Správní rada Nadačního fondu Proni

doc. MUDr. Vít Weinberger, Ph.D.

doc. MUDr. Lukáš Hruban, Ph.D.

Vít Weinberger je zakladatelem Nadačního fondu Proni. V roce 2020 byl jmenován
přednostou Gynekologicko-porodnické kliniky Fakultní nemocnice Brno. Současně vyučuje a vede vědecko-výzkumné projekty
na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity.
Jeho specializací je obor onkogynekologie.
Soustředí se zejména na oblasti expertní ultrazvukové diagnostiky a radikální onkogynekologické operativy.

Lukáš Hruban působí na Gynekologickoporodnické klinice MU a FN Brno od roku
2000. Zaměřuje se na oblast perinatologie a
to především porodnictví a prenatální
diagnostiku. Od roku 2007 působil jako
odborný asistent v rámci výuky gynekologie
a porodnictví na Lékařské fakultě MU Brno.
Zde také absolvoval své postgraduální
doktorské studium a v dubnu 2021 se
úspěšně habilitoval. Od ledna 2020 zastává
funkci zástupce přednosty GPK pro
pracoviště Obilní trh.

Vystudoval Všeobecné lékařství na MU
v Brně, kde následně pokračoval ve studiu
doktorském a v roce 2019 se habilitoval. Absolvoval dlouhodobé odborné stáže na pracovištích Oncogynecological center Lueven
v Belgii a Queen Elizabeth Hospital, Gateshead ve Velké Británii. Je členem Expertní
skupiny České ultrazvukové společnosti v gynekologii a porodnictví, Výboru Onkogynekologické sekce a Výboru Sekce ultrazvukové
diagnostiky v gynekologii a porodnictví.

fondproni.cz

Lukáš Hruban je členem několika odborných
společností,
vědecké
rady
Sekce
ultrazvukové diagnostiky v gynekologii a
porodnictví, výboru Sdružení nemocničních
gynekologů a porodníků (SNGP) a
recenzentem odborného časopisu České
gynekologické a porodnické společnosti
(Česká gynekologie).
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prof. MUDr. Martin Huser, Ph.D., MBA

PhDr. Miloslava Kameníková

Martin Huser působí od počátku své kariéry
na Gynekologicko-porodnické klinice LF MU
a FN Brno. Hlavními tématy jeho výzkumu
jsou oblasti reprodukční medicíny, aplikace
metod umělé inteligence a lékařské informatiky do klinické praxe. Zabývá se také oblastmi moderní léčby poruch statiky pánevního
dna a inkontinence moči. Zasloužil se o vznik
centra reprodukční ochrany v Brně, které se
tak stalo prvním svého druhu ve střední Evropě. Ve spolupráci s kolegy na pracovištích v USA a Izraeli rozvinuli do klinické praxe
techniky farmakologické ochrany vaječníků
a kryokonzervace zárodečných buněk a tkáně vaječníků.

Miloslava Kameníková je vedoucí porodní asistentka Centra porodní asistence Gynekologicko-porodnické kliniky FN Brno.
Vystudovala Lékařskou fakultu Masarykovy
univerzity v Brně. V doktorském studiu pokračovala na Univerzitě Alexandra Dubčeka
v Trenčíně. Vyučuje na Katedře ošetřovatelství a porodní asistence LF MU. Spolupracuje
s Národním centrem ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů.

V rámci své pedagogické činnosti na Lékařské fakultě rozvinul výuku s využitím
pokročilých pacientských simulátorů. Je
školitelem postgraduálních studentů a aktivně působí v Pregraduálním Programu prO
mOtivované studenty Lékařství s rozšířenou
vědeckou přípravou (P-PooL). Martin Huser
je členem redakční rady několika prestižních
časopisů. Aktivně působí v pracovní skupině pro standardizaci poruch pánevního dna
při Mezinárodní urogynekologické asociaci
(IUGA) a pracuje v evropské akreditační komisi pro postgraduální vzdělávání Evropské
koleje gynekologů a porodníků (EBCOG). Je
aktivním členem Bioetické komise a expertního panelu Rady pro výzkum, vývoj a inovace České republiky.
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Absolvovala specializační kurzy v oblastech:
Příprava těhotných žen k porodu, Rehabilitační ošetřovatelství v porodní asistenci, Péče
o ženu v patologických stavech v gynekologii a porodnictví, Fyziologie porodu, Intenzivní
péče v porodní asistenci. Je mentorkou klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence a certifikovanou laktační poradkyní.
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Ing. Kateřina Kaderková, MBA
Kateřina Kaderková je vedoucí organizační
a koordinační pracovník na Gynekologicko-porodnické klinice FN Brno a zároveň výkonnou asistentkou jejího přednosty. V roce
1994 nastoupila do Fakultní nemocnice Brno
na pozici zdravotní sestry. Následně vystudovala brněnskou Akademii Sting se zaměřením na ekonomiku a management. V roce
2015 získala titul MBA na Central European
Management Institute v Praze, zaměřením
jejího studia a závěrečné práce zde byl management zdravotnictví.

V Nadačním fondu Proni zastává pozici koordinátorky řízení smluvních vztahů a řídí veškeré administrativní a ekonomické operace.
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