editorial

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
držíte v rukou poslední číslo letošního ročníku časopisu Gynekologie a porodnictví, které jsme pro Vás
v redakci připravili. Letošní rok byl pro náš časopis
první zkouškou, zda dokážeme přichystat práci zajímavou po stránce odborné i čtenářské, která si najde místo mezi periodiky a vychází v rámci našeho
oboru. Zda se nám to podařilo a zda bude časopis
úspěšný i v příštích letech záleží především na přízni
Vás, gynekologů a porodníků, porodních asistentek
a dalších čtenářích. V příštím roce plánuje redakce znovu vydat v rámci ročníku pět čísel. V prvních
dvou bychom se chtěli hlouběji věnovat problematice
hormonální antikoncepce, hormonální substituční
terapie a problematice klimakteria. Budeme se také
věnovat problematice ambulantní péče o těhotné ženy
i ultrazvukové diagnostice a věříme, že připravíme
velmi poutavé číslo přinášející novinky z našeho
oboru, které budou prezentovány v rámci celostátní
konference České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP a Slovenské gynekologicko-porodnické
společnosti SLS v Brně v příštím roce.
Obsahově náš časopis prošel od prvního čísla velkou proměnou. Zavedení rubriky zaměřené
na zpracování témat k atestacím a sekce soustředící
se na praktické zkušenosti se dočkalo kladné odezvy
u našich čtenářů. V rámci zaměření na jeden z cílů
časopisu – pomoc při postgraduální přípravě lékařů –
jsme také po schválení celostátním výborem České
gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP zavedli možnost publikací atestačních prací pro mladé
kolegy. Velmi nás také těší úspěšný rozvoj a kvalitní
příspěvky dodávané do sekce pro porodní asistentky
našimi kolegyněmi. V rámci tohoto oboru se ukazuje,
že úzká spolupráce mezi lékařem a porodní asistentkou, zejména v současné době, je naprosto zásadní
pro úspěšný průběh operace, vedení porodu a péči
o naše pacientky. Redakci časopisu se také podařilo
zavést indexaci v databázi MEDVIK a kolektiv redakce
spolu s redakční radou předpokládá, že další databáze
budou brzy následovat.
Velmi si vážíme podpory, které se nám dostává
od České gynekologické a porodnické společnosti
ČLS JEP i od Sdružení soukromých gynekologů ČR.
Bez spolupráce s oběma organizacemi by nebylo možné náš časopis vydávat.
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Dovolte mi, abych Vám v tomto předvánočním
čase ještě jednou poděkoval za Vaši přízeň a popřál
Vám pevné zdraví, hodně pracovních úspěchů a hlavně klidný rok 2018.
Jakým způsobem se bude vyvíjet naše zdravotnictví
a v rámci něj také obor gynekologie a porodnictví nelze
samozřejmě v tuto chvíli zcela předvídat. Přejme si,
abychom měli na naši náročnou práci klid a pohodu,
doufejme v moudrost našich politiků a zákonodárců,
a hlavně mezi sebou zachovejme kolegialitu a přátelství,
které vždy pomohou překonat i ty největší potíže.

Prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.
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