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Spomienka na doc. MUDr. Ota Brandebura, CSc. 

 

Kitka M. 

Klinika úrazovej chirurgie UN L-Pasteura Košice, Rastislavova 43, Košice 041 90 

 

Doc. MUDr. Oto Brandebur, CSc., prednosta kliniky úrazovej chirurgie (1986 – 1998) 

v Košiciach sa narodil 22.9.1933 v Užhorode, neskôr býval v Michalovciach a v 

Topoľčanoch. Maturoval na Gymnáziu v Spišskej Novej Vsi v roku 1951.   

 Študoval na Lekárskej fakulte v  Košiciach kde promoval s červeným diplomom v 

roku 1957. Pracoval 2 roky na Patológii a potom na Chirurgickej klinike od roku 1959, kde sa 

venoval bežnej činnosti sekundárneho lekára neskôr odborného asistenta. Okrem všeobecnej 

chirurgie sa trvale zaujímal o pacientov postihnutých úrazom. Absolvoval niekoľko 

študijných pobytov, v Budapešti, Magdeburgu a na niektorých pracoviskách v rámci bývalej 

československej republiky. Od roku 1986, kedy bola zriadená Klinika úrazovej chirurgie na 

báze pôvodného samostatného oddelenia, sa stal prednostom uvedeného  pracoviska. Na 

klinike etabloval výučbu úrazovej chirurgie, a snažil sa nielen udržať, ale hlavne posilniť 

status jednotlivých oddelení. 

 

 

Doc. MUDr. Oto Brandebur, CSc. (22.9.1933 – 3.3.2016) 
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 Doc. MUDr. Oto Brandebur, CSc. sa okrem organizačných a pedagogických činností 

neustále snažil o implementáciu exaktných liečebných postupov, či už na poli bežnej klinickej 

medicíny, alebo pri zavádzaní progresívnych operačných techník. Presadil liečbu 

nizkomolekulárnym heparínom (1. na Slovensku) a zdokonalil mikrobiologické 

monitorovanie a antibiotickú liečbu infekčných komplikácií v kostnej chirurgii. Jedinečné boli 

jeho vedomosti a praktické skúsenosti o členkových fraktúrach kde predstihol vtedajšiu dobu 

o mnoho rokov. Po ukončení aktívnej činnosti prednostu pracoval ešte krátko najskôr na našej 

klinike a neskôr na svojej súkromnej chirurgickej ambulancii.  

 Doc. MUDr. Oto Brandebur, CSc. bol mnohoročných podpredsedom Slovenskej 

spoločnosti pre úrazovú chirurgiu, bol čestným členom Maďarskej traumatologickej 

spoločnosti a Rakúskej spoločnosti pre Úrazovú chirurgiu. Zomrel po pomerne krátkej ale 

ťažkej chorobe 3.3.2016. 

 

 

 

                      Prof. MUDr. Miroslav Kitka, PhD, MPH. 

                     prednosta Kliniky úrazovej chirurgie, Košice 

 


