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SZANOWNI CZYTELNICY PRZEGLĄDU TERAPEUTYCZNEGO, 
 

Po dwóch  latach od ukazania się naszego czasopisma, oddajemy do rąk 

Państwa kolejny, czwarty numer PRZEGLĄDU TERAPEUTYCZNEGO. Podobnie jak 

w poprzednich wydaniach, tematyką przewodnią jest  zdrowie, jego promocja, 

wspomaganie oraz przywracanie. Wszystkie prezentowane tutaj materiały, tak jak 

dotychczasowe, otrzymały pozytywne recenzje. Autorką dwóch pierwszych artykułów 

jest Danuta Michałowska. W obu zajmuje się koncepcjami zdrowia i choroby. 

Najpierw przedstawia historię edukacji prozdrowotnej, następnie pokazuje, jak 

zmiany w podejściach do problematyki zdrowia wpływają na  rozpowszechnienie tej 

idei, na dobór celów, treści i metod pracy. Warto przyjrzeć się, jak edukacja 

prozdrowotna jest realizowana w praktyce. Badania pokazują, że właściwie 

prowadzona, może rozwinąć znaczne zasoby jednostki i wspomóc ją w rozwoju. 

Funkcjonowanie seksualne to jeden z ważnych elementów, składających się 

na zdrowie człowieka. Izabela Stankowska opisuje, jakie trudności, w związku z 

podejmowaniem aktywności seksualnej, napotykają osoby w okresie starzenia się i 

starości oraz, jakie czynniki sprzyjają pozytywnemu rozwiązaniu kryzysów tego etapu 

życia. Izabela Stankowska zwraca uwagę na szkodliwy wpływ mitów istniejących 

wokół seksualności osób starszych. Natomiast niewierność kobiet  to temat, którym 

zajęła się Anita Machaj. Autorka  wyjaśnia przyczyny zjawiska, a także opisuje 

konsekwencje, z jakimi spotkać się mogą kobiety, które zdecydowały się na zdradę. 

Temat prowokuje do dyskusji nad modelem współczesnych związków 

heteroseksualnych i roli wierności oraz trwałości w relacjach partnerskich.    

Kolejne publikacje mają formę prezentacji, przy czym jedna z  nich wykonana 

została jako plakat. Problematyka tutaj podjęta, podobnie jak w dwóch ostatnich 

artykułach, dotyczy różnych aspektów seksualności człowieka. Pierwsza z 

prezentacji, autorstwa Edyty Łopackiej - Sęczyk oraz Anity Machaj, nosi tytuł 

„Przyczyny niewierności w związkach heteroseksualnych”. Nawiązuje ona do 

wcześniejszego artykułu, z tym jednak, że temat zdrady ujęty został tym razem 

szerzej, z uwzględnieniem obu płci. Druga z kolei prezentacja, nt.: „Sadyzm 

seksualny”, została przygotowana przez Izabelę Stankowską. Omówione są w niej 

przyczyny, objawy i rodzaje sadyzmu. 
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 „Stan (nie)idealny - stan realny, czyli o równości płci w praktyce edukacyjnej”, 

to z kolei tytuł publikacji, przygotowanej przez Ewelinę Flatow. Autorka zastanawia 

się   między innymi,  jaki wpływ na  rozwój jednostki ma fakt propagowania i 

akceptowania w praktyce edukacyjnej  tzw.: „spolaryzowanej wersji świata”.  Ten cykl 

prezentacji zamyka materiał przygotowany przez, wspominane już wcześniej, Edytę 

Łopacką - Sęczyk oraz Anitę Machaj. Praca zatytułowana: „Psychologiczne i 

społeczne wyznaczniki  postrzegania i używania własnego ciała” zawiera rozważania 

koncentrujące się wokół pojęć „płeć” i „cielesność”, zwłaszcza wokół kwestii 

„dyscyplinowania ciała” oraz  możliwych, negatywnych konsekwencji tego zjawiska. 

 Tradycyjnie już, numer kończy sprawozdanie z konferencji. Tym razem jest to 

relacja Anny Gulczyńskiej i Barbary Jankowiak z XIV Ogólnopolskiej Konferencji 

Naukowej Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego nt.: „Seksualność człowieka - 

zdrowie, patologia, leczenie”. 

 Wszystkim autorom serdecznie dziękujemy za przygotowanie interesujących 

materiałów. Mamy jednocześnie nadzieję, że nasi Czytelnicy uznają je za ciekawe i 

przydatne w swojej działalności zawodowej. Natomiast na nowe artykuły, 

prezentacje, recenzje i sprawozdania czekamy pod adresem:   

redakcja@ptt-terapia.pl 
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