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słowo redakcyjne / EDiTORiAL

Doroczne spotkanie Rady Naukowej i Recenzentów „Kardiologii Polskiej”  
Wrocław, 2.10.2015 r.

W trakcie tegorocznego Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK) we Wrocławiu 
po raz czwarty w historii naszego periodyku przyznano nagrody tym wszystkim, którzy w największej mierze zapracowali 
na Impact Factor (IF) przyznany w 2014 roku. Jedną z nagród — statuetek (niezależnie w której z dwóch kategorii) moż-
na otrzymać tylko dwa razy. Gdyby nagroda miała trafić po raz trzeci do tej samej osoby, osoba ta otrzyma zamiast niej 
honorowy dyplom, a jej nagrodę przejmie kolejna osoba/praca z listy rankingowej.

Kierując się tą regułą, Nagrody dla Najczęściej Cytujących „Kardiologię Polską” z lat 2012–2013 w 2014 roku otrzy-
mali prof. Krzysztof J. Filipiak (I Nagroda), dr hab. n. med. Tomasz Zdrojewski (II Nagroda) oraz dr hab. n. med. Artur 
Dziewierz (III Nagroda), a dyplomy honorowe — prof. Grzegorz Opolski i prof. Dariusz Dudek. W imieniu nieobecnych 
krakowskich Kolegów nagrody odebrał dr hab. n. med. Tomasz Rakowski.

Najczęściej cytowaną pracą z lat 2012–2013 okazała się publikacja: “May dual-source computed tomography angio-
graphy replace invasive coronary angiography in the evaluation of patients referred for valvular disease surgery?”, Galas A, 
Hryniewiecki T, Kępka C et al. Kardiol Pol, 2012; 70 (9): 877–882 (I Nagroda dla dr n. med. Anny Galas i wsp.) oraz 
publikacja “Intima-media thickness and other markers of atherosclerosis in patients with type 2 diabetes and periodontal 
disease”, Franek E, Januszkiewicz-Caulier J, Błach A et al. Kardiol Pol, 2012; 70 (1): 7–13 (II Nagroda dla prof. Edwarda 
Franka i wsp., odebrana w imieniu współautorów przez dr Januszkiewicz-Caulier).

W uroczystym rozdaniu nagród — statuetek i dyplomów wzięli udział m.in. Prezes i Past-Prezes PTK (prof. Piotr 
Hoffman, prof. Zbigniew Kalarus), Prezes i Prezes-Elekt Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego (prof. Krzysztof 
Narkiewicz, prof. Andrzej Tykarski), były Konsultant Krajowy w dziedzinie kardiologii (prof. Grzegorz Opolski), były 
i obecny Dyrektor Instytutu Kardiologii w Warszawie-Aninie (prof. Witold Rużyłło, prof. Tomasz Hryniewiecki) oraz 
Redaktor Naczelna „Polskiego Archiwum Medycyny Wewnętrznej” (prof. Anetta Undas). Zabrakło kilku znanych i waż-
nych kardiologów, ale liczymy, że także i oni włączą się aktywniej w cytowanie narodowego pisma polskich kardiologów.
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