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OSOBNÍ ÚDAJE   

   Akademické tituly LL.M., Ph.D., Mgr., Bc. 

ODBORNÁ PRAXE 2012 - dosud Manager pro nelékařské zdravotnické obory 

    (změna organizačního uspořádání nemocnice – stejná 

    náplň práce) 

    Nemocnice Litoměřice, a.s. 

   2011 - dosud Externí vyučující předmětů „Management a 

    administrativa“ a „Ekonomika zdravotnictví“ 

    UJEP v Ústí nad Labem, Katedra ošetřovatelství a 

    porodní asistence 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VZDĚLÁNÍ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ČLENSTVÍ 
V PROFESNÍCH 
ORGANIZACÍCH 

 
 

2005 - 2012 Náměstek pro ošetřovatelskou péči a kvalitu 

  Městská nemocnice v Litoměřicích 

1993 - 2005 Všeobecná sestra 

  Renart s.r.o., soukromé HDS 

1984 - 1992 Porodní asistentka 

  Nemocnice s poliklinikou Litoměřice 

2016 – 2018 Akademie medicínského práva, Academy of Health 

  Care Management, Profesní postgraduální studijní 

  program, LL.M. v medicínském právu a bioetice 

2008 – 2014 LF UP v Olomouci, Ústav sociálního lékařství a zdravotní 
politiky – doktorský studijní program Sociální lékařství   

2002 – 2005 LF UP v Olomouci – magisterský studijní program – 

  Ekonomika a řízení zdravotnictví, obor Management 

  zdravotnictví 

1994 - 1998 1. LF UK Praha – bakalářský studijní program 

  obor Ošetřovatelství 

1982 - 1984 SZŠ Most 

  obor Ženská sestra 

1978 - 1982 Gymnázium J. Jungmanna v Litoměřicích 

2002 - dosud Člen ČAS 

  Člen výboru sekce managementu ČAS od 2016 

2010 – dosud Člen ČLS JEP České společnosti sociálního lékařství a 

  řízení péče o zdraví 

2017 – dosud Člen ČLS JEP Společnosti medicínského práva 

2015 – dosud Člen České společnosti porodních asistentek 

mailto:lenka@kalabova.eu


ZNALOST CIZÍCH anglický komunikativně 

JAZYKŮ  německý pasivní znalost – 4 roky studia na gymnáziu 

    

     
 
 

Mgr. Lenka Kalábová, Ph.D. 
 

V rámci ČAS bych se nejraději věnovala tomu, čemu i v nemocnici, neboť zde mám nejvíce 

zkušeností. Především by mohlo jít o spolupráci ČAS s ostatními nelékařskými odbornými 

společnostmi i lékařskou komorou při definování požadavků na zajištění zdravotních služeb. 

Dále bych se ráda podílela na legislativním procesu v oblastech, které se dotýkají práce 

nelékařských zdravotnických pracovníků. Nebráním se ani činnostem analytickým a 

statistickému zpracování primárních dat a informací, neboť matematika a statistika mne baví a 

domnívám se, že mezi NLZP není mnoho těch, komu by toto bylo koníčkem.  


