
Prof. MUDr. Rafael Redhammer, DrSc.

Maturoval na gymnáziu v roku 1953.

Absolvoval štúdium na Lekárskej fakulte 
Univerzity Komenského v Bratislave. 

Po promócii pracoval na 1. Internej klinike FN 
a LFUK v Bratislave. Vydal viaceré monografie 

a učebné texty. 

Tri učebné texty získali Cenu rektora Univerzity 
Komenského v Bratislave. 

V roku 1999 dostal Jesseniovu cenu 
za vedeckú činnosť. 

Údaje charakterizujúce profesionálnu kariéru:
Absolvoval štúdium na Lekárskej fakulte UK 
v Bratislave (1959–1962). Po promócii pracoval 
na internom oddelení OÚNZ v Komárne 
(1959–1962) a následne na I. Internej klinike 
FN a LFUK v Bratislave (1962–1983). V čase 
od r. 1983 do r. 2007 pracoval na Klinike 
tuberkulózy a pľúcnych chorôb LFUK a FN 
v Bratislave ako jej prednosta. Odborným 
štúdiom získal kvalifikáciu z vnútorného 
lekárstva (I. stupňa v r. 1963 a II. stupňa 
v r. 1976) a nadstavbovú atestáciu z odboru 
tuberkulóza a pľúcne choroby (1984). 
Za vedeckú aktivitu získal hodnosť CSc. (1973) 
a titul DrSc. obhájením doktorskej dizertačnej 
práce pred VR LFUK (1983). V r. 1978 habilitoval 
pred vedeckou radou LFUK a v r. 1986 bol 
menovaný za profesora pre vnútorné choroby. 
Absolvoval špecializačné kurzy pedagogiky 
a doplnkový kurz organizácie a riadenia 
zdravotníctva. Počas svojho pôsobenia 
predniesol 300 vedeckých prednášok na 
domácich i zahraničných fórach (Viedeň, 
Budapešť, Sheffield, London, Göteborg, Sofia, 
Palermo, St. Petersburg, Boston). 
Publikoval 400 odborných vedeckých prác 
v domácich i v zahraničných odborných 
časopisoch. Vydal viaceré monografie a učebné 
texty. Tri učebné texty získali Cenu rektora UK 
v Bratislave. Výskumná aktivita bola zameraná 
na obštrukčné bronchopulmonálne ochorenia, 
v súčasnosti sa venuje problematike fajčenia 
a spánkovým poruchám dýchania. V r. 1985 
získal autorské osvedčenie za vynález pravítka 
na výpočet pravo-ľavých skratov. 
Bol národným reprezentantom EMASH 
(European Medical Assotiation Smoking or 
Health) a IUATLD (Internal Union Against 
Tuberculosis and Lung Diseases). V rámci 
týchto aktivít organizoval aj medzinárodný 
kongres v Bratislave (1983). 

Za svoju aktivitu dostal viacero ocenení a je 
členom významných spoločností: 
• je čestným členom Maďarskej ftizeologickej 

a pulmonologickej spoločnosti 
• členom Českej lekárskej spoločnosti 
• členom Slovenskej pneumologickej 

a ftizeologickej spoločnosti 
• členom Slovenskej spoločnosti fyziológie 

a patológie dýchania


