Odišiel gestor modernej pediatrie profesor MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
Prof. MUDr. László
Kovács, DrSc., MPH. bol medzinárodne
akceptovaná klinická a vedecká osobnosť v pediatrii. Svoju odbornú
prácu začínal na 2.detskej klinike v nemocnici na Duklianskej ulici
a následne svoju akademickú činnosť rozvíjal na 1.detskej klinike vedenej prof.
Birčákom. Získal atestáciu z pediatrie, nefrológie a klinickej genetiky, ako aj
akademicko-vedecké tituly doktor vied, docent pediatrie a profesor pediatrie.
V roku 2000 sa po rokoch práce na 1. detskej klinike vrátil späť na 2.detskú kliniku
LF UK a DFNsP Bratislava a stal sa jej dlhoročným prednostom.
Prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH absolvoval viaceré študijné pobyty na
zahraničných odborných pracoviskách. 3 roky pôsobil ako research fellow na
Nortwestern University of Chicago a hosťujúci profesor v Aarhus (Dánsko)
a Pécs (Maďarsko). Hlavným vedeckým záujmom prof. Kovácsa bolo objasnenie
molekulovej príčiny hereditárneho neurogénneho diabetes insipidus, porucha vodno-soľného
hospodárstva, skúmanie úlohy vazopresínu pri vzniku rôznych foriem hyponatriémie (čiastočne
oneskorenej hyponatriémie nedonosených novorodencov), zavedenie vodnej imerzie do klinickej praxe,
patogenéza primárnej nočnej enurézy, molekulová diagnostika hereditárnej hemochromatózy, a ďalšie.
V roku 1990 publikoval s prof. Lichardusom v americkom vydavateľstve monografiu o hospodárení
s vodou a monograficky spracoval históriu bratislavskej Detskej nemocnice. Prof. Kovács založil
pracovisko genetickej diagnostiky na pôde detskej kliniky LF UK a DFNsP, ktoré ponúka
vysokošpecializovanú molekulovú diagnostiku pre potreby detských pacientov z celého Slovenska.
Prof. Kovács bol členom významných domácich ako aj medzinárodných odborných spoločností.
Bol aktívnym členom výboru Európskej a Svetovej spoločnosti detskej nefrológie (ESPN resp.
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 a Maďarskej pediatrickej spoločnosti a laureátom najvyššieho štátneho vyznamenania
Maďarskej republiky.
Vďaka svojmu vizionárstvu a neustálej potrebe optimalizovať starostlivosť o detských pacientov,
zdokonaľovať výučbu študentov medicíny a rozvíjať vedecko-výskumnú aktivitu kliniky sa denno-denne
snažil stimulovať seba a svojich spolupracovníkov k zlepšovaniu práce. Srdcovou záležitosťou prof.
Kovácsa vždy bolo podnecovať zapojenie kliniky do medzinárodnej odbornej komunity, vďaka čomu
viacerí mladí lekári získali možnosť absolvovať dlhodobé študijné pobyty v zahraničí. Ako prodekan
Lekárskej fakulty UK a tiež garant a gestor výučby pediatrie sa aktívne podieľal na rozvoji, obnove
a zdokonaľovaní pre- a postgraduálneho kurikula. Bol zostavovateľom postgraduálnej učebnice
Pediatrie a tiež Nefrológie. Jeho zásluhou sa významnou súčasťou pediatrického postgraduálneho
vzdelávania stali Pediatrické dni „Pediatria pre prax“ organizované každoročne pod záštitou Slovenskej
pediatrickej spoločnosti a tiež časopis „Pediatria pre prax“, ktorý pod jeho dlhoročnou šéfredaktorskou
„taktovkou“ prináša pediatrom aktuálne informácie s dôrazom na využiteľnosť v ambulantnej praxi.
V ostatných rokoch bol prof. Kovács zástupcom šéfredaktora časopisu Česko-Slovenská Pediatria, ktorá
z jeho iniciatívy prešla inováciou a stala sa špičkovým a obľúbeným odborným časopisom širokej
komunity pediatrov.
Jeho suchý humor, prenikavý intelekt a silne angažovaná osobnosť bude chýbať nám všetkým!
Česť jeho pamiatke!
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