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Doc. MUDr. Tomáš Lipšic, CSc., 
sa narodil 29. júna 1938 v Pra-

he. Základnú aj strednú školu absol-
voval v Bratislave. V roku 1965 pro-
moval na pražskej Lekárskej fakulte 
Karlovej univerzity. Jeho prvým 
pracoviskom bolo interné a ftizeo-
logické oddelenie OÚNZ v Nových 
Zámkoch. V roku 1967 nastúpil na 
II. internú kliniku FN a v roku 1968 
na Kliniku hematológie a transfu-
ziológie (KHaT) FN v Bratislave, 
kde od roku 1970 začal pôsobiť ako 
vedúci rádioizotopového pracovis-
ka. Špecializáciu I. stupňa v odbore 
vnútorného lekárstva získal v roku 
1970 a špecializáciu II. stupňa v od-
bore hematológia a transfuzioló-
gia v roku 1973. V rokoch 1978 až 
1987 pôsobil ako hematologický 
hlavný konzultant, vedúci oddele-
ní v zdravotníckych zariadeniach 
na Malte a v Kuvajte, pričom súbež-
ne doma vykonával funkciu porad-
cu na ministerstve zdravotníctva. 
Po návrate na domovské pracovis-
ko od roku 1990 zastával funkciu 
primára Oddelenia laboratórnej 
diagnostiky a zástupcu prednostu 
KHaT FN a pokračoval vo funkcii 
vedúceho rádioizotopového pra-
coviska, ktoré bolo vtedy v odbore 
hematológie a transfuziológie jedi-
ným svojho druhu na Slovensku. 

Absolvoval školiace pobyty na 
katedrách Klinickej biochémie 
a Nukleárnej medicíny ILF v Bra-
tislave, Royal Postgraduate Medi-
cal School v Londýne a University 
Hospital v Groningene.
Oblasťou jeho odborného záujmu 
boli najmä trombocyty a ich pato-
lógia, anémie, postupy nukleárnej 
medicíny v hematológii, metabo-
lizmus železa, vitamínu B12 a ky-
seliny listovej, diagnostika infek-
cií prenosných transfúziou krvi 
a transplantáciami, neskôr systémy 
kvality v laboratóriu.
V Onkologickom ústave sv. Alžbety 
pracuje doc. MUDr. Tomáš Lipšic, 
CSc., od roku 2004, keď po reorga-
nizácii KHaT nastúpil ako primár 
na Oddelenie hematológie a trans-
fuziológie OÚSA, pričom do roku 
2010 pôsobil aj ako prednosta Kli-
niky laboratórnej medicíny OÚSA 
a VŠZaSP sv. Alžbety.
Neodmysliteľnou súčasťou jeho ka-
riéry bola aj pedagogická činnosť, 
pregraduálna aj postgraduálna (LF 
UK a ILF/SPAM/SZU, VŠZaSP) a to 
i počas pôsobenia v zahraničí. Je 
autorom a spoluautorom stoviek 
prednášok a desiatok publikácií.
Jubilant zároveň zastával aj viaceré 
ďalšie významné funkcie. Na Minis-
terstve zdravotníctva SR spočiatku 
ako člen Komisie pre laboratórnu 
medicínu a v rokoch 2003 až 2012 
ako poradca ministrov zdravotníc-
tva SR pre hematológiu a transfu-
ziológiu a laboratórnu medicínu. 

Pôsobil taktiež ako konzultant pre 
ÚZIŠ, VšZP a v Poradnom zbore 
hlavných odborníkov pre hemato-
lógiu a transfuziológiu. V rokoch 
1996 až 2001 bol krajským odbor-
níkom pre hematológiu. Dvadsať 
rokov bol členom ICSH (Interna-
tional Society for Standardisation 
in Haematology) ako kontaktná 
osoba. Od roku 2006 pôsobí ako 
konzultant Úradu pre dohľad nad 
zdravotnou starostlivosťou.
Členom výboru Slovenskej hema-
tologickej a transfuziologickej spo-
ločnosti je viac ako dve desaťro-
čia, pričom desať rokov stál na jej 
čele ako prezident.
Za svoju záslužnú a obetavú prá-
cu bol viackrát ocenený. Medzi 
najvýznamnejšie ocenenia, ktoré 
získal patrí Nedvědova cena Čes-
koslovenskej lekárskej spoločnosti 
JEP, Strieborná a Zlatá medaila Slo-
venskej lekárskej spoločnosti, Cena 
ministra zdravotníctva SR a Čestné 
členstvo v Českej hematologickej 
společnosti JEP.
Prínos pána docenta Lipšica nielen 
pre Onkologický ústav sv. Alžbety 
ale aj pre rozvoj a dobré meno náš-
ho zdravotníctva doma i v zahrani-
čí, pre pomoc stovkám pacientok 
a pacientov si veľmi vážime a radi 
sa pripájame k jeho gratulantom. 
Ad multos annos!
Za tím spolupracovníkov,
MUDr. Zuzana Šimoníková
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Doc. MUDr. Tomáš Lipšic, CSc.
Naslovovzatý odborník, múdry a skromný lekár

„Pán docent je človek, ktorý má plnú hlavu vedomostí a skúse-
ností. Veľmi múdry a rozumný lekár, ktorý pacientovi vysvetlí 
úplne všetko. Venuje mu veľa času. S takýmto odborníkom sa 
človek tak často nestretne“ - aj toto sa môžeme dočítať v hod-
noteniach jeho pacientov. Asi málokto vie, že tento na prvý 
pohľad vážne a skromne vyzerajúci človek má za sebou boha-
tú kariérnu minulosť.
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