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Szanowni Państwo, pracownicy naukowi, nauczyciele akademiccy i studenci Instytutu Nauk o Zdrowiu Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, pracownicy naukowi, nauczyciele akademiccy i studenci innych instytutów
i wydziałów Uczelni, w tym wydziałów zamiejscowych Społecznej Akademii Nauk, nasi przyjaciele z innych uczelni oraz ośrodków naukowych
i dydaktycznych w kraju i zagranicą,
pragniemy Państwa poinformować, że od chwili powołania pod koniec
2015 r. nowego czasopisma naukowego „Journal of Health Study and
Medicine”, wydawanego przez Instytut Nauk o Zdrowiu Społecznej Akademii Nauk, w 2016 r. opublikowaliśmy 24 prace doświadczalne i przeglądowe zamieszczone w czterech kwartalnikach. Tematyka opublikowanych prac doświadczalnych i przeglądowych w ubiegłym roku, zgodnie
z ustaleniami Rady Programowej i Redakcji naszego czasopisma, była
poświęcona bardzo aktualnym i różnorodnym aspektom, problemom
oraz wyzwaniom nauk medycznych oraz biologicznych, ze szczególnym
uwzględnieniem wielkich osiągnięć w dziedzinach takich jak: biologia
medyczna, biologia molekularna, fizjoterapia, mikrobiologia, mykologia,
wirusologia, a także epidemiologia chorób człowieka i szeroko rozumianego zdrowia publicznego. Autorom i współautorom 24 opublikowanych
w 2016 r. prac doświadczalnych i artykułów przeglądowych opublikowanych w „Journal of Health Study and Medicine” Redakcja bardzo serdecznie dziękuje. Dziękujemy bardzo gorąco krajowym i zagranicznym Recenzentom za Ich bezinteresowną pracę i okazaną życzliwość dla naszego
nowego czasopisma oraz jego Redakcji.
Zwracamy się z gorącą naukową prośbą do wszystkich pracowników
naukowych i dydaktycznych naszego Instytutu, nauczycieli akademickich, promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunkach: fizjoterapia, kosmetologia, zdrowie publiczne i kierunkach pokrewnych
o przesyłanie do Redakcji interesujących wyników godnych upowszechnienia w krajowym obiegu naukowym (w języku polskim) lub międzynarodowym obiegu naukowym (w języku angielskim). Wyrażamy naukowe
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przekonanie, że „wartość” wyników pracy naukowej, zarówno o charakterze poznawczym, jak i aplikacyjnym może być mierzona we współczesnym świecie jedynie poprzez ich upowszechnianie w krajowym i międzynarodowym obiegu naukowym oraz liczbą ich cytowań w literaturze
polskiej i światowej. Co więcej, wyrażamy w pełni uprawniony pogląd, że
takie działania są moralnym i naukowym obowiązkiem całej Kadry Naukowej i Dydaktycznej Instytutu Nauk o Zdrowiu SAN, w tym również
obowiązkiem naszych Studentów i Dyplomantów.
Prosimy naszych Przyjaciół z innych wydziałów naszej Uczelni oraz
z innych uczelni publicznych i niepublicznych, a także z Instytutów Polskiej Akademii Nauk, o nadsyłanie prac i artykułów do Redakcji „JHSM”.
Wyrażamy przekonanie, że obowiązkiem naukowców jest nie tylko
upowszechnianie wyników przerastających coraz częściej wyobraźnię
nawet bardzo dobrze wykształconych ludzi, lecz także skuteczna, ostra
walka z coraz szerszym propagowaniem w mediach publicznych i w internecie psedonaukowego „oszołomstwa”, ignorancji i nieuctwa, a nawet
zamierzonego kłamstwa. Negowanie ogromnych osiągnięć nauk biologicznych, medycznych drugiej połowy XX i drugiej dekady XXI w. jest
działaniem bardzo szkodliwym, a nawet niebezpiecznym dla Polski i Polaków. My – naukowcy, specjaliści w różnych dziedzinach i dyscyplinach
nauk biologicznych i medycznych – mamy moralny i zawodowy obowiązek mądrze się takim działaniom przeciwstawiać poprzez upowszechnianie rzetelnej, udokumentowanej wiedzy i mądrą edukację. Łamy naszego
czasopisma są otwarte dla autorów prac doświadczalnych, prac o charakterze kazuistycznym, artykułów przeglądowych, poglądowych, a także autorskich przemyśleń, opinii i sądów, w tym dotyczących aktualnych
problemów i wyzwań w dziedzinie nauk medycznych i biologicznych oraz
zdrowia publicznego w Polsce i w świecie. Zachęcamy Autorów i Czytelników do podejmowania na łamach naszego czasopisma dyskusji i twórczych polemik, bo to najlepsza, sprawdzona strategia, która dobrze służy
zarówno nauce, jak i społecznej edukacji.
Redakcja „Journal of Health Study and Medicine”

