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Desať rokov časopisu Vaskulárna medicína
Prof. MUDr. Viera Štvrtinová, PhD.
I. interná klinika Lekárskej fakulty UK Bratislava

„S námahou, ľútosťou, bolesťou a pokorou
musíš v sebe hromadiť a chrániť svetlo.
To je zmysel celej tvojej činnosti.
Ak nie si svetlom, nedávaš nič.“
Anton Srholec
Vask. med., 2018,10(2-3):112-113

Od roku 2009 začal na Slovensku
vychádzať vo vydavateľstve Solen nový
časopis Vaskulárna medicína ako oficiálny
časopis štyroch odborných spoločností
SLS: Slovenskej angiologickej spoločnosti,
Slovenskej spoločnosti cievnej chirurgie,
Slovenskej spoločnosti pre hemostázu
a trombózu a Pracovnej skupiny kardiovaskulárnej a intervenčnej rádiológie pri
Slovenskej rádiologickej spoločnosti SLS
(neskôr po osamostatnení sa Slovenskej
spoločnosti kardiovaskulárnej a intervenčnej rádiológie SLS). Krst nového časopisu sa uskutočnil počas Slovenského
angiologického kongresu SLS v Tatranskej
Lomnici (obrázok). Pri krste sme si priali,
aby sa náš nový časopis stal svetlom na
namáhavej ceste získavania vedomostí
z oblasti cievnych chorôb.

Sú rôzne cesty. Rovné i kľukaté.
Staré i nové. Hrboľaté i hladké. Dôležité
je však kráčať vždy ďalej po ceste, aj keď
to nie je vždy jednoduché. Podobne to
bolo aj s naším časopisom. Zo začiatku
sa nám darilo, mali sme dosť príspevkov
od autorov, časopis Vaskulárna medicína
vychádzal 4-krát ročne. Od roku 2013
práve pre nedostatok autorských článkov
sme museli zredukovať počet čísiel na
dva, resp. tri za rok. Zabezpečiť dostatok vhodných článkov na uverejnenie nie
je jednoduché z rôznych dôvodov. Naša
krajina má v porovnaní s inými európskymi krajinami pomerne málo obyvateľov
a na tento počet má naša krajina dosť
veľa rôznych odborných a vedeckých
časopisov. Odbor angiológie či cievnej
chirurgie nepatrí medzi „veľké“ odbo-

Obrázok 1. Rok 2009, XVII. slovenský angiologický kongres, krst časopisu VASKULÁRNA MEDICÍNA
zľava redaktorka M. Žiaková, riaditeľ hotela Titris ing. P. Toporcer, hlavní editori: prof. V. Šefránek
a prof. V. Štvrtinová

ry, akými sú napr. interná medicína či
chirurgia, aj preto je náročnejšie nájsť
dostatok autorov. Časopis Vaskulárna
medicína však nie je len o chorobách ciev,
ale aj o poruchách zrážania krvi, ako má
uvedené v podnadpise a práve hematológovia významným spôsobom prispeli
k rozšíreniu autorskej základne časopisu. Pripraviť odborne kvalitný, a pritom
čitateľsky zaujímavý článok je umením
autora. Ak sa autorovi podarí svojím
článkom zaujať, prináša úžitok čitateľom
(a v konečnom dôsledku aj pacientom),
ale zároveň má z toho radosť aj samotný
autor a neľutuje čas ani námahu, ktorú
musel obetovať pri tvorbe rukopisu.
Ako píše náš najväčší básnik Milan
Rúfus:
„Počul som v sebe hlas:
Stvoríme svoju cestu my,
Či cesta tvorí nás?
Kto že je autor autora?
On sám, či to, čo koná?
Vedomie seba? Pokora?
Čo je tu zo zákona?“
Počas desiatich rokov existencie
časopisu sa v ňom striedali rôzne hlavné
témy – vždy zamerané na cievne choroby (z pohľadu angiológa, hematológa,
cievneho chirurga či intervenčného rádiológa).
V roku 2011 boli napr. tieto štyri
hlavné témy: 1. Venózny tromboembolizmus, 2. Náhle cievne mozgové príhody,
3. Chronická končatinová ischémia a 4.
Cievny systém a vysoký krvný tlak.
V roku 2017 to boli: 1. Chronické
venózne ochorenia a chronická venózna insuficiencia, 2. Trombofilné stavy
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a 3. Hemofília. V časopise sa objavujú aj
pôvodné práce, kazuistiky či informácie o liekoch, ako aj správy z kongresov.
Okrem riadnych čísiel sa každoročne pripravovali aj suplementá – najmä abstrakty
z kongresov (zo slovenských kongresov
cievnej chirurgie, zo slovensko-českých
konferencií o hemostáze a trombóze
a slovenských angiologických kongresov), ale aj odporúčania pre klinickú prax.
V roku 2010 vyšli „Odporúčania pre diagnostiku a liečbu periférneho artériového
ochorenia dolných končatín“, v roku 2011
„Povrchová tromboflebitída – diagnostika
a liečba“ a v roku 2013 odborné odporúčania „Laboratórne monitorovanie liečby
novými perorálnymi antikoagulanciami“.
Časopis Vaskulárna medicína je
typický multidisciplinárny časopis. Jeho
hlavnými editormi sú prof. MUDr. Viera
Štvrtinová, CSc. (angiológ), prof. MUDr.
Vladimír Šefránek, CSc. (cievny chirurg),
prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc. (hemato-

lóg) a MUDr. Ivan Vulev, PhD., MPH, FCIRSE
(intervenčný rádiológ). Časopis vychádza
v spolupráci s Českou angiologickou spoločnosťou ČLS JEP. Okrem najnovších vedeckých poznatkov časopis poskytuje aj
praktické odborné vedomosti širokému
okruhu medicínskych špecialistov. Žijeme
v čase, keď sa všetko až príliš špecializuje, do detailov analyzuje, ale často chýba
syntetizujúci pohľad na pacienta ako komplexnú bio-psycho-sociálnu bytosť. Často
sa bezhlavo rútime po úzkom chodníčku,
nevšímajúc si okolie. Človek – pacient však
predstavuje celistvý organizmus, nemožno ho rozkúskovať na jednotlivé orgány,
či dokonca molekuly. Cieľom časopisu je
prinášať aj takýto syntetizujúci pohľad na
pacienta s cievnymi chorobami a poruchami krvného zrážania.
Všetky publikované články prechádzajú dvojitou recenziou. Ambíciou
časopisu je preto nielen udržanie doterajšej vysokej odbornej úrovne, ale
kvalitnou prácou jednotlivých autorov

ako aj redakčnej rady neustále zvyšovať
vedeckú kvalitu časopisu s cieľom zaradiť
Vaskulárnu medicínu do niektorej z medzinárodných databáz recenzovaných
časopisov – Scopus či Index Copernicus.
Záverom – čo zapriať časopisu
Vaskulárna medicína do ďalších rokov?
Aby mala všetko, čo potrebuje. Alebo aby
sa naplnili slová neznámeho autora:
„Prial som si bohatstvo, aby som bol šťastný,
dostal som chudobu, aby som bol múdry.
Prial som si všetko, aby som sa mohol
tešiť zo života,
dostal som život, aby som sa mohol tešiť
zo všetkého.
Nedostal som nič, o čo som žiadal,
ale všetko, čo som potreboval.“
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