ŽIVOTOPIS
MUDr. Eva Medová
Datum narození: 24. 4.1962
Stávající pracovní pozice:
Odborný, samostatně pracující lékař, se specializací pro neuroimunologii a bolesti hlavy.
Neurologická klinika FNKV, Praha 10
Pracovní zkušenosti a vzdělání:
Maturita na všeobecném gymnáziu Ohradní, Praha 4 – r. 1980
Pomocná síla na Oční klinice 1.LF UK, tzv. nultý ročník, 1980-1981
Fakulta všeobecného lékařství 1.LF UK Praha, promoce r. 1988
Sekundární lékařka na neurologickém oddělení ÚVN Praha-Střešovice od 1.2.1989 do 5.6.1995
Atestace 1.stupně v oboru neurologie: 6.4.1992
Kurs elektroencefalografe – vyhodnocování a interpretace EEG nálezů. r.1993
Odborný asistent pro obor neurologie na 3.LF UK Praha – od 5.6.1995
Lékařka na Neurologické klinice FNKV Praha – od 5.6.1995
Atestace 2. stupně v oboru neurologie: 4.6.1996
Starší lékař, vedoucí lůžkového oddělení na Neurologické klinice FNKV od 1996 do 2006.
Licence ČLK pro výkon fce primář ve zdravotnickém zařízení – vydána na dobu neurčitou dne
5.1.2006.
Primářka (zástupce přednosty pro léčebně preventivní péči) Neurologické kliniky FNKV od 1.5.2006
do 1.5.2011. Tato pozice ukončena na vlastní žádost ze zdravotních důvodů.
Po dobu svého působení na Neurologické klinice FNKV jsem vychovala dvě generace neurologů a
dovedla je k úspěšné atestaci v oboru. Mám zkušenosti s vedením menšího kolektivu ale i zkušenost
s vedením velkého kolektivu lékařů a sester. Po celou dobu své praxe jsem dohlížela i na správné
vykazování výkonů pro zdravotní pojišťovny.
Věnovala jsem se i výuce neurologie v celém rozsahu na 3. lékařské fakultě, přednášela jsem
neuroimunologii a problematiku bolesti studentům 4. a 5. ročníku. Přednáším lékařům neurologům
před atestací. Dlouhodobě přednáším v Institutu pro další vzdělávání lékařů problematiku bolestí
hlavy a diferenciální diagnostiku v neurologii.
V popředí mého zájmu je problematika bolestí hlavy, mnoho let vedu superkonsiliární poradnu pro
bolesti hlavy, která byla v letošním roce transformována v Centrum pro léčbu bolestí hlavy. V tomto
Centru využíváme i nejmodernější léčbu, včetně aplikace biologické injekční léčby, aplikace
botulotoxinu a implantace stimulátorů v léčbě chronické bolesti hlavy.
Dalším okruhem mého zájmu je problematika neuroimunologie, včetně léčby roztroušené sklerózy.
Byla jsem zakládajícím členem MS Centra na Neurologické klinice FNKV v r. 1998. Toto centrum
pro diagnostiku a léčbu RS patří mezi nejstarší a největší v ČR a nyní se stará cca o 1700 nemocných.
Pravidelně navštěvuji všechny české i zahraniční kongresy a symposia, týkající se problematiky RS.
Na českých akcích vždy s aktivní účastí, na zahraničních prezentujeme naši práci ve formě posterů.
Aktivně jsem se podílela a stále podílím na mnoha studiích s novými léky na léčbu RS i migrény.
Jsem také odborným garantem občanského sdružení „mladých sklerotiků“ – SMS, pro nějž přednáším.

V Praze dne 19. 11. 2019

