Pro zdravý kraj i jeho občany

Vážení spoluobčané,

jmenuji se Ladislav Horák, jsem lékař, a rozhodl jsem se kandidovat do Senátu. Velice
rád bych se totiž aktivně podílel na zlepšení našeho zdravotnictví. Trápí mne, že dostat
se ke svému lékaři, když to nejvíce potřebujete, je čím dál tím složitější, trápí mne i cena
léků ale i nedostatek lékařů, včetně nutnosti zlepšit podmínky pro začínající lékaře.
Nerad bych se dožil toho, že nás nebude mít kdo léčit.
Co trápí naše zdravotnictví i naše zdraví znám z vlastní zkušenosti. Pracoval jsem několik
let na dvou pražských klinikách a také několik let v Klaudiánově nemocnici.
Rád bych se s Vámi na toto téma setkal, získal další náměty a odpověděl na Vaše
případné dotazy. Společně totiž dokážeme něco změnit.

Doc. MUDr. Ladislav Horák se narodil dne 25.7.1950 v Mladé Boleslavi, kde absolvoval
tehdejší SVVŠ, nyní gymnázium J.Pekaře a v roce 1974 promoval na FVL UK v Praze.
Po absolvování základní vojenské služby krátce působil na chirurgickém oddělení OUNZ v
Mladé Boleslavi. V roce 1977 složil atestaci I. stupně z chirurgie. Od roku 1978 pracoval
pod vedením prof. Řeháka na III. chirurgické klinice v Praze. V roce 1983 zde složil
atestaci II.stupně z chirurgie. Zabýval se především chirurgií tlustého střeva a
konečníku. Postupně získal vědecké hodnosti kandidáta věd a doktora věd. V roce 1997
habilitoval jako docent na 3. Lékařské fakultě UK, kde působil do roku 2010.
Od roku 1987 se podílel s kolektivem prof.ing.Hamala na vývoji českých pevnolátkových
laserů pro využití v medicíně. Založil a dlouhou dobu vedl odbornou společnost pro
využití laseru v medicíně. Od roku 1996 se podílel na vývoji stentů pro aplikace v
paliativní léčbě kolorektální rakoviny. Do praxe v našem státě prioritně zavedl laser a
stentování v paliativní léčbě rakoviny konečníku. Je autorem či spoluautorem 24 prací v

impaktovaných časopisech 47 prací v domácím odborném tisku a řady prací v
neperiodickém odborném tisku. Dále je autorem jedné monografie, věnované paliativní
léčbě

rakoviny

konečníku

a

autorem

kapitoly

ve

čtyřech

monografiích.

Vedl kolektiv autorů, který získal Maydlovu cenu za nejlepší odbornou chirurgickou
monografii v roce 2013. Je členem řady domácích i zahraničních odborných společností.
V letech 2010 až 2012 vedl Klaudiánovu nemocnici v Mladé Boleslavi. Jeho přínos pro
rozvoj nových technologií v medicíně byl oceněn nejvyšším možným uznáním České
lékařské společnosti J.E.Purkyně, udělením čestného členství. Jako školitel dovedl k
obhajobě

vědecké

hodnosti

PhD

několik

mladých

lékařů.

Je ženatý, manželka Ludmila pracovala ve Škodě-Auto a.s., nyní je v důchodu. Děti Marie
a Jan studují na gymnáziu. K jeho koníčkům patři myslivost, turistika, vojenská historie.
Aktivně ovládá angličtinu a ruštinu.
V současné době pracuje ve své soukromé proktologické ambulanci v Kosmonosích a je
soudním znalcem v oboru chirurgie. Dále se věnuje výuce jako prorektor na Vysoké škole
zdravotnické v Praze. V předchozím volebním období pracoval v zastupitelstvu města
Kosmonosy, kde žije. V současnosti je zde členem finančního výboru.

Pan Doc. MUDr. Horák nás navštíví na společné besedě
s občany v Hospůdce pod Hrází dne 6.9.2018 v 18.00 h.
Všichni jste srdečně vítáni !

