Prof. Jiří Fröhlich MD, FRCPC
Narozen 13. 8. 1943 v Nespecích. J. Fröhlich je profesorem patologie a laboratorní medicíny a ředitel
klinických projektů v nemocnici St. Paul of British Columbia (UBC). Poté co získal lékařský diplom z
Karlovy univerzity v Praze v roce 1965, Jiří Fröhlich pokračoval od roku 1968 v práci v Montrealu, kde
pracoval jako výzkumný pracovník a podstoupil přípravu v interním lékařství a klinické patologii na
McGill University a UBC. Následně pracoval ve Vancouveru, kde působí dosud. Do roku 1995 byl Jiří
Fröhlich náměstkem ředitele oddělení patologie v nemocnici Shaughnessy (univerzitní nemocnice ve
Vancouveru, Britské Kolumbii). V posledních 30 letech se mimo klinických a výzkumných aktivit
věnoval i programu zakládání terénních lipidových ambulancí včetně vytvoření první lipidové kliniky
v Britské Kolumbii v roce 1980. Jeho výzkum je zaměřen na biochemii metabolismu lipoproteinů a
aterosklerózu a její prediktory. Jiří Fröhlich se také intenzivně věnuje výuce, řešení grantů a je členem
redakčních rad řady mezinárodních vědeckých časopisů v oboru klinické biochemie. Jiří Fröhlich je
autor/spoluautor více než 250 publikací v prestižních odborných časopisech zaměřených na výzkum
aterosklerózy (Circulation, Laboratory Investigation, Nature, Atherosclerosis, Thrombosis and Vascular
Biology, American Journal of Cardiology and Canadian Journal of Cardiology a dalších). Jeho výzkum je
zaměřen zejména na oblast metabolismu HDL cholesterolu. Jiří Fröhlich je členem The Canadian
Cardiovascular Society Dyslipidemia Working Group a Canadian Cardiovascular Risk Assessment
Working Group. Byl také předsedou kardiologické sekce British Columbia Heart Foundation Committee.
V současnosti je Jiří Fröhlich prezidentem Healthy Heart Society of British Columbia, neziskové
organizace zaměřené na zlepšení prevence kardiovaskulárních onemocnění v Britské Kolumbii, která
spolupracuje s řadou dalších institucí, včetně ministerstva zdravotnictví. Jiří Fröhlich obdržel v roce 2005
ocenění "Excellence in Health Promotion Award". V roce 2006 Jiří Fröhlich obdržel další ocenění: “ The
UBC Department of Pathology and Laboratory Medicine’s Excellence in Service Award“.

