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PROFIL - PROFESIONÁLNÍ ZAMĚŘENÍ & ZKUŠENOSTI
Critical Care Medicine, Intensive Care Medicine, Emergency Medicine, Anesthesiology, Resuscitation, Cardiopulmonary Resuscitation,
Airway Management, Mechanical Ventilation, Post-resuscitation Care, Sepsis, ECMO/ECLS, Echography, Hemodynamics, Sepsis, ARDS,
Simulation Medicine, Lector of Pregraduate/Postgraduate/ General Public Education - focusing on Cardiopulmonary Resuscitation, BLS /
ALS courses, Project: early defibrillation AED Olomouc
VZDĚLÁNÍ
1986-1989

Střední zdravotnická škola Ostrava – Vítkovice (maturitní zkouška)

1990-1996

Univerzita Palackého v Olomouci, fakulta lékařská, obor Všeobecné lékařství (státní rigorózní zkouška)

1998

Atestace: I. stupně v oboru anesteziologie a resuscitace

2001-2004

Ph.D., Masarykova univerzita Brno, doktorský studijní program - chirurgické obory

2005

Specializační způsobilost v oboru anesteziologie a resuscitace

2010

Zvláštní odborná způsobilost k výkonu povolání lékaře v oboru Urgentní medicína
KURZY

1994, 1998

studijní pobyty Hospital Henri Mondor v Paříži, ARO oddělení, vedoucí prof. F. Bonnet,

2006

ALS provider, European Resuscitation Council (ERC), Praha

2012

ATLS, Hradec Králové

2014. 2016

Kurzy echokardiografie, Olomouc

2016

Certifikát: Simulační výuka v anestezii a v intenzivní péči Train The Trainer workshop
ODBORNÁ PRAXE

2016 – dosud

pověřená přednostka Kliniky anesteziologie a resuscitace, FN a LF UP Olomouc

2009 - dosud

lékař, Klinika anesteziologie a resuscitace, Fakultní nemocnice Olomouc

2009 - dosud

odb. asist., LF UP Olomouc

2010 - 2014

lékař, Oddělení urgentního příjmu, Fakultní nemocnice Olomouc

2008 - 2009

lékař, Intenzivní péče chirurgických oborů, Fakultní nemocnice Olomouc

2004 - 2008

lékař, Anesteziologicko-resuscitační oddělení, Městská nemocnice Ostrava, Oddělení urgentního příjmu

2003 –2004

lékař, Anesteziologicko-resuscitační oddělení, Nemocnice Český Krumlov

1996 - 2003

lékař, Anesteziologicko-resuscitační oddělení, Městská nemocnice Ostrava

2000 - 2012

lékař, Územní středisko záchranné služby MS kraje (DPČ)

JAZYKOVÉ ZNALOSTI
Angličtina - B, Španělština - B, Francouzština, Ruština - A
ZNALOSTI A DOVEDNOSTI
řidičské oprávnění skupiny “B”, uživatelská znalost práce na PC
ČLENSTVÍ VE SPOLEČNOSTECH
ČSL JEP, ČSARIM, ERC

V Olomouci dne 3. 11. 2019

Olga Klementová

Vážené kolegyně, kolegové, studentky a studenti,

ráda bych vám krátce představila svoji vizi vývoje LF UP v Olomouci.
Vnímám jako velmi důležité a zásadní, aby studenti vycházející z naší lékařské fakulty byli co
nejvíce připraveni na reálnou praxi. Ráda bych byla nápomocna při přípravě výuky tak, aby
studenti byli schopni implementovat znalosti z preklinických i klinických předmětů do
reálné praxe. Schopnost diferenciální diagnostiky, správná volba diagnostických metod a
terapeutických postupů jsou předpokladem zajištění kvalitní péče.
V současné době je kladen důraz na profesionalitu lékaře včetně etiky a komunikace.
Samozřejmě na prvním místě je pacient a jeho bezpečnost. Na klinickém pracovišti je velmi
náročné skloubit požadavky na praktickou výuku studentů u lůžka a zároveň zajistit bezpečnost pacienta i vysokou úroveň
poskytovaných služeb. Jak by se dalo toto dilema aspoň částečně vyřešit? Jednou z možností je simulační medicína.
Vzhledem k tomu, že už od roku 2013 se věnuji výuce simulační medicíny pregraduálně i postgraduálně, myslím si, že je to
jedna z optimálních možností nácviku dynamických stereotypů, komunikace, technických i netechnických dovedností
v prostředí bezpečné semi-reality. Ráda bych se podílela na implementaci simulační medicíny ve větší míře do pravidelné
výuky a věřím, že takto aspoň částečně přispějeme ke zvýšení profesionality a usnadnění vstupu našich studentů do reálného
profesního života.
Ráda bych se zároveň podílela na vytváření přívětivého pracovního prostředí, interdisciplinární spolupráci a budování
pozitivního vztahu vyučující a student.
Na závěr bych ráda použila slova J. A. Komenského: „Škola hrou“.

Olga Klementová
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