50-ти брой на списание „Наука Кардиология“
Как бързо се изтърколиха годините! Все едно беше вчера, когато няколко души си дадохме
сметка, че в България няма обзорно списание, в което да се обсъждат съвременните подходи в
кардиологията. Разбира се, имаше и все още има научни списания, на чиито страници се публикуват експерименти и оригинални научни статии. Но реално все още няма друго списание, което
да представя систематизирано диагностично-терапевтичните подходи в кардиологията. До
момента в 50 броя на списанието, на 2400 страници, през последните 9 години водещите кардиолози от страната публикуваха най-актуалното в областта на сърдечно-съдовите заболявания.
Над 300 000 екземпляра са достигнали по пощата до българските лекари и още 100 000–
150 000 са раздадени на научни форуми. Много често читателите намираха на страниците на
списанието съвременни концепции, публикувани през последните дни и седмици преди издаването
на броя. Ние всички се стремяхме да представяме най-новата, най-актуалната и, разбира се,
практически насочена и официално приета информация. Успяхме да не допуснем „медицината на
доказателствата” да бъде заменена от емпиричния подход. Успяхме да устоим на напъните на
някои хора да пробутат ненаучните си подходи. Успяхме да устоим на страниците на списанието да се публикуват доказани факти. И предоставихме място за оригинални български хипотези
и теории, представяни на световни форуми.
И не случайно в независими анкети всички български лекари поставят сред списанията в
България като най-интересно и полезно „Наука Кардиология”. Това е висока оценка, може би найвисоката и важна за авторите и редакционния съвет на списанието.
Радва ни фактът, че лекарите събират броевете и ползват публикации в списанието за настолни четива, необходими за ежедневната практика. Много от читателите намираха за първи път на страниците на списанието важни постановки, залегнали по-късно в ежедневната им
практика.
Искам да благодаря на всички автори в списанието, на членовете на редакционните съвети
през последните девет години и на всички читатели, които активно се включваха в изграждането на концепцията, в списването на списанието и за ценните съвети, които получавахме през
годините.
Искам да благодаря и на екипа на „Арбилис” - издател на списание „Наука Кардиология”, който
прави всичко възможно то да излиза и всеки брой да бъде разпространяван по пощата до над
7000 лекари.
И разбира се, искам да благодаря на рекламодателите, които в голяма степен подпомагат
този толкова скъп научно-учебен проект, за да могат българските лекари да бъдат своевременно информирани за новостите в кардиологията. Защото тези рекламодатели предпочитат
лекарите да бъдат информирани, а не както много други представители на индустрията да
забавляват лекарите и да се възползват от липсата на добра информация. И както се казва – „за
всеки влак си има пътници”, но ние искаме българските лекари да вървят по пътя на науката, а
не безхаберието и заблудата да бъдат тяхно ежедневие.
И в този юбилеен брой за първи път за най-любознателните издаваме приложението „Наука
Кардиология – Дайджест”, в което ще бъдат представени най-актуалните информации в областта на сърдечно-съдовата профилактика, диагностика и терапия.
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