editorial

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
vítám Vás jménem celé redakce na stránkách prvního
čísla již šestého ročníku Vašeho časopisu Gynekologie
a porodnictví. Co Vás čeká? Snažíme se naplňovat svůj
cíl pestré gynekologické revue.
Přinášíme reportážní zprávy z tradičního kongresu
v pražském hotelu Pyramida, zprávu z krakovské Iron
Academy i recenze dvou nových knih, které by Vás
mohly zaujmout. Upozorníme na probíhající pilotní
projekt screeningu familiární hypercholesterolemie.
Jako vždy v prvním čísle věnujeme prostor estro
gennímu deficitu a je symbolické, že jde právě o první
číslo. Tedy i to ukazuje, že nejde o konec, ale o začátek
další éry. Proto jsme zařadili první ze dvou článků vě
novaných léčbě obezity u menopauzálních žen a další
článek připomíná pravidla péče o ženy s předčasným
ovariálním selháním.
Reprodukční medicíny se týkají i přehledové články
o inositolech.

I když Gabriel Garcia
Marquez píše, že „Sex slou
ží člověku pro útěchu, když
v sobě nemá dost lásky“, při
pomeneme v přehledovém
článku současné postavení
sexuologie v gynekologické
praxi a její historii v referá
tu dr. Radima Uzla.
Zdá se, že se konečně vynoříme z neobvyklé doby
temna covidové pandemie a opět se začneme vídat
na odborných akcích. A tak v duchu tohoto optimis
mu dovolte citát ze Zvonu setkávání v Hojné Vodě
v Novohradských horách: „Obrať svou tvář ke slunci
a všechny tvé stíny zůstanou za tebou“.
Krásné jarní dny Vám přeje
Doc. MUDr. Tomáš Fait, Ph.D.
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Komplexní podpora ženské imunity
Doplněk stravy
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Selen, zinek, vitamin D a kyselina listová podporují
normální funkci imunitního systému
Doporučené dávkování:
1–2 tobolky denně, nejlépe před jídlem. Zapít dostatečným množstvím vody.
Tobolky polykat vcelku; nežvýkat.
Doporučená délka užívání: Nejméně po dobu 3 měsíců.
Doplňky stravy nejsou náhrada pestré a vyvážené stravy. Výrobek je určen pro dospělé. Neužívat v těhotenství, ani po dobu kojení.
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