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Ostatni numer (3-4) Farmakoterapii w Psychiatrii i Neurologii z roku 2011 składa się z trzech części tematycznych. W części pierwszej przedstawiono dwa artykuły pochodzące z Katedry i Kliniki Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego dotyczące, stosowania nowoczesnych technik monitorujących
w leczeniu depresji. Pierwszym autorem obydwu prac jest dr hab. Maria Radziwoń-Zaleska. Praca pierwsza
poświęcona jest znaczeniu dokładnej oceny stanu psychicznego oraz badania farmako-elektroencefalograficznego (farmako-EEG). W pracy drugiej omówiono terapię monitorowaną stężeniem leku we krwi. Obie prace
stanowią przegląd tych ważnych dla każdego psychiatry zagadnień zarówno w świetle współczesnego piśmiennictwa, jak i doświadczeń zespołu Katedry i Kliniki Psychiatrycznej WUM.
W roku 2011 w gdańskim wydawnictwie Via Medica ukazała się książka „Standardy leczenia farmakologicznego niektórych zaburzeń psychicznych” pod redakcją prof. Marka Jaremy. Rozdział poświęcony chorobom
afektywnym opracowali prof. Janusz Rybakowski i dr hab. Jan Jaracz z Kliniki Psychiatrii Dorosłych UM w Poznaniu oraz dr hab. Dominika Dudek z Kliniki Psychiatrii Dorosłych Collegium Medicum UJ w Krakowie. Ze
względu na znaczne zainteresowanie problematyką choroby afektywnej dwubiegunowej (CHAD) w ostatnim
okresie zdecydowano się na zamieszczenie w niniejszym numerze 5 artykułów na temat standardów postępowania farmakologicznego w tej chorobie. Dotyczą one leczenia zespołów maniakalnych i hipomaniakalnych,
leczenia depresji w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej, leczenia stanów mieszanych maniakalnych
i depresyjnych, leczenia choroby afektywnej dwubiegunowej z szybką zmianą faz oraz farmakologicznej profilaktyki nawrotów choroby afektywnej dwubiegunowej. Mamy nadzieję, że artykuły przybliżą te zagadnienia nie
tylko psychiatrom, ale również innym osobom zainteresowanym prawidłowym leczeniem farmakologicznym
CHAD.
W trzeciej części niniejszego numeru prezentujemy dwa sprawozdania. Pierwsze z nich, przedstawione
przez Aleksandrę Rajewską-Rager z Kliniki Psychiatrii Dorosłych UM w Poznaniu, dotyczy warsztatów na
temat choroby afektywnej dwubiegunowej, które zorganizował w Barcelonie wybitny badacz tej choroby prof.
Eduard Vieta. Uczestniczyło w nim 4 młodych psychiatrów z naszego kraju, którzy mieli możliwość zapoznania
się zarówno z najnowszą wiedzą na temat choroby afektywnej dwubiegunowej, jak też z organizacją, funkcjonowaniem i badaniami na temat CHAD, prowadzonymi przez ośrodek barceloński.
W dniach 3-7 lipca 2011 odbyła się w Oksfordzie trzecia już edycja szkoły Neuropsychofarmakologii organizowanej pod egidą ECNP (European College of Neuro-Psychopharmacology). Polskę reprezentowali trzej
psychiatrzy pochodzący z ośrodków warszawskiego, łódzkiego i poznańskiego. Jak to miało miejsce również
w odniesieniu do poprzednich szkół, polscy uczestnicy oceniają to wydarzenie jako niezwykle interesujące
i inspirujące, co potwierdza zamieszczone w obecnym numerze sprawozdanie przedstawione przez dr Marlenę
Sokół-Szawłowską z Oddziału Chorób Afektywnych Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
W dniach 3-7 czerwca 2012 odbędzie się w Sztokholmie 28 Światowy Kongres Collegium Internationale
Neuropsychopharmacologicum (CINP), stanowiący jedno z najważniejszych wydarzeń psychofarmakologicznych. W niniejszym numerze podano drugą informację o tej konferencji. Polecam gorąco uczestnictwo w kon-
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gresie CINP osobom o zainteresowaniach neuropsychofarmakologicznych i neurobiologicznych, przypominając, że abstrakty doniesień można zgłaszać do 30 stycznia 2012.
Życzę przyjemnej lektury kolejnego numeru naszego pisma i gorąco zachęcam polskich psychiatrów, neurologów i farmakologów do nadsyłania artykułów eksperymentalnych, poglądowych i kazuistycznych dotyczących terapii farmakologicznej w psychiatrii i neurologii.
Prof. dr hab. med. Janusz Rybakowski

