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OD REDAKCJI
Szanowni Czytelnicy,
Najważniejszym wydarzeniem ostatniego czasu było Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, które odbyło się w Warszawie, w dniu
27.09.2016 r. Informacje o nowo wyłonionych władzach PTP są dostępne na stronie
internetowej Towarzystwa. Walne Zgromadzenie przyjęło raport Komitetu Redakcyjno-Wydawniczego, w tym sprawozdanie z działalności redakcji Psychiatrii Polskiej. Mamy
wielką nadzieję, że w kolejnych latach również nie zawiedziemy naszych Czytelników!
Kilka artykułów bieżącego numeru naszego czasopisma dotyczy zagadnień związanych z przemocą (w tym i seksualną). Psychiatrzy starają się zrozumieć to dramatyczne
z punktu widzenia społecznego i psychologicznego zjawisko, przypatrując się zarówno
różnym aspektom funkcjonowania psychicznego ofiar (na przykład rozwój uzależnień, czy
ryzyko choroby dwubiegunowej), jak i sprawców (patrz tekst F. Szumskiego i wsp. na temat
zniekształceń poznawczych). Warto powrócić tu do ważnych prac z poprzednich zeszytów
Psychiatrii Polskiej: analizy badań sprawców przestępstw seksualnych wobec nieletnich [1]
oraz przeglądu literatury dotyczącej pedofilii [2]. Zjawisko pedofilii i przestępczości na tle
seksualnym jest wyzwaniem nie tylko dla psychiatrów i psychologów, ale i dla prawników.
Powstaje pytanie jak zapobiegać tego typu dramatom. Nie wszystkie propozycje legislacyjne są trafne z punktu widzenia ich skuteczności oraz interesu społecznego. Odnosi się do
tego bardzo ciekawy artykuł F. Szumskiego i wsp. opublikowany w tegorocznym trzecim
numerze Psychiatrii Polskiej [3].
Z wykorzystywaniem seksualnym wiąże się także temat traumy i PTSD. Zagadnieniom
tym poświęconych jest kilka ciekawych tekstów. Dwie części rozważań na temat powojennych badań stresu pourazowego dopełniają cyklu poświęconego historycznemu wkładowi
Uniwersytetu Jagiellońskiego w rozwój wiedzy o „nerwicach wojennych” (patrz [4]. Warto
również odwołać się w tym miejscu do przeglądowego artykułu poświęconego historii traumy
i zaburzeń postraumatycznych w literaturze [5]. Problem PTSD dotyka osób, które przeżyły
działania wojenne (pisze o tym M. Lis-Turlejska), ale też współczesnych ofiar zamachów
terrorystycznych, o czym przeczytać mogą Państwo w pracy autorów włoskich. Osobom
zainteresowanym rekomendujemy również artykuły o terapii poznawczej PTSD [6] oraz
aspektach neurobiologicznych tego schorzenia [7].
Kolejny obszar tematyczny niniejszego numeru dotyczy pacjentów w okresie starzenia
się. M. Basińska i wsp. opisują stan psychiczny i oczekiwania wobec lekarza osób na etapie
wczesnej i późnej starości, A. Antosik-Wójcińska i wsp. analizują skuteczność zabiegów
elektrowstrząsowych w tej populacji chorych w porównaniu do osób przed 60-tym rokiem
życia. W odniesieniu do populacji pacjentów starzejących się wyzwaniem pozostaje diag-

nostyka zaburzeń poznawczych. Warto zwrócić tu uwagę na artykuł poświęcony narzędziom badawczym - MoCA w porównaniu do MMSE. Przy tej okazji przypominamy, iż
w numerze 2/2016 Psychiatrii Polskiej ukazał się artykuł na temat narzędzia SLUMS [8].
Z kolei skuteczności zabiegów EW poświęcono dwa teksty w 2015 roku [9, 10].
Na koniec chcielibyśmy pożegnać zmarłą we wrześniu prof. dr hab. n. med. Hannę
Jaklewicz, wybitnego psychiatrę dzieci i młodzieży, pioniera tej dziedziny w Polsce, wspaniałego klinicystę, naukowca i dydaktyka.
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