STO LET RENTGENSKIH ŽARKOV
V naši publicistiki, tudi strokovni, se vse bolj kaže, da se Slovenci oziramo v preteklost in
jo poskušamo ovrednotiti v luči takratnega razvoja in razmer. Ali je to tudi izraz nekega
svetobolja ali odgovornost do zgodovine, je pri tem vseeno, vsekakor pa je nedvomno
dokaz, kdaj in kako smo Slovenci bili v Evropi, kamor nas danes, vse prej kot vešči
politiki, usmerjajo in priporočajo. Danes postaja pomembno za Slovence, da evropsko
kontinuiteto dokažemo, čeprav je v pol stoletja pomenilo negiranje preteklosti in razvoja,
ki ga “revolucionarno” zgodovinopisje ni upoštevalo, niti spoštovalo. Zato je v teh
procesih obilo zgodovinskih lukenj in stvar časa ter zgodovinsko spoznanje je, da se te
“spominske luknje” zapolnijo.
V tem dogajanju pa vidimo zgodovinsko dragocenost v tem, da se zdravniki za svoje
področje združujejo, kot v Medikohistorični sekciji SZD, Znanstvenem društvu za
zgodovino zdravstvene kulture Slovenije, vse to in še kaj, pa ob Inštitutu za zgodovino
medicine in ob zagnanih posameznikih, pa bo pomenilo nov vzgon pri proučevanju
bogate medicinske preteklosti na Slovenskem.
Prav je, da se seznanimo z zgodovinskim razvojem rentgenologije, ki je eno od
revolucionarnih odkritij preteklega stoletja, ki je prineslo bolnim novo pomoč v
diagnostiki, o kateri medicinski Jules Verni niso niti sanjali. Da je rentgenologija široko
osvojila svet, ne samo medicino, ampak tudi veterino, tehniko, arheologijo, je na dlani,
tako da si danes brez nje ne moremo zamišljati preventive, kurative in rehabilitacije v
sodobni kvantiteti medicinskih znanstvenih spoznanj.
Pisci te knjige se niso omejili le na današnje državno ozemlje, ker se je panoga širila in
razvijala pod drugimi državnimi pogoji in bi bilo osiromašenje, če bi se omejili le na nekaj
medicinskih centrov v Sloveniji, ne bi pa npr. upoštevali sosednje Hrvaške in Avstrije,
kjer je študiralo in se usposabljalo veliko število slovenskih zdravnikov na Medicinski
fakulteti v Zagrebu in Gradcu. Zato je pomembno, da te tri regije primerjamo s sočasnim
razvojem v sosednjih deželah.
Plastični prikaz pomembne medicinske veje bo prav tako pokazal in potrdil tesno
povezanost slovenske medicine z Evropo, kar avtorji z znanstveno raziskovalno vnemo in
širokim znanjem tudi dokazujejo s pričujočo izdajo.
Knjiga ne pomeni zaradi številnih dorečenih medikohistoričnih prispevkov in znanstvenih
prizadevanj le kvalitetno branje in prijetno presenečenje nad bogastvom bližnje
medicinske preteklosti, ampak izpolnjuje tudi vlogo prepotrebnega strokovno
znanstvenega informatorja, da si ob razglabljanjih, kdo Slovenci smo in kaj hočemo, tudi
upravičeno dokazujemo svoj prostor pod mednarodnim medicinskim soncem. Takih in
podobnih prizadevanj je med našimi zdravniki kar lepo število, kar potrjuje visoko
strokovno kvaliteto in kulturno osvečenost celotnega slovenskega zdravništva.
Iskrena hvala avtorjem za bogat in originalni znanstveno medicinski in medikohistorični
prispevek v mozaik zgodovine medicine v novi državi.
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