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OD REDAKCJI
Drodzy Czytelnicy

Z ogromną przyjemnością oddajemy w Wasze ręce kolejny zeszyt Psychiatrii
Polskiej. Letnią beztroskę psuje sytuacja psychiatrycznej opieki zdrowotnej w naszym kraju. W Sejmie pospiesznie rozpatrywana i głosowana jest propozycja likwidacji obecnego usytuowania prawnego, oraz roli i znaczenia Narodowego Programu
Ochrony Zdrowia Psychicznego (NPOZP). Wszystkich Czytelników odsyłamy do
niezwykle ważnego Listu w tej sprawie wystosowanego przez prof. J. Wciórkę i dr. hab.
A. Cechnickiego. Ratowanie NPOZP staje się dla środowiska polskich psychiatrów,
reprezentowanego przez PTP, sprawą priorytetową, od której zależą losy naszych pacjentów, rozwoju lecznictwa, jak również postępów badań naukowych w psychiatrii.
Tak istotny głos w tej sprawie osób zaangażowanych w NPOZP nie mógł nie znaleźć
się na łamach najważniejszego polskiego czasopisma psychiatrycznego.
W bieżącym numerze Psychiatrii Polskiej znajdą Państwo tekst samego prof. Julesa
Angsta, który przyjął zaproszenie do napisania artykułu dla polskich psychiatrów. Prof.
Angst jest postacią niezwykłą – od kilku dekad wytycza nowe kierunki rozumienia
epidemiologii, podziałów i klasyfikacji zaburzeń afektywnych, jest największym autorytetem w dziedzinie badań nad chorobą dwubiegunową. Mimo podeszłego wieku
(urodził się w 1926 roku) niestrudzenie realizuje nowe projekty naukowe, uczy coraz
to nowe pokolenia psychiatrów, wykłada na całym świecie, a jego błyskotliwy umysł,
erudycja i wiedza wprost rzucają na kolana. Profesor Angst gościł ostatnio w naszym
kraju na zaproszenie prof. Janusza Rybakowskiego, kiedy to w Poznaniu w listopadzie
ubiegłego roku wygłosił wykład podczas konferencji „Neuropsychiatria i Neuropsychologia”. W bieżącym numerze Psychiatrii Polskiej można zapoznać się z tekstem
jego autorstwa na temat klasyfikacji zaburzeń afektywnych. Warto przy okazji powrócić do ubiegłorocznego artykułu D. Łojko, A. Suwalskiej i J. Rybakowskiego, który
w wyczerpujący sposób omawia kwestię zaburzeń dwubiegunowych i depresyjnych
w klasyfikacji DSM-5 [1].
Sporo ważnych artykułów znajdą w bieżącym zeszycie Czytelnicy zainteresowani
problematyką zaburzeń jedzenia oraz problematyką zaburzeń adolescentów.
W jednym z poprzednich numerów Psychiatrii Polskiej można było zapoznać się
z wynikami badań na temat parametrów śliny u osób z jadłowstrętem psychicznym
[2], aktualnie publikowane są dane związane z żarłocznością psychiczną.

Trudno jest zajmować się pacjentami młodzieżowymi bez wnikliwego poznania
relacji rodzinnych. Interesujące badania nad tymi zagadnieniami są prowadzone przez
polskich psychiatrów i w ostatnim czasie ich wyniki były publikowane w naszym
czasopiśmie [3, 4, 5]. Zachęcamy do ponownego zapoznania się z nimi w związku
z tym, iż w bieżącym numerze Czytelnik znajdzie dalsze istotne odniesienia do tych
zagadnień.
Podobnie ważnym i ciekawym uzupełnieniem publikowanych w niniejszym
zeszycie prac na temat możliwości stosowania metody głębokiej stymulacji mózgu
i przezczaszkowej stymulacji magnetycznej w leczeniu zaburzeń psychicznych będzie
artykuł dr. Tomasza Zyssa, omawiający zastosowanie metody DBS w zaburzeniach
depresyjnych [6].
Lekarze praktycy na pewno skorzystają z artykułów na temat fibromialgii oraz
zespołu jelita drażliwego – są to problemy bardzo często zgłaszane przez pacjentów
objętych opieką w poradniach zdrowia psychicznego.
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