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K významnému životnímu kroku MUDr. Mariny Maixnerové, CSc.
Towards the significant step in the life of Marina Maixnerová, MD, PhD
Za všechny současné a bývalé pracovníky epidemiologie infekčních nemocí a další zaměstnance Státního
zdravotního ústavu bychom touto cestou chtěli poděkovat za dlouholetou skvělou spolupráci MUDr. Marině Maixnerové, CSc., asistentce katedry epidemiologie
3. LF UK a dlouholeté vedoucí NRL pro pertussi a parapertussi.
Paní doktorka nastoupila na katedru epidemiologie
1. 12. 1962 a k jejím šéfům patřili pan profesor MUDr.
Karel Raška, DrSc. a po jeho odchodu do WHO paní docentka MUDr. Běla Vysoká-Buriánová, CSc. Pod vedením paní docentky se dr. Maixnerová věnovala diagnostice a epidemiologii dávivého kašle.
Po odchodu paní docentky se pak stala vedoucí Národní referenční laboratoře pro pertussi a parapertussi.
Během svého působení dr. Maixnerová vyšetřila tisíce
dětí se syndromem dávivého kašle a stala se uznávanou
odbornicí v této oblasti. Podílela se spolu s dalšími odborníky na mezinárodním projektu ověřování účinnosti
očkovacích látek proti pertussi, zpracovávala sérologické
přehledy a uskutečňovala poradní službu pro mikrobiolo-
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gické laboratoře. Jako pedagog na lékařské fakultě se
vždy pečlivě a obětavě věnovala výuce studentů prei postgraduálního studia a mnozí z bývalých studentů na
ni s láskou stále vzpomínají.
Díky své skvělé schopnosti pamatovat si mnohé významné i zdánlivě bezvýznamné osoby a události z fakulty, Státního zdravotního ústavu (dříve Institutu hygieny
a epidemiologie) a díky smyslu pro humor paní doktorka
byla a je vždy báječnou a výbornou společnicí, se kterou
se všichni rádi setkávají.
Nyní, téměř po padesáti letech aktivní činnosti, se
dr. Maixnerová rozhodla odejít na zasloužený odpočinek.
Milá Marino, děkujeme Ti upřímně za všechny ty roky, kdy jsme s Tebou mohli spolupracovat a být v přátelském kontaktu a přejeme Ti hodně zdraví, radosti a pohody v dalších „nepertussových“ letech jak doma tak na
chalupě a doufáme, že Tvých vědomostí budeme i nadále využívat.
Za všechny spolupracovníky a přátele
Kateřina Fabiánová

