evropě 

Své poznatky a zkušenosti budou prezentovat:

Dne 13. listopadu 2013 od 10.00 do 15.00

 
v Evropském domě, Jungmannova 24, Praha 1

Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové | Open Medical Club ČR
Vás srdečně zvou na seminář s diskusí na téma

s cílem sdílet odborné informace a informovat o zkušenostech z praxe.

www.vdv.cz | www.openmedicalclubcr.com | www.facebook.com/vybor.dobre.vule 

Vstup zdarma po přihlášení na kocnarova@vdv.cz nebo na bezplatné lince 800 111 010

Více informací o přednášejících najdete na www.openmedicalclubcr.com



MUDr. Vladimír Marek
ukončil Lékařskou fakultu Masarykovy Univerzity Brno v roce 1998 a v současnosti působí jako praktický 
lékař v Brně. Je krajským konzultantem Společnosti všeobecného lékařství JEP pro Jihomoravský kraj, 
aktivně se účastní seminářů SVL JEP v Brně a organizuje regionální vzdělávání akce pro lékaře. 
Absolvoval vzdělávací program Kompetentní interní trenér, dvakrát se zúčastnil Salzburského lékařského 
semináře Family Medicine (2006, 2008) a v roce 2013 semináře Medical Quality and Safety. 
Zúčastnil se také semináře Quality Improovemen in General Practice – EQUIP Course Praha. 
Byl hlavním řešitelem ve výzkumu REACH OUT a CRUCIAL. Od r. 2009 je členem zkušební komise 
praktické části atestační zkoušky Všeobecné praktické lékařství, spoluorganizuje a přednáší na pravidel-
ných předatestačních kurzech Novinky ze všeobecného praktického lékařství.   

MUDr. Naďa Pavlíčková
promovala na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze v r.1997 a v současnosti působí 
na Anesteziologicko – resuscitačním oddělení Nemocnice České Budějovice jako anesteziolog 
na akreditovaném pracovišti ARO. Od roku 2009 učí na Jihočeské Univerzitě na Zdravotně - sociální 
fakultě, obor Zdravotnický záchranář, předmět Anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicína. Má 
atestaci z oboru Anesteziologie a resuscitace. Je absolventkou kurzu Advanced life support provider. 
V roce 2011 absolvovala Salzburgský lékařský seminář Anaesthesiology. Od r. 2011 má na starosti 
pravidelnou výuku resuscitace pro lékaře a sestry v Nemocnici České Budějovice. 

 

Doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D.                                                                                                     
je přednostou Ústavu všeobecného lékařství 1. LF UK v Praze. Od roku 1985 působí jako praktický lékař 
v Praze 8 v Karlíně a od roku 1997 jako soukromý lékař. V roce 1981 ukončil studium na Fakultě dětského 
lékařství UK v Praze, má dvě atestace v oboru všeobecné lékařství (1985,1990). V letech 1993 - 2003 
působil jako odborný asistent Katedry všeobecného lékařství Institutu pro postgraduální vzdělávání 
ve zdravotnictví. Další oblastí jeho odborného zájmu je kvalita a bezpečí péče poskytované ve všeobec-
ném praktickém lékařství. Na toto téma publikuje a přednáší. Řídil projekt MZ ČR na tvorbu akreditačních 
standardů pro všeobecné ambulance a společný projekt MZ ČR a WHO Sledování nežádoucích událostí 
v primární péči. Je předsedou akreditační komise pro obor VPL, členem komise MZ ČR pro kvalitu a 
bezpečí, členem Etické komise MZ ČR a členem Evropské skupiny pro kvalitu v primární péči EQuiP. 
Je členem redakčních rad několika odborných periodik. Dlouhodobě působí ve výboru Společnosti všeo-
becného lékařství ČLS JEP. Společnost VL zastupuje v evropských a světových organizacích praktic-
kých/rodinných lékařů. Byl předsedou organizačního výboru světové konference WONCA 2013 v Praze.  

Prof. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D.
působí na Lékařské fakultě v Hradci Králové na Psychiatrické klinice a ve Fakultní nemocnici v Hradci 
Králové, Ostravské Univerzitě v Ostravě na Lékařské fakultě na Katedře interních oborů a ve Fakultní 
nemocnici Ostrava na Oddělení psychiatrickém. Vzdělání ukončil v roce 1986 na Lékařské fakultě 
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně (nyní Masarykova Univerzita) v Brně v oboru všeobecné lékařství, 
má dvě atestace v oboru psychiatrie. V roce 2004 se stal docentem a v roce 2010 profesorem pro obor 
psychiatrie na UK v Praze - Lékařská fakulta v Hradci Králové. Absolvoval Salzburský lékařský seminář 
Psychiatry v roce 1996 a odborné stáže v USA na The Nathan S. Kline Institute for Psychiatric Research 
a The National Institute of Mental Health se zaměřením na farmakoekonomiku. Je členem mnoha 
českých a světových odborných společností (World Psychiatric Association, Section on Mental Health 
Economics, World Federation of Societies of Biological Psychiatry, Task Force on Genetics, Association 
of European Psychiatrists a dalších), redakčních rad odborných časopisů (The Journal of Mental Health 
Policy and Economics, European Psychiatry, Psychiatrie pro praxi a dalších). 
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Prezentující:


