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Ponownie miła dla oka, spokojnie zielona okładka, książka jawi się może nawet jako jeszcze
bardziej atrakcyjna niż publikacja opisywana w poprzedniej recenzji niniejszego numeru
czasopisma. Okładka jest twarda i prawdopodobnie solidnie zszyta, co tradycyjnie wśród
księgarzy, bibliotekarzy i bibliofilów mówi o większej wartości pozycji lub bardziej
luksusowym charakterze jej wydania.
Te przypuszczenia się potwierdzają. Redaktorzy zebrali wielospecjalistyczny zespół,
imponująco zestawiając pracowników różnych uczelni medycznych i niemedycznych,
klinicystów i badaczy. W efekcie powstała konstrukcja przejrzysta, na 240 stronach
zawierająca tak wiele informacji, że np. poszukujący wiedzy o metodach
niefarmakologicznych leczenia, nawet tych będących raczej świeżymi próbami lub
endemicznymi inicjatywami zapaleńców mogą je tutaj odnaleźć. Napotkają także konieczny
przegląd stosowanych leków, podobnie jak inne biologiczne aspekty autyzmu (hipotezy na
temat jego etiopatogenezy). Niespodzianką jest uwzględnienie i opisanie także trudności jakie
mogą mieć lekarze badający pacjenta autystycznego. Rozdziały poświęcone diagnostyce
także zwracają uwagę zręcznym rozbudowaniem m.in. opisu metod testowych, nawet tych
mniej znanych niepsychologom.
Zwraca uwagę także dbałość o tajemnicę pacjentów bądź podopiecznych – imię
dziecka opisanego w ramach studium przypadku zostało zmienione (s. 227).
Bibliografia została rozbita na podrozdziały, trudno się wypowiedzieć o wartości tego
zabiegu, natomiast nie można nie zauważyć nowoczesnego i przydatnego rozwiązania w
postaci spisu przydatnych stron internetowych np. Polskiego Towarzystwa
Kynoterapeutycznego. Czego więcej może sobie życzyć wymagający czytelnik? Moim
zdaniem jeszcze tylko indeksu pojęć i zagadnień (w następnym, nieuniknionym przy takim
rozmachu publikacji, uaktualnionym wydaniu).
Ta pierwsza polska monografia na temat autyzmu (cyt. za recenzją wydawniczą
Bartosza Łozy) będzie bardzo dobrą inwestycją zarówno dla Czytelników z różnych
środowisk (w tym specjalizujących się lekarzy psychiatrów i niepsychiatrów oraz
psychologów) jak i dla Wydawcy, czego życzyć pozostaje z całego serca szczególnie teraz –
w epoce podwyższania cen/podatków za książki. Aha, ilustracje – nieliczne ale oszałamiające
jakością (kolorowe fotografie) i zapewne przerażająco kosztowne ponownie przywołują myśl,
że ta właśnie książka to towar luksusowy acz niezbędny.

