Всеки напредък
дължи себе си на добрия
опит от миналото
Още Хипократ е изрекъл забележителното правило на градивността – всеки напредък дължи себе си преди всичко на запазването на добрия опит от миналото. Затова в третата
годишнина на нашето списание новият редакционен екип поема и честта, и отговорността да
продължи делото на предишния и да го предаде на следващия.
Тематичната организация на съдържанието категорично доказа своята полезност. Така
една нозологична единица, синдром, системна патология, диагностичен или лечебен поход и пр.
получава собствено място в тематичното поле на нашия опит; така се вижда безпощадно ясно
не толкова колко е търсено, а колко е намерено от научното братство; така се обозначават
точните специалности като лица на надеждата за страдащите хора; и не на последно място
- така се поддържа целостта на алопатичната медицинска парадигма, в която сме формирани
- епидемиология и етиология, клиника, диагностика, лечение и промоция на белодробните болести.
И нашето списание, и нашата медицинска специалност (пневмология и фтизиатрия) идват
да отговорят на постоянно растящите здравни потребности. Нови патогени, нови деструктивно-възпалителни процеси атакуват човешкия организъм и дихателната система в частност. Независимо от забележителните постижения, последната глава в историята на съвместното съществуване на човечеството и инфекциозните агенти, например, още не е написана.
По всяко време се появяват нови болестни причинители в резултат на мутации у стари или
чрез пренасянето им от животните към хората (само през 90-те години на миналото столетие са се появили 17 форми на бактерии, рикетсии и хламидии, 27 вируси и 11 форми на протозоа, хелминти и гъби). А респираторните инфекции са се увеличили с 20% само през последните
20 години и вече са сред най-честите причини за хоспитализация (10%). Прочее, значимостта
на здравните проблеми в нашето научно поле, за съжаление, не се нуждае от доказване.
Нашето списание е и остава поле за изява и за създаване на специалисти. Ето защо добрите и най-добрите, всички лекари, които имат какво да споделят с колегиалната общност
в полето на пулмологията, са добре дошли на страниците на списанието. Съобщаването на
знания и опит е не толкова показана ерудиция, колкото професионален дълг и отговорност. И
в това е величието – да, величието на нашата професия: никоя друга не познава съзнателния
отказ от професионалното честолюбие в името на човешкия живот, здраве и добруване. Списанието и досега се радваше на участие на най-добрите специалисти в неговото създаване,
ще се радва и в бъдеще.
И, ако ми е позволено, да пожелая още нещо и на новата редколегия, и на списанието, и на
колегиалната общност, то е повече да търсим мостовете помежду си. След като едно цяло
философско направление открива своето предназначение в това да покаже „срещата” като
смисъл на човешкото съществуване, дали бъдещата нова редколегия не би продължила един
опит да срещнем на страниците на списанието пневмофтизиатрите както с хирурзите и
специалистите по образна диагностика, така и с генетиците, биолозите, биохимиците и биофизиците, алерголозите и онколозите...
Да си пожелаем „На добър час!”
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