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WPROWADZENIE

Z ogromną przyjemnością oddaję w ręce Czytelników kolejny numer „Państwa 
i Społeczeństwa. Medycyna i Zdrowie Publiczne”, będący jednocześnie pierw-
szym numerem powstającym pod moim kierownictwem. 

Zmiana na stanowisku redaktora naczelnego zbiegła się niestety ze śmiercią 
cenionego wykładowcy Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzew-
skiego, ś.p. prof. Stanisława Spornego. Zachęcam do zapoznania się z otwierają-
cym ten numer czasopisma biogramem Profesora, stanowiącym skromną formę 
pożegnania z tym wybitnym naukowcem.

Tworzenie bieżącego numeru przypadło także na bardzo trudny okres dla 
całego społeczeństwa, a zwłaszcza dla pracowników ochrony zdrowia. Musieli-
śmy zmierzyć się z niespotykanym wyzwaniem, jakim stała się dla nas wszystkich 
epidemia wirusa SARS-CoV-2. Pandemia nie tylko zmieniła sposób funkcjono-
wania wielu krajów na bliżej nieokreślony czas, ale także uderzyła z niespotyka-
ną siłą we wszystkich uczestników procesów edukacyjnych, w tym w całe śro-
dowisko akademickie. Jest nam dużo trudniej prowadzić zajęcia, egzaminować 
studentów i przekazywać wiedzę. O nauce przedmiotów klinicznych nie warto 
nawet mówić, ponieważ trudno sobie ją wyobrazić bez kontaktu z chorymi. Mam 
nadzieję, że powoli będziemy w stanie przyzwyczaić się do nowych sposobów 
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przekazywania wiedzy i być może z czasem nawet zauważymy, że nauka w cza-
sach epidemii nauczyła nas nowych i skutecznych technik przekazywania wiado-
mości, przydatnych również w normalnych warunkach.

Tymczasem w bieżącym numerze czasopisma chciałbym zachęcić Pań-
stwa do lektury artykułu na zaproszenie, przygotowanego dla naszej redakcji 
przez dr. Marco Vito Marino z Marsali we Włoszech, który postanowił podzielić 
się z nami refl eksjami odnośnie życia chirurga na Sycylii w czasie epidemii. 

Dział prac oryginalnych otwiera praca na temat fotogrametrycznej oceny 
postaw ciała (Musak). Z kolei koledzy z Indii (Vasavada i Patel) podzielili się 
z nami swoimi doświadczeniami w stosowaniu schematu zdrowienia ERAS po 
zabiegach wykonywanych w jednym ośrodku w okresie od 2016 do 2019 r. Dr 
Marino, będący ekspertem w zaawansowanej chirurgii robotowej robotem opera-
cyjnym DaVinci, opierając się na swoich doświadczeniach z pracy w ośrodkach 
włoskich i hiszpańskich, przedstawił bardzo ciekawy artykuł dotyczący powikłań 
po zabiegach robotowych resekcji trzustki. Zabiegach, dodajmy, wykonywanych 
jedynie w kilku ośrodkach na świecie.

W dziale prac poglądowych znalazł się artykuł mojego skromnego autor-
stwa, podsumowujący doświadczenia z pracy w charakterze chirurga podczas 
walk byków w hiszpańskiej Andaluzji. Kolejny interesujący artykuły to próba 
podsumowania stanu radykalnego wycięcia pęcherza moczowego w Polsce (Bor-
kowski i Różański). 

Izolacja społeczna w dobie pandemii sprzyja postawom depresyjnym. Tym 
ciekawszą lekturą może być artykuł dotyczący nowych możliwości zapobiega-
nia samobójstwom (Pawłowski). Zespół polskich autorów (Kozłowska i Mituś) 
przedstawił z kolei ciekawą pracę anatomiczną dotyczącą względnie częstej, ale 
niezwykle istotnej z punktu widzenia fi zjologii wątroby odmiany tętnicy wątro-
bowej lewej.

Stworzenie tak bogatego numeru czasopisma nie byłoby możliwe bez tyta-
nicznej pracy recenzentów, którzy przygotowali opinie, na podstawie których re-
dakcja mogła dokonać wyboru prac do druku. Zwyczajowo dziękujemy wszyst-
kim naszym recenzentom na koniec roku, jednak ze względu na wyjątkowy czas, 
ogrom pracy oraz jej szybkość – niezbędną, aby niniejszy wolumen dotarł do 
czytelników w terminie – chciałbym w tym miejscu podziękować pleno titulo 
recenzentom z Krakowa, Lublina, Olsztyna, Warszawy i Wrocławia. 

Osobne podziękowania kieruję na ręce sekretarz redakcji dr Małgorzaty 
Kalemby-Drożdż, gdyż właśnie dzięki jej pracy niniejszy numer miał szansę 
w ogóle się ukazać.

Życzę przyjemnej lektury, mając nadzieję, że z niecierpliwością będzie-
cie Państwo wyglądać kolejnego numeru „Państwa i Społeczeństwa. Medycyna 
i Zdrowie Publiczne”.


