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CV: 

* 4. 11. 1944, Plzeň

1958 - 1961 jedenáctiletá střední škola v Plzni 1961 - 1967 Univerzita Karlova v Praze > 
Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni - absolventka, titul MUDr. 
obor: všeobecné lékařství 1967 -> Fakultní nemocnice Plzeň 

1967 
-1972 I. interní klinika - sekundární lékařka 

1972 - 
1978 I. interní klinika - odborná asistentka 

1978 - 
1992 

I. interní klinika - lékařka 
vedoucí lékař metabolické jednotky intenzívní péče a léčebné barokomory 

1992 - 
1993 I. interní klinika - odborná asistentka 

1993 - 
1996 

I. interní klinika - docentka 
docentka vnitřního lékařství 

1996 
-2005 částečný úvazek 
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mailto:milada.emmerova@plzensky-kraj.cz
mailto:emmerovam@psp.cz


2005 - 
2006 

- námestkyně ředitele 
pro vzdělávání a styk s LF UK a vedoucí lékařka léčebné barokomory FN v Plzni 

2007 -> 
- lékařka 
vedoucí lékařka léčebné barokomory FN v Plzni, řízení posgraduálního vzdělávání a 
jiná administrativa na úseku náměstka pro léč. - prevent. péči FN Plzeň 

1972 atestace I. stupně z vnitřního lékařství 
1976 atestace II. stupně z vnitřního lékařství 
1977 - 1989 KSČ - členka 
1989 1993 habilitace, titul doc. 1994 Zvolena zastupitelkou města Plzně 1994 -> ČSSD - 
členka 
1996 - 2004 Poslanecká sněmovna PČR (1996 - 1998) - poslankyně 
(rezignace v roce 2004 pro plné nasazení ve funkci ministryně zdravotnictví) 

1996 - 1998 Výbor pro zdravotnictví - místopředsedkyně 

Poslanecká sněmovna PČR (1998 - 2002) - poslankyně 

1998 - 2002 Výbor pro zdravotnictví - místopředsedkyně 

2000 - 2002 Poslanecký klub České strany sociálně demokratické - místopředsedkyně 

Poslanecká sněmovna PČR (2002 - 2006) - poslankyně 

2002 - 2004 Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví - předsedkyně 

2002 Poslanecký klub České strany sociálně demokratické - místopředsedkyně 

2002 -> Zahraniční instituce, organizace (vč. kulturních zařízení apod.) > New York Academy 
of Sciences - členka 
2004 - 2005 Vláda ČR (min. předseda Stanislav Gross) - Ministerstvo zdravotnictví - 
ministryně 
2005 atestace z hyperbarické medicíny a oxygenoterapie (HBM) 
2006 ZO OSZSP ČR Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví 
gestor postgraduálního vzdělávání 2006 VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ 
REPUBLIKY - členka dozorčí rady 
2008 -> - zastupitelka 
Rada Plzeňského kraje - radní 

- hejtmanka 

2010 -> Plzeňská filharmonie, obecně prospěšná společnost - členka správní rady 
2010 -> Poslanecká sněmovna PČR (2010 - 2014) - poslankyně 
2010 -> Výbor pro sociální politiku - místopředsedkyně 
2010 -> Podvýbor pro oblast zdravotní péče, vzdělávání a prevenci - členka 
2010 -> Podvýbor pro osoby se zdravotním postižením a sociálně potřebné - členka 
2010 -> Poslanecký klub České strany sociálně demokratické - členka 
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