Słowo wstępne

Szanowni Państwo,
Czasopismo „Alergia Astma Immunologia - przegląd kliniczny” ukazuje się już od ćwierć wieku! Powstało w 1996
roku jako niezależna inicjatywa naukowa i edukacyjna powiązana z organizowaną wówczas po raz pierwszy w Łodzi
Konferencją Naukowo-Szkoleniową „Alergia Astma Immunologia Kliniczna”. Przez ten czas w naszym czasopiśmie
ukazało się kilkaset artykułów oryginalnych i poglądowych,
będących odzwierciedleniem naukowej aktywności naszego środowiska i stanowiących materiały edukacyjne dla całej rzeszy polskich alergologów.
Obecnie czasopismo „Alergia Astma Immunologia
- przegląd kliniczny”, ukazujące się w formacie online,
może się poszczycić stałym gronem czytelników i autorów
oraz wzrastającymi z roku na rok wskaźnikami indeksacji aktualna punktacja MNiSW wynosi - 20, a Indeks Copernicus – 106,36 pkt (ICV). Od listopada 2015 roku czasopismo
jest na liście Emerging Sources Citation Index (ESCI), która jest częścią bazy Web of Science™ prowadzonej przez
Thomson Reuters.
Z okazji 25-lecia istnienia czasopisma pragnę serdecznie podziękować wszystkim zaangażowanym przez te lata
w jego działalność i rozwój: redaktorom, recenzentom
i członkom rady programowej. Gorące podziękowania należą się także, a może przede wszystkim, autorom publikującym na łamach czasopisma oraz jego wiernym czytelnikom.
Ostanie dekady, to czas wdrażania do praktyki alergologicznej nowatorskich metod diagnostycznych i leczniczych
w oparciu o lepsze zrozumienie patomechanizmów chorób
z nadwrażliwości. Ale to także okres, w którym nowe technologie komunikacji rewolucjonizują sposób w jaki my le-

karze korzystamy z wiedzy medycznej i wykorzystujemy ją
dla dobra naszych pacjentów. U progu trzeciej dekady XXI
wieku również nasze czasopismo staje wobec tych wyzwań
i nowych oczekiwań. Żeby nadal się rozwijać, czasopismo
podlegać musi stałym zmianom programowym i technologicznym – a stąd wynika także potrzeba dokonania zmian
organizacyjnych.
Chciałbym Państwa uprzejmie poinformować, że z dniem
31 grudnia 2020 roku rezygnuję z funkcji Redaktora Naczelnego czasopisma „Alergia Astma Immunologia - przegląd kliniczny”, którą pełnię od 1996 roku. Jednocześnie
pragnę przedstawić nowego Redaktora Naczelnego czasopisma Pana Prof. Macieja Chałubińskiego z Kliniki Immunologii i Alergii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, który
obejmuje tę funkcję z dniem 1 stycznia 2021 roku. W najbliższym czasie prof. Chałubiński przedstawi nowy zespół
redakcyjny czasopisma.
Nowemu Redaktorowi Naczelnemu, jak i całemu zespołowi redakcji, życzę sukcesów w pracy nad dalszym rozwojem czasopisma i spełnienia oczekiwań alergologicznego
środowiska naukowego i lekarskiego.
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