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zemřel Doc. muDr. JaroslaV procházKa, csc.

Ve věku 80 let zemřel 7. září 2016 doc. MUDr. Jaroslav Pro-
cházka, CSc.

Po  ukončení studií nastoupil na  základě umístěnky 
do OÚNZ Liberec, ale během několika let se mu podařilo vrá-
tit do Brna. Působil nejdříve jako asistent a odborný asistent 
na Katedře histologie a embryologie. V letech 1964–1976 se 
stal odborným asistentem a posléze vedoucím lékařem angio-
grafie Radiologické kliniky FN u sv. Anny. 

V roce 1974 obhájil kandidátskou disertační práci na téma 
Flebografická diagnostika pánevních žil. 

V  roce 1976 se stal primářem tehdejšího rentgenového 
oddělení Dětské nemocnice v Brně. Pod jeho vedením bylo 
oddělení  rozsáhle modernizováno – v této době mimo jiné 
vybudoval samostatné katetrizační angiografické pracoviště 
a pracoviště ultrasonografické. Za  jeho působení se radiolo-
gické pracoviště stalo výukovou základnou brněnské LF. 

Jeho zásluhou vznikla v roce 1986 Klinika dětské radiodia-
gnostiky, první tohoto druhu v tehdejší ČSSR. Doc. Procház-
ka vždy bedlivě sledoval nové trendy v  diagnostickém zob-
razování a zaváděl je do praxe. Za svého působení ve funkci 
přednosty Kliniky dětské radiologie vybudoval moderní CT 
pracoviště a posléze i pracoviště magnetické rezonance.

Klinika pod jeho vedením patřila k průkopníkům v zave-
dení ultrazvukové diagnostiky do běžné klinické praxe se zá-
sadním podílem na zavedení screeningových ultrazvukových 
vyšetření kyčlí u novorozenců i prenatální ultrazvukové dia-
gnostiky. Byl také propagátorem a průkopníkem PACS, díky 
čemuž se KDR stala prvním pracovištěm v  republice s bez-
filmovým provozem. Celkově se Klinika dětské radiologie 
stala pod jeho vedením moderním, špičkovým pracovištěm, 
poskytujícím komplexní zobrazovací diagnostickou i diapeu-
tickou péči dětským pacientům.

Až do konce své profesní kariéry se intenzivně věnoval ka-
tetrizační/angiografické diagnostice u dětí, včetně intervenč-
ních léčebných výkonů kardiovaskulárních, urologických 
a otorinolaryngologických.

Z profesní kariéry pana docenta Procházky je nutné zmínit 
i rozsáhlou publikační činnost, dále působení v „cardiac hos-
pital teamu“ v Jemenském Saná, funkci ředitele FN Brno, člen-
ství ve Vědecké radě LF MU, v Radiologické společnosti České 
a Slovenské republiky a dále i kardiologické společnosti.

Doc. Procházka mnohé ze spolupracovníků udivoval svými 
rozsáhlými znalostmi nejen z oboru radiologie, ale i z ostat-
ních oborů medicíny. Byl noblesní intelektuál s  přehledem, 
profesionál s vizí, velmi vzdělaný kultivovaný učitel a moudrý 
rádce mnoha mladších kolegů. 
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