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OD REDAKCJI
Drodzy Czytelnicy,
Oddajemy w Państwa ręce pierwszy noworoczny numer Psychiatrii Polskiej. Jak pewnie
Państwo zauważyli – jest on wyjątkowo obszerny. Decyzja o opublikowaniu aż dwudziestu
tekstów wynikała z konieczności rozliczenia dotacji ministerialnej, co wymaga przedstawienia
odpowiedniej liczby arkuszy wydawniczych. Z tego również powodu w ubiegłym roku mogliśmy
akceptować artykuły dłuższe niż regulaminowe 15 stron, z dłuższym piśmiennictwem oraz teksty
zawierające obszerne aneksy. Nie wiemy jeszcze, jakie będą możliwości finansowania czasopism
w 2016 roku, jednak prawdopodobnie będziemy dążyć do ograniczenia liczby prac w numerach
(zbyt duża liczba artykułów w roczniku/tomie czasopisma może negatywnie odbić się na wartości
IF – przy okazji tej uwagi ponawiamy gorącą prośbę do Kolegów, aby wysyłając swoje prace
do innych czasopism pamiętali o publikacjach z danej dziedziny, które ukazały się w Psychiatrii
Polskiej i cytowali je. Do Redakcji napływa duża ilość bardzo dobrych tekstów i jesteśmy przekonani, że osiągnięcia polskich psychiatrów mogą być z dumą promowane w świecie).
Bieżący numer poświęcony jest w znaczącej większości zaburzeniom nerwicowym oraz
historii psychiatrii. Objawy nerwicowe w praktyce klinicznej dotyczą nie tylko bardzo licznej
grupy pacjentów zgłaszających się do leczenia psychiatrycznego i psychoterapeutycznego, ale
stanowią również ważny problem interdyscyplinarny, gdyż chorzy z różnymi psychogennymi
dolegliwościami mogą rozpoczynać swoją diagnostykę i leczenie u lekarzy innych specjalności
medycznych. Czytelnicy mogą zapoznać się z tekstem Jerzego Sobańskiego i wsp. na temat
objawów pseudokardiologicznych u pacjentów kwalifikowanych do psychoterapii. Warto zwrócić
uwagę na analizy różnych symptomów somatycznych u chorych z zaburzeniami psychicznymi,
które ukazały się ostatnio zarówno w Psychiatrii Polskiej, jak i w innych czasopismach, np. [1-5].
Temat zaburzeń nerwicowych nie może być poruszany bez rozważenia skuteczności i przebiegu psychoterapii. Nawiązuje do tego artykuł na temat taktyk manipulacji w życiu codziennym
i podczas terapii u osób z nerwicami oraz tekst zespołu krakowskiej Katedry Psychoterapii
poświęcony zmianom w zakresie funkcjonowania osobowości w wyniku intensywnej terapii
w oddziale dziennym. Ta ostatnia publikacja nawiązuje do cyklu artykułów odnoszących się do
różnych aspektów efektywności psychoterapii w leczeniu nerwic (warto powrócić np. do [6-9]).
Z kolei tekst o objawach obsesyjno-kompulsyjnych i aktywności fizycznej pacjentek z jadłowstrętem jest kontynuacją zainteresowania zespołu autorów związkami zaburzeń jedzenia
z OCD, o czym mogliśmy przeczytać w Psychiatrii Polskiej w 2014 roku [10].
Szczególną uwagę chcielibyśmy zwrócić na niezwykle ciekawy artykuł Jacka Prusaka
o różnicowaniu problemu religijnego lub duchowego w świetle DSM-5. Autor jest księdzem
jezuitą, a równocześnie psychoterapeutą, od wielu lat współpracującym z Katedrą Psychiatrii
w Krakowie. Zagadnienia opisywane przez niego wzbudzają żywą dyskusję środowiska (czego
wyrazem jest załączony list do Redakcji dra Sławomira Murawca). Teksty te są szczególnie
ważne w kontekście nowego filmu Konrada Szołajskiego pt. „Walka z szatanem”, który ukazuje

na przykładzie losów trzech młodych kobiet współczesną praktykę egzorcyzmów. Obraz ten
jest niezwykle poruszający, mamy nadzieję, że dotrze do szerokiego grona widzów, a zwłaszcza
psychiatrów, psychologów, psychoterapeutów. W związku z tym rekomendujemy Państwu zapoznanie się z listem do Redakcji autorstwa Michała Mielimąki i Katarzyny Cyranki, będącym
cennym komentarzem do powyższych zagadnień.
Oddając nieco wcześniej niż zwykle bieżący numer Psychiatrii Polskiej życzymy Państwu
wszystkiego najlepszego na cały 2016 rok, mając nadzieję, że będzie on dla nas wszystkich
lepszy i spokojniejszy,
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