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Osobní data
Jméno: Doc. MUDr. Tomáš Papajík, CSc.
Datum a místo narození: 15. 12. 1967, Zábřeh na Moravě, ČR
Národnost: česká
Bydliště: U Pivovaru 4, 779 00 Olomouc
Stav: ženatý; manželka Iva, zubní lékařka, dcery Karolína (19) a Kristýna (11), obě
studentky Gymnázia Olomouc - Hejčín
E-mail: tomas.papajik@fnol.cz

Vzdělání
*1982-1986: studium na Gymnáziu Olomouc - Hejčín, maturita s vyznamenáním
*1986: přijat na lékařskou fakultu Univerzity Palackého Olomouc
*1992: promoce na LF UP s vyznamenáním
*1995: atestace I. stupně z vnitřního lékařství, práce na jednotce intenzivní
hematologické péče jako sekundární lékař
*1998: nástavbová atestace z oboru Hematologie a transfuzní služba
*2000: obhajoba kandidátské dizertační práce – titul CSc.
*2009: obhajoba habilitační práce – titul Doc.

Profesní data
*1992: přijat jako lékař na III. interní kliniku FN Olomouc, péče o nemocné s
hematologickými chorobami (mnohotný myelom, lymfomy)
*1994: nástup na Hematologickou kliniku FN Olomouc
*1998 – 2001: vedoucí lůžkového oddělení 5A Hemato-onkologické kliniky FNOL a LF
UP v Olomouci
*2001 – dosud: zástupce přednosty Hemato-onkologické kliniky FNOL a LF UP
v Olomouci
*2003 – 2004: asistent náměstka pro LP FNOL
*Červenec – prosince 2004: pověřen vedení úseku náměstka pro LP FNOL
*2002 – dosud: předseda správní rady Nadace Haimaom
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Pedagogická činnost:
*1997 – dosud: odborný asistent LF UP, výuka v české a anglickém jazyce
Spoluautor monografií a skript
Autor postgraduálních přehledných článků
Autor postgraduálních, edukačních a vyzvaných přednášek doma i v zahraničí
Školitel 6 studentů DSP
Školitel 2 studentů SVOČ
Vědecko-výzkumná činnost
Hlavní řešitel grantu GAČR GA312/98/0425: Molekulárně genetické monitorování
průběhu choroby u pacientů s nehodgkinským lymfomem. Období řešení projektu:
1998 - 2000. Hlavní obor: EB Genetika a molekulární biologie.
Hlavní řešitel grantu IGA MZČR No. NR/9502-3: Přínos integrovaného 18FDG PET-CT
vyšetření v procesu stážování a hodnocení léčebné odpovědi u nemocných s nehodgkinskými lymfomy. Období řešení projektu: 2007 – 2009.
Spoluřešitel výzkumného záměru MŠMT 619 895 9205: Studium genů a molekulárních
mechanismů účastnících se řízení krvetvorby, jejich klinický význam a využití k
cílené léčbě
Spoluřešitel výzkumného záměru MŠMT 619 895 9223: Nové možnosti diagnostiky a
imunomodulace u infekčních onemocnění a imunopatologických stavů
Autor a hlavní řešitel klinické studie fáze IV: Prognosticky stratifikovaný model
imuno(R)chemoterapie s použitím monoklonální protilátky proti CD20 antigenu
(rituximab, MabThera®) u nemocných mladších 65-ti let s dosud neléčenými CD20
pozitivními B-buněčnými nehodgkinskými lymfomy (Lymabol-1). Období řešení: 2007
– 2010.

Publikační činnost
Autor 14 původních prací v časopise s IF (5x jako první autor)
Autor 54 původních prací v recenzovaných časopisech (10x jako první autor)
Autor 33 přehledných prací v recenzovaných časopisech (24x jako první autor)
Spoluautor 3 monografií a 1 výukového skripta
Hlavní autor 70 přednášek na celostátních konferencích a sjezdech
Hlavní autor 25 přednášek, posterů a abstrakt na mezinárodních konferencích
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Postgraduální kurzy a stáže v zahraničí
*1996 Evropská onkologická škola - Leukémie a hematologické malignity, Bergamo,
Itálie
*1997 Evropská onkologická škola - Postgraduate course on stem cell transplantation
in solid tumors and haematologic malignancies, Delfy, Řecko
*1997 Evropská onkologická škola - Postgraduate Athens leukemia-lymphoma
course, Athény, Řecko
*2000 Evropská hematologická škola -Clinical update on non-Hodgkin´s lymphomas,
Barcelona, Španělsko
*2006 Odborná stáž Département d'Hématologie, Centre Hospitalier Lyon Sud, PierreBenite Cedex, France

Oceněná přednášková a publikační činnost
*1993 cena za nejlepší přednášku na Dnech mladých internistů v Martině
*1994 cena za nejlepší přednášku mladých autorů přednesenou v roce 1994 na
schůzi spolku lékařů ČLS JEP v Olomouci
*1999 cena za nejlepší přednášku autorů do 35 let na XII. českém a slovenském
hematologickém a transfuziologickém sjezdu s mezinárodní účastí

Členství v odborných společnostech a redakčních radách
*1993 - dosud: Evropská hematologická asociace (EHA)
*1994 - dosud: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně (ČLS JEP)
*1994 - dosud: Česká hematologická společnost ČLS JEP, člen revizní komise (2
funkční období), člen výboru (2010 – dosud)
*1998 - dosud: Evropská společnost pro transplantaci krvetvorných buněk (EBMT)
*2006 – dosud: Česká onkologická společnost ČLS JEP
*2001- 2009: členství v redakční radě časopisu Onkologická péče

Organizační aktivity v oboru
Předseda organizačního výboru Olomouckých hematologických dnů, člen
vědeckého výboru
Spoluorganizátor každoročního Pracovního setkání spolupracujících
hematologických a onkologických pracovišť střední a severní Moravy
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Zakladatel a organizátor Moravského lymfomového sympózia
Člen vědeckého výboru XV. Česko - slovenského hematologického a
transfuziologického sjezdu, Špindlerův Mlýn 2008

Jazykové znalosti
Anglický – aktivně
Ruský jazyk – pasivně

Zájmy
Historická literatura, filozofie, politologie, otázky managementu a vedení lidí,
architektura, enologie a moderní gastronomie, zdravý životní styl, lyžování, turistika
V Olomouci dne 5. května 2011
Doc. MUDr. Tomáš Papajík, CSc.

4

