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Tisztelt Kollégák!

Nagy örömömre szolgál, hogy az Érbetegségek című újság ismét megújul. A lap immár 
tizenkét éves története alatt bebizonyította életképességét, olvasótábora egyre 
gyarapodik. A Magyar Cardivascularis és Intervenciós Radiológiai Társasággal (MACIRT) 
való együttműködésünk egyre szorosabb, amit a korábban közösen rendezett, sikeres 
kongresszusaink Fémjeleznek Gyümölcsöző együttműködésünk újabb fontos állomása, 
hogyimmár közös újságunk is van. Egy szakmai lap jelentőségét mindig az abban 
megjelent publikációk minősége biztosítja. Most már a Magyar Angiológiai és Érsebészeti 
Társaság (MAÉT) tagjain kívül a MACIRT tagságát is arra kérem, hogy egyre nagyobb 
számban küldjenek mindkét szakma számára érdekes és tanulságos publikációkat. Az 
Érbetegségek a fenti profillal kibővülve immár a vascularis medicina teljes vertikumát 
lefedi. Remélem, hogy az újság mindkét szakmának a jövőben sok örömet szerez. 

(Dr. Kollár Lajos, a MAÉT elnöke)

Tisztelt Olvasó!

Minden okunk megvan arra, hogy optimistán tekintsünk a jelenre és az angiológiai 
tevékenységben érdekelt szakmák közös jövőjére. Az optimizmusra számos, az elmúlt 
években tett lépés ad okot, mint a közös tudományos rendezvények, együttműködési 
megállapodások, együtt gondolkodás, közös célunk a betegek érdekében. Társaságunk 
nagyra értékeli a Magyar Angiológiai és Érsebészeti Társaság által felajánlott lehetőséget 
- az angiológiai szakma képviselőinek minél szélesebb tájékoztatása érdekében -, hogy az 
Érbetegségek című, Magyarországon már jelentős eredményeket magáénak tudható 
folyóirat szerkesztésében a Magyar Cardiovascularis és Intervenciós Radiológiai Társaság 
partnerként közreműködhet Társaságunk vezetősége ezért kötelességének érzi, hogy 
aktív tevékenységgel elősegítse az intervenciós radiológiai szakma legújabb 
eredményeinek, terápiás lehetőségeinek a lapban történő rendszeres megjelentetését. A 
közös folyóirat rendszeres fórumot teremthet arra is, hogy a legújabb terápiás eljárások - 
szigorúan szakmai szempontok szerint - elfoglalhassák méltó helyüket a már 
hagyományosan alkalmazott, "bevált" terápiás módszerek tükrében. Reméljük, erőink 
egyesítésével nagyobb "lobbi erőt" képviselve, az újabb, hatásos, korszerű és Esetenként 
költségkímélőbb eljárások Magyarországon is hamarabb bevezethetők, és a betegek 
számára széles körben Hozzáférhetők lesznek.
Az utóbbi években a MAÉT és MACIRT vezetői részéről tett, a szakmák összehangolását 
célzó lépések, az együtt gondolkodás, a kialakult barátságok mindannyiunk közös érdeke, 
amelynek csak egyetlen nyertese lehet, és az az beteg. A megújult folyóirat 
szerkesztőinek, leendő szerzőinek, valamint mindkét Társaság jelenlegi és majdani 
vezetőinek kívánom, hogy e szellemiség hosszú ideig fennmaradjon, és jó értelemben 
szolgálja a gyógyítást. 

(Dr. Battyáni István a MACIRT elnöke)


