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Redakčný stĺpček
Vážení čitatelia,
na pracovnom stole mám kalendár 2009 Kancelárie SZO v SR, v ktorom má mesiac január
motto Dies diem docet (Zajtrajšok sa učí od dneška). Sú to skutočne inšpirujúce slová pre náš
odborný časopis VIA PRACTICA – veď len ťažko by sa podarilo nájsť iný citát, ktorý by podobne
vyjadril neustály príval nových poznatkov a skúseností v medicíne a pripomínal potrebu celoživotného vzdelávania lekárov. V rukách držíte prvé tohtoročné číslo časopisu VIA PRACTICA,
na prvý pohľad v novej vonkajšej podobe – do 6. ročníka svojej existencie vstupuje s kompletne novým grafickým riešením vrátane obálky. Nové myšlienky a trendy sa však presadili aj
v obsahovej náplni a štruktúre, práve s ohľadom na úžasnú dynamiku v medicíne a imperatív
kontinuálneho vzdelávania. Novinkou je Téma roka – spoločný projekt Slovenskej Asociácie
Aterosklerózy (SAA) a časopisu Via Practica. Celoročný seriál článkov venovaný problematike
aterosklerózy a liečby dyslipidémií s gestorstvom a koordináciou SAA vníma redakcia ako krok
vo zvyšovaní odbornej úrovne časopisu a v približovaní sa aktuálnym potrebám praxe lekárov
na Slovensku. Monotematické témy čísiel nahrádzame teda Témou roka. Zmena prispeje k pestrejšej ponuke čítania, pretože do každého čísla sa zmestí viac článkov z viacerých odlišných
medicínskych odborov. Editoriály sme zachovali v novej podobe – na nezávislé, aktuálne témy
sa Vám budú prihovárať predovšetkým členovia redakčnej rady časopisu VIA PRACTICA, prípadne
iní spolupracovníci vydavateľstva Solen. Časopis VIA PRACTICA sa od nového roku vydáva aj
na nové, nevyšliapané chodníčky. V úzkej spolupráci so Slovenskou spoločnosťou všeobecného
praktického lekárstva SLS uvádzame do života novú rubriku Všeobecné lekárstvo, v ktorej by
mali dostať priestor na autorský rast všeobecní lekári. Ďalej, keďže k rozhľadenosti lekára patria
vedomosti nielen o inovatívnych liečivách, ale aj o nových medicínskych materiáloch, inštrumentoch, diagnostických prostriedkoch, rôznorodých prístrojoch a technológiách, otvárame
rubriku Medical devices, ktorá približuje širokú oblasť nefarmakologickej diagnostiky a liečby,
či už v ústavných zaradeniach, na pracoviskách jednodňovej chirurgie, ale i v ambulanciách.
Anglický pojem Medical devices volíme výnimočne preto, že zodpovedajúci termín Zdravotnícke
pomôcky v slovenskej zdravotníckej legislatíve vnímame ako málo výstižný. Dúfame, vážení
čitatelia, že inovácie v našom časopise prispejú k jeho rozvoju – k jeho čoraz viac poučenému
zajtrajšku.
Magda Žiaková
redaktorka, ziakova@solen.sk
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