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Od Redakcji
Drodzy Czytelnicy,
Na wstępie chcielibyśmy się podzielić dobrą wiadomością – impact factor Psychiatrii Polskiej
za 2017 rok wzrósł do 1.196. Pokazuje to, że coraz więcej publikowanych przez nas prac jest
cytowanych w innych artykułach i cieszą się coraz większym zainteresowaniem badaczy zdrowia
psychicznego na świecie. Co więcej, analizując cytowania możemy stwierdzić, że wzrasta ilość
autorów spoza Polski, którzy w swoich pracach powołują się na teksty polskich psychiatrów.
Świadczy to o wysokiej wartości merytorycznej artykułów publikowanych w Psychiatrii Polskiej.
Na naszych łamach publikują nie tylko naukowcy z kraju, ale również wielkie światowe autorytety, jak na przykład w 2017 roku W. Gaebel [1], A. Serretti [2], S. Galderisi [3], N. Sartorius
[3] czy J.Amsterdam [4]; zaś w zeszycie, który oddajemy do rąk Czytelników, znajdą Państwo
ważny artykuł o możliwościach i ograniczeniach DSM-5 autorstwa H.J. Möllera. Serdecznie
dziękujemy wszystkim Autorom, którzy wybierają Psychiatrię Polską i przysyłają bardzo ciekawe
i znakomite z punktu widzenia naukowego teksty. Dziękujemy Recenzentom, których opinie
pozwalają wyodrębnić spośród bardzo dużej liczby manuskryptów te najlepsze i których wskazówki niejednokrotnie pomagają Autorom udoskonalić artykuł. Jesteśmy wdzięczni za życzliwe
zainteresowanie naszych Czytelników, których prosimy o dalsze wsparcie. Największą pomocą
dla czasopisma jest powoływanie się w swoich pracach na artykuły publikowane w Psychiatrii
Polskiej w ostatnich dwóch latach – każde pojedyncze cytowanie wpływa na kolejny IF.
Mamy nadzieje, że bieżący numer czasopisma nie zawiedzie Państwa oczekiwań. Skupiliśmy
się tym razem w dużej mierze na zagadnieniach związanych z psychiatrią dzieci i młodzieży.
Dwa teksty poświęcone są zaburzeniom ze spektrum autyzmu. Czytając o metodach pomiaru
nasilenia ASD oraz o jego obrazie klinicznym warto przypomnieć sobie badania nad czynnikami
genetycznymi [5]. Kolejni Autorzy w trzech artykułach odnoszą się do psychoterapii jadłowstrętu
psychicznego. Ten trudny temat był w ostatnim czasie poruszany w pozostałych czasopismach
Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego: Psychoterapia [6,7], zaś w Archives of Psychiatry and
Psychotherapy ukazał się tekst o świadomości studentów i ich postawach wobec anoreksji [8].
A. Kielan i wsp. przeprowadzili analizę opinii młodzieży na temat czynników ryzyka
popełnienia samobójstwa. Samobójcza śmierć nastolatka zawsze wywołuje duży wydźwięk
społeczny, jest ogromną tragedią, która niejednokrotnie wzbudza niezdrową sensację. Na świecie u młodych osób samobójstwo jest drugą co do częstości przyczyną śmierci [9]. Ważnym
pytaniem pozostaje, jakie warunki i sytuacje powodują progresję myśli i fantazji samobójczych
w kierunku podjęcia próby odebrania sobie życia [10]. Z zachowaniami samobójczymi wiążą
się częste w populacji adolescentów samouszkodzenia [11-14]. Zamierzone samouszkodzenia
i zachowania samobójcze mogą być dwoma zupełnie odmiennymi zjawiskami, ale mogą również
nakładać się na siebie i wzmacniać, zaś sytuacje prowadzące do samouszkodzeń mogą również
zwiększać ryzyko samobójstwa. Znajomość tych zagadnień jest niezwykle istotna z punktu
widzenia praktyki klinicznej i wdrażania działań terapeutyczno-prewencyjnych.
Bieżący numer Psychiatrii Polskiej kończy tekst o Ludwice Karpińskiej – prekursorce
polskiej psychoanalizy. Stanowi on kontynuację cyklu dotyczącego historii psychoanalizy
w Polsce [15-17]. Autorzy z Katedry Psychoterapii w Krakowie wykazują tu wielką pasję
i przybliżają sylwetki fascynujących, a często zapomnianych osób. Czekamy na dalsze teksty!

Przy tej okazji serdecznie zapraszamy na sesję poświęconą Witkacemu i jego psychoterapii
u doktora Karola de Beaurain, która odbędzie się w Zakopanem podczas kolejnej Konferencji
z Cyklu „Farmakoterapia, Psychoterapia i Rehabilitacja Zaburzeń Afektywnych” w dniach
01-02.03.2019.
Życzymy naszym Czytelnikom udanych urlopów i radosnego korzystania z uroków lata,
Dominika Dudek – Redaktor Naczelny
Jerzy A. Sobański
Katarzyna Klasa
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