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 chirurg, organizátor, vědec 
-  zakladatel prvního trauma centra a multidisciplinární
   ICU pro trauma/chirurgii

-  autor teorie hemodynamické adaptace na inzult 
… „high risk surgical patient“., „supranormal DO2  / VO2“, koncept „oxygen debt“ …

…  zavedl do praxe  „fluid bolus therapy“ 

…  propagátor SGTD 
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 chirurg, organizátor, vědec, učitel, řečník  
-  zakladatel prvního trauma centra a multidisciplinární
   ICU pro trauma/chirurgii

-  autor teorie hemodynamické adaptace na inzult 
… „high risk surgical patient“., „supranormal DO2  / VO2“, koncept „oxygen debt“ …

…  zavedl do praxe  „fluid bolus therapy“ 

…  propagátor SGTD 

-  autor/spoluautor více jak 700 publikací a 55 knih
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 chirurg, organizátor, vědec, učitel, řečník  
 vizionář, spoluzakladatel SCCM   

Max Harry Weil                            Peter Safar                      William C Shoemaker   
   (1927-2011)                              (1924-2003)                             (1923-2016)
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„I cannot imagine a more important new innovation than an intensive care unit
(ICU). Like Apple and Microsoft changed the world by enabling people to have 
personal computers and “smart phones”, the ICU envisioned more than 50 years 
ago by Drs. (Professors) Max Harry Weil, Peter Safar, and William C. 
Shoemaker and a handful of others has changed the medical world and has 
become the high quality focal point for the care of critically ill patients.“
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 chirurg, organizátor, vědec, učitel, řečník  
 vizionář, spoluzakladatel SCCM   

 můj učitel a přítel   
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 cestoval jsem za ním na jeho přednášky …
 nesmazatelný vliv jeho školy na můj odborný
     růst … 

 spousta osobních setkání …   

 v závěru již pouze korespondence …   
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prof. A. Kübler (Poznaň, PL)

„Pokud se jedná o hemodynamiku, potom jsme
  všichni děti Williama Shoemakera …“ 

Kdo byl William C. Shoemaker  (1923-2016)




	Snímek 1
	Snímek 2
	Snímek 3
	Snímek 4
	Snímek 5
	Snímek 6
	Snímek 7
	Snímek 8
	Snímek 9
	Snímek 10
	Snímek 11
	Snímek 12
	Snímek 13

