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Zpráva Akademického centra pro kvalitu ve zdravotnictví LF MU za 

období 01/2016 - 12/2016 
 

Centrum založeno v Brně dne 21.02.2011 

 

Účel Akademického centra pro kvalitu ve zdravotnictví (CeKZ) 

CeKZ je organizační a technologický celek, jehož hlavní cíle jsou: tvorba a aplikace nových nástrojů a postupů 

(zdravotní informatika, eHealth), analýzy, expertní činnosti, modelování a scénáře v oblasti zdravotních systémů 

a koordinace tvorby a provozní zajištění vývoje, metodického sjednocování a editace standardů efektivní 

lékařské péče, standardů ošetřovatelské péče a vytváření metodicky sjednocujícího prostředí pro vytváření 

standardů ve zdravotnictví vůbec s cílem zlepšit kvalitu a bezpečnost zdravotní péče. Současně slouží centrum 

jako platforma kontinuálního vzdělávání svých členů a spolupracovníků ve zdravotním managementu a 

přenášení aktuálních poznatků z výše uvedených oblastí do výuky na LF MU včetně zapojení studentů do vlastní 

vědecké práce a jejich seznámení s organizací, postupy a aktuálními nástroji zdravotní informatiky podporující 

týmovou vědeckou spolupráci. K naplnění svých funkcí užívá metodiku projektového řízení. 

 

PROJEKTY 

 

Projekt: Advanced Training and Life Long Learning Program in Applied Health Sciences - 

AtHeal (Pokročilý výcvik a program celoživotního vzdělávání v oblasti aplikovaných 

zdravotních věd) 

 

Období řešení: 01.01.2014 - 30.12.2016 

Stav projektu: projekt finalizován 

Registrační kód projektu MU: 0862/2013 

Aplikovaný výsledek: Ne 

Typ projektu: partnerství  

Identifikátor výzvy  

Role MU v projektu: partner 

Kategorizace projektu: zahraniční 

Dotační/nedotační: dotační 

Investor 1: Evropská unie 

Programový rámec: TEMPUS 

 

Anotace česky: Projekt dalšího vzdělávání a celoživotní výcvik v oblasti aplikovaných lékařských a 

zdravotních věd je zaměřen na inovativní vzdělávací metody pro zlepšení odpovědnosti, kvality a 

bezpečnosti odborníků pracujících v oblasti aplikovaných lékařských a zdravotnických vědách. Cílem 

http://www.med.muni.cz/cekz


projektu je společně reformovat a modernizovat flexibilní interdisciplinární akreditovaný obor a 

profesní celoživotní vzdělávací program (Life Training Programme) v aplikovaných zdravotnických 

vědách. Flexibilní akreditovaná školení budou zajištěna školícími partnerskými institucemi, které 

nabízejí integrovaný studijní program. Jedná se o program celoživotního vzdělávání umožňující lidem 

ve všech fázích svého života účast ve stimulujících učících aktivitách napomáhajících v rozvoji a 

budování institucionálních a individuálních schopností a dovedností napříč geografickou oblastí 

"ENPI jih" (Libanon, Egypt, Marko) za pomocí partnerů z Evropy. Centrum pro kvalitu ve 

zdravotnictví pracovalo zejména v: 1. SWOT analýzách stávajících systémů celoživotního vzdělávání 

partnerských školících institucí, 2. supervizi realizace plánu projektu, 3. asistenci vedoucí instituci 

(Linnaeus University) 4. uskutečnění hostitelského semináře a školení. 

 

Anotace anglicky: Advanced Training and Life Long Learning Program in Applied Medical and 

Health Sciences is focused on innovative training methods for the improvement of accountability, 

quality and safety of professionals working in the area of applied medical and health sciences. The 

purpose of the project is to jointly reform and modernize a flexible inter-disciplinary training and 

professional life long program and diploma (LTP) in applied health sciences. A flexible training and 

diploma was issued by the partner institutions offering the integrated study program. It is a Lifelong 

Learning Program to enable people at all stages of their lives to take part in stimulating learning 

experiences and helping to develop strong institutional and individual capacity building across 

Southern Neighboring Area (ENPI South). MASARYK UNIVERSITY COMMITMENT 1.Particiapte 

in SWOT analysis, 2.Supervision of the project plan implementation, 3.Assisting LNU, 4.Hosting a 

CM and training workshop, 5.Receiving mobility staff, 6.Cooperation with other partners to achieve 

the objective of the project, 7.Participation in the planning, monitoring and management of the project. 

 

Projekt byl úspěšně ukončen, dne 19.10.2016 bylo oficiálně oznámeno spuštění výuky „Masters“ 

programu „Applied Health Siences“ Libanonskou Univerzitou v Beirutu 

http://www.ul.edu.lb/media/announcements/default.aspx?facultyId=0&announcementId=4471&lang=

2       

 
Kurz se skládá z následujících modulů: 

  
 

** 

 

Projekt: Pilot project on the promotion of self-care systems in the European Union. Platform of 

experts. - PiSCE (Pilotní projekt na podporu systémů sebe-péče v Evropské unii. Platforma 

odborníků.) 

 

Období řešení: 09. 2014 – 11. 2015 (prodlouženo Evropskou Komisí do 06/2017) 

Registrační kód projektu MU: 2013/D2/27 

Stav projektu: projekt v řešení 

Zveřejněno: http://www.muni.cz/research/projects/29543 

Role MU v projektu: partner 

Kategorizace projektu: Zahraniční 

Dotační/nedotační: Jiné projekty nedotačního charakteru v oblasti výzkumu a vývoje 

Investor 1: Evropská unie 

Programový rámec: Přímý soutěžní tender vypsaný EC vysoutěžený na základě vypsané zakázky 

http://www.ul.edu.lb/media/announcements/default.aspx?facultyId=0&announcementId=4471&lang=2
http://www.ul.edu.lb/media/announcements/default.aspx?facultyId=0&announcementId=4471&lang=2
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Anotace česky: Cílem projektu je návrh rámce pro sebe-péči pacientů v EU a navržení strategie k 

podpoře širšího provádění účinné sebe-péče vytvořením: - Obecných zásad k podpoře sebe-péče 

nemocných (selfcare) - Směrnice pro vývoj a tvorbu komunikačních nástrojů v této oblasti v rámci EU 

- Návrhu politických opatření a způsobu spolupráce v oblasti sebe-péče na úrovni EU - Vytvořením 

platformy odborníků v dané oblasti. 

 

Anotace anglicky: The main project outcome is to put in place a framework for action to enhance self-

care at EU level and develop strategies to support the broader implementation of effective self-care by 

producing: - Guideline on the promotion of Self-care - Guideline on the development and production 

of communication tools - Proposal for policy actions and collaboration on self-care at EU level - 

Creating a platform of experts Objectives shall be achieved by: 1. A cost/benefit analysis of patient 

self-care oriented health systems in the European Union and the current frameworks in place to 

enhance self-care oriented heath care systems and patients’ empowerment. 2. Transferability of best 

practices 3. The creation of a platform of experts in self-care and healthcare Objectives 1) and 2) will 

be carried out by a separate contractor, see EAHC contract N°EAHC/2013/Health/26. This tender 

contract concerns setting up and running the platform of experts in self-care, i.e. objective 3). 

 

Závěrečná konference se koná v Bruselu dne 17.03.2017 v International Auditorium, Brussels. 

Program konference je k dispozici na odkazu http://www.selfcare.me/?page_id=20 s hlavním obsahem 

týkajícím se: 

•    Scenarios for the future of Self-Care systems in Europe  

•    Guidelines for Self-Care, Communication Tools, and Proposals for policy actions and collaboration. 

S příspěvkem “A healthier Europe – perspectives and policies “ se konference zúčastní i ředitel DG 

SANTE pan John Ryan. Práce odvedená v rámci tohoto projektu vedla k vypsání tendru na projekt Pro Step 

(sebepéče u chronických chorob). Na práci tohoto projektu se CeKZ podílí (má svého zástupce v expertním 

panelu tohoto již schváleného a probíhajícího projektu). 
 

** 

 

Projekt: Standardy léčebných postupů a kvalita zdravotní péče (publikace Dashofer)  

 

Editorská činnost: Odborná publikace – „Standardy léčebných postupů a kvalita zdravotní péče“. 

Každoročně vychází 4 aktualizace. Každá aktualizace obsahuje 4 – 5 standardních léčebných postupů 

(dle rozsahu). Jedná se zhruba o 100 nových stran ročně. 

Tvorba vývojových diagramů: Ke každému standardnímu postupu jsou centrem vytvářeny vývojové 

diagramy a každý standard je centrem oponován. 

Publikační činnost: Do publikace „Standardy léčebných postupů a kvalita zdravotní péče“ jsou 

průběžně zařazovány články s aktuální zdravotnickou tématikou. 

 

** 

 

Projekty v návrhu: 

 

Development of Educational Centres in Medical Informatics (DECeMI)  

Role MU v projektu: partner 

Kategorizace projektu: Zahraniční 

Dotační/nedotační: Jiné projekty nedotačního charakteru v oblasti výzkumu a vývoje 

http://www.med.muni.cz/cekz
http://www.selfcare.me/?page_id=20


Investor 1: Evropská unie 

Programový rámec: výzva: Call: EAC/04/2015 (KA2: Cooperation for innovation and the exchange of 

good practices - Knowledge Alliances) 

 

Anotace česky: Biomedicínská a lékařská informatika (BMI) je velmi dynamická oblast, která se v 

posledních letech rychle vyvíjí. Pokroky v této oblasti výzkumu vedou k radikální změně způsobu, 

jakým je poskytována dnešní zdravotní péče. Během posledního desetiletí dochází ke snaze vytvářet 

nové kurzy a počet vysokých škol v Evropě, které nabízejí určitý stupeň BMI, roste. Rostoucí zájem o 

vzdělávání v oblasti BMI souvisí s tím, že řeší 3 rozvíjející se sektory v oblasti zaměstnanosti: Zdraví, 

IT a výzkum. BMI se dotýká řešení problémů v biologii a medicíně a zároveň klade nové požadavky 

na kompetence. Navrhovaná spolupráce přispěje k modernizaci vysokoškolské výuky na Ukrajině a 

zlepší spolupráci mezi institucemi v Evropské unii. Zdravotníci i technici budou mít možnost zlepšit 

své znalosti a dovednosti v oblasti zdravotní informatiky. 

 

Anotace anglicky: Biomedical and Medical Informatics (BMI) is a very dynamic field undergoing 

rapid evolution during the last decades. Advances in this research area lead to a radical change in the 

way health care is delivered today. During the last decade there has been an impressive trend to create 

new courses and the number of higher education institutions in Europe offering a BMI degree, both at 

graduate and undergraduate level. The increasing interest on BMI education and training is related to 

the fact that it addresses 3 growing sectors concerning employment: Health, IT and Research. 

Cooperation will provide a contribution to the modernisation of higher education in Ukraine and will 

enhance the networking among higher education institutions and enterprises across EU and PC. 

Centres will cover two target groups of medical professionals - students, health practitioners-trainees 

and two target groups of technical professionals – students, IT-engineers. Students will be provided 

with all necessary teaching materials in published and electronic form. Health practitioners and IT-

engineers will be able to improve their knowledge and skills or to gain new knowledge in modern 

aspects of medical informatics. 

 

 

Training for Medical Education via Innovative eTechnology (MediTec)  

Role MU v projektu: partner 

Kategorizace projektu: Zahraniční 

Dotační/nedotační: Jiné projekty nedotačního charakteru v oblasti výzkumu a vývoje 

Investor 1: Evropská unie 

vedoucí konsorcia: Leipzig University of Applied Sciences [HTWK]. 

 

Anotace česky: Cílem je podpořit a modernizovat zdravotnické vzdělávání založením inovativního 

školicího střediska s realistickými simulačními modely s cílem zlepšit výcvik praktických dovedností 

a soft-skills ve vzdělávání lékařů pro univerzity v Jordánsku, Íránu a Iráku. Širším cílem: 

- Vytvoření vzdělávacího centra pro školení učitelů a studentů na platformě inovativní zdravotnické 

techniky - trénink na inovativních technologiích na univerzitách v EU - Školení v oblasti inovativních 

technologií ve výuce - zlepšení vzdělávání - metodické koncepce vycházející z modernizovaných 

školení - rozvoj a poskytování multimediálních materiálů pro výcvik na inovativních technologiích na 

univerzitách. Implementace - 2 týdny školení pro studenty v jednotlivých partnerských zemích EU. 

 

Anotace anglicky: The Aim is to support and modernize of medical education by establishment an 

innovative training center  with realistic simulation models in order to improve the training of practical 

skills and soft skills in medical education for universities in Jordan, Iran and Iraq. Wider objective: 

- Establishing a training center to train teachers and students on innovative medical technology - 

Training on innovative technologies in EU universities - Adapting training on innovative technology 

in teaching process - Enhancement of training - methodical concepts based on modernized training 

courses - Development and Providing multimedia and materials for training on innovative 

technologies in universities. Implementation - 2 weeks Training for students in each EU partner 

countries. 
 

** 
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PUBLIKACE v roce 2016 

 

Bourek Aleš. How to Make Your Work Really Influence Future Healthcare: From Projects through 

Policies to Integration into Health Systems. Chapter 16 in: Anastasius Moumtzoglou editor. Design, 

Development, and Integration of Reliable Electronic Healthcare Platforms. (Part of the Advances in 

Healthcare Information Systems and Administration Book Series), p. 271-295, IGI Global Publishing, 

Hershey, Pennsylvania. 2017.  

ISBN13: 9781522517245, ISBN10: 1522517243, EISBN13: 9781522517252, doi: 10.4018/978-1-

5225-1724-5 (10.4018/978-1-5225-1724-5.ch016). 

 

Forýtková Lenka a Bourek Aleš. Standardy léčebných postupů a Kvalita ve zdravotnictví - Manuál 

zvyšování kvality péče pro nemocnice, polikliniky, praktické lékaře a specialisty. 1. vyd. Praha: 

Verlag Dashofer, 2016. 240 s. aktualizace 2016. ISSN 1803-120X. 

 

Staffa Erik, Bernard Vladan, Kubíček Luboš, Vlachovský Robert, Vlk Daniel, Mornstein Vojtěch, 

Bourek Aleš and Staffa Robert. Infrared thermography as option for evaluating the treatment effect of 

percutaneous transluminal angioplasty by patients with peripheral arterial disease. Vascular, London: 

Sage Publications Inc, 2017, vol. 25, No 1, p. 42-49. ISSN 1708-5381. 

doi:10.1177/1708538116640444. 
 

 

** 

 

VYZVANÉ PŘEDNÁŠKY 

 

22-23.11.2016. The European Health Station Collaboration for Change and Innovation Summit 

Brussels, Belgium pořádaný: European Health Management Association a F. Hoffmann La Roche, 

Ltd. 

 

** 

 

ORGANIZACE WORKSHOPU/KONFERENCE 

 

 

15.12.2016. European Society for Quality in Healthcare (ESQH) Annual General Meeting, Londýn, 

UK. 

 

Dr. Bourek je členem programové komise FRUCT20 (The 20th Conference of Open Innovations 

Association FRUCT & ISPIT seminar  https://fruct.org/conference20) 
 

 

** 

 

DALŠÍ ČINNOSTI: 

 

Dr. Bourek byl Evropskou Komisí jmenován členem Expertní skupiny efektivních způsobů investic do 

zdraví (Expert Panel on Effective Ways of Investing in Health, European Commission Health and 

http://www.med.muni.cz/cekz


Food Safety Directorate-general. (seznam jmenovaných odborníků Director-General for Health and 

Food Safety of the European Commission je dostupný na 

http://ec.europa.eu/health/expert_panel/experts/members_en ). 

Stručný popis a funkce Expertní skupiny na zdraví je dostupný v Health-EU newsletter 188 - Focus 

article Expert Panel on Health helps strengthen EU health systems 

(https://ec.europa.eu/health/node/51403_en ) 
 

Vedoucí centra je viceprezidentem Evropské společnosti pro kvalitu ve zdravotnictví (ESQH – 

European Society for Quality in Healthcare www.esqh.net), členem výkonného výboru CEESTAHC - 

Central and Eastern European Society of Technology Assessment in Health Care. 

 

Dr. Bourek je členem redakční rady International Journal of Health Care Quality Assurance 

(IJHCQA), International Journal of Reliable and Quality E-Healthcare (IJRQEH) 

 

Dr. Bourek se podílel jako člen řídícího výboru DG SANTE European Reference Networks – 

Evorpské sítě referenčních pracovišť (http://ec.europa.eu/health/ern/policy/index_en.htm). Zejména na 

produkci „ERN Assessment Manual and Toolbox „. 

Klíčovým úkolem externích odborníků byla pomoc při tvorbě příručky i finálních nástrojů. 

1. Zmapování stavu 

2. Přehled a obecné zmapování procesu posuzování 

3. Celkové schéma procesu posuzování 

4. Provozní kritéria pro zkoušku způsobilosti sítí a poskytovatelů péče 

5. Provozní kritéria pro referenční sítě a ostatní zdravotnická zařízení posuzovaná inspektory 

vycházejícími z právních předpisů EU 

6. Kontrolní seznam pro sebehodnocení uchazečů 

7. Posouzení příručky a technické sady nástrojů pro sítě a poskytovatele zdravotní péče 

8. Posouzení příručky a technické sady nástrojů pro nezávislé hodnotící instituce 

9. Poskytování zpětné vazby 

 

Také v důsledku dobře definovaných kritérií pro evaluaci a hodnocení institucí do vznikajících ERN 

byl výsledek výzvy „Call 2016“ velmi úspěšný. V první vlně bylo: 

• celkem 24 žádostí obdržených na ERN, 370 nemocnic a téměř 1000 vysoce specializovaných 

jednotek se zájmem o zapojení do ERN 

• 26 zemí (25 členských států EU + Norsko) zapojených do procesu 

 

15 prosince 2016 Výkonná rada European Reference Network Board of Member States schválila 

následujících 23 ERN: ERN on Rare Bone Disorders, ERN on Rare craniofacial anomalies and ENT 

disorders, ERN on Rare Endocrine Conditions, ERN on Rare and Complex Epilepsies, European Rare 

Kidney Diseases Reference Network, ERN on Rare Neurological Diseases, ERN on Rare inherited 

and congenital anomalies, ERN on Rare Respiratory Diseases, ERN on Rare and Undiagnosed Skin 

Disorders, ERN on Rare Adult Cancers (solid tumours), ERN on Rare Haematological Diseases, ERN 

for Rare Neuromuscular Diseases, ERN on Rare Eye Diseases, ERN on Genetic Tumour Risk 

Syndromes, ERN on Uncommon And Rare Diseases of the HEART, ERN on Rare Congenital 

Malformations and Rare Intellectual Disability, ERN for Rare Hereditary Metabolic Disorders, ERN 

for Paediatric Cancer (haemato-oncology), ERN on Rare Hepatological Diseases, ERN and 

Musculoskeletal Diseases Network, Rare Immunodeficiency, Autoinflammatory and Autoimmune 

Diseases Network, ERN on Transplantation in Children, ERN on Rare Multisystemic Vascular 

Diseases. 

 

Několik pracovišť z Brna a Masarykovy Univerzity se tak mohlo stát členy některých z výše 

uvedených Evropských referenčních sítí se všemi vyplývajícími výhodami a možnostmi. 

 

** 

 

Centrum má svého zástupce (člen expertního panelu) v běžícím projektu: 

http://ec.europa.eu/health/expert_panel/experts/members_en
http://www.esqh.net/
http://ec.europa.eu/health/ern/policy/index_en.htm
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Název Tendru EU: Pilot Project on Promoting Self-management for Chronic Diseases in Europe 

   (PRO-STEP) 

Financování:     Tender (no. SANTE/2015/D2/021) 

Vedoucí konsorcia:    European Patients’ Forum 

Počátek:   01/2016, předpokládaná doba trvání projektu 18 měsíců 

 

Anotace česky: Evropská komise má zájem na podpoře systémů sebe-péče v Evropské unii v rámci 

chorob, které typicky nevykazují progredující charakter. Výše uvedené konsorcium sdružuje 

organizace se širokou škálou odborných znalostí v oblastech relevantních pro sebe-péči při 

chronických onemocněních. Konsorcium je vedené organizací pacientů (European Patients Forum - 

EPF) a se skládá ze zástupců klíčových zástupců zúčastněných stran: Zdraví vzdělávání (DCHE), 

výzkum a implementace (FAD), a v oblasti veřejného zdraví (EFHH), jakož i na implementaci znalostí 

(expertní komise poradců řídícího výboru ). 

 

Anotace anglicky: Commission Decision C(2013)4940 of 2 August 2013 specified the initial 

framework for the promotion of self-care systems in the European Union within the scope of self-

limiting diseases (minor diseases). By Commission Decision C(2014)4127 of 25 June 2014 the 

Commission seeks to expand these activities by extending its scope from minor self-limiting diseases 

to chronic diseases (including chronic conditions and chronic disorders). The consortium brings 

together organisations with a broad range of expertise in fields and backgrounds relevant for self-care 

in chronic disease. The consortium is led by a patients’ organisation (EPF) and includes 

representatives of key stakeholders: health education (DCHE), research and implementation (FAD), 

and health policy (EFHH) as well as translation of knowledge (advisors to the steering committee). 

 

** 

 

29-30.06.2016 účast na pracovní konferenci PiSCE (projekt Sanco/2013/D2/27 – S12.682650) 

(Platform of Experts), Kodaň. 

 

** 

 

DLOUHODOBĚ SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE s CeKZ (mimo rámec projektových 

partnerských organizací) 

 

Avedis Donabedian Foundation (FAD) 

Avedis Donabedian-Universitat Autònoma de Barcelona Institute 

Provença, 293 (08037) Barcelona  

+34 93 207 66 08 

fad@fadq.org  

http://www.fadq.org/ 

 

European Society for Quality in Healthcare ESQH  

St. Camilus Hospital 

Shelbourne Roa 

Limerick, Limerick LK, Ireland 

Phone +353.61483658 

Fax: +353.61628042 

www.esqh.org 

http://www.med.muni.cz/cekz


 

Linnaeus University 

Faculty of Business, Economics and Design 

Universitetsplatsen 1 

SE-35195 Växjö 

SWEDEN 

Phone +46 (0)705 50 23 18   

+46 470 70 87 98   

Fax: +46 470 830 92   

www.lnu.se  http://www.lnu.se/ 

 

Technicka univerizta v Košiciach  

Fakulta elektrotechniky a informatiky  

Laboratorium priemyselneho inzinierstva  

Letna 9  

042 00 Košice  

Slovenska republika  

Tel:  +421 55 602 21 55  

Fax: +421 55 602 22 64  

kristina.zgodavova@tuke.sk 

www.tuke.sk 

 

Arab Center for Quality & Hospital Qualification for Accreditation ( ArCQQA) 

Arab Institute for Continuing Professional Development ( AICPD) 

Arab Medical Union  

Al Azbakeya Center 

Cairo, Egypt 

Phone +20 106 555 4072  

arcqqa@hotmail.com  

http://www.arcqqa.org 

https://www.facebook.com/ArCQQA 

 

National Center For Quality Assessment In Healthcare (CMJ/NCQA) 

Kapelanka str. 60, 30-347 Krakow, Poland 

secretariat@cmj.org.pl 

Tel: 0048 12 427 81 70 

www.cmj.org.pl 

 

Central and Eastern European Society of Technology Assessment in Health Care (CEESTAHC)  

ul. Starowiślna 17/3 

31-038 Kraków  

tel.  +48 12 357 76 34  

fax  +48 12 396 38 39  

e-mail. sekretariat@ceestahc.org  

www.ceestahc.org 

 

** 

 

EKONOMIKA 

 

Veškeré ekonomické záležitosti centra spravuje: 

Masarykova univerzita  

Lékařská fakulta  

Ekonomické oddělení  

Kamenice 5  

625 00 Brno-Bohunice  



     

 MASARYKOVA UNIVERZITA, LÉKAŘSKÁ FAKULTA  

 (Masaryk University, Faculty of Medicine) 
 Komenského náměstí 2, 662 43  Brno 
 IČO: 00216224 
 DIČ: CZ00216224 
  

CENTRUM PRO KVALITU VE ZDRAVOTNICTVÍ LF MU 
(Center for Healthcare Quality, Masaryk University, Faculty of Medicine) 

Kamenice 126/3, 625 00  Brno, CZ (Czech Republic) 

Tel./fax:     + 420 549 493 323 Bankovní spojení / Bank account:   
GSM:         + 420 603 477 645   KB Brno-město, nám. Svobody 21, 602 00  Brno, CZ  
e-mail: bourek@med.muni.cz           č. ú./ Account No: 85636621/0100,  VS: 11 57 00 14 07 
http://www.med.muni.cz/cekz           SWIFT: KOMBCZPP, IBAN:CZ430100000000008563 6621 
 

tel: 549495121  

Ke dni 14.02.2017 nebyly v souvislosti s činností centra žádné nesplacené ani nárokované pohledávky 

 

** 

 

Seznam členů CeKZ ke dni 31.12.2016 

 

Mgr. Vladan Bernard - Biofyzikální ústav LF MU 

MUDr. Aleš Bourek, PhD. – Biofyzikální ústav LF MU 

Doc., RNDr. Ladislav Dušek, Dr. - Institut biostatistiky a analýz MU 

MUDr. Lenka Forýtková, CSc. - Biofyzikální ústav LF MU 

Prim., MUDr. Zdeněk Král, CSc. – Interní hematoonkologická klinika LF MU 

MUDr. Miloš Suchý - Institut biostatistiky a analýz MU 

Mgr. Daniel Vlk, CSc. - Biofyzikální ústav LF MU 

Mgr. Erik Staffa - Biofyzikální ústav LF MU 

 

 
Vypracoval 14.02.2017 MUDr. A. Bourek, vedoucí centra 

http://www.med.muni.cz/cekz

