Lista recenzowanych czasopism naukowych – „lista 500” – 20 punktów Ministerstwa
(lub w wyjątkowych sytuacjach więcej/40)
lp
1

Tytuł
Emergency
Medical Service.
Ratownictwo
Medyczne

2

Acta Innovations

3

4

5

6

7

8

9

Obszar
Publishing the results of studies in the field of
emergency medical service and emergency
medicine, we offer a platform for the exchange
of experiences and scientific thought. The
journal is comprised of three basic sections:
emergency medical service, emergency
medicine, instructions, recommendations,
guidelines.
Publishing peer-reviewed original research
papers, short communications, review and
opinion works in areas of Energy, Food
Technology, Environmental Engineering and
Economics with a clear indication of impact of
presented research and innovation on the
addressed area.

link
https://emergencymedicalser
vice.pl/

Journal of Public
Health, Nursing
and Medical
Rescue
(JPHNMR)

The journal focuses on the improvement,
promotion, protection and restoration of health of
the population in the scope of development and
proper practice of non-medical professions.

http://pzpr.eu/index.php/jphn
mr

Journal of
Epileptology.
International
Journal for
Clinical and
Experimental
Research
Journal of
Health Policy &
Outcomes
Research
Issues of
Rehabilitation,
Orthopaedics,
Neurophysiolog
y and
Sport Promotion
- IRONS
Developmental
Period Medicine

Dyscypliny/specjalizacje: Neurologia, Neurologia
kliniczna, Neuroobrazowanie

https://journals.indexcopernic
us.com/search/details?id=30
770

Platform for publishing own scientific research
and imply discussions in expert groups.

https://www.jhpor.com/

Prace oryginalne, prace poglądowe i prace
kazuistyczne z dziedziny rehabilitacji, fizjoterapii,
ortopedii i neurofizjologii jak i dotyczące
zagadnień związanych z diagnostyką i
leczeniem urazów sportowych.

https://ironsjournal.org/

Prace oryginalne o charakterze podstawowym i
klinicznym, prace poglądowe oraz prace
związane ze zdrowiem publicznym, oceną stanu
zdrowia populacji w wieku rozwojowym i
programami mającymi na celu poprawę
istniejącej sytuacji zdrowia.
The Journal of Pre-Clinical and Clinical
Research is open to scientists from all countries.

http://medwiekurozwoj.pl/

Przeznaczone jest dla szerokiego grona
naukowców i praktyków zajmujących się
naukami o zdrowiu oraz medycyną w ujęciu
interdyscyplinarnym od biomedycznych

http://www.monz.pl/

Journal of PreClinical and
Clinical
Research
Medycyna
Ogólna i Nauki o
Zdrowiu

http://www.proakademia.eu/e
n/acta-innovations/

http://www.jpccr.eu/

aspektów zdrowia i choroby po technologie
medyczne.
Original contributions to knowledge in all areas
of Otolaryngology, Audiology, Phoniatrics, and
Rhinology.
Poświęcone wyłącznie kryminologii.

10

Journal of
Hearing Science

11

Archiwum
Kryminologii

12

Progress in
Plant Protection

13

Alergoprofil

14

Oncoreview

15

OphthaTherapy.
Terapie w
Okulistyce

16

Medical Science
Pulse

Addressed to researchers, students, graduates
and staff of higher medical schools, universities
and other scientific institutions.

https://medicalsciencepulse.c
om/resources/html/cms/MAI
NPAGE

17

Journal of
Health
Inequalities

https://www.termedia.pl/Jour
nal/Journal_of_Health_Inequ
alities-100

18

Pielęgniarstwo
w opiece
długoterminowej
. Kwartalnik
międzynarodow
y

19

Psychologia
Rozwojowa

Journal of Health Inequalities seeks articles
related to the public health and medical care. It
publishes articles in the areas of public health
research, teaching, practice and policy.
Recenzowane artykuły oryginalne (badawcze i
eksperymentalne kliniczne), teksty poglądowe
oraz opisy przypadków dotyczące przewlekłych
problemów zdrowotnych u osób w różnym
wieku, będących podmiotem zainteresowań
specjalistów w obszarze nauk medycznych,
nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej.
Artykuły zawierające teoretyczne omówienia
zagadnień rozwoju, prezentujące syntetyczne
przeglądy badań na wybrany temat,
przedstawiające wyniki badań empirycznych a
także recenzje wybranych publikacji na temat

Obszary nowoczesnej ochrony roślin. Tematyka
publikowanych prac obejmuje: mykologię,
wirusologię fitopatologiczną, bakteriologię,
entomologię, nematologię, biologię molekularną,
biotechnologię, metody biologiczne, herbologię,
technikę ochrony roślin oraz rolnictwo
ekologiczne (dyscypliny: rolnictwo i ogrodnictwo,
chemia).
Nauki farmaceutyczne (Dziedzina nauk
medycznych i nauk o zdrowiu)
Nauki medyczne (Dziedzina nauk medycznych i
nauk o zdrowiu)
Nauki biologiczne (Dziedzina nauk ścisłych i
przyrodniczych)
Dyscypliny:
Inżynieria biomedyczna (Dziedzina nauk
inżynieryjno-technicznych)
Nauki farmaceutyczne (Dziedzina nauk
medycznych i nauk o zdrowiu)
Nauki medyczne (Dziedzina nauk medycznych i
nauk o zdrowiu)
Nauki o zdrowiu (Dziedzina nauk medycznych i
nauk o zdrowiu)
Nauki biologiczne (Dziedzina nauk ścisłych i
przyrodniczych
Poświęcone różnym problemom leczenia chorób
oczu.

https://www.journalofhearing
science.com/
http://czasopisma.inp.pan.pl/i
ndex.php/ak
40 pkt
http://www.progress.plantprot
ection.pl/

http://www.alergoprofil.pl/

http://www.oncoreview.pl/

http://www.wiml.waw.pl/pl/Op
hthaTherapyTerapiewOkulist
yce_czyli_wszystko_o_nowy
ch_trendach_w_leczeniu_ch
orob_oczu

http://ltcn.eu/

https://www.ejournals.eu/Psy
chologia-Rozwojowa/

20

21

SOCIAL
PSYCHOLOGIC
AL BULLETIN
(PSYCHOLOGI
A
SPOŁECZNA)
Ból

22

Farmacja
Polska

23

Logopedia

24

Pielęgniarstwo
Neurologiczne i
Neurochirurgicz
ne

25

Journal of Rare
Cardiovascular
Diseases
JOURNAL OF
HEALTH
STUDY AND
MEDICINE
Prenatal
Cardiology

26

27

28

Logopaedica
Lodziensia

29

Annales
Universitatis
Mariae CurieSkłodowska.
Sectio J,
PaedagogiaPsychologia
Central
European
Journal of Sport

30

rozwoju oraz sprawozdania z ważnych
kongresów i konferencji dotyczących rozwoju
człowieka.
Publishes original empirical research, theoretical
review papers, scientific debates, and
methodological contributions in the field of basic
and applied social psychology.

https://spb.psychopen.eu/ind
ex.php/spb

Porusza szeroko rozumianą tematykę bólu i
zawiera najświeższe informacje dotyczące
metod jego leczenia.
Zamieszcza doświadczalne prace naukowe oraz
artykuły przeglądowe z zakresu nauk
farmaceutycznych: farmacji stosowanej,
technologii postaci leku, biofarmacji,
farmakoepidemiologii, farmakoekonomii,
toksykologii, farmacji społecznej i historii
farmacji. Ukazują się w nim także nieliczne
artykuły na tematy społeczno-zawodowe,
recenzje farmaceutycznych wydawnictw
naukowych, sprawozdania z konferencji i
sympozjów naukowych, działalności instytucji
farmaceutycznych i Polskiego Towarzystwa
Farmaceutycznego, notatki o jubileuszach pracy
zawodowej.
Publikowane są artykuły dotyczące kultury
języka i biologicznych uwarunkowań rozwoju
i zaburzeń mowy.
Publikowane są recenzowane artykuły
oryginalne (eksperymentalne kliniczne i
badawcze), poglądowe oraz opisy przypadków z
zakresu pielęgniarstwa w neurologii i
neurochirurgii.
Keeps cardiologists and non-cardiologists up-todate with rare disorders of the heart and
vessels.
Original scientific articles based on original
research, as well as reviews, meta-analysis and
case studies in medicine, medical biology and
science related fields.
Prenatal Cardiology is dedicated for prenatal
cardiologist, fetal-maternal medicine specialist,
neonatologist, pediatric cardiologist, cardiac
surgeons and all specialist taking care on fetus,
newborn and neonate with congenital heart
disease.
Szerzenie najnowszych osiągnięć naukowych i
praktycznych z zakresu profilaktyki, diagnozy i
terapii zaburzeń komunikacji o różnej etiologii.
Prezentacja i rozpowszechnianie myśli
pedagogicznej i psychologicznej w obszarze
ustaleń teoretycznych oraz doniesień z badań.

https://ptbb.pl/dzialalnosc/cza
sopismo-bol

Publishes previously unpublished original
research papers on the topics including but not
limited to sport sciences and medicine.

https://wnus.edu.pl/cejssm/pl/

https://ptfarm.pl/wydawnictwa
/czasopisma/farmacja-polska

https://www.polskietowarzyst
wologopedyczne.pl/
https://www.jnnn.pl/index.php
/neurological-andneurosurgical

https://www.jrcd.eu/index.php
/crcd
http://jhsm.san.edu.pl/

https://www.termedia.pl/Jour
nal/Prenatal_Cardiology-146

https://czasopisma.uni.lodz.pl
/logopedica
https://journals.umcs.pl/j

31

Sciences and
Medicine
Medical
Research
Journal

32

Ophthalmology
Journal

33

Palliative
Medicine in
Practice

34

Disaster and
Emergency
Medicine
Journal
Folia
Cardiologica

35

Original papers covering a broad spectrum of
medical topics and review papers submitted
largely upon the journal editors’ request by
authors considered experts in a certain medical
or biomedical domain.
The Journal welcomes submissions in English of
original research reporting clinical observations
and laboratory investigations with clinical
relevance.
The journal is educational and its aim is to
improve knowledge in the palliative and
supportive care provided for patients with cancer
and other chronic diseases.
It is an international, scientific, peer review
journal covering a brand spectrum of disaster
health and emergency medical information.

https://journals.viamedica.pl/
medical_research_journal

Czasopismo zawiera oryginalne prace kliniczne i
eksperymentalne (publikowane wyłącznie w
języku angielskim) oraz interesujące prace
poglądowe o charakterze edukacyjnym i prace
kazuistyczne.

https://journals.viamedica.pl/f
olia_cardiologica

https://journals.viamedica.pl/
ophthalmology_journal

https://journals.viamedica.pl/
palliative_medicine_in_practi
ce
https://journals.viamedica.pl/
disaster_and_emergency_m
edicine

