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1/2010
Úvodné slovo 
•	 Súčasný stav angiológie v Slovenskej republike
	 MUDr.	Augustín	Mistrík

Hlavná téma 
•	 Venózny tromboembolizmus	(úvodné	slovo	editorky	hlavnej	témy)
	 prof.	MUDr.	Viera	Štvrtinová,	CSc.
•	 Venózny tromboembolizmus v internej medicíne
	 prof.	MUDr.	Viera	Štvrtinová,	CSc.
•	 Profylaxia venózneho tromboembolizmu v ortopédii
	 MUDr.	Peter	Maresch,	CSc.
•	 Súčasný stav diagnostiky a liečby masívnej pľúcnej tromboembólie
	 prof.	MUDr.	Július	Mazuch,	DrSc.	
•	 Trombofilné stavy a gravidita
	 prof.	MUDr.	Peter	Kubisz,	DrSc.,	MUDr.	Lenka	Bartošová,		

doc.	MUDr.	Miroslava	Dobrotová,	PhD.,	doc.	MUDr.	Ján	Staško,	PhD.
•	 Perioperačný manažment dlhodobo antikoagulovaných pacientov
	 doc.	MUDr.	Ján	Staško,	PhD.,	doc.	MUDr.	Dušan	Mištuna,	PhD.,	MUDr.	Miroslav	Mýtnik,	PhD.,	prof.	MUDr.	Peter	Kubisz,	DrSc.

Prehľadové články
•	 Venózny tromboembolizmus u onkologického pacienta	
	 MUDr.	Katarína	Dostálová,	MUDr.	Patrik	Palacka
•	 Pokroky v endovaskulárnej liečbe žilovej trombózy
	 MUDr.	Andrej	Klepanec,	MUDr.	Ivan	Vulev,	PhD.,	MUDr.	Tibor	Balázs,	MUDr.	Rastislav	Bažík,	MUDr.	Juraj	Maďarič,	PhD.,	MUDr.	Terézia	Kozlovská,	

MUDr.	Daniela	Hladíková

Pôvodné články & kazuistiky
•	 Vénová tromboembolická choroba v klinickej praxi
	 doc.	MUDr.	Ľudovít	Gašpar,	CSc.,	MUDr.	Peter	Gavorník,	PhD.,	mim.	prof.,	prof.	MUDr.	Viera	Štvrtinová,	CSc.,	MUDr.	Svetoslav	Štvrtina,	PhD.,	

MUDr.	Ewald	Ambrózy,	Mgr.	Margita	Fülleová,	MUDr.	Ivar	Vacula,	PhD.

Odborné podujatia 
•	 Správa z XVI. svetovej konferencie Medzinárodnej flebologickej únie 
	 MUDr.	Andrej	Džupina
•	 Zo VII. angiologického dňa II. internej kliniky LF UK a FNsP
	 Magdaléna	Žiaková
•	 Slávnostné chvíle XVII. slovenského angiologického kongresu
	 Magdaléna	Žiaková

Informácie & komentáre 
•	 Kalendár	odborných	angiologických	podujatí

Tlačové správy
•	 Sanofi-aventis	posilnená	o	Zentivu	je	vedúcou	na	trhu

Prehľad – články publikované v časopise 
Vaskulárna medicína v roku 2010 (II. ročník)
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2/2010
Úvodné slovo 
•	 Intervenčná rádiológia v kontexte modernej medicíny
	 MUDr.	Ivan	Vulev,	PhD.

Hlavná téma 
•	 Náhle cievne mozgové príhody	(úvodné	slovo	editora	hlavnej	témy)
	 MUDr.	Ján	Tomka,	PhD.
•	 Diagnostika a liečba náhlych cievnych mozgových príhod	
	 MUDr.	Ivan	Gogolák,	PhD.
•	 Karotická endarterektómia – chirurgická liečba v porovnaní s endovaskulárnou liečbou
	 MUDr.	Ján	Tomka,	PhD.,	MUDr.	Roman	Slyško,	MUDr.	Peter	Lofaj,	MUDr.	Katarína	Kanáliková,	jr.,	prof.	MUDr.	Vladimír	Šefránek,	PhD.
•	 Aktuálne koncepty endovaskulárnej liečby intrakraniálnych aneuryziem
	 MUDr.	Ivan	Vulev,	PhD.,	prof.	MUDr.	Juraj	Šteňo,	CSc.,	MUDr.	Ivan	Bízik,	MUDr.	Róbert	Illéš,	MUDr.	Andrej	Klepanec,	MUDr.	Tibor	Balázs,	

MUDr.	Rastislav	Bažík,	MUDr.	Juraj	Mikuláš,	MUDr.	Matúš	Majerčík,	MUDr.	Ľuba	Postulková,	MUDr.	Ingrid	Olejárová

Prehľadové články
•	 Systémová a pľúcna artériová hypertenzia u dospelých pacientov s vrodenými chybami srdca
	 doc.	MUDr.	Katarína	Kanáliková,	CSc.,	MUDr.	Katarína	Kanáliková	ml.,	doc.	MUDr.	Iveta	Šimková,	CSc.,	doc.	MUDr.	Alexander	Jurko	ml.,	CSc.	
•	 Význam infekcie Chlamydophila pneumoniae a cytomegalovírusom pre rozvoj karotických plátov
	 MUDr.	Roman	Slyško,	PhD.,	MUDr.	Ján	Kazár,	DrSc.,	MUDr.	Ján	Tomka,	PhD.,	MUDr.	Eva	Kováčová,	PhD.,	Mgr.	Juraj	Gašparovič,		

MUDr.	Katarína	Daňová,	prof.	MUDr.	Vladimír	Šefránek,	PhD.

Pôvodné články & kazuistiky
•	 Sulodexid v liečbe chronickej venóznej insuficiencie
	 MUDr.	Dáša	Kmecová,	MUDr.	Július	Kmec,	PhD.,	MUDr.	Miriam	Kozárová,	PhD.,	MUDr.	Mária	Rašiová
•	 Autológna transplantácia kmeňových buniek pre záchranu ischemickej končatiny – predbežné výsledky
	 MUDr.	Renáta	Talapková,	PhD.,	MUDr.	Jan	Hudeček,	PhD.,	MUDr.	Igor	Šinák,	PhD.,	prof.	MUDr.	Peter	Kubisz,	DrSc.,	MUDr.	Ľuboš	Hlinka,	

MUDr.	Lenka	Patkaňová,	MUDr.	Kamil	Zeleňák,	PhD.,	prof.	MUDr.	Ľudovít	Laca,	PhD.

Odborné podujatia
•	 Svetový hypertenziologický kongres v Číne aj o novej koncepcii hypertenzie	
	 doc.	MUDr.	Štefan	Farský,	CSc.,	FESC
•	 Správa zo XIV. slovenského kongresu cievnej chirurgie s medzinárodnou účasťou
	 MUDr.	Peter	Mondek,	PhD.,	MUDr.	Jaroslav	Galko
•	 Zpráva z kongresu XXXV. Angiologické dny 2010 v Praze
	 MUDr.	Karel	Roztočil,	CSc.

Redakčné a tlačové správy
•	 Orálne	antitrombotiká	v	ortopédii
•	 Pozornosť	venóznym	ochoreniam	nôh
•	 Rozširovanie	možnosti	liečby	hypertenzie
•	 Flavonoidy	v	liečbe	žilových	ochorení
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3/2010
Úvodné slovo 
•	 O angiológii v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb v Bratislave
	 prof.	MUDr.	Igor	Riečanský,	CSc.,	FESC,	FASA

Hlavná téma
•	 Chronická končatinová ischémia	(úvodné	slovo	editora	hlavnej	témy)
	 prof.	MUDr.	Vladimír	Šefránek,	PhD.
•	 Claudicatio intermittens – dôležitý marker systémovej aterosklerózy
	 prof.	MUDr.	Viera	Štvrtinová,	PhD.
•	 Možnosti chirurgickej liečby chronickej ischémie dolných končatín
	 prof.	MUDr	Vladimír	Šefránek,	PhD.,	MUDr.	Ján	Tomka,	PhD.,	MUDr.	Roman	Slyško,	PhD.,	MUDr.	Roman	Necpal
•	 Hybridní výkony u nemocných s ischemickou chorobou dolních končetin
	 prof.	MUDr.	Vladislav	Třeška,	DrSc.,	doc.	MUDr.	Bohuslav	Čertík,	PhD.,	MUDr.	František	Šlauf,	MUDr.	Vilém	Kuntscher,	PhD.,	MUDr.	Richard	Šulc,	

MUDr.	Karel	Houdek,	MUDr.	Inka	Třešková,	MUDr.	Andrea	Ňaršanská

Prehľadové články
•	 Sekundárne vaskulitídy pri systémových ochoreniach spojivového tkaniva a poliekové vaskulitídy
	 doc.	MUDr.	Radim	Bečvář,	CSc.,	prof.	MUDr.	Jozef	Rovenský,	DrSc.	
•	 Warfarin, potrava a potravinové doplňky
	 MUDr.	Miloslava	Matýšková,	CSc.

Pôvodné články & kazuistiky
•	 Infikované potraumatické pseudoaneuryzma s gangrénou bérce
	 MUDr.	Jana	Pometlová,	MUDr.	Milan	Šír,	doc.	MUDr.	Leopold	Pleva,	CSc.

Lieky & liekové skupiny 
•	 Rivaroxaban (XARELTO) – orálně podávané antitrombotikum
	 doc.	MUDr.	Otto	Mayer,	CSc.

Odborné podujatia 
•	 Ohliadnutie za druhým ročníkom z Bratislavských intervenčných rádiologických dní – BIRD 2010
	 MUDr.	Ivan	Vulev,	PhD.
•	 Zo XVII. Slovensko-Českej konferencie o hemostáze a trombóze v Martine 
	 MUDr.	Daniela	Kotuličová,	MUDr.	Peter	Chudý
•	 Zpráva o XVI. Angiologickém Česko-Slovenském sympoziu s postgraduální tématikou Valtice 2010
	 MUDr.	Karel	Roztočil,	CSc.
•	 Reflexia kardiovaskulárnej problematiky aj na pneumologickom kongrese v Bratislave
	 Magdaléna	Žiaková

Informácie & komentáre
•	 Správa o činnosti Slovenskej spoločnosti cievnej chirurgie SLS v roku 2010
	 prof.	MUDr	Vladimír	Šefránek,	PhD.

Tlačové správy
•	 Aktívne	vyhľadávanie	pacientov	s	erektilnou	dysfunkciou,	rizikovým	faktorom	ICHS
•	 Svetový	deň	SZO:	Pohybom	ku	zdraviu
•	 Význam	včasnej	liečby	mozgových	príhod
•	 Podvýživa	pacientov	s	nádorovým	ochorením
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4/2010
Úvodné slovo 
•	 Zvýšený záujem o cievne ochorenia aj medzi kardiológmi
	 MUDr.	Juraj	Maďarič,	PhD.

Hlavná téma
•	 Cievny systém a vysoký krvný tlak	(úvodné	slovo	editorky	hlavnej	témy)
	 prof.	MUDr.	Iveta	Šimková,	CSc.
•	 Vysoký tlak v artériovom riečisku – artériová hypertenzia
	 prof.	MUDr.	Igor	Riečanský,	CSc.,	FESC,	FASA
•	 Hypertenzia v pľúcnom riečisku
	 prof.	MUDr.	Iveta	Šimková,	CSc.
•	 Vysoký tlak v žilovom riečisku dolných končatín
	 prof.	MUDr.	Viera	Štvrtinová,	PhD.,	MUDr.	Svetoslav	Štvrtina,	PhD.,	doc.	MUDr.	Martin	Wawruch,	PhD.
•	 Hypertenzia v detskom veku
	 MUDr.	Viera	Vršanská,	CSc.

Prehľadové články
•	 Cievne choroby pečene – aktuálne odporúčania
	 doc.	MUDr.	Mária	Szántová,	PhD.

Lieky & liekové skupiny
•	 Statíny a ezetimib – súčasné postavenie v liečbe dyslipidémií (v kardiovaskulárnej prevencii)
	 doc.	MUDr.	Jana	Sirotiaková,	PhD.,	RNDr.	Miriam	Zagyiová

Odborné podujatia 
•	 Svetový hypertenziologický kongres vo Vancouveri – fórum nových poznatkov
		 doc.	MUDr.	Štefan	Farský,	CSc.,	FESC

Spektrum
•	 Projekt Dni zdravých žíl 2010 v ambulanciách všeobecných lekárov v SR
	 MUDr.	Peter	Lipták

Tlačové správy
•	 V	SR	stále	vysoká	úmrtnosť	na	choroby	srdca	a	ciev
•	 Prvý	register	pacientov	s	fibriláciou	predsiení	v	SR
•	 Spolok	slovenských	lekárov	v	Bratislave	oslávil	svoje	90.	výročie
•	 Svetový	deň	srdca	na	Slovensku


