Prof. MUDr. Jaroslav ŠIMON, DrSc.
Narodil se 4. 3. 1930 v Praze. V r. 1955 promoval na Fakultě všeobecného lékařství Univerzity
Karlovy v Praze. Nejprve pracoval na Oddělení tuberkulózy a plicních chorob a později na Interním
oddělení Nemocnice v Kolíně. V r. 1963 nastoupil na Interní kliniku Fakultní nemocnice do Plzně a
zde zahájil svoji školskou a vědeckou činnost. Od r. 1965 se začal věnovat genetice polygenních
chorob a v r. 1969 obhájil kandidátskou disertační práci na téma „Genetické pozadí esenciální
hypertenze“. V r. 1982 byl jmenován docentem a v r. 1984 vypracoval doktorskou dizertační práci
„Epidemiologie a prevence ischemické choroby srdeční“ v populaci, ale obhajoba titulu DrSc. mu byla
umožněna až v r. 1987. V r. 1990 byl jmenován profesorem vnitřního lékařství Univerzity Karlovy v
Praze. V letech 1990-1996 se stal přednostou 2. interní kliniky Fakultní nemocnice v Plzni.
Prof. Šimon řešil za svůj život kolem 20 výzkumných úkolů, do r. 1989 za podpory státního plánu, po
r. 1989 za podpory IGA MZČR nebo GAČR. Úkoly se týkaly genetické epidemiologie, epidemiologie
a prevence kardiovaskulárních a jiných chronických neinfekčních nemocí. Publikoval více než 200
originálních prací, podílel se na řadě monografií a byl prvním autorem monografie Prevence
ischemické choroby srdeční (1990).
Předsedal několik volebních období Pracovní skupině preventivní kardiologie České kardiologické
společnosti (ČKS). Byl zakládajícím členem Pracovní skupiny pro hypertenzi ČKS, která se později
osamostatnila jako Česká společnost pro hypertenzi, a zakládajícím členem České společnosti pro
aterosklerózu. V r. 1994 byl jmenován Fellow ESC. V období 90. let pracoval v nukleu Working
Group on Epidemiology and Prevention of Cardiovascular Diseases of the European Society of
Cardiology. V r. 1996 zorganizoval v Plzni mezinárodní seminář této evropské pracovní skupiny
poprvé na půdě bývalého „Východního světa“.
Prof. Jaroslav Šimon byl po celý svůj profesní život ochotným učitelem studentů na Lékařské fakultě
Univerzity Karlovy v Plzni jak v klinické medicíně, tak v medicínském výzkumu (vedl studenty
v rámci tzv. Studentské vědecké odborné činnosti – SVOČ; studenti se pod jeho vedením umisťovali
na předních místech soutěže na studentských vědeckých konferencích). Byl velmi zkušený klinik –
internista a kardiolog - a patřil k zakladatelům epidemiologie a prevence ischemické choroby srdeční
v populaci u nás.
Prof. MUDr. Jaroslav Šimon zemřel dne 6. října 2009.

