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Informácie

Doc. MUDr. Ladislav Bárdoš, CSc.
– 100. výročie narodenia
prof. MUDr. Július Vajó, DrSc.
Lekárska fakulta UPJŠ Košice
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Doc. MUDr. Ladislav Bárdoš, CSc., bol najstarším žiakom košickej chirurgickej školy profesora
Kňazovického. Narodil sa 15. 6. 1914 v Podbieli
na Orave. Štúdium medicíny absolvoval na
Lekárskej fakulte v Bratislave. Po promócii pracoval na Chirurgickom oddelení Štátnej nemocnice v Martine a ako mladý chirurg sa aktívne
zapojil do SNP a vo vojnových podmienkach do
ošetrovania a chirurgického liečenia domácich
a zahraničných – hlavne francúzskych účastníkov SNP. V roku 1946 prichádza do Košíc na
Chirurgické oddelenie Štátnej nemocnice ako
sekundárny lekár. 1. mája 1954 prechádza do

služieb LF ako odborný asistent. 1. januára 1957
bol menovaný za docenta v odbore chirurgia.
Lekárskej fakulte UPJŠ a jej chirurgickej klinike
zostal verný až do odchodu do dôchodku 1. 10.
1980 – spolu viac ako 34 rokov. Zomrel vo veku
81 rokov 29. 9. 1995.
Docent Bárdoš bol priekopníkom pri vzniku
a formovaní moderného fyziologického a patofyziologického pohľadu chirurga na chirurgické ochorenia, operačný výkon i pooperačnú
starostlivosť v podmienkach košickej chirurgickej školy. Významnou mierou sa zaslúžil o rozvoj hrudnej chirurgie a chirurgie pažeráka na
Chirurgickej klinike LF UPJŠ v Košiciach. Jeho
monografia „Chirurgia náhlych príhod hrudníkových“ výrazne zviditeľnila košickú chirurgickú
kliniku a LF UPJŠ, ale i slovenskú hrudnú chirurgiu
v rámci bývalej federácie i v zahraničí. Jeho teoretický, ale hlavne praktický záujem a diagnosticko-liečebná činnosť v oblasti úrazovej chirurgie,
detskej chirurgie, ale hlavne septickej chirurgie
a kolorektálnej chirurgie významnou mierou
prispeli k rozvoju týchto oblastí chirurgie v rámci
košickej chirurgickej kliniky. Docent Bárdoš bol
výborným vysokoškolským učiteľom. Počas svojho pôsobenia na LF UPJŠ sa aktívne zúčastňoval
praktickej i teoretickej výučby chirurgie všetkých
študentov LF a obzvlášť stomatologickej vetvy.
Veľkou mierou bol zapojený aj do postgraduál-
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nej výchovy chirurgov. O jeho vedecko-výskumnej aktivite svedčí obhajoba kandidátskej dizertačnej práce na tému: „Náš chirurgický
prístup k hrudnému ezofágu, jeho zdôvodnenie
a zhodnotenie v klinickej praxi“ v roku 1963, ako
aj 159 prednášok na odborných a vedeckých
podujatiach doma i v zahraničí a publikovanie
38 pôvodných vedeckých prác a jednej monografie. Navrhol a v spolupráci skonštruoval
aparatúru na odsávanie hrudníkovej dutiny pri
PNO a hnisavých ochoreniach hrudníkovej dutiny, ktorá bola v Československu patentovaná.
V roku 1972 mu bola udelená Cena Kostlivého,
bol nositeľom Pamätnej medaily SNP. Docent
Bárdoš bol vyhľadávaným lekárom a chirurgom
a mnoho chorých v dobrom s úctou na neho
spomína za navrátenie zdravia. Ako lekár a vysokoškolský učiteľ vždy pracoval v záujme svojich
chorých a študentov a vždy na úrovni najnovších
medicínskych a chirurgických poznatkov doby,
v ktorej pracoval.
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