VI. úplné znění opatření děkana č. 2/2008
VI. ÚZ: platnost: 16.1.2008
opatření: platnost: 31.12.2019

účinnost: 16.1.2008
účinnost: 1.1.2020

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta
Kateřinská 32, 121 08 Praha 2
Opatření děkana č. 2/2008,

kterým se vydávají organizační řády
některých součástí 1. lékařské fakulty
Vypracovala: Mgr. Eva Jenčíková, vedoucí organizačních součástí (přednostové)
Odpovídá: dotčení přednostové

Článek I.
1) Na základě opatření děkana 9/2004, kterým se vydává seznam organizačních součástí
1. lékařské fakulty, v platném znění a v souladu s čl. 23 Statutu 1. lékařské fakulty vydávám
organizační řády těchto organizačních součástí 1. lékařské fakulty:
Vědecko-pedagogických pracovišť fakulty
•
•
•
•

Ústav histologie a embryologie
Ústav sociální medicíny a veřejného zdravotnictví
Ústav tělesné výchovy
Ústav všeobecného lékařství

Vědecko-pedagogických klinických pracoviště fakulty
ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Farmakologický ústav 1. LF a VFN
Foniatrická klinika 1. LF a VFN
Geriatrická klinika 1. LF a VFN
Klinika nemocí z povolání 1. LF a VFN
Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF a VFN
Klinika tuberkulózy a respiračních nemocí 1. LF a VFN
Radiodiagnostická klinika 1. LF a VFN
Sexuologický ústav 1. LF a VFN
Stomatologická klinika 1. LF a VFN
Urologická klinika 1. LF a VFN
Ústav imunologie a mikrobiologie 1.LF a VFN
Ústav nukleární medicíny 1. LF a VFN
Ústav patologie 1. LF a VFN
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ve Fakultní nemocnici v Motole
•
•

Klinika otorhinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF a FNM
Ortopedická klinika 1. LF a FNM
v Ústřední vojenské nemocnici - Vojenské fakultní nemocnici Praha

•

Interní klinika 1.LF a ÚVN
v Thomayerově nemocnici

•
•
•

Anesteziologicko-resuscitační klinika 1. LF a Thomayerovy nemocnice
Pediatrická klinika 1. LF a Thomayerovy nemocnice
Pneumologická klinika 1. LF a Thomayerovy nemocnice
v ostatních zdravotnických zařízeních

•

Revmatologická klinika 1. LF

2) Organizační řády tvoří nedílnou součást tohoto opatření jako jeho přílohy.

Článek II.
Společná a závěrečná ustanovení
1) Tímto opatřením se mění opatření děkana č. 1/2002, kterým se vydávají organizační řády
některých součástí 1. lékařské fakulty takto:
a) V čl. I se vypouští bod - Ústav pro histologii a embryologii
b) V čl. II se vypouští bod - Ústav pro histologii a embryologii
a zrušuje se odkaz na přílohu č. 2.
c) Zrušuje se příloha č. 2.
2) Zrušuje se opatření děkana č. 3/2004, kterým se vydává organizační řád III. kliniky
infekčních a tropických nemocí 1. LF a FNB.
3) Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.
V Praze dne 16. ledna 2008

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., v.r.

