Do Czytelników i Autorów
Przekazując drugi z kolei, lecz pierwszy neurologiczny, zeszyt IJostępów Psychiatrii
i Neurologii, chcemy zwrócić uwagę Państwa na nowy charakter zadań postawionych
przed naszym czasopismem, które zastępuje wydawany od wielu lat Biuletyn Instytutu
Psychiatrii i Neurologii Koncentrują się one przede wszystkim na rozwijaniu i unowocześnianiu wiedzy oraz umiejętności osób zajmujących się praktyczną pracą kliniczną
w zakresie psychiatrii i neurologii. Zadania takie będziemy starali się realizować w różny
sposób.
Po pierwsze, zakres tematyki publikowanych prac ulega poszerzeniu na wszelkie
zagadnienia, które mogą być interesujące lub pożyteczne dla klinicystów praktykujących
lub szkolących się w dziedzinie psychiatrii lub neurologii.
Po drugie, otwieramy łamy Postępów dla wszystkich Autorów, którzy zechcą i potrafią
podzielić się z kolegami zdobytą wiedzą, doświadczeniami klinicznymi, spostrzeżeniami
praktycznymi, interesującymi wynikami badań. Będziemy wdzięczni za wartościowe opracowania nadsyłane z własnej inicjatywy Autorów. Będziemy też starali się docierać do
kompetentnych Autorów z zamówieniami tematycznymi, licząc - w interesie Czytelników
- na ich życzliwą współpracę.
Po trzecie, pragniemy zachęcić Czytelników do współudziału w redagowaniu czasopisma poprzez nadsyłanie uwag krytycznych i sugestii programowych. Oczekujemy też
pytań dotyczących zagadnień fachowych, których rozwiązanie może wymagać szczególnych
kompetencji. Redakcja będzie poszukiwać osób mogących udzielić stosownej konsultacji.
Po czwarte, chcemy nadać IJostępom bardziej przejrzystą, zdyscyplinowaną a także
atrakcyjną formę graficzną. Pierwsze kroki w tym kierunku prezentuje już ten zeszyt.
Krótko mówiąc, chcemy - licząc na szeroką współpracę Autorów i żywy kontakt
z Czytelnikami - uczynić Postępy nowoczesnym w formie i treści czasopismem szkoleniowym polskich psychiatrów i neurologów.
I'ostępy są adresowane do psychiatrów i neurologów, którzy odnajdą zagadnienia
psychiatryczne i neurologiczne w oddzielnych zeszytach. Intencją redakcji jest jednak
ułatwienie neurologom dostępu do praktycznej wiedzy psychiatrycznej (i vice versa) tak,
by zapominane dziś często pokrewieństwo ich klinicznych zainteresowań zyskiwało integrujące impulsy.
Nowa forma i nowe czasy uniemożliwiają wydawanie czasopisma finansowanego wyłącznie z dotacji. Dlatego też Postępy nie są czasopismem bezpłatnym a poziom publikowanych prac i jakości szaty graficznej będzie coraz bardziej zależał od liczby osób,
które będą z nim współpracować i zechcą je prenumerować.
Licząc na współpracę i zobowiązując się do niej, pozostawiamy ten pierwszy zeszyt
Państwa ocenie.
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