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Uvodnik | Editorial

Poštovani članice i članovi Hrvatskoga liječničkog zbora,
dragi kolegice i kolege!
Anesteziologija je specijalistička znanstvena grana koja snosi odgovornost različitih područja
medicine, izrasla radi potrebe osiguranja bezbolnog postupka u operacijskoj dvorani. Tradicio
nalna su joj uloga ocjena i održavanje funkcije organa, analgezija i amnezija svih pacijenata koji se
podvrgavaju dijagnostičkim, terapijskim ili kirurškim procedurama. Danas teži promjenama prema
većim i više holističkim kompetencijama u perioperativnom tijeku, u jedinicama intenzivne medi
cine, hitne medicine i medicine boli koje su u mnogim zemljama svijeta integrirani dijelovi ove
kliničke specijalnosti.
Stručni članci objavljeni u brojevima 1. – 2. i 3. – 4./2020. Liječničkog vjesnika bit će prikazani
tijekom IX. hrvatsko-europsko-američke anesteziološke konferencije koja će se održati od 21. do
24. svibnja 2020. u Varaždinu. Konferenciju organiziraju Hrvatsko društvo za anesteziologiju, rea
nimatologiju i intenzivnu medicinu Hrvatskoga liječničkog zbora i Klinika za anesteziologiju, rea
nimatologiju i intenzivnu medicinu Medicinskog fakulteta i Kliničkoga bolničkog centra Zagreb te
ona pruža priliku za stjecanje dodatnih znanja i vještina. Upravo ta dodatna znanja omogućuju
definiranje općih principa i svladavanje novih kompetencija sadašnjih i budućih europskih speci
jalista anesteziologije koji sudjeluju u različitim aspektima humanih odnosa te pri organizaciji i
postupcima tijekom profesionalnih aktivnosti. Anesteziolog je odgovoran i za istraživački razvoj i
održavanje visokoga stupnja profesionalnih vještina, promotivni razvoj te specijalizacije, olakša
vanje napredovanja k olega i drugih skupina profesionalaca.
Svi članci u ovim brojevima prije prihvaćanja za objavljivanje dvostruko su recenzirani i lekto
rirani. Stoga zahvaljujemo cijelom Uredničkom odboru Liječničkog vjesnika na čelu s prof. dr. sc.
Branimirom Anićem, dr. med., na iskazanom povjerenju i prilici za objavu ovih stručnih članaka.
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