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Szanowni Państwo,
z dniem 14.04.2021 r. przypadł mi zaszczyt prowadzenia Redakcji „Lekarza Wojskowego”, pisma medycznego niezwykle ważnego dla nas – lekarzy związanych z Wojskową Służbą Zdrowia. Wydawanego od 100 lat, jednego z 4 najstarszych periodyków medycznych w Polsce. Na łamach miesięcznika publikowali wybitni profesorowie, większość
z nas – lekarzy wojskowej służby zdrowia stawiała tu pierwsze kroki.
Rozwój cyfryzacji, aktywność pism związanych z towarzystwami naukowymi i ich wysoka punktacja przyćmiły nasze pismo. Uważam jednak, że olbrzymi potencjał poparty wiedzą lekarzy i naukowców zatrudnionych w WIM,
a także ich szerokie kontakty naukowe pozwolą wrócić „Lekarzowi Wojskowemu” na należne mu miejsce wśród liczących się pism popularyzujących naukę i uznane standardy w medycynie.
Postępująca szybko informatyzacja w sposób naturalny niesie za sobą olbrzymią liczbę aplikacji na przenośnych
urządzeniach. Wymusza to przeniesienie pisma z formy aktualnej do formy elektronicznej, co zamierzamy stopniowo
wprowadzać już od pierwszego numeru 2022 roku. Jednocześnie zmieniało się otoczenie nauki, pojawiły się nowe
możliwości zapisu i przesyłania treści naukowych, z których korzystają wydawcy, tworząc czasopisma elektroniczne i hybrydowe. My zamierzamy to zrobić w 2022 roku.
W zakresie tematyki publikowanej w „Lekarzu Wojskowym” nie może być ograniczeń do specjalności wojskowych. Będziemy publikować prace z zakresu nauk medycznych, farmaceutycznych, nauk o kulturze fizycznej, nauk
o zdrowiu, biologii medycznej, nauk społecznych o bezpieczeństwie, prawie, psychologii i inżynierii biomedycznej.
Większość zmian – nową szatę graficzną, nową stronę internetową pisma, możliwość składania prac przez przeznaczony dla „Lekarza Wojskowego” edytor – planujemy wprowadzić od pierwszego numeru 2022 roku, który będzie
setnym tomem „Lekarza Wojskowego”.
W najbliższym numerze, przygotowanym praktycznie w całości przez poprzedni skład redakcji, przedstawimy prace oryginalne z zakresu stomatologii. Kontynuujemy też ciąg historyczny. Artykuły zostały opatrzone numerem DOI.
Od nowego roku zmieni się również wydawca – będzie nim Wydawnictwo Wojskowy Instytut Medyczny.
Mając ponad 40‑letnie doświadczenie zawodowe, jestem pełen optymizmu, że uda nam się w tych nowych warunkach utrzymać dobrą pozycję „Lekarza Wojskowego” wśród wszystkich czasopism medycznych.
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