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nad alkoholikami. Organizacja pracy tego 
Ośrodka pozwala na polepszenie opieki nad 
alkoholikami tak zdrowotnej, jak i socjalnej. 
Pozwala też na właściwe ukierunkowanie 
specyficznego leczenia w odniesieniu do tak 
trudnych pacjentów.

Alkoholizm jest aktualnym problemem 
prawie wszystkich krajów świata, a koszty 
ponoszone na walkę przeciw niemu zuboża-
ją materialny byt społeczeństw. Aby tę walkę 
skutecznie prowadzić należy powiększać me-
rytoryczną wiedzę o przemianach etanolu w 
ustroju i ich interakcji z drogami metabolicz-
nymi pozostałych substancji, zwłaszcza po-
karmowych.

Przedstawione artykuły mają aspekt mo-
nograficzny. Ich celem jest tylko zwrócenie 
uwagi Czytelnika na narastający problem spo-
łeczny i chęć popularyzacji tematyki związa-
nej z alkoholem, jako substancji czynnej „me-
tabolicznie”, wyrządzającej zdrowotne szkody 
w organizmie człowieka. 

Pragniemy przeprosić Czytelników za 
ewentualne pomyłki i uchybienia treści, któ-
re się zawsze pojawiają szczególnie wtedy, 
gdy artykuły są zbiorem opracowań pocho-
dzących od wielu autorów. Wszystkie życzli-
we uwagi przyjmiemy z pokorą i z góry za 
nie dziękujemy.

Dlaczego Pan pobłogosławił chleb to zro-
zumiałe, ale dlaczego wino?... Chleb jest wy-
tworem myśli i rąk ludzkich, sama przyroda 
nie umie go skomponować w swym natu-
ralnym środowisku. Wino natomiast tworzy 
się samoistnie, podczas ewolucyjnie genero-
wanej fermentacji alkoholowej, związanej z 
dojrzewaniem wielu gatunków owoców. Czy 
Pan błogosławiąc wino nie zdawał sobie spra-
wy z ujemnych stron oddziaływania alkoholu 
na organizm człowieka? Jako Wszechwiedzą-
cy przewidywał to z pewnością, a nawet dał 
nam zestaw enzymów do metabolizowania 
tego ksenobiotyku. Dlaczego to uczynił?... 
Czy nie przydałaby się dyskusja na ten temat 
z uczonymi w świętych pismach teologami?... 
Osobiście do niej bardzo zachęcam.

Przedstawiony zbiór opracowań o alko-
holu jest cyklem artykułów autorstwa leka-
rzy i biologów-fizjologów, którzy w swych 
codziennych warsztatach badawczych nie 
zajmują się tematem etanolu jako substancji 
oddziałującej ujemnie na zdrowie człowieka, 
ale jako obserwatorzy zjawiska alkoholizmu 
proponują kilka niezależnych współczesny-
ch,interpretacji. 

Pragniemy szczególnie podkreślić, że licz-
ba publikacji na ten temat powiększa się sta-
le z roku na rok.

Większość artykułów pochodzi ze specy-
ficznego Ośrodka, związanego z problemami 
alkoholu i alkoholikami od strony tzw. służby 
zdrowia. Jest to Miejski Ośrodek Profilaktyki 
i Terapii Uzależnień w Łodzi, który zajmuje 
się bezpośrednią opieką lekarską i leczniczą 
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