Curriculum vitae
Jméno: MUDr. Přemysl Falt, Ph.D.
Datum narození: 29. 04. 1981
Adresa: České školy 151/7, 747 06 Chvalíkovice
Telefon: +420 602 689 561
E-mail: faltprem@centrum.cz, premysl.falt@fnol.cz
Zaměstnání:
od 5/2018 II. interní klinika - gastroenterologická a geriatrická, FN Olomouc
- zástupce přednosty pro LP
od 5/2018

Lékařská fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc
- odborný asistent

od 10/2017 Lékařská fakulta UK v Hradci Králové, Hradec Králové
- odborný asistent
2006-2018 Centrum péče o zažívací trakt, Vítkovická nemocnice, Ostrava
2013-2019 Lékařská fakulta, Ostravská univerzita, Ostrava
- odborný asistent
2014-2018 Centrum experimentální endoskopie, Ostrava
Vzdělání:
2009-2013 Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno
- postgraduální studium v oboru vnitřní lékařství
2012

atestace z gastroenterologie a hepatologie, FN Motol, Praha

2009

základní interní kmen, IPVZ, Praha

1999-2006 2. lékařská fakulta, Karlova univerzita, Praha
březen - září 2001 - studijní pobyt na Heinrich Heine Universität,
Düsseldorf, Německo
březen - září 2005 - jazykový pobyt, Colorado, USA
2000-2006 - asistent a demonstrátor, Anatomický ústav,
Karlova univerzita, Praha
2001-2006 - certifikovaný masér a instruktor, Refit, Praha
2004-2005 - člen Akademického senátu Karlovy univerzity, Praha
1992-1999 Gymnázium Ždár nad Sázavou
1998 - 2. místo v Národní biologické olympiádě
- stříbrná medaile, 9. Mezinárodní biologická olympiáda, Kiel,
Německo
1999 - vítěz Národní biologické olympiády
- stříbrná medaile, 10. Mezinárodní biologická olymiáda, Uppsala,
Švédsko

Publikační aktivita:
autor a spoluautor 82 publikací (22 v časopisech s IF)
hlavní autor a editor monografie „Koloskopie“ a spoluautor 2 knih
198 citací (170 bez autocitací), h-index 7 (Web of Science z května 2019)
Členství:
Česká gastroenterologická společnost (ČGS) (od 2018 člen výboru)
- Endoskopická sekce ČGS (od 2015 vědecký sekretář)
- Sekce mladých gastroenterologů ČGS (2016-2017 předseda)
- Pracovní skupina pro idiopatické střevní záněty ČGS
Společnost pro gastrointestinální onkologii (SGO)
European Crohn´s and Colitis Organization (ECCO)
European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE)
Ocenění:
1999 - cena České učené společnosti za aktivity v biologii
2012 - Kasafírkova cena za nejlepší odbornou publikaci autora do 35 let věku
2013 - European Bridging Meeting of Gastroenterology - cena za nejlepší přednášku
2014 - Cena ČGS za nejlepší publikaci autora do 35 let věku
2015 - Zlatý Aeskulap 2015 - Nejlepší odborná publikace roku
2016 - Lékař roku 2015 - Jesseniova cena za největší přínos pro pokrok v medicíně
2016 - Kasafírkova cena za nejlepší odbornou publikaci autora do 35 let věku
Funkční licence ČLK:
- pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře pro obor gastroenterologie
- pro výkon - esofagogastroduodenoskopie (F001), koloskopie a endoskopická
polypektomie (F002), endoskopická retrográdní cholangiopankreatikografie a
následné terapeutické výkony (F003), dalších specializované terapeutické
endoskopické metody (F005), endoskopická léčba stenóz jícnu (F006), abdominální
ultrasonografie (F008), radiofrekvenční ablace jícnu (RFA) HALO 90 a HALO 360,
endoskopická transmurální resekce (FTR)
- školitel lékařského výkonu - esofagogastroduodenoskopie (F001), koloskopie a
endoskopické polypektomie (F002), endoskopické retrográdní
cholangiopankreatikografie a následných terapeutických výkonů (F003), dalších
specializovaných terapeutických endoskopických metod (F005), endoskopické léčby
stenóz jícnu (F006) a abdominální ultrasonografie (F008)
Jazykové znalosti:
angličtina - aktivně
němčina - aktivně

V Olomouci 4.11.2019

prim. MUDr. Přemysl Falt, Ph.D.

