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OD REDAKCJI
Kochani Czytelnicy,
I tak oto niepostrzeżenie minął kolejny rok... W zabieganiu, zapracowaniu, zaabsorbowaniu
codziennymi troskami ani się obejrzeliśmy jak spadły liście, w sklepach pojawiły się świąteczne
dekoracje, a wraz z nimi kupowanie choinek, bombek, lampek, prezentów, karpia – słowem całe
to bożonarodzeniowe zamieszanie, którego równie nie znosimy, co kochamy. Może w tym czasie
udaje się na chwilę zatrzymać, pomyśleć o ważnych dla nas osobach, zastanowić nad sobą i swoimi priorytetami... Magia Świąt...Wszak to nie te roześmiane aniołki, świecidełka i uginający się
stół, tylko Obecność, Bliskość, Miłość. A także świadomość, że nie jesteśmy sami, że ktoś o nas
myśli, ktoś się o nas troszczy. Może warto przez krótki moment przesłać serdeczną myśl naszym
pacjentom – tym najbardziej samotnym, odrzuconym, opuszczonym, żeby wiedzieli, że jesteśmy,
leczymy i pomagamy jak najlepiej umiemy, a że życie nie zawsze daje się uzdrowić, to chociaż
wspieramy i nie zapominamy.
Mijający rok był czasem zmian w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym, czasem walki
o reformę psychiatrii, a również czasem wytężonej pracy dla redakcji Psychiatrii Polskiej. Mamy
nadzieję, że wyniki tej pracy w postaci kolejnych zeszytów przyjmujecie Państwo z satysfakcją i że
niniejszy zeszyt czasopisma Państwa nie rozczaruje.
Otwiera go artykuł, którego współautorem jest prof. Jules Angst. Ukazanie się tego tekstu
w grudniu 2016 roku zostało pomyślane jako swego rodzaju prezent i uhonorowanie jego 90-tych
urodzin. Profesor Angst jest wręcz ikoną współczesnej psychiatrii, trudno wyobrazić sobie jaka
byłaby nasza wiedza, zwłaszcza na temat chorób afektywnych, bez jego pięćdziesięcioletnich niestrudzonych badań. Wykształcił on całe pokolenia psychiatrów: naukowców i praktyków, zawsze
służył swoją wiedzą i radą. Kilkakrotnie gościł w Polsce, podejmował współpracę naukową z polskimi psychiatrami. Z życzliwością i zainteresowaniem podchodzi do osiągnięć naszych psychiatrów
i do czasopisma Psychiatria Polska. W ubiegłym roku opublikował na naszych łamach ważny tekst
o klasyfikacji zaburzeń nastroju [1]. Polskie Towarzystwo Psychiatryczne przygotowało z okazji
tego jubileuszu Laudację, którą otrzymał wraz z odbitką artykułu o zastosowaniu skonstruowanej
przez niego skali HCL-33 u polskich pacjentów z chorobą dwubiegunową.
W bieżącym numerze czasopisma pojawia się również tekst prof. Danuty Wasserman z Narodowego Centrum Badania Samobójstw i Zapobiegania Chorobom Psychicznym (NASP) Instytutu
Karolinska w Sztokholmie. Artykuł stanowi podsumowanie dużego projektu europejskiego, którego
celem jest promowanie stylu życia pozwalającego poprawić stan zdrowia psychicznego, a jednocześnie zapobieganie psychopatologii i zachowaniom samobójczym wśród osób w wieku dojrzewania.
W ostatnich latach problematyka samouszkodzeń i zachowań suicydalnych zarówno w populacji
dorosłych [2-7], jak i u dzieci i młodzieży [8, 9] jest przedmiotem zainteresowań badawczych wielu
polskich psychiatrów. Czytelnikom rekomendujemy zapoznanie się z wytycznymi Europejskiego
Towarzystwa Psychiatrycznego (EPA) dotyczącymi metod leczenia i prewencji samobójstw – zostały
one w tym roku opublikowane w ramach serii Biblioteka Psychiatrii Polskiej [10].

Wśród ciekawych tekstów publikowanych w bieżącym zeszycie Psychiatrii Polskiej zwraca uwagę
artykuł Ewy Stefańskiej i wsp. na temat związku sposobu żywienia pacjentów z depresją z ryzykiem chorób układu sercowo-naczyniowego. Temat związku depresji z chorobami serca jest szeroko eksplorowany,
zarówno w literaturze psychiatrycznej, jak i kardiologicznej. Nas szczególnie cieszy zainteresowanie tą
tematyką lekarzy nie-psychiatrów i fakt publikowania w ostatnich latach tekstów o związkach psychiki
ze schorzeniami kardiologicznymi w czasopismach poświęconych medycynie somatycznej [11-14]. Autorzy prezentowanej publikacji zwracają uwagę na ważny aspekt współwystępowania depresji i chorób
układu sercowo-naczyniowego, jakim jest sposób żywienia, Czytelnikom zainteresowanym tym tematem
rekomendujemy sięgniecie także do wcześniejszych prac [15-17].
Zaburzenia psychiczne, a zwłaszcza depresyjne pozostają we wzajemnym związku nie tylko
z chorobami serca. W zasadzie stan psychiczny może wpływać na przebieg i rokowanie wszystkich ciężkich, przewlekłych chorób somatycznych, jak również choroby te mogą determinować
występowanie zaburzeń psychicznych. Nie dziwi zatem fakt, że wiele artykułów publikowanych
w Psychiatrii Polskiej jest poświęconych tym związkom. W bieżącym numerze znajdą Państwo
tekst o zaburzeniach psychicznych w nieswoistych zapaleniach jelit, artykuł o cechach osobowości i lęku u chorych na astmę oskrzelową (tu zachęcamy do przypomnienia sobie interesującej
publikacji Piotra Czyża i współpracowników na temat znaczenia zmiennych osobowościowych
i psychopatologicznych w przebiegu astmy [18]). Kolejne dwa teksty zgodne z tym nurtem dotyczą
objawów urologicznych u pacjentów leczonych z powodu nerwic. W drugim numerze bieżącego
roku opublikowano artykuł przeglądowy, w którym Autorzy podsumowali stan wiedzy na temat
objawów z dolnego odcinka układu moczowego z zaburzeniami depresyjnymi i lękowymi [19].
Ważnym zagadnieniem, do którego dość często powracamy na naszych łamach jest depresja
poporodowa. Warto o niej pisać zarówno w kontekście zapobiegania, jak i czynników ryzyka [20],
do których należy jakość relacji w związku. Tematem tym zajęły się Aleksandra Małus i wsp. W tym
miejscu warto sobie uświadomić, że zaburzenia nastroju w okresie po urodzeniu się dziecka dotykają
również ojców [21], a na to zjawisko mają swój niewątpliwy wpływ również relacje z partnerką.
Na koniec proszę przyjąć od Redakcji serdeczne słowa na Święta i nadchodzący Nowy Rok.
„Niech cię głowa już nie boli, wszystkim żalom połóż kres, dosyć trosk i dosyć łez – pokój ludziom
dobrej woli. Nową drogę zacznij stąd (...)” mówi przepiękna kolęda Zbigniewa Preisnera pt. „Całą
noc padał śnieg” do słów Mariana Hemara. Życzymy Wam drodzy Czytelnicy, aby nasze drogi
były pozbawione smutków i lęków, aby prowadziły do dobrego celu i aby podążanie nimi czyniło
nasze życie po prostu szczęśliwym.
Dominika Dudek – Redaktor Naczelny
Jerzy A. Sobański
Katarzyna Klasa
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