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Editorial
Pierwszy tegoroczny numer „Farmakoterapii w Psychiatrii i Neurologii” poświęcony jest w całości standardom leczenia chorób afektywnych. Przedstawiane na jego łamach standardy farmakologicznego leczenia zaburzeń afektywnych stanowią drugie, po standardach na temat schizofrenii, zakończone opracowanie podjęte z inicjatywy specjalisty krajowego ds. psychiatrii, prof. Marka Jaremy. Polskie algorytmy na
temat farmakologicznego leczenia schizofrenii ukazały się w 6 numerze Psychiatrii Polskiej z 2006 roku.
Trzy lata temu w „Farmakoterapii w Psychiatrii i Neurologii” opublikowane zostały standardy leczenia
nawracających zaburzeń afektywnych pod redakcją prof. Stanisława Pużyńskiego, które nadal zachowują
swoją wartość w wielu tematach, a szczególnie w zakresie informacji dotyczących farmakodynamiki i farmakokinetyki leków przeciwdepresyjnych i normotymicznych.
W obecnym opracowaniu podjęto natomiast próbę przedstawienia decyzji terapeutycznych dotyczących leczenia farmakologicznego w podstawowych sytuacjach klinicznych spotykanych przez psychiatrę
mającego kontakt z pacjentem z chorobą afektywną jedno- i dwubiegunową. Rozdziały dotyczą takich
zagadnień, jak leczenie depresji w przebiegu choroby afektywnej jedno- i dwubiegunowej, leczenie depresji w wieku podeszłym, farmakologiczną profilaktykę depresji jednobiegunowej oraz depresję oporną na
leczenie. W zakresie choroby afektywnej dwubiegunowej rozdziały dotyczą leczenia manii, postępowania
w stanach mieszanych i chorobie z szybką zmianą faz, jak również długoterminowego postępowania profilaktycznego ukierunkowanego na zapobieganie nawrotom choroby. Opracowanie kończy rozdział dotyczący biologicznych, niefarmakologicznych metod leczenia chorób afektywnych.
Większość rozdziałów można uznać za wersję autorską odzwierciedlającą doświadczenie i poglądy polskiego eksperta (ów) na dane zagadnienie, uwzględniające jednocześnie zalecenia zawarte w standardach
innych krajów, w polskiej wersji z 2004 roku, jak również realia naszego kraju. Autorzy opracowania mają
nadzieję, że spotka się ono z zainteresowaniem i będzie przydatne dla polskich psychiatrów.
W obecnym numerze zamieszczono również informację o 26. kongresie Collegium Internationale
Neuro-Psychopharmacologicum (CINP), który odbędzie się w przyszłym roku w Monachium. Kongres ten
ma charakter szczególny, ponieważ odbywa się w 50. rocznicę powstania tej niezwykle zasłużonej organizacji dla rozwoju psychoneurofarmakologii. CINP zostało utworzone po pierwszym międzynarodowym
sympozjum nt. leków psychotropowych, które odbyło się w 1957 roku w Mediolanie, a pierwszy kongres
CINP miał miejsce w 1958 roku w Rzymie. Pierwszym prezydentem CINP został prof. Ernest Rothlin ze
Szwajcarii, obecnym, 25. z kolei jest prof. Torgny Svensson ze Szwecji, natomiast prezydentem-elektem
jest prof. Robert Belmaker z Izraela. Organizatorzy 26. kongresu mają nadzieję na znakomite wydarzenie
naukowe, jak również na wielką liczbę uczestników. Gorąco zachęcam polskich psychiatrów, neurologów
i farmakologów, jak również wszystkie osoby działające w obszarze psycho- i neurofarmakologii do zapoznania się z kalendarzem przygotowania do tego kongresu.
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