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Čestné členství
České společnosti intervenční
radiologie ČLS JEP
MUDr. Ladislava Janoušková, CSc.

Paní doktorka Ladislava Janoušková
ukončila se znalostí angličtiny a španělštiny střední ekonomickou školu –
zahraniční obchod v roce 1969 a v témže
roce nastoupila na Fakultu všeobecného
lékařství Univerzity Karlovy v Praze.
Po 6 letech ukončila studium „s červeným diplomem“. V dalších letech složila
atestace prvního i druhého stupně,
nejprve z neurologie, pak z radiodiagnostiky, dále z intervenční radiologie
a z neuroradiologie. V roce 2001 obhájila disertační práci na téma Embolizace
v povodí zevní krkavice se zaměřením
na léčbu durálních arteriovenózních zkratů a předoperační embolizace nádorových
onemocnění.
Vědeckou činnost v době práce
na Neurologické klinice na Vinohradech
v osmdesátých letech 20. století zaměřila na léčbu akutních stavů v neurologii. V neurologii se dále specializovala
na neuroradiologii, která ji přivedla
také na Radiologickou kliniku, řadu let
byla ve FN Královské Vinohrady ordinářem pro neuroradiologii.

Od roku 1993 začala zprvu na částečný, pak na plný úvazek pracovat
na Radiodiagnostickém oddělení
Nemocnice Na Homolce. Dvanáct let
zde zastávala funkci primářky Radiodiagnostického oddělení a pracuje zde
dosud. Zde spolupracovala společně
s významným neuroradiologem (zakladatelem intervenční neuroradiologie
u nás) MUDr. Jiřím Bretem, CSc. a jako
neuroradiolog stála u počátků oddělení stereotaktické radiochirurgie,
na jehož vědecké a publikační aktivitě
se podílí. Byla řešitelkou dvou úkolů
Interní grantové agentury ministerstva
zdravotnictví s tématy Léčba intrakraniálních aneurysmat Guglielmiho odpoutatelnými spirálami, které bylo ukončeno v roce 2000, a Lokální intraarteriální
trombolýza u akutních mozkových
ischemií, které bylo ukončeno v roce
2002. Nemocnice Na Homolce byla
také mezi prvními pracovišti zavádějícími endovaskulární léčbu mozkových
výdutí. První pacienti zde byli touto
metodou léčeni již v roce 1998 a touto

metodou již zde bylo ošetřeno téměř
700 pacientů.
Paní doktorka přednáší pregraduální
výuku na 3. LF UK v oboru neuroradiologie a neurologie, přednášela na Institutu postgraduálního vzdělávání v Praze,
byla členem atestačních komisí pro obory radiodiagnostika, neuroradiologie
a intervenční radiologie a od roku 1988
je soudním znalcem v oboru zdravotnictví pro specializaci neurologie.
Pracovala jako členka výboru České
neuroradiologické společnosti, České
společnosti pro intervenční radiologii,
České radiologické společnosti, Pracovní
skupiny intervenční neuroradiologie při
ČNRS. Je členkou World Federation of
Interventional and Therapeutic Neuroradiology, European Society of Neuroradiology, Cardiovascular and Interventional
Radiological Society of Europe.
Paní doktorka Ladislava Janoušková
je nejen první dámou české neuroradiologie, ale i kolegyní, která zaujme
vyprávěním neuvěřitelně veselých
historek.
Z a v ý bor Č S I R
a v š ech n y jej í p ř átele
prof. M U D r. A n to n í n K raji n a, C S c . ,
EBIR, EBNI

185

