Milí kolegové,
s potěšením Vás chceme informovat o dobrých zprávách z ESVS (European Society for Vascular
and Endovascular Surgery), které by nebyly možné bez tvrdé práce a spolupráce se všemi členy
naší společnosti.
Impakt faktor (IF) našeho časopisu (EJVES) je nyní oficiálně nejvyšší ze všech časopisů cévní
chirurgie - 4.061, navíc je nyní patnáctý (co se týče velikosti IF) mezi všemi chirurgickými
časopisy. Tento úspěch je z velké části prací šéfredaktorů Ross Naylora (do října 2016) a nyní
Philippe Kolha, kteří tohoto úspěchu dosáhli ve spolupráci s Florianem Dickem, s přidruženými
redaktory, specializovanou redakční radou, recenzenty a všemi autory a spoluautory (z nichž
mnozí pocházejí z Nizozemska) – a s Vaší pomocí bude i nadále náš časopis zdůrazňovat inovace
a kvalitu.
Evropská guidelines - mnoho českých členů a členů ESVS na těchto doporučeních tvrdě
pracovali. Pět z nich bude prezentováno v Lyonu: Descendentní aorta a Mesenteriální vaskulární
systém (již publikované v lednu a dubnu), aktualizované Doporučení pro krkavice, Globální
pohled na chronickou končetinu ohrožující ischémii a jedno doporučení vypracované ve
spolupráci s Evropskou kardiologickou společností. Ve všech těchto případech se budou v Lyonu
konat prezentace a diskuse (ESVS Lyon, 19. až 22. září 2017), na které jste velmi srdečně zváni.
(https://b-com.mci-group.com/Registration/ESVS2017.aspx)
I v Lyonu budeme pokračovat a rozvíjet setkávání v rámci ESVS, ale také v prezentacích
originálního výzkumu. Z celkem 602 podaných abstraktů (ohodnoceny anonymně pěti
recenzenty) bylo vybráno nejlepších devět k prezentaci na tzv. „Prize session“. Dalších 160 nejlépe
hodnocených abstrakt bylo vybráno k prezentaci - a to ve čtyřech paralelních sekcích (krátké ústní
prezentace) v úterý odpoledne. Top tři země v tomto výběru byly Francie (25), Velká Británie (22)
a Nizozemsko (21). Z těchto bylo 45 abstrakt vybráno k prezentacím na plenárních zasedáních ve
čtvrtek a pátek. Sledujte své kolegy!
Navíc jsme v letošním roce v Lyonu představili koncepci "Global Village" - Česká společnost
kardiovaskulární chirurgie se bude této akce v Lyonu účastnit - národní společnosti budou mít
prostor pro setkání s členy, diskutovat o společných budoucích setkáních, prezentovat své zájmy
a vytvořit platformu pro výměnu chirurgických názorů a informací.
Zveme vás, abyste se k nám připojili v ESVS v Lyonu - v letošním roce zde bude mnoho nových a
zajímavých akademických, vědeckých a vzdělávacích příležitostí: nedávno vytvořená ESVS
akademie se zaměřuje na vzdělávání (letos s více než 30 kurzy) a také na semináře o hlavních
problémech cévní chirurgie - věnujte prosím chvilku a navštivte ESVS akademii, vědecká zasedání
a mezinárodní debaty prostřednictvím tohoto linku: this link.
Na viděnou v Lyonu, na nejlepším cévně-chirurgickém setkání v roce 2017!
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