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Prof. MUDr. V. Staněk, CSc., FESC, osmdesátníkem

Dne 30. června 2013 oslaví osmdesátiny prof. MUDr. Vladimír 
Staněk, CSc., FESC, dlouholetý přednosta Kliniky kardiologie IKEM 
v Praze a jeden z jeho ředitelů. Práci v této instituci věnoval většinu 
svého profesionálního života. Od roku 1965 pracoval jako vědecký 
pracovník tehdejšího Ústavu pro choroby oběhu krevního (ÚCHOK) 
v Praze - Krči, což byl jeden z výzkumných ústavů, které se v roce 
1971 staly součástí nově vzniklého Institutu klinické a experimentální 
medicíny. V letech 1978 -1989 vedl profesor Staněk koronární 
jednotku II. interní výzkumné základy IKEM. Po revolučních změnách 
nahradil v čele II. interní výzkumné základny IKEM profesora Fabiána 
a toto pracoviště dostalo nový název: Klinika kardiologie IKEM. Kromě 
toho byl v tomto roce i ředitelem IKEM. Ve funkci přednosty Kliniky 
kardiologie IKEM setrval do února roku 2001. Mezitím byl jmenován 
profesorem vnitřního lékařství na Masarykově univerzitě v Brně. Byl 
prezidentem České kardiologické společnosti a řadu let šéfredaktorem 
časopisu Cor et Vasa. Navíc je i dlouholetým vedoucím subkatedry 
kardiologie IPVZ a spolu s profesorem Widimským seniorem vychovali 
a vyzkoušeli celé generace kardiologů. Profesor Staněk dosud pracuje 
na klinice -  zabývá se grantovým projektem o genetické determinaci 
ischemické choroby srdeční - a je stále činný jako předseda Společné 
etické komise IKEM a FTN v Praze i jako vedoucí subkatedry 
kardiologie IPVZ. 

Organizací tohoto přednáškového dne bych rád panu profesorovi 
poděkoval za vše, co pro českou kardiologii, a zejména pro rozvoj 
kardiologie v IKEM, vykonal. Jménem všech spolupracovníků Kliniky 
kardiologie IKEM mu přeji k jeho životnímu jubileu pevné zdraví 
a hodně elánu do dalších let. 

prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc., FESC
přednosta Kliniky kardiologie IKEM



odborný program

9.30–10.00 Registrace

10.00–10.10   slavnostní zahájení 
A. Herman, ředitel IKEM

10.10–10.30  Prof. Mudr. Vladimír staněk, Csc., 
FEsC, osmdesátníkem 
J. Widimský

10.30–10.50   Klinika kardiologie IKEM 
J. Kautzner

10.50–11.20  Komplexní péče o nemocné po 
srdeční zástavě 
J. Kettner  

11.20–11.50   Intervenční léčba akutního infarktu 
myokardu 
M. Želízko

11.50–12.20  Katetrizační léčba fibrilace síní 
R. Čihák

12.20–13.20 oběd

13.20–13.50  Vývoj indikací k transplantaci srdce 
I. Málek

13.50–14.20  Zobrazovací metody v kardiologii 
R. Kočková

14.20–14:50  novinky v diagnostice a léčbě plicní 
hypertenze 
H. Al Hiti

14:50–15:00 Závěr



Svou účast potvrďte na sekretariátě Kliniky kardiologie 
IKEM u pí Klepačové, tel. +420 236 055 006, 

email pakw@ikem.cz.


