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Dziękujemy za zainteresowanie i komentarz do naszego artykułu, opublikowany
w liście do redakcji, autorstwa Skowronek i wsp. [1, 2]. Doceniamy fakt, że powikłania
zatorowo-zakrzepowe pacjentów z zaburzeniami psychicznymi od dawna stanowią
istotny problem dla autorów listu. Jak wspominają, w 2012 roku przedstawili referat na ten temat na konferencji w Wiśle, jednak nie wzbudził on wtedy większego
zainteresowania w środowisku psychiatrów, co potwierdza, że istnieje ogromna potrzeba edukacji personelu medycznego na temat powikłań zatorowo-zakrzepowych.
W pełni zgadzamy się z sugestią autorów, że nie zawsze daje się tych powikłań
uniknąć i powodzenie w ich leczeniu zależy od wielu czynników, jednak uważamy,
że wiedza na ten temat jest zdecydowanie niewystarczająca. Naszym głównym zamiarem było przedstawienie metod diagnostycznych i uświadomienie konieczności
wypracowania standardów postępowania stosowanych u pacjentów z zaburzeniami
psychicznymi, które będą odpowiadały standardom stosowanym na każdym innym
oddziale szpitalnym. Nawiązując do aspektu prawnego, uważamy, że stosowanie
się do jasno określonych zaleceń zabezpiecza przed ewentualnymi roszczeniami.
Niezmiernie cieszy nas fakt pojawienia się tego tematu jako przyczynku do dyskusji
na łamach „Psychiatrii Polskiej” i mamy nadzieję, że dyskusja ta przyczyni się do
powstania krajowych zaleceń uwzględniających polską specyfikę lecznictwa oraz
kontekst prawny.
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