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Informácie o časopise

Slovenská chirurgia

Vážení čitatelia,

časopis Slovenskej chirurgickej spoločnosti
Ročník 9, 2012, číslo 1, vychádza 4-krát ročne

dostáva sa Vám do rúk prvé tohtoročné číslo časopisu Slovenská chirurgia,
ktorý prežíva svoje znovuzrodenie v novom, profesionálnom vydavateľstve
Solen. Keď v roku 2004 vyšla Slovenská chirurgia po prvýkrát ako pokračovateľ
Bulletinu Slovenskej chirurgickej spoločnosti, ktorý vychádzal od roku 1992,
neskôr ako Chirurgický spravodaj, všetci sme boli plní očakávaní. Postupne
však časopis začal zápasiť s problémami, vychádzal nepravidelne, ba z ročníka 2011 nevyšlo
ani jedno číslo. Preto sme sa rozhodli preniesť redakčnú prácu, a tým aj vydávanie časopisu na
profesionálnu bázu. Výbor chirurgickej spoločnosti oslovil viaceré vydavateľstvá, pričom sme
chceli zachovať pôvodný cieľ časopisu, t. j. aby ho dostával každý člen Slovenskej chirurgickej
spoločnosti zadarmo v rámci členského príspevku a aby kompletný časopis bol k dispozícii na
internete. Najvýhodnejšou sa ukázala ponuka vydavateľstva Solen, preto náš časopis bude
vychádzať práve v tomto vydavateľstve. Časopis, ako ste zistili, dostal aj nový obal a „staronovú“
redakčnú radu, ktorú sme zredukovali podľa požiadaviek vydavateľa a zmenil sa aj šéfredaktor.
Štruktúra časopisu ostane zachovaná, t. j. bude obsahovať editoriál, v ktorom sa dotkneme
najpálčivejších problémov chirurgie, pôvodné vedecké práce, kazuistiky, medziodborové články,
skrátené prehľady najzaujímavejších článkov zo svetovej odbornej literatúry, recenzie zaujímavých
kníh s chirurgickou problematikou na trhu, informácie o kongresoch a podobne. Budeme radi,
ak sa do publikačnej aktivity okrem klinických pracovísk zapoja aj okresné pracoviská. Každý
sa stretáva so zaujímavými kazuistikami, treba sa s nimi podeliť aj s čitateľmi nášho časopisu.
Autorstvo publikácie je jedným z kritérií absolvovania atestácie z gastroenterochirugie. Periodicita
časopisu sa zmení na 4-krát ročne, ale našou snahou je, aby jednotlivé čísla boli plne vyťažené,
t. j. aby obsahovali aspoň desať článkov. Všetky články prejdú recenzným konaním, a až potom,
po zapracovaní pripomienok recenzentov autormi budú publikované. Vzhľadom na to, že časopis
dostanú členovia Slovenskej chirurgickej spoločnosti zadarmo, publikácie, podobne ako recenzie
nebudú honorované. Snahou redakčnej rady je, aby sa časopis dostal postupne do citačných
databáz, to však závisí od kvality publikovaných článkov, od kvality štrukturovaného abstraktu
a jeho anglického prekladu. Kvalita sa potom priamo odzrkadlí v citovanosti článkov zo Slovenskej
chirurgie, dôležité však je, aby aj naši autori citovali články v minulosti uverejnené v tomto časopise.
Iste tomu napomôže aj to, že všetky predchádzajúce čísla sú dostupné na stránke Slovenskej
chirurgickej spoločnosti na internetovej adrese http://www.schs.sk/portal/?c=12&id=31.
Pevne verím, že časopis Slovenská chirurgia sa postupne stane neoddeliteľnou súčasťou
informačného toku pre každého chirurga nielen na Slovensku, ale aj v susedných Čechách.
Prajeme mu pravidelnosť, dostatok dobrých publikácií a čo najviac citovanosti, aby predstavoval
vhodné publikačné médium pre všetkých lekárov – chirurgov, lekárov príbuzných odborov –
úrazových chirurgov, gastroenterológov, angiológov, gynekológov, urológov, neurochirurgov
ako aj ďalších odborností.
prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc.
šéfredaktor časopisu Slovenská chirurgia
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