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Od Redakcji
Drodzy Czytelnicy,
Początek nowego roku był dla nas wszystkich smutny i bolesny. Morderstwo prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, dokonane podczas finału WOŚP, będącego świętem
dobroci, ofiarności, solidarności i jedności, zdruzgotało nas. Stanęliśmy w obliczu chwilowego tryumfu zła, zajrzeliśmy do czeluści polskiego piekła, wstrząsnął nami moment
uświadomienia sobie, do jakiej tragedii prowadzi mowa nienawiści, dzielenie Polaków na
lepszy i gorszy sort, na tych „prawdziwych” i … No właśnie jakich? Nieprawdziwych? Od
razu w mediach pojawiły się informacje, że „był to atak szaleńca”, że zabójca chorował
na schizofrenię. Polskie Towarzystwo Psychiatryczne nie pozostało obojętne wobec tej
sytuacji. Zostało wydane Oświadczenie Zarządu Głównego, w którym PTP sprzeciwia się
kojarzeniu tej tragedii z osobami z zaburzeniami psychicznymi. Sugerowanie, że wyłącznie
osoby chore psychicznie mogą dopuścić się aktów przemocy jest z gruntu fałszywe i PTP
zdecydowanie przeciwko temu występuje, uważając, że „szerzenie pogardy i nienawiści
służy tragicznej motywacji niezależnie od stanu zdrowia psychicznego sprawcy”. Całość
oświadczenia znajduje się na stronie internetowej PTP1.
W odpowiedzi na tę sytuację nagłego kryzysu bezpieczeństwa społecznego na szczeblu
rządowym zostały zapowiedziane zmiany w prawie karnym, ale też w Ustawie o ochronie
zdrowia psychicznego. Kierunek tych zmian zakłada, że zaburzenia psychiczne są podstawowym czynnikiem odpowiadającym za zachowania agresywne, co w konsekwencji
może prowadzić do uczynienia z psychiatrii dyscypliny medycznej odpowiedzialnej za
gwarantowanie bezpieczeństwa publicznego. Krytyczną opinię na ten temat wyraził prof.
Janusz Heitzman, wiceprezes PTP oraz dyrektor Instytutu Psychiatrii i Neurologii, a przy
tym kierownik Kliniki Psychiatrii Sądowej. Warto zacytować jej niewielki fragment: „Najpoważniejszy niepokój i sprzeciw budzi zapowiedź zmian w Ustawie o ochronie zdrowia
psychicznego. Zmierzają one jednoznacznie do naruszenia fundamentalnych zasad opieki
psychiatrycznej w naszym kraju, nakładając na nią zadania sprzeczne z dotychczas obowiązującymi standardami, rolą i funkcjami społecznymi, jakie pełni opieka psychiatryczna. Są to zadania niemożliwe do wykonania, naukowo i merytorycznie nieuzasadnione”.
W bieżącym numerze publikujemy wystosowany w tej sprawie List do Redakcji wybitnych
przedstawicieli psychiatrii sądowej: prof. J.K. Gierowskiego i prof. J. Heitzmana. Mamy
nadzieję, że ustawodawca wsłucha się w głos ekspertów i nie dojdzie do procedowania
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ustaw, szkodliwych dla naszych pacjentów i negatywnie wpływających na społeczny
odbiór psychiatrii.
Mimo szoku i powszechnej żałoby musimy dalej żyć i pracować. W roku 2019 czekają
nas ważne wydarzenia. Przede wszystkim w kwietniu w Warszawie odbędzie się Kongres
Europejskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Mamy nadzieję, że psychiatrzy z Europy
spotkają się z gościnnym przyjęciem, docenią dobrą atmosferę oraz nabiorą przekonania,
że polska psychiatria nie odbiega od poziomu światowego. Zachęcamy Państwa do licznego udziału w tym prestiżowym wydarzeniu. We wrześniu natomiast obędzie się Walne
Zebranie PTP, podczas którego zostanie wyłoniony nowy Zarząd Główny.
Jak co roku będziemy spotykać się podczas licznych konferencji i sympozjów naukowych. Nie wiadomo jak potoczą się losy wielu z nich – zgodnie z nowymi rozporządzeniami
INFARMY (Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych) certyfikatu
nie uzyska wydarzenie organizowane „na terenie miasta lub gminy, które powszechnie lub
w sposób oczywisty, ze względu na swoją renomę, uznawane są za: kurort (letni, zimowy
lub całoroczny), destynację uzdrowiskową (na podstawie aktualnej listy uzdrowisk Ministerstwa Zdrowia), sanatoryjną, wypoczynkową, wakacyjną, rozrywkową, sportową lub
turystyczną”. Czyżby oznaczało to, że od przyszłego roku będziemy musieli pożegnać
się z wieloma konferencjami, które od wielu lat wpisały się w nasz kalendarz i podczas
których uczymy się, poszerzamy naszą wiedzę, dyskutujemy, spotykamy kolegów z całej
Polski? Czyżby oznaczało to koniec cieszących się dużą popularnością konferencji w Wiśle, Zakopanem, Białowieży, w Bieszczadach czy nad morzem? Czas pokaże… Założenie
przejrzystości i utrzymywania wysokich standardów etycznych w relacjach pomiędzy lekarzami a przemysłem farmaceutycznym jest jak najbardziej słuszne, czy jednak w przypadku
tego zarządzenia nie mamy do czynienia z klasycznym „wylewaniem dziecka z kąpielą”?
Niech te niewesołe refleksje nie odwrócą uwagi Czytelników od merytorycznej treści
czasopisma. W bieżącym numerze Psychiatrii Polskiej jak zawsze znajdą Państwo dużo
ważnych i ciekawych tekstów związanych z narzędziami badawczymi, schizofrenią,
zaburzeniami na podłożu organicznym oraz orzecznictwem sądowo-psychiatrycznym.
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