
Kolejny numer Sztuki Leczenia, jaki odda-
jemy do rąk naszych Czytelników, za-
wiera prace o zróżnicowanej tematyce. 

Dotyczą one zagadnień związanych z historią 
czasopisma, psychosomatyką, komunikacją, 
edukacją medyczną i regulacją emocji. Wśród 
nich chciałbym zwrócić uwagę Czytelników 
na tekst autorstwa Marii Kielar-Turskiej i Jana 
Łazowskiego pt. „Historia i dzień dzisiejszy 
czasopisma Sztuka Leczenia”. Dostarcza on 
szczegółowych i cennych informacji dotyczą-
cych historii naszego czasopisma oraz jego 
tytułu, misji i prezentowanych treści, opa-
trzonych wspólną refl eksją dwóch wybitnych 
autorytetów – jednego z obszaru nauk me-
dycznych i psychosomatyki (Jan Łazowski), 
drugiego z obszaru nauk humanistycznych 
(Maria Kielar-Turska). W tym – z jednej strony 
historycznym, a z drugiej ukierunkowanym na 
przyszłość – kontekście chciałbym też wska-
zać na przesłanie, które niesie ze sobą list 
skierowany do redakcji przez prof.  Henryka 
Gaertnera, wybitnego lekarza, naukowca 
i hu manisty, honorowego przewodniczącego 
Rady Naukowej czasopisma, w którym obok 
uwag dotyczących historii zawarł on życzenie, 
by Sztuka Leczenia, zachowując wciąż swój 
interdyscyplinarny charakter, dobrze służyła 
obiecującemu połączeniu medycyny i nauk 
o zdrowiu z humanistyką i naukami społecz-
nymi. Myśl ta jest również podstawową inten-
cją obecnej redakcji. 

Wśród pozostałych prac, z których każda 
dostarcza ciekawych informacji w obszarze 
prezentowanych treści, pragnę zarekomen-
dować tekst Krzysztofa Mudynia zawierający 

głębokie refl eksje dotyczące obecnie bardzo 
ważnego tematu, jakim jest komunikacja mię-
dzyludzka. Temat ten nabiera szczególnego 
znaczenia we współczesnym, niezwykle po-
dzielonym świecie, w którym ścierają się nie-
raz w sposób bardzo gwałtowny i mocno kon-
fl iktowy różne interesy i stanowiska. Proces 
pojawiania się i eskalacji konfl iktów prowa-
dzących do wielu niekorzystnych następstw 
możemy niestety obserwować również w ob-
szarze opieki zdrowotnej, która z założenia 
powinna być przecież obszarem współpracy, 
a nie walki. Wspomniane opracowanie pre-
zentuje uwagi inspirowane oryginalną kon-
cepcją komunikacji interpersonalnej, któ-
ra – jak się wydaje – może zwiększyć szansę 
porozumienia nawet w przypadku z pozoru 
nierozwiązywalnych konfl iktów. 

Kolejne prace znajdujące się w obecnym 
numerze dotyczą takich zagadnień jak: psy-
chosomatyczne ujęcie objawów jąkania (Zbi-
gniew Tarkowski, Ewa Humeniuk), wykorzy-
stanie metody wirtualnych pacjentów w na-
uczaniu studentów farmacji (Wioletta Polak, 
Barbara Wiśniowska, Sebastian Polak i wsp.) 
i rola strategii regulacji emocji w występowa-
niu objawów depresji i lęku (Anna Pastuszak-
-Draxler, Barbara Będkowska-Korpała, Krzysz-
tof Gierowski).

Mam nadzieję, że wszystkie zamieszczone 
w obecnym numerze prace spotkają się z za-
interesowaniem naszych Czytelników. W imie-
niu całej redakcji życzę ciekawej i wzbogacają-
cej lektury.
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