editorial

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
prolistujeme‑li prestižní medicínské časopisy po‑
sledních pěti měsíců včetně jejich zvláštních vydání,
je zřejmé, že hlavním tématem se stalo téma one‑
mocnění COVID‑19 a jeho nejrůznějších klinických
aspektů. Čtenář nabývá dojmu, že se jedná o nej‑
významnější zdravotní téma globálního významu,
nebo dokonce, že se jedná o jediný problém, který
systémy zdravotnictví řeší.
Pozor, vystavujeme se tak riziku, že pod tíhou in‑
formací o virové pandemii zapomeneme na běžné
klinické problémy, které byly vždy předmětem našeho
odborného zájmu a našich profesních životů.
Bylo by chybou podlehnout takovému pohledu
na odborný život a rezignovat na naši běžnou, kaž‑
dodenní rutinní práci. Škody, který by tak mohly
vzniknut, nebude již možné napravit. Nelze zapo‑
menout především na preventivní programy, které
se v posledních letech slibně rozvíjely a přinášely
pozitivní výsledky zejména v oblasti nádorové pre‑
vence a perinatální péče. Zkrátka nelze zapomínat
na odborný obsah našeho oboru a jeho pozitivní
výsledky, které byly dlouhodobě budovány genera‑
cemi našich kolegů před námi.
Zachovejme integritu naší soustavné odborné kaž‑
dodenní práce, neboť jen takový způsob je podmínkou
udržení a zlepšování výsledků našeho snažení.
Vážení čtenáři, právě otevíráte nové číslo časopi‑
su Gynekologie a porodnictví. Není ani speciálním
vydáním a neobsahuje žádné informace o infekci
virem COVID‑19. Přesto obsahuje řadu originál‑
ních článků, v nichž autoři předkládají výsledky své
odborné práce, a dělí se tak o cenné zkušenosti svého
každodenního úsilí.
Nechť je tedy toto vydání připomenutím, že i v pod‑
mínkách pandemie poněkud záhadné virózy existují
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i nadále onemocnění, která každodenně diagnostiku‑
jeme a léčíme a usilujeme o jejich prevenci. Nechť je
připomenutím, že nesmíme rezignovat. Zkrátka naše
odborné životy nechť běží dál, a v tom vám přeji jmé‑
nem redakce časopisu hodně sil, zdravého rozumu a po‑
zitivní motivace (samozřejmě kromě pevného zdraví).
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