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Przedmowa

Każdorazowo, gdy doświadczamy jakiejś cezury
chronologicznej i kazuistycznej, nasuwa nam się refleksja
nad obu tymi zjawiskami. „Annales Academiae Medicae
Stetinensis – Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej
w Szczecinie” powstały kilka lat po powołaniu do życia ich
Wydawcy – Pomorskiej Akademii Medycznej, której 60-lecie
istnienia obchodziliśmy w ubiegłym roku. Inauguracyjna
forma czasopisma w 1953 roku zawierała głównie raport
o trzech pierwszych latach istnienia uczelni. Pierwsze tomy
miały bowiem charakter głównie archiwizacyjny i dotyczyły wydarzeń z życia akademickiego, aczkolwiek już
wtedy publikowano skróty prac doktorskich. Opracowaniem
zajmowali się redaktorzy w osobach prof. prof. Tadeusza
Sokołowskiego, Artura Chwalibogowskiego i Kazimierza
Stojałowskiego, a także Edwarda Dreschera.
Od 1962 roku, przez blisko 40 lat, za formę i treść „Annales AMS – Roczników PAM” odpowiadał prof. Eugeniusz
Miętkiewski. To jemu oraz kierownikowi Działu Wydawnictw mgr Irenie Gałwie zawdzięczamy wysoki poziom
edytorski i merytoryczny pisma redagowanego z ogromną
atencją dla kultury oraz etyki wydawniczej. Trzeba pamiętać, że głównym źródłem publikacji były wtedy oryginalne
przecie prace doktorskie.
Kolejne lata to dynamiczne i częste zmiany wymogów
stawianych procesom awansowym w rozwoju naukowym
pracowników akademickich. Doprowadziło to do konieczności otwarcia łamów pisma dla prac oryginalnych, a nie

tylko doktorskich. Ponadto rozszerzenie zakresu dziedzin
medycznych i okołomedycznych Uczelni–Wydawcy w procesie osiągania uniwersyteckiego minimum spowodowało,
iż ostatnie dziesięciolecie życia „Annales AMS – Roczników
PAM” charakteryzowała szeroka tematyka prac, a porównywalne z wieloma dobrymi czasopismami specjalistycznymi notowania w ocenach Komitetu Badan Naukowych
spowodowały napływ artykułów z innych ośrodków w kraju
i z zagranicy. W ostatnich też latach pismo zostało wprowadzone na Thompson Scientific Master Journal List (tzw.
lista filadelfijska). Nie od rzeczy jest odnotować, że dotyczy
to czasopisma o charakterze „Science” lub „Nature”, wszelako redagowanego siłami intelektualnymi niedużej przecie
uczelni przez zespół redakcyjny również niezbyt liczny.
Co się zaś tyczy kazuistyki, to należy odnotować kres
istnienia dotychczasowego Wydawcy, jakim była Pomorska Akademia Medyczna. W 2010 roku bowiem uległa
ona przekształceniu w Pomorski Uniwersytet Medyczny
w Szczecinie.
Niniejszy tom „Annales AMS – Roczników PAM” jest
więc ostatnim w tej formie i nazwie. Od następnego roku
czasopismo zmieni się w owych względach. Wszelako będzie
to pismo kontynuujące tradycję oraz trud piszących i redagujących, którym życzę wszelkiej pomyślności naukowej
niezależnie od roli jaką przyjdzie mi czynić.
Redaktor
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FOREWORD

Each time when we experience some chronologic or
casuistic turning point we turn our mind to both phenomena. “Annales Academiae Medicae Stetinensis – Roczniki
Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie” appeared
a few years after the establishment of their Publisher – the
Pomeranian Academy of Medicine in Szczecin – celebrating
its 60th year of existence in 2009. The inaugural edition of
the journal in 1953 was chiefly limited to the report on the
first 3 years of existence of the University. The first volumes
were archival in character and dealt with academic life. Abstracts of doctoral theses were published as well. Editorial
work was done by Prof. Tadeusz Sokołowski, Prof. Artur
Chwalibogowski, Prof. Kazimierz Stojałowski, and Prof. Edward Drescher.
During almost 40 years starting from 1962, the form
and content of “Annales AMS – Roczniki PAM” were in the
hands of Prof. Eugeniusz Miętkiewski. Today, Prof. Euge
niusz Miętkiewski and Irena Gałwa MSc are acclaimed for
the high editorial and substantial qualities of the journal and
for the great attention attached by them to editorial culture
and ethics. It should be remembered that original doctoral
theses were the main sources of articles.
The following years witnessed dynamic and frequent
changes in requirements for advancement in the scientific
career of academic workers. This process opened the Journal

to original contributions not only by new doctors. The scope
of publications grew together with new medical and paramedical disciplines needed at the University to maintain
its academic status. In effect, the subject matter of publications in “Annales AMS – Roczniki PAM” became extensive.
Ranked by the Committee for Scientific Research among
leading specialist journals in Poland, the Annals became an
attractive publication medium for other research centers in
Poland and abroad. Recently, the Annals were added to the
Thompson Scientific Master Journal List (the so-called
Philadelphia list of journals). It is worth mentioning that
this list contains such journals as “Science” and “Nature”
but unlike these famous names the Annals are published by
a relatively minor university engaging a small editorial team.
When it comes to casuistry, we note the end of existence
of the Pomeranian Academy of Medicine which has been
transformed in 2010 to the Pomeranian Medical University in
Szczecin. Consequently, this is the last volume of “Annales
AMS – Roczniki PAM” with its current form and name.
Next year, the journal will change in these respects and
will continue with the traditional values supported by the
authors and editors. Awaiting a new role for myself, I wish
them success in the service of science.
The Editor

