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Szanowne Koleżanki i Koledzy,
Drodzy Czytelnicy

Piszę do Was po raz pierwszy, jako że wraz z Nowym
Rokiem obecny Zarząd PTE powołał nowy skład redakcyjny „Endokrynologii Polskiej”. Zmiany obejmują nie
tylko płeć Redaktora Naczelnego, ale również region
Polski, z którego pochodzi.
Pracuję w Śląskiej Akademii Medycznej, kieruję Katedrą Patofizjologii i Endokrynologii oraz Kliniką Endokrynologii w Zabrzu. Z tej Katedry pochodzi również trzon nowego Zespołu Redakcyjnego. Jestem dumna, że pracują ze mną i będą współtworzyć kształt naszego czasopisma moi przyjaciele i współpracownicy:
Dr hab. Bogdan Marek, Dr Wanda Foltyn, Dr Dariusz
Kajdaniuk, Dr Violetta Matyja-Lisik i Dr Anna Zemczak.
Udało mi się również przekonać do współpracy
z nami wielu znakomitych naukowców z innych rejonów Polski. Najbardziej się cieszę, że zgodził się nam
pomagać i redagować „Endokrynologię Polską” Profesor Michał Karasek. Jego olbrzymie doświadczenie i wiedza są dla nas bezcenne. Liczę też na czterech młodych
i prężnych Zastępców Redaktora: Prof. Ewę Sewerynek z Łodzi, Dr. hab. Marka Bolanowskiego z Wrocławia, Dr. hab. Janusza Myśliwca z Białegostoku oraz
Prof. Ryszarda Waśko z Poznania.
Jestem zaszczycona, że Przewodniczącym Rady
Naukowej zgodził się zostać znany nam wszystkim
Profesor Janusz Nauman, Konsultant Krajowy w Dziedzinie Endokrynologii oraz wieloletni Redaktor
Naczelny „Endokrynologii Polskiej”.
Jako Zespół pragniemy kontynuować chlubne tradycje tego prawie 60-letniego, najważniejszego czasopisma środowiska endokrynologicznego. Chcielibyśmy,
aby znalazły się w nim wybitne prace oryginalne, świadczące o dużej aktywności naukowej poszczególnych
ośrodków endokrynologicznych, jak również prace
poglądowe, które pozwoliłyby nam skutecznie uzupełniać naszą wiedzę. „Endokrynologię Polską” chcemy
redagować wspólnie z Państwem, tak aby stała się ona
autentycznie „naszym pismem”.

Zachęcamy do publikacji prac w języku polskim
i angielskim dotyczących wszystkich działów endokrynologii klinicznej i doświadczalnej. Zapraszamy do
współpracy przedstawicieli innych dziedzin medycyny, gdyż endokrynologia staje się coraz bardziej interdyscyplinarna. W poszczególnych numerach będą
publikowane prace oryginalne, poglądowe, opisy przypadków, materiały wchodzące w skład szkolenia podyplomowego, listy do redakcji oraz informacje
o zjazdach i konferencjach naukowych.
Z nowym rokiem rozpoczynamy również współpracę z nowym Wydawcą naszego pisma. Losy Endokrynologii Polskiej powierzyliśmy firmie Via Medica, wydającej
wiele różnych czasopism medycznych, z których kilkanaście to oficjalne periodyki zarówno polskich, jak i zagranicznych towarzystw naukowych. W latach 2003
i 2004 wydawnictwo to posiadało najwyższy w Polsce
skumulowany wskaźnik punktacji w Index Copernicus.
Współpraca z profesjonalnym Wydawcą umożliwi
nam wprowadzenie systemu elektronicznej obsługi manuskryptów w języku polskim i angielskim, pozwalając na łatwe umieszczenie całej pracy na dedykowanych
stronach internetowych, precyzyjne śledzenie jej losu
oraz automatyczne wysyłanie niezbędnych powiadomień i przypomnień. Niezależnie od systemu elektronicznego, możliwe będzie również nadsyłanie prac metodami tradycyjnymi.
Chcielibyśmy, aby nasze pismo było możliwie jak najlepsze. Będziemy więc dążyć do poprawy indeksacji czasopisma. Dzięki staraniom poprzedniej Redakcji „Endokrynologia Polska” wróciła do Medline. Teraz postaramy
się, aby znalazła się ona w innych bazach czasopism biomedycznych, między innymi: CAS, CINAHL, Scopus czy
EMBASE. Zdajemy sobie sprawę, że nasza droga do baz
Listy Filadelfijskiej jest jeszcze daleka, ale wszystko leży
w Waszych rękach — Drodzy Autorzy i Czytelnicy.
Na koniec składam Państwu życzenia szczęścia oraz
pomyślnego i pełnego sukcesów Nowego 2006 Roku.
Beata Kos-Kudła
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