
1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy  
 

s hlubokým zármutkem oznamuje,  
že dne 10. února 2022  

zemřel ve věku nedožitých 90 let  
 

doc. MUDr. Jiří Neuwirth, CSc.,  
lékař, pedagog a vědec oboru geriatrie 

 
 
 
 
 

 
Narodil se 14. 4. 1932 v Praze, ale dětství a gymnaziální léta strávil v Ústí nad Orlicí. Po ukončení 
studií na Fakultě všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v roce 1957 pracoval krátce na interním 
oddělení broumovské nemocnice, ale již po třech letech nastupuje po úspěšném konkurzu na pražskou 
III. interní kliniku vedenou prof. Charvátem.  
 
Doc. Neuwirth jako první v ČR publikoval práce využívající cytogenetické analýzy a stanovení 
Philadelphia chromozómu pro diagnózu chronické myeloidní leukemie. V roce 1983 byl jmenován 
docentem v oboru vnitřních nemocí a v dalších letech se věnoval oboru ošetřovatelství. 
Od roku 1984 se stal vedoucím oddělení „Péče o nemocné“ III. interní kliniky (nynější Ústav teorie 
a praxe ošetřovatelství 1. LF UK) a tento obor dále rozvíjel. Společně s prof. Pacovským a doc. 
Staňkovou byl spoluzakladatelem koncepce vysokoškolského studia sester.  
 
Jako vysokoškolský pedagog za dobu svého působení na 1. lékařské fakultě a od roku 1998 i na 
zdravotně sociální fakultě v Českých Budějovicích vychoval několik generací lékařů a vysokoškolsky 
vzdělaných sester. Za svou práci pro obor ošetřovatelství byl již v roce 1975 oceněn cenou České 
společnosti sester. Od konce 80. let se v pedagogické činnosti doc. Neuwirth orientoval i na 
pregraduální výuku gerontologie a geriatrie na 1. LF UK.  
 
Těžištěm práce docenta Neuwirtha byla téměř 50 let klinická práce ve Všeobecné fakultní nemocnici, 
kde prosazoval provádění komplexního geriatrického vyšetření, rozvíjel klinický výzkum v oblasti 
geriatrických syndromů (inkontinence, imobilizační syndrom, dekubity atd.). V letech 1991–2001 
působil jako primář interního a geriatrického oddělení, později samostatného geriatrického oddělení 
Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Mezi roky 2001–2005 působil jako první přednosta nově 
ustavené Geriatrické kliniky 1. LF UK a VFN. 
 
Doc. MUDr. Jiří Neuwirth, CSc., je autorem a spoluautorem více než 150 časopiseckých prací, 
monografií a učebnic v oblasti klinické medicíny, geriatrie a ošetřovatelství. V 90. letech 20. století 
zavedl model „ošetřovatelského lůžka“ jako nové formy následné lůžkové péče, který je nyní již 
rutinním typem následných lůžek současné lůžkové péče.  
 
Odešel skvělý lékař, učitel a odborník.   
 
 

 
Čest jeho památce!  

 
Poslední rozloučení se bude konat v pátek 18. 2. 2022 od 15.15 hod. v krematoriu Motol   
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