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Prof. MUDr. Jiří Widimský, DrSc. devadesátníkem
Dne 31. března 1925, tedy před 90 lety, se narodil v Plzni lékař, vědec a učitel, prof. MUDr. Jiří Widimský, DrSc., FESC, FAHA. Bez
nadsázky lze říci, že v České republice není internisty nebo kardiologa, který by tohoto výjimečného člověka neznal. Svými přednáškami,
publikacemi, redakční prací i členstvím ve zkušebních atestačních komisích ovlivnil celé generace lékařů.
Jméno profesora Widimského je také nerozlučně spjato s Institutem klinické a experimentální medicíny (IKEM) v Praze, respektive
s Ústavem pro choroby oběhu krevního, který byl jedním z tzv. Krčských ústavů spojených později do IKEM. V roce 1951 totiž nastoupil
profesor Widimský do tohoto nově založeného ústavu po krátkém působení v Karlových Varech. V roce 1962 se po návratu ze studijního
pobytu v Gőteborgu stal vedoucím kardiopulmonální laboratoře Ústavu pro choroby oběhu krevního a tehdy začala naplno jeho bohatá
publikační činnost. Od založení IKEM v roce 1971 byl přednostou II. interní výzkumné základy, předchůdce dnešní Kliniky kardiologie
IKEM. V roce 1983 byl však z této funkce z politických důvodů odvolán. V letech 1978 až 1993 byl prvním vedoucím subkatedry kardiologie
IPVZ v Praze. Až do současnosti je vědeckým pracovníkem Kliniky kardiologie IKEM a učitelem subkatedry kardiologie IPVZ.
Profesor Widimský zastával v průběhu let celou řadu funkcí v našich odborných společnostech. Byl dlouholetým členem České
kardiologické a internistické společnosti, je čestným členem České lékařské společnosti J. E. Purkyně, České kardiologické společnosti,
České internistické společnosti a České společnosti pro hypertenzi, jakož i členem České lékařské akademie. Po mnoho let byl šéfredaktorem
časopisu Cor et Vasa a předsedou redakční rady JAMA-CS. Kromě toho se profesor Widimský prosadil jako jeden z mála našich kardiologů
výrazně i za hranicemi České republiky. Tato skutečnost byla odrazem jeho bohaté vědecké a publikační činnosti. Stal se členem mnoha
mezinárodních společností a v některých zastával i významné funkce: byl například prezidentem Evropské společnosti pro patofyziologii
dýchání, voleným členem výboru Evropské kardiologické společnosti a viceprezidentem této společnosti. Stal se držitelem titulu International
Fellow of the American Heart Association a Fellow of the European Society of Cardiology. V sedmdesátých letech byl navíc konzultantem
Světové zdravotnické organizace.

Je mi ctí, že jsem mohl profesora Widimského osobně poznat a stýkat se s ním v posledních dvou desetiletích na společném pracovišti. Ve
své knihovně mám několik jeho monografií s osobním věnováním. Vždy mě těšilo vidět pana profesora plného zájmu o různé otázky týkající
se kardiologie a diskutovat s ním. K významnému životnímu jubileu bych rád touto cestou panu profesoru Widimskému poděkoval jménem
celého kolektivu Kliniky kardiologie IKEM za vše, co pro toto pracoviště a pro českou kardiologii za celý život vykonal. Současně bych mu rád
popřál, aby jej nezradilo zdraví a byl mezi námi ještě řadu let.
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prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc.
přednosta Kliniky kardiologie IKEM

Program
12.00–13.00
13.00–13.30
13.30–13.40
13.40–14.00
14.00–14.15
14.15–14.30
14.30–16.00

14.30–14.45	Vztah mezi plicní cévní rezistencí a kongescí u srdečního selhání

Registrace a raut
Zahájení
Profesor Widimský jako sportovec

14.45–15.00	Nové možnosti farmakologické léčby plicní hypertenze

Profesor Widimský jako lékař a vědec

15.00–15.15	Ovlivnění plicní hypertenze pomocí mechanických srdečních podpor

Profesor Widimský jako učitel

15.15–15.30

Přestávka
Odborná sdělení a diskuze

15.30

Prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.

Prof. MUDr.Vladimír Staněk, CSc.
Doc. MUDr. Ivan Málek, CSc.

Doc. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc.
MUDr. Hikmet Al-Hiti, PhD.
MUDr. Zora Dorazilová

Hemodynamika u fibrilace síní

MUDr. Marek Šramko

Zakončení

Prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc., FESC

Uvítali bychom, kdybyste se v případě zájmu zaregistrovali předem, abychom mohli celou akci co nejlépe
připravit. Prosíme proto o potvrzení Vaší účasti do 6. 4. 2015 na telefonních číslech 236 055 006 nebo 736 975 006,
případně prostřednictvím e-mailové adresy pakw@ikem.cz.

