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RECENZJA

Ewa Baszak, Współżycie seksualne w kulturze islamu

Leczenie zaburzeń seksualnych
Prof. Ph Dr. Stanislav Kratochvil. Iskry, Warszawa 2002
Tytuł oryginalny: Leceni Sexualnich Dysfunkci, Grada Publishing 1999
Tłumaczenie z języka czeskiego: Andrzej Czcibor-Piotrowski
Opracowanie naukowe oraz słowo wstępne: lek. med. Sławomir Jakima

Książka profesora Stanislava Kratochvila w tłumaczeniu Andrzeja Czcibora-Piotrowskiego to monografia poświęcona diagnozowaniu i leczeniu zaburzeń seksualnych. Profesor Kratochvil jest psychologiem oraz jednym z najbardziej znanych na świecie seksuologów
i psychoterapeutów. Jest wybitnym diagnostą i, co
ogromnie ważne, praktykiem; sytuacja taka nie zdarza
się często wśród autorów publikacji z dziedziny seksuologii. Lektura książki pozwala się o tym przekonać.
Monografia składa się z dwóch części. W pierwszej omówiono problemy zarówno diagnostyczne, jak
i farmakologiczno-terapeutyczne podstawowych zaburzeń, natomiast w drugiej — sposoby ich leczenia
przedstawione, co jest niezwykle rzadkie w publikacjach seksuologicznych, na podstawie konkretnych
przypadków.
Drugą unikatową cechą tej publikacji jest ukazanie katamnezy, czyli opis skuteczności terapii po kilku latach od jej zakończenia. Ciekawym aspektem
jest również to, co podkreślono w słowie wstępnym
do książki — bardzo praktyczny i życiowy sposób
podejścia do leczenia. Wynika on z głębokiej znajo-

mości problematyki przez autora. Otrzymujemy zatem bardzo praktyczny i, co ważne, kompetentny merytorycznie podręcznik terapii zaburzeń seksualnych
zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet. Książka jest napisana przystępnym językiem, zaś estetyka wydania dopełnia całości.
Publikacja jest przeznaczona dla lekarzy, psychologów i psychoterapeutów, ponieważ tematyka seksuologiczna jest obecna w każdej z powyższych dziedzin. Pewnymi niedociąnięciami, niewpływającymi
jednak na całość publikacji, są pojawiające się gdzieniegdzie nieustandaryzowane zwroty, na przykład
zamienne stosowanie terminów „waginizm” i „pochwica” — oba znaczą to samo, lecz mogą być mylące
dla niezorientowanego czytelnika. Zaletą publikacji
jest też próba dostosowania terminologii czeskiej,
dotyczącej leków obecnych na tamtym rynku, do warunków polskich, dokonana przez konsultanta medycznego książki.
Monografia jest bardzo przydatna dla lekarzy
praktyków, wypełnia pewną lukę istniejącą w piśmiennictwie seksuologicznym.
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