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Kronika psychiatrie

K životnému jubileu prof. MUDr. Pavla Nádvorníka, DrSc.

Prof. MUDr. Pavel Nádvorník,
DrSc., sa koncom roka dožil významného životného jubilea. Narodil sa 24. októbra 1924 v Novej
Pake. Klasické gymnázium a Lekársku fakultu UK v Hradci Králové vyštudoval v rokoch 1935–
1948. Po promócii na svojej alma
mater nastúpil na Neurologickú
kliniku UK. V roku 1958 obhájil kandidátsku dizertačnú prácu
a o päť rokov neskôr sa habilitoval na docenta. Zaviedol do klinickej neurochirurgickej praxe stereotaktický prístup a psychochirurgiu. Od roku 1968 bol prednostom Neurochirurgickej kliniky LFUK a NsP akad. L. Dérera v Bratislave,
v roku 1969 sa stal univerzitným profesorom. Doktorát vied
odhájil roku 1970. V roku 1975 zaviedol do praxe na klinike
operáciu pod operačným mikroskopom a stimulačnú terapiu v neurochirurgii. Počas pôsobenia na Lekárskej fakulte
UK v Bratislave sa stal autorom a spoluautorom niekoľkých
vysokoškolských učebníc neurochirurgie. Spolu s prof. Kolaříkom sú priekopníkmi liečby schizofrénie pomocou transplantácie sérotonínergického embryonálneho nervového tkaniva (1987). Od nasledujúceho roku (1988) sa stal vedeckým
zamestnancom Ústavu pre výskum vyššej nervovej činnosti
na Palackého univerzite v Olomouci a vedeckým asistentom
prvého stupňa na Česko-Slovenskej akadémii vied v Prahe.

V období 1992–1993 pôsobil na Neurochirurgickom oddelení Fakultnej nemocnice v Brne a v rokoch 1994–2003
na Neurochirurgickej klinike Fakultnej nemocnice LF Masarykovej univerzity v Brne-Bohuniciach. V posledných dvoch
rokoch je aj konzultantom Neurochirurgického oddelenia FN
u sv. Anny v Brne. Významné závery svojich klinických a vedeckých pozorovaní publikuje v domácich i zahraničných
odborných a vedeckých časopisoch. V roku 2003 publikoval spolu s prof. Pogádym a doc. Bernadičom v časopise
Čs. fyziologie fyziologickú koncepciu mechanizmu myslenia.
Okrem charakteristiky profesora Nádvorníka ako vynikajúcej osobnosti lekára, vedca a vysokoškolského pedagóga, je
potrebné uviesť aj to, že sa aktívne venuje umeniu – nielen ako jeho obdivovateľ, ale aj ako výtvarník. Je autorom
mnohých pozoruhodných plastík, ktoré dokonca vystavoval
– prvýkrát v roku 1997 v Bratislave. S niektorými dielami
sa možno zoznámiť aj v našej publikácii Neuroendoskopie –
Věda a umění (Sursum, 2003).
MUDr. Zdeněk Novák, CSc.

Ku gratulácii sa pripája aj redakcia časopisu Psychiatria.
Pánu profesorovi Nádvorníkovi želáme okrem pevného zdravia ešte veľa tvorivých impulzov pretavených do vedeckých
publikácií.
Ad multos annos !
Redakcia

