
 

 
DEBATE BREAKFAST WITH DR UNNI KARUNAKARA 
International President of Médecins Sans Frontières (MSF) 
Wednesday 18th September 2013 at 8 a.m., Restaurant Mlýnec, Novotného lávka 199/9, Prague 
 

Dr Karunakara holds a MB, BS from Mangalore University in India, a MPH from Yale University and a doctorate in public 

health from Johns Hopkins University in the United States. 

Outside of MSF, Dr Karunakara has held various academic and research fellowships at universities in Africa and Europe. His 

research focused on the demographics of forced migration and the delivery of healthcare to neglected populations affected by 

conflicts, disasters and epidemics.  

Dr Unni Karunakara was elected International President in June 2010. He has been involved with MSF since 1995, when he set 

up a tuberculosis control program in Ethiopia. He went on to work as a medical coordinator for MSF programs in Azerbaijan, 

Brazil and the Democratic Republic of Congo.  

 

What are the long term and short term priorities for MSF in the world and on which regions does MSF focus most? According 

to MSF, what risks do pandemics (AIDS, Children's Cerebral Palsy, etc.), lack of food and increasing inaccessibility of potable 

water present for the increasing world population? Is the global system of health care sustainable in the long term and, on the 

contrary, could the production of cheap generic drugs from India present a solution for developed countries, too? How does 

MSF manage to secure immediate help in areas affected by nature disasters and wars — in Syria, for example?  

How do they get their employees and how do they manage them? What is the company decision-making hierarchy? How do 

they get suppliers and how do they manage them? 

The debate will be moderated by Martina Mašková, script editor of Český rozhlas Plus who worked for BBC and Radio Free 

Europe/Radio Liberty.  

  

The debate will be held in English only. The entrance fee is CZK 600 per person and an invoice will be sent to you after the 

event. In case of cancellation, please inform us, at the latest, two days before the event, otherwise we will be obliged to 

invoice you for the whole entrance fee. For more information, please contact Lucie Zrala, zrala@ccft-fcok.cz, 224 833 090. 

 

 

DEBATNÍ SNÍDANĚ S DR. UNNI KARUNAKAROU 
Mezinárodní prezident Lékařů bez hranic (MSF) 
středa 18. září 2013 v 8h, Restaurant Mlýnec, Novotného lávka 199/9, Praha 
 
Dr. Karunakara vystudoval na Mangalore University v Indii, je držitelem magisterského titulu z oboru veřejné zdravotnictví na 

Yale University a doktorátu na Johns Hopkins University v USA. 

Kromě spolupráce s Lékaři bez hranic působil Dr. Karunakara na řadě univerzit v Africe a Evropě. Ve svém výzkumu se 

zaměřoval na demografii nucené migrace a zpřístupňování zdravotní péče opomíjeným oblastem postiženým konflikty, 

katastrofami a epidemiemi. 

Dr. Unni Karunakara byl zvolen mezinárodním prezidentem Lékařů bez hranic v červnu 2010. Pro Lékaře bez hranic pracuje od 

roku 1995, kdy zakládal program na kontrolu šíření tuberkulózy v Etiopii. V následujících letech pokračoval na pozici 

zdravotnického koordinátora v projektech Lékařů bez hranic v Ázerbájdžánu, Brazílii a Demokratické republice Kongo. 

 

Jaké jsou krátkodobé a dlouhodobé priority MSF ve světě a na jaké regiony se nejvíce zaměřuje? Podle MSF, jaká rizika 

představují pro rostoucí světovou populaci šířící se pandemie (AIDS, dětská obrna, atd.), nedostatek jídla a zvyšující se 

nedostupnost pitné vody? Je globální systém zdravotní péče dlouhodobě udržitelný a není naopak výroba levných 

generických léků z Indie řešením i pro rozvinuté země? Jak MSF zajišťuje poskytování okamžité pomoci v oblastech 

postižených přírodními katastrofami či v teritoriích vystavených válečným konfliktům jako například v Sýrii?  

Jak MSF získává a řídí zaměstnance? Jaká je hierarchie společnosti v oblasti rozhodování? Jak získávají dodavatelé a řídí 

zásobování? 

Debatní snídaně bude moderována paní Martinou Maškovou, dramaturgyní ČRo Plus, která dříve pracovala pro BBC  

a ČRo 6/Rádio Svobodná Evropa. 
 
Debata bude probíhat v angličtině bez překladu. Poplatek činí 600 Kč. Úhradu účastnického poplatku Vám budeme fakturovat 

po konání debatní snídaně. Zrušení přihlášek přijímáme do dvou dnů před termínem konání akce, poté Vám budeme nuceni 

účtovat storno ve výši 100% účastnického poplatku. Pro více informací kontaktujte Lucii Zralou zrala@ccft-fcok.cz, 224 833 090. 


