
prawdopodobnie odsetek narkomanów wśród nosicieli wirusa w Związku Radzieckim 

jest niewielki. ale należy się spodziewać wzrostu i tej kategorii zagrożenia. 

O ile 'wiem, autor rozszerzył obecnie swoje zainteresowania poza Gruzję, należa

łoby zatem życzyć sobie, aby w przyszłości prezentowana przezeń perspektywa 

była szersza nie tylko pod względem geograficznym are tematycznym. 

Ignacy Wald 

DRUG DEPENDENCE AND ALCOHOL - RELATED PROBLEMS. 

A MANUAL FOR COMMUNITY HE AL TH WORKERS WrTH GUrDELINES FOR 

TRAINERS (OPRACOWANIE ~ WIATOWEJ ORGANIZACJI ZDROWIA Z 1986 •• l 

Coraz c,zęściej w opracowaniach ~ wiatowej Organizacji Zdrowia pojawiają 

się propozycje różnych działań profilaktycznych. Podobny charakter ma omawiany 

tutaj poradnik dla pracowników zajmujących się zdrowiem publicznym. W Polsce 

nie ma takich pracowników, ich rolę powinni obecnie spełniać częściowo pracow

nicy pomocy społeczneJ, ale także pracownicy podstawowej opieki zdrowotnej: 

lekarze, pielęgniarki środowiskowe. Poradnik może być dla nich bardzo pożytecz

ny. Zawiera bowiem na 21 stronach najważniejsze i wystarczające informacje o 

rodzajach środków uzależniających, o tym na czym polega uzależnienie i jakie 

skutki psychosomatyczne niesie ono za sobą. A co jeszcze ważniejsze, dostarcza 

informacji w jaki sposób identyfikować (diagnozować) jednostki i rodziny zagrożone 

uzależnieniem. W przewodniku znajdują się także opisy sposobów pomagania oso

bom zagrożonym. Sposoby te to opis konkretnych działań • które mogą być podję

te z pacjentami i ich rodzinami, działań nie wymagających specjalistycnego przy

gotowania a skuteCznych. Jest to doskonałY przykład 'tzw. interwencji kryzyso

wych , czy interwencji mających na celu pomoc w rozwiązywaniu sytuacji prob

lemowych. 

Poradnik' zawiera także propozycje wykorzystania w pracy profilaktycznej róż

nego rodzaju instytucji społeczności lokalnych: szkół. stowarzyszeń. samorządu 

terytotialnego, instytucji wyznaniowych, grup samopomocy. 

Część dr:uga przewodnika zawIera informacje jak szkolić osoby zajmujące 

się zdrowiem w za~reste ich umiejętności działań profilaktycżnych. Umiejętności 

takich jak: prowadzenie wywiadu, pomoc w rozwiązywaniu problemów osobistych, 

rodzinnych i społecznych; umiejętność nawiązywania kontaktu z instytucjami lokal· 

nymi, umiejętność inicjowania i pomocy grupom wsparcia społecznego. 
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Poradnik opracowany jest przez 18 autorów z_. g kl"sjów współpracujących z 

WHO, którzy nawiązują. do sprawdzonych już doświadczeń praktycznych. Wydaje 

się, że powinien trafić do każdego lekarza podstawowej opieki i każdego pracow

ni ak pomocy społecznej. 

Czesław Czabała 

SUSA N MACGREGOR: ŚRODKI ODURZAJACE I SPOŁECZEŃSTWO 

BRYTY JSKIE, REAKCJE NA PROBLEM SPOŁECZNY W LATACH 

OSlEMDZIESIATYCH 7 Routledge, Londyn, 1989 

Recenzowana praca jest to zbiór jedenastu artykułów napisanych z wielu róż

nych, uzupełniających się, punktów widzenia. Rozdziały przedstawiają. zarówno 

krytycznę analizę .. epidemicznego" używania środków odurzających w latach osiem

dziesiątych jak i społeczne reakcje na to zjawisko. Używanie nielegalnych środ

ków odurzają.cych jest postrzegane w pierwszym rzędzie jako zjawisko społeczne. 

Praca winna być pozytywnie przyjęta , ponieważ dotychczasowy zakres badań nad 

odurzającymi ma charakter medyczny i oparty jest na świadczeniach. Wszystkie 

artykuły Są 'napisane dobrze i ciekawie, książka będzie nieWątpliwie szeroko czyta

na przez ludzi zaangażowanych w badania nad środkami odurzającymi w Wielkiej 

Brytanii i poza nią~ Odnoszą. się one w dużym stopniu do ludzi zajmujących 'się 

szerzej badaniami w dziedzinie polityki społecznej, oświaty zdro'wotnej, socjologii 

zdrowia i choroby. 

W pracy historycznej Virginia Berridge naświetliła wiele wspólczesnych kwestii 

dotyczących używania środków' odurzających. Swoją pracę zaczyna ona od wykaza

nia jak powstają polityczne argumenty bez uwzględnienia kontekstu historycznego. 

Następnie autorka kreśli podstawowe tematy w bieżącej polityce wobec środków 

odurzających i analizuje ich przeszłość historyczną. Autorka wyraża pogląd, że 

używanie środków odurzających staje się bardziej możliwe do zaakceptowania i 

normalne w dzisiejszym społeczeństwie, że zmieniają się określenia zjawiska nad

używania środków odurzających ze złego nawyku' do problemu cho~oby i następuje 

zmiana z teorii choroby do penalizowania, a także zmian~a roli zawodu medycz

nego. Mając sceptyczne podejście do problemu bezpośredniego związku pomiędzy 

'badaniami społecznymi, a kształtowaniem się polityki w Anglii, autorka twier

dzi, że analiza historyczna może uwypuklić potrzebę uświadomienia sobie czyn-

nikow determinujących postawy 

cje dokonanych wyborów. 

dążenia, jak j sugerować możliwe konsekwen-




