
Autor knihy je od založení v roce 2006 ve-
doucím lékařem venerologické ambulance 
společnosti Medicentrum Beroun se sídlem 
v Lidická 30, Praha 5. Předtím pracoval 
řadu let jako zástupce primáře dermato-
venerologického lůžkového oddělení ob-
lastní nemocnice Kladno. 

Úspěšně absolvoval I. atestaci z oboru 
i II. nadstavbovou atestaci a má licenci ve-
doucího lékaře na přimářský post. Je členem 
venerologické sekce České dermatovenero-
logické společnosti, ve které se aktivně po-
dílel na vypracování Metodického návodu 
k řešení problematiky STI v České republi-
ce a též se autorsky podílel na monogra�ii 
„Základy depistáže a organizace venero-
logické praxe“. Dále napsal dvě kapitoly 
do monogra�e „Infekce v porodnictví“. Je 
autorem řady odborných článků, publikuje 
v Lékařských listech, v Referátovém výběru 
dermatovenerologie, v časopise Praktický 
lékař. Spolupodílí se na „Final report of Eu-
ro-GASP visit to Czech republic“ – účasti 
České republiky na evropském monitoringu 
rezistentních kmenů kapavek, řadu let před-
náší na dermatovenerologických kongre-
sech v celé České republice, také se aktivně 
formou posterů účastní světových a evrop-
ských kongresů Mezinárodní unie sexuálně 
přenosných infekcí (IUSTI). Od roku 2016 
se aktivně podílí na organizaci Národních 
venerologických kongresů. Ve svých pracech 
se zaměřuje zejména na sexuální chování ri-
zikové populace osob – gay komunity, osob 
zabývajících se natáčením porno�lmů.
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VENEROLOGIE
Společnost Medicentrum Beroun, jako 
jedna z prvních ve Středočeském kraji, za-
hájila svoji léčebnou činnost v roce 1995. 
Privatizací berounské polikliniky vzniklo 
komfortní privátní zdravotnické zařízení se 
špičkovými specialisty s praxí nejen na před-
ních českých klinikách, ale také v zahraničí. 

Právě díky jejich profesionální kvalitní od-
borné práci může v současné době Medi-
centrum Beroun nabídnout  odbornou péči 
v širokém spektru odborností, diagnostické 
kvalitní vyšetření, včetně nadstandardních  
služeb i �remní zdravotní péči. Erudova-
ný tým odborníků s klientským přístupem 
má široké portfolio lékařských oborů – od 
praktického lékaře po specializované obory, 
jako je např. chirurgie, interna, neurologie, 
psychiatrie a další – v poliklinice v Berou-
ně, případně dislokovaných pracovištích 
ve venerologické ambulanci na  Praze 5 či 
v Králově Dvoře.
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