Úvodné slovo

Vážení čitatelia časopisu Slovenská chirurgia,

v takejto forme časopisu sa vám prihováram od roku 2012, keď sme do vydávania
nášho periodika zapojili renomované vydavateľstvo Solen. Prešli sme dlhú cestu, počas
ktorej sa nám darilo zabezpečiť viac-menej pravidelné vydávanie časopisu slovenských
chirurgov, ktorý dostávate všetci zdarma do svojej poštovej schránky. Meškania boli
väčšinou zapríčinené nedostatkom kvalitných článkov, ktoré sme často museli naháňať
hlavne na jednotlivých klinických pracoviskách. Dúfam, že aj v budúcom období sa podarí
zabezpečiť, aby ste tento časopis dostávali. Zatiaľ sa nám nepodarilo naplniť jeden z našich cieľov a tým je, aby náš časopis bol indexovaný v citačnej databáze SCOPUS. Pre toto
zaradenie existujú prísne kritériá, ktoré sa nám zatiaľ nedarí naplniť.
Týmto číslom začíname nový ročník a zároveň nás čakajú voľby do výboru
Slovenskej chirurgickej spoločnosti, ktoré sa uskutočnia v júni toho roku. Dovoľte mi,
aby som aj z tohto miesta vás všetkých vyzval, aby ste sa v čo najväčšej miere týchto volieb
zúčastnili. Len tak vieme zabezpečiť, aby sme zvolili takých zástupcov, ktorí majú chuť
a elán pracovať pre dobro všetkých.
Prechádzame náročným obdobím, keď sa zaktivizovalo aj Ministerstvo zdravotníctva
SR a rozhodlo sa iniciovať prípravu štandardných diagnostických a terapeutických postupov v jednotlivých odboroch. O dôležitosti týchto dokumentov nie je potrebné polemizovať,
ale na druhej strane, o to viacej sa musí vynaložiť námahy, aby boli zodpovedne pripravené.
Často budú predmetom záverov pri posudzovaní kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, ale aj predmetom sťažnosti na starostlivosť poskytovanú jednotlivými zdravotníckymi
zariadeniami. Aj na tvorbe týchto dokumentov sa podieľajú viacerí členovia výboru SCHS.
Aj v dôsledku nevhodných legislatívnych zmien v posledných rokoch, sledujeme
v členskej základni narastajúcu apatiu a nechuť pre angažovanosť pre spoločné napredovanie chirurgickej spoločnosti. Chcem vás všetkých vyzvať, aby sme sa nedali ovplyvniť
podmienkami a snažili sa o aktivitu aj v oblasti svojho vzdelávania. Jedným z takýchto
príležitosti je aj návšteva chirurgických kongresov a spoločných podujatí. Dovoľte mi, aby
som vás pozval aj na tohoročný chirurgický kongres, ktorým bude už 43. Spoločný zjazd
slovenských a českých chirurgov, ktorý sa uskutoční v Žiline v termíne 12. – 14. 09. 2018.
Ústrednou témou kongresu je chirurgia tráviaceho traktu, pokroky hrudníkovej chirurgie, výkony jednodňovej chirurgie, diagnostické a terapeutické omyly v chirurgii a varia.
Výbor chirurgickej spoločnosti očakával väčšiu aktivitu od jej členov – vyššiu návštevnosť našej internetovej stránky, ktorú nájdete na odkaze http://schs.sk/portal. Tu
sme očakávali vaše reakcie na dianie v chirurgickej spoločnosti, opakovane sme vyzývali
našich členov, aby nám poslali svoje e-mailové adresy, kde by dostávali všetky aktuálne
informácie o kongresoch, ale aj iných aktivitách v rámci našej spoločnosti. Zasielanie
materiálov poštou vzhľadom na finančnú náročnosť už nie je možné, ale až na výnimky,
sme sa nedočkali.
Záverom mi dovoľte popriať všetkým hlavne veľa zdravia, pohody v práci, ako aj
chuti do spoločnej práce.




Prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc., MPH
prezident Slovenskej chirurgickej spoločnosti a
predseda redakčnej rady a šéfredaktor časopisu Slovenská chirurgia

www.solen.sk | 2018;15(1) | Slovenská chirurgia

3

