Úvodné slovo
Vážené kolegyne, vážení kolegovia,
ani sme sa nenazdali a máme tu rok 2017. Na konci starého a začiatku
nového roka má väčšina z nás snahu bilancovať odchádzajúci a dávať si
predsavzatia do práve začínajúceho roka.
V roku 2016 sa pokračovalo v rozširovaní kompetencií všeobecných lekárov
a v rámci vzdelávania v rezidentskom programe, ktorý by mal postupne doplniť
chýbajúcich lekárov prvého kontaktu. Po dlhom čase na Slovensku uzrela svetlo sveta publikácia pre
lekárov prvého kontaktu „Praktická medicína“. Preto ho možno z pohľadu všeobecného lekárstva
hodnotiť pozitívne.
Čo sa týka predsavzatí do nového roka tie zväčša vydržíme dodržiavať prvé týždne. Postupne
skĺzneme do stereotypu ako v pracovnom, tak v súkromnom živote, a snažíme sa hlavne o „bezproblémové“ fungovanie. Popri behu života zabúdame vnímať dianie okolo seba, ktoré prináša každodenné
radosti či malé pozitívne zmeny. A aj v prípade, že ich registrujeme, prevláda v nás kritický pohľad,
ktorý ich zatieňuje.
Preto by som nám všetkým chcela na začiatku roka 2017 v prvom rade zaželať otvorené oči pre
všetko krásne, čo sa okolo nás deje. Aby sme boli schopní vnímať svet z tej krajšej stránky, čo nám uľahčí
aj zvládanie tých náročnejších udalostí, ktoré nám život prináša. Snažiť sa vo všetkom zlom hľadať
aspoň kúsok dobrého, čo nás nasmeruje dopredu.
V rámci zdravotníctva by som nám všetkým chcela zaželať prijímanie iba takých rozhodnutí, ktoré
budú pozitívne pre vývoj zdravotníctva. Zdravotníckym pracovníkom veľa spokojných pacientov ako
satisfakciu za každodennú obetavú prácu, ale rovnako aj dobrý pocit z kvalitne vykonanej práce.
Tým, ktorí participujú na vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov, študentov, ktorí prahnú po nových
vedomostiach, a na druhej strane ich obohacujú svojim moderným „neokukaným“ pohľadom.
Vydavateľstvu Solen, členom redakčnej rady, všetkým autorom, oponentom, ako aj všetkým, ktorí
participujú pri vydávaní časopisu Via Practica, želám veľa dobrých príspevkov a čitateľov, nielen z kruhov
všeobecných lekárov, ale aj ostatných špecialistov, ktorým bude časopis svojim interdisciplinárnym
záberom pomáhať získavať nové informácie, ktoré budú využívať v každodennej medicínskej praxi.
Na záver by som chcela všetkým zaželať hlavne veľa zdravia, šťastia, spokojnosti, elánu, úspechov
a vytrvalosti počas celého roka 2017, aby sme si o rok mohli povedať: bol to dobrý a úspešný rok.
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