Úvodné slovo
Spoločnými silami zlepšiť informovanosť a úroveň
poznatkov o cievnych ochoreniach
Choroby cievneho systému patria k najčastejším ochoreniam obyvateľstva v produktívnom a poproduktívnom veku, významne sa podieľajú
na hospitalizácii a aj na úmrtnosti. Sú to ochorenia s veľmi negatívnym
dopadom na kvalitu života a práceschopnosť.
Angiológia je interdisciplinárny odbor v rámci internej medicíny.
Základom rozvoja odboru v Slovenskej republike bolo založenie Slovenskej
angiologickej spoločnosti v roku 1993. Samotný špecializačný odbor
sa etabloval od roku 2003 a v súčasnosti v ňom pracuje viac ako 50 špecialistov – angiológov. Významným publikačným počinom bolo vydanie učebnice Choroby ciev pod vedením
prof. MUDr. Viery Štvrtinovej, CSc. v roku 2008. O rok neskôr začína vychádzať štvrťročne odborný
časopis Vaskulárna medicína. Slovenská angiologická spoločnosť organizuje pravidelne
kongresy a odborné semináre aj na medzinárodnej úrovni, avšak uvedomuje si dôležitosť nielen
vzdelávania lekárov a sestier, ale aj samotných pacientov. Priestor na edukačné aktivity vytvára
Národný program prevencie ochorení srdca a ciev schválený Vládou SR v roku 2010. V rámci neho
Slovenská angiologická spoločnosť vytvorila s organizačnou a technickou podporou občianskeho
združenia Angio informačný portál Cievny pacient. Odborným garantom a zároveň šéfredaktorom portálu je hlavný odborník MZ SR v odbore angiológia MUDr. Augustín Mistrík.
Postupné budovanie portálu je rozplánované na tri roky. V prvom roku boli rozpracované
články zamerané na prevenciu žilových ochorení, ktoré boli doteraz popoluškou preventívnych
vzdelávacích programov. Napr. podľa prieskumu Americkej asociácie verejného zdravotníctva
všeobecné znalosti verejnosti o tromboembolizme sú nedostatočné. Takmer tri štvrtiny (74 %)
dospelých vôbec nie je informovaných o hlbokej žilovej trombóze alebo je o nej informovaných
len veľmi málo. Ide pri tom o závažné ochorenie, ktoré môže byť príčinou smrti staršieho polymorbidného pacienta hospitalizovaného v nemocnici, ale aj zdanlivo zdravého mladého človeka
cestujúceho lietadlom či vysedávajúceho pri počítači.
Autormi edukačných článkov sú skúsení lekári v odbore, ktorí pravidelne vystupujú na odborných podujatiach a denne sa venujú pacientom s angiologickou problematikou. Jednotlivé
články sú recenzované, ich obsah je v súhlase s odporúčaniami Slovenskej angiologickej spoločnosti a odborných medzinárodných spoločností v rámci Európskej únie. Pacienti majú možnosť
položiť otázku, na ktorú dostanú na stránke kvalifikovanú odpoveď.
Cieľom informačného portálu je vzdelávanie laickej verejnosti v primárnej, sekundárnej
a terciárnej prevencii cievnych ochorení, ktorých prevalencia a incidencia na Slovensku je vysoká.
Slovenská angiologická spoločnosť dúfa, že populárno-vedecké články na stránke www.cievy.sk
pomôžu aj všeobecným praktickým lekárom v edukácii ich pacientov.
MUDr. Katarína Dostálová
editorka informačného portálu Cievny pacient
členka redakčnej rady časopisu VASKULÁNA MEDICÍNA
cievy.redakcia@gmail.com

Informácie o časopise

3

Via Practica

Ročník 8, 2011, číslo 1, vychádza 6-krát ročne
Vychádza v spolupráci s:
• Slovenská spoločnosť všeobecného praktického
lekárstva SLS
• Slovenská asociácia aterosklerózy
Predseda redakčnej rady:
MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc.
Redakčná rada:
doc. MUDr. Viliam Dobiáš, CSc.
MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD.
doc. MUDr. Štefan Farský, CSc., FESC
prof. MUDr. Ján Gajdošík, PhD.
prof. MUDr. Vasiľ Hricák, PhD., FESC
doc. MUDr. Martin Hrubiško, PhD.
MUDr. Jozef Jakuš
MUDr. Eva Jurgová, PhD.
JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD.
MUDr. Peter Lipták
MUDr. Eva Máderová, CSc.
MUDr. Peter Marko, MPH
doc. MUDr. Peter Mitro, PhD.
MUDr. Imrich Mucska
prof. MUDr. Juraj Payer, CSc.
MUDr. Darina Sedláková, MPH
MUDr. Júlia Stracenská
doc. MUDr. Peter Špalek, CSc.
Kontrola autodidaktických testov:
MUDr. Jozef Kalužay, PhD.
Vydavateľ:
SOLEN, s.r.o., Bratislava
Adresa redakcie:
SOLEN, s.r.o., Lovinského 16, 811 04 Bratislava
tel.: 02/5465 1386, fax.: 02/5465 1384
redakcia@solen.sk, www.solen.sk
Redaktorka časopisu:
Magdaléna Žiaková, 02/5465 1380, 0911 904 599,
ziakova@solen.sk
Šéfredaktor vydavateľstva:
Mgr. Roman Jazudek, jazudek@solen.sk
Grafická úprava, sadzba:
4P HOME DTP – Danka Pohlodová, Bratislava,
0903 970 680, pdanka@chello.sk
Obchodné oddelenie:
Renáta Kajanovičová, 02/54650647
kajanovicova@solen.sk
Predplatné na rok 2011:
Cena predplatného za 6 čísiel na rok 2011 je 18 €
(542,27 Sk, konverzný kurz 30,126 SKK/1 EUR).
Časopis si môžete objednať na www.solen.sk,
e-mailom: predplatne@solen.sk, faxom: 02/ 5465 1384,
tel.: 02/5465 0649.
Všetky publikované články prechádzajú recenziou.
Registrácia MK SR pod číslom EV 3578/09
ISSN 1336-4790
Časopis je indexovaný v Bibliographia Medica Slovaca (BMS).
Citácie sú spracované v CiBaMed.
Citačný index: Via pract.

SOLEN si otvoril bránu
do databázy Scopus (ELSEVIER)
V roku 20010 bol zaradený do databázy Scopus (ELSEVIER) prvý odborný titul českého
a slovenského vydavateľstva SOLEN – časopis Intervenční a akutní kardiologie, a to
vo svojom 9. ročníku existencie. V databáze sú dostupné citácie jednotlivých prác a ich
abstrakty, uverejnené v časopise od začiatku roku 2010. Úspešný vstup do databázy sa
podaril vďaka niekoľkoročnému úsiliu redakčnej rady a vydavateľstva, podporenom predovšetkým kvalitnou prácou publikujúcich autorov a spolupracujúcich recenzentov. (red)

Vydavateľstvo SOLEN, s.r.o., má výhradné právo na preberanie
a publikáciu článkov z časopisov Interní medicína pro praxi
a ďalších časopisov vydavateľstva SOLEN, s.r.o., ČR. Akákoľvek
časť obsahu alebo článku nesmie byť kopírovaná alebo inak
rozmnožovaná s cieľom ďalšieho šírenia akýmkoľvek spôsobom
a v akejkoľvek forme bez písomného súhlasu vydavateľstva
SOLEN, s.r.o., ako vlastníka autorských práv.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory
autorov jednotlivých článkov či inzerátov.

