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Szanowni Państwo,
kolejny pracowity rok za nami... To był wyjątkowy czas – w 2008 r. nasze wydawnictwo obchodziło 15. urodziny. Urodziny celebrowaliśmy właściwie przez cały rok, ale ich najbardziej spektakularnym momentem był koncert zespołu Boney M podczas II Kongresu Top Medical Trends.
O naszej pracy najlepiej świadczą liczby. W mijającym roku systematycznie wydawaliśmy
24 czasopisma medyczne – w łącznym nakładzie 600 tys. egzemplarzy, książki – w nakładzie
90 tys. egzemplarzy, i przeszkoliliśmy bezpośrednio na konferencjach ok. 10 tys. lekarzy.
Szczególnym wydarzeniem było tym roku nadesłanie do wydawnictwa Termedia certyfikatów Thomson Reuters
Scientific potwierdzających indeksację 9 naszych czasopism (Kardiologia Polska, Postępy Dermatologii i Alergologii,
Postępy w Kardiologii Interwencyjnej, Współczesna Onkologia, Przegląd Menopauzalny, Wideochirurgia i inne techniki
małoinwazyjne, Neurologia i Neurochirurgia Polska, Przegląd Gastroenterologiczny, Kardiochirurgia i Torakochirurgia
Polska) w Science Citation Index Expanded (Sci-Ex). Tym samym znalazły się one w bazie 6650 wiodących światowych
czasopism naukowych i technicznych. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznaje tym czasopismom maksymalną liczbę 10 punktów!
Dynamicznie rozwijała się także Akademia „Menedżera Zdrowia” – program rozwoju umiejętności menedżerskich
w sektorze ochrony zdrowia. W 2008 r. w ramach tej inicjatywy zorganizowano łącznie 7 konferencji menedżerskich,
w których uczestniczyło blisko 1000 menedżerów z całej Polski.
Rok 2008 to również rozwój portalu Termedii. Obecnie na naszej stronie zarejestrowanych jest 245 tys. użytkowników i każdego dnia ta liczba się powiększa. Do nich właśnie rozsyłany jest 2 razy w tygodniu newsletter. W 2008 r.
liczba ta wzrosła aż o 75 tys.! W archiwum internetowym znajduje się już ponad 10 tys. artykułów. Lekarze zarejestrowani na portalu mają pełny dostęp do tych zasobów. Każdego dnia pobieranych jest blisko 2 tys. artykułów. Według
Google Analytics z naszego serwisu korzystało miesięcznie ponad 300 tys. unikalnych użytkowników. W badaniu
przeprowadzonym przez Alexa.com nasz portal okazał się najpopularniejszym portalem zdrowotnym w Polsce.
Wyprzedził portal Medycyny Praktycznej oraz esculap.pl!
Szanowni Państwo, wiele by jeszcze pisać, ale mamy świadomość, że przed nami kolejne wyzwania. Chcemy zrobić
wszystko, abyśmy byli Państwu potrzebni, aby rozwinąć nowe, bardziej atrakcyjne formy edukacji. A tymczasem życzymy Państwu zdrowych i spokojnych, pełnych refleksji świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności w Nowym Roku.
Janusz Michalak
Prezes Zarządu wydawnictwa Termedia
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