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EDITORIAL
Vážení čtenáři Vojenských zdravotnických listů,

úvodem bych Vám chtěl z pozice redaktora časopisu poděkovat za projevenou přízeň v roce 2017. Tento dík
patří všem čtenářům a zejména pak všem našim přispěvatelům. V roce 2017 se událo několik zásadních změn.
Předně jsou akceptovány opět po několika letech články v českém jazyce, anglický jazyk zůstává. Aktuálně stále
užívaný web (mmsl.cz) je již pro naše potřeby zastaralý, dosluhuje, takže se již v brzké době všichni společně
dočkáme webu nového.

Novou plánovanou a zásadní změnou pro rok 2018 je otevření nového okénka pro lékařské kazuistiky, tedy
detailně popsané případové studie od anamnézy, přes diagnostiku, indikaci operačního či léčebného postupu a další
průběh s popisem následné rekonvalescence.

Pevně věřím, že zejména tento poslední krok opět rozšíří základnu nejen čtenářů ale i přispěvatelů
do Vojenských zdravotnických listů.

S přáním klidných svátků a všeho nejlepšího do nového roku 2018,

Jan Korábečný

Šéfredaktor Vojenských zdravotnických listů
Dear readers of the Military Medical Science Letters,

First of all, I would like to thank you for expressed favour during the year 2017. This applies not only to all
the readers but also to all authors who actively contributed in 2017. In this year, we faced several fundamental
changes in the Military Medical Science Letters. Firstly, after several years being solely focused on accepting
articles in English we also started publishing articles in Czech. Secondly, our website (mmsl.cz) is out-of-date and
we expect running a new website soon.
Novelty for 2018 consists in a new scope/article type acceptance, namely medical case reports. These will
contain description of anamnesis in detail, diagnostic procedures, indications of surgical and/or therapeutic course,
as well as subsequent rehabilitation.

I do believe that all the aforementioned changes will help to attract new readers, as well as contributors
to the Military Medical Science Letters.
On behalf of all editorial board members I wish you a peaceful Christmas and a Happy New Year 2018.
Jan Korabecny

Military Medical Science Letters, Editor-in-Chief

