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ŽIVOTNE JUBILEUM doc. MUDr. JURAJA FLEISCHERA. CSc. 

Dňa 3. decembra 1997 oslávil významný 

slovenský psychiater doc. MUDr. Juraj Flei

scher, CSc, životné jubileum - 60 rokov. 

Docent Juraj Fleischer sa narodil v Bra

tislave v známej lekárskej rodine. Rodinná 

tradicia - prastarý otec bol zakladateľom jed

nej z bratislavských nemocníc - určila jeho 
životnú dráhu. Po stredoškolských štúdiách 

a úspešnom štúdiu na Lekárskej fakulte UK 

v Bratislave si vybral psychiatriu a od roku 

1962 pracuje na Psychiatrickej klinike FN 
a LF UK v Bratislave. Doc. Fleischer je jed

ným z najbližších žiakov prof. MUDr. 

E. Guensbergera. Od 3. ročnika vysokej ško

ly pracoval pod jeho vedením ako volontér. Po 
promócií a získaní miesta sekundárneho 

lekára na klinike sa doc. Fleischer zvlášť ve
noval psycho patológii a táto oblasť psychia

trie bola témou jeho diskusií s prof. Guens
bergerom a námetom mnohých vedeckých 

prác. Od roku 1964 je pedagogickým pracov

nikom Lekárskej fakulty UK, od druhej polo

vice 60. rokov sa zapojil aj do postgraduálnej 
pedagogiky. Prednáša na postgraduálnych 
školiacích akciách IVZ a Psychiatrickej klini

ky FN a LF UK, usmerňuje odbornú prípravu 
lekárov na oddelení ktoré vedie, podieľa sa na 
predatestačnej príprave psychiatrov a neu

rológov, je členom atestačných komisií . Už 

v 60. rokoch ZÍskal doc. Fleischer plnú od
bornú kvalifIkáciu a ako vedúci oddelenia pre 
akútne stavy dokazuje svoj mimoriadny diag

nostický talent a bohaté praktické skúsenosti. 
Vždy patril medzi vedecky najproduktív

nejších členov psychiatrickej kliniky. Je auto
rom a spoluautorom viac ako 200 prác pred-
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nesených na vedeckých podujatiach, publiku

je v mnohých psychiatrických aj všeobecných 

medicínskych časopisoch . Ústrednou témou 

vedeckej práce doc. Fleischera je psycho pa

tológia, venuje sa však takmer všetkým té

mam klinickej psychiatrie. Je autorom a spo

luautorom viacerých publikácií z oblasti zá
vislostí od psychoaktívnych látok. Často je ci

tovaná jeho práca o depresiách pri závislosti 

od alkoholu. Doc. Fleischer je dlhoročným čle

nom (predtým predsedom) Súdnopsychiatric
kej sekcie SPS, členom výboru Spolku bratis

lavských lekárov. 

Pedagogickú prácu docent Fleischer milu

je. Rád vedie praktické cvičenia, prednáša 

psychiatriu na viacerých fakultách UK, je 

spoluautorom viacerých učebníc, skript a au
torom mnohých učebných pomôcok. Študenti 

milujú docenta Fleischera a hlásia sa k jeho 

žiakom. Jeho jediným nedostatkom v pedago

gike je to, že nedokáže prísne skúšať. Docent 

Fleischer sa s plným zaujatím venuje aj post

graduálnej pedagogickej práci. Vychoval silnú 
skupinu mladých psychiatrov, podiera sa ns 
príprave súdnych znalcov, je školiteľom via

cerých vedeckých ašpirantov. 
Jubilant je predovšetkým vzácnym člove

kom, je mimoriadne skromný, tolerantný 

a priateľský . Prajeme mu, aby mu jeho nad

šenie pre lekárske povolaníe, láska k pedago
gike a priateľský vzťah k svojím žiakom a ko
legom vydržali po dlhé roky. 2eláme mu, aby 

mu láskavý osud doprial v dobrom zdraVÍ 

a pohode osláviť dalšie jubileá. 

Redakčná rada 


