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Úvodné slovo

Začiatok nového roku býva dobrou príležitosťou na pohľad do minulosti. Väčšina z nás, či
už individuálne alebo ako súčasť firiem a inštitúcií, sa snaží hodnotiť svoje skúsenosti, úspechy,
poučiť sa z chýb a omylov a s novými nápadmi a odhodlaním vykročiť ďalej.
Vydávanie odborných periodík, zvlášť v oblasti medicíny a zdravotníctva – ktorá sa bytostne
týka takmer každého z nás – je práca veľmi zodpovedná, kladie vysoké nároky nielen na vydavateľa, ale najmä na odbornú erudovanosť autorov, recenzentov a všetkých spolupracovníkov,
ktorí sa na tvorbe časopisov podieľajú. Aj v minulosti pri vydávaní časopisov podobného zamerania, zápasili vydavatelia s podobnými problémami ako aj my v súčasnosti. Museli naplniť
stránky hodnotnými príspevkami, dbať na ich odbornú úroveň, pracovali v časovej tiesni a často
v nevyhovujúcich podmienkach.
Ešte väčšia záťaž však spočívala na autoroch odborných príspevkov, v našom prípade na
lekároch z praxe či zdravotných sestrách a vzdelávacích pracovníkoch. Sadnúť si po zodpovednej
a náročnej službe k prázdnemu papieru a podeliť sa so skúsenosťami a odbornými vedomosťami
bolo a aj dnes je náročné a vyčerpávajúce, už vzhľadom na to, že obsahová náplň si vyžaduje
široké vedomosti, prehľad a mimoriadnu koncentráciu.
Aj jeden z priekopníkov slovenskej medicíny Gustáv Kazimír Zechenter Laskomerský sa rád
podelil so svojimi vedomosťami a skúsenosťami z lekárskej praxe so slovenskou verejnosťou.
Pravidelne zapĺňal stránky Letopisu Matice slovenskej v šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov
19. storočia článkami z oblasti medicíny a liečiteľstva. Aj on zápasil s nedostatkom času, financií
a vlastnými zdravotnými problémami. Jeho lekársky obvod na Horehroní meral na dĺžku viac
ako 50-kilometrov. Za pacientmi zo vzdialených obcí často dochádzal na konskom povoze aj
niekoľko hodín...
Samozrejme, časom sa mnohé zmenilo a uľahčilo. Avšak aj dnes sa musí lekár na úkor voľného času neustále vzdelávať, rozširovať si poznatky a skúsenosti, aby sa s nimi mohol podeliť
a sprístupniť ich širšej odbornej verejnosti, našim čitateľom.
Sme hrdí na spoluprácu s autormi, členmi redakčných rád, recenzentmi a ďalšími odborníkmi, ktorí spoločne s nami tvoria každé číslo časopisov, suplementov či odborné podujatie. Patrí
im za to úcta a vďaka. Veď len ich zásluhou sa nám darí byť vaším partnerom v medicínskom
vzdelávaní.
V mene spoločnosti Solen
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