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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
rok se sešel s rokem a v této velmi zvláštní době stojíme 
před opakovaně odloženým společným kongresem 
ČGPS ČLS JEP a SGPS SLS. Pro mnohé z nás se sta‑
la účast na tradičním společném kongresu českých 
a slovenských gynekologů součástí odborného i spo‑
lečenského života.

Zákonem omezené sociální kontakty změnily způ‑
sob našeho života. Během uplynuvšího roku  jsme 
se zdokonalili v on‑line výuce, zvykli si na on‑line 
schůze, on‑line pracovní mítinky, on‑line semináře 
a on‑line konference. Objevily se i úvahy o zavedení 
telemedicíny do praxe, kdy budeme s pacienty komu‑
nikovat, vyšetřovat a ordinovat léčbu on‑line.

Přes nezpochybnitelnou efektivitu informační 
společnosti, která nám umožňuje okamžitý přístup 
k informacím, na které jsme před lety čekali v lékař‑
ských knihovnách mnoho týdnů, je osobní setkání 
nezastupitelné a nenahraditelné.

Elektronické zdroje informací jsou velmi praktické, 
nemohou však nahradit osobní setkání s ostatními ko‑
legy, osobní výměnu zkušeností a pohled na odborné 
otázky viděné z jiného úhlu pohledu. I v dnešní době 
informačních technologií, kdy jsou odborné zdroje 
velmi dobře dostupné, je postavení kongresů mezi 
zdroji odborných informací nezastupitelné.

Společné kongresy České a Slovenské gynekolo‑
gicko‑porodnické společnosti přinášejí komplexní 
a ucelený pohled na aktuální stav oboru gynekologie 
a porodnictví a jsou jedinečnou příležitostí pro setká‑
vání lékařů z nemocnic a lékařů registrujících, lékařů 
českých, slovenských i  lékařů z dalších evropských 
zemí. Účast na kongresech je pro odbornou veřej‑
nost velmi důležitá a sdílené informace mají potenciál 
zlepšovat naši každodenní klinickou praxi. Važme 
si možnosti osobního setkání na našem tradičním 
kongresu, kde kromě širokého spektra odborných 
informací máme možnost i osobního setkání.

Můžeme pochybovat o tom, zda Homo sapiens je sku‑
tečně Člověk rozumný, nelze však pochybovat o tom, 

že člověk je tvor zejména sociální a izolace je mu cizí 
a škodlivá. Vždyť za vzestup člověka, vznik civilizace, 
rozvoj vědy, a tedy i medicíny, vděčíme kolektivní inte‑
ligenci člověka jako produktu jeho sociálního chování.

Vážení čtenáři, právě otevíráte nové číslo časopi‑
su Gynekologie a porodnictví. Věřím, že se Vám 
jeho obsah bude líbit a řada publikovaných sdělení 
obohatí Vaše odborné vědomosti. Budu rád, pokud 
v časopisu najdete to, co Vás zajímá, a pokud pro‑
blematiku prodiskutujete i osobně přímo s autory 
v Karlových Varech 16.–19. 9. 2021.
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