
SPRÁVY 

MUDR. ŠTEFÁNIA BOHONOVÁ JUBILUJE 

Čas každému z nás neúprosne beží. Nevyhol sa ani našej milej jubilant
ke. Nenápadne, potichu ju posunul k ďalšiemu medzníku, okrúhlemu jubi
leu. Keďže Štefku poznám dlhé roky, dovoľujem si zaspomínať niekoľkými 
slovami na jej prácu i osobnosť. 

Patrí sa spomenúť, že pochádza z Kysúc, krásneho kraja. Štúdium na 
LF UK v Bratislave ukončila vr. 1962. Po promócii nastúpila do práce na 
neurologickom oddelení nitrianskej nemocnice, ale po povinnej cirkulácii na 
somatických oddeleniach už zapustila korene na psychiatrii. 

Svoj život zasvätila náročnej práci s duševne chorými. A medzi nimi si 
vybrala kolegami tú málo obľúbenú, nevďačnú úlohu - pracovať s pacienta
mi závislými od alkoholu i iných psychotropných látok. Kvalifikačnú ates
táciu I. stupňa zložila v r. 1967 a atestáciu II. stupňa v r. 1979. Spočiatku 
pracovala ako ambulantný psychiater, ale od r. 1976 už ako ordinár AT. 

Štefku som poznal už veľa rokov pred mojím príchodom do funkcie 
primára nitrianskeho psychiatrického oddelenia vr. 1989. Stretávali sme sa 
často na rôznych odborných podujatiach - seminároch či konferenciách, kde 
zvykla aktívne vystupovať so svojimi odbornými príspevkami. Taktiež publi
kovala niekoľko článkov v našom odbornom časopise. Pracovala aj ako súd
ny znalec v odbore psychiatria. 

V dobe, keď som prevzal nitriansky primariát, jubilantka viedla lôžkovú 
časť oddelenia zameranú na AT problematiku. A treba povedať, že ju viedla 
dobre. Poznal som ju ako človeka vnímavého, empatického, vždy ochotného 
pomôcť. Práve tieto osobnostné danosti boli ideálnou kombináciou pre jej 
zaujatie psychoterapiou - či už individuálnou alebo skupinovou a rodinnou 
terapiou. 

Roky po politickej zmene v r. 1989 sa nevyhli ani tomuto veľmi dobre 
fungujúcemu a v slovenských pomeroch vyslovene zriedkavému pracovisku. 
Po zložitých i emočne náročných pnutiach vr. 1993, teda v dobe, keď sa na 
viacerých slovenských pracoviskách práve vytvárali CPLDZ, bolo nitrian
skym riaditeľstvom nemocnice „z prevádzkových dôvodov" zrušené. Naša ju
bilantka ani vtedy nekapitulovala, vybudovala Denný stacionár pre liečbu 
závislostí, pracujúci spolu s AT ambulanciou. 
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So Štetkou sme často spolupracovali naďalej formou súdno-psychiatric
kých posudkov, ktorých sme spolu vypracovali desiatky. Musím povedať, že 
si nikdy nesťažovala na zmenené podmienky vo svojej práci, naopak, povin
nosti si plnila so zanietenosťou. Myslím, že jej v tom veľmi pomohla jej hlbo
ká viera. Dávala jej silu s vyrovnanosťou znášať mnohé obmedzenia a tlaky 
v nemocnici. 

Krátke obdobie potom pracovala v Psychiatrickej nemocnici Veľké Zá
lužie až do r. 2004, kedy prijala ponuku a nastúpila ako primárka CPLDZ 
vo FNsP Nové Zámky. Toto pracovisko bolo onedlho zmenené a vyčlenené 
z FNsP. Pracovné nároky na tomto pracovisku boli najmä organizačne kraj
ne náročné, hoci odborne ho viedla na veľmi dobrej úrovni. V r. 2007 sa 
vzdala vedúcej funkcie a pracovala ďalej lekár v ambulancii Medicíny dro
gových závislostí až do r. 2014. 

Jej tichú, obetavú a zanietenú prácu si musel každý, kto ju spoznal, 
všimnúť. Tieto cenné povahové črty, nie každému dané, si nielen ja, ale 
každý, kto s ňou spolupracoval, bude pamätať. A dovolím si preto v mene 
všetkých pracovníkov v AT problematike, ale aj ostatných psychiatrov po
priať jubilantke, našej Štefke, pokojnú a vyrovnanú jeseň života. 

Doc. MUDr. Karol Turček, CSc. 
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