
OD REDAKCJI 

Zeszyty 11 i 12, Jesień i Zima 1992 r" ukazują się łącznie, 

Pragniemy w ten sposób utrzymać szeroką ofertę tematyczną 
i jedncześnie przybliżyć, być może tylko wąskiemu gronu czytelników 
wysoce specjalistyczną i bardzo obszerną pracę Sławomira Sidorowi
cza, Autora Wrocłwaskiego Inwentarza Zależności od Alkoholu 
- WIZA, który wykonał kolejny znaczący krok w metodzie pomiaru 
zespołu zależności alkoholowej. 

Wykorzystanie nowoczesnych technik pomiaru, w tym techniki 
tomokomputerowej, w badaniach ukrytych klinicznie zmian struk
tury i funkcji ośrodkowego układu nerwowego u osób uzależnionych 
od alkoholu, poszerza naszą wiedzę i zarazem odsłania nowe 
nierozpoznane dostatecznie strony zjawiska. 

Oprócz tej pracy, podwójny zeszyt wypełnia jedenaście innych 
tekstów autorskich i trzy sprawozdania z konferencji. 

Skomplikowane problemy pojęciowe i prawne związane z od
powiedzialnością karną pijących przestępców rozważa Janusz Heitz
man w obszernej pracy przeglądowej, 

W dziale "z warsztatów badawczych" przeważa problematyka 
uzależnień od alkoholu. 

Zespół badawczy Andrzeja Jakubika prezentuje swoją kolejną 
pracę porządkującą obraz osobowości u osób uzależnionych od 
alkoholu, Inna grupa badaczy z IPiN, Miaria Załuska (i inni) opisuje 
czynniki skłaniające pacjentów do uczestnictwa w mitingach AA. 
Zofia Pakuła i Joanna Meder ocenily wartość treningu odmowy picia 
w rehabilitacji osób uzależnionych, a rehabilitacyjną sprawność 

klubów abstynenta poddali ocenie Grażyna Świątkiewicz i Jacek 
Morawski, 
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Praktyka krajowych placówek zdrowia w zakresie badań wy
krywających w organiźmie pacjentów substancje psychoaktywne 
została poddana ocenie przez Bogdana Szukaiskiego i Halinę 

Matsumoto. 
Zakres, w jakim poradnie uzależnień lekowych wypełniają swoje 

funkcje profilaktyczne opisują i oceniają Celina Godwod-Sikorska 
i Janusz Sierosławski. 

Czy marihuana i amfetamina były popularne wśród warszawskich 
studentów w roku 1992, opowiada Antoni Zieliński. 

W dziale zagranicznym zwraca uwagę tekst Sidsela Eriksena 
opisujący w jaki sposób duńscy browarnicy przyzwyczajali swoich 
rodaków do picia piwa. 

Programy Światowej Organizacji Zdrowia podejmujące problemy 
dzieci w rodzinach alkoholików i narkomanów przybliża tekst 
nadesłany przez Paolo Crocchio. 

Opis zmian w administracji amerykańskiej, związanych z przesu
nięciem celów na osłabianie popytu, przedstwiony przez Tadeusza L. 
Chruściela, powinien dostarczyć wzorów naszym reformatorom 
administracji rządowej. 
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