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Vaskulárna medicína
Slovenská angiológia vstúpila do tretej
desiatky svojej existencie
„Bývam vo veľmi malom domčeku,
ale moje okná hľadia do veľmi veľkého sveta“
Slovami starého čínskeho filozofa Konfúcia (*552/551 pred Kr.– † 479
pred Kr.) mi dovoľte začať krátky spätný pohľad do dvadsaťročnej histórie slovenskej angiológie.
Písal sa rok 1993, veľmi významný pre slovenskú angiológiu či vaskulárnu medicínu. V Bratislave
sa 25. marca konala ustanovujúca schôdza Slovenskej angiologickej spoločnosti (SAS) SLS a na
jeseň prvý Slovenský angiologický kongres v Tatranských Zruboch. Odvtedy sa vo Vysokých Tatrách
každoročne stretávajú slovenskí angiológovia so svojimi kolegami – najmä cievnymi chirurgami,
ale aj intervenčnými rádiológmi, internistami, chirurgmi, hematológmi, reumatológmi, imunológmi, praktickými lekármi a ďalšími špecialistami. V tomto roku, ktorý je 21. rokom existencie
SAS SLS, sa slovenskej angiológii dostalo cti či dôvery zorganizovať 6. medzinárodný kurz Central
European Vascular Forum, ktorý sa bude konať v rámci 21. slovenského angiologického kongresu
v júni 2013 v Tatranskej Lomnici.
Úvodné myšlienky filozofa mi tak trochu pripomínajú slovenskú angiológiu. Počtom nie
veľmi početná skupina odborníkov dokáže prezentovať svoje vedecké myšlienky, výskumné
projekty, diagnostické a liečebné postupy na európskych aj svetových vaskulárnych fórach.
Slovenských angiológov poznajú aj vo „veľkom svete“. Aj preto každoročne na národné slovenské
angiologické kongresy prichádzajú špičkoví angiológovia a cievni chirurgovia z Európy aj zo
zámoria. Prichádzajú so svojimi odbornými skúsenosťami, prinášajú najnovšie vedecké poznatky
o chorobách ciev.
Choroby ciev – trpí na ne stále viac a viac ľudí, aj preto sa o nich stále viac a viac rozpráva.
Ale v dnešnej dobe, ktorá je charakterizovaná krízou človeka a ktorú básnik Milan Rúfus nazval
morálnou dobou kamennou, sa čoraz častejšie objavuje nová cievna choroba, o ktorej sa však až
tak veľa nerozpráva – touto chorobou je „prázdne srdce“, teda srdce bez ciev, bez kyslíka, bez lásky.
„Prázdne srdce“, do ktorého žily neprinášajú krv, srdce v ktorom a z ktorého tepny nerozvádzajú krv
ku každej jednotlivej bunke ľudského organizmu, sa postupne mení na srdce kamenné. Je v moci
cievnych špecialistov zastaviť tento proces? Nedovoliť, aby srdce zostalo prázdne, nedovoliť, aby
v cievach prestala prúdiť životodarná tekutina? Nedovoliť, aby naše srdcia skameneli? Nedovoliť,
aby ľudstvo zabudlo, že bez lásky nie je možný život? Malou kvapkou v tomto úsilí by mohli byť aj
myšlienky, vyslovované v rámci filozoficko-historického bloku prednášok, ktorý sa zaviedol v roku
2012 na jubilejnom 20. slovenskom angiologickom kongrese SLS a ktorý bude sa organizovať
každoročne. V rámci takéhoto netradičného filozofického programového celku, popri tradičných odborných angiologických prednáškových blokoch, sa budeme snažiť hľadať odpovede
na naliehavé otázky našej doby: Kde sú ľudia, ktorí uznávajú aspoň základné ľudské hodnoty?
Zákony spravodlivosti, čestnosti, úprimnosti a vernosti? Prečo sa nehlásia o slovo? Prečo mlčia?
Práca a oddych, bolesť a radosť, utrpenie a spokojnosť – dve misky na dôležitých váhach
nášho života. Pre spokojný život potrebujeme obe misky váh. Bez niektorej z nich ukazujú váhy
života skresľujúco a brzdia snahu ľudsky rásť a spoznávať pravdu o človeku, o svete, o živote.
Krásne to vyjadril nositeľ Nobelovej ceny za literatúru Rabindranáth Thákur:
„Zaspal som a snívalo sa mi, že život je radosť, prebudil som sa a videl som,
že život je povinnosť. Pracoval som, a hľa, povinnosť sa stala radosťou.“
prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc.
predsedkyňa Slovenskej angiologickej spoločnosti SLS
hlavná editorka časopisu VASKULÁRNA MEDICÍNA
viera.stvrtinova@fmed.uniba.sk
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