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Doc. MUDr. Pavol Török, CSc. 
70-ročný expert v anestéziológii a intenzívnej medicíne  
nielen na Slovensku
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Náš oslávenec sa 
narodil 21. septembra 1949 
v  Humennom. Je absol-
ventom UPJŠ Lekárskej 
fakulty v Košiciach v roku 
1974. Po promócii nastúpil 
na chirurgické oddelenie 
v  Humennom, odkiaľ po 
dvoch rokoch prešiel za se-
kundárneho lekára na ARO, 
kde sa neskôr stal zástupcom 
primára. Atestáciu I. stupňa 
z anestéziológie a resuscitá-
cie získal v roku 1978, II. stupňa v roku 1982. 

V  roku 1986 bol menovaný do 
funkcie primára nelôžkového ARO vo 
vranovskej nemocnici. S  jeho veľkým 
prispením sa podarilo vo Vranove n./T. 
v priestoroch chirurgického pavilónu za 
8 mesiacov vybudovať a otvoriť 5 lôžkové 
ARO, kde sa stal známym primárom.

V  roku 1992 obhájil dizertačnú 
prácu a získal titul kandidáta vied. Od 
roku 1995 pracoval ako externý pedagóg 
na klinike AIM SZU Bratislava. 

V roku 2008 prešiel pracovať na 
pracovisko anestéziológie a intenzívnej 
medicíny vo VÚSCH a. s. Košice, ktoré po-
silnil nielen svojou prítomnosťou, ale bol 
nasledovaný aj viacerými jeho vranovskými 
spolupracovníkmi.V máji 2010 sa oddelenie 
stalo Klinikou anestéziológie a intenzívnej 
medicíny VÚSCH a. s. a UPJŠ LF Košice, 
kde bol menovaný za prednostu. V tom 
istom roku 2010 sa stal riadnym docentom 
habilitáciou na SZU v Bratislave.

Docent MUDr. P. Török, CSc. so 
spolupracovníkmi z kliniky má boha-
tú prednáškovú a publikačnú činnosť. 
Je autorom viacerých knižných pub-
likácii, monografií a knižných kapitol, 
štandardných terapeutických postupov 
a mnohých odborných článkov v časo-
pisoch na Slovensku, ale aj v zahraničí. 
Má prijaté viaceré patentované liečeb-
né a diagnostické metódy a realizované 
mnohé vedeckotechnické diela v tech-

nológiách významných 
výrobcov. Organizuje so 
svojím tímom viaceré od-
borné podujatia,  aktívne 
vystupuje na seminároch 
anestéziológov a sestier vý-
chodoslovenského regiónu 
s celoslovenskou pôsobnos-
ťou.Viac rokov organizoval 
teoretické a praktické ško-
lenia o používaní vysoko-
frekvenčnej ventilácie typu 
VFDV vo Vranove n./T. Bol 

hlavnou postavou Brychtových dní, kto-
ré opakovane organizoval v spolupráci 
s Chiranou v Starej Turej. Už niekoľko 
rokov je vyhľadávaným prednášateľom 
na slovenských podujatiach organizova-
ných SSAIM, ale je pozývaným prednáša-
teľom aj na Colours of Sepsis do Ostravy 
a na mnohé významné konferencie aj 
v postsovietskych štátoch a ostatných 
ázijských krajinách.

Od roku 2011 sa jeho pracovisko 
podieľa na postgraduálnom vzdelávaní 
anestéziológov v rámci špecializačnej 
prípravy organizovanej I. KAIM UPJŠ LF 
a UNLP. Vychoval viacerých primárov 
pracovísk nášho odboru a niektorých 
kolegov priviedol na vedeckú cestu zís-
kaním titulu PhD. Je oponentom a kon-
zultantom atestantov, doktorandov a čle-
nom skúšobných komisií.

Niekoľko funkčných období bol 
členom Výboru SSAIM, kde sa venoval 
technickému vybaveniu, bezpečnosti 
a je známy aj opakovaným vypracovaním 
štatistík o personálnom a prístrojovom 
vybavení slovenských pracovísk nášho 
odboru.

So spolupracovníkmi rozvíja spo-
luprácu s Výskumným ústavom anes-
téziológie a resuscitácie Ruskej akadé-
mie vied a s Johns Hopkins University 
v Baltimore v USA. Úzko spolupracujú s I. 
KAIM UNLP a UPJŠ LF Košice, Ústavom 
fyziológie LF UPJŠ, ako aj s KAIM SZU 

Bratislava, IKEM Praha a Nemocnicou 
Na Homolke v Prahe.

Doc. MUDr. Pavol Török, CSc. venu-
je svoje aktivity nielen pacientom, ktorých 
bezprostredne ošetruje a ktorých vracia 
do života aj prostredníctvom svojich žia-
kov. Venuje sa tiež progresívnym tech-
nickým vynálezom, ktoré sa v súčasnosti 
alebo určite v krátkej budúcnosti uplatnia 
v našom odbore. Jeho výskum sa neusku-
točňuje iba na pracovisku, ale aj doma, kde 
má zariadené laboratórium pre výskum 
progresívnych spôsobov ventilácie. Má 
tam vyvinutý fyzikálny model pľúc, na kto-
rom vykonáva testy prístrojov. Verme, že 
sa čoskoro tento simulátor uplatní pri ná-
cviku a výchove anestéziológov pri správ-
nom, bezpečnom a účinnom nastavovaní 
prístrojov na umelú ventiláciu pľúc. Možno 
očakávať, že tieto nové technológie, kto-
rým sa doc. Török venuje, sa čoskoro uplat-
nia v odbore anestéziológia a intenzívna 
medicína aj vo výučbe umelej ventilácie 
na simulátoroch.

My, ktorí poznáme jeho rodinné 
zázemie vieme, že toto všetko dosahuje 
s výraznou oporou svojej rodiny, manželky 
PhDr. Márie, synov Ing. Pavla, Ing. Tomáša, 
no opakovane pri debatách jeho radostné 
myšlienky zabŕdnu aj k vnúčatám...

Paľo Török, je to náš odborník – 
fyzikus, ktorý aj v širšom zmysle napĺňa 
toto dávnoveké pomenovanie lekára. 
Jeho hobby orientované na fyziku doká-
zal úzko prepojiť na náš odbor. Neustále 
kvantifikuje, prepočítava a meria, použí-
va číselné príklady. Je to trochu nezvy-
čajné, ale máme úprimnú radosť z toho, 
že nás tým obohacuje a úžitok z toho 
máme nielen my profesionáli, ale najmä 
naši pacienti!

Ad multos annos!

Doc. MUDr. Jozef Firment, PhD.
I. klinika anestéziológie  
a intenzívnej medicíny 
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