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Patofyziológia, jej 7. vydanie, vychádza s niekoľkoroč-
ným odstupom po 6. vydaní. Hlavným zmyslom tohto vy-
dania bolo obohatenie obsahu knihy o najnovšie poznatky
vedy a ich predloženie v ucelenej forme tak, aby slúžili le-
kárskej praxi. Stimulom pre 7. vydanie bolo aj to, že pred-
chádzajúce vydanie je už dlhšie celkom vypredané. Pato-
fyziológia nie je kniha, ktorá vymeriava, čo sa treba na-
učiť, skôr obsahuje to, čo by bolo dobré vedieť. Pilierom
patofyziológie je vedecký pohľad na zmeny funkcií orgánov
a buniek až na úrovni molekúl a pri koordinácii mimoriadne
zložitých procesov. Patofyziológia je vedeckým a teoretic-
kým obsahom medicíny – sú v nej zhrnuté poznatky mno-
hých odborov. Patofyziológia je dušou medicíny a je tým,
čo spája všetky odbory.
Ľudský organizmus je vybavený obrovským množstvom

zložitých mechanizmov pre zvládnutie porúch a pre ich
kompenzáciu. Aktivácia týchto mechanizmov často vyvo-
láva problémy, ktoré by bez hlbokého poznania nemuseli
byť exkluzívnym cieľom liečby. Preto je patofyziológia tým,
čo robí medicínu aj vzrušujúcou intelektuálnou arénou. Me-
dicína s veľkou účasťou patofyziológie smeruje k vyššej do-
konalosti.
Patofyziológia nie je zručnosť, ani špecializovaný výkon,

sú to vedomosti a múdrosť, ktorá je najužitočnejšia vtedy,
ak dosahuje súčasnú úroveň celosvetového vedeckého po-
znania. Ak ju lekári zaraďujú medzi tri najdôležitejšie pred-
mety v lekárskom štúdiu, nemám obavy z rozsahu predkla-
daného diela, ale kladiem si otázku, či je hĺbkou a šírkou po-
znatkov táto kniha postačujúca. Ak sa opísané mechanizmy
a poznatky premenia na úžitok pre chorého, pre pochope-
nie zložitostí a individuálnych osobitostí procesov v chorom
organizme, bude to najvyššie ocenenie nás všetkých.

Hulínova patofyziológia je potrebná pre medikov a rov-
nako aj pre klinických pracovníkov a superšpecialistov. Kli-
nik si často kladie viac otázok, ako nachádza odpovedí.
Verím, že táto kniha mu pomôže k extrapoláciám, ktoré
nemôže tvoriť len z vlastných skúseností. Opakované vydá-
vanie knižného diela má hlboký zmysel v niekoľkých sme-
roch. Vytvára systém, ktorý postupne kryštalizuje do zjed-
notenia názorov na zásadné otázky patologickej fyziológie
a prispieva k rozšíreniu úvah o diagnostike a liečbe chorého
pacienta.
Predkladaná kniha je výsledkom spolupráce editora

s členmi autorského kolektívu. Je výsledkom mimoriadnej
trpezlivosti editora, jeho úsilia stimulovať celý autorský ko-
lektív. 7. vydanie Patofyziológie by nemalo slúžiť len pre
študentov medicíny, ktorí sa pochopiteľne musia naučiť vy-
berať si z nepreberného množstva poznatkov to dôležité –
vzťahy. Myslím si, že táto kniha bude cenným sprievodcom
pre lekárov a rôznych špecialistov.
7. vydanie Hulínovej patofyziológie považujem za uni-

kátne dielo, ktoré by po preložení do anglického jazyka ur-
čite dôstojne obstálo medzi zahraničnými publikáciami po-
dobného zamerania. Nespomínam si na odbornú a takú roz-
siahlu publikáciu, ktorá by vychádzala na Slovensku sied-
mykrát. Aj preto patrí do zlatého fondu našej odbornej
spisby.
Želám šťastnú cestu Hulínovej patofyziológii vo viere, že

napísané sa zmení na užitočné pre chorého človeka. Všet-
kých, ktorí siahnu po tejto knihe ubezpečujem, že v nej
nájdu podnety na zamyslenie, ale aj podnety pre vedecké
projekty, ako aj nové pohľady na zložité mechanizmy, ktoré
prebiehajú v našom tele. Mnohé sú ovplyvňované nielen
blízkym, ale aj najvzdialenejším okolím.
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