ÚVODNÍK
Další existence časopisu Zprávy epidemiologie a mikrobiologie

Vážení čtenáři,
v úvodníku posledního čísla loňského ročníku Zpráv
EM jsme přinesli informaci o tom, že chceme-li v současné špatné finanční situaci zachovat tištěnou verzi našeho časopisu, bude nutné jej zpoplatnit a posílat pouze
předplatitelům. Tento článek neměl příliš velkou odezvu,
patrně proto, že obvykle úvodníky nečteme...
Rozhodli jsme se ještě pro poslední pokus a poslali
všem dosavadním odběratelům, kteří se neozvali, osobní
dopis. Celkem to bylo asi 550 adres. Děkujeme všem kolegyním z Odboru mikrobiologických laboratoří, které
nám s touto akcí pomohly! A byli jsme potěšeni: tato výzva zabrala. Přihlásilo se přes 200 odběratelů, což nám
umožní, s finančním přispěním SZÚ, tištěnou formu
Zpráv EM zachovat.
Nejvíce se ozvalo mikrobiologů, dále epidemiologové a lékařské knihovny. Přihlásily se instituce, některé
i s multiobjednávkou (epidemiologové z HS hl. města
Prahy a ze Středočeského kraje, ZÚ se sídlem v Ostravě,
dále Společnost pro infekční lékařství a Vojenské zařízení 1370 Praha). Přihlásili se též kolegové v penzi, dokonce i kolegyně na mateřské dovolené. Děkujeme všem,
nejen za přihlášku, ale i za slova ocenění – udělala nám
velkou radost.

Možnost dalších přihlášek necháváme stále otevřenou. On-line přihláška je na webových stránkách SZÚ
http://www.szu.cz/modules/forms/index.php?idf=14.
Na webových stránkách SZÚ bude elektronická podoba Zpráv EM na dosavadní adrese: http://www.szu.cz/
publikace/zpravy-epidemiologie-a-mikrobiologie.
Podobně jako u ostatních časopisů vycházejících
v tištěné i elektronické podobě, bude v aktuálním čísle
dostupný vždy pouze seznam článků a jejich obsah bude
zpřístupněn až po 6 měsících. Tento postup dodržují
mimo jiné i časopisy vydávané ČLS JEP pro zachování
práv předplatitelů časopisu.
Jsme velice rádi, že nás naši čtenáři podpořili, a že
i přes nepříznivou finanční situaci můžeme pokračovat
v tradici vydávání periodika Zprávy EM, která se datuje
již od roku 1992. Bereme to i jako závazek připravovat
časopis nejlépe, jak je v našich silách .
Vzhledem k nutnosti vyřešit otázku pokračování tištěné podoby Zpráv EM vychází první letošní dvojčíslo se
značným zpožděním. Věřím, že vzhledem k uvedeným
okolnostem toto zpoždění pochopíte a prominete.
Za redakční radu

V neposlední řadě děkujeme i naší grafičce a tiskárně, kde pochopili svízelnou situaci a vyšli nám maximálně vstříc.

Dr. Petr Petráš
vedoucí redaktor Zpráv EM

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Toto první dvojčíslo nového ročníku Zpráv EM, je rozesíláno podle přihlášek všem budoucím předplatitelům.
Na základě smlouvy bude z pověření SZÚ agendu
spojenou s předplatným Zpráv EM zajišťovat společnost
BCS, s.r.o., která zajišťuje i tisk a distribuci našeho časo-

pisu. Faktura, případně složenka s předplatným na rok
2010 vám bude zaslána během jednoho týdne.
Žádáme vás o urychlenou úhradu předplatného na rok
2010, tj. 600,- Kč na konto společnosti BCS s.r.o.
Děkujeme.
Za redakční radu Zpráv EM
dr. Petr Petráš
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