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Obrázok 1. Zľava – prof. Marek Števček, rektor UK, prof. Viera Štvrtinová, prorektorka UK, prof.
Juraj Šteňo, dekan LF UK

Pod záštitou rektora Univerzity
Komenského v Bratislave prof. JUDr.
Mareka Števčeka, PhD., a dekana
Lekárskej fakulty UK prof. MUDr. Juraja
Šteňa, DrSc., (obrázok 1) sa 15. mája 2019
konal v Malej posluchárni Nových teoretických ústavov na Sasinkovej ulici v poradí už 16. angiologický deň LF
UK. Hlavnými témami podujatia boli
Slovenská angiológia v roku 100. výročia vzniku Lekárskej fakulty UK
v Bratislave a Neinvazívna diagnostika cievnych chorôb. Pri slávnostnom
otvorení odovzdal rektor UK v Bratislave
prof. M. Števček pamätnú medailu venovanú 100-ročnici univerzity MUDr.
Karolovi Roztočilovi (obrázok 2), dlhoročnému predsedovi Českej angiologickej spoločnosti JEP, past prezidentovu International Union of Angiology
a Central European Vascular Forum.
Roky končiace číslom deväť sú pre
slovenskú angiológiu obzvlášť význam-

né. V roku 1919 vznikla Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave,
v roku 1949 vznikla Česká lekárska
spoločnosť Jana Evangelistu Purkyně,
v roku 1969 vznikla Slovenská lekárska
spoločnosť, ktorej súčasťou je už vyše 25 rokov aj Slovenská angiologická
spoločnosť (S.A.S.), v roku 2009 začal
vychádzať oficiálny časopis S.A.S. s názvom Vaskulárna medicína. Slovenská
angiológia bola a je významnou mierou
spätá s Lekárskou fakultou Univerzity
Komenského v Bratislave.
Vznik Univerzity Komenského
(UK) v Bratislave v roku 1919 mal veľký
význam pre rozvoj slovenskej vzdelanosti, vedy a kultúry. Lekárska fakulta je najstaršou zo všetkých súčasných trinástich
fakúlt UK. Uplynulo presne sto rokov,
odkedy sa Lekárska fakulta UK zapojila
do procesu výchovy lekárov a zvyšovania ich vedeckých znalostí. Existuje malá
paralela medzi vznikom UK a slovenskou
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Obrázok 2. Rektor UK v Bratislave odovzdáva
pamätnú medailu MUDr. Karlovi Roztočilovi

angiológiou. V oboch prípadoch sa dá
pozorovať úzka spolupráca s českými
kolegami.
V dopoludňajšom prednáškovom
bloku, ktorý sa niesol v historickom
duchu, MUDr. K. Roztočil z Prahy vo
svojej prednáške na tému: „Angiológia
v kontexte 100-ročnej česko-slovenskej
spolupráce a univerzitného vzdelávania“
uviedol prierez vývoja česko-slovenskej
angiológie a vaskulárnej medicíny, pričom jeho prednáška bola obohatená
množstvom zaujímavých fotografií význačných angiológov. Prof. V. Štvrtinová
so svojimi spoluautorkami MUDr. K.
Dostálovou a Mgr. M. Grófovou vyzdvihla
vplyv Lekárskej fakulty UK na formovanie slovenskej angiológie. Historický
blok prednášok uzavrel Mgr. A. Mesiarkin
z Oddelenia histórie medicíny a zdravotníctva, Ústavu sociálneho lekárstva
a lekárskej etiky, LF UK v Bratislave, ktorý
vo svojej prednáške „Tri bratislavské univerzity a ich tri lekárske fakulty“ rozobral vplyv Lekárskej fakulty Univerzity
Istropolitany (ktorá bola založená roku
1465 Matejom Korvínom, uhorským kráľom), ako aj Lekárskej fakulty Uhorskej
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Obrázok 3. MUDr. Karel Roztočil a prof. Ľudovít
Gašpar

Obrázok 4. Doc. MUDr. Denisa Čelovská, PhD.

Obrázok 5. MUDr. Katarína Dostálová, PhD.

Obrázok 7. MUDr. Jana Hasáková
Obrázok 6. MUDr. Ewald Ambrózy, PhD.

Obrázok 8. MUDr. Magdalena Kovářová

kráľovskej Alžbetinej univerzity (1914
– 1919) a Lekárskej fakulty Univerzity
Komenského, ktorá vznikla v roku 1919
ako zakladajúca fakulta UK v Bratislave.
Ďalšie prednášky sa venovali neinvazívnej diagnostike cievnych
chorôb. Kolesárovu prednášku na tému „Transkutánna oxymetria v klinickej
praxi“ predniesol prof. MUDr. Ľ. Gašpar,
CSc. (obrázok 3). V odpoludňajšom
prednáškovom bloku odzneli zaujímavé
prednášky skúsených angiológov. Doc.
MUDr. D. Čelovská (obrázok 4) hovorila
o vyšetrovacích metódach zameraných
na včasné odhalenie hypertenziou indukovaného asymptomatického orgánového poškodenia, MUDr. K. Dostálová
(obrázok 5) o vyšetrovacích metódach
používaných pri vaskulárnych pacientoch v ambulancii všeobecného lekára pre dospelých a MUDr. E. Ambrózy
(obrázok 6) o vyšetrovacích metódach
mikrocirkulácie.

V tomto prednáškovom bloku prezentovali svoje práce aj doktorandi, ktorí
pracujú pod vedením prof. V. Štvrtinovej.
MUDr. J. Hasáková (obrázok 7) predstavila svoj súbor pacientov s dilatáciou/
aneuryzmou ascendentnej aorty, ktorých
opakovane vyšetrovala echokardiograficky, MUDr. M. Kovářová (obrázok 8)
rozobrala vzťah medzi členkovo-brachiálnym indexom a chronickou obličkovou
chorobou a MUDr. A. Džupina, ml. (obrázok 9) hovoril o vyšetrovacích metódach
lymfatického systému.
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Obrázok 9. MUDr. Andrej Džupina

