MUDr. Renáta Růžková
• PEČUJI O VŠECHNY DĚTI VE VĚKU 0 – 19 LET
TAK, JAKO BY BYLY MOJE VLASTNÍ
• K DĚTEM PŘISTUPUJI VŽDY S ÚSMĚVEM
A LÁSKOU A HLEDÁM PRO NĚ TO
NEJLEPŠÍ ŘEŠENÍ

„Mým životním krédem jsou šťastné a zdravé děti. Ve své ordinaci pečuji
o všechny děti tak, jako by byly moje vlastní. Přistupuji k nim vždy s úsměvem
a láskou a hledám pro ně to nejlepší řešení. Jsem ráda, že se mi to daří.“
Něco málo o mně:
Narozena 17.9.1954 v Praze
• promoce v roce 1979 na Fakultě dětského lékařství Univerzity Karlovy v Praze
• v letech 1979-1983 sekundární lékařka na II. dětské klinice FN v Motole
• 1984 atestace I.stupně v oboru pediatrie (prospěla výborně)
• 1983-1985 sekundární lékařka na Expektačním oddělení FN Motol od roku 1985 obvodní dětská
lékařka na II. poliklinice Na Dlouhém lánu v Praze 6
• 1992 jako jedna z prvních lékařů zakládá soukromou praxi praktické lékařky pro děti a dorost
• od roku 1994 dosud členka regionálního výboru Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR
(region Praha a Střední Čechy)
• od roku 1996 Školitel lékařů před atestací v oboru praktický dětský lékař, akreditované pracoviště,
v ordinaci probíhá výuka lékařů před atestací
• od roku 1999 Zdravotnický poradce Ligy kojení
• od roku 2002 Lektor v lékařské praxi pro obor pediatrie, licence opravňující poskytování
poradenských služeb v oboru dětské lékařství
• od roku 2005 - 2016 předsedkyně Revizní komise Odborné společnosti praktických dětských lékařů
České lékařské společnosti J.E.Purkyně ( OSPDL ČLS JEP)
• v roce 2005 jmenována ministrem zdravotnictví jako členka Akreditační komise MZd ČR
• pravidelná každoroční účast na odborných konferencích a kongresech v České republice
i v zahraničí, často s aktivní účastí
• v červnu 2006 oceněna 1. místem v soutěži posterů za prezentaci „Racionální ATB terapie v ordinaci
PLDD“ na VII. Pediatrickém kongresu s mezinárodní účastí v Praze
• 2007 obhájila před Akreditační komisí MZd ČR certifikaci Akreditované pracoviště

Od roku 2008 spolupracuje se společností STARLIFE, aktivně využívá
produkty ke zlepšení zdravotního stavu a řešení akutních problémů
svých pacientů od 0 do 19ti let.

