O czasopiśmie
Kardiologia Polska (ang. Polish Heart Journal) – to oficjalny miesięcznik Polskiego
Towarzystwa Kardiologicznego, wydawany od 1957 r, skierowany do kardiologów,
kardiochirurgów i lekarzy internistów. Jego celem jest stworzenie platformy do wymiany
wiedzy z zakresu kardiologii, od nauk podstawowych po translacyjne i klinicznie badanie
chorób układu krążenia. Redaktorem naczelnym jest prof. dr hab. med. Anetta Undas.

Czasopismo jest indeksowane w bazach danych i na platformach: Chemical Abstract Service
(CAS), Cross Ref, EBSCO, EMBASE, Free Medical Journals, Głównej Biblioteki
Lekarskiej, Google Scholar, Index Copernicus (IC), Index Scholar, MEDLINE, Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Scopus, Ulrich's Periodicals Directory oraz Web of Science.
Na liście czasopism punktowanych przez polskie Ministerstwo Nauki znajduje się w części A
z 70 punktami.

Artykuły zgłaszane są poprzez system Editorial Manager, służący do recenzji i obsługi
manuskryptów, dostępny z głównej strony czasopisma: https://www.mp.pl/kardiologiapolska/.
Jest to powszechnie znany system redakcyjny, wykorzystywany w wielu czasopismach
naukowych publikowanych przez renomowane wydawnictwa na całym świecie. Obecnie
średni czas od zgłoszenia pracy do wstępnej oceny wynosi 2 dni, od zgłoszenia do pierwszych
recenzji – 18 dni, od akceptacji do publikacji w tzw. wersji ahead of print – do 7 dni oraz od
akceptacji do publikacji finalnej wersji – ok. 60 dni.

Wszystkie artykuły zgłoszone do czasopisma poprzez elektroniczny system Editorial Manager
są szczegółowo oceniane przez redaktorów technicznych, językowych i merytorycznych w
zakresie zgodności z instrukcjami dla autorów, odpowiedniego poziomu językowego i

merytorycznego oraz zgodności z profilem czasopisma i zakresem tematycznym.
Szczegółowa ocena manuskryptów zgłoszonych do recenzji w Kardiologii Polskiej oraz
wieloetapowa korekta tekstów zaakceptowanych do publikacji zapewnia najwyższą jakość
publikacji, którą odzwierciedla m.in. wciąż rosnący współczynnik Impact Factor czasopisma
(obecnie 1.674).

Wszystkie zgłoszone artykuły zostają poddane szczegółowej analizie za pomocą systemu
antyplagiatowego iThenticate / Similarity Check, oraz za pomocą funkcji Duplicate Check,
służącej do wykrywania fragmentacji publikacji czy podwójnych zgłoszeń. System
antyplagiatowy umożliwia wykrycie problemów z oryginalnością publikacji i wdrożenie
odpowiednich kroków w zgodzie z wytycznymi Komitetu ds. Etyki Publikacyjnej (Committee
on Publication Ethics).

W lipcu 2019 roku zintegrowano system Editorial Manager z nowoczesną platformą Publons,
regularnie wykorzystywaną przez redakcję w celu znalezienia odpowiednich recenzentów dla
danej pracy. Platforma Publons umożliwia recenzentom udostępnienie na swoim profilu
informacji o recenzjach dla Kardiologii Polskiej. W ten sposób ich anonimowa i bezpłatna
praca zyskuje należne uznanie w środowisku naukowym.

Zeszyty edukacyjne Kardiologii Polskiej
Od września 2019 wydawane są Zeszyty edukacyjne Kardiologii Polskiej. Czasopismo
wydawane jest w języku polskim i zawiera: polskie wersje wytycznych ESC, stanowiska
sekcji i asocjacji Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, opinie ekspertów powołanych
przez PTK oraz tłumaczenia wybranych artykułów poglądowych i oryginalnych. Wydania

archiwalne oraz bieżący numer czasopisma dostępny jest bezpłatnie na stronie internetowej:
https://www.mp.pl/kardiologiapolska/zeszyty-edukacyjne/.

Aplikacja Kieszonkowe wytyczne ESC
Kieszonkowe wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego opracowano w formie
aplikacji dostępnej bezpłatnie w sklepach Google Play i App Store oraz jako moduł w
eMPendium mobilnym. Zawiera wytyczne dotyczące aż 25 zagadnień, tabele i ryciny oraz
wyszczególnione zmiany w wytycznych w porównaniu z poprzednimi latami.

