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Nekrológ

Odišiel prof. MUDr. Miroslav Šašinka, DrSc.

Prof. MUDr. Miroslav Šašinka,
DrSc., patril k popredným osobnostiam
slovenskej medicíny a pediatrie.
Narodil sa v Bánovciach nad
Bebravou, maturoval na Gymnáziu
v Trenčíne a na Lekárskej fakulte študoval
v Bratislave. Po promócii začal prvé samostatné medicínske kroky na východe
Slovenska vo Vranove nad Topľou, kde
pracoval najprv ako sekundárny lekár
a neskôr ako zástupca primára detského
oddelenia. Keďže odjakživa dychtil po nových vedomostiach, intenzívne študoval
a poznával, bolo jasné, že jeho medicínske ambície zakrátko „prerastú“ možnosti
provinčného oddelenia a využijúc ponúkanú šancu prijal miesto odborného asistenta na Katedre pediatrie Inštitútu pre
ďalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov a vrátil sa do Trenčína a neskôr do
Bratislavy. Profesor Šašinka mal šťastie
na svojich učiteľov, počnúc profesorom
Chúrom a profesorom Getlíkom, rovnako ako aj na vzácnych spolupracovníkov

– profesora Dzúrika, akademika Zvaru,
profesora Nuylassiho a ďalších.
Už na počiatku svojej sľubne sa
vyvíjajúcej medicínskej kariéry sa „zahľadel“ do detskej nefrológie a obličky
sa stali jeho celoživotnou medicínskou
láskou. Patril k zakladateľom (česko)slovenskej pediatrickej nefrológie, založil
Sekciu detskej nefrológie SLS a bol jej
dlhoročným predsedom. Bezprostredný
kontakt so špičkovou nefrológiou zakúsil
už ako začínajúci nefrológ na prestížnom
pracovisku legendárneho českého nefrológa svetového významu profesora Broda
v Prahe. Na zažitú motivujúcu atmosféru
často spomínal a v duchu „brodovej školy“
presadzoval bezprostrednú nadväznosť
vedeckých poznatkov s klinickou praxou.
Hlavným vedeckým záujmom profesora
Šašinku bola patogenéza, diagnostika
a liečba glomerulonefritíd. Bol zostavovateľom prvej obsažnej knihy „Nefrológia
detí a dorastu“, ktorá vyšla v roku 1984
a v tomto období bola priekopníckym
dielom. Spolu s akademikom Zvarom
vykonali prvú detskú dialýzu a transplantáciu obličky u dieťaťa na Slovensku.
Profesor Šašinka celý svoj život
podriadil práci a medicíne, pričom sa
riadil heslom – „Investícia do odbornosti
je zmysluplnou a motivujúcou hodnotou
posúvajúcou človeka vpred.“ Bol zanietený učiteľ a pedagóg. S veľkou vervou sa
venoval výchove mladých pracovníkov.
Vychoval celú „školu“ pediatrov a detských nefrológov. Strhujúco prednášal,
trpezlivo vysvetľoval a bezvýhradne odovzdával zo svojich bohatých vedomostí
a skúseností. Učil nás všetko a všade –
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dodržiavať pravopis, prednášať, písať,
vedecky myslieť, no najmä medicínsky
analyzovať a syntetizovať blízko pri posteli pacienta.
Svoje odborné schopnosti profesor Šašinka plne rozvinul ako prednosta
Detskej kliniky v Košiciach v rokoch 1991
– 1999, ktoré bolo jeho najkreatívnejším
profesionálnym obdobím. Zásadným
spôsobom prispel k pozdvihnutiu kvalitatívnej úrovne pediatrie na východnom
Slovensku a pričinil sa o zriadenie viacerých regionálnych centier. V „košickom
období“ kulminovali jeho vedecké pracovné aktivity, ktoré vyvrcholili vydaním
rozsiahlej učebnice „Pediatria“, z ktorej
dlhé roky čerpali študenti aj pediatri.
Profesor Šašinka bol členom významných domácich, ako aj medzinárodných odborných spoločností. Bol
aktívnym členom Európskej a Svetovej
spoločnosti detskej nefrológie (ESPN,
respektíve IPNA) a dlhoročným prezidentom Sekcie detskej nefrológie SLS.
Za svoju bohatú klinickú a vedecko-výskumnú činnosť získal viaceré významné
ocenenia a rezortné vyznamenania. Bol
čestným členom Českej pediatrickej spoločnosti a za významné zásluhy o rozvoj
pediatrie na Slovensku mu prezident SR
udelil ocenenie Pribinov kríž.
Profesor Šašinka zanechal nezabudnuteľnú stopu na poli slovenskej
pediatrie a detskej nefrológie.
Česť jeho pamiatke!
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