Úvodné slovo
Milé kolegyne a milí kolegovia, vážení čitatelia,
určite si ihneď všimnete, že tento úvodník píšu dvaja autori. Nejdeme si
zvyšovať publikačnú aktivitu týmto spôsobom a ani nedostatok invencie nie
je tým pravým dôvodom. Príčina je veľmi jednoduchá – po trinástich rokoch
dochádza v redakčnej rade časopisu Via Practica k zmene jej predsedu. Vedenie
tejto skvelej redakčnej rady prevezme pani docentka Gazdíková – aktuálne
spoluautorka tohto úvodníka. S pani docentkou sme už dlhšie obdobie diskutovali ohľadom smerovania nielen nášho časopisu a naše pohľady, vízie sa vo veľa oblastiach zhodujú. Za roky existencie Via
Practica sa z časopisu stal vyhľadávaný domáci zdroj informácií, pôvodných prác, prehľadových článkov;
reakcie a záujem čitateľov z radov lekárov, iných zdravotníckych pracovníkov, ako aj študentov svedčia
o správnej ceste. Medzi úspechmi sa nedá nespomenúť projekt zviazaný s našim časopisom – obľúbený
kongres lekárov prvého kontaktu – Medicína pre prax, ktorého XII. ročník je už pripravený na september
tohto roka. Som presvedčený, že Via Practica si našla svoje pevné miesto v odbornom živote mnohých
z nás a má potenciál sa naďalej rozvíjať. Ďakujem kolegom z redakčnej rady a vydavateľstva Solen za
spoluprácu. Želám časopisu a všetkým, ktorí ho pripravujú veľa zdravia, vytrvalosti a dobrých nápadov.
Doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc.

Odbor všeobecné lekárstvo sa v súčasnosti nachádza vo veľmi hektickom
období. Konečne došlo aj v spoločnosti k reálnemu zhodnoteniu fungovania
primárnej zdravotnej starostlivosti s potrebou riešenia tejto nelichotivej situácie,
charakterizovanej nedostatočným počtom lekárov primárneho kontaktu a ich
vyšším vekom, ktoré by v prípade neriešenia tohto stavu mohli v budúcnosti
spôsobiť vážne problémy.
Z toho dôvodu sa všeobecné lekárstvo spolu s pediatriou stali prvými
odbormi, v ktorých sa štát snaží riešiť dopĺňanie chýbajúcich všeobecných lekárov v praxi, formou
rezidentského programu, ktorý sa stal aj súčasťou programového vyhlásenia vlády SR na najbližšie
obdobie. Okrem toho sa v rozhodujúcej miere rozširujú kompetencie všeobecných lekárov, ktorí už
môžu vykonávať predoperačné vyšetrenia, manažovať pacientov s hypertenziou a na antikoagulačnej
liečbe, a stále sa diskutujú aj ďalšie kompetencie, napríklad pri diabetes mellitus.
A práve v tomto období je potrebné aktuálne informovať a prehlbovať vedomosti všeobecných
lekárov, k čomu bezpochyby prispievajú aj odborné časopisy. Jedným s dlhoročnou tradíciou je aj
Via Practica, ktorá je už niekoľko rokov neodmysliteľnou súčasťou odbornej medicínskej literatúry na
Slovensku, určenej hlavne všeobecným lekárom, aj keď nie iba im. Napriek viacerým novým časopisom
venovaným všeobecným lekárom si zachovala významné postavenie, ktoré jej umožňuje reflektovať
aktuálne témy nevyhnutné pre udržanie a rozširovanie vedomostí všeobecných lekárov, lebo len
vzdelaný a kompetentný lekár môže byť prospešný pre pacienta a, možno to znie nadnesene, ale je
to fakt, aj pre spoločnosť.
Veľmi pekne by som chcela poďakovať odchádzajúcemu predsedovi redakčnej rady časopisu
Via Practica doc. MUDr. Ľubošovi Drgoňovi, PhD., ktorý svojim prístupom vo výraznej miere ovplyvnil
vysokú profesionálnu úroveň časopisu. Pevne verím, že aj v ďalších rokoch sa nám všetkým podarí
udržať úroveň, ako aj smerovanie časopisu pre potreby terénnych lekárov s prihliadnutím hlavne na
potreby všeobecných lekárov.
Doc. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD., MHA, MPH, mim. prof.
Vedúca Katedry všeobecného lekárstva LF SZU

