OD REDAKCJI
Drodzy Czytelnicy,
Uroki lata szybko minęły, a wraz z jesiennymi szarugami dopadły nas zwyczajne,
codzienne obowiązki, nawał pracy i nowe wyzwania. Dla psychiatrii niewątpliwym wyzwaniem jest coraz gorsze jej finansowanie. Mimo iż zaburzenia psychiczne stanowią
poważny problem społeczny, któremu moglibyśmy choćby po części zaradzić, nasi pacjenci
wciąż traktowani są przez decydentów po macoszemu. Na nic zdają się apele i wysiłki
wybitnych autorytetów skupionych w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym, którzy
wskazują, że stan psychiczny nie tylko determinuje jakość życia i funkcjonowanie człowieka, ale też wpływa na chorobowość i rokowanie w innych schorzeniach. W taki nurt
myślenia wpisuje się bieżący numer „Psychiatrii Polskiej”, w znacznej mierze poświęcony
zagadnieniom z pogranicza psychiatrii i medycyny somatycznej.
Mimo licznych problemów nie poddajemy się: my, polscy psychiatrzy, coraz więcej
publikujemy, do Redakcji napływa coraz więcej bardzo ciekawych i nowatorskich prac,
organizujemy konferencje, na których nie tylko przedstawiamy nasze badania naukowe,
ale i poruszamy kwestie niezwykle ważne społecznie (na przykład następna, jubileuszowa,
bo dwudziesta już, konferencja z cyklu „Farmakoterapia, Psychoterapia i Rehabilitacja
Zaburzeń Afektywnych” odbywać się będzie w Zakopanem w dniach 13–14.02.2015 roku
pod hasłem „Depresja to wielki społeczny obowiązek”). Sukcesem zakończyła się Międzynarodowa Konferencja „Neurobiologia i kompleksowe leczenie zaburzeń psychicznych
i uzależnień” organizowana w Warszawie przez PTP.
Wyrazem uznania dla polskiej psychiatrii jest fakt zorganizowania przez EPA (European Psychiatric Association) kongresu wyjazdowego podczas Konferencji w Wiśle,
który odbędzie się w dniach 11–13.12.2014 roku. Planowane są cztery sesje z udziałem
czołówki psychiatrów europejskich, m.in. Prof. Danuty Wasserman, Prof. Petera Falkai,
Prof. Wolfganga Gaebela. Na organizowaną przez Prof. Janusza Rybakowskiego Konferencję „Neuropsychiatria i Neuropsychologia”, która odbędzie się w Poznaniu w dniach
27– 28.11.2014 roku przyjął zaproszenie światowej sławy uczony, będący wręcz legendą
badań nad chorobami afektywnymi, Prof. Jules Angst z Zurichu.
Miłym i nobilitującym faktem jest przyjęcie przez nową Przewodniczącą WPA, prof.
Helen Herrman z Uniwersytetu w Melbourne, zaproszenia do Rady Programowej Psychiatrii Polskiej.
Wszystko to każe nam zachować optymizm i patrzeć, jak zza jesiennej mgły przeziera
jednak słońce. Jak zwykle mamy nadzieję, iż coraz dłuższe wieczory umili Państwu lektura
„Psychiatrii Polskiej”.
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