Úvodné slovo
Míľnik odborného časopisu VIA PRACTICA
V dnešnej galopujúcej dobe radi hľadáme prirodzené oázy pokoja; miesta, kde nachádzame istotu a zdroje obohatenia. Pred rokmi
sme uvítali budovanie megaobchodných centier a hypermarketov
a hoci ich stále hojne navštevujeme, čoraz častejšie a radšej sa mnohí
z nás vraciame do menších obchodov, predajní, reštaurácií, kde nás
víta aj po rokoch ten istý predavač a obslúži známy čašník. Chodíte radšej na rodinný
obed do reštaurácie, kde sa dobre varí a obsluha je vzorná alebo tam, kam zľavomat
ukázal cestu?
Desaťročie v živote časopisu nie je málo, navyše v hektických ekonomických všeurčujúcich podmienkach je to pre odborný časopis slušný medzník. Práve pred 10 rokmi
vyšlo prvé číslo tohto časopisu, ktorý sa od začiatku snažil byť verný svojmu menu – VIA
PRACTICA. Dovoľte osobnú spomienku – v roku 2002 ma oslovila Katka Pospíšilová
(vtedajší jediný zamestnanec vydavateľstva na Slovensku a terajšia riaditeľka vydavateľstva Solen v Slovenskej republike), čo by som povedal na založenie nového odborného
medicínskeho časopisu. A tak sa v kaviarni niekdajšieho hotela Krym zrodil základný
skelet tohto časopisu. Následne sa naň „nabalila“ muskulatúra výkonných redaktorov
a ostatných pracovníkov vydavateľstva a kolektívny mozog redakčnej rady ho uviedol
do spoločnosti a povedomia odbornej verejnosti. Veľmi rád na toto obdobie spomínam
najmä pre tvorivú náladu a nadšenie z nového... A stále sa mi tieto pozitívne pocity vracajú pri každej redakčnej rade, pri tvorbe edičného plánu, kde mám možnosť počúvať,
diskutovať a tvoriť s výbornými odborníkmi a skvelými ľuďmi, členmi redakčnej rady.
Počas tých desiatich rokov vyšlo množstvo originálnych článkov, ktoré sú zdrojom
moderných poznatkov nielen pre lekárov, ale aj študentov medicíny. Súčasťou časopisu
sa stali autodidaktické testy s možnosťou získania kreditov v rámci kontinuálneho
vzdelávania. Od založenia životaschopného časopisu VIA PRACTICA bolo len na skok
k myšlienke a realizácii kongresu pre lekárov prvého kontaktu a v septembri tohto roku
sa bude konať už 9. ročník!
Vážení čitatelia, dávate prednosť produktom, ktoré majú aj po rokoch stabilnú kvalitu,
sú vyrobené štandardnou receptúrou a ponúka ich stabilný tím odborníkov? Tak ste na
dobrom mieste, patrí vám naša vďaka za váš konzervativizmus v tom najpozitívnejšom
zmysle slova. Buďte nám verní aj naďalej a spoločne s vašimi nápadmi, návrhmi a kritickými postrehmi dokážeme časopis VIA PRACTICA posunúť k ďalším míľnikom.
MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc.
predseda redakčnej rady odborného časopisu VIA PRACTICA
Lubos.Drgona@nou.sk
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