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00 REOAKC~I 

Oddajęc w r9ce Czyt,elnik6w pierwszy zeszyt -Alkohollz.u 1 

Narkomanii- /Jes1eń 1988/ pragn~emy podzielić slV paro~a uwa_ 

gami na temat idei, celu 1 zawartości tego pisma. 

Zeszyty. wydawane z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Pay. 

chiatrycznego 1. Instytutu Psychiatr-11 i Neurologii w Warszawie, 

poświęcone będę problemom zwiozanym z alkoholem 1 innymi sub. 

stancjami uzależnlejęcyml. Wydawnictwo to pomyślane jeko in_ 

terdyscyplinarne pow.tnno wypełnić,odczuwanę dotkliwie przez 

pracowników nauki, służby zdrowia, oaoby pomagajQce ludziom z 

problemami alkoholowymi i działaczy społecznych. lukę w naszv

czasopiśmiennictwie naukowym. Wyniki badań wielu' placówek nau

Kowych, skupionych w latach 1961-1985 wokół programu międzyra

so~towego MR.II.22 -Zdrowotne i społeczne problemy zw1Qzane z 

alkoholem i innymi substancjami uzależniajQcymi-. 8 nast,pnie 

w latach 1986-1990 wokół CPBR 11.8. ·Zapobieganie skutko. al. 

koholizmu i narkomanii-, rozrzucone były w wielu czasopismach 

naukowych i popularyzatorskich oraz w ukazujęcych slł ze znacz

nym opóźnieniem wydawnictwach księżkowych. Szereg ciekawych 

rezultatów badawczych prezentowanych w różnych gremiach nauko_ 

wych w og61e nie było publikowanych, krężęc wśród zaintereso_ 

wanych w maszynopisach będź materiałach kongresowych, Chcieli

byśmy. aby nasze pismo, szeroko otwarte na wszystkie metodolo

gicznie poprawne i naukowo frapujęce praca z tej dziedziny. 

przyczyniło się do rozwięzania tego problemu. 

Zainteresowanie redakCji nie ogranicza si, do w,sko pOj,_ 

tej problematyki uzależnień. ale obejmuje csły kompleks zagad

nień. więżęcych się z piciem alkoholu i uot:ywaniell środków od7J

rzających. Takie spOjrzenie _ uwzględniajęce nia tylko aepekty 
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medyczne. biologiczne. biochemiczne czy farmakologiczne. ale 

także socjologiczne, psychologiczne. prawne i ekonomiczne .• 

może Bt8G się pod8tawq do wypracowania całościowej strategii 

rozwlQzywania problemów, zwlęzanych z alkoholem 1 innymi subs_ 

tancjami uzeleżniajęcymi. Powołane wydawnictwo może stać się 

czynnikiem ,integruj,fl!Icym erodo\'liska badawcze. Ponadto wydaje się 

ono również niezbędnym uzupełnieniem CPBR 6twarzajęc płasz

czyznę wymie~y myśli. umożliwlejęc popularyzację i wdrażanie 

wyników badań oraz wypracowanie nowej koncepCji badań na przy

szłoŚć. 

Chcielibyśmy. aby w każdym zeszycie znajdowały się wyniki 

prac badawczych z różnych dyscyplin naukowych, prace poględowe. 

recenzje pr.ac naukowych la w szczególności trudno dostępnych 

wydawnictw zagranicznych/ oraz sprawozdania z l(onferenCji nau_ 

kowych. W zeszytach powinny znaletć si, prace poświęcone hiSto_ 

rii problemów zw1ęzanych z alkoholem i narkotykami, ró:tnorodhe 

syntezy'! prace teoretyczne, ekspertyzy i materiały przygotowa_ 

ne przez wsp6łpracujęcych z nami autorów zagranicznych. 

W najbli:tszych zeszytach chcielibyśmy równie:t zamieścić 

głosy polemiczne na t8mat przyszłego kształtu programu badaw

czego na lata 1991 .. 1995. Dyskusja ta. którą otwieramy publikowa_ 

nym w tym zeszycie artykułem Ignacego Walda. powinna się przy_ 

czyniĆ do większego skoncentrowania posiadanego w krajU poten_ 

cjału badawczego wokół najważniejSzych problemów badawczych _ 

oraz do wzmożenia kreatywności programu. 

Interdyscyplinarny charakter zeszytów, jak również rozmiar 

i zróżnfcowanie pola badawczego. spowodować może pewne "materii 

pom1eszs'nis" w poszczególnych numerach pisma. Chcielibyśmy by 

zagrożenie to stało się nie wadę, a zaletę pisma. By spo~odawa

ło, że widzenie 'uzależnień stanie się bardziej wszechstronne i 
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multidyacyplinarne,uwzględniajęce rótnorodne aspekty wspólnego 

przedmiotu badań. Tym niemniej, dla zwiększenia atrakcyjnoŚci 

pisma dla różnych środowisk Czytelników, w poszczególnych ze

szytach połotony będzie nacisk na wybrane dyscypliny i rodzaje 

uzależnień. Tak więc'w przyszłości planujemy. aby pewne zeszy

ty były poświęcone w większym stopniu alkoholizmowi, a inne -

narkomęnl1, aby dominantę jednych były sprawy medyczne, innych 

farmakologiczne, a jeszcze innych - społeczne. W jaki sposób 

wywiQ~emy się z tych zamierzeń _ pokaże czas i osądzę Czytel

nicy. 

"Ignacy Wald 

O PRZYSZŁY KSZTAŁT PROGRAMU BADAWCZO-ROZWOJOWEGO 

Według zgodnej oceny ekspertów zagrożenia spowodowana 

przez działalność człowieka wywierają ogromny wpływ na stan 

zdrowia ,Jopulecji. Takie czynniki" jak alkohol. tytoń. inne 

substancje psychoaktywne" niewłaściwe tywienie" niewłaściwy 

tryb tycia c zanieczyszczenie środowiska życia człowieka. wpły

waję na występowanie zaburzeń zdrowia. obniżenie jakości i 

skrócenie trwania życia. Szczególne znaczenie maję zagrożenia 

z ...... ~owia 1.życia spowadowane przez alkohol. Problemy związane z 

alkoholem i innymi substancjami uzależniającymi nalezą do naj_ 

bardziej widocznych zagrożeń współczesnego świata. Stanowią 

ona dotl,llwe obciążenie dla gospodarki Ił zabu rzaj ą życie jedno

stek ~ funkcj onowan1e rodzin" środowiska f zespołów pracowniczych. 

PachłaniajQ znaczną częśc fundusz6w publicznych II przeznaczonych 

na ochronę zdrowie" opiekę społeczną i och."onę porządku publicz_ 

nego u 
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