
86

Endoskopie | 2009; 18(2) | www.casopisendoskopie.cz

Společenská rubrika

31. března 2009 oslavil 80. narozeniny 

prof. MUDr. Přemysl Frič, DrSc., jeden z nejvý-

znamnějších českých gastroenterologů a inter-

nistů působících na Karlově Univerzitě v Praze. 

Pan profesor je znám jako vynikající pedagog, 

který vychoval celou řadu odborníků působících 

na akademické půdě, a patří mu i zásluha za or-

ganizaci vědecké a publikační činnosti v oboru 

gastroenterologie.

Po absolvování Lékařské fakulty Karlovy 

Univerzity v Praze roku 1953 zahájil svou vě-

deckou a pedagogickou kariéru na pracovišti 

prof. Herforta, nestora české gastroenterologie 

a zakladatele moderní digestivní endoskopie 

u nás. Předmětem kandidátské práce, kterou 

obhájil v roce 1957, byla chromodiagnostika 

a funkční vyšetřování biliárního systému. Roku 

1969 byl jmenován docentem vnitřního lékařství 

a habilitoval prací zaměřenou na problematiku 

malabsorpčního syndromu. Roku 1979 obhájil 

disertační doktorskou práci zaměřenou na pro-

blematiku heterogenity intestinálních enzymů 

u pacientů s celiakií a v roce 1983 byl jmenován 

profesorem medicíny Univerzity Karlovy.

Ve vedení Interního oddělení fakultní poli-

kliniky nynější Všeobecné fakultní nemocnice 

v Praze vystřídal docent Frič profesora Herforta 

a učinil z tohoto ambulantního pracoviště nejvý-

znamnější centrum digestivní endoskopie v teh-

dejším Československu. Jako jeden z prvních 

zavedl celé spektrum endoskopických technik 

včetně ERCP a později i endoskopické ultraso-

nografie. Vyjma dobře vybavené endoskopie 

disponovalo pracoviště i vyspělým laboratorním 

komplementem a provádělo celé spektrum la-

boratorních diagnostických metod se vztahem 

ke gastroenterologii, a to včetně dnes velmi 

postrádaných funkčních testů. Na tomto dob-

ře organizovaném a funkčním pracovišti, které 

svou úrovní čnělo vysoce nad průměr reálně 

socialistického zdravotnictví, pak vznikla většina 

z více než 400 kvalitních vědeckých publikací 

a 7 monografií.

Interní oddělení fakultní polikliniky ve-

dl prof. Frič až do roku 1998, kdy po sloučení 

Fakultní polikliniky a IV. interní kliniky VFN přešel 

jako emeritní profesor na II. interní oddělení ÚVN 

v Praze, kde byla nově konstituována Subkatedra 

gastroenterologie IPVZ. Po vzniku Interní klini-

ky 1. LF UK a ÚVN Praha se prof. Frič po krátké 

přestávce vrátil i k pregraduální výuce studentů 

naší největší lékařské fakulty.

V současné době jsou hlavním objektem 

vědeckého zájmu pana profesora problemati-

ka celiakie, kolorektálního karcinomu a probio-

tik. Byl jmenován vedoucím expertní skupiny 

Ministerstva zdravotnictví pro celiakii a inten-

zivně pracuje pro Společnost pro probiotika 

a prebiotika, kde zastává funkci místopředsedy. 

Připomenout ale musíme především jeho celo-

životní zájem o nádorová onemocnění tlustého 

střeva a jeho mimořádné zásluhy o zavedení 

programu sekundární prevence kolorektálního 

karcinomu. Zavedením screeningového progra-

mu výrazně stoupla prestiž české gastroentero-

logie v mezinárodním kontextu.

Panu profesorovi přeji do dalších let mnoho 

zdraví a neutuchajícího elánu pro jeho další spo-

lečenské, vědecké a pedagogické aktivity.

prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.

K životnímu jubileu 
prof. MUDr. Přemysla Friče, DrSc.
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