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דבר העורך

מכובדיי,  
כעורך  תפקידו  את  לסיים  לייבה  פרופ'  של  בקשתו  בעקבות 
עיתון הרפואה הצבאית לאחר שנים של עשייה פורייה, נעניתי 
כעורך  ולשמש  למשימה  להרתם  ועמיתיי  קרפ"ר  לבקשת 
ומקווה  האמון  על  מודה  גדול,  כבוד  בכך  רואה  אני  העיתון. 
בעזרתכם להצליח בעשייה. הירושה שהשאיר פרופ' לייבה של 
פרסום ארבעה גיליונות כל שנה היא אתגר גדול בהיבט המדעי 

והלוגיסטי.

תודה גדולה עדי!

מכון  של  הפרסומים  ברשימת  העיתון  הוכלל  כשנה  לפני 
סאלד ו”מפתח חיפה”. בעקבות כך הוכר העיתון על ידי המל"ג 
כעיתון אקדמי שפיט. המשמעות המיידית היא שפרסום מאמר 
בעיתון מוכר לסטודנט לרפואה כחלופה לעבודת גמר ברפואה 
תגמול  בו  מאמרים  פרסום  עבור  מקבלות  ושהאוניברסיטאות 

כספי במסגרת מודל התקצוב של הות"ת.

לתחום  מרכזית  מקצועית  במה  הוא  הצבאית  הרפואה  עיתון 
הקרב,  בשדה  בשגרה,  בישראל  צבאית  רפואה  של  הייחודי 
ובתחום החדשנות והמחקר, ובכך תורם לחיזוק וביסוס מעמדו 
ישראל.  במדינת  הרפואי  בטיפול  הרפואה  חיל  של  ומרכזיותו 
המקצועית  דרכם  בראשית  הצעיר  והחוקר  הרופא  עבור 
יכול  העיתון  בפרט,  הרפואה  ובחיל  בכלל  הבריאות  במערכת 
לשמש כבמה הראשונה לפרסום תוצאות מחקריהם בתחומי 

תודה רבה לכולכם ובהצלחה,
דני מורן

העשייה היישומית והבסיסית ברפואה הצבאית. במקביל, ניתנת 
הרפואה  ההיסטוריה של  על  ללמוד  ניתן  מהם  החיל,  לוותיקי 
הצבאית בצה"ל, במה להעשיר את הידע של הקוראים בסוגיות 
איתן התמודדו חיל הרפואה וצה"ל בכלל באירועים ביטחוניים 

ובמלחמות העבר.

למאגר  העיתון  את  להכניס  בקשה  הוגשה  שנה  כחצי  לפני 
רשימה  קיבלנו  אבל  נדחתה,  הבקשה  לצערנו,   .PubMed ה- 
יותר  כולל הצורך לפרסם  ושיפור,  ובקשות לשינוי  של הערות 
על  להקפיד  וכן  ספרות  סקירות  ופחות  מקוריים  מחקרים 
הרשימה  כולל  למחברים',  'ההוראות  פי  על  אחידה  כתיבה 
על  כעת  שוקדים  ההערות,  את  לומדים  אנו  הביבליוגרפית. 
הוצאה  לאחר  חוזרת  להגשה  ומתכוננים  הנדרשים  התיקונים 

של שבעה גליונות נוספים. 

בישיבת מערכת שנקיים בקרוב נדון על עתיד פורמט העיתון 
והיבטים שונים הקשורים להמשך הוצאתו. 

אני תקווה שיחד אתכם: כותבי המאמרים, עורכי המשנה ]פרופ' 
צ'חנובר[,  אהרן  ופרופ'  אפשטיין  יורם  פרופ'  פיינסטון,  רוני 
להוביל  נמשיך  הלוגיסטית  והמעטפת  הסוקרים  העורכים, 
בהצלחה את העיתון החשוב לשנתו העשרים, ונעמוד במשימה 

שלקחנו על עצמנו להביא אותו להכרה בינלאומית. 
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