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  AKTUÁLIS 

Az "Érbetegségek" tizedik születésnapjára  

Írta: DR. ACSÁDY GYÖRGY 

1994-ben indult útjára a Magyar Angiológiai és Érsebészeti Társaság szakfolyóirata 
"Érbetegségek" címmel. Azóta 10 év telt el, és ez a lap már elválaszthatatlan 
információforrása hazánkban az érgyógyászattal foglalkozó valamennyi szakembernek. 
Változatlan külalakját tekintve tetszetıs, jó minıségő papíron, igényes nyomdatechnikával 
készülı kiadvány, amely a fıszerkesztı gondosságát dicséri. Az igényeknek megfelelı teret 
biztosít valamennyi subdisciplina eredményeinek, újdonságainak közlésére, sıt ezen 
túlmenıen az angiológia hazai és nemzetközi történetét is esetenként közzéteszi. Az 
összefoglaló tanulmányoktól - legyen az elméleti kutatást ismertetı, vagy klinikai vizsgálatok 
megállapításait publikáló munka - az egyes ritka esetek ismertetéséig felöleli a szakmát 
mővelık érdeklıdésére számot tartó témákat. 
Örvendetes tény, hogy egyre nagyobb számú fiatal kutató és klinikus is feliratozott 
szerzıtársaink sorába. Lelkesítse még jobban a lap felé irányuló publikációs aktivitásukat az 
a tény, hogy lapunk 2004-tıl a Semmelweis Egyetem Doktori Iskolájának hivatalosan 
elismert, rész impakt faktoros folyóiratainak sorába felvétetett. 
Naprakész információkat továbbít a tárgyév szinte valamennyi hazai és nemzetközi 
kongresszusáról, tudományos rendezvényérıl, elısegítve ezzel az érdeklıdık 
tájékozódását. A lapkiadás finanszírozásához szükséges reklámok valamennyien az 
érgyógyászatban használatos gyógyszereket, segédeszközöket népszeriísítik. 
Az elmondottak alapján bízom abban, hogy folyóiratunk találkozott valamennyi kollégánk 
elismerésével, és ez záloga lesz annak, hogy amíg társaságunk mőködik, addig kiadványunk 
is fennmarad. 
Az ünnepi köszöntı igazi örömét azonban csökkenti az a tény, hogy mind a Magyar 
Angiológia és Érsebészeti Társaság, mind az Országos Érsebészeti Intézet több éves 
erıfeszítéseit - arra vonatkozóan, hogy az 1995-ben értelmetlenül megszüntetett önálló 
szakmai kollégiumunk újraszervezıdhessen - ismételten megtagadta az egészségügyi felsı 
vezetés. Mindezen nehézségek ellenére a hazai érgyógyászat mőködik, a lehetıségekhez 
képest fejlıdik, mert mi - az erre specializálódott szakemberek - tisztában vagyunk azzal, 
hogy a vascularis megbetegedések gyakoriságuknál fogva valóban népegészségügyi 
jelentıséggel bírnak, és ennek közvetkeztében gazdasági szempontból is súlyos terhet 
rónak a társadalomra. 
Támogassuk ezt a lapot egyre színvonalasabb közlemények írásával, mert további céljaink 
eléréséhez részben ez is írásos dokumentumként hozzájárulhat. Mint tudományos 
társaságunk jelenlegi elnöke, köszönetemet fejezem ki valamennyi szerzıtársnak és a 
töretlen lelkesedéssel dolgozó Fıszerkesztı Úrnak.  
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