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Úvodné slovo

Pozvanie na VI. ročník kongresu lekárov prvého kontaktu
MEDICÍNA PRE PRAX
Vážení čitatelia,
vzájomná výmena nových poznatkov a skúseností má v medicíne mimoriadne silnú a dlhú tradíciu. Pripomeňme si napríklad , že v Bratislave sa
pred 145 rokmi (v roku 1865) uskutočnil zjazd Spoločnosti uhorských lekársky a prírodovedcov, na čom sa významne podieľal Bratislavský lekársky
spolok – prvý z lekárskych spolkov, ktoré začali vznikať na území Slovenska
od druhej polovice 19. storočia (do konca storočia ich bolo už sedem).
Cieľom prvých vzdelávacích aktivít pre lekárov pred vyše storočím bolo hlavne oboznamovanie
sa s novými vedeckými poznatkami. Odvtedy sa medicína ako veda vyvíjala míľovými krokmi.
Na začiatku tohto storočia, v podmienkach nebývalej expanzie a dostupnosti zdrojov informácií,
kladú lekári na vzdelávacie akcie širšie požiadavky. Potrebujú nielen to najnovšie z lekárskej vedy,
ale aj vzdelávanie založené vo väčšej miere na odovzdávaní zhrňujúcich informácií a usmernení,
ako aj a konkrétnych skúseností, ktoré sú užitočné a dôležité pre každodennú lekársku prax.
Onedlho sa spomínaná Bratislava so silnou medicínsko-vzdelávacou tradíciou stane dejiskom
moderného kongresu, ktorý si dáva za cieľ vyjsť v ústrety lekárom prvého kontaktu a ponúknuť
im vzdelávanie koncipované s orientáciou na prax. Myšlienku vyjadruje už i samotný názov
– kongres MEDICÍNA PRE PRAX.
Redakcia odborného časopisu VIA PRACTICA sa ako spoluorganizátor podujatia snažila
v úzkej spolupráci s programovým výborom pripraviť zodpovedajúci odborný program. Aj keď
výsledky ankety na kongrese MEDICÍNA PRE PRAX v minulom roku hovorili o značnej spokojnosti účastníkov s odborným programom – 50 % ho označilo za výborný, 30 % za dobrý, 10 %
za priemerný, 1 % za podpriemerný (možnosť „nevydarený“ si nezvolil ani jeden respondent),
bolo potrebné vnímať aj ich pripomienky. Poukazovali predovšetkým na nedostatok praktických
prednášok a kazuistík, na „veľa vedy, ale málo praxe“. Tohtoročný ročník kongresu MEDICÍNA
PRE PRAX prináša preto vo veľkej miere prípady z praxe – ako samostatné prednášky sa budú prezentovať v blokoch Pneumológia, Imunológia, Neuromuskulárne ochorenia a Cievne
ochorenia dolných končatín. Kazuistiky by mali zaznieť aj ako súčasť každej z troch prednášok
v programovom bloku venovanom Spánkovej medicíne. Všetky prednášky na kongrese by
mali byť primerane orientované na auditórium, ktoré tvoria predovšetkým všeobecní praktickí
lekári pre dospelých a ambulantní interní lekári. Mali by byť vytvorené špeciálne pre kongres
MEDICÍNA PRE PRAX a nemali by byť známe z iných podujatí – aj takáto pripomienka sa objavila
v rámci minuloročnej ankety. Redakcia ju programovému výboru tlmočila a vyslovuje hlboké
poďakovanie garantom za ich prístup k tvorbe obsahu blokov. Napríklad je známe, že viaceré
témy a prednášky z pľúcneho lekárstva boli opakovane náplňou viacerých podujatí v minulých
rokoch. Blok Pneumológia na tohtoročnom kongrese MEDICÍNA PRE PRAX sa im preto dôsledne
vyhýba a prináša nové prednášky s originálnymi námetmi.
Už v tomto čísle časopisu VIA PRACTICA uverejňujeme prakticky celý odborný program
podujatia. Účastníci tohtoročného kongresu, ktorými sú zvyčajne čitatelia odborného časopisu
VIA PRACTICA, budú mať možnosť sa zoznámiť s viacerými členmi redakčnej rady a poprednými
odborníkmi slovenskej medicíny: medzi garantmi blokov je všeobecný lekár prof. MUDr. Ján
Gajdošík, PhD., neurológ doc. MUDr. Peter Špalek, CSc., imunológ doc. MUDr. Martin Hrubiško,
PhD., a pneumológ a priekopník spánkovej medicíny na Slovensku MUDr. Imrich Mucska. Už tradičný blok Praktický lekár a právo bude viesť ďalší, dlhoročný člen redakčnej rady MUDr. JUDr. Peter
Kováč, PhD. Veľkou cťou pre organizátorov je, že garantmi blokov a prednášateľmi sú významné
osobnosti medicíny na Slovensku – prof. MUDr. Peter Krištúfek, CSc., a prof. MUDr. Viera Štvrtinová,
PhD.
Vážení čitatelia, srdečne vás pozývame na VI. ročník kongresu lekárov prvého kontaktu
MEDICÍNA PRE PRAX, ktorý sa uskutoční 10. – 11. septembra v Bratislave v City Hoteli Bratislava.
Tešíme sa na stretnutie s vami!
Magdaléna Žiaková
redaktorka odborného časopisu VIA PRACTICA
ziakova@solen.sk
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