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Laudácia

Naše laudatio je venované MUDr. Igorovi 
Andrašinovi, CSc., výraznej osobnosti slovenskej 
onkológie.

MUDr. Igor Andrašina, CSc., sa v roku 2015 
dožil významného životného jubilea  60 rokov. 
Narodil sa v Košiciach v roku 1955 v rodine leká-
rov. Po ukončení LF UPJŠ v roku 1980 nastúpil 
ako sekundárny lekár na Kliniku rádioterapie 
a onkológie FN v Košiciach. Získal atestáciu I. a II. 
stupňa z radiačnej onkológie a následne získal 
vedecký titul CSc. v odbore klinická onkológia. 
V roku 1998 a 2003 absolvoval odborné skúšky 
ESMO a získal Európsky certifikát pre klinickú 
onkológiu (1995). Od roku 1989 do roku 1999 
pracoval ako odborný asistent na LF UPJŠ a od 
roku 1999 vykonáva funkciu prednostu klini-
ky rádioterapie a onkológie LF UPJŠ. V rokoch 
2002 až 2005 pôsobil ako hosťujúci docent 
na Inštitúte sociálnych vied a zdravotníctva 
bl. P. P. Gojdiča v Prešove. V rokoch 2000 až 
2009 vykonával funkciu hlavného odborníka 
pre klinickú onkológiu MZ SR. Počas pôsobenia 
v tejto funkcii sa zúčastnil na uvádzaní prvej 
generácie inovatívnych cielených liekov v SR 
a bol autorom alebo spoluautorom odbor-
ných usmernení MZ SR. Významnou mierou 
sa zaslúžil o vznik Východoslovenského onko-
logického ústavu. V rokoch 2005 až 2009 bol 
členom predstavenstva VOÚ, a. s. V súčasnosti 
vykonáva funkciu riaditeľa pre vedu, výskum 
a vzdelávanie vo VOÚ, a. s. 

V rámci vedeckého výskumu bol riešiteľom 
a spoluriešiteľom viacerých medzinárodných 
klinických štúdií, je autorom alebo spoluauto-

rom 30 publikácií a viac ako 250 prednášok na 
vedeckých konferenciách. Je členom SLS a čle-
nom výboru SOS niekoľko volebných období. 
Členom ESMO je od roku 1995 a ASCO od roku 
1997. V roku 2000 mu bola udelená bronzová 
medaila SLS a v roku 2015 Cena mesta Košíc za 
rozvoj odboru onkológia. 

Na LF UPJŠ pracuje viac ako 20 rokov a po-
dieľa sa na výučbe študentov v pregraduálnej 
príprave v slovenskom a anglickom jazyku. 
Je členom Akademického senátu LF UPJŠ. 
V  rámci základného výskumu v spolupráci 
s Ústavom biofyziky LF UPJŠ sa v súčasnosti 
venuje výskumu zmien proteómu po cytosta-
tickej liečbe. Dlhodobo sa venuje aj biológii 
a  liečbe karcinómov prsníka, hrubého čre-
va a pľúc. Každoročne organizuje odborné 
stretnutia multidisciplinárnych komisií (prsní-
kovej a pľúcnej). V rámci klinických seminárov 
organizuje postgraduálne vzdelávanie lekárov 
v rámci regiónu.

MUDr. Igor Andrašina, CSc., ako význam-
ná klinická, vedecká a pedagogická osobnosť 
slovenskej onkológie uplatnil svoje schopnosti 
v mnohých vymenovaných aktivitách.Vysoko si 
ceníme jeho činnosť vo funkcii hlavného odbor-
níka a nesmierna vďaka mu patrí za úsilie, ktoré 
venoval založeniu Východoslovenského onko-
logického ústavu. Počet všetkých odborných, 
spoločenských, vedeckých aj pedagogických 
aktivít dlhoročného prednostu Kliniky rádiotera-
pie a onkológie LF UPJŠ je prakticky nekonečný, 
čo potvrdzuje aj udelenie Ceny mesta Košice za 
rozvoj odboru onkológie.

Aj keď mnoho pracovných aktivít vyžadu-
je veľa námahy a času, všetok svoj voľný čas 
s radosťou venuje relaxácii so svojimi štyrmi 
vnúčatami.

Aj ja osobne by som sa pri tejto príležitosti 
chcela poďakovať za dlhoročnú veľmi plodnú, 
neraz búrlivú, ale úspešnú spoluprácu.

K významnému životnému jubileu srdečne 
blahoželáme, prajeme do ďalších rokov pevné 
zdravie, mnoho úspechov a spokojnosti.

 Ad multos annos!

Doc. MUDr. Mária Wagnerová, CSc., a kolektív 
pracovníkov Kliniky rádioterapie a onkológie VOÚ, 
a. s., Košice
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