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Odišiel pedagóg, lekár, výnimočná osobnosť

- prof. MUDr. Ladislav Hegyi, DrSc. !

V januári 2016 nás vo veku nedožitých 77 rokov opustil významný, rozhľadený
človek slovenského zdravotníctva, zakladateľ vedného odboru geriatria a gerontológia
na Slovensku, ale i dlhoročný vedúci redaktor vedecko-odborného časopisu Geriatria
a iniciátor i tvorca odborného internetového časopisu Verejné zdravotníctvo, prof.
MUDr. Ladislav Hegyi, DrSc..
Prof. MUDr. Ladislav Hegyi, DrSc. sa narodil 27. mája 1939. Základnú školu
a gymnázium absolvoval v Bratislave. Lekárske štúdium absolvoval na Lekárskej
fakulte Palackého univerzity v Olomouci a promoval v roku 1963. Po promócii pracoval
10 rokov na Internom oddelení NsP Topoľčany pod vedením primára MUDr. E.
Gressnera. Ďalšie 4 roky strávil v NsP Nová Baňa vo funkcii zástupcu primára
interného oddelenia a primára oddelenia klinickej biochémie. V roku 1977 nastúpil do
NsP Malacky ako primár doliečovacieho oddelenia.
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Neskôr sa stal riaditeľom Výskumného ústavu gerontológie v Malackách
a v rokoch 1995 – 1996 bol riaditeľom geriatrického centra a primárom geriatrického
oddelenia. V apríli 1996 nastúpil do Školy verejného zdravotníctva Slovenskej
postgraduálnej akadémie medicíny v Bratislave, ktorá sa neskôr pretransformovala na
Fakultu verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity.
Odborné zameranie pána profesora sa prejavilo v jeho kvalifikačnom vývoji –
atestácia z vnútorného lekárstva I. stupňa (1968), II. stupňa (1971), z geriatrie (1983)
a zo sociálneho lekárstva (2000).
Hodnosť kandidáta vied získal na Karlovej univerzite v Prahe v roku 1984,
hodnosť docenta vnútorných chorôb na Lekárskej fakulte Komenského univerzity
v Bratislave v roku 1994 a za profesora bol inaugurovaný v Trnave v roku 2004.
Hodnosť doktora vied získal v roku 2000 na Karlovej univerzite v Prahe.
Prof. MUDr. Ladislav Hegyi, DrSc. veľkú časť svojej profesionálnej kariéry
zasvätil rozvoju geriatrie na Slovensku a patrí medzi zakladateľov tohto odboru u nás.
Záujmy seniorov presadzoval aj ako člen Rady vlády pre seniorov, aj ako zakladajúci
člen Slovenskej gerontologickej a geriatrickej spoločnosti, kde zastával funkciu
prezidenta a neskôr čestného prezidenta. Bol členom a čestným členom Generálnej rady
EURAG. Veľmi rozsiahla bola jeho prednášková a publikačná aktivita (4 monografie,
11 knižných publikácií, 7 učebníc, 342 vedeckých a odborných článkov a vyše 500
ohlasov, z toho 81 zahraničných). Bol nositeľom viacerých medailí a ocenení – z nich
zlatá medaila „Propter merita“ Slovenskej lekárskej spoločnosti, Gressnerova medaila,
Dieškova a Guothovej medaila.
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So svojou celoživotnou partnerkou Maruškou, očnou lekárkou, sa zoznámil
počas štúdií v Olomouci a mali 3 deti a 6 vnúčat. Profesor Hegyi miloval svoju rodinu
a bol oporou pre množstvo priateľov. Vždy bol ochotný pomôcť pri riešení problémov,
bol nepoučiteľný optimista so špecifickým zmyslom pre humor.
Na Fakulte verejného zdravotníctva sme si ho vážili pre jeho vysokú
profesionálnu úroveň a nezištný záujem nielen o problematiku seniorov, ale aj o verejné
zdravotníctvo. Mnohým z nás, ktorí sme ho poznali, utkvel profesor Hegyi v pamäti tiež
ako zdatný organizátor s rozsiahlymi medicínskymi vedomosťami a manažérskymi
schopnosťami.
Pracovné stretnutia i osobné chvíle pre jeho spolupracovníkov, kolegov, ale
i študentov boli nevyspytateľné, popretkávané svojráznym humorom a prísnosťou
zároveň, no napriek tomu boli nesmierne užitočnou, vzácnou chvíľou a poučením.
Osobnosť pána profesora ostane v našich mysliach zapísaná veľkými písmenami.
Prof. MUDr. Ladislav Hegyi, DrSc. zomrel 27. januára 2016.
Vážený pán profesor, budete chýbať všetkým, ktorí mali šťastie a možnosť
osobne Vás spoznať a spolupracovať.
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