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persOnalia

Životné jubileum doc. MU Dr. Juraja Kaušitza, CSc.

Na jar tohto roku sa významného ži-
votného jubilea – 75  rokov – dožil 
doc. MU Dr. Juraj Kaušitz, CSc., významná 
osobnosť slovenskej onkológie a  nuk-
leárnej medicíny. 

Juraj Kaušitz sa narodil 19. apríla 
1946 v Bratislave. Po maturite na Stred-
nej všeobecnovzdelávacej škole v Senci 
bol v  roku 1963 prijatý na Lekársku fa-
kultu UK v Bratislave. Štúdium všeobec-
ného lekárstva ukončil v roku 1969. Svoju 
profesionálnu dráhu začínal ako asistent 
na Katedre fyziky a nukleárnej medicíny 
LF UK v  Bratislave. Postupne sa zame-
ral viac na nukleárnu medicínu; v  roku 
1973 nastúpil na Subkatedru nukleárnej 
medicíny ILF (dnes SZU), spočiatku ako 
asistent, neskôr aj ako jej prednosta, pri-
čom medzitým sa subkatedra transfor-
movala na Katedru nukleárnej medicíny 
SZU. Po získaní špecializácie z  internej 
medicíny (1974) a  nadstavbovej špe-
cializácie z  nukleárnej medicíny (1978) 
obhájil Juraj Kaušitz v  roku 1981  kan-
didátsku dizertačnú prácu (CSc.) na Fa-
kulte všeobecného lekárstva UK v Prahe. 
V roku 1990 sa stal docentom nukleárnej 
medicíny na JLF UK v Martine.

Doménou klinickej praxe doc. Kaušitza 
bola spočiatku problematika liečby kar-
cinómu štítnej žľazy rádiojódom. Avšak 
jeho hlavným medicínskym zameraním 
sa stalo vyšetrovanie nádorových mar-
kerov rádioimunoanalýzou, ktorú v roku 
1973 ako prvý na Slovensku zaviedol do 
klinickej praxe. Doc. Kaušitz založil odde-
lenie imunodia gnostiky, z ktorého sa po-
stupne stalo najväčšie pracovisko svojho 
druhu na Slovensku a v súčasnosti je to 
akreditované laboratórium európskeho 
formátu.

V roku 1994 sa stal doc. Kaušitz riadi-
teľom Nemocnice sv. Alžbety, ktorá sa 
v  roku 1996  pretransformovala na On-
kologický ústav sv. Alžbety, s r. o. Stal sa 

tak zakladateľom, doterajším riaditeľom 
a  spolukonateľom tohto dnes moder-
ného špecializovaného neštátneho zdra-
votníckeho zariadenia, ktoré už 25 rokov 
slúži pacientom s  rôznymi onkologic-
kými ochoreniami z celého Slovenska.

Doc. Kaušitz sa v rámci svojej kariéry 
intenzívne venoval aj pedagogickej a ve-
decko-výskumnej činnosti, prednášal na 
LF UK v Bratislave aj na SZU, a to najmä 
problematiku nádorových markerov. Vy-
choval viacerých doktorandov, bol rie-
šiteľom výskumných úloh a vedeckých 
projektov. Významná je jeho publikačná 
činnosť ocenená okrem iného aj Kost-
livého cenou SLS (1991), Jesseniovou 
cenou SLS (2021), viacerými cenami za 
najlepšiu publikáciu odborných spoloč-
ností SLS i Prémiami Literárneho fondu. 
Bol zostavovateľom a  spoluzostavova-
teľom významných vedeckých mono-
grafií s  onkologickou problematikou, 
napr. Onkológia (2003), Nádorové mar-
kery (2014), Všeobecná onkológia (2017) 
a Špeciálna onkológia (2020). 

Doc.  Kaušitz je aj dlhoročným čle-
nom, resp. v  súčasnosti čestným čle-
nom, redakčnej rady časopisu Klinická 
onkologie.

V rokoch 2006–2015 pôsobil doc. Kau-
šitz vo funkcii predsedu pracovnej sku-
piny Kategorizačnej komisie pre lieky 
MZ SR pre antineoplastiká a imunomo-
dulátory, vo funkcii podpredsedu Komi-
sie pre zoznam zdravotných výkonov MZ 
SR pôsobí doteraz. 

Dlhé roky bol členom Vedeckej rady 
UK, Vedeckej rady LF UK a Vedeckej rady 
SZU v  Bratislave. Bol aj členom (pod-
predsedom) výboru Slovenskej onko-
logickej spoločnosti SLS (1999–2006) 
a členom výboru tejto odbornej spoloč-
nosti SLS (2010–2014) a do roku 2007 aj 
výboru Slovenskej spoločnosti nukleár-
nej medicíny a radiačnej hygieny SLS. Za 

svoje zásluhy o rozvoj medicíny, najmä 
onkológie, mu Slovenská lekárska spo-
ločnosť na návrh Slovenskej onkologic-
kej spoločnosti udelila Bronzovú me-
dailu (1996), Striebornú medailu (2001) 
a  Zlatú medailu SLS (2006). V  roku 
2006 mu dekan LF UK udelil striebornú 
medailu LF UK v  Bratislave a  v  roku 
2019  Pamätnú medailu k  100. výročiu 
založenia LF UK. Pri príležitosti súčas-
ného jubilea udelila doc. Kaušitzovi SLS 
na návrh Slovenskej onkologickej spo-
ločnosti Medailu založenia Společnosti 
lékařsko-slowanskej v Pešti.

Vážený pán docent, milý Juraj, pri 
príležitosti Tvojho životného jubilea Ti 
v  mene všetkých Tvojich spolupracov-
níkov z nášho onkologického ústavu aj 
celej obce slovenských onkológov pra-
jem do ďalších rokov veľa zdravia, pra-
covného elánu, výdrže v  zanietenosti 
pre dobro každého pacienta, ktorú ob-
divujeme, ale aj radosti a  spokojnosti 
v osobnom živote v kruhu rodiny.

Ad multos annos    
      
 Dalibor Ondruš
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