Od Redakcji

Szósty numer "Alkoholizmu i Narkomanii" - "Lato 1991" trafi do
prawdopodobnie w początkach zimy. Z podobnym
opóźnieniem drukowaliśmy poprzednie numery pisma. I to jest rzecz,
może i nie najpoważniejsza, lecz taka, którą chcielibyśmy zmienić
- mieścić się w rytmie pór roku.
Druga sprawa, ważniejsza, wiąże się z zawartością naszego pisma.
Jest ono redagowane prawie w takim samym stopniu przez nas jak
i przez naszych Czytelników - Autorów. Wybieramy bowiem do
druku to, co do redakcji dociera i zyskuje aprobatę recenzentów.
Ostatnio zaś, jakbyśmy powiedzieli "z numeru na numer" nadchodziło do nas coraz mniej tekstów z zakresu narkomanii. I tak oto,
wspólnie z naszymi Czytelnikami - Autorami doszliśmy do zeszytu
szóstego wypełnionego prawie zupełnie problematyką alkoholową.
Pismo nasze żyć może i rozwijać się tylko z woli Jego Czytelników.
Bez życzliwego odzewu, nie jesteśmy w stanie przywrócić takich
proporcji tematycznych, aby zawartość była zgodna z tytułem.
Apelujemy zatem o nadsyłanie tekstów. Zachęcamy, zwłaszcza
młodych Autorów (bo tych uznanych od dawna już "zamęczamy"
przypominaniem o naszym istnieniu), do rozwijania na naszych
łamach dyskusji naukowej. Zapewniamy dość szerokie forum, docieramy bowiem do kilkudziesięciu ośrodków naukowych w kraju i do
kilkunastu za granicą.
Zeszyt szósty wypełnia jedenaście tekstów autorskich, poświęco
nych problematyce alkoholowej. Otwiera go - dokonany przez Kirę
Gerard - przegląd badań z lat 1986-90 dotyczących rozmaitych
eksperymentów prewencyjnych na terenie szkół. Tekst kolejny, Jacka
Moskalewicza, prezentuje aktualną sytuację alkoholową w Szwecji,
USA i w Wielkiej Brytanii. Te trzy kraje, jak pisze autor, to przykład
trzech orientacji w polityce społecznej wobec alkoholu.
Z "Warsztatów Badawczych" - działu, jak zwykle najpojemniejszego, polecamy następne cztery prace wnoszące - zdaniem Wojciecha Kostowskiego - ważny wkład do rozwoju farmakoterapii
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i biologicznych podstaw wiedzy na temat uzależnień od alkoholu.
Piąty tekst z tego działu jest kolejnym przyczynkiem do poznania
choroby alkoholowej - tym razem - trójki Autorów z Wrocławia:
Joanny Hauser, Wandy Szczepańskiej i Włodzimierza Strzyżews
kiego ..
Dalej, Maciej Połyska, daje własną odpowiedź na pytanie, co ludzi
powstrzymuje przed korzystaniem z usług lecznictwa odwykowego.
Warto też zapoznać się, w jaki sposób Jacek Moskalewicz i Janusz
Sieroslawski określają i objaśniają aktualne trendy spożycia alkoholu w naszym kraju.
Na pytanie, czy picie alkoholu może skracać życie mężczyzn
w Polsce, próbuje dać odpowiedź Bogdan Wojtyniak (i inni).
Z działu zagranicznego polecamy pracę badawczą Moskiewskiego
Centrum Bio-medycznych Problemów Narkologii: Lwa Miroszniczenki i Włodzimierza Pelipasa. Rzecz dotyczy następstw kampanii
antyalkoholowej, przeprowadzonej w latach 1985-87 środkami administracyjnymi.
W dziale "Recenzje i Polemiki" znaleźć można recenzję Ignacego
Walda książki R. L. Hubbarda (i innych) prezentującej wyniki
amerykańskiego programu przeciw narkomanii, zrealizowanego
w latach 1969-1981 oraz dwie recenzje Anny Pohoreckiej prac
prezentujących amerykańskie propozycje interwencji środowiskowej
w leczeniu uzależnień.
Z działu "Sprawozdań" polecamy zwłaszcza opis brytyjskich
doświadczeń w zapobieganiu HIV wśród narkomanów - owoc
podróży Celiny Godwod-Sikorskiej.

6

