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 AKTUÁLIS 

Számvetés  

Írta: DR. BIHARI IMRE 

Öt éves az "Érbetegségek" címő folyóirat - ez az évforduló ünneplésre még nem 
jogosít, de számvetésre és értékelésre jó alkalom. Az eltelt évek alatt összesen 23 
kiadványunk jelent meg, 932 oldalon, s ezekben 104 cikk és 14 beszámoló látott 
napvilágot. Népszerő lett a kongresszusi naptárunk és örömmel fogadta 
olvasótáborunk az egyéb információkat is. 
A lap indulásakor még magunk sem tudtuk, vajon életképes lesz-e az újszülött, és 
megáll-e a maga lábán. Egy ötéves gyermeknél ez már jobban megítélhetı, mert már 
lehet a felnıttkorra gondolni. A lap - mint egy kisgyerek - két lábon bukdácsol: az 
egyik az információ-tartalom, a másik a gazdasági háttér. 
Lapunk célja megismertetni az érbetegségek korszerő kezelésének elméleti alapjait 
és gyakorlati kivitelezési módját, a betegek eredményesebb ellátása érdekében. 
Ehhez az ismeretek átadására van szükség. Sokan vannak, akik kiváló eredménnyel 
végzik munkájukat, és ahhoz is van készségük, hogy ezt a többi angiológiával 
foglalkozó kutatónak és gyakorló sebésznek, belgyógyásznak, bırgyógyásznak vagy 
háziorvosnak stb. be tudják mutatni. Joggal gondolják úgy, hogy ez a fórum tudja 
igazán értékelni eredményeiket, vagy ezektıl a kollégáktól várhatnak további 
információkat, gyakran vizsgálati vagy gyógyítási alanyokat. Önmagunk és 
eredményeink "hirdetésére" orvosként más mód nem nyílik. Tudjuk azt is, hogy azok 
nevét jegyzi meg jobban a kortárs szakma és az utókor is, akik írásban rögzítik 
módszereiket és eredményeiket, hiszen a meggyógyult beteg, a sikeres mőtét alanya 
mulandó, nincs márványból, mint a szobrász kezének eredménye. Vagyis azon 
kollégák nevét emlegetjük, akik publikáltak, mint Hyppokrates, pedig állítólag számos 
hasonlóan eredményes kortársa volt. Ehhez a publikációhoz ad lehetıséget lapunk, 
ezt érezzük feladatunknak.  
Eredményként könyvelhetjük el azt is, hogy sikerült gazdaságilag talpon maradni. Az 
önerıbıl elkezdett vállalkozást gyermekkorában több gazdasági gyermekbetegség 
sújtotta - sajnos, azóta is -, amelyekbıl eddig még külsı segítség nélkül sikerült 
kigyógyulnia. 
Meg kell mondanom ıszintén, hogy jelen, nehézségekkel sőrőn teletőzdelt 
világunkban már a talpon maradást is jelentıs eredményként kell elkönyvelnünk, de 
ez túlzott optimizmusra még nem ad okot, ugyanis sem gazdasági, sem szellemi 
tartalékokkal nem rendelkezünk. Mindazok, akik megtisztelték lapunkat 
publikációikkal, tapasztalhatták, hogy nincs hosszú várakozás, mert nincs túl sok 
megjelenésre váró közlemény. A tudományos színvonalat a mindenki által tisztelt 
Papp Sándor professzor ellenırzi. Ennek alapján kérni szeretném a kedves 
kollégákat, hogy munkásságuk tapasztalatait minél többen osszák meg velünk, 
például kitőnı elıadásaikat publikálják írásban is, mert a több közlemény a lap 
színvonalának további emelkedését eredményezi. 
Büszkén kell megemlítenem, hogy hirdetıink elégedettek a lappal, mert a megjelenı 
1200 példány minden egyes darabja megfelelı kezekbe kerül, ezért jelentıs 
visszhangra találnak a hirdetések. 
A fentiekbıl jól látható, hogy a köszönet és elismerés elsısorban azokat illeti, akik 
lapunkban közöltek vagy hirdettek, de a lektorálásokért és egyéb támogatásokért is 
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köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik hozzájárultak öt éves évfordulónk 
eléréséhez.  

Dr. Bihari Imre  
fıszerkesztı 
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