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MUDr Milan Kuman
Narozen 8.2.1953 . Absolvoval lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v
Brně v roce l979. V letech l979-l983 pracoval jako sekundární lékař na interním
odd. NsP Vyškov. Následně pak v roce l983-l996 na interním odd. městské
nemocnice Koliště v Brně na jednotce intenzivní péče. Počátkem roku l997
zahájil svoje působení na nově otevřeném odd. pro transplantace ledvin a jater
Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie v Brně. Atestace I.stupně z
vnitřního lékařství 1983, atestace II.stupně z vnitřního lékařství 1987.
V roce 1999 jsem absolvoval stáž u prof. Neuhause na Wirchovově klinice
v Berlíně, se zaměřením na transplantace jater a ledvin.
Pravidelně se aktivně účastním na transplantačních kongresech a konferencích.
Přednáším na odborných fórech o klinických zkušenostech v transplantologii.
Jsem autor přednášek a odborných článků z transplantačního pracoviště CKTCH.
Jsem řešitel studií a grantových úkolů transplantačního pracoviště.
Opakovaně člen výboru České internistické společnosti, které jsem čestným
členem. V roce 2013 jsem obdržel četné členství České lékařské společnosti
JEP. Dlouholetý organizátor Vanýskova internistického dne v Brně, předseda
Spolku českých lékařů v Brně, Za práci pro Spolek lékařů českých v Brně jsem
obdržel bronzovou medaili J.E.Purkyně.
Jako člen České transplantační společnosti jsem byl opakovaně zvolen do jejího
výboru. Jsem člen ESOT – Evropské transplantační společnosti
V rámci spolupráce Spolku českých lékařů v Brně a České internistické
společnosti se dlouhodobě podílím na organizaci populárního Vanýskova
internistického dne v Brně. Nejprve jako vědecký sekretář prof. Klabusaye a po
jeho tragickém úmrtí jako hlavní organizátor. Převzal jsem tak závazek k poctě
prof. Klabusaye, o jehož odkaz coby jeho žák takto dlouhodobě pečuji. Podařil
se najít model splňující vysoké odborné nároky na prezentovaný program. Po
společenské a ekonomické stránce poskytuje účastníkům standart na velmi
dobré úrovni. Navíc celá akce je přístupná bezplatně a přesto je vždy finančně
soběstačná, což je v dnešní době stále vzácnější a obtížnější .
Populární je nejen mezi účastníky , ale i mezi přednášejícími. Slavnostní
Vanýskova přednáška je brána jako pocta a ocenění dosavadní činosti
přednášejícího. Přednášející jsou vesměs špičkami ve svém oboru a jejich
podpora je zavazující i do budoucna. XVIII. ročník 2019 15.března je
v přípravě.

Hlavní oblasti vědeckého zájmu : 1. transplantace orgánů, 2. nefrologie, 3. hepatologie
4. intenzivní péče
Jazyky: angličtina, němčina
Koníčky: cestování, botanika, vaření, potápění
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