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Lekári z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika sa stretli po 50 rokoch: Takto sa spolužiaci zmenili 
 
Zlatí absolventi so striebornými vlasmi. Spolužiaci z Lekárskej fakulty košickej Univerzity Pavla Jozefa Šafárika sa stretli po 
polstoročí od promócie.   
 
Nostalgicky si zaspomínali na svoje začiatky v r. 1965. Z 232 vtedajších absolventov sa mohlo na slávnosti Zlatej promócie zúčastniť 
takmer 80 skúsených lekárov. Niektorí z nich i po sedemdesiatke stále pracujú vo svojom odbore a odovzdávajú múdrosť mladším 
kolegom. 
 
Za desiatky rokov praxe títo lekári aj v neľahkých časoch minulého režimu odliečili obrovské množstvo pacientov a zachránili 
nejeden život. Svoje povolanie berú ako poslanie. Mnohí z nich sa stretli a videli po polstoročí prvýkrát. Rozišli sa vtedy každý 
vlastnou cestou, plní elánu, zdravia a ideálov. 
 
Neubránili sa dojatiu pri pomyslení na mladosť. „Zostarli sme, ale aj zmúdreli. Zmenili sme svoj zovňajšok, zošediveli, alebo  aj 
stratili vlasy. Pribudli nám rôzne vlastné diagnózy. Ale každý vek má svoje čaro,“ povedal za všetkých profesor Juraj Bober. 
Andrej Böőr (73) 
Študentov učí patológiu a stále sa venuje aj lekárskej praxi. „Patológia sa veľmi zmenila. Niekedy to ľudia mali za krvavé povolanie, 
akoby ani ruku nám nechceli podať," zamyslel sa známy patológ. 
 
Duňa Luczyová (74)  
Venovala sa ušno–nosno–krčnému odboru. Pred dvoma rokmi ordinovanie aj kvôli zdravotným problémom zavesila na klinec. 
„Chodím na univerzitu tretieho veku a takto sa teraz realizujem,“ prezradila. 
 
Oľga Klimová (73) 
Ako pediatrička zasvätila celý život malým pacientom. „Niekdy som išla ráno do dlhej služby za detskými pacientmi a prišla som 
domov až na druhý deň. Starostlivosť o vlastné deti som musela zabezpečiť inak,“ hovorí. 
 
Peter Jonáš (74)  
Je doteraz činný ako primár geriatrickej kliniky. Pracuje so zložitými stavmi pacientov, ktorí majú aj viac ako päť rôznych diagnóz. 
„Niekedy vo mne až hrkne, keď vidím na vizite aj moje ročníky, v akom sú stave,“ zhodnotil primár. 
 
Juraj Bober (74) 
Uznávaný chirurg doteraz prednáša. Šéfoval okrem iného aj transplantačnému centru. „Ročne teraz operujem možno 300 
pacientov, aj zložité prípady týkajúce sa pankreasu, pečene, pažeráka a žalúdka,“ povedal odborník. 


