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Od Redakcji
Jesień rozpoczęła się pod znakiem Walnego Zgromadzenia Polskiego Towarzystwa
Psychiatrycznego i wyboru nowego Zarządu. Funkcję Prezesa PTP objął prof. Jerzy Samochowiec, a do Prezydium ZG PTP weszli Koledzy i Koleżanki: Dominika Dudek (Prezes-elekt), Joanna Rymaszewska (wiceprezes), Janusz Heitzman (wiceprezes), Adam Wichniak (skarbnik), Tomasz Szafrański (sekretarz), Sławomir Murawiec (rzecznik prasowy),
Przemysław Bieńkowski, Łukasz Cichocki, Małgorzata Janas-Kozik, Maciej Matuszczyk.
Wszystkim wymienionym w imieniu Redakcji serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej i satysfakcjonującej działalności na rzecz całego polskiego środowiska psychiatrycznego.
17 października przeżywaliśmy pierwszą rocznicę śmierci naszego Przyjaciela i Mentora, profesora Jerzego W. Aleksandrowicza. Dla nas – Jego współpracowników w Redakcji
i w Komitecie Redakcyjno-Wydawniczym jest On stale punktem odniesienia. Często
podejmując jakieś decyzje czy prowadząc dyskusje zadajemy sobie pytania: co On by na
to powiedział, co On by zrobił, jak On by postąpił. Jest to dowodem na prawdziwość tezy,
że wielkość człowieka góruje nad kruchością istnienia.
A co w bieżącym numerze Psychiatrii Polskiej? Znajdziecie w nim Państwo ciekawy tekst
J. Woronia i wsp. na temat interakcji leków psychotropowych z lekami kardiologicznymi.
J. Woroń i M. Siwek opublikowali już na naszych łamach artykuł na temat interakcji „naszych”
leków z produktami roślinnymi i suplementami diety [1]. Pisanie o interakcjach w interesujący
sposób, jednocześnie pomocny lekarzom w ich codziennej praktyce to nie lada sztuka, tym
bardziej gratulujemy Autorom i polecamy te prace Czytelnikom. Na tym nie koniec analizy
związków psychiatrii i kardiologii – jest im poświęconych kilka kolejnych artykułów.
Wielkim wyzwaniem dla psychiatrii są coraz powszechniejsze zaburzenia jedzenia.
Warto sięgnąć po artykuł poświęcony zespołowi realimentacyjnemu jako powikłaniu leczenia anoreksji, o którym pisano już w jednym z poprzednich zeszytów Psychiatrii Polskiej
[2]. Wynikiem złych nawyków żywieniowych może być także nadwaga i otyłość, w tym
otyłość olbrzymia, w której aspekty psychologiczne i psychopatologiczne są kluczowe
dla możliwości skutecznego leczenia. Piszą o tym M. Sekuła i wsp.
Kolejna grupa zagadnień obejmuje radzenie sobie ze stresem i wypalenia zawodowe.
W bieżącym numerze uwagę poświęcono psychiatrom i pielęgniarkom psychiatrycznym,
natomiast wcześniej pisano także o ratownikach medycznych [3] i strażakach [4].
To tylko zarys tematów, o których możecie Państwo przeczytać w jesiennej Psychiatrii
Polskiej. Życzymy miłej i inspirującej lektury.
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