ŽIVOTOPIS
Osobní údaje
Doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D., se narodil 24. března 1970, je ženatý a má tři děti.
Jazykové znalosti
Mluví anglicky a rusky.
Vzdělání:
1988–1994: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity (bývalé Univerzity J. E. Purkyně), Brno,
Česká republika
1994:
1997:

2000:

2005:
2018:

MUDr.
atestace
- pediatrie

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Brno
Institut
postgraduálního
zdravotnictví, Praha

vzdělávání

ve

atestace
hematologie a transfuzní
medicína
Ph.D. (pediatrická hematologie)
docent v oboru pediatrie

Institut
postgraduálního
zdravotnictví, Praha

vzdělávání

ve

Masarykova univerzita Brno
Masarykova univerzita Brno

Profesní činnost
leden – říjen 2020
zdravotnický náměstek pro pracoviště Dětská nemocnice
Fakultní nemocnice Brno, ČR
červenec 2008 – říjen 2020
primář
Oddělení dětské hematologie
Centrum trombózy a hemostázy
Dětská nemocnice, Fakultní nemocnice Brno, ČR
vysokoškolský pedagog
Masarykova univerzita Brno, ČR
září 2006 – červen 2008
primář
Children's University Hospital
(Dětská fakultní nemocnice)
Temple Street, Dublin, Irsko

leden 2001 – srpen 2006
primář
Oddělení dětské hematologie
Centrum trombózy a hemostázy
Dětská nemocnice, Fakultní nemocnice Brno, ČR
vysokoškolský pedagog
Masarykova univerzita Brno, ČR
1997 – 2000
lékař a odborný asistent
Dětská nemocnice, Fakultní nemocnice Brno, ČR
Říjen 1994 – květen 1997
lékař
2. dětské oddělení
Dětská fakultní nemocnice J.G. Mendela, Brno, ČR
Odborné stáže
červenec – září 1994:
Ciba-Geigy, Basilej, Švýcarsko. Oddělení virologie a infekčních chorob. Hlavní úkol: Gen P
53 a apoptóza při AIDS. Tato stáž obsahovala týdenní stáž na oddělení infekčních chorob
fakultní nemocnice v Ženevě, Švýcarsko.
září 1996:
Royal Gwent Hospital, Newport, Spojené království (čtrnáctidenní stáž se zaměřením na Péči
soustřednou na rodinu a řízení v oblasti zdravotnictví)
listopad – prosinec 2001:
Šestitýdenní stáž na oddělení dětské onkologie/BMT Bristolské královské dětské nemocnice,
Spojené království. Stáž byla zaměřena na koagulační problémy včetně hemofilie, BMT a
související podpůrnou péči.
Červen 2014
Hostující lektor v oboru hematologie, postgraduální magisterský program Muhimbili
University of Health and Allied Sciences (MUHAS), Dar es Salaam, Tanzanie
Členství v odborných společnostech
Mezinárodní společnosti
International Society on Thrombosis and Haemostasis
(Mezinárodní společnost pro trombózu a hemostázu)
• člen od roku 1999
• spolupráce s perinatálním/pediatrickým vědeckým a standardizačním výborem (SSC
ISTH) od roku 2005
• člen pracovní skupiny pro populační farmakokinetiku (PopPK) podvýboru SSC ISTH
pro Faktor VIII a IX a vzácné krvácivé poruchy od roku 2015
European Association for Haemphilia and Allied Disorders (EAHAD),
(Evropská asociace pro hemofilii a související poruchy)
• člen od roku 2008

• člen výkonného výboru od roku 2015
European Hematology Association (EHA)
(Evropská hematologická asociace)
• člen od roku 2008
World Federation on Haemophilia (WFH)
(Světová hemofilická federace)
• člen od roku 2009
European Haemophilia Consortium
(Evropské hemofilické konsorcium)
• člen od roku 2009
• člen lékařské poradenské skupiny (Medical Advisory Group) od roku 2019
American Society on Haematology (ASH)
(Americká hematologická společnost)
• člen od roku 2005
Danubian League against Thrombosis
(Dunajská liga proti trombóze)
• člen od roku 2001
Národní společnosti
Česká pediatrická společnost,
• člen od roku 1995
• člen řídícího výboru pracovní skupiny dětské hematologie od roku 2001
Česká hematologická společnost
• člen od roku 2000
• člen pracovní skupiny trombózy a hemostázy 2002-2019
• od roku 2019 vedoucí sekce pro hemostázu a trombózu
Česká společnost pro trombózu a hemostázu
• člen od roku 2005
• člen výboru od roku 2009
Ostatní činnosti
Český národní hemofilický program (multidisciplinární orgán odpovědný za organizaci
hemofilické péče v České republice)
• člen výboru od roku 2008
• pediatrický koordinátor od roku 2013
Recenzent odborných časopisů: British Journal of Haematology; Paediatric Blood and
Cancer, Thrombosis and Haemostasis, Haemostaseologie; pravidelný recenzent těchto
odborných časopisů: Haemophilia, Československá pediatrie, Transfuze a hematologie dnes
Redakční rada časopisu Transfuze a hematologie dnes
• člen od roku 2017

