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(red.) Tadeusz Pietras, Andrzej Witusik, Piotr Gałecki
Autyzm - epidemiologia, diagnoza i terapia
Wydawnictwo Continuo, Wrocław 20l 0

Hanna Nikodemska El Tairy
Kinezjologia Edukacyjna _ fenomen skuteczności
Wydawnictwo ContinUo, Wrocław 20] ]

Olrszerna nlilnogratia nauktltr.a dtltyczącir
autvzlut1' baz-ująca lla bogiltr.nl' ł rl'c1odatku:
najnort,sz\.m piśnlienllictrric arlglrljęz,vcz'-

nt,m. Grclnu autorórr' udirło sic st\\:orz,vc

opracor'r,anie l'rol ist vcz n e. \ \-at kienl p lzervorl-
nil11 iĆst zcspołotve i intcrc1r'scr Plillal.ne spt;j.

rzenie lla ź1u1'Vzn-] i tirliic. itłaśrlie caiościot.e
śrt,iadczetrie wsparcia pacjellttlrvi. Na kslązlrę
sliładają się l,vięc rozdziałr o cllirl.ltktet.z-e ll-lc-

clvcznvln, psychologicznynr i pefl19,'*irzlr rl. f\ tuk)\\'e trzv
b1ol1i tcnrat,r.czne znajd LLj a adekwatne otl zrvi cr c i ed lcni c rl nre-
toclycznej i nrerytorycz'l.lęj fulnstrtr(cji ttlltlu. Ntrleżr. poclkr.eś1ic
zajqcic się rór'r'llież (rr.cstiirlni szczegtiłtxl,t'rni. \it przvkiad:
ilt1tyzlnen] a paciaczkę' zabul"zenillrli autvst\.czl]l'nli rr. rlkre-
sie adolesccncji i rvczcsnc'j dorosłości' ii talrżc ]eczetlictn |arlna-
kolog iczn,vrn. Prl lektu l.ze Lrsat ysfttlrcj on rxva n e betlą za rólr. ll r)

osobv szukafzlce zaktualizor,valtej naukol,ej tconi zaburzeri aLr-

t,vst,vc z r-rvc I'r, j a k i pra lit.vc"v f 

"ach ol e go po nragan i ir.

Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
(red.) Donata Kurpas, Halina Mikturska, Marta Kaczmarek
Podstawy psychiatrii dla studentów pielęgniarstwa
Wydawnictwo Continuo, Wrocław 2009

Zlt.lzttnrieć i prof.esjonalnie zarearqtlirac ' tak
rr. skrócie nozna tlkreślic. pt.zesiirtlie potl'
l.ęcznil<a. Autolki łączi1 prz1.stepllie pg1|311g

;ttp.'(tr rr'ię.lzr' 1lsr.clliittt \rzńui z tr t llli.tr.t.
mi wvlrragając.vlui -- jal< czl.tlr.llr' rt' przed-
m()\\ic ..rr'sP,ilt'dcztttr',tni:i z l.,t.iclrllrllli'.
,'lvejścia r'v śrr,iat psyc]riatrii krok za chot l'lll.'.
7,łtem czvte|nik-stucient nie t1'lkrl zrlrlbr.

lt'a il'iedzę' ale rórtlrież pclznaje człorr.icka,

którego ta wiedza dotvczv. Książkar rr.vpełllia rr.szr'stkie krr..
teria clobrego podręcznika. omalłia tlbszarr. zt]rotr'ia i cho'
robv ps,vch icznej. Klas,vfi kr,rj e c1efi c,vt,v zd rot'ia psvch iczncgo.
Po rozdziałach pclśrvięconvclr ps1''clropattllouii przechrlc1zi dtl
zagadllień proc.sll pielęg;rtxvania c;sob.v psychicznie clrorej .
zartiu.lrtl zagad tlieli ramorvych, jak i dotyczącyęfu 11,,v1rralrych

jednostek chortlbortych. Nie z,aŁrrakło in tbrmac,ji zl'r'iązanych
Z pYtź1niani et'rczll)rni i prar".nymi, a takż'e przedstarr'ielnia ro-
ii pielęgniarki rv sz'ero(iej perspclitvrvie terapetrtvcznej, iako
rl,aznegtl eletrrentu lĆrźipeutYcz11eg<l śr<lilrl',r-iska. Napisarl'i' s1-v-

lern jasn-vm i zrtlzutlriałvlrr, poclręczlrik jest fachowa lelrtLrrą
pr z,y i az'nq clla cz,vteln ika'

?r'2{} I I

il{etoci;r clr Paula l:. I)ennisona rntr srvoich
za gorzał ych zrvtllelr nikór'r, i l"Óiv nic Zaa n3a.
zr;lr'a n-vclr przec irvn i lt(rni D1'sku sj a t r\'va n ;1-

dal. l)obrze rvięc, że na roclzillrvIrr r.yn(tt
tacholt.ej książ,lii uliaza:l'a się ptlz'vcjir, której
aLltorkq jest $,ieitlletni praktyli. kinezjoitl-
gii edulracyjnej. l'V oplacorvanii-r obiektvu,-
ttit.. źr tvt nr .jęzl kicrll. z rluzl lll z;.tr ięe icln
i polotem rcierowatle są hipotczv natti{o-

\,rc ()ra7, rvery{rk<xr'arre już ktxlcepcje' 1akty' dane i tldniesie-
llia r1o pl.alit'vlii tcr.apr.ut1,cZl)cj. C7)'tell1ik Lrczy się między
innvnl i rtlztrtnicć: funkr:jtlntlrr'anie p<iłkul nr<izgt;rr.vch, rolę
zllt-r.skirv' ce1owc postrzegatrie - oraz rt\.kot.zYst}'rt.ac tę rr'ie .

c{zę lv ceir-r: zll.iększenia el"ektyrvntlści' popra}{'v jakości życitl
tlzieci i tlsób cloros'łvclr, iep52ęi prołilakt,vkl i terapii' Z po-
szczególll ych elc n ell t(lw por'vs ta.j e lrr clza i ka, kt(;rej n ie sposób
odnrrjrl'ic sptljnrlści i losiki. Czytelrrik nie lrrttsi dokorrvlvać
ostatecznej oceny r.l'ył4cznie r't, opirrciu cl teor!ę" Atrtol.l<a pod-
dajc też rvie1e illpulsórt,' które lrlrlż.na rv'vkorz1'stac e1o samo-
dz iel ncgo rr. vpróborvan ia', gilll nast,vlri nl ózgri'.

Kinga Bobińska, Piotr Gałecki
Zaburzenia psychiczne u osób upośledzonych umysłowo
Wydawnictwo ContinUo' Wrocław 20,l 0

Jedlla z nielicztlych tra (rajorvyll rvrrĘtt
księgarskim }rofYCji ptlde,inlujacvch trrrd-
l}Y tell1at zaburzeti ps.vcłriczlrych Lr tisób
niepelnospralvnych inlelclitualnie. Jest to
jakze potrzeblll'apel <l obiektyrvnośc clia.
gnostyczl"lą i terapelttYczną, ci r"rlvzgledn ierl ic
prrlblc lr-rrilv psvch i cz nyc1r pacj ent<llrv uptlśle.
<lz<ln,vclr umysłorr.o rv praktyce rvspółcze.
snej prl1s(ię1 ps'vclriatrii' AutorzY _ cltlktrirzv

lrau k nrec1 ycz-ll l.ch' spec j ali ści ps'r'chiat rii - pl.ezent r-rj a lnetod),
r()ZpoZna\\.ania zabttt.z'eń psvchicznvclr tot'żrrz'vszź}cYch upo.
śleclzcn iu unt;,słtlu.enu. omart iaj a s-v mlr to1n}', abv następnic
zl.efeltlrvać pięc grup zaburzeń: nirstrtljtl i cmocji, zaclrott'ań
oscvlr-rji1cvclr rvokół samobojstwa, zaLrurzeń ps),chotycznYch,
lęliorr',vch oraz zuchclr'va tr ia. f)l.a kr<1tki e xl ł.d'z,i ałv szkic uj ą
mclżlirvości leczc nia tej szczegtilnelj gr.up,v pacj en1óW' or il z lric.
ł atrvv protrlenl ich hospital i zacji ps,vch iat r v cz,nej. I}ouaty r'vy-

kaz piśnrielrnicłlr.a otłr.iera nozlirvości dalszegcl zgłębiania
tenlatvki clefi cr't<iłt' z-d ror,ł.iar psvch iczneeo r"r osób rriepeł no -

spr;ru nr ch i nlclelituill rric.
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Tomasz Sobów
Praktyczna psychogeriatria: rozpoznawanie i po-
stępowanie w zaburzeniąch psychicznych u chorych
w wieku podeszłym
Wydawnictwo Continuo, Wrocław 20,] 0

(Jz1.tę1^i.u,,rvsiró1ll,vc}r tematów'' z clu-
zą sat'vst.akcją siegną po recenfolliallź} po-
z1'cję. Na trz,Ystu sześćdziesięcirr czterech
stronaclr pociręczni}ia czyteinik pozrrajc
szeroką p!]noramę lvspółczesnej psychogc-
riatrii * z prioryxetolvynr potraktowanien-r
prakt'vlti relacii porrrięc1zv le1rarzenr a pa-
cjentem r-v podeszłvm rr'i eku. opracorr'lr tl i c

dzieli się lla trZ-Y arrtonotniczne segment\'.
Pieru.szy zajrnuje się diaglltlstvką k|iniczn4 1t, ps,vchiatrii
l'vieku p<icleszłegrł. Drugi re|ef tl.i. między inilr'mi epidc-
nr iologi ę, d iagllclstylię i zasady postepor,vtrnia r,i, naj cz-ęśc j c i

spotvkanych zaburzeniach psychiczn.vch !rocleszlego rvieku.
Częśc trzecia pośr.r,iecona j est ptlstęporr:a n i tl terapeut-r.cz-Il e'
mu - talmakologicznemu, metodom niefannakologicznvrlr
i psvclrcitet,apii. Arrtol przYgotował poclręr:z,nili o \\'vjt}t-

}iorr,ej wartirści mervtr:rvczrtej, przy je<1noczesn-vnl z-a.

chorvaniu lĄi cei1trulll lLrt.agi rrajrr aź ll it'jszego bo]ratcra

- seniora, kttir.v pon'inien otrzvmat' specjalistr.czn3 pomoc
gel'on topsl,cl-riatrvczl-li1.

Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
Teresa Niechwiadowicz- Czapka, Anna Klimczyk
Wybra n e zagad ni e nia z pi el ęg ni arstwa ge riatryczn e g o
Wydawnictwo Continuo, Wrocław 20l 0

Fodręcz'lril< slriartr:i się z sieriemnastu zrłię'
zł-vclr rt>zclzia kirv tr a kttrj i1cvcl.i o r'rajrva Ź--

lliejszvcIr l^,,-vnriarach opielti pielęgniar.skiej
naci pacjentern geriatrrrcznvm. Znaj dr"rjeruv

tu zaló.ivrro zagadnienia o zlraczenirr ogól-
łl'r'.m C1la działań pielęgniar}ii geriatrvcz.
nei w XXI lr'ickLl (na przvkłar{ o:rrówictric
problenr<irv zd.rrrrvotrrych osób rv star-
sz-vnł rvieku albo WPG, czvli Wielkich

Problemórv Geriatrvcznych), ja]< i ]tit'estie szczegółou,e (na
przyklad wybrane problenly ginekologiczne u starsz,vch (o-
biet a]bo zaadaptorr.anie ll]odelŁr Dorot,v Orern r1o praktyl<i
geriatr.'vcznej). Każdy rcz,clziil| zam,vka się zestal,vem pvtali
sprarr'dzających przi'srvojolrą r'r.iedzę' Walor,v ksiązki'rt,v.
kraczaję poza cei tlkreślon'v rv t'vtule. Czytelnik ucz1'' się

rozumieć. <leńc-vt,v starości jako problemy' rra któr.e lrtożlra
i trzeba profesjonalnie zareagort,ać. Prlznaje tec1rniki pielę-
gniarskiej anarrlne zv i cliagnozlr w cclu optyr.nahzacji udzier-
I anr,ch ociuorvieclzi.

Aneta Domagała
Choroba Alzheimera - komunikacja z chorym. Porad-
nik dIa opiekunów
Wydawnictwo Continuo, Wroctaw 2008

Koncepcja pt>radnika k<xesponclLrje z anre-
r'vkańslrint plogf i]rllenl Il()(]L]S}:ll}, siru-
piającyrn się rra krvestiach tl kluczorvvnl
znaczeniu d1a portodzenia interakcji lto-
munikacyjnej prorvadzr-rnej z osoba cier-
piącą na clrorobę A]zheilrlera. AutcJ|kil
orlci zi e]a za kresy kol.nuni lrac,v.i tl*, lrtór1' -

rni podtlpie cznv z rlenencjtl juz nie l.r,łada'

Z drugiej zaś strony Pokaztrje rr.cale llie.
nrały potencjal porozunriert,ania się' jaki serrior ltla rvci1z
c1i.l d'vspozycji _ cl i1e rlpiekun potrafi sterorr'ać svtrrarją litl.
rlluni(acvjn11. !{rlzeniem tej u'alidacvjr.rei postarv. ;cst nie
t1'lko po5}11giwanie się celo\Yymi ł'vporvieclziirirli t sr.glla'
łani nierr'erbalrryrni, ale rórr'nież trrrikanie blędórv krllrruni-
kac,vinvch, biokuiąc-vch aktyrvność pacjenta.'lb nieil' ielkie
opracorr'anie jest urlarrvnr wprtlł'adzeniem n' rclzległa te-
rnat'v1ię l1ornuniĘacji z pacjeritcrn <lotltrriętyn clrorobi1 ty-
.^-- .l --.--..-- --,,:-.,. ---f'u uEr ilsr rL yJilcE, '-
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