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SZANOWNI CZYTELNICY „PRZEGLĄDU TERAPEUTYCZNEGO” 

 

 

 W roku 2008 - POLSKIE TOWARZYSTWO TERAPEUTYCZNE uczestniczyło 

w organizacji trzech Ogólnopolskich Konferencji Naukowych. Pierwsza z nich, pt. 

„Psychologia w Internecie - Internet w psychologii. Zagadnienia metodologiczne, 

kliniczne, komunikacyjne i etyczne”,  odbyła się 8 maja 2008  na UKW, w 

Bydgoszczy. Była ona efektem  współpracy Sekcji Poradnictwa i Prezentacji 

Medialnych PTT (kierowanej przez prof. Ph.D. Bassama Aouila) z Instytutem 

Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Druga, miała miejsce 

6 czerwca 2008, na UAM w Poznaniu i nosiła tytuł:  „Współczesne kierunki 

profilaktyki zagrożeń cywilizacyjnych”. W organizacji Konferencji brali udział 

członkowie  Sekcji Psychoprofilaktyki i Promocji Zdrowia PTT (przewodniczy jej dr n. 

hum. Ewa Kasperek - Golimowska) oraz  zespół Zakładu Promocji Zdrowia i 

Psychoterapii WSE UAM, a także, działające przy Zakładzie, Koło Naukowe 

Studentów: „Ruch Twórczych Głów”. Temat trzeciej Konferencji brzmiał: 

„Seksualność człowieka w zdrowiu i chorobie”.  Organizatorami tego spotkania 

naukowego byli wyłącznie członkowie POLSKIEGO TOWARZYSTWA 

TERAPEUTYCZNEGO. Komitetom: Naukowemu i Organizacyjnemu przewodniczył 

Prezes PTT - prof. dr hab. n. hum. Lechosław Gapik, a Honorowym 

Przewodniczącym Komitetu Naukowego został prof. dr hab. n. med., dr h.c. mult. 

Kazimierz Imieliński. Konferencja odbyła się 17 października 2008, w Poznaniu, na 

terenie Hotelu „TRAWIŃSKI”. Wszystkie te konferencje były okazją do wymiany 

poglądów i doświadczeń na temat różnych zjawisk, tendencji, problemów, 

pojawiających się w obszarze działań promujących zdrowie oraz tych, które 

nakierowane są na jego przywracanie.  

 

UWAGA: Bliższe informacje na temat odbytych Konferencji PTT można znaleźć w zakładce: 

O nas/HISTORIA. 

 

Do redakcji PT napłynęły różne materiały, które prelegenci przedstawiali w 

ramach wspomnianych spotkań naukowych. Część z tych artykułów i prezentacji 

spełniała kryteria naszego regulaminu, dlatego postanowiliśmy już teraz wybrać 
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niektóre opracowania i włączyć je do obecnego wydania czasopisma. W ten sposób 

powstał PRZEGLĄD TERAPEUTYCZNY 5/2008.  Znajdziecie w nim Państwo między 

innymi: rozważania na temat  roli mediów w pomocy psychologicznej,  

charakterystykę współczesnych koncepcji profilaktyki zagrożeń cywilizacyjnych, a 

także treści odnoszące się do zdrowia seksualnego człowieka. Właśnie tej 

problematyce, czyli różnym aspektom seksualności człowieka w zdrowiu i chorobie, 

chcemy poświęcić także następny numer PRZEGLĄDU TERAPEUTYCZNEGO 

(6/2009),  publikując w nim między innymi dalsze prace przedstawione na naszej 

ostatniej Konferencji. 

Przypominamy, że dbając o wysoki standard naszego czasopisma, 

udostępniamy Czytelnikom tylko te publikacje, które otrzymały pozytywne recenzje. 

Natomiast na nowe artykuły, prezentacje, recenzje i sprawozdania czekamy - jak 

zwykle - pod adresem:  redakcja@ptt-terapia.pl .  

 

Prosimy także nie zapominać, że internetowa formuła naszego czasopisma 

umożliwia swobodne posługiwanie się kolorem, animacją i innymi formami 

graficznymi a ponadto zapewnia wielotysięczną rzeszę czytelników rekrutujących się 

z różnych środowisk - takich możliwości nie stwarzają żadne tradycyjne, papierowe 

wydawnictwa.  

     

 

 

W imieniu redakcji Przeglądu Terapeutycznego 

      Agata Woźniak - redaktor naczelny 
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