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Od Redakcji
Drodzy P.T. Czytelnicy
Z nieukrywaną dumą oddajemy do Państwa rąk dziesiąty już numer czasopisma naukowego „Medyczna Wokanda”. Zgodnie z obietnicą złożoną w ubiegłym roku przez
Prezesa VII kadencji Naczelnej Izby Lekarskiej dr. Macieja Hamankiewicza, od tego
roku nasz periodyk przekształca się z rocznika w półrocznik. Stanowi to dla nas
ogromne wyzwanie redakcyjne, ale też szansę, że ukazujące się na naszych łamach
teksty będą bardziej aktualne. Mamy nadzieję, że w dalszej perspektywie będziemy
mogli się pochwalić czterema numerami w każdym roku kalendarzowym. Ale droga do kwartalnika jeszcze daleka. Najpierw musimy podołać wyzwaniu i sprawdzić
się jako półrocznik. Możemy się jednak już dziś pochwalić, a mianowicie podczas
ostatniej ewaluacji przeprowadzonej przez ICI Journals Master List, Index Copernicus
Value wzrósł i wynosi obecnie ICV 53.49. Cieszy nas także, że wzrasta ilość cytowań
tekstów publikowanych na naszych łamach. To z jednej strony, przekonuje o jakości
publikowanych materiałów redakcyjnych, a z drugiej, może być doskonałą zachętą
dla wszystkich chętnych, którzy zamierzają upublicznić wyniki swoich badań naukowych. Naszą ofertę kierujemy zwłaszcza do młodych pracowników naukowych, tym
bardziej, że „Medyczna Wokanda” indeksowana jest na liście B Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego.
Z uwagi na wyżej opisane przekształcenia organizacyjne, pewnym zmianom musiał ulec układ rubryk, choć w dużej części staramy się zachować poprzednią strukturę
pisma. Z uwagi na zwiększenie interwału ukazywania się pisma zrobiliśmy założenie,
że niektóre rubryki będące podsumowaniem rocznej działalności organów odpowiedzialności zawodowej lekarzy, będą ukazywać się w drugim numerze w danym roczniku. W aktualnym numerze zasadniczą część tej odsłony czasopisma wypełnia dział
zatytułowany „Studia i artykuły”, prezentujący teksty naukowe poświęcone problematyce szeroko rozumianego prawa medycznego oraz etyki i deontologii medycznej.
Dalej Czytelnicy znajdą rubrykę poświęconą orzecznictwu i glosom. Ostatnia część
poświęcona jest sprawom międzynarodowym.
Kolejny raz wypada podziękować tym Wszystkim, bez pomocy i zaangażowania
których nie powstałby aktualny numer. W pierwszej kolejności słowa uznania należą
się Autorom za przygotowanie i wyrażenie zgody na druk niezwykle interesujących
tekstów. Po drugie, podziękowania należy skierować do władz samorządu lekarskiego,
bez którego wsparcia finansowego nie byłoby możliwe wydanie tego numeru. Podziękowania należą się także Recenzentom, niekwestionowanym autorytetom w swoich
dziedzinach (medycyny, prawa, etyki), bez których nie wyobrażamy sobie prowadzenia tego pisma. Wszystkie Państwa cenne uwagi z pewnością wzbogaciły tę publikację. Listę recenzentów, którzy pomogli nam przy tym numerze publikujemy na końcu
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numeru. Na koniec pragniemy podziękować wszystkim członkom Rady Naukowej
oraz Redakcji, bez pomocy i społecznego zaangażowania których nie byłoby możliwe, aby „Medyczna Wokanda” ukazywała się w takim kształcie. Przypomnieć także
należy, że czasopismo wzorem lat poprzednich dostępne jest oprócz wersji papierowej także elektronicznie na stronie NIL (http://www.nil.org.pl/medyczna-wokanda)
i Wielkopolskiej Izby Lekarskiej (http://wil.org.pl/wokanda/).
prof. zw. dr hab. n. med. Jerzy Sowiński
Redaktor Naczelny
prof. UAM dr hab. n. społ. Jędrzej Skrzypczak
Sekretarz Redakcji

From the Editorial Office
Dear Readers,
with unconcealed pride we present to you the tenth issue of the scientific journal
“Medical Wokanda” (“Medical Docket”). Along with the promise made last year by
the President of the 7th term of the Supreme Medical Chamber, Mr Maciej Hamankiewicz, MD – from this year on our periodical is transformed from an annual into a semiannual. This is a considerable editorial challenge for us, but also a chance that the texts
appearing on our pages will be more current.
We hope that in the longer term we will be able to stretch to four issues in each
calendar year. But it is still a long way to the quarterly. First, we have to face the
challenge and prove ourselves as a half-yearly. On the other hand, we can also pride
ourselves that during the last evaluation of our periodical, carried out by ICI Journals
Master List, its Index Copernicus value has increased and is, at present, ICV 53.49.
We are also pleased that the number of quoted texts published on our pages is increasing. On the one hand, it convinces about the quality of published editorial materials, and on the other, it can be an excellent incentive for all those who intend
to publish the results of their research. Our offer is addressed especially to young
researchers, all the more so since the “Medical Wokanda” (“Medical Docket”) is
indexed on the B list of the Ministry of Science and Higher Education. Due to the
above-described organisational transformations, the arrangement of particular sections had to undergo certain changes, although, by and large, we try to preserve the
previous structure of the magazine. Because of the increase in the publication interval, we have adopted the approach that some sections being a summary of the annual
activities of the physicians’ professional bodies – will appear in the second issue in
a given year. In the current issue, the main part of this edition of the journal is filled
in by the section entitled “Studies and articles”, presenting scientific texts devoted
to the issues of broadly understood medical law and medical ethics and deontology.
Next, readers will find a column devoted to case law and glosses. The last part is
devoted to international affairs.
Once again, we thank all the persons who have helped to created the current issue.
Without their assistance and involvement it would not have been possible. First of all,
the words of recognition should be directed to the Authors for preparing, and consenting to print, their engaging texts. Secondly, we thank the authorities of the medical
self-government for the financial support in publishing this issue. Thanks are also due
to Reviewers, undisputed authorities in their fields (medicine, law, ethics), without
whom we cannot imagine running this periodical. All your valuable comments have
certainly enriched this publication. The list of Reviewers who helped us with this issue
is published at the end of the issue.
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Finally, we would like to thank all the members of the Scientific Council and the
Editorial office. Without their the assistance and social involvement it would not be
possible for the “Medical Wokanda” (“Medical Docket”) to appear in such a shape. It
should also be remembered that the journal, as in the previous years, is available, in
addition to the paper version, electronically on the Supreme Medical Chamber’s website (http://www.nil.org.pl/medyczna-wokanda) and that of the Wielkopolska Medical
Chamber (http://wil.org.pl).
Prof. Jerzy Sowiński, MD, PhD
Editor-in-Chief
Prof. Jędrzej Skrzypczak, PhD
Secretary of the Editorial Office

