od redaktora naczelnego

Szanowni państwo!

P

rzed czterema laty rozpoczęliśmy projekt pod nazwą „Dermatologia po Dyplomie”,
który uważam za bardzo cenny i przydatny w Państwa codziennej pracy klinicznej.
Cieszę się bardzo, że czasopismo zyskało uznanie, wielokrotnie spotykałem się
z ciepłymi komentarzami z Państwa strony. Obecnie ponad 1200 Koleżanek i Kolegów
prenumeruje to pismo, co świadczy o jego popularności i użyteczności. Przez cały ten czas
miałem zaszczyt i przyjemność skreślać do Państwa kilka słów we wstępie do każdego
numeru, w którym starałem się podzielić z Państwem zarówno własnymi przemyśleniami
na temat zamieszczanych artykułów, jak i poruszać ważkie aktualne zagadnienia dotyczące
środowiska polskiej dermatologii.
W ostatnim czasie podjęto decyzję o zmianie formuły wydawania czasopisma
„Dermatologia po Dyplomie”. Dotychczas wybieraliśmy dla Państwa ciekawe artykuły
przeglądowe publikowane w uznanych periodykach naukowych oraz prosiliśmy nasze
autorytety rodzimej dermatologii o opatrzenie ich cennymi komentarzami. Przyszła formuła
pisma zmierza do stworzenia periodyku szkoleniowo-publicystycznego, w którym ukazywać
się będą opracowania polskich autorów. Rozumiem, że jest to kolejny etap rozwoju pisma.
Decydując się jednak na pełnienie funkcji Redaktora Naczelnego złożyłem zarówno
przed Państwem, jak i Zarządem Głównym Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego
zobowiązanie do trzymania się pierwotnej, oryginalnej formuły czasopisma. W obecnej
sytuacji, wobec zmiany charakteru „Dermatologii po Dyplomie”, nie czuję się osobą
posiadającą Państwa mandat do kontynuowania pracy na stanowisku Redaktora Naczelnego.
Pragnę bardzo serdecznie podziękować wszystkim osobom, które dotychczas tworzyły
„Dermatologię po Dyplomie”. Szczególne podziękowania kieruję do mojej zastępczyni,
prof. dr hab. Joanny Narbutt, za nieustanne wsparcie, redaktorów poszczególnych sekcji,
bez których pismo to z pewnością nie miałoby aż tak wysokiej pozycji, oraz naszych
ekspertów, którzy przygotowywali wyjątkowo cenne komentarze. Pragnę też podziękować
Panu Andrzejowi Jędrzejczakowi, dyrektorowi wydawniczemu Medical Tribune Polska, za
owocną współpracę. Gorące podziękowania kieruję do Państwa – wszystkich Czytelników
pisma – za przychylność i życzliwość.
Szanowni Państwo, kończy się pewien etap „Dermatologii po Dyplomie”, kończy się, ale
i rozpoczyna nowy. Mam nadzieję, że będzie to etap dalszego rozwoju czasopisma, czego
serdecznie życzę osobom, które pismo to będą prowadzić pod względem merytorycznym,
oraz wydawcy.
Z wyrazami głębokiego szacunku i poważania po raz ostatni na łamach „Dermatologii po
Dyplomie”
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