
 
 
 
 
 

 
1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy 

s hlubokým zármutkem oznamuje, 

že 24. dubna 2022 zemřel po dlouhé nemoci ve věku 88 let 
 

prof. MUDr. Karel Teršíp, DrSc., 
lékař, kardiochirurg, pedagog a vědec 

 
 

 
Profesor Karel Teršíp se narodil 5. srpna 1933 v Praze. Na Fakultě všeobecného lékařství, dnešní 
1. LF UK promoval v roce 1958 s vyznamenáním. Do roku 1964 pracoval na chirurgickém 
oddělení OÚNZ v Trutnově. Od roku 1964 do roku 1997 působil na I. chirurgické klinice 1. LF UK 
v Praze, v roce 1998 přešel spolu s kardiovaskulární skupinou na II. chirurgickou kliniku 
kardiovaskulární chirurgie. Postupně získal atestaci I. a II. stupně z chirurgie, v roce 1984 
atestaci z oboru cévní chirurgie a v roce 1991 z oboru kardiochirurgie. V roce 1984 obhájil 
kandidátskou disertační práci, habilitoval pro obor chirurgie v roce 1990, titul doktor věd získal 
v roce 1991 a profesuru pro obor chirurgie v roce 1993. 
 
Ve své profesi se věnoval všeobecné chirurgii, posléze se specializoval v kardiovaskulární 
chirurgii. Vždy pomáhal mladším lékařům v jejich odborném růstu nejen praktickými radami. 
Během svého klinického působení se věnoval výuce mediků. 
 
Ve vaskulární chirurgii byly hlavními předměty jeho zájmu otázky rekonstrukce větví společné 
krkavice u mozkové ischemie, histologické změny cévních náhrad, chirurgická léčba ischemické 
choroby dolních končetin. Věnoval se též otázkám kardiochirurgie, mimotělního oběhu, 
srdečních náhrad. Není bez zajímavosti, že při operaci prvního aortokoronárního bypassu 
v tehdejším Československu, provedené na I. chirurgické klinice, vedl mimotělní oběh. Mimo 
operační činnosti a léčby pacientů se věnoval i experimentální problematice. V klinickém 
výzkumu se orientoval na problematiku ischemické choroby srdeční včetně aneurysmat. Jako 
autor nebo spoluautor publikoval více než 120 vědeckých prací doma nebo v zahraničí.   
 
Na studijních pobytech byl v roce 1982 ve Vilniusu, 1984 v Moskvě a v roce 1985 v Texasu. Byl 
členem České chirurgické společnosti, České kardiovaskulární společnosti, České angiologické 
společnosti a České flebologické společnosti.  
 
Odešel odborník, který byl u začátků kardiovaskulární chirurgie ve Všeobecné fakultní 
nemocnici.  

 

 

 

Čest jeho památce! 

 
Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta 

121 08, Praha 2, Kateřinská 32 
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