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Čo najmenej dotykov krízy a čo najviac dôvery

Ročník 6, 2009, číslo 7–8, vychádza 11-krát ročne

Ani sme sa nenazdali a VIA PRACTICA vstúpila do svojho šiesteho
ročníka. Milé kolegyne a kolegovia, dovoľte mi osobné obzretie za zavŕšenými piatimi rokmi nášho časopisu, ktorý, ako dúfam, si našiel vo
vašej knižnici pevné miesto.
V roku 2003 som mal príležitosť podieľať sa na tvorbe novo vznikajúceho odborného časopisu, ktorý mal a stále má snahu naplniť potreby
praktických lekárov. Praktického lekára pritom chápem nielen ako lekára
prvého kontaktu, ale aj akéhokoľvek lekára vykonávajúceho prax; v širšom význame môžeme
prijať aj definíciu, že ide o každého psychicky a fyzicky zručného = praktického lekára. Podľa
tejto definície sme koncipovali skladbu a štruktúru časopisu VIA PRACTICA. Spolu s kolektívom
nadšencov v redakčnej rade a vo vydavateľstve sme využili možnosť tvorivej práce, ktorá siahala od návrhu názvu časopisu, jeho grafickej podoby až po to najpodstatnejšie – jeho náplň
a smerovanie.
Verte, že v období zrodu VIA PRACTICA sme sa stretávali s pochybnosťami o zmysle ďalšieho
časopisu v malom slovenskom prostredí. Napriek tomu sa takmer všetci oslovení spolupracovníci pustili do práce s dôverou v úspech. Výsledkom boli pôvodné prehľadové články, súhrny,
praktické prílohy, informácie z oblasti urgentnej medicíny a zdravotníckeho práva pre každého,
neskôr pribudli kreditované autodidaktické testy. Veľmi skoro doplnili a neskôr nahradili príspevky
z časopisov vtedy materského českého vydavateľstva kvalitné práce domácich autorov, čo je pre
odborný mesačník dobrá vizitka. Reagujeme v edičnom pláne na vaše požiadavky, hľadáme cesty
na skvalitnenie obsahu aj cestou spolupráce s odbornými spoločnosťami.
Darí sa realizovať aj jedna z prvých myšlienok pri zakladaní časopisu VIA PRACTICA – kongres
pre praktických lekárov, na ktorom sa v týchto dňoch stretávame. Dúfame, že aj piaty ročník
kongresu MEDICÍNA PRE PRAX vás zaujme a prinesie vám veľa užitočného pre vašu prax.
V nasledujúcej päťročnici nášho časopisu si nedávame nereálne plány a ani nesršíme budovateľským nadšením. Chceme vám len prinášať kvalitnú, dobre urobenú prácu, z ktorej budete
mať osoh a možno aj radosť.
Na záver pár viet o ekonomickej kríze. Nasledujúci výrok Tomáša Baťu pochádza z roku 1932
a možno charakterizuje celý problém jasnejšie ako rôzne odborné analýzy:
„Přelom hospodářské krize? Nevěřím v žádné přelomy samy od sebe. To, čemu jsme zvykli říkat
hospodářská krize, je jiné jméno pro mravní bídu. Mravní bída je příčina, hospodářský úpadek je
následek. V naší zemi je mnoho lidí, kteří se domnívají, že hospodářský úpadek lze sanovat penězi.
Hrozím se důsledku tohoto omylu. V postavení, v němž se nacházíme, nepotřebujeme žádných
geniálních obratů a kombinací. Potřebujeme mravní stanoviska k lidem, k práci a veřejnému
majetku… Máte pravdu, je třeba překonat krizi důvěry, technickými zásahy, finančními a úvěrovými ji však překonat nelze, důvěra je věc osobní a důvěru lze obnovit jen mravním hlediskem
a osobním příkladem.“
Prajem vám čo najmenej dotykov krízy a čo najviac dôvery. Časopisu VIA PRACTICA čitateľom,
redakcii, autorom a kolegom v redakčnej rade želám úspešnú spoločnú druhú päťročnicu!
MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc.
predseda redakčnej rady VIA PRACTICA
lubos.drgona@nou.sk
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