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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zdravotníci ústecké Masarykovy nemocnice se rozloučili s emeritním primářem a špičkovým chirurgem
doc. MUDr. Ottou Trefným, CSc.
Na smuteční obřad se rozloučit s doc. MUDr. Ottou Trefným, CSc., přišli v pondělí 11. března 2019 do
nového krematoria na Střekově bývalí kolegové emeritního primáře včetně současného managementu
Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Špičkový chirurg během své
čtyřicetileté kariéry v ústecké nemocnici vychoval řadu dnes uznávaných odborníků.
„Doc. MUDr. Otto Trefný, CSc., odešel navždy 2. března letošního roku ve věku 87 let. Šlo o dalšího
představitele ústecké chirurgické poválečné školy, která svým významem přesáhla hranice okresu i kraje.
Patřil do generace, která položila základy chirurgie a traumatologie v ústecké nemocnici. Byla to generace
velkých osobností tvrdých k sobě i k nám žákům. Žili a pracovali v poněkud jiné době, v době stavovské
hrdosti, kdy charakter vítězil nad zbytečnými půtkami a šarvátkami. Doc. MUDr. Otto Trefný, CSc., převzal
oddělení úrazové chirurgie po jeho zakladateli primáři MUDr. Čestmíru Dolejším. Udržel a rozvíjel vynikající
odbornou úroveň tohoto zdravotnického pracoviště. Byl zdatným operatérem s přirozeným nadáním.
Dokázal i v těžkých dobách sehnat moderní zdravotnickou techniku. Oddělení předal svému nástupci MUDr.
Janu Houserovi, který jej charakterizoval jako velmi charismatického člověka s demokratickým smýšlením,
mezi kolegy a pacienty velmi známého a oblíbeného. Emeritní primář doc. MUDr. Otto Trefný, CSc., trpěl a
podporoval diskuzi a odborný růst mladých kolegů. Zapsal se zlatým písem do historie ústecké nemocnice.
Čest jeho památce, nikdy nezapomeneme,“ uvedl ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy
nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., MUDr. Josef Liehne.
Do ústecké nemocnice nastoupil doc. MUDr. Otto Trefný, CSc., v roce 1957 a zůstal jí věrný následujících 40
let. Oddělení úrazové a neodkladné chirurgie vedl 15 let. V roce 2014 toto zdravotnické pracoviště získalo
statut Kliniky úrazové chirurgie Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a
Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. „Pan doc. MUDr. Otto Trefný, CSc.,
byl můj první šéf a učitel, když jsem v roce 1984 nastoupil do ústecké nemocnice. Zažil jsem jej ještě v době
jeho vrcholné chirurgické slávy. Obdivoval jsem na něm vždy brilanci jeho operační techniky a velký přehled
nad celým oborem. Jeho vstřícnost k pacientům mi byla vzorem. Když odešel v důchodovém věku do ústraní,
zůstal s námi stále v úzkém kontaktu a naše přátelské vztahy a oboustranné kontakty trvaly až do konce jeho
bohatého života,“ zavzpomínal na svého medicínského učitele přednosta MUDr. Karel Edelmann, Ph.D.
Doc. MUDr. Otto Trefný, CSc., byl 22 let lékařem hokejové reprezentace. Fanoušci ho často vídali v jeho
typickém kloboučku na střídačce v nejslavnějších dobách československého hokeje. Po zásluze byl uveden do
hokejové síně slávy. Měl celou řadu koníčků, za všechny stojí zmínit myslivost.
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