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Od Redakcji
Drodzy Czytelnicy, końcówka roku to zawsze czas refleksji i podsumowań. Jesień 2018 r. była dla
naszej Redakcji szczególnie trudna i bolesna – odszedł od nas Profesor Jerzy Aleksandrowicz: nasz
mentor i przyjaciel, do końca życia zaangażowany w sprawy Komitetu Redakcyjno-Wydawniczego.
To Jego wysiłkom zawdzięczamy wzrastającą rangę Psychiatrii Polskiej, której impact factor został
w czerwcu obliczony jako 1.196. To On potrafił zadbać o płynność finansową i możliwość kontynuowania działalności wydawniczej KRW pomimo różnych trudności i zmieniających się realiów rynku.
Choć trudno jest nam pogodzić się z Jego nieobecnością, musimy kontynuować naszą pracę, aby spełnić
Państwa oczekiwania i wspomagać rozwój polskiej psychiatrii oraz jej znaczenie międzynarodowe.
W przyszłym roku czekają nas duże wyzwania. Będziemy obserwować, czy i jakie zmiany
przyniesie nowa ewaluacja czasopism oraz nowe przepisy związane z Ustawą 2.0. Na razie w nowym
wykazie czasopism Psychiatrię Polską przypisano wstępnie do dziedzin: inżynieria biomedyczna;
nauki farmaceutyczne; nauki medyczne; nauki o kulturze fizycznej; nauki o zdrowiu; zootechnika
i rybactwo; psychologia.
Wyzwania czekają też Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Przede wszystkim przygotowujemy się do Zjazdu EPA, który odbędzie się w kwietniu w Warszawie. Gorąco zachęcamy Kolegów
do udziału w tym niezwykle ważnym i prestiżowym wydarzeniu. We wrześniu z kolei czeka nas
Walne Zgromadzenie PTP, podsumowanie ostatnich trzech lat działalności Towarzystwa i wybór
nowego Zarządu Głównego.
Jednak na razie skupiamy się na bieżącym numerze Psychiatrii Polskiej, w dużej mierze poświęconym farmakologii i badaniom biologicznym oraz problematyce seksuologicznej. Numer otwiera
artykuł o stosowaniu leków przeciwdepresyjnych w chorobie afektywnej dwubiegunowej typu II
autorstwa J. Amsterdama i L. Lorenzo-Luacesa. Profesor Jay Amsterdam to jeden z najwybitniejszych
amerykańskich uczonych i psychiatrów, którego główny obszar zainteresowań zawodowych obejmuje
zaburzenia afektywne. Przypominamy, że w ubiegłym roku na naszych łamach został opublikowany
jego niezwykle ciekawy i wzbudzający silne emocje, demaskatorski tekst poświęcony zjawisku korupcji
w badaniach naukowych w dziedzinie psychiatrii [1]. Kolejny ciekawy artykuł dotyczy kariprazyny – nowego leku przeciwpsychotycznego, działającego terapeutycznie w objawach negatywnych
schizofrenii. W tym miejscu już teraz zapowiadamy, że niedługo w Psychiatrii Polskiej ukażą się
Rekomendacje PTP dotyczące leczenia schizofrenii z objawami negatywnymi. Zachęcamy Państwa
również do zapoznania się z tekstem J. Woronia i M. Siwka na temat interakcji leków psychotropowych
z suplementami zawierającymi wyciągi roślinne. Jest to bardzo istotny problem kliniczny, na który
lekarze zwracają wciąż zbyt małą uwagę, a pacjenci nie są świadomi potencjalnych zagrożeń. Artykuł
ten otwiera cykl poświęcony interakcjom lekowym – kolejne publikacje ukażą się w przyszłym roku.
Ostatnie lata przyniosły w medycynie ogromne zainteresowanie mikrobiotą i osią jelitowo-mózgową. Wykazano, że brak równowagi mikrobiologicznej w jelicie odgrywa rolę między innymi
w patogenezie schorzeń alergicznych i autoimmunologicznych, otyłości, jak również wpływa na
przebieg kliniczny zaburzeń neurorozwojowych (autyzm) i emocjonalnych (depresja, schizofrenia)
oraz schorzeń neurodegeneracyjnych (choroba Parkinsona i Alzheimera). Zagadnieniu powiązań
pomiędzy florą bakteryjną jelit a zaburzeniami psychicznymi poświęcony jest artykuł E. Gulas i wsp.
W tym miejscu rekomendujemy powrót do kilku tekstów o podobnej tematyce, opublikowanych
już w czasopismach KRW [2-5].
Kilka kolejnych tekstów dotyczy zagadnień związanych z seksualnością. B. Grabski i wsp. piszą
o funkcjonowaniu seksualnym kobiet utrzymujących kontakty seksualne z kobietami. W poprzednich

zeszytach Psychiatrii Polskiej autorzy zajmowali się nieheteroseksualnymi mężczyznami [6, 7],
zatem obecnie publikujemy cenne uzupełnienie. Warto przy tej okazji zastanowić się, czy orientacja
seksualna pacjenta wpływa na podejście psychiatrów [8]. Niewątpliwie na seksualność człowieka
wpływają choroby somatyczne, w tym cukrzyca. Pisze o tym D. Kalka, a już wcześniej zwrócili
uwagę na to zagadnienie Klocek i wsp. [9]. Na samoocenę, akceptację siebie i obraz swojego ciała
szczególny wpływ mają schorzenia dermatologiczne. Stąd duże rozpowszechnienie w tej grupie
pacjentów stanów depresyjnych i różnych problemów emocjonalnych [10]. Kostyła i wsp. zwracają
uwagę, że istotną rolę odgrywa tu lokalizacja zmian skórnych.
Zasygnalizowane przez nas teksty nie wyczerpują treści bieżącego zeszytu Psychiatrii Polskiej.
Jesteśmy przekonani, że również pozostałe artykuły zainteresują Czytelników.
Z przyjemnością informujemy również, że do zespołu redakcyjnego dołączyła lek. Anna Krupa,
obejmując stanowisko Redaktora ds. mediów społecznościowych.
Oddając do Państwa rąk kolejną Psychiatrię Polską, składamy serdeczne życzenia świąteczne
i noworoczne.
Oby 2019 był dla wszystkich dobrym rokiem!
Dominika Dudek – Redaktor Naczelny
Jerzy A. Sobański
Katarzyna Klasa
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