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Drodzy Czytelnicy
Początek lata jest zawsze dla Redakcji gorący – co roku o tej porze czekamy na nową
punktację Impact Factor. Tym razem wiadomość była dla nas wyjątkowo pomyślna – za rok
2016 uzyskaliśmy 1.01 punktu. Serdecznie dziękujemy wszystkim Autorom i Recenzentom.
Wyższy IF mogliśmy uzyskać jedynie dzięki coraz lepszym artykułom, jakie mamy zaszczyt
i przyjemność publikować. Szczególne podziękowania należą się tym wszystkim Kolegom,
którzy wysyłając swoje teksty do innych czasopism nie zapominają o cytowaniu Psychiatrii
Polskiej. Podnoszenie wskaźników bibliometrycznych to nasza wspólna praca, nasz wspólny
wysiłek! Dzięki temu prace polskich autorów mogą być coraz lepiej znane w świecie, a wysoki
poziom merytoryczny publikacji może być wzorem i zachętą dla młodych klinicystów, zainteresowanych pracą naukową. W imieniu Redakcji zapewniamy, że w dalszym ciągu będziemy
starać się, aby czasopismo stawało się coraz bardziej atrakcyjne zarówno dla Czytelników, jak
i potencjalnych Autorów.
W bieżącym numerze Psychiatrii Polskiej znajdą Państwo artykuły o tematyce zarówno
psychoterapeutycznej, jak i biologicznej. Psychiatria nie mogłaby istnieć bez obu tych obszarów,
tak jak nie można rozumienia i leczenia pacjenta redukować tylko do wymiaru psychologiczno-społecznego lub tylko do wymiaru biologicznego.
Istotne kwestie dotyczące zasad finansowania i powiązanej z nimi jakości leczenia w psychiatrii sądowej i zagrożenia bezpieczeństwa publicznego podejmują w swoim artykule Janusz
Heitzman i Inga Markiewicz.
Odnosząc się do tekstu Adriana Sieradzkiego i wsp. na temat wpływu krótkoterminowej
grupowej psychoterapii psychodynamicznej na cechy osobowości pacjentów, pragniemy przypomnieć Czytelnikom poprzednio publikowane artykuły o podobnej tematyce [1-3]. Osoby
zainteresowane psychoterapią na pewno z zaciekawieniem sięgną do publikacji o odzyskiwaniu
wspomnień w praktyce klinicznej czy o doświadczeniach pacjenta z przebiegu leczenia.
Kilka ważnych prac dotyczy funkcji poznawczych i językowych jako ważnego wymiaru
psychopatologicznego w zaburzeniach psychicznych. W Psychiatrii Polskiej zwracano na to
uwagę w odniesieniu do schizofrenii [4], depresji [5] czy choroby afektywnej dwubiegunowej
[6]. W regulacji funkcji językowych i poznawczych bierze udział móżdżek, tradycyjnie kojarzony z koordynacją funkcjonowania układu ruchowego. Piszą o tym Anna Starowicz-Filip
i wsp. W ostatnich latach móżdżek okazuje się być strukturą niezwykle fascynującą z punktu
widzenia psychiatrii. Coraz więcej badań ukazuje jego rolę w regulacji reakcji afektywnych.
Uszkodzenia móżdżku mogą prowadzić do dysregulacji emocjonalnej, która stanowi część
Móżdżkowego Syndromu Poznawczo-Emocjonalnego [7].
Ważnym obszarem badawczym są zaburzenia funkcji poznawczych w schizofrenii oraz
ich korelaty strukturalne. Temat ten podejmują Marta Gawłowska-Sawosz i wsp., kontynuując nurt badań nad wczesnym początkiem psychozy schizofrenicznej [8]. Być może badania
struktur mózgowych staną się w przyszłości przydatne w diagnostyce psychoz i identyfikacji
grup ryzyka zachorowania.

Wakacyjny numer Psychiatrii Polskiej zamyka artykuł o tematyce historycznej, poświęcony pierwszemu polskiemu zakładowi leczniczemu posługującemu się psychoanalizą. Jest to
kontynuacja całego cyklu prac na temat początków psychoanalizy i psychoterapii w naszym
kraju [9-13].
Jak zwykle życzymy przyjemnej i owocnej lektury!
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