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editorial

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí čtenáři, přátelé,

právě držíte v rukou číslo třetí letošního ročníku časo-
pisu Gynekologie a porodnictví, které je z větší části vě-
nováno proběhlému společnému kongresu SGPS SLS 
a ČGPS ČLS JEP, který se konal ve dnech 20.–23. červ-
na 2019 již tradičně na výstavišti  INCHEBA Expo 
v Bratislavě na Slovensku. Rozhodnutí hlavních před-
stavitelů obou našich odborných společností, které 
vzniklo před více než šesti lety a založilo tradici vzá-
jemné spolupráce a organizace společných akcí, se 
ukázalo jako nadmíru moudré a správné. V obou ze-
mích se každoročně organizuje spousta odborných 
akcí, které navzájem navštěvují kolegové ze sousední 
země. Tento trend je nutné hodnotit velmi kladně, 
protože výměna zkušeností a vzájemné kontakty jsou 
v našem oboru velmi důležité. Společný kongres je tedy 
jakýmsi vyústěním těchto společných aktivit, předsta-
vuje vrchol odborných akcí obou společností a zajišťu-
je prezentaci těch nejlepších odborníků a nejzajímavěj-
ších témat obou zemí. Kongres se snaží zahrnout celou 
šíři a spektrum oboru gynekologie a porodnictví, a to 
včetně těch nejužších subspecializací. Po absolvování 
letošního ročníku mohu říci, že nejnavštěvovanějšími 
a nejlépe hodnocenými byly bloky, který společně při-
pravili doc. Miroslav Korbeľ a prof. Antonín Pařízek. 
Oba dva považuji za své dlouholeté přátele a dovolím 
si zde osobně poděkovat za nesmírně kvalitní program, 
který pro nás nachystali. Výběr z těchto přednášek 
jsme redakčně připravili a podrobněji shrnuli v tomto 
čísle. Neméně zajímavé byly i další části zaměřené 
na onkogynekologii, reprodukční medicínu nebo ak-
tuality z našeho oboru. Zkrácené ale podstatné obsahy 
části přednášek z těchto bloků se Vám budeme snažit 
zprostředkovat v dalších číslech.

Jako již tradičně byla velmi povedená i společenská 
stránka společného setkání, která proběhla v bratislav-
ské Staré tržnici a dále v podobě divadelního před-
stavení Zdravý nemocný v bratislavském Hviezdosla-
vově divadle. Příprava takového setkání je nesmírně 
obtížná a představuje velkou osobní zátěž pro celý 
organizační tým. Můj velký dík proto patří mému 
příteli a kolegovi doc. Martinu Redechovi, spolupre-
zidentovi kongresu, a také paní Štefánii Kamenické, 
která byla pro organizaci za slovenskou stranu hlavní 
osobou. Poděkování patří i oběma viceprezidentům, 
MUDr. Tomáši Malíkovi a MUDr. Ľudovítu Janekovi, 
stejně jako předsedům vědecké rady MUDr. Vladimí-
ru Dvořákovi a prof. Pavolu Žúborovi.

Vážené kolegyně a vážení kolegové, doufám, že 
Vás aktuální číslo našeho časopisu vrátí do příjemně 
strávených chvilek v Bratislavě a že si při čtení zkrá-
cených verzí prezentací připomenete nejen odborné 
okamžiky, ale i velmi milé společenské setkání, kte-
ré jsme v Bratislavě mohli prožít. Nicméně čas běží 
a v tuto chvíli již obě naše společnosti pracují na pří-
pravě VII. společného kongresu, který v roce 2020 
proběhne v Karlových Varech. Věříme, že i tato akce 
přitáhne Vaši pozornost a tradičně ve vysokém počtu 
navštívíte toto krásné historické lázeňské město. Pre-
zidenty kongresu byli jmenováni za ČGPS ČLS JEP 
MUDr.  Vladimír Dvořák,  Ph.D., a  za  SGPS  SLS 
doc. MUDr. Miroslav Korbeľ, CSc. Předáváme jim 
tímto s Martinem Redechou pomyslnou štafetu a tě-
šíme se na setkání a odborné diskuse v Karlových 
Varech na jaře roku 2020.
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