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Presenečen 
nad dosežki 

NAJBOW DR. TOŠA VESELI, DA ZDRAVNIKI 
PRllWAJO TUDI V MANJŠE KRAJE V 

SLOVENSKIH GORICAH 

Poletje je čas, ko se domov na oddih vrnejo zdomci, 
lastovke, ki so v tujino odletcie pred leti , naš le nekje v 
širjavah sveta nove ' domove, kljub temu pa jih vedno 
znova vleče nazaj, h korenina m, v svoj pravi dom. Tako 
je te dni roj stno hišo in brata Borisa v Vitomarci h obi
skal tudi eden največjih s lovenskih otorinolaringologov 
in znanstvenik svetovnega s lovesa dr. Mirko Toš, ki sicer 
deluje na Danskem. 

Mladostna želja po odkrivanju sveta ga je leta 1957 pri· 
peljala na Dansko, kjer se je zaposlil v bolnišnici v mestu 
Vej le. 1966. le ta je postal doktor znanosti in naslednje le to 
najmlajši primarij na Danskem, od leta 1979 je redni profe· 
sor na univerzi v danskem glavnem mestu in šef univerzitet
ne otorinolaringološke klinike Gentofe v Kocbenhavnu. Po
sebej je v strokovnill krogih znan po svojem raziskovalnem ' 
delu, saj njegovo znanstveno delo obsega že skoraj 400 na
slovov. Razvi l je tako imenovano translabirintalno kirurgijo 
slušnega živca in klinika, ki jo vodi , je vodilna v tovrstnih 
posegih. Je edini častni član danskega otorinolaringološkega 
društva, ki mu je bilo častno članstvo dodeljeno še za živ
ljenja, leta 1982 je dobil Kleinovo nagrado, v tem mandatu 
pa je tudi predsednik Evropskega otorinolaringološkega 
združenja. 

Dr. Mirko Toš pa tudi v času dopusta ni mogel iz svoje 
kože. Tako je v dneh oddiha obiskal več zdravnikov kolegov, 
posebej z zanimanjem pa si -je ogledal splošno zdravstveno 
ambulanto v občini Destrnik-Trnovska vas v Trnovski vasi, 
kjer deluje ·dr. Franc Šuta: Pogovor zdravnikov, obeh pre
danih delu, ki ga opravljata, se je nanašal - le kaj bi drugega 
- na paciente, metode dela, primerjavo organizacije zdraVst
venega varstva v Sloveniji in na Danskem in čas, namenjen 
obisku, je seveda prehitro minil . Ob koncu je dr. Mirko Toš 
povedal, da sicer dobro pozna zdravstvo in njegovo organi: 
ziranost v Sloveniji, kljub temu paje nad nekaterimi dosežki 
presenečen. Dodal je še, da ga najbolj veseli, ker zdravniki 
prihajajo tudi v manjše kraje v Slovenskih goricah. .;., 
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