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Od Redakcji
Oddajemy w Państwa ręce ostatni tegoroczny numer Psychiatrii Polskiej. Koniec roku
zawsze skłania do refleksji i podsumowań. Dla naszego czasopisma był to dobry rok. Opublikowaliśmy 88 znakomitych artykułów w tegorocznych zeszytach oraz ponad 20 w trybie
online first, jesteśmy coraz częściej cytowani, co zaowocowało zwiększeniem impact factor
i przekroczeniem magicznej cyfry 1. Wzorem ostatnich lat, kiedy to otrzymywaliśmy teksty
wielkich sław światowej psychiatrii jak Jules Angst [1], Andrea Fagiolini [2, 3], Ulrich Preuss
[4] czy Danuta Wasserman [5], oprócz polskich Autorów na naszych łamach w 2017 roku
ukazały się teksty tak znanych psychiatrów jak Wolfgang Gaebel [6], Alessandro Serretti [7],
Silvana Galderisi i Norman Sartorius [8], a w bieżącym numerze z dumą i radością przekazujemy Państwu artykuł samego profesora Jaya Amsterdama – jednego z najwybitniejszych
amerykańskich uczonych, przez wiele lat będącego światowym liderem badań nad zaburzeniami afektywnymi. Tekst jest niezwykle ciekawy i równocześnie kontrowersyjny, gdyż prof.
Amsterdam ze współpracownikami obnażają w nim zjawisko nieuczciwości w prowadzeniu
i publikowaniu wyników niektórych badań nad skutecznością i bezpieczeństwem leków. Jesteśmy pewni, że artykuł wywoła żywą dyskusję i skłoni nas do gorzkich refleksji nad tym czy
wyniki przedstawiane w publikacjach – również w renomowanych czasopismach – są zawsze
wiarygodne i nad etosem uczonego.
Niestety, w kończącym się roku odeszło od nas kilku wspaniałych ludzi – naszych Kolegów, Nauczycieli, Autorów i Współpracowników jak nieodżałowany profesor Jerzy Vetulani
czy dr Tomasz Jaroszewski, twórca i redaktor dowcipnych „Nowinek psychiatrycznych”, które
znakomicie wpisywały się w koloryt naszego środowiska. Dla Redakcji szczególne bolesną
stratą była śmierć dr Tomasza Zyssa – pracował z nami jako redaktor tematyczny, publikował
swoje badania, niestrudzenie recenzował liczne artykuły. Bardzo brakuje nam jego uśmiechu,
pogody ducha i niezawodności.
Koniec roku i Święta to również czas wyrażania wdzięczności i uznania. Dziękujemy zatem
z całego serca wszystkim, którzy wysyłając swoje prace do innych czasopism podejmują trud przypomnienia sobie jakie teksty związane z podejmowanym przez nich tematem były publikowane
w Psychiatrii Polskiej i cytują te teksty. Jest to niezwykle ważne dla zwiększania rangi czasopisma
i poprawiania jego wskaźników bibliometrycznych. Dziękujemy naszym recenzentom – wzorem
ostatnich lat w bieżącym numerze publikujemy imienną listę osób, które brały na siebie trud
oceny manuskryptów. Dziękujemy wszystkim, którzy promują czasopismo w kraju i zagranicą.
Składamy Państwu, Drodzy Czytelnicy, serdeczne życzenia świąteczne i noworoczne, aby
nadchodzący czas był dobry i szczęśliwy
Dominika Dudek – Redaktor Naczelny
Jerzy A. Sobański
Katarzyna Klasa
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