Laudácie

Významné životné jubileum profesora Šefránka
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, vážená odborná lekárska obec,
dovoľte, aby sme upriamili vašu pozornosť na významnú udalosť týchto dní. Radi by sme všetkým pripomenuli, že 11. januára 2014 sa
významného životného jubilea dožil jeden z významných predstaviteľov modernej a samostatnej cievnej chirurgie na Slovensku, pán
profesor MUDr. Vladimír Šefránek, PhD.
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Pán profesor MUDr. Vladimír Šefránek, PhD., sa narodil 11. januára 1944 v Martine. Jeho celý život je následne spojený s Bratislavou, kde žije a pôsobí dodnes.
Profesor Šefránek promoval na LF UK v Bratislave v roku 1966 a svoju chirurgickú púť začal na Chirurgickom
oddelení NsP Bezručova pod dohľadom prednostu
MUDr. Júliusa Slabécia. Po troch počiatočných rokoch
smerovali jeho kroky na II. chirurgickú kliniku Fakultnej
nemocnice na Partizánskej ulici v Bratislave, ktorá
v tom období predstavovala skutočný chirurgický
vrchol na Slovensku. Tu postupne napredoval pod
dohľadom prednostu kliniky akademika Karola Šišku
a neskôr pod vedením prof. MUDr. Ivana Šimkovica,
DrSc. Od roku 1979 sa jeho pôsobisko zmenilo na
špecializovaný ústav zameraný na ochorenia kardiovaskulárneho systému (ÚKVCH – Ústav kardiovaskulárnych chorôb), čo upriamilo jeho kroky smerom
k „jeho životnej profesionálnej práci a láske“ – cievnej
chirurgii. Počas pôsobenia na „Partizánskej ulici“ prešiel
všetkými chirurgickými pracovnými pozíciami od
staršieho sekundárneho lekára, ordinára pre cievnu
chirurgiu, až po primára oddelenia cievnej chirurgie.
V roku 1988 získava vedecký titul PhD. Po „presťahovaní“ Ústavu kardiovaskulárnych chorôb pod Krásnu
Hôrku v Bratislave, a aj zmene jeho názvu na Národný
ústav srdcových a cievnych chorôb, sa od roku 1997
stáva prednostom Kliniky cievnej chirurgie a vedúcim
Katedry cievnej chirurgie Lekárskej fakulty Slovenskej
zdravotníckej univerzity v Bratislave, pričom v týchto
funkciách pôsobí úspešne dodnes. V roku 1998 sa
habilitoval na docenta chirurgie (LF UK, Bratislava)
a v roku 2003 bol inaugurovaný na profesora chirurgie
(LF UPJŠ, Košice). Od roku 1997 do roku 2005 pôsobil
ako hlavný odborník MZ SR pre cievnu chirurgiu. Je
členom množstva významných slovenských aj zahraničných odborných spoločností, z najdôležitejších
uvedieme Slovenskú lekársku spoločnosť a v rámci nej
Slovenskú spoločnosť cievnej chirurgie, kde je od roku
2001 až doposiaľ jej prezidentom. Z najvýznamnejších
zahraničných spomenieme, že je členom Európskej
spoločnosti cievnej chirurgie (ESVS), pričom v rokoch
2007 – 2011 bol národným zástupcom SR vo výbore
tejto spoločnosti.
Pán profesor zasvätil celý svoj „odborný život“
cievnej chirurgii, vzdelávaniu a výchove budúcich generácií chirurgov a cievnych chirurgov na Slovensku,
za čo mu patrí naša vďaka a úcta. Počas svojho pôsobenia v bratislavských odborných kruhoch venoval
viac ako 30 rokov kontinuálnej pregraduálnej pedagogickej činnosti v odbore chirurgia na Lekárskej
fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a viac ako
25 rokov kontinuálnej postgraduálnej a pregraduál-

nej pedagogickej činnosti v rámci Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. Jeho rukami a pod
jeho odborným dohľadom vyrástla prakticky celá
v súčasnosti profesionálne aktívna cievno-chirurgická
obec na Slovensku, pričom musíme spomenúť, že
jeho žiaci sa veľmi dobre uplatnili aj v zahraničí.
Je autorom 12 monografií a kapitol v monografiách na Slovensku a v zahraničí, pričom v roku 1986
a 1997 bol ako autor ocenený Cenou chirurgickej
spoločnosti za najlepšiu publikáciu. Je autorom
takmer 400 prednášok na významných slovenských
i zahraničných odborných kongresoch a konferenciách a autorom, respektíve spoluautorom takmer
120 odborných publikácií v domácich a zahraničných odborných periodikách. Pod jeho odborným
vedením „vyrástlo“ 10 úspešných doktorandov a 7
primárov. Nemožno nespomenúť početnú oponentskú, recenznú a lektorskú činnosť pre svojich kolegov
z chirurgických kruhov.
Pracovisko, kde pôsobí do dnešných dní, vybudoval spolu so spolupracovníkmi po organizačnej,
personálnej aj materiálnej stránke prakticky od svojich začiatkov až do súčasného stavu, keď je všeobecne uznávané ako popredné pracovisko v odbore. A aj
táto skutočnosť ho zaraďuje do postavenia jedného
z významných spoluzakladateľov modernej a samostatnej cievnej chirurgie na Slovensku. Výsledkom jeho profesionálneho snaženia bolo etablovanie prvej
samostatnej kliniky v odbore cievna chirurgia, a to
Kliniky cievnej chirurgie NÚSCH, a. s. v Bratislave, ktorá
v súčasnosti vykonáva funkciu referenčného pracoviska pre Slovenskú republiku, poskytuje konzultačné
služby a rieši komplikovaných pacientov v celoslovenskom kontexte. Vďaka postupne sa zlepšujúcim

výsledkom preventívnej a liečebnej činnosti, prednáškovej a publikačnej činnosti pracovisko získalo
v súčasnosti kredit uznávaného cievno-chirurgického
pracoviska, ktoré znesie prísne medzinárodné kritériá.
Klinika je, alebo bola, zapojená do medzinárodnej vedecko-výskumnej spolupráce: Mount Sinai
University Hospital, New York, USA; Chirurgická klinika Univerzitnej nemocnice Aarhus, Henri Mondor
Hôpital Créteil, Paris, Francúzsko; Klinika vaskulárnej
chirurgie Univerzitnej nemocnice, Leuven, Belgicko;
Klinika cievnej a hrudníkovej chirurgie Univerzitnej
nemocnice, Ulm, Nemecko; Klinika kardiovaskulárnej chirurgie Semmelweissovej univerzity, Budapešť,
Maďarsko; Klinika cievnej chirurgie Univerzity Viedeň,
AKH, Rakúsko; I. chirurgická a radiologická klinika
University Palackého, Olomouc, ČR; Klinika kardiovaskulární chirurgie Nemocnice na Homolce, Praha, ČR;
IKEM, Praha; Chirurgická klinika Fakultní nemocnice,
Plzeň, ČR a iné.
Ako spoluzakladateľ modernej cievnej chirurgie zaviedol a postupne implementoval množstvo
nových diagnostických a terapeutických postupov
v cievnej chirurgii na území SR, čím postupne pozdvihol úroveň cievnej chirurgie na Slovensku na dnešnú
úroveň. V spolupráci s intervenčnými vaskulárnymi
rádiológmi v NÚSCH, a. s. v Bratislave sa podieľal
na rozpracovaní intervenčných liečebných metód
a na ich širšom zavedení v klinickej praxi, a to najmä
v liečbe periférnych obliterujúcich ochorení končatín,
supraaortových vetiev aorty, splanchnických a renálnych artérií. Pod jeho vedením sa na Slovensku
vykonali v roku 1999 prvé endovaskulárne výkony
v liečbe aneuryziem abdominálnej aorty.
Záverom tohto stručného prehľadu odbornými a profesionálnymi aktivitami by sme radi pánovi
profesorovi v mene celej odbornej verejnosti, obzvlášť v mene všetkých cievnych chirurgov a jeho
nasledovníkov, zaželali k jeho krásnemu životnému
jubileu v prvom rade pevné zdravie. Hneď vzápätí
dostatok elánu a motivácie do jeho ďalšej odbornej
práce a v neposlednom rade veľmi dôležitú pohodu
a šťastie v rodinnom živote.
Vážený pán profesor, milý Vlado,
Omnia bona tibi ad multos annos optamus!
MUDr. Ján Tomka, PhD.
MUDr. Roman Slyško, PhD.
MUDr. Peter Mondek, PhD., MSc.
a všetci spolupracovníci Kliniky cievnej chirurgie, NÚSCH,
a. s., v Bratislave a všetci členovia výboru Slovenskej spoločnosti cievnej chirurgie SLS.
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