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OD REDAKCJI

Szanowni Państwo,
Zjazd Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego jest czasem szczególnie skłaniającym
do refleksji na temat kondycji polskiej psychiatrii – zarówno jej miejsca wśród nauk medycznych, jak i znaczenia w społeczeństwie. Często słusznie oburzamy się, że dziedzina,
którą reprezentujemy, jest traktowana po macoszemu, a jej słabe finansowanie nie pozwala
na zapewnienie naszym pacjentom odpowiednio wysokiego standardu opieki. Budzi nasz
sprzeciw wciąż obecna stygmatyzacja chorych psychicznie czy traktowanie psychiatrii
i psychiatrów z pewnym pobłażaniem, jako „niby-medycyny” i „niby-lekarzy”. Pamiętajmy jednak, że to my tworzymy wizerunek psychiatrii i to od nas zależy, jak będzie ona
postrzegana: od naszej uczciwości, pracowitości, zaangażowania i rzetelnej wiedzy (tu
Redakcja wyraża nadzieję, że w poszerzaniu i rozwijaniu tej wiedzy Psychiatria Polska
była, jest i pozostanie pomocna). Możemy z dumą powiedzieć, że psychiatria to nie tylko
wiedza biologiczna, nie tylko leki, nie tylko psychoterapia, ale dziedzina wymagająca
bardzo szerokiego, wielokontekstowego spojrzenia na sytuację chorego człowieka.
Z tego względu psychiatrzy powinni wykazywać się szczególną wrażliwością na
kontekst, w którym żyjemy, w tym i kontekst polityczny. Każdy z nas ma prawo do
zajmowania stanowiska wobec otaczającej rzeczywistości, jednak z uwzględnieniem
podstawowych zasad etyki. Niedopuszczalne jest publiczne używanie terminologii
psychiatrycznej do uproszczonej interpretacji skomplikowanych zjawisk społecznych
i politycznych czy piętnowania w ten sposób osób o innych odmiennych poglądach. Takie
postawy i wypowiedzi prowadzą zarówno do stygmatyzacji, jak i deprecjonują psychiatrię
jako dziedzinę wiedzy.
Psychiatria nie może pozostać obojętna wobec różnego rodzaju inicjatyw prawnych
i organizacyjnych, wpływających potencjalnie na stan zdrowia psychicznego obywateli.
Przykładem mogła być żywa reakcja środowiska psychiatrycznego na tzw. „Ustawę
o bestiach” [1]. Obecnie podobne emocje budzi projekt ustawy dotyczący między innymi
tzw. rejestru pedofilów. W przekonaniu wielu psychiatrów proponowane tam rozwiązania
są tyleż nieskuteczne, co szkodliwe. Dlatego też w bieżącym numerze Psychiatrii Polskiej
znajdą Państwo artykuł Filipa Szumskiego i wsp. poświęcony temu zagadnieniu oraz list
do Redakcji dotyczący tej kwestii autorstwa prof. Marii Beisert – wybitnego psychologa,
seksuologa i prawnika. Mamy nadzieję, że oba te teksty poruszą nasze środowisko i będą
słyszalnym głosem w dyskusji społecznej.

Mimo różnych kłopotów i trudności polska psychiatria umacnia swoją pozycję
w świecie i w Europie. Wyrazem tego jest zacieśnianie współpracy pomiędzy PTP
a European Psychiatric Association (EPA). Dzięki inicjatywie prof. Jerzego Samochowca
i prof. Przemysława Bieńkowskiego Komitet Redakcyjno-Wydawniczy PTP opublikował
przetłumaczone standardy EPA wraz z komentarzami polskich ekspertów (Samochowiec
J, Bieńkowski P (red.). Diagnoza, leczenie, organizacja. Wybrane wytyczne Europejskiego
Towarzystwa Psychiatrycznego (EPA). Biblioteka Psychiatrii Polskiej. Kraków. 2016).
Zachęcając Państwa do zapoznania się z tą niezwykle ważną książką, warto zaznaczyć,
iż Specjalista Krajowy umieścił ją w wykazie lektur będących podstawą do egzaminu
specjalizacyjnego z psychiatrii.
Kapituła w składzie: prof. J. Aleksandrowicz, prof. P. Bieńkowski, prof. J. Rybakowski
i prof. D. Dudek jednogłośnie przyznała tytuł Przyjaciel Czasopisma Psychiatria Polska
prof. J. Samochowcowi. Jest to wyróżnienie i podziękowanie za zaangażowanie i wkład
w rozwój i promocję czasopisma. Nagroda zostanie wręczona podczas inauguracji Zjazdu
Psychiatrów Polskich w Katowicach. Laureatowi serdecznie gratulujemy!
Mamy nadzieję, że Psychiatria Polska, poświęcona tym razem przede wszystkim
problematyce dzieci i młodzieży oraz zaburzeniom odżywiania, umili Państwu zbliżający
się letni wypoczynek.
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