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Zemřel mladý talentovaný lékař  
s velkým srdcem

V druhé polovině července nás 
hluboce zasáhla zpráva, že tento 
svět opustil MUDr. Martin Majir-
ský. Mladý lékař, který měl odbor-
nou budoucnost ještě z větší části 
před sebou, všude, kde působil, 
bez nadsázky odborně i lidsky vy-
čníval. V časech, kdy technizace, 
specializace a medikamentiza-
ce medicíny narůstají takřka do 
nepřehledna a kdy lékař má čím 
dál méně prostoru pro uplatnění 
empatie ve vztahu k pacientovi, 
dokázal tento nadaný a citlivý 

odborník zdánlivě nemožné – pojmout terapeutický proces jako tako-
vou kombinaci nejmodernějších poznatků a metod, aby léčily, pacienta 
zároveň co nejméně poškozovaly a aby ve spojení s lékařovým slovem 
a vedením v nemocném probouzely mentální sílu nezbytnou pro boj  
s nemocí. Zvládl to na vůbec nejtěžším odborném poli – v onkologii. 

MUDr. Martin Majirský pocházel z východního Slovenska, z Prešova. 
Vyrůstal v religiózním prostředí, po absolvování gymnázia vystudoval 
medicínu v Hradci Králové a v Čechách už zůstal. Od roku 2004, kdy byl 
promován, působil jako sekundární lékař na Klinice onkologie a radio-
terapie Fakultní nemocnice v Hradci Králové, po čtyřech letech přešel 

do Prahy na Radioterapeutickou a onkologickou kliniku FNKV a 3. LF 
UK. V roce 2010 složil atestaci z oboru Radiační onkologie, v roce 2016 
z Klinické onkologie, z níž už měl „evropskou státnici“ ESMO, dále se 
intenzivně vzdělával, stal se členem mnoha odborných společností a 
zahájil vědeckou a pedagogickou činnost jako odborný asistent na 3. 
LF UK, kde přednášel také v angličtině. Byl velmi oblíbený a vyhledáva-
ný nejen jako lékař, ale také jako kolega a jako učitel. 

Z Prahy pak odešel do Brna, kde v lednu roku 2016 začal působit v 
Nemocnici Milosrdných bratří, na oddělení dlouhodobě nemocných. 
Tento krok učinil se záměrem více se věnovat své rodině, v níž vyrůstají tři 
malé děti a kterou hluboce miloval, a zároveň být blíže těžkým onkolo-
gickým pacientům. MUDr. Majirský totiž intenzivně prožíval s pacientem 
nejkritičtější fáze onkologického onemocnění – např. chvíle, kdy je léčba 
vyčerpána a pacient zůstává se svou chorobou sám, bez možnosti další 
odborné pomoci, nebo když musí přijmout skutečnost, že jeho prognó-
za je krajně nepříznivá. V duchu své osobní odborné maximy „Léčit ne-
léčitelné“ usilovně hledal možnosti, jak takové „mezery“ zacelit, nejlépe 
svrchovaně medicínskými prostředky. Jedním z nich se v jeho rukou staly 
infuzně podávané vysoké dávky vitaminu C. Opřel se především o ame-
rické výzkumy, které u této metody mimo jiné prokázaly výrazný vzestup 
kvality života onkologických pacientů, jimž navíc zdarma a ve svém vol-
ném čase poskytoval tzv. druhý názor, kdykoli byl o něj požádán.        

MUDr. Martin Majirský tu již s námi bohužel není, avšak přístup, jejž 
za krátký čas, který mu byl vyměřen, díky své odborné způsobilosti, na-
dáním podložené kreativitě, lidské vnitřní síle a dobrotě doslova vycize-
loval, zůstává jako příklad a inspirace pro všechny z nás, kdo v moderní 
medicíně chtějí citlivě vnímat, do hloubky poznávat a efektivně konat.

Čest jeho památce!  
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Mikroimunoterapie v léčbě chronických infekčních 
onemocnění 
Dr. Petra Blum, Německo
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Možnosti léčby následků oxidativního stresu 
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