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Návrh na Cenu předsednictva ČLS JEP, z.s.  
za vědecké práce 

 
 �  původní vědecké práce 
 ×  práce významným způsobem ovlivňující zdravotní péči, nebo       
         přenášející vědecké poznatky do lékařské práce 
 

 
Přiložte 1 originál publikace. Publikace musí mít rok vydání 2021. 
 
Zdůvodnění:  
Jedná se o článek, který popisuje změny průtoku krve cévním přístupem pro 
hemodialýzu. Článek shrnuje zkušenosti a nálezy z 20 let rutinního fungování 
programu monitorování kvality cévních přístupů na strahovském dialyzačním 
pracovišti VFN, které jako první v ČR tento program zavedlo. V jeho rámci bylo 
provedeno přes 10000 měření cévních přístupů u cca 550 pacientů v chronickém 
dialyzačním léčení. Z hlediska délky monitorování, ale i z hlediska počtu pacientů 
je tato publikace unikátní a to zejména pro klinickou praxi. Jako ohlas této práce 
lze uvést souhrnnou informaci o obsahu práce, kterou zveřejnil informační 
bulletin fy Transonic, výrobce špičkové techniky pro sledování cévních přístupů, 
který věnoval souhrnné informaci o článku celou stránku (viz str. 3 bulletinu). 
V rámci SCOPUS má již jednu citaci. Vlastní článek i bulletin jsou přílohami tohoto 
dokumentu.  
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Schválil výbor organizační složky na zasedání dne: ………4.5.2022…………………… 
 
Za správnost odpovídá:  
       
                                                                     ………………………………………………. 

                                             doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D. 
                                              předseda výboru ČSBMILI ČLS JEP 


