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ZDRAVOTNÍCKE NOVINY: Dekani lekárskych fakúlt: Krst ohňom absolvovali 
aj naši študenti. Od počiatku pandémie boli v prvej línii 
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Covid priniesol do našich životov veľa negatívnych emócii, ako je strach, zlosť, 

bolesť, sklamanie či znechutenie, a to nielen zo samotného pôvodcu ochorenia a 

jeho dôsledkov, ale aj zo šíriteľov bludov, z politiky či bežných ľudí okolo nás, 

ktorým občas prestávame rozumieť, hovorí dekan košickej lekárskej fakulty. 

 
Zdroj: Dreamstime 

 

Ako sme vás informovali, pandémia Covid-19 ovplyvnila celý svet. Významne 

zasiahla do životov zdravotníkov. Tí za svoju obetavosť v starostlivosti o pacientov 

nedostávajú len slová vďaky. 

Ako vidia situáciu svojich kolegov a čo im odkazujú dekani slovenských lekárskych 

fakúlt?  



Prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. 

 
dekan Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

Laická verejnosť si vyťaženosť zdravotníckych pracovníkov bežne neuvedomuje, kým 

sa s touto situáciou nestretne tvárou v tvár priamo v nemocnici. Kto už môže lepšie 

chápať náročnosť práce v zdravotníctve, obzvlášť v tomto období, ak nie my 

zdravotníci? 

Preto veľmi rád využívam tento priestor na podporu všetkých mojich kolegov, ktorí si 

v týchto náročných dňoch (ale aj týždňoch a mesiacoch, ktoré sa, žiaľ, stále nekončia) 

vykonávajú svedomito svoju prácu a pomáhajú pacientom, či už na kovidových 

pracoviskách, alebo na „bielych“ oddeleniach, kde je pre Covid-19 takisto väčší nápor 

pacientov ako obvykle. 

Ďakujem všetkým zdravotníkom za ich každodenný boj s bolesťou a chorobou ako 

človek a ďakujem im aj ako dekan lekárskej fakulty za to, že popri praktickej medicíne 



a záchrane ľudského zdravia a životov odovzdávajú ďalej svoje vedomosti a zručnosti 

menej skúseným kolegom alebo ako lekári pôsobiaci v školstve svojim študentom. 

Budeme ich veľmi potrebovať. Obzvlášť ďakujem tým, ktorí si aj v tejto neľahkej 

situácii zachovávajú nielen chladnú hlavu, ale aj optimistický pohľad na svet a dokážu 

šíriť pozitívnu energiu aj na ľudí okolo. 

Covid totiž priniesol do našich životov veľa negatívnych emócii, ako je strach, zlosť, 

bolesť, sklamanie či znechutenie, a to nielen zo samotného pôvodcu ochorenia a jeho 

dôsledkov, ale aj zo šíriteľov bludov, z politiky či bežných ľudí okolo nás, ktorým 

občas prestávame rozumieť... 

Charlie Chaplin povedal: „Priveľa myslíme a primálo cítime. Viac ako stroje 

potrebujeme rozum. A viac ako rozum potrebujeme láskavosť a miernosť. Bez toho 

zvlčíme a stratíme všetko.“ 

Teší ma, že si mnohí zdravotníci aj v tomto období, napriek tomu čo všetko vidia 

a zažívajú, zachovávajú nielen svoju profesionalitu, ale dobrotu a ľudskosť. Veľká 

vďaka a česť všetkým! 

  

 


