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Od Redakcji
Drodzy Czytelnicy,
Dwa lata temu, 17 października odszedł nasz Mentor i Przyjaciel, wieloletni Redaktor
Naczelny Psychiatrii Polskiej prof. Jerzy Aleksandrowicz. Wśród nas – Jego współpracowników jest wciąż obecny, Jego osobowość i mądrość wciąż wywierają wpływ na nasze
decyzje i wybory tak zawodowe, jak i życiowe, wciąż odwołujemy się do Jego poglądów.
Wykształcił całe pokolenia psychoterapeutów, był autorytetem w zakresie zaburzeń nerwicowych, mocno podkreślał różnice pomiędzy psychoterapią jako metodą leczenia schorzeń
a pomocą psychologiczną. Jego rozumienie zaburzeń nerwicowych wykraczało poza to,
co znamy z klasyfikacji ICD czy DSM. Uważał, że rezygnacja z traktowania „nerwicy”
jako samodzielnej jednostki nozograficznej jest nieuzasadniona, a przyjmowanie wielości
zaburzeń nerwicowych jest artefaktem, wynikającym z błędnych interpretacji obserwacji klinicznych. W swoim ostatnim artykule, który zdążył wysłać do recenzji tuż przed
śmiercią udowodnił, że wszystkie objawy nerwicowe stanowią w gruncie rzeczy jeden
syndrom, którego różne fragmenty chwilowo pojawiają się zależnie od aktualnych przeżyć
i wywołujących je okoliczności [1]. W Wydawnictwie Literackim niedawno ukazała się
książka „Terapia na życie”, będąca wywiadem-rzeką z Jerzym Aleksandrowiczem (Jerzy
Aleksandrowicz: Terapia na życie. Rozmowy z Dominiką Dudek i Małgorzatą Skowrońską.
Wydawnictwo Literackie, Kraków, 2020). Zachęcamy Państwa do sięgnięcia po tę pozycję,
dzięki niej poznają Państwo bliżej życie i przekonania tego fascynującego człowieka, mogą
Państwo oczekiwać wielu wzruszeń, a także kontrowersyjnych wypowiedzi, budzących
żywe emocje. Będzie to ciekawa lektura dająca możliwość oderwania się od rzeczywistości
w długie jesienno-zimowe, pandemiczne wieczory.
No właśnie, pandemia przeorganizowała nasze życie. Gdy już mieliśmy nadzieję na
powrót do normalności, wirus zaatakował ze zdwojoną siłą, ucząc nas pokory. Musieliśmy
zmienić sposób naszej pracy, w wielu miejscach zorganizować oddziały COVID-owe
i wsparcie psychologiczne zarówno dla pacjentów, jak i naszych kolegów i koleżanek.
W bieżącym numerze Psychiatrii Polskiej znajdą Państwo tekst o transformacji oddziału
psychiatrycznego w szpitalu jednoimiennym.
Dwa artykuły poświęcono analizie świadczeń i organizacji psychiatrycznej opieki
zdrowotnej. Do tych zagadnień powracamy co jakiś czas na naszych łamach [2-4], starając
się mieć na uwadze, że wszelkie rozwiązania organizacyjne mają służyć choremu, który
często jest w systemie lecznictwa osamotniony i wyalienowany [5].
Zwracamy Państwa uwagę na tekst dotyczący żywienia osób przewlekle chorych
psychicznie. Wzrost zainteresowania wpływem żywienia na stan psychiczny doprowadził
do rozwoju osobnego nurtu w badaniach – tzw. nutripsychiatrii, podkreślającej rolę diety
w powstawaniu, przebiegu i skuteczności leczenia zaburzeń psychicznych [6]. U pacjentów ze schizofrenią częściej występują zmiany zachowań żywieniowych w związku ze
zmianą łaknienia, preferencji żywieniowych, w tym unikaniem spożywania określonych
grup produktów i potraw, a stosowaniem w nadmiarze produktów pozbawionych istotnych
wartości odżywczych, co ma niewątpliwy wpływ na ich zdrowie somatyczne [7, 8]. Na
ocenę stanu zdrowia pacjentów ze schizofrenią wpływa również ich aktywność zawodowa,
możliwość zatrudnienia w warunkach chronionych czy w ramach WTZ [9]. W bieżącym
numerze do tych zagadnień powraca zespół prof. Cechnickiego. Z tego samego ośrodka

pochodzi kolejny ciekawy tekst na temat możliwości wykorzystania wirtualnej rzeczywistości w pracy z pacjentami psychotycznymi.
Ten jesienny numer naszego czasopisma otwiera kolejny artykuł z serii „Pół wieku
obserwacji uczestniczącej w psychiatrii”. Cykl ten stanowi fascynujące podsumowanie
50-lecia pracy zawodowej prof. Janusza Rybakowskiego [10, 11].
Ramą i domknięciem bieżącej Psychiatrii Polskiej jest tekst historyczny, przypominający sylwetkę Kazimierza Filipa Wizego. W naszym czasopiśmie kładziemy nacisk na
pamięć o wielkich postaciach polskiej psychiatrii i jesteśmy wdzięczni Autorom, którzy
podejmują się tego trudu [12, 13].
Zachęcamy Państwa do lektury i życzymy zdrowia, wytrwałości i nadziei, że po burzy
zawsze wychodzi słońce.
Dominika Dudek – redaktor naczelna,
Jerzy A. Sobański,
Katarzyna Klasa
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