
Od Redakcji

Drodzy P.T. Czytelnicy. Przekazujemy do Państwa rąk czternasty numer „Medycz-
nej Wokandy”. Zasadniczą część tego tomu półrocznika wydawanego przez Naczelną 
Izbę Lekarską wypełnia dział zatytułowany „Studia i artykuły”, prezentujący teksty 
naukowe poświęcone problematyce szeroko rozumianego prawa medycznego oraz 
etyki i deontologii medycznej. W kolejnej części skupiamy się na wymiarze między-
narodowym prezentowanej problematyki. Dalej Czytelnicy znajdą rubrykę poświęco-
ną orzecznictwu i glosom.

Mamy świadomość, że niektóre poglądy  prezentowane przez Autorów publikowa-
nych na naszych łamach artykułów, mogą wydawać się kontrowersyjne, tym niemniej 
zdecydowaliśmy o ich publikacji dla dobra debaty naukowej i publicznej oraz chęci 
ukazania różnorodności i bogactwa  punktów widzenia. Należy jednak podkreślić, że 
są to w każdym przypadku  stanowiska wyłącznie ich Autorów, a nie Redakcji in gre-
mio, czy nawet poszczególnych jej członków.

Kolejny raz wypada podziękować tym Wszystkim, bez których nie powstałby 
kolejny numer. W pierwszej kolejności, słowa uznania należą się Autorom za przy-
gotowanie i wyrażenie zgody na druk, niezwykle interesujących tekstów. Po drugie, 
podziękowania należy skierować do władz samorządu lekarskiego, bez którego wspar-
cia finansowego nie byłoby możliwe wydanie tego numeru. Podziękowania należą się 
także Państwu Recenzentom, niekwestionowanym autorytetom w swoich dziedzinach 
(medycyny, prawa, etyki), bez których nie wyobrażamy sobie prowadzenia tego pisma. 
Na koniec pozwolę sobie podziękować wszystkim Członkom Redakcji, bez pomocy 
i społecznego zaangażowania których nie byłoby możliwe, aby „Medyczna Wokanda” 
ukazywała się w takim kształcie. Przypomnieć także należy, że czasopismo 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/). 
Mamy nadzieję, że teksty zamieszczone w aktualnym i archiwalnych numerach trafią 
teraz do wszystkich zainteresowanych, a ich lektura będzie inspirująca.
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From the Editor,

dear Readers, we are now making available the fourteenth edition of our bi-annual 
periodical, published by the Supreme Medical Chamber, the Medical Wokanda, which 
continues in its unchanged layout.

The main part of this volume is formed by a section entitled “Studies and Articles”, 
presenting scientific texts on the issues of broader medical law, as well as ethics and 
medical deontology.

In the next segment, we focus on the international dimension of the presented 
themes. Finally, Readers will a find a part on jurisprudence and commentaries to court 
rulings.

We are aware that some of the views presented by the Authors published in our 
articles may appear controversial, yet we have decided to publish them for the sake of 
scientific and public debate, and the desire to show the diversity and richness of points 
of view.

It needs to be emphasised, however, that in each case, these are positions of their 
Authors only, and not of the entire Editorial Board, or even of its individual members.

Once again it is appropriate to thank all those without whom the next issue would 
not be possible.

In the first place, words of appreciation are due to the Authors for preparing and 
agreeing to print their illustrious content.

Secondly, thanks should be directed at the medical self-government authorities, 
without whose financial support it would not be possible to publish this number.

We are also indebted to our Reviewers, undisputed authorities in their fields (medi-
cine, law, ethics), without whom we cannot imagine running this journal.

Lastly, let us thank all the Members of the Editorial Board, without the assistance 
and social commitment it would not be possible for „Medical Wokanda” to appear in 
this shape.

It should as well be reminded that the bi-annual is available, in addition to the pa-
per version, also electronically on the NIL website (http://www.nil.org.pl/medyczna-
wokanda), and the Wielkopolska Medical Chamber (http://wil.org.pl/wokanda/).

We hope that the texts contained in the present and archival issues will now reach 
all interested parties, and their reading proves stimulating.
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