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Laudácie

MUDr. Zuzana Némethyová, CSc., jubilujúca
Okrúhle životné jubileum – dôvod na zastavenie sa a pohľad dozadu, ale aj vízia
do budúcnosti…
Jej profesionálny život začal na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského
v Bratislave. Nasledovala atestácia z vnútorného lekárstva, atestácia v odbore
diabetológia, poruchy látkovej premeny
a výživy, kandidátska disertačná práca
v odbore klinická výživa, sekundárske
roky, práca vo funkcii ordinára diabetológa na IV. internej klinike LF UK a neskoršie zodpovednosť samostatného diabetológa v Dia centrum plus v Bratislave.
MUDr. Zuzana Némethyová, CSc., podpredsedníčka
Slovenskej diabetologickej spoločnosti SLS, hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR pre diabetes
mellitus, poruchy látkovej premeny a výživy, členka Európskej asociácie pre štúdium diabetu (EASD) má za
sebou bohatú klinickú, prednáškovú, publikačnú a organizačnú činnosť.
Pôsobí ako členka poradných výborov k liekom a liekovým skupinám, terapeutickým postupom a manažmentu ochorenia diabetes mellitus pod záštitou
SDS. Je aktívna aj v masmediálnej práci (televízia, rozhlas, články v dennej tlači a v pacientskych časopisoch).
Už počas štúdia medicíny ju najviac zaujímalo vnútorné lekárstvo, inklinovala najmä k diferenciálnej diagnostike. Po mnohých rokoch klinickej praxe si uvedomuje, že urobila dobre, keď sa začala venovať medicíne,
a osobitne diabetológii, hoci k diabetológii ju priviedla
skôr náhoda. Podľa nej sa život každého človeka skladá
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z viacerých úspechov i neúspechov. Veľkosť úspechu sa dá ťažko zmerať, a aj
malé úspechy vedia priniesť radosť
a uspokojenie. Medzi jej životné zásady
patrí myšlienka: „K životu, a aj k úspechom treba pristupovať s pokorou.“ Vyznáva motto: „Ži a nechaj žiť!“
Milá Zuzka,
dovoľ mi, aby som Ti menom našej diabetologickej spoločnosti, ako aj vlastným, poblahoželal k Tvojmu okrúhlemu
životnému jubileu a poprial Ti veľa zdravia, šťastia, spokojnosti a hlavne mnoho síl, aby si
mohla zvládať všetky situácie, ktoré Ti prináša každodenný život.
Úprimne si na Tebe vážime Tvoj optimizmus, pozitívny a racionálny prístup k riešeniu problémov, húževnatosť, pracovitosť, zodpovednosť voči pacientom a kolektívu, široký intelektuálny rozhľad. Nezabudnuteľný
je Tvoj zmysel pre humor, kulinárske umenie a schopnosť odhaliť majstrov šéfkuchárov, z čoho a ako navarili
vynikajúce jedlá. Kde prídeš, tam prinášaš ducha priateľstva a porozumenia.
Zlatá medaila Slovenskej lekárskej spoločnosti je
symbolickým vyjadrením našej úcty k Tebe.
Čo povedať na záver? Klasické:
Ad multos annos!
Vladimír Uličiansky
vedecký sekretár Slovenskej diabetologickej spoločnosti

