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Název doktorské práce

Anesteziologie a resuscitace

Obory vnitřního lékařství:
Obory preventivní:
Obory další:

Kontext výzkumného
zaměření:

1. Prevence, diagnostika a terapie diabetes mellitus a vybraných metabolických
endokrinních a nutričních poškození organizmu.
2. Invazivní přístupy k záchraně či regeneraci myokardu.
3. Závažné neurologické a psychiatrické poruchy – jejich příčiny a mechanismy ,
možnosti terapie a prevence.
4. Úrazy ve stáří.
5. Primární prevence a kvalita života.
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