Úvodné slovo

Interaktívne prístupy k diagnostike a liečbe
Vážení čitatelia, milí kolegovia!
Dostáva sa Vám do rúk prvé číslo VIA PRACTICA v roku 2010. Ako
praktická lekárka pre dospelých môžem nielen za seba, ale aj za množstvo ďalších kolegov z nášho odboru povedať, že sme si v každom
z doteraz publikovaných čísel VIA PRACTICA našli veľké množstvo zaujímavých článkov od lekárov–špecialistov. Vo svojich článkoch sa
zaoberajú aktuálnymi problémami, ktoré tvoria súčasť každodennej
práce lekárov prvého kontaktu.
Podľa portálu www.svld.sk pracuje v súčasnosti na Slovensku 2336 praktických lekárov pre
dospelých. Medzinárodná definícia praktického/rodinného lekárstva hovorí, že „Praktický lekár so
svojím tímom poskytuje komplexnú, kontinuálnu, liečebno-preventívnu starostlivosť o jednotlivca
a rodinu, pričom okrem svojich poznatkov integruje, interpretuje a koordinuje poznatky získané
vyšetreniami pacienta u lekárov – špecialistov“. Interaktívny prístup špecialistu a praktického
lekára k pacientovi je preto „conditio sine qua non“ v diagnostike aj terapii. Práve v tejto neľahkej
činnosti nám, praktickým lekárom, veľmi pomáhajú články odborných lekárov fokusované
na naše potreby, pravidelne uverejňované v tomto časopise.
V dnešnom svete vysoko rozvinutých informačných technológií by sa mohlo zdať, že aktívny a progresívne mysliaci lekár si všetky potrebné informácie nájde na internete. To však ani
zďaleka nie je pravda. Nekonečné a neprehľadné množstvo údajov o jednotlivých ochoreniach,
symptómoch a syndrómoch, ako aj o diagnostických možnostiach a liečebných postupoch sa
nám stáva skôr bariérou, než pomocou pri hľadaní optimálneho liečebného postupu u daného,
konkrétneho pacienta. Nezveličujem, keď konštatujem, že siahnutie po časopise VIA PRACTICA
dokáže oveľa efektívnejšie prispieť k našej každodennej snahe pomáhať chorým.
Bolo by veľmi ťažké konkrétne menovať či už pánov profesorov, špičkových odborníkov vo
svojej špecializácii, alebo zanietených lekárov – špecialistov z „terénu“, ktorí v predchádzajúcich
číslach časopisu pútavým spôsobom písali o novinkách z kardiológie, neurológie, gastroenterológie, psychiatrie, onkológie a ďalších medicínskych odborov. Patrí im všetkým uznanie a vďaka
tých praktických lekárov, ktorí majú záujem ďalej sa vzdelávať a prijímať nové poznatky.
Cenným dôkazom toho, že špičkoví odborníci chápu potreby praktických lekárov pri ich
neľahkom orientovaní sa v množstve nových poznatkov, sú aj odborné články v tomto čísle
časopisu. Riziko vzniku myopatie, ako vedľajšieho účinku užívania hypolipidemík, rezonuje
v hlavách praktických lekárov pri každom „novonastavení“ pacienta na takýto liek. Odpoveď
na to, ktorí pacienti sú zvýšene rizikoví a ako postupovať pri liečbe statínmi, fibrátmi i derivátmi
kyseliny nikotínovej dáva článok MUDr. Richtera a doc. Špaleka, i keď odporúčané vyšetrenie
kreatínkinázy (CK) môže byť pre niektorých praktických lekárov problémom. Viacerými štúdiami preukázaný efekt stabilizácie koronárneho plaku pomocou statínov, publikovaný v článku
prof. Murína, tiež významne prispieva do súdka informácií o význame hypolipidemickej liečby,
rovnako ako komplexná informácia prof. Dukáta o mieste niacínu v hypolipidmickej liečbe pacientov s vysokým kardiovaskulárnym rizikom. Súhrnný článok o kolorektálnom karcinóme z pera
prof. Vavrečku dokazuje, že napriek veľkej pozornosti, dlhodobo venovanej tejto problematike
na Slovensku, stále existuje množstvo zaujímavých odborných poznatkov, ktoré by si praktickí
lekári mali osvojiť. V článku MUDr. Bulíkovej Suicidálny pacient v prednemocničnej starostlivosti
ma obzvlášť zaujali mýty o suicídiách.
Dovolím si zaželať šťastný a úspešný nový rok 2010 všetkým, ktorí odborne i technicky prispievajú k pútavej kvalite tohto časopisu, ale tiež všetkým čitateľom, ktorí publikované informácie
využívajú v praxi, t. j. v starostlivosti o svojich pacientov.
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