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WPROWADZENIE

Bieżący numer Państwa i Społeczeństwa poświęcony medycynie i zdrowiu pu-
blicznemu zawiera siedem prac oryginalnych i trzy poglądowe, ponadto komen-
tarz do publikacji oraz sprawozdanie ze spotkania w ramach międzynarodowego 
projektu BIHSENA (Bridging Innovations, Health and Societies: Educational 
capacity building in the Eastern European Neighbouring Areas).

Suplement stanowi zbiór streszczeń referatów prezentowanych podczas 
Akademii Zakażeń Szpitalnych, konferencji organizowanej przez Polskie Towa-
rzystwo Zakażeń Szpitalnych oraz Krakowską Akademię im. Andrzeja Frycza 
Modrzewskiego przy współudziale Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek 
i Położnych oraz Sekcji Zakażeń Chirurgicznych Towarzystwa Chirurgów Pol-
skich.

Numer otwiera praca oryginalna, której autorki badają zależność między 
stanem zdrowia, a jakością życia osób w wieku powyżej 65. roku życia.

Druga z publikowanych prac oryginalnych ocenia zachowanie standardów 
przy wykonywaniu, kluczowego w rozpoznawaniu zaburzeń gospodarki węglo-
wodanowej u kobiet w ciąży, testu doustnego obciążenia glukozą.

W kolejnej pracy autorki analizują, na podstawie wyników badania an-
kietowego, poziom świadomości żywieniowej mężczyzn w zakresie źródeł an-
tyoksydantów i ich znaczenia dla zdrowia człowieka. Wśród badanych poziom 
wiedzy starszych mężczyzn został wyżej oceniony niż wiedza studentów.

Stosunek studentów studiów II stopnia na kierunku pielęgniarskim do za-
gadnienia eutanazji jest tematem następnej z publikowanych prac. W badaniu 
analizowano stopień zrozumienia zagadnień związanych z eutanazją, opinie na 
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temat regulacji prawnych w tym zakresie, a także poziom przygotowania bada-
nych studentów do opieki nad nieuleczalnie chorymi.

Autorki kolejnej pracy prezentują wyniki badań dotyczących zjawiska 
wyobcowania oraz zachowań antyspołecznych i niezgodnych z prawem wśród 
młodzieży w wieku 16–18 lat.

Ostatnia z prac oryginalnych dotyczy oceny stanu wiedzy studentów róż-
nych kierunków na temat zasad udzielania pierwszej pomocy oraz organizacji 
systemu ratownictwa medycznego w Polsce. Autorzy publikacji nie stwierdzili 
istotnych różnic w omawianym obszarze wiedzy pomiędzy studentami trzeciego 
roku kierunków medycznych, humanistycznych oraz nauk o bezpieczeństwie.

Ostatnia z publikowanych prac badawczych poświęcona jest istotnemu 
problemowi oceny postaw matek wobec dziecka z mózgowym porażeniem dzie-
cięcym. Autorki wskazują, że w badanej grupie postawy te nie były zależne od 
stopnia niepełnosprawności dziecka i współtowarzyszących zaburzeń. 

Aktualne spojrzenie na etiopatogenezę, diagnostykę i leczenie autoimmu-
nologicznego zapalenia tarczycy przedstawiono w pracy o charakterze poglądo-
wym. W publikacji omówiono udział czynników genetycznych oraz środowisko-
wych w powstaniu i rozwoju przewlekłego limfocytarnego zapalenia tarczycy, 
a także przedstawiono fazy naturalnego rozwoju choroby oraz zasady leczenia. 
Zwrócono uwagę na zwiększone ryzyko rozwoju raka brodawkowatego tarczycy 
wśród tych chorych oraz większe zagrożenie poronieniem u kobiet w ciąży. 

Zagadnienia związane z zakażeniem wirusem Ebola, którego zwiększoną 
częstość obserwujemy w ostatnich latach, jest tematem następnej pracy poglądo-
wej. Autorki przedstawiły etiologię oraz dane epidemiologiczne, a także omówiły 
zagadnienia kliniczne związane z infekcją. W pracy scharakteryzowano również 
system zapobiegania i monitorowania choroby prowadzony przez instytucje mię-
dzynarodowe oraz krajowe w Słowacji.

Początki i rozwój laparoskopii w chirurgii, uzupełniony omówieniem wy-
branych nowoczesnych technik małoinwazyjnych są tematem kolejnej pracy po-
glądowej.

W dziale recenzji przedstawiono komentarz do publikacji dotyczącej le-
czenia chorych z niedoborem α -1 antytrypsyny.

Numer zamyka sprawozdanie ze spotkania uczestników międzynarodowe-
go projektu ukierunkowanego na budowanie potencjału w obszarze szkolnictwa 
wyższego w regionie Europy Wschodniej, koordynowanego przez Uniwersytet 
Maastricht, w którym jednym z partnerów jest Krakowska Akademia im. Andrze-
ja Frycza Modrzewskiego.

Kolejne numery dotyczący medycyny i zdrowia publicznego będą reda-
gowane przez profesora Piotra Kopińskiego. W roku 2017 rozpoczynamy wy-
dawanie pod moją redakcją nowego multidyscyplinarnego czasopisma medycz-
nego w języku angielskim Medicine and Public Health. Serdecznie zapraszam 
do publikowania prac oryginalnych, poglądowych oraz opisów interesujących 
przypadków.


