Vážené kolegyně, vážení kolegové, přátelé a účastníci tradičních
Setkání východočeských revmatologů.
Před rokem jsem vás oslovil v očekávání příjemné a snad i užitečné odborné akce,
tradičního "Setkání", které každoročně pořádají obě naše centra biologické léčby,
ve Fakultní nemocnici a centrum v Pardubicích, které se nyní jmenuje EUC klinika.
Jak víme, vývoj pandemie a epidemických opatření naše předsevzetí zvrátil a setkali
jsme se nakonec jen virtuálně. Ale protože jsme nenapravitelní optimisté, připravujeme
letošní 18. setkání jako prezenční akci, v krásném místě, kde jsme se původně měli
setkat už vloni.
Kromě všech neblahých důsledků pandemie se událo i několik významných pozitivních
změn. Ve východočeském regionu již fungují další centra biologické léčby
– již déle v Jičíně, nověji v Hradci Králové, Trutnově a nově schválené biologické
centrum v Chrudimi. Spolu s postupně narůstajícími možnostmi biologické léčby
se tak revmatologická péče na vysoké úrovni značně přiblížila našim nemocným,
kteří již nemusí vždy vážit dlouhou cestu do Hradce nebo Pardubic.
Rozšířilo se spektrum preparátů, se kterými mohou centra pracovat ku prospěchu
zejména nemocných, u nichž bylo třeba lék změnit.
Dlouhodobý lockdown nás deptal jak výrazným omezením provozu našich ordinací
v době, kdy se vše v nemocnicích soustředilo na boj s Covidem 19 i omezením sociálního
kontaktu, včetně kontaktu s kolegy z oboru. I proto se velmi těšíme na letošní "Setkání".
Těšíme se také, že si naše "Setkání" uchová přízeň sponzorských farmaceutických firem,
angažovaných v léčbě revmatických chorob. Dobře víme, že bez jejich přízně by nebylo
možné akci uspořádat a těšíme se i na „face to face“ setkání s jejich reprezentací, po které
se nám už také stýská.
S velice příznivým očekáváním se těším na setkání s vámi na 18. ročníku Setkání
východočeských revmatologů 10. – 11. 9. 2021 v hotelu Orea Devět skal na Milovech.
Prosím jen, pokud jste to ještě neučinili, o zaslání oficiální písemné přihlášky
nebo on-line přihlášení na www.teoconsulting.cz .
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