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OD REDAKCJI
Drodzy Czytelnicy,

Ani się obejrzeliśmy, a już rok 2015 dobiega półmetka. Wiele spraw niepokoi
i nie napawa obecnie psychiatrów optymizmem: niepewna przyszłość realizacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego czy ostatnia nowelizacja prawa
karnego, wchodząca w życie 1.07.2015, dotycząca znacznego poszerzenia zakresu
realizowania środków leczniczo-zabezpieczających w instytucjach psychiatrycznych.
O niezrozumieniu, a nawet konflikcie w tej kwestii, pomiędzy politykami, prawnikami
a środowiskiem psychiatrycznym pisał na łamach Psychiatrii Polskiej już półtora roku
temu prof. J.K. Gierowski [1].
Kilka tragicznych, dramatycznych wydarzeń (katastrofa samolotu German Wings,
niedawne zabójstwo w Tworkach) stwarza zły klimat społeczny wobec osób chorych
psychicznie. Nasze środowisko nie pozostaje obojętne i aktywnie włącza się do dyskusji
– wyrazem tego są publikowane w bieżącym numerze czasopisma Listy do Redakcji
Elwiry Marszałkowskiej-Krześ i Andrzeja Brodziaka. Wszyscy zdajemy sobie sprawę
z naszej odpowiedzialności – z jednej strony za bezpieczeństwo otoczenia pacjentów
przy zapewnieniu adekwatnego leczenia samych chorych, a z drugiej za tworzenie
wizerunku psychiatrii i psychiatrów [2, 3]. Zachowania agresywne oczywiście zdarzają
się wśród naszych pacjentów i to nierzadko. Warto pamiętać tu, że agresja stanowi
najczęstszą reakcję społeczną tak w świecie ludzi, jak i w świecie zwierząt i ma swoje
uwarunkowane ewolucyjnie podłoże neurobiologiczne [4]. Jednak przypadki dramatycznych i szeroko opisywanych w mediach aktów agresji popełnianych przez osoby
chore psychicznie nie mogą zdominować obrazu zaburzeń psychicznych i piętnować
naszych pacjentów. Wszak stygmatyzacja jest jedną z większych barier na drodze ku
zdrowieniu [5]. Dla nas psychiatrów jest oczywiste, że agresja chorych najczęściej
zostaje skierowana do siebie i przybiera postać zachowań samobójczych czy różnego
rodzaju pośrednich form autoagresji [6-8]. Nie bez przyczyny w bieżącym numerze
Psychiatrii Polskiej znalazło się kilka interesujących artykułów dotyczących tej problematyki, na co chcielibyśmy zwrócić szczególną uwagę Czytelników.
Zaczynamy powoli myśleć o Zjeździe Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego,
który odbędzie się za rok w Katowicach. Redakcja Psychiatrii Polskiej wystąpiła do
Zarządu Głównego PTP z inicjatywą ustanowienia nagrody dla Przyjaciela Psychiatrii
Polskiej – osoby, która najbardziej przyczynia się do rozwoju naszego czasopisma,

cytując publikowane na naszych łamach teksty, recenzując artykuły oraz promując
periodyk na forum międzynarodowym. Liczymy, iż ta symboliczna nagroda zostanie
odebrana jako sympatyczny akcent, zachęcający do dalszej współpracy.
Przekazujemy Państwu bieżący numer, życząc ciekawej lektury podczas letniego
wypoczynku.
Dominika Dudek – Redaktor Naczelny
Jerzy Sobański
Katarzyna Klasa
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