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Słowo od Redakcji

Najnowszy tom czasopisma „Archiwum Historii 
i Filozofii Medycyny” który przekazujemy do rąk Czy
telników uwzględnia różnorodność perspektyw ba
dawczych współczesnej historii myśli medycznej. Za
mieszczone zostały w nim zarówno analizy dotyczące 
genezy wybranych jednostek chorobowych, jak i historii 
ważnych elementów składowych współczesnej opieki 
zdrowotnej. Do tych pierwszych należy zaliczyć artyku
ły przedstawiające historię kształtowania się kryteriów 
diagnostycznych anorexia nervosa oraz dzieje zmagań 
terapeutycznych z wrodzonym zaburzeniem ortope
dycznym określanym w literaturze medycznej mianem 
stopy końsko-szpotawej. Prace przedstawiające historię 
wybranych składowych współczesnych systemów opie
ki zdrowotnej dotyczą ewolucji opieki paliatywno-ho
spicyjnej oraz najnowszej historii robotyzacji farmacji. 
Przedstawienie w tym samym tomie czasopisma - nieja
ko obok siebie - tych dwóch analiz dotykających na po
zór niezwykle odległych od siebie obszarów medycyny 
jakimi są opieka nad pacjentami nieuleczalnie chorymi 
i umierającymi oraz zjawisko robotyzacji w zakresie wy
twarzania i dystrybuowania leków stanowi zachętę dla 
potencjalnych Autorów do odważnego podejmowania 
wyzwań z jakimi mierzyć się przychodzi historykom 
myśli medycznej. Zestawienie tych dwóch prac może 
być także przyczynkiem do dyskusji o granicach badań 
historii medycyny. Pragniemy bowiem zasugerować, że 
obszar eksplorowany przez współczesnego historyka 
medycyny nie musi być ograniczony do stosunkowo ła
two dających się demarkować dziejów minionej sztuki 
medycznej, ale również może, a nawet powinien doty
czyć najnowszych osiągnięć medycyny i techniki me

dycznej z ustawieniem takiej „rozdzielczości” analiz hi
storycznych która umożliwiałaby obserwowanie jeszcze 
niezakończonych przemian zachodzących na przestrze
ni ostatnich dziesięcioleci. Istotnymi elementami dopeł
niającymi tom 79 „Archiwum Historii i Filozofii Medy
cyny” są nowatorskie analizy biografistyczne dotyczące 
losów lekarzy wielkopolskich aktywnie uczestniczących 
w antystalinowskim ruchu oporu oraz przedstawienie 
sylwetki i dokonań zawodowych doktora medycyny 
Tadeusza Bala absolwenta Uniwersytetu Wiedeńskiego 
i późniejszego dyrektora szpitala w Łasku. Do tej grupy 
prac należy zaliczyć również oryginalną charakterystykę 
dokonań Benediktosa F. Adamantiadesa. Całość prze
kazywanego do rąk Czytelników najnowszego numeru 
„Archiwum Historii i Filozofii Medycyny” uzupełniają 
recenzje autorstwa Henryka Gaertnera.

Przekazywany Czytelnikom zapis stylowo różnych 
pod względem ujęć metodologicznych zmagań z histo
rią idei medycznych stanowi zaproszenie do aktywnego 
udziału w tworzeniu kolejnych numerów naszego cza
sopisma. Podtrzymujemy deklarację z poprzedniego 
numeru o zamiarze stworzenia działu wspomnienio
wego o współczesnych zasłużonych postaciach dla roz
woju nauk medycznych oraz odrębny dział historycznej 
biografistyki medycznej ogniskujący uwagę na pionie
rach różnych dyscyplin medycznych których rocznice 
śmierci przypadają w roku ukazywania się kolejnych 
numerów „Archiwum Historii i Filozofii Medycyny”. 
Historia wielkopolskich lekarzy niezłomnych autorstwa 
Pawła Hajkowicza oraz biogram Tadeusza Bala, którego 
50 rocznica śmierci przypadnie w przyszłym 2017 roku 
niech stanowią ku temu istotny przyczynek i inspirację.


