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I. ŠKODÁČEK: SYNDRÓM ZNEUŽÍVANÉHO A ZANEDBÁVANÉHO DIEŤAŤA

SPOMIENKA

Opustil nás primár MUDr. Jozef Jačišin
Keď som roku 1966 ako študentka medicíny nastúpila
na prax na interné oddelenie vo svojom rodnom meste –
v Topoľčanoch, dozvedela som sa, že na poliklinike je úplne
nová ambulancia, aká tam nikdy dovtedy nebola. Dozvedela som sa, že je tam psychiater. Informátori si s úškrnom
ukazovali na hlavu.
Po pár rokoch ma už tento psychiater MUDr. Jozef Jačišin ako začínajúcu psychiatričku pozval na odborný seminár, ktorý organizoval ako okresný psychiater a prednosta ambulantného psychiatrického oddelenia. Mohla som
sa zoznámiť s veľmi distingvovaným, nevtieravým a múdrym mužom, ktorý nenápadne viedol podujatie.
Tento lekár vyorával brázdu na neoranom psychiatrickom poli, vzdelával laickú aj odbornú verejnosť, bol prvým
súdnym znalcom-psychiatrom v topoľčianskom rajóne. Ako
jeden z mála ambulantných psychiatrov nielen svojej doby
si urobil aj druhú atestáciu z psychiatrie. Takýto distingvovaný a korektný bol po celé roky, čo s našou nemocnicou
spolupracoval ako ambulantný psychiater.

Akýkoľvek kontakt s ním nikdy nebol konfrontačný. Po
celé roky zostával modrookým mladým mužom bez jedinej
vrásky. Len jeho biele vlasy prezrádzali, že čas sa nezastaví . . . Mali byť prečo biele. Vďaka ním vyoranej brázde
pribúdali okolo neho ďalší psychiatri a je iste aj jeho zásluhou, že Topoľčany sú jedným z najlepšie obsadených psychiatrických rajónov na Slovensku.
Bol milujúcim otcom a manželom. Manželka mu bola
oporou aj v práci, keď mu choroba brala zrak.
Odišiel od nás krátko po skončení aktívnej činnosti dňa
2.8.2003 vo veku 67 rokov. Nezanechal len úctivú spomienku v tých, čo ho poznali, ale aj svoju nasledovníčku –
dcéru – psychiatričku MUDr. Danicu Hudecovú pôsobiacu
v Prievidzi.
Prajeme Vám, vážený pán primár, pokoj Vašej duše tam,
kde teraz je tak, ako ste sa Vy po celý život snažili o pokoj
duší svojich pacientov.
Prim. MUDr. Anežka Imrišková
Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie

