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narozen

17.7.1976, Kutná Hora

stav

ženatý

telefonní kontakt
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IČ

007 85 865
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zaměstnání

TERAneuro s.r.o.
náměstí Míru 149
667 14 Židlochovice

Neurologie a rehabilitace Skopalíkova
Skopalíkova 4376/6
615 00 Brno - Židenice

I. chirurgická klinika, oddělení a ambulance (neurologie)
Fakultní nemocnice U sv. Anny, Brno
Pekařská 53
656 91 Brno

Neurologie- rehabilitace, s.r.o., ambulance
Hudcova 74 A
621 00 Brno - Medlánky

I. neurologická klinika, JIP
Fakultní nemocnice U sv. Anny, Brno
Pekařská 53

656 91 Brno

vzdělání


základní škola, Čáslav, 1983-1991



gymnázium, Čáslav, 1991-1995



lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno, 1995-2001
studentská vědecká činnost v oboru kardiochirurgie

praxe v oboru
 I. neurologická klinika fakultní nemocnice U svaté Anny, Brno
standardní a akutní lůžka 2001- 2006
pohotovostní služby
2002- dosud
předatestační příprava - interna, infekční lékařství, chirurgie, psychiatrie


I.chirurgická klinika fakultní nemocnice U svaté Anny, Brno- neurologický konziliář, 2006-dosud



Komplexní cerebrovaskulární centrum, Fakultní nemocnice U sv. Anny, Brno- pohotovostní služby, 2005dosud



Mezinárodní centrum klinického výzkumu (ICRC), Fakultní nemocnice U sv. Anny, Brno, 4/2014- 12/2015



Soukromá neurologická ambulance, Brno, 2006- dosud



Soukromá neurologická ambulance, Židlochovice, březen 2018- dosud



Neurosonologické vyšetření včetně TCCD v rámci KCC a v neurologické ambulanci







členství

atestace I. stupně v oboru neurologie, Praha, X/2004
licence pro výkon soukromé lékařské praxe v oboru neurologie XI/2006
přiznání specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání v oboru
neurologie, Praha, III/2007
absolvent mimořádné odborné stáže „Základy neurosonologie“ III/2009, IPVZ Brno
oprávnění I. stupně odborné způsobilosti k provádění výkonů v oblasti Myoskeletální
medicíny IV/2011, IPVZ Brno
přednášková činnost (problematika iktů, bolesti hlavy, myoskeletální medicína, etc.)
Česká lékařská komora
Česká lekařská společnost J. E. Purkyně
Společnost pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy (Czech Headache Society)
European Society of Neurosonology and Cerebral Hemodynamics

klinické zkušenosti







obecná neurologie
bolesti hlavy
myoskeletální medicína
neurovaskulární onemocnění, problematika iktů
epilepsie a záchvatová onemocnění
demyelinizační onemocnění, roztroušená skleróza

zkušenosti s farmaceutickými multicentrickými studiemi
(sponzor, léčivá látka, fáze studie, onemocnění, studijní pozice, rok)

* Astra Zeneca, srovnání účinku Ticagrelor versus Aspirin, fáze III, sekundární prevence akutního mozkového
infarktu nebo TIA, investigátor, 2013- 2016
* Ipsen Pharma SAS, botulotoxin+rehabilitace, fáze IIIb/IV, aplikace botulotoxinu u pacientů se spastickou
hemiparesou v kombinaci s autorehabilitací, investigátor, 2016-2018
* Alder BioPharmaceuticals, Inc., intravenózní aplikace monoklonální protilátky proti CGRP (kalcitonin generelated peptide), fáze III, prevence chronické migrény, investigátor, 2017-2018
publikační činnost
Čapov, Souček a kolektiv. Základy diferenciální diagnostiky. Masarykova univerzita. Brno 2014. ISBN 978-80210-7612-9.

jazyky


němčina



angličtina



ruština (základ)

