Od Redakcji
Quo vadis „Medyczna Wokando”? – chciałoby się rzec, celebrując 10-lecie ukazywania się tego czasopisma naukowego. Przekazując do rąk P.T. Czytelników jedenasty
numer, z jednej strony, jesteśmy dumni z faktu, iż w 2018 roku po raz pierwszy ukazały się dwa tomy naszego wcześniej rocznika, a teraz półrocznika, ale z drugiej, pojawia się niepewność o dalsze losy naszego periodyku, z uwagi na reorganizację nauki
w Polsce i zasad rządzących tego typu wydawnictwami.
Warto tu tylko przypomnieć, że w ciągu ostatnich dziesięciu lat na łamach pisma
opublikowano ponad 210 rozpraw, studiów, artykułów i glos przygotowanych przez
profesorów, doktorów, magistrów, lekarzy, studentów, według różnych założeń, doktryn, światopoglądów i punktów widzenia, tworzyły przestrzeń wolnej debaty naukowej nad wieloma ważkimi i trudnymi problemami etyki, deontologii i prawa medycznego. Choć wydawcą periodyku jest Naczelna Izba Lekarska, trzeba przyznać, że
nie wszystkie publikacje wpisywały się w stanowisko prezentowane przez samorząd
lekarski. Ale to jest prawdziwą wartością i cechą swobodnej dyskusji naukowej i publicznej, którym Redakcja próbuje być zawsze wierna, prowadząc to pismo. Podstawowym kryterium doboru publikowanych tekstów jest ich jakość, a nie prezentowany
światopogląd autora. Jest to z jednej strony, deklaracja, ale z drugiej, zaproszenie do
polemiki dla tych Wszystkich, którzy nie zgadzają się z tezami stawianymi w publikacjach. Trzeba też odnotować, że w skład Rady Programowej wchodzi wielu wybitnych
przedstawicieli nauki i praktyki medycyny, prawa, filozofii, etyki z Polski i z zagranicy. Mamy nadzieję, że jest to potencjał, którego nie można zmarnować. Czas pokaże
jaka będzie przyszłość.
Podsumowując ostatnie dziesięciolecie, chcemy w tym miejscu podziękować tym
Wszystkim, bez pomocy i zaangażowania których nie ukazałyby się dotychczasowe
numery. W pierwszej kolejności słowa uznania należą się Autorom za przygotowanie
interesujących tekstów. Słowa wdzięczności należą się także Recenzentom, członkom
Rady Programowej oraz Redakcji, niekwestionowanym autorytetom w swoich dziedzinach, bez wkładu (dodajmy społecznego) których, nie wyobrażamy sobie prowadzenia
tego czasopisma. Podziękowania należy skierować do władz samorządu lekarskiego,
bez którego wsparcia finansowego nie byłoby możliwe wydawanie periodyku.
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From the Editor
Quo vadis “Medical Wokanda”? – one would say, celebrating the 10th anniversary of
this scientific journal’s publication.
Passing on to our Readers the eleventh issue we are, on the one hand, proud of the fact
that in 2018 for the first time it appeared in two volumes of the annual, and now the semiannual periodical – but on the other hand, there is uncertainty about its further fate, due to
the reorganisation of science in Poland and rules governing this type of publishing.
It is worth mentioning that in the last ten years more than 210 dissertations, studies,
articles and glosses by professors, holders of PhD and MSc degrees, physicians, students, &c., have been published. They have been written in line with various assumptions, doctrines, worldviews and points of view, providing the space for free scientific
debate on many important and difficult issues of ethics, deontology and medical law.
Although the publisher of the periodical is the Supreme Medical Chamber, it must
be admitted that not all publications fit into the position presented by the medical selfgovernment.
But this is the true value and feature of unrestrained scientific and public discussion, which the Editors try to always be faithful in leading the magazine. The basic criterion for the selection of published texts is their quality, and not so much the author’s
personal views.
On the one hand, this is a declaration, but on the other, an invitation to a polemic for
all those who disagree with the theses put forward in the publications.
It should also be noted that the Advisory Committee consists of many outstanding
representatives of the science and practice of medicine, law, philosophy, ethics from
Poland and abroad.
We hope that this is a potential that cannot be wasted.
Time will tell what the future will be. Summing up the last decade, we want to
thank all of them here without the assistance and involvement of which the existing
issues would not appear.
First of all, words of appreciation are due to the Authors for preparing interesting
texts. The words of gratitude are also due to the Reviewers, members of the Advisory
Committee and Editorial Staff, undisputed authorities in their fields, without the contribution (also social) of whom we cannot imagine running this journal. Acknowledgments should be addressed to the authorities of the medical self-government, without
which financial support would not be possible to publish the periodical.
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