
7. Iékařská fakulta UníverziQ Karlovy v Praze

s hlubokým zdrmutkem oznamuje
že dne L6' července 2016 zemřel ve věku 83 let

doc. MUDr. Milan Krajíček, DrSc.,
II. chirurgická klinika kardiov askulární chirurgie

Narodil se 4. čeruna 1933 v Praze.
Na Fakultě všeobecného lékařství UK Praha promoval v roce 1959. Po promoci v roce 1959

nastoupil v nemocnici Česká Kamenice, kde byl do roku 1960. NdsÍedně působil v Ústauu klínícké a
experimentálnÍ chirurgie Praha-Krč, kteý se později stal součdstí Instítutu experimentdlní a klinícké
medicíny Praha.',/ letech 1989 _ 1996 pobýval v zahraničí' kde působil jako ředite|výzkumu
Go LLIE Z - BI oTE CH, Š,y car sko _ Ž en ev a.

od roku 1996 nastoupil na II. chirurýckou klintku, kde pracoval do roku 2OO3 jako zástupce
pro vědu a výzkum. Pokračoval ve výzkumu a vyvoji cévních protéz. V této oblasti mu patří řada priorít
a patentťt.

Atestoval z chírurgie I., II. stupně a z cévní chírurgie' Cévní chirurgie byla jeho celožívotnť
náplní aláskou.

V průběhu let obhájil kandídátskou a doktorandskou disertační práci. V roce 2a01 obhájil
do centuru v ob oru chirurgie.

ByI členem mnoha odborných společností: Českdlékařskd' společnost JEP, Společnost
kardiovaskulární chirurgie, Českd'lekarska komora, European Society forVascular Surgery, European
Chitin Society.

Za svou prdci obdržel celou řadu cen a tyznamend.ní. Z těch nejuyznamnějších ta jsou: Cena
Ethicon Research Foundatíon, 3x_ CenaVědecké rady Ministerstva zdravotnictví Čsn Gsaa, rcas,
1971), Čestnó medailevÚP Brno za spolupró"ci, Nó"rodní cena ČsR a Prusíkova cena České angiologické
společnosti.

Vedle rozsáhlé publíkační činnosti je autorem 5 monografií, držitelem 49 patentů (ČR, Evropa,
US, Japonsko) a obhaiil11výzkumných úkolů a grantů.

Doc. Krajíčekbyl pro mladé kolegy studnicí informací a zkušeností. Byl vždy ochotným rádcem
a u řady výzkumných projektů iniciótorem a autorem netradičních originólních nápadů a řešení.

Do posledních dní docházel na kliniku a podílel se na výuce i na výzkumných úkolech kliniky.
Pane docente, budete nám chybět.

Poslední rozloučení se uskutečnív útery dne 26. července 2016 v 14.30 hodin

v ústřední obřadní síni v Praze na olšanech (hlavní vchod)

Čest jeho památce!
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