Sprawozdanie z działalności Polskiego Przeglądu Neurologicznego
za okres 11.10.2017 – 29.08.2021

Polski

Przegląd

Neurologiczny

jest

czasopismem

edukacyjnym

Polskiego

Towarzystwa Neurologicznego. W wyżej wymienionym okresie ukazało się 15 zeszytów PPN
oraz 3 suplementy. Od 3 zeszytu w 2019 roku zmienił się skład redakcji PPN. Kierowanie
czasopismem zakończył jeden z założycieli PPN – prof. dr hab. Ryszard Podemski. Nowym
Redaktorem Naczelnym został dr hab. Sławomir Budrewicz, prof. UM, a Sekretarzem
Redakcji – dr n. med. Marta Nowakowska – Kotas. Wprowadzono także istotne zmiany w
składzie Kolegium Redakcyjnego czasopisma. Zmieniono i unowocześniono szatę graficzną
– okładkę oraz środek zeszytu. W celu uatrakcyjnienia oferty edukacyjnej wprowadzono w
czasopiśmie nowe działy: „neurologia rozwojowa” (kierowany przez prof. Marię
Mazurkiewicz – Bełdzińską oraz „obrazy w neurologii”. W sprawozdawanym okresie ukazało
się między innymi: 20 artykułów z wytycznymi ekspertów, 39 artykułów przeglądowych, 37
artykułów kazuistycznych oraz 8 artykułów redakcyjnych. Najczęściej pobieranym artykułem
była praca z 4 zeszytu PPN w 2017 roku autorstwa Marty Leńskiej – Mieciek i wsp. pt.
„Przemijające niedokrwienie mózgu czy aura migrenowa bez bólu głowy u chorego z
płodowym wariantem odejścia tętnic mózgu tylnych — opis przypadku” – 12299 pobrań, na
drugim miejscu praca autorstwa Olgi Koper-Lenkiewicz i wsp. z 4 zeszytu PPN z 2018 roku
pt. „Rola bariery krew–płyn mózgowo-rdzeniowy i bariery krew–mózg w utrzymaniu
homeostazy ośrodkowego układu nerwowego” – 11050 pobrań, na kolejnym autorstwa
Sławomira Budrewicza i wsp. „Zaburzenia połykania w chorobach układu nerwowego —
diagnostyka i leczenie”, która ukazała się w 1 zeszycie PPN w 2018 roku – 9488 pobrań.
Większość zeszytów PPN ukazała się w terminie. Opóźnienia w publikacji zeszytów związane
były przede wszystkim z niewystarczającą liczbą przesyłanych do czasopisma prac. Do
najczęściej publikujących autorów w PPN należeli między innymi: Jarosław Sławek, Alina
Kułakowska,

Halina Bartosik – Psujek, Sławomir Budrewicz, Maria Mazurkiewicz –

Bełdzińska. Konrad Rejdak, Marta Nowakowska – Kotas, Joanna Bladowska, Marta
Zawadzka i Piotr Stogowski. Redakcja wraz z Wydawnictwem ViaMedica prowadzi działania
w sprawie uzyskania punktacji Ministerstwa Edukacji i Nauki, w tym celu w ostatnim okresie
wysłała kolejny list do Ministra EiN Przemysława Czarnka.
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