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WPROWADZENIE

Kolejny numer „Państwa i Społeczeństwa”, poświęcony – zgodnie ze swym pod-
tytułem – medycynie i zdrowiu publicznemu, zawiera cztery prace oryginalne 
(w tym jedną w języku angielskim), dwie poglądowe i jeden opis przypadku. 
Szczególną uwagę chciałbym jednak zwrócić Czytelnikom na – w naszym od-
czuciu – ważny tekst, jakim jest wspomnienie w rocznicę śmierci naszego Ko-
legi i Przyjaciela, profesora Bogusława Frańczuka; słowa „wspaniały człowiek, 
lekarz oddany zawsze swoim Pacjentom”, jakże często nadużywane, oddają tu 
ściśle istotę rzeczy. Cześć Jego Pamięci!

Każdy z nas skorzysta z zaleceń wytrawnego anglisty – zawartych w sekcji 
prac oryginalnych – Ewy Donesch-Jeżo, która w cennym opracowaniu zapoznaje 
nas z dobrą praktyką formułowania Wstępu do prac naukowych w języku angiel-
skim. Kolejny artykuł, oparty na badaniach ankietowych chorych, pióra Agniesz-
ki Skorupskiej-Król i wsp., wprowadza Czytelników w problem jakości życia 
i akceptacji przetrwałego migotania przedsionków. Zespół Pawła Szymanow-
skiego (pierwszym autorem artykułu jest Beata Marczyńska-Kołacz) analizuje 
stan samowiedzy pierworódek nt. zalet karmienia dziecka pokarmem naturalnym 
oraz poziom deklarowanej długości karmienia piersią, w odniesieniu do wybra-
nych danych demografi cznych matek. Cykl prac oryginalnych zamyka, niejako 
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zgodnie z krótką tradycją naszego pisma, artykuł poświęcony zagadnieniom 
uroginekologicznym, w tym przypadku korekcji czynności przepony miednicy 
małej – problemom nietrzymania moczu u kobiet poddanych właściwej fi zjotera-
pii, autorstwa Tomkovej i wsp., naszych czeskich Kolegów.

Część poglądowa obejmuje dwie analizy poświęcone wyjątkowo aktual-
nym problemom imigracji do naszego kraju. Pierwsza z nich dotyczy regulacji 
prawnych opieki zdrowotnej dedykowanej imigrantom, ze szczególnym uwzględ-
nieniem problemów epidemiologicznych chorób zakaźnych. Druga – pokrewna 
– koncentruje się (a raczej rozprawia z potocznymi poglądami) na wpływie imi-
gracji na zachorowalność zakaźną w naszym kraju; w obu artykułach autorami są 
państwo Joanna i Piotr Sowizdraniukowie. 

Cenny opis rzadkiego przypadku osoby starszej z zakażeniem układu mo-
czowego (ZUM) bakterią stanowiącą zagrożenie epidemiologiczne zwykle u no-
worodków, czyli drobnoustrojem Enterobacter Sawazakii, przedstawili Anna Ga-
licka-Brzezina i wsp. 

Czytelnikom polecam także rzeczową i żywą relację Małgorzaty Kalem-
by-Drożdż z konferencji naukowej „Zaburzenia snu w neurologii”, która odbyła 
się w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w kwietniu 
br. i stanowiła bardzo interesujący przegląd najnowszej wiedzy z wiodącego te-
matu spotkania. Co ważne, zaprezentowany został wysoki poziom merytoryczny 
prelegentów, co cieszy tym bardziej, że w znacznej części konferencji wystąpili 
naukowcy i badacze zatrudnieni w naszej Alma Mater. Natomiast 9 maja br. mia-
ło miejsce doniosłe i bardzo ciekawe wydarzenie w życiu Akademii, jakim było 
otwarcie Centrum Symulacji Medycznej – miejsca kluczowego z punktu widze-
nia celów dydaktycznych nowoczesnej uczelni medycznej. 

Podobnie jak w latach poprzednich, krótko opisano udział Wydziału Le-
karskiego i Nauk o Zdrowiu w corocznej (organizowanej po raz dziewiętnasty) 
Konferencji Naukowej „Państwo. Gospodarka. Społeczeństwo”. Wydział zorga-
nizował sesję pt.: Choroby autoimmunologiczne – trudny problem współczesnej 
medycyny. Zachęcam do zapoznania się z bardzo intrygującą tematyką sesji, 
w relacji Małgorzaty Kalemby-Drożdż.

Dziękując autorom nadesłanych tekstów, zapraszam do dalszej wspólnej 
pracy nad kolejnymi wydaniami „Medycyny i Zdrowia Publicznego”. 


