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Zeszyt Nr 5–2009
W następnym zeszycie „Psychiatrii Polskiej” znajdą Państwo między innymi następujące artykuły:

• Podwójna diagnoza a opiniowanie sądowo-psychiatryczne
Autorzy: Józef Kocur, Wiesława Trendak
• Zmienione unormowania powoływania biegłych lekarzy w postępowaniu
o ubezwłasnowolnienie
Autorka: Danuta Hajdukiewicz
• Zespół objawów odstawiennych po lekach antydepresyjnych w badaniach
naukowych – implikacje dla lekarzy i pacjentów
Autorzy: Janusz Heitzman, Magdalena Solak
• Przegląd badań efektywności terapii poznawczo-behavioralnej w zaburzeniach lękowych uogólnionych u osób w podeszłym wieku
Autorka: Magdalena Chojnacka
W zeszycie również nasze stałe rubryki, prezentacja nowych pozycji Biblioteki
Psychiatrii Polskiej.

Zapraszamy
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omówienia książek i czasopism
Neuropsychologiczne uwarunkowania kontroli
zachowania u dorosłych sprawców przestępstw
Pod redakcja Bożydara Kaczmarka, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009s

Monografia powstała w ramach realizacji projektu badawczego pt. „Neuropsychologiczna analiza regulacji i kontroli funkcji wykonawczych u dorosłych sprawców czynów
karalnych”. Książka stanowi bardzo udaną formę upowszechnienia wyników grantu, jest
jasno i starannie zredagowana, zawiera przy tym szereg informacji wprowadzających
czytelnika w szerszą problematykę neuropsychologii sądowej. Praca stanowi ważną i wartościową pozycję wydawniczą dla wszystkich interesujących się możliwościami wykorzystania w psychologii sądowej dorobku i metodologii współczesnej neuropsychologii. Jest
oryginalnym opracowaniem, zarówno w polskiej jak i światowej literaturze przedmiotu,
opisującym zależności, jakie występują pomiędzy wybranymi właściwościami procesów
poznawczych (przede wszystkim ich sztywnością) a skłonnościami do zachowań impulsywnych, gwałtownych i agresywnych, naruszających porządek prawny.
Oryginalny charakter ma przede wszystkim metodologia podjętych i przeprowadzonych badań tzn. wykorzystanie metod i procedur neuropsychologii klinicznej w odniesieniu do sprawców przestępstw. Najogólniej biorąc, recenzowane badania mieszczą się
w nurcie neuropsychologii sądowej, dziedziny nowej i tworzącej dopiero swoje podstawy
teoretyczne i metodologiczne. Neuropsychologia kliniczna jest w stanie wypełnić istotną lukę w badaniach nad rolą psychologicznych zmiennych i mechanizmów w genezie
zachowań przestępczych. Większość badań prowadzonych dotychczas w tym obszarze
miała co prawda charakter kliniczny, ograniczała jednak zakres i przedmiot inicjatyw poznawczych do konstruktów wyłącznie niemal związanych z perspektywą psychiatrycznej
psychologii klinicznej, analizującej i opisującej strukturalne i funkcjonalne zaburzenia
osobowości u osób naruszających prawo. Przedmiotem tych badań była kwestia stanu
zdrowia psychicznego przestępców, próba opisania mechanizmów motywacyjnych leżących u podstaw ich przestępnych zachowań, znaczenie osobowościowych i sytuacyjnych
czynników motywacyjno-kryminologicznych. W przypadku tych ostatnich koncentrowano
się przede wszystkim na takich formalnych właściwościach procesów motywacyjnych jak
siła i kierunek motywacji a także stopień samokontroli, z jakim działał sprawca. Podejście
powyższe od lat wykorzystywane było w opiniowaniu sądowo-psychologicznym odnośnie
stopnia poczytalności sprawcy czynu zabronionego. Pewnym ograniczeniem i słabą stroną
diagnostyki omawianego typu był ich fragmentaryczny czy też wycinkowy charakter,
nie pozwalający na całościowy, holistyczny opis psychicznego funkcjonowania sprawcy
tempore criminis. Perspektywa neuropsychologiczna stwarza możliwość przezwyciężenia wyżej wspomnianych diagnostycznych ograniczeń, stwarza bowiem realne szanse
na szerokie bardzo, wieloaspektowe podejście do czynności i zadań diagnostycznych.
Jest ono w stanie opisać nie tylko strukturę osobowości przestępcy, jej funkcjonalne
właściwości czy też przebieg procesów motywacyjnych, lecz także wskazać zależności,
jakie zachodzą pomiędzy strukturalnymi i funkcjonalnymi właściwościami ośrodkowego
układu nerwowego, a sprawnością i poziomem konkretnych funkcji psychicznych, bardziej złożonymi zależnościami zachodzącymi między nimi (na przykład poprzez opis tzw.
funkcji wykonawczych) oraz stwarza możliwości odniesienia opisanych właściwości do
konstruktu osobowości czy motywacji. Powstaje więc szansa, na „pełny” psychologiczny
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opis stanu i funkcjonowania psychicznego sprawcy przestępstwa, analizujący wyodrębnione zmienne i mechanizmy w aspekcie złożonych i skomplikowanych zależności
przyczynowo-skutkowych. Aktualny stan rozwoju psychologii klinicznej nie daje wciąż
podstaw do ostatecznych rozstrzygnięć w omawianej kwestii. Włączenie w proces diagnozy perspektywy neuropsychologicznej przybliża jednak ewidentnie taką możliwość.
Uważam, iż recenzowana książka wpisuje się w ten właśnie kierunek badań, co czyni ją
nadzwyczaj ważną i wartościową inicjatywą wydawniczą, przesądzającą o jej oryginalności
i praktycznej, opiniodawczej przydatności.
Książka ma konsekwentną i jasną konstrukcje. Składa się pięciu rozdziałów, wstępu
i wykazu cytowanej literatury. Mimo stosunkowo niewielkiej objętości udało się autorom
przekazać podstawy wiedzy dotyczącej organizacji strukturalno-funkcjonalnej mózgu
w regulacji procesów psychicznych oraz ich zaburzenia w postaci zachowań agresywnych (rozdział pierwszy autorstwa Anny Herzyk i Pawła Krukowa), a także problematykę
tzw. mózgu aspołecznego (rozdział drugi napisany przez Bożydara Kaczmarka). Kolejne
rozdziały książki są sprawozdaniem z przeprowadzonych badań empirycznych. Zgodnie
z obowiązującymi standardami obejmują one metodologię przeprowadzonych badań
neuropsychologicznych (autorzy: Beata Ledwoch i Paweł Krukow), prezentację wyników
badań z zakresu neuropsychologicznej analizy regulacji i kontroli funkcji wykonawczych
u dorosłych sprawców przestępstw i grup porównawczych (również autorstwa Beaty Ledwoch i Pawła Krukowa) oraz, ciekawy bardzo, ostatni rozdział monografii rozważający
zagadnienia związane z aplikacją badań neuropsychologicznych w prawie karnym (autorka
Beata Lewdoch).
Najmniejszych zastrzeżeń nie budzi zarówno sam model badawczy, sformułowane
pytania i hipotezy jak także operacjonalizacja wyodrębnionych zmiennych. Zastosowane
narzędzia badawcze (test WCST, historyjki obrazkowe B. Kaczmarka, Lista Spraw do
Załatwienia i Wieże Tower) są w pełni adekwatne do celu badań i charakteru zmiennych,
użyto ich przy tym w sposób profesjonalny, zgodny ze standardami diagnostycznymi
współczesnej neuropsychologii. Praca zawiera jasny i wyczerpujący opis metody, adekwatny dobór narzędzi pomiarowych, właściwy dobór sposobów analizy danych i procedur statystycznej analiz wyników. Niemała liczebność grupy kryterialnej (100 więźniów
odbywających karę pozbawienia wolności) oraz właściwie dobrane grupy kontrole (30
pacjentów neurologicznych i 70 osób zdrowych) pozwoliły na przeprowadzenie wielokierunkowej analizy porównawczej. Wprowadzenie dwóch grup kontrolnych okazało się
decyzją metodologicznie słuszną i uzasadnioną. W projekcie grantu planowano bowiem
jedynie grupę kontrolną składającą się z pacjentów z potwierdzonymi w badaniach neuroobrazowych uszkodzeniami mózgu w obrębie płatów czołowych. Kolejna, druga grupa
kontrolna umożliwiła odniesienie uzyskanych wyników nie tylko do osób ujawniających
ewidentną patologię (uszkodzenie OUN) lecz też do osób, u których prawdopodobieństwo
uszkodzenia mózgu było znikome. Powyższa zmiana metodologiczna stworzyła sprzyjające
warunki do szerszych porównań, umiejętnie wykorzystane przez realizatorów w sprawozdawczej i analitycznej części monografii.
Również analiza teoretyczna pracy nie nasuwa zastrzeżeń, jest jasna i przekonywająca.
W książce nie brakuje pogłębionych, oryginalnych, krytycznych odautorskich komentarzy.
Warto podkreślić, iż autorom udało się zachować stały a zarazem dość ogólny poziom
analizy i zapanować na dużą ilością wyników i różnymi kierunkami ich analizy. Dyskusja
wyników jest szeroka, wieloaspektowa, dobrze uwzględnia dane z literatury i umiejętnie do
nich nawiązuje. Autorzy ujawnili przy tym znaczną refleksyjność w formułowaniu sądów
psychologicznych oraz wysokie kompetencje merytoryczne w zakresie badanego problemu. Dostrzegają także praktyczne wnioski płynące z pracy, wskazują kierunki dalszych
badań. Aplikacyjna waga recenzowanej pozycji jest trudna do przecenienia, uzyskane przez
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autorów wyniki sprzyjają bowiem doskonaleniu trafności i rzetelności diagnozy sądowopsychologicznej, poszerzają istotnie jej zakres, stwarzają nowe perspektywy rozwojowe
dla szeroko rozumianej psychologii sądowej. Autorzy książki odnoszą uzyskane przez
siebie wyniki przede wszystkim do konstruktu poczytalności. Uważam, iż na aplikacyjną
wartość przeprowadzonych badań można i należy spojrzeć nieco szerzej. Możliwość odniesienia opisu zakłóceń funkcjonowania psychicznego człowieka do tych funkcji i procesów
psychicznych, które bezpośrednio zależą od struktury i biopsychicznych funkcji mózgu,
jest przydatna również w innych, niż wymienione przez autorów, obszarach psychologii
sadowej. Przykładem może być tu konstrukt „ubezwłasnowolnienia”, sytuacja, w której
analizuje się psychiczne przesłanki ważności czynności prawnych (swoboda i świadomość
w podejmowaniu decyzji i wyrażaniu woli), czy też, powracając do prawa karnego, różnego
rodzaju szkody i urazy psychiczne u ofiar przestępstw.
Przeprowadzone badania potwierdziły występowanie związku pomiędzy wysokim
poziomem sztywności poznawczej a predyspozycjami do popełniania ciężkich przestępstw
charakteryzujących się znaczną impulsywnością. Pociąga to za sobą trudności w możliwości
adekwatnej reakcji sprawców przestępstw w nieprzewidywalnych sytuacjach społecznych.
Sztywność poznawcza uniemożliwia bowiem prawidłowy wgląd w sytuację, zwłaszcza
taką, która nagle się zmienia.
Podsumowując powyższe uwagi należy stwierdzić, iż zarówno poznawcze jak i praktyczne walory recenzowanej książki uzasadniają wysoką ocenę jej naukowej wartości.
Referowane w pracy badania mają głównie charakter eksploracyjny. Jest to związane
przede wszystkim z ich nowatorskim i pionierskim charakterem. Niemniej wynikają z nich
bardzo konkretne wskazówki dotyczące celowości i sensowności podejmowania kolejnych tematów i problemów badawczych. Mogłyby one szerzej uwzględniać na przykład
osobowość sprawców przestępstw, w tym zwłaszcza strukturę i nasilenie agresywności
badanych czy też psychopatyczny charakter ujawnianych zaburzeń, charakteryzujący się
deficytem empatii. W świetle uzyskanych przez Autorów wyników ewidentna jest również
potrzeba odstąpienia od formalnoprawnych kryteriów przestępstw (kwalifikacja prawna
czynu) i zastąpienia jej kryteriami psychologicznymi (np. przewagą emocjonalnej bądź
instrumentalnej agresji w opisie zachowania przestępnego, czy też podziałem czynów na
przestępstwa „zorganizowane” i „niezorganizowane”). Kwalifikacyjne i prawne kryteria
przestępstwa nie mają bowiem charakteru psychologicznego.
Raz jeszcze warto podkreślić, iż przedstawione wyniki badań znacznie poszerzają
wiedzę na temat genezy i mechanizmów badanego zjawiska i podkreślają ich złożony,
wieloczynnikowy charakter. Prezentowany w monografii model badawczy, sformułowane i wyodrębnione poszczególne cele badawcze oraz operacjonalizacja wyodrębnionych zmiennych odpowiadają najwyższym standardom badawczym obowiązującym we
współczesnej psychologii. Należy również podkreślić, iż zrealizowany temat nie jest
repliką dotychczasowych badań neuropsychologicznych nad regulacją i kontrolą funkcji
wykonawczych u sprawców przestępstw lecz twórczym i oryginalnym przedsięwzięciem
badawczym.
Książka pt. Neuropsychologiczne uwarunkowania kontroli zachowania u dorosłych
sprawców przestępstw pod redakcja Bożydara Kaczmarka stanowi ważną i wartościową pozycję wydawniczą dla wszystkich interesujących się możliwościami wykorzystania
w psychologii sądowej dorobku i metodologii współczesnej neuropsychologii.
Józef Krzysztof Gierowski
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Anna Brytek-Matera
Obraz ciała – obraz siebie. Wizerunek własnego ciała
w ujęciu psychospołecznym
Warszawa 2008: Difin.

Problematyka obrazu własnego ciała zajmuje obecnie ważne miejsce w naszej kulturze,
w odniesieniu zarówno do kobiet jak i mężczyzn. Dbaniu o swój wygląd, podobnie jak
sprawności fizycznej poświęcamy wiele czasu i wysiłku, realizując tym samym istotne
kulturowo i społecznie wartości. O tym jak ważny jest, czy powinien być, nasz wygląd
dowiadujemy się z reklam, kolorowych czasopism, radiowych i telewizyjnych programów
– czasami w sposób bezpośredni, a kiedy indziej poprzez sugestie, iż jest to droga do szczęśliwego życia. Równocześnie w gabinetach psychoterapeutów pojawia się coraz więcej osób
dla których własny wygląd, a raczej realne czy też subiektywnie doświadczanie go zaczyna
być problemem. Czy jest to jedynie przewrażliwienie na punkcie swojego wyglądu, czy
też objawy emocjonalnych zaburzeń nie zawsze jest łatwe do rozstrzygnięcia.
Książka Anny Brytek-Matery porusza istotne współcześnie kwestie związane z obrazem własnego ciała, umieszczając je w kulturowym i społecznym kontekście. Zaczyna od
refleksji dotyczących problemów terminologicznych, a następnie przechodzi do omówienia
najczęściej spotykanych zaburzeń, takich jak anoreksja, bulimia, otyłość czy dysmorfofobia. Zaburzenia te omówione są z wielu, uzupełniających się, perspektyw. Począwszy od
klinicznej diagnozy, poprzez metody badania, etiologię, aż po terapię. Przy czym, co wydaje
się być wyjątkowo cenne, kwestie te odnoszone są zarówno do problemów stricte klinicznych, opartych na badaniach, jak i kontekstu kulturowego. Ten fakt jest o tyle istotny, iż
zaburzenia odżywiania uważane są obecnie za w znacznej mierze uwarunkowane wpływami
wzorców idealnej sylwetki ciała, która staje się swoistym fetyszem. Autorka nie ogranicza
się tutaj jedynie do problemów z obrazem własnego ciała, występujących u dziewcząt
i kobiet, ale zwraca uwagę na podobne problemy występujące u chłopców i mężczyzn,
opisując między innymi kompleks Adonisa. Wyraźnie zaznaczając na czym polegają różnice
pomiędzy doświadczaniem obrazu własnego ciała przez kobiety i mężczyzn. Takie ujęcie
zagadnień daje możliwość całościowego spojrzenia na omawiana problematykę. Omawiana
książka jest godna polecenia szerokiemu gronu czytelników. Specjalistom zajmującym
się zaburzeniami emocjonalnymi, studentom, zwłaszcza psychologii i medycyny, jak też
czytelnikom zainteresowanym problematyką psychologicznych i kulturowych aspektów
odżywiania się. Może być ona też przydatna tym wszystkim dla których własny wygląd
stanowi problem, pomagając im zrozumieć w jaki sposób zazwyczaj słabo rozpoznawane
kulturowe czynniki kształtują ich sposób doświadczania siebie.
Grzegorz Iniewicz
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REGULAMIN OGŁASZANIA PRAC
w „Psychiatrii Polskiej”

„Psychiatria Polska” jest organem
Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego,
czasopismem naukowym publikującym
przede wszystkim prace z zakresu psychiatrii, indeksowanym w: Medline/Index
Medicus, EMBASE/Excerpta Medica, Science Citation Index Expanded (SciSearch)
i Journal Citation Reports/Science Edition,
PsycINFO I.C.
W kwalifikacji prac do druku
uwzględniane są zasady Deklaracji Helsińskiej, w przypadku publikacji prac
badawczych – oceny komisji bioetycznych i stosowanie międzynarodowych
reguł prowadzenia eksperymentów na
zwierzętach.
1. Redakcja przyjmuje do druku:
a) prace oryginalne (badawcze, kliniczne,
doświadczalne, teoretyczne), b) prace poglądowe, c) prace kazuistyczne, d) doniesienia tymczasowe, spostrzeżenia kliniczne,
problemy dyskusyjne, polemiki, e) listy do
redakcji dotyczące prac publikowanych
w czasopiśmie, jak i problemów istotnych
dla naszego środowiska, f) notatki kronikarskie i informacyjne (w tym sprawozdania
ze zjazdów naukowych krajowych i zagranicznych, pobytów naukowych za granicą),
wspomnienia pośmiertne, komunikaty itp.,
g) omówienia książek. Redakcja nie publikuje w jednym numerze więcej niż dwie
prace tego samego autora.
2. Objętość – łącznie z rycinami, tabelami, wykazem piśmiennictwa i streszczeniem – nie może przekraczać dla prac oryginalnych, poglądowych i kazuistycznych 15
stron, doniesień tymczasowych i listów do

redakcji 5 stron, omówień książek, notatek
kronikarskich i informacyjnych i in. 2 stron
znormalizowanego maszynopisu.
3. Tekst prac oryginalnych winien być
podzielony na kolejne rozdziały: wstęp,
materiał, metoda, wyniki, omówienie wyników, wnioski.
4. W pracach oryginalnych, poglądowych, kazuistycznych oraz doniesieniach
tymczasowych, poniżej tytułu w języku
polskim należy wpisać tytuł w języku angielskim, następnie nazwisko autora, nazwę
instytucji i nazwisko jej kierownika. Dotyczy to publikacji, opartych na materiale,
metodologii i środkach tych instytucji.
Na ostatniej stronie pracy należy zamieścić adres dla korespondencji.
5. Do wszystkich prac należy dołączyć
streszczenie w języku polskim i angielskim
o objętości min. 150, maks. 250 słów. Do
prac oryginalnych, kazuistycznych oraz
doniesień tymczasowych powinno to być
streszczenie ustrukturowane. Należy w nim
wyróżnić w odrębnych akapitach: 1. cel
badań, 2. metodę, 3. wyniki, 4. wnioski.
Poniżej należy wpisać słowa klucze (nie
więcej niż trzy) spośród wymienionych
w Medical Subject Headings (MeSH).
6. Prace należy nadsyłać w 3 egzemplarzach maszynopisu, pisanych jednostronnie na
papierze formatu A4. Na jednej stronie powinno być 1800 znaków. Można to uzyskać:
a) pisząc na komputerze pismem Times New Roman CE 12 punktów, odstęp
między wierszami – 2, marginesy – lewy
3,5 cm, prawy 1 cm, górny 3,5 cm, dolny 3
cm (prosimy o nieużywanie pisma courier
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i innych krojów czcionki, zmniejszających
liczbę znaków na stronie).
b) wymaganą liczbę znaków na stronie
maszynopisu można osiągnąć pisząc 60
znaków w wierszu (przerwy między wyrazami liczą się jako znaki) i 30 wierszy
na stronie.
W momencie nadsyłania pracy do redakcji, oczekujemy jedynie maszynopisów.
Plik z elektroniczną wersją tekstu, uznaną
przez autora za ostateczną (zapisaną w edytorze Word dla Windows), należy nadesłać
po zapoznaniu się z recenzjami (patrz p. 12
regulaminu ogłaszania prac).
Tytuły i podtytuły powinny być pisane
pismem tekstowym (nie wersalikami).
W liczbach miejsca dziesiętne należy
oddzielać przecinkami (nie kropkami).
Akapity rozpoczyna się wcięciem przy
użyciu odpowiedniego polecenia z menu:
format, akapit, wcięcie pierwszego wiersza
(nie spacje czy tabulatory).
Tekst ma być zapisany w kolorze jednolitym czarnym. Należy usunąć z niego
wszystkie kolorowe zaznaczenia używane
podczas redagowania tekstu w edytorze.
Jest to szczególnie ważne podczas pracy
z edytorem wchodzącym w skład pakietu
Microsoft Office 2007. Używane w tym
programie w ekranowym trybie RGB kolory
składowe (niewidoczne na ekranie) utrudniają proces druku czarno-białego.
Tabele i rysunki należy dołączyć do artykułu osobno, wskazując w tekście miejsca,
gdzie mają być umieszczone. Tabele należy
wykonać w programie Word dla Windows
a wykresy (rysunki) w programie Excel,
CorelDraw lub Word dla Windows. Tabele,
wykresy i rysunki należy zapisać na dysku
jako osobne pliki w formacie programu,
w którym zostały wykonane. Szerokość tabel i rysunków nie może przekraczać 13 cm
(szerokość łamu czasopisma). W tabelach

i opisach rysunków należy używać pisma
Arial Narrow CE wielkości 10 punktów.
Ilustracje półtonowe należy zapisać na
dysku jako czarno-białe (odcienie szarości,
rozdzielczość 300 dpi), w formacie TIF lub
EPS, w proporcjach, w jakich mają być drukowane. W wypełnieniach wykresów nie należy
używać kolorów, tylko odcieni szarości lub
czarno-białych wzorów. Do artykułu należy
dołączyć wysokiej jakości wydruk czarnobiały tabel, wykresów i rysunków takiej
wielkości, jaka ma być publikowana. Ilość
tabel, wykresów i rysunków powinna być
ograniczona do niezbędnego minimum.
7. W celu uzyskania zwięzłości redakcja
uprzejmie prosi o uwzględnianie wyłącznie
niezbędnego piśmiennictwa, ściśle związanego z tematem pracy. W spisie piśmiennictwa należy podawać tylko te pozycje, które
są cytowane w tekście, przy czym w tekście
należy podać numer pozycji piśmiennictwa
w nawiasie kwadratowym. Każda pozycja
piśmiennictwa powinna być pisana od
nowego wiersza i poprzedzona numerem.
Należy przestrzegać jednolitej interpunkcji
(standard Vancouver) wg wzorów:
Zapis dla artykułu z czasopisma:
nazwiska autorów, inicjały imion, tytuł
artykułu, tytuł czasopisma (zgodny z Index Medicus), rocznik, tom, strony. Wzór:
Kowalski N, Nowak A. Schizofrenia –
badania własne. Psychiatr. Pol. 1919; 33:
210–223.
Zapis dla pozycji książkowej: nazwiska autorów, inicjały imion, tytuł, miejsce
publikacji, wydawca, rok wydania. Wzór:
Kowalski ZG. Psychiatria. Sosnowiec:
Press; 1923.
Zapis dla rozdziału z książki: nazwiska autorów, inicjały imion, tytuł,
W: nazwiska i inicjały imion redaktorów
tomu, tytuł, miejsce wydania, wydawca,
rok, strony. Wzór: Szymański BM. Stany
depresyjne. W: Kowalski AM, Głogowski P.

Regulamin ogłaszania prac

red. Podręcznik psychiatrii, wyd. 2. Krosno:
Psyche; 1972. s. 203–248. Numery stron
oddzielać należy pauzą bez odstępów a nie
dywizem (pauza krótka).
8. W każdej nadsyłanej pracy należy odnotować fakt jakiejkolwiek formy finansowania lub dofinansowania opisywanych badań
lub samego opracowania (np. w przypisie na
pierwszej stronie: „badania sponsorowane
przez firmę ...”) lub stwierdzić: „Badanie
nie było sponsorowane”. Do prac doświadczalnych zawierających wyniki badań na
ludziach (kryjących element ryzyka) należy
dołączyć pisemną akceptację projektu badań
właściwej terenowej komisji etyki.
9. Redakcja prosi uprzejmie o przestrzeganie poprawności mianownictwa psychiatrycznego oraz stosowania międzynarodowych (niefirmowych) nazw leków. Należy
stosować skróty wg międzynarodowego
układu jednostek miar (SI).
10. Do pracy należy dołączyć oświadczenie, że nie została ona skierowana do
druku w innym czasopiśmie.
11. Autorzy po nadesłaniu pracy otrzymują zawiadomienie o jej nadejściu, co nie
jest równoznaczne z przyjęciem pracy do
druku. Prace nie odpowiadające wymaganiom regulaminu będą odsyłane autorom do
przeredagowania i nie będą rozpatrywane
merytorycznie przed doprowadzeniem ich
do poprawności formalnej. W razie nieza-
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kwalifikowania pracy do druku redakcja
zwraca ją autorowi.
12. Prace oryginalne, poglądowe i kazuistyczne oraz doniesienia tymczasowe
i spostrzeżenia kliniczne są recenzowane
anonimowo przez co najmniej dwóch recenzentów. Po otrzymaniu uwag recenzentów,
autor proszony jest o nadesłanie tekstu
z uwzględnionymi ewentualnymi uwagami
recenzentów, w formie elektronicznej (patrz
p. 6) w terminie do 3 miesięcy. Niedotrzymanie tego terminu będzie uważane
za rezygnację z publikacji tej pracy. Zakwalifikowanie pracy do druku następuje
po otrzymaniu pliku zawierającego zmiany
sugerowane przez recenzentów i wydruku
tekstów oraz rysunków, wykresów itp., spełniajacych wszystkie wymogi merytoryczne
i formalne.
13. Redakcja zastrzega sobie prawo
poprawienia usterek stylistycznych i mianownictwa oraz dokonywania potrzebnych
skrótów bez porozumienia z autorem.
14. Autorzy otrzymują po 20 odbitek na
koszt redakcji.
15. Jeżeli autor otrzyma korektę do poprawy, należy poprawić tylko rzeczywiste
błędy druku. Korekta po poprawieniu i podpisaniu przez autora winna być odesłana
w określonym przez redakcję terminie.
W przypadku niedotrzymania tego terminu,
redakcja nie gwarantuje uwzględnienia poprawek dokonanych przez autora.

Dofinansowanie naukowych wyjazdów zagranicznych
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego informuje o możliwości
uzyskania przez członków zwyczajnych Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
dofinansowania ich udziału w zjazdach, sympozjach i konferencjach naukowych odbywających się za granicą. Zasady przyznawania dofinansowania określają załączone
„Zasady”. Komitet „Konferencje Naukowe PTP” ZG PTP gromadzi na ten cel środki
na koncie:
Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Konferencje Naukowe, ul. Kopernika 21B
31-501 Kraków, w Banku PKO SA, Oddz. w Krakowie, Rynek Gł. 31, nr rachunku:
12401431-7001815-2700-401112-001.
Zarząd zachęca członków towarzystwa do korzystania z tej możliwości, a także
do pozyskiwania sponsorów dla tej działalności.
Wnioski o dofinansowanie należy składać na adres komitetu na ręce prof. dr. hab.
med. Jacka Bomby.
Zasady dofinansowania przez Zarząd Główny wyjazdów na zjazdy, sympozja,
konferencje naukowe za granicą z funduszu „Konferencje Naukowe PTP”
1. Z refundacji kosztów udziału w zjazdach, konferencjach, sympozjach naukowych za granicą korzystać mogą członkowie zwyczajni Polskiego Towarzystwa
Psychiatrycznego.
2. Refundacja nie może przekroczyć równowartości 1000 USD
3. Refundacja może być rozliczona jako:
a. stypendium ZGPTP (tzn. jako opodatkowany przychód)
b. delegacja – przy czym jej koszty nie mogą przekroczyć kwot określonych w pkt. 2.
4. Wniosek o dofinansowanie powinien wyprzedzać termin zjazdu i zawierać:
a. potwierdzenie członkostwa zwyczajnego z datą przyjęcia do PTP, dokonane
przez sekretarza oddziału, oraz opłacenia składek członkowskich dokonane przez
skarbnika oddziału
b. informację o imprezie
c. kopię streszczenia zgłoszonego doniesienia
d. kopię potwierdzenia przyjęcia doniesienia do programu zjazdu
5. Dofinansowanie może być przyznane tylko jednemu autorowi w przypadku
prezentacji prac zbiorowych.
6. Osoby korzystające z dofinansowania składają Zarządowi Głównemu sprawozdanie ze sponsorowanego wyjazdu w takiej formie, by mogło być opublikowane
w czasopiśmie towarzystwa.
7. Niniejsze zasady zostały przyjęte przez Zarząd Główny na posiedzeniu w dniu
7 kwietnia 1995 r.
8. W dniu 6 czerwca 2006 Zarząd Główny zmienił treść pkt 2 Regulaminu. Stypendium nie może przekraczać 1000 USD, niezależnie od miejsca konferencji.

Ceny prenumeraty i pojedynczych egzemplarzy
oraz sposób zamawiania wydawnictw
Komitetu Redakcyjno-Wydawniczego
Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

PSYCHIATRIA POLSKA
2009 – prenumerata roczna
2009 – pojedynczy zeszyt

80,00 zł
25,00 zł

Dla członków PTP prenumerata bezpłatna
(w ramach składki członkowskiej)
Dla lekarzy w trakcie specjalizacji (po przedstawieniu
zaświadczenia kierownika specjalizacji) prenumerata
roczna – 40 zł
2008 – prenumerata roczna
2008 – pojedynczy zeszyt

80,00 zł
25,00 zł

2007 – prenumerata roczna
2007 – pojedynczy zeszyt

80,00 zł
25,00 zł

PSYCHOTERAPIA
2009 – prenumerata roczna
2009 – pojedynczy zeszyt

60,00 zł
20,00 zł

Dla członków PTP prenumerata bezpłatna
(w ramach składki członkowskiej)
2008 – prenumerata roczna
2008 – pojedynczy zeszyt

60,00 zł
20,00 zł

2007 – prenumerata roczna
2007– pojedynczy zeszyt

60,00 zł
20,00 zł

Dział kolportażu przyjmuje wpłaty w formie przelewów na rachunek bankowy wydawnictwa. Można ich
dokonywać używając blankietów dołączonych do naszych czasopism, innych blankietów dostępnych w bankach i placówkach pocztowych a także w formie przelewów za pośrednictwem Internetu. W ten sam sposób
prosimy przekazywać należności za książki z serii „Biblioteka Psychiatrii Polskiej” (wykaz dostępnych pozycji
– na następnej stronie).
Zwracamy się z prośbą o możliwie wyraźne wypełnianie blankietów, co pozwoli wyeliminować ewentualne nieporozumienia przy realizacji prenumerat czasopism. Prosimy o wpisanie w rubrykach: „tytułem”
– tytułów i numerów zamawianych zeszytów, tytułów książek, ich redaktorów oraz ilości egzemplarzy.
Osoby i instytucje zainteresowane otrzymaniem faktury za zamawiane wydawnictwa prosimy o wyraźne
zaznaczenie tego na blankiecie wpłaty lub poinformowanie o tym telefonicznie działu kolportażu KRW PTP
pod numerami telefonu: (012) 633-12-03;
(012) 633-38-69, tel/fax. (012) 633-40-67.

Uwaga! Prenumerata może być realizowana dopiero po jej opłaceniu.

Biblioteka Psychiatrii Polskiej
w serii ukazały się m.in. następujące pozycje (jeszcze dostępne u wydawcy):
Wyłącznie dla prenumeratorów naszych czasopism oferujemy
promocyjną cenę sprzedaży książki pt.
Doświadczenie choroby schizofrenicznej w świetle dziesięcioletniej katamnezy
pod red. J. Wciórki (dla prenumeratorów 10 zł, poza prenumeratą 15 zł)
Epidemiologia zaburzeń psychicznych
pod red. A. Kiejny i J. Rymaszewskiej (30 zł)
Genetyka molekularna zaburzeń psychicznych
pod red. J. Rybakowskiego i J. Hauser (25 zł)
Leczenie anoreksji i bulimii psychicznej: podejścia, metody, techniki. Tom 2.
pod. red. B. Józefik i M. Pileckiego (35 zł)
Mózg i psyche. W stulecie utworzenia Katedry Psychiatrii i Neuropatologii
w Uniwersytecie Jagiellońskim. Pokłosie jubileuszowego sympozjum
pod red. Jacka Bomby i Macieja Pileckiego (35 zł)
Pacjenci z podwójną diagnozą – problemy diagnostyczne i terapeutyczne
pod red. J. Meder (35 zł)
Powikłania somatyczne jadłowstrętu psychicznego
pod red. J. Rabe-Jabłońskiej (35 zł)
Problemy zdrowia psychicznego kobiet
pod red. J. Meder (25 zł)
Psychiatria Konsultacyjna. Psychiatria Liaison
pod red. S. Ledera i C. Brykczyńskiej (12 zł)
Psychiatryczne i psychologiczne aspekty praktyki medycznej
pod red. S. Ledera i C. Brykczyńskiej (20 zł)
Psychoonkologia
pod red. K. de Walden-Gałuszko (25 zł)
Psychoterapia schizofrenii
pod. red. J. Meder i M. Sawickiej (35 zł)
Psychoterapia, psychiatria społeczna – wybrane zagadnienia
Stefan Leder (25 zł)
Rehabilitacja przewlekle chorych psychicznie
pod red. J. Meder (20 zł)
Rola czynników zakaźnych w zaburzeniach psychicznych
pod red. F. Rybakowskiego (30 zł)
Schizofrenia. Psychologia i psychopatologia
Konstantinos Tsirigotis, Wojciech Gruszczyński (35 zł)
Schizofrenia: różne konteksty, różne terapie
pod red. J. Bomby (20 zł)
Schizofrenia: różne konteksty, różne terapie 2.
pod red. J. Bomby i B. de Barbaro (25 zł)
Schizofrenia: różne konteksty, różne terapie 3.
pod red. A. Cechnickiego i J. Bomby (30 zł)
Schizofrenia: różne konteksty, różne terapie 4.
pod red. J. Bomby, M. Rostworowskiej, Ł. Müldnera-Nieckowskiego (35 zł)
Skuteczność psychoterapii poznawczej i psychodynamicznej
Jerzy W. Aleksandrowicz, Jerzy A. Sobański (30 zł)
Współwystępowanie zaburzeń psychicznych a choroba afektywna dwubiegunowa
Bartosz Grabski, Dominika Dudek (25) Nowość
Zaburzenia funkcji poznawczych w chorobach psychicznych
pod red. A. Borkowskiej (30 zł)
Zaburzenia psychiczne u mężczyzn. Wybrane zagadnienia.
pod red. J. Meder i M. Sawickiej (30 zł). Nowość
Zachowania agresywne. Przeciwdziałanie, leczenie
pod red. J. Meder (35 zł) Nowość

