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TISKOVÁ ZPRÁVA – PŘÍLOHA
O Všeobecné fakultní nemocnici v Praze
www.vfn.cz
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (VFN) představuje významné zdravotnické zařízení, patřící mezi největší
nemocnice v ČR. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze poskytuje základní, specializovanou a zvláště
specializovanou léčebnou, ošetřovatelskou, ambulantní a diagnostickou péči dětem i dospělým ve všech
základních oborech. Zajišťuje také komplexní lékárenskou péči, včetně technologicky náročných příprav
cytostatik nebo sterilních léčivých přípravků.
Kromě poskytování zdravotní péče je VFN hlavní výukovou základnou 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
v Praze a současně jedním z nejvýznamnějších vědeckých pracovišť v oblasti léčebných a diagnostických metod
v České republice. Nemocnice má nejdelší tradici akademické medicíny v ČR a od svého založení do současnosti
je největším výzkumným medicínským pracovištěm v ČR.
O 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy
www.lf1.cuni.cz
1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy je největší z českých lékařských fakult – navštěvuje ji přes 4500 studentů.
Základními studijními programy jsou všeobecné a zubní lékařství, kromě nich nabízí fakulta studium dalších
zdravotnických oborů, specializační a celoživotní vzdělávání a řadu doktorských programů. Každoročně absolvuje
1. LF UK více než 300 nových lékařů.
Fakulta je zároveň nejproduktivnější institucí v biomedicínském a klinickém výzkumu. Vědecká práce,
pregraduální a postgraduální výuka se koná na 75 teoretických ústavech a klinických pracovištích společných se
Všeobecnou fakultní nemocnicí, Fakultní nemocnicí v Motole, Ústřední vojenskou nemocnicí, Thomayerovou
nemocnicí, Nemocnicí Na Bulovce i v dalších mezioborových centrech.
1. LF UK se rovněž podílí na projektu BIOCEV – evropském vědeckém centru excelence v oborech biotechnologie
a biomedicíny – a projektu Kampus Albertov, zaměřeném na rozvoj excelentních vědeckých a výukových aktivit
Univerzity Karlovy v oblasti přírodních a lékařských věd.
O společnosti ZEISS
www.zeiss.cz
Firma ZEISS je mezinárodním lídrem v oblasti optického a optoelektronického průmyslu. Koncern se vyvinul
z dílny pro přesnou mechaniku a optiku, kterou zakladatel společnosti Carl Zeiss otevřel ve východoněmeckém
městě Jena v roce 1846. Dnes široké portfolio skupiny ZEISS zahrnuje šest obchodních skupin a nejrůznější
strategické obchodní jednotky ve čtyřech segmentech. Vyvíjí a prodává zařízení na výrobu polovodičů, měřicí
techniku, mikroskopy, brýlové čočky, fotografické a filmové objektivy, dalekohledy či planetária. V neposlední
řadě se věnuje lékařským technologiím v oblasti oftalmologie, neurochirurgie a ORL; přispívá tak k pokroku
v medicíně a pomáhá lékařům na celém světě zlepšovat kvalitu života jejich pacientů.

