Ján Kľoc, MUDr.PhD.,
Vzdelanie

▪1965- 1968 SVŠ Lipany
▪1968-1974

Zamestnanie

Špecializácia

Lekárska fakulta UK v Martine

▪ 1974

chirurgické oddelenie OÚNZ Prešov
ako sekundárny lekár

▪ 1947 – 1975

základná vojenská služba

▪ 1976

ortopedické oddelenie OÚNZ Prešov
ako sekundárny lekár

▪ 1988 až doteraz

primár ortopedického oddelenia
FNsP J.A.-Reimana Prešov

▪ atestácia I.st. v odbore ortopédia (1979)
▪ atestácia II.st. v odbore ortopédia (1984)

Aktivity v odbore

▪ zavádzanie nových diagnostických a liečebných postupov
v odbore ortopédia (artroskopia, umelé náhrady veľkých
kĺbov, korekčné osteotómie,osteosyntézy, predlžovanie
kosti vonkajšími fixátormi, reumochirurgia, neuroortopédia,
moderné ošetrovanie športových úrazov, reimplantácie
umelých náhrad kĺbov,tumorozne endoprotézy , moderné
rehabilitačné postupy,)
▪ aktívna prednášková činnosť na domácich a zahraničných
podujatiach
prednášková činnosť na PU fak.ošetrovateľstva
predášková činnosť na Technickej univerzite Košice
člen medzinárodnej skupiny Dundee clinical program
referenčné pracovisko firmy Zimmer- Centrum of excellence
Learning centrum firmy pre totálnu náhradu bedrového klbu
Trillock
▪ účasť na výskumnom projekte biomateriálov s Fakultou
bioinžinierstva TU Košice
.Dizertačná práca-Riešenie porúch endoprotéz bedrového
kĺbu vedúcich k reimplantáciam-akademický titul: PhD.

Je autorom a spoluautorom 2O publikovaných prác v
domácich a zahraničných časopisoch .
Spoluautorom učebice Základy bioniky a biomechaniky
Lektoroval učebnicu Biomechanika človeka.,

Členstvá

▪ Slovenská ortopedická a traumatologická spoločnosť
▪ Slovenská artroskopická spoločnosť
▪ EFFORT (Európska asociácia ortopedických
a traumatologických spoločností)
▪ SICOT
▪ SOMOK (Spoločnosť metabolizmu kostí)
▪ Slovenská lekárska spoločnosť
▪ Americká liga Slovákov

Funkcie

▪ krajský odborník pre ortopédiu
▪ člen výboru Slovenskej ortopedickej a traumatologickej
spoločnosti
▪ člen výboru SOMOK

Ocenenia

▪ strieborná medaila SLS
▪ Cena mesta Prešov za rok 2000
▪ bronzová Reimanova medaila
strieborna Reimanova medaila 2OlO
cena predsedu prešovského samospravného kraja 2009

Certifikáty

▪ Certifikát na implantáciu ramenného a lakťového kĺbu,
Nottingham
▪ Certifikát na implantáciu kolenného kĺbu, Praha
▪ Certifikát na reimplantáciu kolenného a členkového kĺbu,
Hamburg
▪ Certifikát implantácie kolenného kĺbu, Stoltzalpe
▪ účasť na Salzburských seminároch, Cornell University

Študijné pobyty

USA, Veľká Británia, Francúzsko, Portugalsko, Španielsko,
Švajčiarsko, Nemecko, Rakúsko, Ukrajina, Maďarsko, Česká
republika, Slovinsko, Chorvátsko, Taliansko, Holandsko,
Fínsko, Belgicko, Austrália

Jazykové znalosti

aktívne anglický a ruský jazyk

Iné schopnosti

▪ organizačné schopnosti pri vedení kolektívu
▪ ovládanie práce s počítačom

Záujmy

šport (20 rokov lekár FO Tatran Prešov), tenis, volejbal,
príroda

V Prešove, 3.l.2Oll

MUDr.Ján Kľoc

