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Do rúk našej lekárskej verejnosti sa
dostala prednedávnom vynikajúca publikácia „Atlas vaskulárnych aneuryziem“, ktorej
editorom a hlavným autorom je prof. MUDr.
Július Mazuch, DrSc. Táto krásna kniha
s rozsahom 305 strán, plná originálnych
a pôsobivých ilustrácií je ďalším dielom
v rade nášho spolupracovníka a priateľa na
poli chirurgie a cievnej chirurgie. Profesor
Mazuch ju zostavil v spolupráci s ďalšími 18 spoluautormi zo Slovenska, z Českej
republiky aj z iných krajín. Publikácia vyšla v krásnom zhotovení vo vydavateľstve
P + M Turany pri Martine v roku 2017.
Považujem za veľkú česť predstaviť
toto dielo čitateľom slovenských odborných periodík. Profesor Mazuch svojou
publikačnou a prednáškovou aktivitou
nemá u nás konkurenciu a patrí medzi
stálice aj piliere slovenskej aj českej chirurgickej a cievno-chirurgickej literatúry.
Slovenské odborné písomníctvo v cievnej
chirurgii a angiológii neoplýva mimoriadnym množstvom hodnotných publikácií.
Táto monografia obohacuje našu odbornú
literatúru nebývalým spôsobom. Je to kolektívne dielo pozostávajúce z dvadsiatich
kapitol. Na jeho vytvorení sa podieľali početní spoluautori z radov klinikov (cievnych chirurgov, angiológov a vaskulárnych
rádiológov) aj medicínskych teoretikov.
Veľký počet spoluautorov zvýšil nároky na
zostavovateľa knihy vzhľadom na potrebu
koordinácie autorského kolektívu a zjednotenia štruktúry aj charakteristiky jednotlivých príspevkov. Ozdobou publikácie
sú kapitoly, ktorých autormi sú vynikajúce
osobnosti vo svojich krajinách, profesor
Csaba Dzsinich z Budapešti a profesor
Robert Staffa z Brna, docent Dalibor Musil
z Olomouca a ďalší. Profesor Mazuch sa
popýšil jednak priateľským vzťahom s početnými spoluautormi, jednak poukázal na
svojich najúspešnejších odchovancov tak
z Lučenca, ako aj martinskej univerzitnej
nemocnice a Jesseniovej Lekárskej fakulty
Univerzity Komenského v Martine.
Publikácia má rozsah 305 strán, obsahuje 457 obrázkov a ilustrácií a má mimo-

riadne vysokú odbornú aj grafickú úroveň,
čím poteší a uspokojí čitateľov – všetky
generácie cievnych chirurgov aj predstaviteľov príbuzných medicínskych odborov.
Zostavovateľ a hlavný autor veľkej časti diela prof. MUDr. Július Mazuch, DrSc., v ňom
použil neuveriteľné množstvo vlastných
originálnych poloprofesionálnych fotografií aj obrázkových ilustrácií, čo dodáva knihe autenticitu. Podobný vklad sa
podaril aj ostatným spoluautorom knihy.
Nesporným pozitívom tejto publikácie je
obrovská, mnoho rokov až desaťročí trvajúca vlastná osobná skúsenosť autorov
s diagnostikou a chirurgickou liečbou
vaskulárnych aneuryziem v najrozličnejších lokalizáciách. Kniha sa zaoberá
problematikou vaskulárnych aneuryziem
v celom rozsahu a vo všetkých lokalizáciách. Dotýka sa teoretických základov,
molekulárnych a genetických princípov,
epidemiológie, anatómie, patológie, patofyziológie, klinickej diagnostiky a diagnostiky pomocou moderných zobrazovacích metód, otázok indikácií chirurgickej
aj endovaskulárnej liečby, predoperačnej,
perioperačnej aj pooperačnej starostlivosti
o týchto pacientov z chirurgického, anestéziologického aj intenzivistického hľadiska. Pojednáva predovšetkým o samotných
zásadách chirurgických a endovaskulárnych rekonštrukcií s podrobným opisom
operačného postupu vrátane vlastných
skúseností s nimi. Jazyková stránka knihy
je vďaka autorom a najmä zostavovateľovi
publikácie na vysokej úrovni. Kniha má ako
zvyčajne prehľadnú štruktúru, je moderne
koncipovaná a bude podľa môjho názoru
určite veľkým prínosom v oblasti cievno-chirurgickej literatúry na Slovensku aj
v Čechách.
Cievna chirurgia patrí k základným
medicínskym a chirurgickým odborom,
ktoré zaznamenali v ostatných desaťročiach najväčší rozmach a metamorfózu.
Aj v poznaní problematiky vaskulárnych
aneuryziem nastal významný posun, čo sa
týka najmä etiopatogenézy a patofyziológie, modernej farmakológie, bez poznania
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ktorých nie je možný adekvátny prístup
k diagnostike a liečbe týchto komplikovaných a náročných klinických jednotiek.
Autori monografie sa vo svojich jednotlivých kapitolách opierajú o súčasné svetové
odporúčania a poznanie moderných diagnostických aj operačných procedurálnych
postupov. Monografia je praktická vychádzajúc z osobnej skúsenosti všetkých autorov. Kniha sa stane kapitálom pre odbornú
verejnosť, z ktorého bude čerpať a s ktorým
budú lekári pracovať vo svojej ďalšej klinickej a vedecko-publikačnej kariére.
Záverom blahoželám profesorovi
MUDr. Júliusovi Mazuchovi, DrSc., k vytvoreniu tohto nádherného diela a prajem
jeho čitateľom a užívateľom, aby z publikácie načerpali maximum poznatkov pre
prospech svojich pacientov, aby zažili
pri práci s knihou veľa radosti. Súčasne
želám pánu profesorovi Mazuchovi všetko najlepšie, pevné zdravie, veľa ďalších
úspechov v jeho profesionálnych chirurgických aj akademických aktivitách
a ďalšie takéto cenné publikácie v budúcnosti.
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