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Editoriál

Na prahu desiateho ročníka Psychiatrie

Vážení čitatelia,

rokom 2003 časopis psychiatrov na Slovensku PSYCHIATRIA vstúpil do 10. roka svojej existencie. Jeho zalo-
ženie roku 1994 bolo venované 75. výročiu vzniku Psychiatrickej kliniky LFUK v Bratislave a 70. výročiu založeniu
v tom čase ešte Psychiatrickej liečebne v Pezinku. Príchod nového časopisu na svet v čase čerstvo rozdeleného
Česko-Slovenska bol prijatý rozporuplne, na jednej strane pozitívne ako logická potreba samostatného časopisu,
ktorý má ambíciu stimulovať odborný rast slovenskej psychiatrie, na druhej strane zaznievali výčitky, že sa tým
podporuje separovanie slovenskej psychiatrie, ktorá má spoločné historické korene s českou psychiatriou. Vývoj
však ukázal, že pesimistické hlasy sa nenaplnili, obe psychiatrie stoja dnes pevne na svojich pozíciách. Spolupráca,
hoci menej intenzívna, pokračuje v profesionálnej i priateľskej rovine veľmi žičlivo z oboch strán (v posledných
rokoch dokonca pribudli na oboch stranách Moravy ďalšie odborné psychiatrické časopisy, ktoré vytvárajú zdravé
konkurenčné prostredie). Zostáva zachovaná spoločná platforma českej a slovenskej psychiatrie v podobe Českej
a Slovenskej psychiatrie, oficiálnom časopise oboch národných psychiatrických spoločností.
Náš časopis za doterajšie obdobie sprístupnil celý rad originálnych a podnetných prác, predovšetkým z oblasti

klinickej psychiatrie, psychopatológie, psychoterapie a farmakoterapie, ale i hraničných odborov, najmä neurofy-
ziológie. Uverejnili sme podstatnú časť prác z významných odborných celoslovenských podujatí, postupne sme
zaviedli recenzovanie dodaných prác, anglické súhrny a v posledných číslach i správy o činnosti Psychiatrickej
spoločnosti SLS a program odborných podujatí, pretože od roku 1998 vychádza časopis v spolupráci so Psychiat-
rickou spoločnosťou SLS. Od začiatku existencie redakčná rada prijímala časopis ako otvorený všetkým názorom;
v záujme podporovania odborného rastu psychiatrov v publikačnej činnosti sme nerobili selekciu prác, i keď sme si
boli pritom vedomí určitej kvalitatívnej nevyváženosti jednotlivých príspevkov. Zo začiatku to bola dobrá a prag-
matická stratégia, ktorá vychádzala z reálnych možností prispievateľov a zo snahy podporovať publikačnú činnosť
nielen odborníkov z renomovaných pracovísk, ale i z

”
terénu“, ktorého úroveň je podstatným indikátorom úrovne

poskytovanej psychiatrickej starostlivosti. Domnievam sa, že táto stratégia priniesla svoje ovocie.
Kriticky však konštatujem, že odborná nevyváženosť jednotlivých príspevkov, niekedy s jednostranným zame-

raním čísel, súvisela s malým množstvom a pestrosťou dodaných prác, čo zapríčinilo určitú strnulosť štruktúry
časopisu, ale aj nižšiu schopnosť konkurencie s ostatnými časopismi. Mrzí ma to za seba i za celú redakčnú radu.
Preto v snahe, aby ste zostali našimi čitateľmi, ktorí s radosťou otvárajú každé nové číslo, sme o týchto problé-
moch na posledných redakčných radách i vo výbore Psychiatrickej spoločnosti SLS otvorene diskutovali a dospeli
sme k návrhom, ktoré sledujú jediný cieľ – kvalitatívny posun časopisu. Mení sa zloženie redakčnej rady, rada
sa bude pravidelne schádzať minimálne 4-krát do roka, aby schválila publikovanie prác, ktoré musia byť všetky
recenzované. Zavádzame novú štruktúru, v ktorej bude editoriál, pôvodné práce (klinické sledovanie, experimen-
tálne práce), prehľadové práce, kazuistiky, príspevky pre prax a ďalšie vzdelávanie, rubriky: kronika psychiatrie,
história psychiatrie, správy, vedecké a odborné informácie, recenzie, informácie z odbornej tlače a priestor pre
diskusiu a polemiku na aktuálne témy. Zároveň oslovujeme väčší počet farmaceutických firiem, aby sme pri vyšších
nákladoch vydávali časopis na kvalitnejšom papieri s možnosťou farebnej tlače, odmeňovali autorov a recenzentov
a zabezpečili anglické súhrny.
Redakčná rada veľmi pozitívne zhodnotila podiel prof. MUDr. Jozefa Pogádyho, DrSc., na vzniku a vývoji ča-

sopisu a ako výraz ocenenia ho menovala čestným šéfredaktorom. Zároveň vyslovujeme poďakovanie odstupujúcim
členom redakčnej rady, ktorí sa ochotne a nezištne zúčastňovali na tvorbe časopisu.
Milí čitatelia a kolegovia, verím, že spoločným úsilím sa nám podarí dosiahnuť takú tvár časopisu, ktorá

uspokojí naše potreby a ambície a ktorá bude na dôstojnej úrovni reprezentovať aktuálny stav a vývoj slovenskej
psychiatrie. Pravda, bez vašej aktívnej pomoci to pôjde len ťažko. Preto posielajte svoje podnety, príspevky,
vyjadrujte svoje očakávania a priania, otvorene poskytujte redakčnej rade svoje názory a spätné väzby, a to
v hocijakej komunikačnej podobe, aj elektronickej.
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