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Oddajemy w Państwa ręce kolejny numer czasopisma „Państwo i Społeczeń-
stwo – Medycyna i Zdrowie Publiczne”.

W numerze znalazły się prace oryginalne, poglądowe oraz opis przypadku. 
Zakres tematyczny artykułów obejmuje nauki medyczne i nauki o zdrowiu. 

Prace oryginalne to w większości wyniki badań prowadzonych przez pra-
cowników Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Krakowskiej Akademii 
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Artykuł Agnieszki Fusińskiej-Korpik i wsp. stanowi refl eksję na temat możli-
wości i ograniczeń aplikacji mobilnych wspierających procesy automotywacyjne 
w zakresie zmiany zachowań zdrowotnych. Publikacja zawiera przegląd podsta-
wowych informacji dotyczących potencjału tych aplikacji w obszarze zdrowia, 
a także jakościowy opis badań fokusowych użytkowników testujących aplikację 
Walk4Change. 

Kolejny artykuł autorstwa Grażyny Dębskiej i wsp. przedstawia ocenę pozio-
mu wsparcia społecznego i jakości życia matek i ojców dzieci z niepełnospraw-
nością fi zyczną. Z kolei Anna Goździalska i wsp. prezentują wyniki badań mar-
kerów molekularnych, które pozwalają na wyznaczenie granicy między guzem 
a tkanką prawidłową w przypadku raka podstawnokomórkowego skóry. 

Irena Milaniak wraz z zespołem przedstawili analizę czynników wpływają-
cych na przeżycie biorców po transplantacji serca w okresie 5-letnim, badając 
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czynniki biopsychospołeczne i medyczne. Edyta Laska i wsp. w swojej pracy 
dokonali oceny wpływu nietrzymania moczu na styl i sfery życia u pacjentek 
przed- i pomenopauzalnych z południowej Polski. Następnie Lucyna Toma-
szek i wsp. dokonali analizy przyczyn przyjęć na Oddział Toksykologii Chorób 
Wewnętrznych z Pododdziałem Detoksykacji Szpitala im. Ludwika Rydygiera 
w Krakowie. 

Barbara Siekierska wraz z zespołem analizowali wpływ wartości glikemii 
na przeżywalność u mężczyzn z zespołem uzależnienia alkoholowego po ura-
zie czaszkowo-mózgowym. Kolejny artykuł autorstwa Renaty Bakalarz i wsp. to 
ocena czynników wpływających na długość karmienia piersią w Polsce. Z kolei 
celem badań Ewy Strój i Grzegorza Błażejewskiego było poznanie opinii i pozio-
mu wiedzy fi zjoterapeutów o istocie aromaterapii oraz możliwościach wykorzy-
stywania olejków eterycznych w zabiegach leczniczych.

W kolejnym artykule Jadwiga Klukow i wsp. przedstawili wyniki badań zwią-
zane z diagnozą klimatu organizacyjnego w środowisku pracy pielęgniarek podczas 
pandemii Covid-19. Cykl prac oryginalnych kończy praca autorstwa Aleksandry 
Gdyni i wsp., którzy przedstawili ocenę skuteczności kinesiotapingu mięśnia pro-
stego brzucha w łagodzeniu objawów wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet. 

W dziale prac poglądowych znalazło się pięć artykułów podejmujących zróż-
nicowaną, aktualną tematykę we współczesnej medycynie i naukach o zdrowiu. 

W pierwszym artykule Piotr Paweł Śniwiarski i wsp. dokonali analizy czyn-
ników wpływających na końcową satysfakcję pacjenta i jego partnerki na jakość 
ich życia seksualnego po implantacji protezy penisa. W kolejnym artykule Zbi-
gniew Liber i wsp. poruszyli problematykę transseksualizmu, wskazując na po-
trzebę ujednolicenia standardów diagnostycznych. 

Kolejny artykuł autorstwa Oleksii Potapova i wsp. to przegląd literatury do-
tyczący aspektów technicznych chirurgii endoskopowej z pojedynczego cięcia 
w powłokach w leczeniu przepuklin pachwinowych.

W drugim artykule autorstwa Ewy Strój i Grzegorza Błażejewskiego zostały 
przedstawione aktualne doniesienia na temat nordic walkingu jako treningu wy-
korzystywanego w rehabilitacji. Cykl prac poglądowych kończy artykuł Pauliny 
Kurleto i wsp. przedstawiający problematykę żywego dawstwa nerki w Polsce 
w ujęciu medycznym, prawnym i etycznym. 

W dziale „Opisy przypadków” został przedstawiony model planowania 
opieki nad pacjentem transpłciowym autorstwa Ireny Milaniak i Pauliny Tom-
si. Autorki poruszyły w nim problematykę osób transpłciowych, jak również 
zaproponowały plany opieki pielęgniarskiej nad pacjentem transpłciowym po 
przeszczepieniu nerki. 

Numer zamyka sprawozdanie z Konferencji Naukowej „Polifenole 2021” au-
torstwa Małgorzaty Kalemby-Drożdż. 

Zapraszamy do lektury numeru z nadzieją, że jego treść spotka się z życzli-
wym przyjęciem z Państwa strony. 


