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OD REDAKCJI

Szanowni i Drodzy Czytelnicy,
W tym roku nastąpiła zmiana Redaktora Naczelnego kwartalnika "Alkoholizm
i Narkomania". Pan dr n. med. Zenon Kulka w związku ze zmianą miejsca pracy nie
może dłużej pełnić tej funkcji. Przez osiem lat redagowania "AiN" swym zaangażo
waniem i pracowitością sprawił, że czasopismo to stało się regularnie ukazującym
się kwartalnikiem o coraz wyższym poziomie profesjonalnym i coraz lepszej szacie
graficznej. Zajego kadencji pismo ukazało się również w wersji internetowej. Chciałbym mu bardzo pogratulować tego osiągnięcia i podziękować za lata pracy!
Na zaszczytne, ale i bardzo odpowiedzialne stanowisko Redaktora Naczelnego
powołano mnie. Zdając sobie sprawę, jak trudne będzie dorównanie doktorowi Kulce w sprawowaniu tej funkcji, pragnę zapewnić, że dołożę wszelkich starań, aby tak
się stało.

Jednocześnie zwracam się do wszystkich Czytelników "Alkoholizmu i Narkomanii" o zgłaszanie postulatów, w jaki sposób można nasze czasopismo uczynić jeszcze
lepszym forum publikacji naukowych. Oczekuję na propozycje w tej sprawie. Liczę
też na bardziej aktywną postawę środowisk naukowych. Nasze łamy czekają na Pań
stwa doniesienia.
Niestety, na wstępie przynosimy i bardzo złą wiadomość. Zmarł p. profesor Andrzej Piotrowski - jeden z pierwszych psychiatrów, który w sposób naukowy zajmował się problemami uzależnień, i który był jednym z inicjatorów wydawania "Alkoholizmu i NarkOlnanii".
Oprócz krótkiej notatki o tym zasmucającym wydarzeniu, Czytelnicy będą mogli znależć w tym numerze kwartalnika aż 4 prace poświęcone toksykologicznym aspektom
zatruć PMA. W ostatnim roku zaobserwowano w Polsce nowe zjawisko: na rynku narkotykowym pojawiły się wyjątkowo toksyczne tabletki naśladujące "ekstazy" - a zawierające m.in. PMA. Przynajmniej część z nich została wyprodukowana w Polsce. Spowodowały one w Polsce prawdopodobnie więcej zgonów niż w analogicznym okresie w reszcie Europy. Prace zawierają kliniczne objawy zatrucia PMA, opisy przypadków, opisują metody (w tym oryginalnie opracowane w Polsce) detekcji tych środków.
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Bieżący numer zawiera również sprawozdanie z postępów badań nad selekcją linii
szczurów preferujących alkohol i unikających go.
Mam nadzieję, że interesująca jest również praca na temat intencji palenia tytoniu
u nastolatków.
W innej pracy Czytelnik może zapoznać się z wynikami próby zastosowania oznaczania aktywności ~-heksozoaminidazy w moczu do detekcji nadmiemego picia u
żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową.

Kolejna praca dotyczy rzadko badanego u uzależnionych od alkoholu zjawiska,
jakim jest anomia.
Na koniec kazuistyczne doniesienie o interakcji melatoniny z alkoholem.
Przyjemnej lektury.
Redaktor Naczelny
dr n. med. Bogusław Habrat

