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EDITORIAL 

Doba uymlmuta z Idoubil. -
- Šílí. 

W. Shakespeare: Hamlet 

K VÝVINU NAŠEJ SÚČASNEJ SPOLOČNOSTI 

Tsunami totálnej kultúrnej a sociálnej dekadencie , ovládajúcej západný 
svet už od prelomu 60-tych a 70-tych rokov 20. storočia, sa pred 15 rokmi 
prevalila cez hranicu bývalej železnej opony a ovládla život v postsociali
stických štátoch. 

Drogy, eskalácia kriminality a asociálneho štýlu života, vrátane sexuál
nych anomálií a odchýlok, u nás predtým zriedkavé, sa udomácnili v našom 
živote. Sem patrí aj snaha o legalizáciu "mäkkých" drog. Nezriedka sa tak 
deje pod pláštikom demokracie, inokedy ako prejav imidžu určitých 

štruktúr spoločnosti. Právne zložky štátu neboli na tento proces pripravené, 
a ani nedokázali naň adekvátne a pružne reagovať, čo len posilnilo zmie
nené štruktúry v ich pozícii a asociálnom počínaní, ktoré sa stalo takmer 
beztrestné. 

Odborná psychiatrická a psychologická obec, žiaľ, môže len skúmať javy, 
ktoré sú už prítomné. Bez takýchto prác a poznatkov však môže štátna 
správa a politické štruktúry, ktoré sú na tomto poli laikmi, len veľmi plato
nicky niečo riešiť. Ale aj týchto štúdií je v skutočnosti len veľmi málo, sú 
skôr vyslovene sporadické. V centre odborného záujmu psychiatrov je v sú
časnosti zo známych dôvodov psychofarmakológia. Navyše, aj tu takmer ab
sentujú vlastné práce , referujú a publikuj ú sa väčšinou kompiláty pod vzne
šeným názvom "súborné referáty a články". 

Domnievame sa, že tá časť našej odbornej obce, ktorá popri bežnej každo
dennej rutinnej práci venuje svoj čas a námahu aj výskumu, publikovaniu 
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a referovaniu o svojich vlastných zisteniach a skúsenostiach , by mala veno
vať viac pozornosti aj oblasti návykov a jeho dôsledkom , najmä sociálno
patologickým prejavom v spoločnosti . 

Pritom najmä starší kolegovia , ktorí sú zároveň aj skúsenými súdnymi 
znalcami v odbore psychiatrie či psychol ógie, iste už vypracovali také množ
stvo znaleckých posudkov, ktoré im umožňuje aj zovšeobecňujúci pohľad na 
skúmané javy. Ale aj menej skúsení , mladší kolegovia sa iste stret ávajú so 
zaujímavými prípadmi, ktorých riešenie môže byť poučné aj pre širšiu od
bornú obec. 

Zastávame názor, že náš časopis poskytuje dostatočný priestor na publi
kovanie teoretických prác forenzne orientovaných, ale aj priestor pre ka
zuistiky zaujímavých prípadov. Na rokovaní poslednej redakčnej rady časo

pisu sme sa zhodli na vytvorení forenznej rubriky. Chceme preto vážené ko
legyne a kolegov vyzvať na zasielanie takto orientovaných článkov na publi
kovanie v našom časopise. Veríme , že sa táto rubrika ujme, a že obsahovo 
obohatí časopis . 

Doc. MUDr. K. Turček, CSc. 
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