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Nemám konflikt zájmu



Osnova sdělení

Význam akademické medicíny

Akademická kariéra v našem oboru a klinická praxe

Stav akademické anesteziologie v ČR



Velmi relevantní téma pro každého nejen v našem oboru

Akademická anesteziologie předchází pokroku v klinické praxi

Rozšiřování sub-specializací v oboru

Získávání mezioborové reputace, prestiže a povědomí

Rozvoj osobnosti, týmová práce, mezinárodní kontakty a spolupráce



Klinická péče – použití vědomostí

Výuka – sdílení vědomostí

Výzkum – tvoření vědomostí



Intelektuální stimulace

Trendy v oboru

Vlastní zapojení do zvyšování kvality péče a reputace v rámci instituce

Upevnění svého postavení na klinice

Dopad na rozvoj kariéry (vedoucí funkce na fakultním pracovišti)

Mám se já, klinik, zajímat o výzkum?



Optimální je začít na začátku vlastní klinické kariéry

Rozvoj témat

Mezinárodní týmové spolupráce

Akademický postup

H-index

Akademická medicína a klinická praxe







prof. Hahn

prof. Malbrain prof. Lehmann



průměrný počet publikací: 59

průměrný počet citací: 482

průměrný H-index: 11

(data k 28. 8. 2022)

Publikační činnost přednostů KARIM v ČR



Rozvoj klinických sub-specializací

Inovace v klinice, management zdrojů

Výuka pre- i postgraduální

Budoucnost oboru samého

Wood M., Anesth Analg 2013; 116:1–3

Směry akademické anesteziologie 



Shrnutí

Velmi relevantní téma

Rozvoj oboru i osobnosti lékaře

Obohacení každodenní rutiny

Akademická dráha je dlouhá, ale „odměňující“

Anestetista vs. anesteziolog

-> kurz a “platforma” pro záštitu výzkumu pod IPVZ



Děkuji za pozornost
astapenko.d@seznam.cz

“To each one of you the practice of medicine will be very much as you make it:
to one a worry, a care, a perpetual annoyance;

to another, a daily joy and a life of as much happiness 
and usefulness as can well fall to the lot of man.”
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