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SZANOWNI PAŃSTWO, CZŁONKOWIE ORAZ SYMPATYCY 

POLSKIEGO TOWARZYSTWA TERAPEUTYCZNEGO 
 

Zgodnie  z zapowiedzią, oddajemy do rąk Państwa kolejny, drugi numer 

„Przeglądu Terapeutycznego”. Spośród materiałów, które napłynęły do Redakcji, 

wybraliśmy tylko niektóre. Spędziliśmy wiele czasu, analizując nadesłane prace.  

Zdarzało się, że - korzystając z dobrodziejstwa Internetu - dyskutowaliśmy z 

autorami, proponując drobne korekty. Bardzo konsekwentnie stosowaliśmy 

kryterium, by  w „Przeglądzie Terapeutycznym” znalazły się tylko te publikacje, które 

spełniły  zasady naszego regulaminu i otrzymały pozytywne recenzje. Recenzentami 

były osoby, należące do Rady Naukowej czasopisma lub Recenzenci zewnętrzni, 

specjalizujący się w określonej problematyce. Zainteresowania wszystkich autorów, 

których prace ostatecznie zamieściliśmy, koncentrują się wokół kwestii dokonywania 

pozytywnych zmian w życiu jednostki i jej środowisku. Podejmowane przez nich 

rozważania dotyczą zasadniczo dwóch obszarów: promowania zdrowia oraz jego 

przywracania.  

W pierwszym artykule A. Widera- Wysoczańska omawia pojęcia dotyczące 

chronicznych urazów oraz pokazuje model pracy z różnymi grupami pacjentów, 

którzy ich doświadczyli. Natomiast W. Wypler, w kolejnej pracy,  rozważa  możliwości 

zastosowania NLP w psychoterapii. Autor wskazuje obszary kontrowersyjne i 

potencjalne niebezpieczeństwa, wynikające ze stosowania tej metody przez 

niewłaściwe osoby.  Trzeci artykuł, autorstwa M. Filipiak dotyczy problemów osób 

dorosłych, które wychowywały się w rodzinie z problemem alkoholowym. M. Filipiak 

pokazuje między innymi, jakie znaczenie ma dla tych osób wsparcie ze strony grupy 

DDA. Ta sama autorka rozpoczyna cykl prezentacji. Przedstawia ona swoje badania 

na temat funkcjonowania seksualnego DDA. Wyniki badań wskazują, że dorosłe 

dzieci alkoholików doświadczają wielu trudności w tym obszarze.  

 Druga  spośród prezentacji  nosi tytuł: „Analiza postaw pacjentów wobec 

psychoterapeutów”. Jej autorki, A. Gulczyńska i B. Jankowiak,  przytaczają wyniki 

badań własnych. Wynika z nich między innymi, że wiele osób zwracających się po 

pomoc, oczekuje od terapeuty rady i przejęcia odpowiedzialności za niektóre decyzje 

życiowe.  
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 E. Kasperek-Golimowska, również w formie prezentacji, próbuje odpowiedzieć 

na pytanie: czy w Polsce jest potrzebny pedagog zdrowia? Autorka prezentuje 

podstawowe założenia i cele specjalności: pedagogika zdrowia, a także pokazuje 

losy jej niektórych absolwentów. E. Kasperek-Golimowska podejmuje także 

rozważania na temat realizacji idei zdrowotnych w polskiej szkole. Promowanie 

zdrowia wśród kadr medycznych, to wątek podjęty w ostatniej prezentacji. E. 

Kasperek-Golimowska oraz A. Woźniak  zajęły się zjawiskiem przeciążenia pracą 

lekarzy. Autorki przedstawiają wyniki badań własnych. Z badań tych wynika, że 

lekarzom potrzebne jest wsparcie w zakresie radzenia sobie z obciążeniami 

zawodowymi. 

Drugie wydanie „Przeglądu Terapeutycznego” kończą „Recenzje i 

komunikaty”. W tej części znajdziecie Państwo komentarz L. Gapika na temat 

nowego, rozszerzonego wydania książki J. C. Czabały pt. „Czynniki leczące w 

psychoterapii”, a także sprawozdanie z dwóch konferencji. Jedną z nich nt. „Sprawcy 

przemocy w rodzinie - spojrzenie systemowe a rzeczywistość penitencjarna”, 

współorganizowała Sekcja Ekspertyz Sądowych i Penitencjarystyki PTT - 

sprawozdanie przygotowali Z. Bielan i A. Machaj. Natomiast K. Redzimska 

przygotowała sprawozdanie z Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego nt. „Oblicza 

współczesnej psychoterapii”, którego organizatorem była Sekcja Psychoterapii 

Nerwic i Zaburzeń Psychosomatycznych PTT. Mamy nadzieję, że zaprezentowane 

tutaj materiały okażą się dla Państwa przydatne. Życzymy zatem interesującej lektury 

i jednocześnie przypominamy, że dalsze nadsyłane do nas prace, wobec których 

procedura kwalifikacyjna (analiza treści, korekty, recenzja, ostateczne zatwierdzenie 

do publikacji) zakończy się do października 2007 - zostaną dołączone jeszcze do 

obecnego, drugiego numeru czasopisma. Natomiast późniejsze opracowania, do 

których nadsyłania również zachęcamy, ukażą się w numerze trzecim „Przeglądu 

Terapeutycznego”.  

  Materiały prosimy nadsyłać na adres Redakcji:  redakcja@ptt-terapia.pl  
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