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Zemřel MUDr. Ján Cabadaj
V pátek 20. 11. 2020, na své narozeniny, zemřel dlouholetý chebský neurolog,
odborný garant a vedoucí lékař Hospice Sv. Jiří, MUDr. Ján Cabadaj (* 20.11.1949;
† 20.11.2020).
MUDr. Ján Cabadaj se narodil 20. listopadu 1949 v Radvani nad Dunajom v dnešní
Slovenské republice. Po studiu na Střední všeobecně vzdělávací škole v Hlohovci byl
přijat na LF UK v Hradci Králové jako posluchač Vojenského lékařského,
výzkumného a doškolovacího ústavu JEP.
Od roku 1973 do roku 1990 byl ve služebním poměru vojáka z povolání. Kariéru
vojenského lékaře ukončil jako náčelník Vojenského lázeňského ústavu v Teplicích.
Od roku 1990 do roku 1994 vykonával MUDr. Cabadaj funkci primáře na oddělení
neurologie v NsP Bílina.
V letech 1994 – 1995 se vrátil zpět do Vojenského lázeňského ústavu v Teplicích,
kde vykonával funkci ředitele.
Od roku 1995 do roku 1998 pracoval v nemocnici v Teplicích na neurologickém
oddělení – nejprve ve funkci sekundáře, později ve funkci primáře tohoto oddělení.
MUDr. Ján Cabadaj nastoupil do Okresní nemocnice v Chebu dne 1. 5. 1998 na
oddělení neurologie jako primář tohoto oddělení. Po uzavření lůžkové části oddělení
neurologie byl nadále primářem neurologické ambulance. Lékaře neurologické
ambulance vykonával i v důchodovém věku. Jeho aktivní práci přerušilo až
onemocnění, kterému bohužel podlehl 20. listopadu 2020.
Od roku 2008 se věnoval myšlence založení hospicové péče v okrese Cheb.
Občanské sdružení, jehož byl MUDr. Cabadaj předsedou, se zasazovalo o to, aby ve
městě Chebu byl kamenný hospic, což se nepodařilo a sdružení změnilo svůj cíl ze
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založení kamenného hospice na poskytování péče prostřednictvím mobilního
hospice. Ve spolupráci s ostatními zakládajícími členy Hospice Sv. Jiří tedy stál u
zrodu mobilního hospice, který poskytuje potřebnou péči nevyléčitelně nemocným.
Během praxe získal specializaci v oboru vnitřního lékařství, nástavbovou specializaci
v oboru FBLR a oboru neurologie. Měl zkušenosti také v publikační a přednáškové
činnosti. V roce 2012 složil MUDr. Cabadaj atestaci v oboru paliativní péče.
Díky jeho letitým zkušenostem a atestaci z paliativní medicíny se povedlo v roce
2014 zahájit poskytování mobilní hospicové péče na Chebsku (Karlovarský kraj) a o
dva roky později také na Tachovsku (Plzeňský kraj).
Obecně prospěšná společnost Hospic Sv. Jiří provozuje dva mobilní hospice,
půjčovnu pomůcek pro klienty hospice, ale také pro veřejnost, poskytuje služby
odborného sociálního poradenství a připravuje se na poskytování mobilní hospicové
péče dětským pacientům.
Bohužel pan doktor Cabadaj podlehl následkům svého onemocnění koronavirem,
stejně jako jeho choť, o kterou s láskou pečoval. Pan doktor si přál být u zrodu
dětského hospice, což se bohužel nepovedlo, ale slibujeme, že založení dětského
hospice i další růst hospice budeme mít na paměti a pokusíme se o stejné principy,
které pan doktor v poskytování služeb vyznával: zachování možnosti volby pacienta,
důstojnost, empatický přístup a poskytování služeb dle pravidel.
Mnohé chebské rodiny a tisíce pacientů budou vzpomínat na lékaře, který dostál
svému slibu pomáhat nemocným až do samotného konce.
„Když se řekne jméno MUDr. Ján Cabadaj, vybaví se mi lékař sedící na lůžku
pacienta, který hovoří klidným, vřelým hlasem a vysvětluje možnosti léčby a péče.
MUDr. Ján Cabadaj nebyl lékařem, který by za každou cenu prosazoval své názory
nad ostatní, byl empatický, otevřený názorům ostatních a ukazoval nám, že jít si za
svým snem, cílem má smysl. Připomínal nám důležitost paliativní péče ve všech
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dimenzích. Při naplňování poslání hospice budeme mít přístup MUDr. Jána
Cabadaje na paměti. Pane doktore, za vše děkujeme!“
ředitelka Hospice Alena Votavová
Odkazy:
http://www.hospiccheb.cz/rubrika/akce/zesnul-mudr-jan-cabadaj.html
https://chebsky.denik.cz/zpravy_region/zemrel-chebsky-lekar-jan-cabadaj20201120.html
https://www.mestocheb.eu/smutna-zprava-postihla-cheb/d-982891
https://zivechebsko.cz/2020/11/20/azemrel-dlouholety-primar-neurologickehooddeleni-jan-cabadaj/
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