
„Sztuka Leczenia” powróciła do Krakowa 
i obecnie wydawana jest jako półrocznik przez 
Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego Collegium Medicum. Od momentu 
swego powstania w roku 1995 czasopismo to 
poświęcone było szeroko rozumianej proble-
matyce medycznej prezentowanej z perspek-
tywy licznych dyscyplin naukowych, których 
głównym przedmiotem zainteresowania był 
człowiek. Nie rezygnowano przy tym z głęb-
szej refl eksji nad tematami pochodzącymi 
z doświadczeń klinicznych i obserwacji, któ-
rych współczesna nauka na obecnym etapie 
swego rozwoju nie była w stanie przekonują-
co wyjaśnić. Należy podkreślić, że interdyscy-
plinarny profi l czasopisma oraz wyjście poza 
biomedyczny paradygmat, dominujący na 
ogół w medycynie, związany był mocno z cha-
ryzmatyczną postacią jego Twórczyni, a zara-
zem pierwszej Redaktor Naczelnej – dr hab. 
Marzanny Magdoń.

Obecna redakcja zamierza kontynuować 
linię programową czasopisma, podkreślając 
znaczenie poprawnej metodologii jako pod-
stawowego wymogu publikowanych prac 
badawczych oraz rolę obiektywnego, na-
ukowego podejścia do prezentowanych za-
gadnień . Nie wyklucza to podejmowania te-
matów kontrowersyjnych i trudnych do ba-
dania klasycznymi metodami ilościowymi. 
Z założenia pragniemy promować holistycz-
ne, biopsychospołeczne, a co więcej – huma-
nistyczne podejście prezentowane w zgłasza-
nych publikacjach. 

Zapraszamy wszystkie zainteresowane 
osoby do zamieszczania na łamach nasze-
go czasopisma artykułów: badawczych, teo-
retycznych i przeglądowych, proponujących 
tematy mieszczące się w szerokim spektrum 
zagadnień dotyczących psychosomatyki, psy-
chospołecznych aspektów diagnozy, terapii, 
rehabilitacji i opieki nad zdrowiem oraz edu-
kacji zdrowotnej, rozpatrywanych z perspek-
tywy takich nauk jak medycyna, pielęgniar-
stwo i położnictwo, zdrowie publiczne, fi zjo-
terapia, ratownictwo medyczne, psychologia, 
socjologia, bioetyka czy fi lozofi a. 

Zapraszamy również do nadsyłania recen-
zji i sprawozdań, listów do redakcji, polemik 
oraz wspomnień, co pozwoli nam rejestrować 
ważne bieżące wydarzenia dotyczące tego, co 
dzieje się w praktyce i teorii opieki nad zdro-
wiem człowieka.

Liczymy, że czasopismo stanie się zarów-
no dla Autorów, jak i Czytelników wygodną 
płaszczyzną do interdyscyplinarnej wymiany 
informacji, poglądów i badań koncentrują-
cych się wokół ważnych aspektów szeroko ro-
zumianej opieki medycznej.

W niniejszym numerze większość prac na-
wiązuje w sposób mniej lub bardziej bezpo-
średni do tematu psychosomatyki, co stanowi 
echo XXII Ogólnopolskiej Konferencji Nauko-
wej Medycyny Psychosomatycznej, która wio-
sną 2016 roku odbyła się w Łodzi. 

Życzymy Naszym Czytelnikom ciekawej 
i wartościowej lektury.
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