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Drodzy Czytelnicy !

W malowniczej kamieniczce stojącej na jednej z uliczek warszawskiej starówki 
znajduje się mały lokalik serwujący dania kuchni warszawskiej i orzeźwiające napo-
je. Leniwa kelnerka serwuje szybkie przekąski z wdziękiem osoby, która wie, że jej „tu 
i teraz” nie potrwa zbyt długo. Pod koniec ostatniej tego lata fali upałów siedziałem 
tam w gronie znajomych, którzy na co dzień mieszkają i pracują poza granicami na-
szego pięknego kraju. Był to czas poprzedzający głosowanie w Sejmie nad ustawą 
o zdrowiu publicznym i w pewnym momencie rozmowa zeszła na Narodowy Pro-
gram Ochrony Zdrowia Psychicznego, psychiatrię i środowiska związane z psychia-
trią w Polsce. Znajomi wprawdzie nie są „z branży”, ale interesują się i porównują to 
co „u nas”, z tym „co u nich”, a to z racji swojej profesji, a to w związku z tym, że oni 
sami lub ich członkowie rodzin są „użytkownikami”. 

Kiedy opisywałem zmagania i  konsolidację różnych środowisk, które zjedno-
czyły się wokół obrony NPOZP, wspomniałem o tym, że jak mi się wydaje, na taką 
skalę doszło do tego po raz pierwszy. Znajomych zainteresowały jednak bardziej 
wzajemne animozje, sprzeczności interesów i  to wszystko co sprawia, że trudno 
uznać, że środowisko psychiatrów w Polsce stanowi monolit. Ba! Uchodzi za wyjąt-
kowo skłócone i podzielone.

Kiedy mówi się o naszym środowisku psychiatrycznym, narzuca się porówna-
nie z okresem „rozbicia dzielnicowego”. Narastająca od kilkunastu lat erozja znacze-
nia, wpływów i prestiżu głównego ośrodka decyzyjnego, jakim w ubiegłym wieku 
był Instytut Psychiatrii i Neurologii. Erozja faktyczna i symboliczna, zasilana niechę-
cią do „profesorów z warszawki”. Niechęć tak duża, że prowadząca czasem, wbrew 
zdrowemu rozsądkowi, do działań, w których nie chodzi o sens, tylko o to, aby było 
inaczej, niż chcieliby „oni”. Z jednej strony brak powszechnie uznawanych autoryte-
tów, z drugiej tworzące się „udzielne księstwa”. W większości zresztą zainteresowane 
tylko troską o siebie i „swoje terytorium”. Wykształcenie się grup interesów wynikają-
cych z konieczności zabiegania o niewystarczające środki finansowe. Duże szpitale, 
małe oddziały, psychiatria środowiskowa. Czasem zawierające taktyczne sojusze, 
często bezwzględnie rywalizujące. 

Czy zmiana pokoleniowa, która dokonała się w  ostatnich latach i  jeszcze 
wciąż dokonuje się w naszej psychiatrii przynosi nadzieję? Czy wśród kierowników 
klinik, ordynatorów oddziałów, szefów poradni, zespołów środowiskowych znaj-
dują się prawdziwi nauczyciele, mistrzowie, profesorowie „przez duże P”, szefowie 
„przez duże S”? Czy młode pokolenie lekarzy, które w ostatnich latach przyszło do 
psychiatrii, to zaczyn, dzięki któremu dokona się prawdziwa reforma naszego sy-
temu ochrony zdrowia psychicznego, podejścia do chorych, rodzin, leczenia? Czy 
najbardziej energiczni zajmą się rozwojem „psychiatrycznego biznesu”, na który bez 
wątpienia jest coraz większe zapotrzebowanie, a Ci bardziej pragmatyczni odnajdą 
pełne zadowolenie i spełnienie w pracy w „psychiatrycznych biedronkach”?

Znajomi kiwają głowami. Padają słowa zadumy. Padają frazesy. „Nie istnieją 
systemy idealne”. „Jak sobie pościelesz tak się….” Ktoś wspomina Łokietka. Ktoś inny 
Hitlera. Jeszcze inny ktoś - Świętą Dymfnę. Ani się zdążyliśmy obejrzeć, minęło lato. 

Koniec jest zawsze taki sam: leniwa kelnerka, kołysząc na długich nogach swoje 
„tu i  teraz” przynosi nam do stolika rachunek. Rachunek psychiatrii i psychiatrom 
wystawi… no jasne: historia. Ale nie tylko - wystawią go też nasi pacjenci i ich rodzi-
ny. Podobno nadchodzi nadzieja, nowa perspektywa finansowa, zmiany na lepsze. 
Co i w jaki sposób zdołamy wykorzystać?

Mam nadzieję, że lektura nowego Psychiatry nie posłuży jedynie do tego, aby 
biernie czekać na rozwój wypadków.

Tomasz Szafrański
Redaktor Naczelny
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wydawca i redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń



V Warszawskie Sympozjum 
Psychiatryczne

PRZEMOC 
6 -7 listopada 2015 r.

PROGRAM:  7 LISTOPADA (sobota)

PROGRAM:  6 LISTOPADA (piątek)

Rejestracja uczestników
 
Powitanie uczestników sympozjum
<cuadrado> Rodryg Reszczyński, Tomasz Szafrański (Oddział Warszawski PTP) 

sesja Psychiatria sądowa w teorii i praktyce
f Uwarunkowania przemocy i agresji wśród osób z zaburzeniami  
psychicznymi. <cuadrado> Janusz Heitzman (Klinika Psychiatrii Sądowej IPIN)
f Oddziaływania terapeutyczne wobec chorych sprawców przestępstw 
w klinice psychiatrii sądowej.  
<cuadrado> Dorota Parnowska (Klinika Psychiatrii Sądowej IPIN)
f Przywracanie autonomii psychicznie chorym sprawcom przestępstw.  
<cuadrado> Andrzej Axer (ColumbiaCare Services, Oregon, USA). 
 <cuadrado> Leszek Ciszewski (ROPS Starogard Gdański)

Przerwa

Uroczysta sesja oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa 
Psychiatrycznego
f  Wniosek o członkostwo honorowe PTP dla Tomasza Jaroszewskiego 
redaktora naczelnego Nowinek Psychiatrycznych – Forum psychiatrów
<cuadrado> Czym były dla mnie Nowinki?  – Iwona Koszewska (Fundacja Cumulus)
<cuadrado> Laudacja – Łukasz Święcicki (II Klinika Psychiatrii, IPIN)

Wykład im. Prof. Jana Mazurkiewicza -  Problemy z chorobą psychiczną
<cuadrado> Stanisław Pużyński (Warszawa)
f  Pomnik upamiętniający zagładę chorych psychicznie – dlaczego 
pamięć jest dzisiaj dla nas wyzwaniem? 
 <cuadrado> Tadeusz Nasierowski (Katedra i Klinika Psychiatrii WUM)
f  Psychiatria po wyborach – możliwości i zagrożenia. <cuadrado> Marek Balicki 
(Wolskie Centrum Zdrowia Psychicznego, II Klinika Psychiatryczna WUM)
f  Sytuacja psychiatrii na Mazowszu - dyskusja z udziałem:
<cuadrado> Marii Radziwoń-Zaleskiej (konsultanta wojewódzkiego ds. psychiatrii), 
oraz Katarzyny Boguszewskiej (Warszawski Dom pod Fontanną), 
Marka Balickiego, Jacka Wciórki.

Lunch – Catering zapewnia Fundacja  eF kropka

Sesja  Lekarz i samobójstwo
f Lekarz w kontakcie z pacjentem z planami samobójczymi.
<cuadrado> Iwona Koszewska (Fundacja Cumulus)

Sesja Osoba doznająca przemocy w rodzinie. Co powinien wie-
dzieć i zrobić lekarz psychiatra?  – Sesja pod patronatem PARPA
f  Charakterystyka osoby doznającej przemocy w rodzinie - objawy  
i konsekwencje przemocy. <cuadrado> Mariusz Moderski
f  Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  
<cuadrado> Grzegorz Wrona

Przerwa

Sesja  Międzygeneracyjny przekaz traumy
f  Pokaz filmu Urszuli Sochackiej Nie wolno się brzydko bawić.
f  Dyskusja z udziałem  Urszuli Sochackiej (Stowarzyszenie  
U siebie – At home, Kraków), Katarzyny Prot (Instytut Psychologii  
Stosowanej, APS Warszawa).
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17:45-18:50 
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18:00-18:20 

18:20-18:50 

18:50 -19:00

Sesja  Przemoc  i dzieci 
f  Doświadczenie przemocy w dzieciństwie jako przyczyna  
psychozy. <cuadrado> Katarzyna Prot (APS Warszawa)
f  Trauma dziecięca u osób uzależnionych od alkoholu - rozpo-
wszechnienie i znaczenie.  
<cuadrado> Andrzej Jakubczyk (Klinika i Katedra Psychiatrii WUM)
f  Bullying w szkole i na oddziale. Sprawcy i ofiary. 
<cuadrado> Barbara Remberk, Anna Katarzyna Bażyńska, Joanna Brągoszew-
ska, Anna Grzelak, Agnieszka Piróg-Balcerzak, Piotr Niwiński, Lidia 
Popek, Filip Rybakowski. (Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży IPIN)
f Terapia rodzin w zaburzeniach zachowania.
<cuadrado> Gabriela Jagielska (Klinika Psychiatrii Wieku Rozwojowego WUM)
f  Sytuacja psychiatrii dzieci i młodzieży na Mazowszu - dyskusja  
z udziałem: <cuadrado> Agaty Brzozowskiej (konsultanta wojewódzkiego  
ds. psychiatrii dzieci i młodzieży)

Przerwa

Sesja  Neurobiologia przemocy
f  Neurobiologia zaburzeń osobowości. <cuadrado> Agata Szulc (Klinika 
Psychiatryczna, Wydział Nauki o Zdrowiu WUM)
f  EBM: skuteczność farmakologicznego leczenia agresji. 
 <cuadrado> Paweł Mierzejewski (Zakład Farmakologii i Fizjologii Układu 
Nerwowego IPIN)
f  Agresja i pobudzenie. Farmakoterapia a diagnoza. 
<cuadrado> Iwona Patejuk-Mazurek (Mazowieckie Specjalistyczne Centrum 
Zdrowia im.prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie, OW PTP)

Sesja Przemoc – różne oblicza
f  Co to jest przemoc seksualna? <cuadrado> Sławomir Jakima (Poradnia 
Seksuologiczna i Patologii Współżycia, Samodzielny Wojewódzki Zespół 
Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie)
f Rozumienie mechanizmów agresji z perspektywy psychoanali-
zy i CBT. <cuadrado> Andrzej Kokoszka (II Klinika Psychiatryczna WUM)
f  Co psychiatra powinien wiedzieć o niebieskiej linii?
<cuadrado> Renata Durda (Kierownik Pogotowia Niebieska Linia)

Lunch – Catering zapewnia Fundacja  eF kropka

Sesja  Handel ludźmi – jak pomagać ofiarom?
f  Działalność La Strady - Fundacji Przeciwko Handlowi Ludźmi i 
Niewolnictwu. <cuadrado>  Irena Dawid-Olczyk (Prezeska Fundacji La Strada)
f  Rola psychiatry w pomaganiu ofiarom handlu ludźmi.
<cuadrado>  Iwona Grobel (Centrum Psychoprofilaktyki i Terapii)
f  Dyskusja z udziałem Ireny Dawid-Olczyk, Iwony Grobel,  
Alicji Multarzyńskiej

Sesja  Psychiatria i przemoc
f  Przemoc symboliczna.  <cuadrado>  Piotr Świtaj (I Klinika Psychiatrii, IPiN)
f Przemoc wobec osób starszych. <cuadrado>  Tadeusz Parnowski (II Klinika 
Psychiatrii, IPiN)
f Przemoc opiekuńcza. <cuadrado>  Maria Załuska (Szpital Bielański)
f Pacjent związany, czyli przemoc poza psychiatrią. 
<cuadrado> Radosław Tworus, Małgorzta Mazur, Ewa Ziółkowska-Bogusław-
ska, Grażyna Lewicka (Klinika Psychiatrii i Stresu Bojowego WIM)
f Wojna i stres wojenny jako czynniki kształtujące zachowania 
przemocowe. <cuadrado>  Sylwia Szymańska, Maciej Zbyszewski, Radosław 
Tworus, Piotr Ilnicki (Klinika Psychiatrii i Stresu Bojowego WIM)
f  Dyskusja

Przerwa

Sesja  Przemoc i seks
f Skazani na przemoc? Czynniki ryzyka popełnienia przestępstwa 
przeciwko wolności seksualnej.  
<cuadrado>  Aleksandra Krasowska (Klinika i Katedra Psychiatrii WUM)
f Założenia terapii sprawców przestępstw seksualnych.
<cuadrado> Michał Lew-Starowicz (III Klinika Psychiatrii, IPIN)
f Sytuacja seksuologii na Mazowszu. <cuadrado> Dyskusja z udziałem  
konsultanta wojewódzkiego ds. seksuologii Sławomira Jakimy

Zakończenie sympozjum, pożegnanie uczestników:
<cuadrado> Tomasz Szafrański, Rodryg Reszczyński (Oddział Warszawski PTP)

Zgłoszenia do 26.10.2015 prosimy przesyłać 
na adres e-mail: sympozjumpsychiatryczne@gmail.com

więcej informacji na www.psychiatraonline.com

Miejsce sympozjum: 
<cuadrado> Klinika Psychiatrii Sądowej (sala wykładowa) 
<cuadrado> Instytut Psychiatrii i Neurologii, ul. Sobieskiego 9, Warszawa 

Organizatorzy sympozjum:
<cuadrado> Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, Oddział Warszawski
<cuadrado> Klinika Psychiatrii Sądowej, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
<cuadrado> Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA)
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Rozmowa z Januszem Rybakowskim

Lit,  
Cytowania 
i zapałki
Profesor Janusz Rybakowski - absolwent 
Akademii Medycznej w Poznaniu, rocznik 
1969, stypendysta Fundacji Fogarty 
w Katedrze Psychiatrii Uniwersytetu Pen-
sylwanii w Filadelfii w latach 1976-1977, 
kierownik Katedry i Kliniki Psychiatrii 
Akademii Medycznej w Bydgoszczy 
(1985-1995), od 1994 roku kierownik 
Kliniki Psychiatrii Dorosłych Akademii 
Medycznej w Poznaniu, prezes Polskiego 
Towarzystwa Psychiatrycznego (1998-
2001), członek wielu międzynarodowych 
towarzystw naukowych, redaktor czaso-
pism naukowych, autor książki „Oblicza 
choroby maniakalno-depresyjnej”.

Psychiatra:
Panie Profesorze, gratuluję nagro-

dy Światowej Federacji Towarzystw 
Psychiatrii Biologicznej. To już chyba 
kolejna?

 
Janusz Rybakowski: Traktuję na-

grodę jako olbrzymie wyróżnienie za 
moją pracę na gruncie psychiatrii biolo-
gicznej, której wyznawcą jestem od 45 
lat swojej praktyki. Psychiatria biologicz-
na pomaga rozwijać wiedzę o  mózgu 
i wyjaśniać procesy psychiczne, ich feno-
menologię i  ułatwiać leczenie. Składają 
się na nią neurobiologia i psychofarma-
kologia, między innymi chorób afektyw-
nych i schizofrenii. Warto wspomnieć, że 
bardzo istotnym jej elementem są ba-

dania nad litem. Faktycznie jest to moje 
drugie Lifetime Achievement Award, 
poprzednie dostałem w 2012 r. od Euro-
pean Bipolar Forum za całokształt badań 
nad chorobą afektywną dwubiegunową. 
Ukoronowaniem tych badań była książ-
ka „Oblicza choroby maniakalno-depre-
syjnej”(wersja angielska: The faces of 
manic-depressive illness). 

P: Pańska pierwsza praca opu-
blikowana w  1971 r. dotyczyła leków 
psychotropowych u  chorych z  zawa-
łem serca, ale już w 1972 w Psychiatrii 
Polskiej pojawia się artykuł o wpływie 
litu na transmisję synaptyczną w  cen-
tralnym układzie nerwowym. 

Zdjęcie: redakcja PSYCHIATRY
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JR: W  tej chwili w  Pubmed samych 
moich prac na temat litu można naliczyć 
ok. 120, zatem mogę przyznać, że to 
istotny element mojej działalności. Zaraz 
po rozpoczęciu pracy w 1970 roku w Kli-
nice w Poznaniu, zorganizowałem ozna-
czanie litu w  surowicy, moczu, krwin-
kach i badanie bilansu litu u pacjentów 
w różnych stadiach chorób afektywnych, 
a  później, na stypendium w  USA, w  ze-
spole, w którym pracowałem, jako jedni 
z  pierwszych wykryliśmy mechanizm 
transportu litu przez błonę komórkową 
(tak zwany przeciwtransport lit-sód). 
Potem oczywiście te badania kontynu-
owałem.

P: Lit pozostaje jednym z  naj-
ważniejszych i  skutecznych leków 
w  leczeniu choroby dwubiegunowej, 
a mimo to jest lekiem, który jest teraz 
niemodny i praktycznie przez młodych 
psychiatrów stosowany raczej jako lek 
ostatniego rzutu. 

JR: Ubolewam nad tym. Sądzę, że 
wynika to z  presji przemysłu farmaceu-
tycznego promującego inne rozwiąza-
nia. Dostrzegam jednak pewien renesans 
litu, przynajmniej w sensie badawczym. 
W  końcu lit jest przecież najsilniejszym 
lekiem o  działaniu przeciwsamobój-
czym, oczywiście, jeśli się go stosuje 
przynajmniej przez okres dwóch lat. 
Jego kolejną istotną zaletą jest to, że ma 
działanie neuroprotekcyjne, zapobiega 
otępieniu, a nawet u niektórych osób le-
czonych obserwuje się powiększenie ob-
jętości niektórych struktur mózgowych, 
m.in. hipokampa, kory przedczołowej.

P: Czy możemy spodziewać się 
w najbliższym czasie czegoś, co mogło-
by lit zastąpić?

JR: Myślę, że raczej nie. Mimo że lit 
nie jest panaceum u  wszystkich, to jest 
te 30% pacjentów, które my nazywamy 
„excellent lithium responders”, na któ-
rych lit działa bardzo skutecznie, tak jak-
by choroba zupełnie ustała.

P: Badania nad litem są niewątpli-
wie znakiem firmowym Pana Profeso-
ra. Które z innych swoich badań uważa 
Pan za równie ważne?

JR: Jest ich wiele, związanych głów-
nie z neurobiologią schizofrenii i chorób 
afektywnych, m.in. w kontekście genety-
ki molekularnej i  funkcji poznawczych. 
Bardzo ciekawym zagadnieniem są ba-
dania nad modnym ostatnio czynnikiem 
neurotropowym pochodzenia mózgo-
wego (BDNF). Robiliśmy badania nad 
stężeniem BDNF w surowicy, ale również 
badania genetyczno-molekularne, po-
nieważ gen BDNF posiada funkcjonal-
ny poliformizm Val/Met. Okazało się, że 
pacjenci z  pewnym genotypem mają 
większą skłonność do choroby afektyw-
nej dwubiegunowej, ale jednocześnie 
ten sam genotyp daje lepszą sprawność 
funkcji poznawczych. Czyli można to 
rozpatrywać w kontekście ewolucyjnym 
– kosztem choroby występuje większa 
sprawność w niektórych obszarach psy-
chiki.

P: Jest Pan jednym z  najczęściej 
cytowanych naukowców w  dziedzinie 
medycyny w  Polsce. Która pana praca 
ma najwięcej cytowań?

JR: Trudno powiedzieć, cytowania 
to kwestia czasu. Mój indeks Hirscha wy-
nosi w tej chwili 40. Najwięcej cytowań, 
ok. 160-200 mogą mieć prace, które ro-
biłem z  nieżyjącą już dr hab. Anną Słu-
żewską w  zakresie immunologii chorób 
afektywnych w połowie lat 90. 

P: Jest Pan powszechnie rozpozna-
wany jako naukowiec zajmujący się 
chorobą afektywną dwubiegunową. Co 
ukształtowało w Panu akurat ten kieru-
nek zainteresowań?

JR: Generalnie uczestniczę w  gre-
miach badawczych związanych z  de-
presją, schizofrenią i chorobą afektywną 
dwubiegunową. Już na studiach najbar-
dziej interesowałem się biochemią i pa-
tofizjologią, a  potem to się naturalnie 
przeniosło się na ośrodkowy układ ner-
wowy. Gdy trafiłem do kliniki, nieżyjąca 
już docent Schrrammowa podsunęła mi 
zagadnienie litu, a  ja to podchwyciłem 
i przez ten lit zaangażowałem się w cho-
roby afektywne, potem będąc w  Byd-
goszczy poszerzyłem te zainteresowania 
o schizofrenię.

P: Dlaczego w ogóle medycyna?

JR: W mojej rodzinie byłem pierwszą 
osobą która wybrała ten kierunek. Sądzi-
łem, że to taka dziedzina, w której za po-
mocą solidnej wiedzy można pomagać 
ludziom i wydaje mi się, że się na tym nie 
zawiodłem. Nie wiem czy zna pan książki 
niedawno zmarłego Oliviera Sacksa – ja 
bardzo je cenię, ale zawsze bolało mnie 
to, że on w  jakimś sensie bardziej opi-
sywał, przyglądał się, a  niewiele robił, 
żeby tym osobom pomóc. To zupełnie 
niezgodne z  moim temperamentem. 
Mnie zawsze to interesowało z  punktu 
widzenia możliwości jakiejś interwencji 
czy niesienia pomocy.

P: Biorąc pod uwagę Pańskie do-
świadczenia badacza, ale też klinicysty, 
muszę zapytać, jak to jest z  tym prze-
chodzeniem „od bench do bedside”, 
dlaczego to tak długo trwa, czy nie ma 
tu jakiegoś problemu? Czy przypad-
kiem część tego ogromnego postępu, 
który dokonał się na przestrzeni lat, tak 
naprawdę nie przekłada się na bezpo-
średnią kliniczną praktykę?

JR: Tu trzeba oddzielić pewne 
aspekty. Jeśli chodzi o psychofarmakolo-
gię, to gotowe produkty są w stanie przy-
jąć się nawet w ciągu roku, jednak etap 
badawczy, droga od badań genetycz-
nych do zastosowania jest z oczywistych 
względów dość długa i musi zająć kilka, 
kilkanaście lat, mimo, że z punktu widze-
nia poznawczego to genialna wiedza.

P.: Właśnie to mam na myśli. Wie-
my obecnie o chorobach psychicznych 
dużo więcej niż w  latach 70. Dokonał 
się ogromny postęp, ale z  punktu wi-
dzenia praktyki psychiatry nie jest tak 
dostrzegalny. Trochę zmieniły się leki, 
ale w  gruncie rzeczy oparte są mniej 
więcej na tych samych mechanizmach, 
tylko są lepiej tolerowane. Poza neuro-
obrazowaniem nie weszły żadne nowe, 
istotne metody diagnostyczne wspo-
magające leczenie, brak jak dotychczas 
genetycznych czy innych badań wspo-
magających diagnozę. Pomoc psychia-
tryczna to w dużej mierze wciąż kartka, 
ołówek i doświadczenie lekarza. 
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JR: Tak, rzeczywiście, możemy tu 
nawiązać do kryzysu psychiatrii. Wydaje 
mi się, że dekada między 1995 a 2005 r. 
była pod dużym, wręcz patologicznym 
wpływem przemysłu farmaceutycznego, 
który narzucał pewne rozwiązania, pro-
mując np. atypowe leki neuroleptyczne, 
m.in., że mają doskonałe działanie na 
funkcje poznawcze. Jakieś tam mają, nie-
które czasem lepsze niż typowe, ale nie 
jest to taki przełom, żeby mogły „demen-
tia pracox” w istotny sposób leczyć. 

P: Przeczytałem Pański edyto-
rial do Molecular Psychiatry z  2004 r. 
zatytułowany „Dostosowywanie się 
do gwałtownych zmian” o  psychiatrii 
w  Polsce, gdzie opisuje Pan różne zja-
wiska pozytywne i negatywne. Do tych 
negatywnych zaliczył Pan już wtedy 
obserwowany spadek dostępności do 
opieki ambulatoryjnej, przerywanie 
ciągłości leczenia. Jak spojrzymy na to 
dzisiaj, to można zauważyć, że nic się 
nie zmieniło. Jak Pan widzi stan pol-
skiej psychiatrii współczesnej?

JR: Nie jest bardzo zły, ale nie jest 
jeszcze dobry. Dużym mankamentem 
jest niedoinwestowanie, olbrzymie trud-
ności, żeby psychiatrię uczynić nowocze-
śniejszą, bardziej ambulatoryjną i środo-
wiskową. Nieszczęśliwie ta dezintegracja 
opieki psychiatrycznej powoduje wzrost 
przyjęć do szpitali psychiatrycznych, a to 
z  kolei wywiera presję na rozwój psy-
chiatrii szpitalnej. Natomiast, kiedy pa-
cjenci leżą w szpitalach na dostawkach, 
to hamuje zgodną z duchem psychiatrii 
współczesnej, restrukturyzację dużych 
szpitali.

P: Wówczas zwrócił Pan też uwa-
gę na istotną cechę naszego systemu 
opieki, że praktycznie 80% zaburzeń 
psychiatrycznych jest leczonych przez 
psychiatrów, a  nie przez lekarzy POZ, 
jak to się dzieje w  innych krajach. Czy 
to dobry model, czy zły? Na ile dążyć 
do tego, żeby podstawowa opieka me-
dyczna aktywnie leczyła, rozpoznawa-
ła, chociażby depresję, zaburzenia lę-
kowe i czy to nie byłaby odpowiedź na 
wysoki wskaźnik samobójstw?

JR: Nie sądzę, żeby to miało taki 
istotny związek, nie jestem aż tak prze-

konany, żeby lekarze POZ, którzy mają 
bardzo dużo różnych zadań, byli w  sta-
nie zajmować się psychiatrią bardziej 
niż rozpoznawanie prostej depresji. Psy-
chiatrów w  końcu nie jest tak mało, ale 
też nie wiem, czy nowych rezydentów 
pojawia się tylu, ilu psychiatrów odcho-
dzi na emeryturę. Faktem jest, że w sesji 
wiosennej na całą Polskę było tylko 30 
miejsc dla nowych rezydentów, średnio 
po ok. dwa miejsca na województwo. 
W publicznej opiece zdrowotnej zaczyna 
pojawiać się problem kadr i może on na-
rastać, jeśli nie będzie zmiany warunków 
i większych zachęt dla psychiatrów pra-
cujących, i w stacjonarnym, i ambulato-
ryjnym lecznictwie publicznym. 

Urzędnicy w ministerstwie często co 
innego mówią, a co innego robią. 

P: A  jak z  psychiatrią jako nauką 
w Polsce? 

JR: W  ciągu ostatnich 10 lat zmie-
niło się bardzo dużo, jest dużo lepiej. 
Poza Poznaniem jest już kilka silnych 
ośrodków, takich jak Wrocław, Kraków, 
Łódź, Szczecin, Warszawa, publikujących 
w międzynarodowych pismach.

P: Wspominał Pan, że wybiera się 
w  przyszłym roku na emeryturę, ale 
chyba nie uda się Panu tak łatwo po-
rzucić prac badawczych?

JR: Mam rzeczywiście sporo prac 
badawczych w  realizacji, również nowe 
w planach, w tym europejskie programy 
– OPTIMISE, dotyczący badań w schizo-
frenii oraz EULAST, który będziemy robili 
razem z ośrodkami w Warszawie i Lubli-
nie. Dużo robimy jeśli chodzi o  choro-
by afektywne, m.in. przygotowuję też 
wkład w  pierwszą międzynarodową 
monografię na temat leczenia wlewami 
ketaminy, której redaktorem jest Carlosa 
Zarate. Co do ketaminy, opracowaliśmy 
na przykład specjalny protokół stosowa-
nia ketaminy jako środka znieczulające-
go do elektrowstrząsów.

P: Czy w perspektywie najbliższych 
lat widzi Pan szansę dużego przełomu 
w  sensie wprowadzania do psychiatrii 
leków o  zupełnie nowych mechani-
zmach działania czy badań wspomaga-
jących diagnostykę? 

JR: Dużo się ostatnio mówi się na 
temat biologicznych markerów etapów 
przebiegu zaburzeń psychicznych tzw. 
stagingu. Z naszej kliniki pochodzą arty-
kuły na temat etapów przebiegu choro-
by afektywnej dwubiegunowej i depresji 
okresowej opublikowane w  Psychiatrii 
Polskiej, a  niedługo dołączy artykuł na 
temat przebiegu schizofrenii. Zagadnie-
nie to jest na pewno rozwojowe, aczkol-
wiek tych markerów wciąż nie jest zbyt 
dużo. 

P: Wracając do głównego nurtu 
Pana zainteresowań, to chyba zmiana 
w  postrzeganiu i  rozumieniu choroby 
dwubiegunowej, która dokonała się 
w ciągu ostatnich 20 lat, jest ogromna? 
Ale na ile można przenosić te koncep-
cje związane z  leczeniem i z  interwen-
cją farmakologiczną, które to badania 
dotyczą jednak głównie CHAD typu I, 
na to co się dzieje dalej. Czy te leki u pa-
cjentów z  lżejszymi formami choroby 
rzeczywiście modyfikują jej przebieg? 
Czy koszty ich stosowanie nie są więk-
sze niż potencjalny wpływ terapeutycz-
ny?

JR: Uważam, że istotnym kryterium 
jest to, na ile choroba upośledza życie. 
Rozpoznawanie tej choroby może być 
trudne, jeżeli nie ma ona typowego prze-
biegu. Wielu osobom choroba rujnuje 
życie, a nie jest to przypisywane przyczy-
nom medycznym. Oczywiście możemy 
mieć przykłady z  pozytywnym przekła-
daniem się na sposób funkcjonowania, 
możliwości radzenia sobie, na ich osią-
gnięcia, sukcesy życiowe. Niezależnie od 
tego, czy stosujemy leki, czy nie, dobrze 
by było, by takie osoby były pod kontro-
lą psychiatry, co daje możliwość obser-
wowania ewolucji choroby i  wdrożenia 
ewentualnej skutecznej interwencji.

P: Chciałbym zapytać o  jeszcze 
jedną chorobę - nerwicę natręctw, nie-
zwykle inwalidyzującą, którą zdecydo-
wanie lepiej nazwać zespołem obse-
syjno-kompulsyjnym, bo nie jest żadną 
„nerwicą”. Chyba relatywnie mało ba-
dań dotyczy tej choroby.

JR: W odniesieniu do zespołu obse-
syjno-kompulsyjnego jest wiele dowo-
dów na zmiany strukturalne i funkcjonal-
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ne mózgu i nazywanie go „nerwicą” jest 
wielkim anachronizmem. U  niektórych 
osób przebieg jest bardzo ciężki. Można 
go leczyć energicznie głównie środkami 
serotoninowymi i często potencjalizacją 
za pomocą atypowych leków przeciw-
psychotycznych. Żadna psychoterapia 
oprócz behawioralnej nie ma moim 
zdaniem istotnego znaczenia, mimo że 
wielu pacjentów jest jej poddawanych. 
Wydaje się, że nowa generacja psycho-
terapeutów behawioralnych ma trochę 
większe wyczucie i  stosuje specyficzne 
metody leczenia tego zespołu. Osobiście 
jestem zwolennikiem przede wszystkim 
stosowania leków przeciwdepresyjnych, 
serotoninergicznych w  dużych daw-
kach (m.in. 400 mg sertraliny na dobę). 
Proponowane strategie potencjalizacji 
u  większości chorych dają co najwyżej 
umiarkowane efekty. Kilku pacjentów 
skierowaliśmy na operacje cinguloto-
mii przeprowadzone przez prof. Harata, 
a teraz kierujemy kolejnego pacjenta na 
operację wszczepienia stymulatora nuc-

leus accumbens (DBS), ale wyniki tych 
zabiegów psychochirurgicznych również 
nie są porywające. 

P: Na koniec chciałbym zapytać 
o pasje pozapsychiatryczne. Słyszałem, 
że był Pan dobrze zapowiadającym się 
pianistą.

JR: Lubiłem grać, ale nigdy nie trak-
towałem tego jako profesji, teraz robię to 
czasami w sytuacjach „towarzyskich”.

P: Słyszałem też, że szybkie sporto-
we samochody...

 JR: To nieprawda.

P: Co w  takim razie jest Pańskim 
hobby?

JR: Można powiedzieć o  odmianie 
zbieractwa: mam kolekcję zapałek, ale 
tylko z  miejsc, w  których byłem. W  tej 
chwili jest o to coraz trudniej, bo hotele 

mają tylko zapałki związane z siecią ho-
teli – nie ma takich „spersonalizowanych”, 
a w restauracjach jest polityka „non-smo-
king” więc też raczej zapałek w nich nie 
ma. Ale tysiąc takich egzemplarzy mam 
i  są wyeksponowane u  mnie w  miesz-
kaniu w  kilku gablotach. Lubię również 
kupować krawaty w  różnych miejscach, 
ale też takich, w których tylko i wyłącznie 
je można dostać. Na przykład ten krawat, 
który mam, kupiłem w  muzeum sztuki 
współczesnej w  Vancouver. To krawat 
związany z  obrazem Emily Carr, malarki 
wzorującej się na sztuce Indian. 

P: Bardzo dziękujemy za rozmowę.

Z  profesorem Januszem Rybakow-
skim, w  Poznaniu 4 września 2015 roku 
rozmawiał Tomasz Szafrański. <cuadrado>

11PSYCHIATRA/PISMO dla praktyków/jesień 2015

Zdjęcie: Adam Wichniak



Ubezwłasno
wolnienie

sadnia ubezwłasnowolnienia całkowitego, lecz gdy istnieje 
potrzeba pomocy do prowadzenia jej spraw. Ubezwłasno-
wolniony częściowo ma ograniczoną zdolność do czynności 
prawnych”.

Zdolność do czynności prawnych
Podobne definicje kierują nas w stronę dwóch dokumen-

tów prawnych: Kodeksu Cywilnego oraz Kodeksu Postępowa-
nia Cywilnego. W pierwszym z nich wskazano czym jest owa 
„zdolność do czynności prawnych”. Chcąc w pełni uzmysłowić 
sobie znaczenie przywołanego pojęcia, warto odnieść się do 
rzeczywistości psychologicznej oraz biologicznej.

Każdy człowiek posiada określone zdolności: fizyczne 
(w  tym motoryczne), intelektualne (w  tym poznawcze) oraz 
emocjonalne (nawiązywanie relacji interpersonalnych). Zdol-
ności te nabywamy z wiekiem, nasz szeroko pojęty organizm 
niejako nabywa zdolność do podjęcia podobnych działań. Po-
dobnie scharakteryzować można zdolność prawną. W skrócie 
oznacza ona, iż dana osoba podejmując konkretne działanie, 
musi/może spodziewać się konkretnych skutków/konsekwen-
cji. W  polskim porządku prawnym sytuacja ta pojawia się 
w  chwili osiągnięcia przez daną osobę 13 lat. Wówczas mó-
wimy, iż dziecko nabywa ograniczoną zdolność do czynności 
prawnych. Z  jednej strony pojawić się mogą np. negatywne 
konsekwencje postępowania. Regularnie wagarujący oraz pi-
jacy przy tym alkohol czternastolatek zapewne spotka się z za-
interesowaniem sądu rodzinno-opiekuńczego, który na pod-
stawie ustawy o  postępowaniu w  sprawach nieletnich będzie 
posiadał prawo rozpatrzenia sprawy o  demoralizację. Z  dru-
giej strony osoba, która ukończy 13 lat, jeśli jest uczestnikiem 
eksperymentu medycznego ma prawo wyrazić swoje zdanie 
dotyczące zgody np. nie branie udziału w podobnych działa-
niach. Jeśli rodzic ma inne zdanie, eksperyment będzie moż-
na przeprowadzić, jeśli sąd uzna, iż istnieje taka bezwzględna 
konieczność. Pełną zdolność do czynności prawnych, a  więc 
prawną samodzielność uzyskuje się po osiągnięciu pełnolet-
ności. Już jednak od 13 roku życia owa zdolność może być 
ograniczona decyzją sądu. Jak wskazują przepisy Kodeksu Po-
stępowania Cywilnego, jeśli dana osoba z racji na chorobę psy-
chiczną, upośledzenie umysłowe lub uzależnienie nie potrafi 
pokierować swoim postępowaniem, wówczas istnieje możli-
wość wyznaczenia dla niej szczególnego opiekuna prawnego 
lub kuratora, który zobowiązany będzie do troski o  zdrowie 
oraz bezpieczeństwo danego, najczęściej niepełnosprawnego 
człowieka. 

Kierowanie swoim postępowaniem
Cóż jednak oznacza możliwość pokierowania swoim po-

stępowaniem? Słusznie bowiem na antenie TOK FM dr Monika 
Zima-Parjaszewska zwróciła uwagę, iż czasem (a może nawet 
często?) własnym postępowaniem nie potrafią pokierować 
trzydziestolatkowie. W tym miejscu należy wskazać na powią-
zanie określonego, szeroko rozumianego zaburzenia psychicz-
nego (nie tylko choroby psychicznej) oraz destrukcji (material-
nej, ekonomicznej, zdrowotnej), jakie powoduje wywołane 
przez nie zachowanie. 

Powyższe informacje z  jednej strony są coraz powszech-
niej znane. Z  drugiej jednak perspektywy, myśląc o  ubez-
własnowolnieniu, nadal spotkać się można z  opiniami, które 
zakrzywiają właściwą ocenę omawianej instytucji prawnej. Po-
jawiają się opinie, zgodnie z którymi procedura ta prowadzi do 

Zdanie to, wypowiedziane w filmie przez nagrodzone-
go Oskarem Denzela Washingtona, warto odnieść do tematu 
ubezwłasnowolnienia. Gdy myślimy o  podobnej instytucji 
prawnej, zawsze dochodzimy właśnie do powyższych skraj-
nych emocji. Płacz wiąże się z cierpieniem, bólem oraz troską. 
Jest on konsekwencją silnych obaw, jakie towarzyszą danej 
osobie. Z kolei śmiech jest najczęściej powiązany z „pokojem 
w  sercu”. Człowiek uśmiechnięty czuje się bezpiecznie, nie 
lęka się o przyszłość swoją lub tego, kogo kocha. Ubezwłasno-
wolnienie jest nie tylko terminem prawnym. Odnosi się ono 
nieuchronnie do rzeczywistości psychospołecznej, w  której 
lęk, obawa, strach, mieszają się z nadzieją i pragnieniem bez-
pieczeństwa. Co zatem wywołuje tak szczególny niepokój we 
wspomnianej instytucji prawa cywilnego? Czy bycie ubezwła-
snowolnionym nieuchronnie wiąże się z  jakąś formą cierpie-
nia? Czy procedura „odebrania praw” nieuchronnie narusza 
prawa człowieka?

Ogólnie o…
O ubezwłasnowolnieniu zostało napisanych wiele tomów 

rozpraw prawnych. Jak zaznacza E. Wereszczyńska „ubezwła-
snowolnienie to pozbawienie osoby fizycznej zdolności do 
czynności prawnej całkowicie lub częściowo. Jego podstawą 
jest orzeczenie sądu”. Jak dodaje wspomniana w tym miejscu 
autorka hasła Ubezwłasnowolnienie zamieszczonego w Prak-
tycznej Encyklopedii Prawa: „Ubezwłasnowolniona całkowicie 
może być osoba, która ukończyła 13 lat, jeżeli wskutek choro-
by psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego ro-
dzaju zaburzeń psychicznych, w  szczególności pijaństwa lub 
narkomanii, nie jest w stanie kierować swym postępowaniem. 
Te same powody mogą być przyczyną ubezwłasnowolnienia 
częściowego osoby pełnoletniej, jeżeli stan tej osoby nie uza-

Mitologia 
cywilnej 
śmierci
 Błażej Kmieciak
  | Zakład Prawa Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Co rządzi światem? Zdaniem Alonzo 
Harrisa, jednego z głównych bohate-
rów filmu „Dzień próby”, światem rzą-
dzi płacz oraz śmiech. 
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śmierci cywilnej danej osoby. Stwierdza się niejednokrotnie, że 
ubezwłasnowolnienie to de facto pozbawienie wszelkich praw. 
Czasem instytucja ta mylona jest z przymusową hospitalizacją 
psychiatryczną. By spróbować odnieść się do podobnych po-
glądów, warto wskazać kilka przykładów bezpośrednio zwią-
zanych z ochroną praw pacjenta szpitala psychiatrycznego. 

Z życia wzięte…
W  jednym ze szpitali w  centralnej Polsce do oddziału 

psychiatrii dla kobiet trafiła 23-letnia pacjentka, która była 
osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną. Pacjentka miała roz-
poznane upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym. 
Chora do szpitala zgłosiła się sama, po trzydniowym pobycie 
poza domem. Opiekunem prawnym pacjentki był jej tata, któ-
ry przyjechał do szpitala dopiero po trzech dniach od chwili 
przyjęcia, żądając wypisu córki do domu. Pacjentka w obecno-
ści ordynatora powiadomiła jednak, iż chce zostać w szpitalu. 
Lekarze o powyższej sytuacji zawiadomili sąd, który następnie 
zadecydował o zasadności przyjęcia pacjentki do szpitala oraz 
konieczności dalszej hospitalizacji.

Powyższy przykład w sposób dokładny ukazuje, że prze-
kazanie praw opiekunowi prawnemu osoby niepełnospraw-
nej, nie jest tożsame z przekazaniem praw człowieka niepeł-
nosprawnego. Lęk związany z  pozbawieniem danej osoby 
zdolności do czynności prawnej w istocie odnosi się do kwestii 
podmiotowego traktowania danego człowieka. Obawiamy 
się, że „bez praw” stanie się on przedmiotem. Opisana sytuacja 
ukazuje, iż ubezwłasnowolnienie jest działaniem, którego ce-
lem jest dobro pacjenta, a nie jego opiekuna prawnego. Pol-
ski ustawodawca konstruując wspomniane przepisy stworzył 
jednocześnie standardy, które odnoszą się przede wszystkim 
do dobra oraz godności osoby, która nie potrafi pokierować 
własnym postępowaniem. W myśl podobnej zasady, w każdej 
ze szczególnych sytuacji, lekarz musi zbadać, czy dany np. pa-
cjent posiada rozeznanie, co do sytuacji, w jakiej się znajduje. 
Popatrzmy na przedstawiony powyżej casus: Pacjentka była 
osobą nie tylko ubezwłasnowolnioną, ale również upośledzo-
ną umysłowo. Potrafiła ona jedynie w  podstawowy sposób 
przedstawić personelowi własną opinię o sytuacji, w jakiej się 
znajdowała. Wiedziała, że w szpitalu będzie bezpieczna. Leka-
rze nie tylko umożliwili jej wypowiedzenie własnego zdania. 
To ono właśnie było kluczowym elementem skierowania spra-
wy do sądu, który miał rozstrzygnąć, czy hospitalizacja jest za-
sadna. Przeciwny jej decyzji był opiekun prawny, który uznał 
arbitralnie, iż jego zdanie zawsze będzie brane pod uwagę, 
przy jednoczesnym pomijaniu opinii jego córki. Stało się jed-
nak inaczej. 

Droga w jedną stronę?
Podmiotowy charakter praw osób ubezwłasnowolnio-

nych dostrzeżony może być również w  możliwości wniosko-
wania do sądu o zniesienie ubezwłasnowolnienia. Osoba po-
zbawiona zdolności do czynności prawnych nie ma możliwości 
kierowania pism ważnych pod kątem formalnym. Jednakże od 
2007r., dzięki orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego, osoby 
ubezwłasnowolnione same mogą kierować do sądu wniosek 
o  zmianę swojej sytuacji prawnej. Taką sytuację przedstawia 
poniższa historia: 

 Pan Piotr został ubezwłasnowolniony całkowicie 
w  związku z  uzależnieniem od hazardu. W  wyniku swojego 
postępowania jego rodzina znalazła się na skraju bankructwa. 

Nie chciał on podejmować żadnej terapii, jednocześnie regu-
larnie korzystając z usług lokalnych kasyn. Na opiekuna praw-
nego wyznaczono żonę pana Piotra. Pan Piotr w ciągu sześciu 
lat regularnie uczestniczył w terapii. Posiadał wgląd oraz kry-
tycyzm wobec własnej sytuacji. Niestety okazało się, że jego 
żona, a jednocześnie opiekun prawny, powróciła do nałogu al-
koholowego, jednocześnie wydając wszystkie pieniądze pana 
Piotra, jakie otrzymywał w ramach przyznanej mu renty choro-
bowej. Pan Piotr złożył w sądzie wniosek o zniesienie ubezwła-
snowolnienia. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie. 

Wymagania
Analizując sytuację osób ubezwłasnowolnionych, z  całą 

pewnością odnaleźć można przykłady zdarzeń, w których ich 
prawa mogły być naruszane. W praktyce klinicznej oraz praw-
nej można spotkać się z np. wyznaczaniem przez sąd na opie-
kuna prawnego osoby, która na stałe mieszka poza granicami 
Polski. Pojawiają się sytuacje, w których to np. opiekun prawny 
nie chce odebrać ze szpitala osoby, którą się opiekuje z mocy 
prawa. Rzecznicy Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego 
w  swojej praktyce donoszą z  kolei o  zdarzeniach, w  których 
opiekun prawny bez jakiegokolwiek uzasadnienia nie wyraził 
zgody na dokonanie wglądu do dokumentacji medycznej pa-
cjenta składającego skargę. Więcej, co zabrzmi paradoksalnie, 
nawet sąd przyczynić się może do naruszenia godności osób 
ubezwłasnowolnionych. Jako przykład może posłużyć tutaj 
casus pana Mikołaja, który przy przyjęciu do szpitala – pomi-
mo ubezwłasnowolnienia – wraz ze swoją siostrą (opiekunem 
prawnym) wyraził zgodę na leczenie. Lekarze uznali, iż posia-
da rozeznanie co do sytuacji, w jakiej się znajduje. Sędzia sądu 
opiekuńczego analizujący sprawę nie uznał jednak mocy po-
stanowienia wyrażonego przez owego pacjenta i wszczął po-
stępowanie dotyczące przyjęcia pacjenta bez zgody na posta-
wie art. 22 ust. 2- 2b ustawy o ochronie zdrowia psychicznego 
zakładając, iż pan Mikołaj nie posiada zdolności do wypowia-
dania się na temat własnej sytuacji. 

Podobne sytuacje nie są jednak przykładem świadczącym 
o konieczności zniesienia instytucji, jaką jest ubezwłasnowol-
nienie. Z całą pewnością jednak wskazują one na szczególną 
sytuację, w jakiej znajduje się omawiana grupa osób. Sytuacje 
te powodują, iż konkretny człowiek nie posiada częstokroć 
obiektywnej możliwości pokierowania własnym postępowa-
niem, co w  konsekwencji prowadzi do sytuacji, w  której to 
postępowanie zagrażać może funkcjonowaniu tej osoby lub 
osób mu bliskich. Analizując zjawisko jakim jest ubezwłasno-
wolnienie, nie można zatrzymać się wyłącznie na literalnym 
brzmieniu przepisów, w  których to opiekunowi prawnemu 
przekazywane są decyzyjne uprawnienia danej osoby. Ko-
niecznym jest w  tym miejscu dostrzeżenie celu oraz funkcji 
owego przepisu. Ubezwłasnowolnienie w  tym sensie ma 
służyć przede wszystkim osobie, która nie potrafi kierować 
w  sposób obiektywny swoją osobą. Instytucja ta ma chronić 
ją przed konsekwencjami nieracjonalnego postępowania. 
Z  całą pewnością podejmowanie podobnych działań winno 
mieć charakter wyjątkowy, po wyczerpaniu innych możliwości. 
Z całą pewnością również efektywność stosowania podobnej 
instytucji powiązana jest nie tylko z kompetentnym prawnym 
przygotowaniem lekarzy, ale również rzetelną edukacją psy-
chopatologiczną np. sędziów orzekających o prawach unikal-
nej grupy osób, których problem dotyczy. <cuadrado>
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Najpoważniejsza dyskusja w zakresie sytuacji prawnej 
osób z niepełnosprawnościami toczona w ostatnim czasie, do-
tyczy likwidacji instytucji ubezwłasnowolnienia i  zastąpienia 
jej systemem wspomaganego podejmowania decyzji osób 
z niepełnosprawnością intelektualną lub psychiczną. Taki krok 
został dokonany w większości państw europejskich. Byłby on 
także wdrożeniem ratyfikowanej przez Polskę w 2012 r. Kon-
wencji o prawach osób niepełnosprawnych. Jednak propozy-
cje takich zmian budzą nadal dużo kontrowersji.

Wydaje się, iż jest to spowodowane brakiem zapoznania 
się przez sceptyków zniesienia ubezwłasnowolnienia z  alter-
natywnym dla niego modelem. Polega on na dostosowaniu 
wsparcia w  wykonywaniu czynności prawnych do potrzeb 
danej osoby. Trzeba przy tym zauważyć, iż wprowadzane 
współcześnie alternatywne dla ubezwłasnowolnienia systemy, 
skonstruowane są właśnie w filozofii wsparcia osób z niepeł-
nosprawnością intelektualną lub psychiczną w wykonywaniu 
zdolności do czynności prawnych, a  nie jej odbierania lub 
ograniczenia1.

Nie oznacza to jednak braku rozwiązań dla osób z niepeł-
nosprawnością psychiczną o  ciężkim przebiegu lub głęboką 
niepełnosprawnością intelektualną, w  przypadku których 
potrzebne jest zastępcze podejmowanie decyzji w  bardzo 
szerokim zakresie, a  jak się wydaje, nie uwzględnianie takich 
przypadków jest główną obawą przeciwników likwidacji ubez-
własnowolnienia. Systemy wspomaganego podejmowania 
decyzji przewidują także rozwiązania dla tej grupy osób, jed-
nak należy wskazać na istotne różnice między nimi, a stosowa-
nym w Polsce ubezwłasnowolnieniem całkowitym.

Po pierwsze, zastępcze podejmowanie decyzji jest w sys-
temach wspomaganego podejmowania decyzji jedynie jed-
nym z szeregu rozwiązań. Nie, jak obecnie w Polsce, podstawo-
wą formą reakcji państwa na potrzebę wsparcia danej osoby 
w zakresie zdolności do czynności prawnych (ubezwłasnowol-
nienie całkowite).

Po drugie, należy wskazać na poszukiwanie w systemach 
wspomaganego podejmowania decyzji nawet najmniejszych 
sfer, w których osoba z ciężką niepełnosprawnością psychicz-
ną lub głęboką niepełnosprawnością intelektualną może de-
cydować lub współdecydować w  swoich sprawach. Tymcza-

Ubez-
wła-
sno-
wol-

nienie

?
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sem przy ubezwłasnowolnieniu całkowitym mamy sytuację 
odwrotną – odbiera ona całość zdolności do czynności praw-
nej, bez możliwości jakiejkolwiek modyfikacji ze strony sądu.

Także obecna forma ubezwłasnowolnienia częściowe-
go, stosunkowo rzadko stosowanego przez polskie sądy, nie 
spełnia nowoczesnych standardów. Zgodnie z art. 17 Kodeksu 
cywilnego ważność umów zawartych przez osobę ubezwła-
snowolnioną częściowo zależy od potwierdzenia ich przez 
przedstawiciela ustawowego. Sąd nie ma więc możliwości 
wyznaczenia zakresu spraw, w których dana osoba może sa-
modzielnie podejmować decyzje, choćby była do tego zdolna. 
Charakterystyką systemów wspomaganego podejmowania 
decyzji jest natomiast możliwość dostosowania wsparcia do 
potrzeb konkretnej osoby, co powoduje, iż ingerencja innych 
osób w jej zdolność do czynności prawnych jest ograniczona 
do sfer, w których jest naprawdę konieczna.

Widać zatem wyraźnie całkowicie odmienną filozofię tych 
dwóch systemów. Podstawową różnicą między tymi modela-
mi jest to, iż w systemach wspomaganego podejmowania de-
cyzji założeniem jest wsparcie, a nie odbieranie czy ogranicza-
nie zdolności do czynności prawnych. Co powoduje, że są one 
zgodne z nowoczesnym modelem praw człowieka oraz nową 
filozofią podejścia do niepełnosprawności zawartą w Konwen-
cji o prawach osób niepełnosprawnych.  

Zgodnie z  art. 12 ust. 4 Konwencji „Państwa Strony za-
gwarantują, że wszelkie środki związane z  korzystaniem ze 
zdolności prawnej2 obejmować będą odpowiednie i skutecz-
ne zabezpieczenia w celu zapobiegania nadużyciom, zgodnie 
z międzynarodowym standardem praw człowieka. Zabezpie-
czenia zapewnią, że środki związane z korzystaniem ze zdol-
ności prawnej będą respektowały prawa, wolę i  preferencje 
osoby, będą wolne od konfliktu interesów i  bezprawnych 
nacisków, będą proporcjonalne i  dostosowane do sytuacji 
danej osoby, będą stosowane przez możliwie najkrótszy czas 
i będą podlegały stałemu przeglądowi przez właściwe, nieza-
leżne i bezstronne władze lub organ sądowy. Zabezpieczenia 
powinny być proporcjonalne do stopnia, w jakim takie środki 
wpływają na prawa i  interesy danej osoby. Powyższych stan-
dardów z pewnością nie spełniają przepisy polskiego Kodeksu 
cywilnego regulujące instytucję ubezwłasnowolnienia (art. 

13 – 22). Brak w nich nie tylko zapewnienia proporcjonalności 
i dostosowania do potrzeb danej osoby, ale także gwarancji re-
spektowania jej woli i preferencji oraz odpowiedniej kontroli.

Zmiana ubezwłasnowolnienia na system wspomaganego 
podejmowania decyzji nie niesie natomiast zagrożeń dla bez-
pieczeństwa tych osób. Sąd w każdym przypadku będzie mógł 
wyznaczyć sfery, w których potrzebna jest asysta, kuratela czy 
w ostateczności zastępcze podejmowanie decyzji.

Należy także zauważyć, iż systemy wspomaganego po-
dejmowania decyzji, w  przeciwieństwie do ubezwłasnowol-
nienia, sprzyjają wspieraniu rozwoju oraz funkcjonowaniu 
i udziałowi w życiu społecznym osób z niepełnosprawnością 
intelektualną lub psychiczną. Wyrazem zmiany podejścia jest 
także terminologia stosowana w obu modelach. Zamiast styg-
matyzującego pojęcia jakim jest ubezwłasnowolnianie, stosu-
ją takie terminy jak: wsparcie prawne, asysta czy kuratela.

Bez wątpienia taki nowoczesny system byłby zdecydo-
wanie lepiej odbierany przez samych zainteresowanych i  ich 
najbliższych. Obecnie rodziny, które chcą wspierać swoich 
członków z  niepełnosprawnością intelektualną lub psychicz-
ną w wykonywaniu zdolności do czynności prawnych, a nie ją 
odbierać, mają do dyspozycji jedynie dalece niewystarczającą, 
choć mogącą być początkiem nowego systemu, instytucję ku-
ratora osoby niepełnosprawnej, zawartą w  art. 183 Kodeksu 
rodzinnego i  opiekuńczego. Często rodziny są zmuszane do 
występowania o  zastosowanie instytucji ubezwłasnowolnie-
nia, której nie akceptują.

Wydaje się zatem, iż opór przed wprowadzeniem alterna-
tywnych dla ubezwłasnowolnienia rozwiązań wynika z braku 
zapoznania się z nimi, a także stereotypowego myślenia o nie-
pełnosprawności intelektualnej i psychicznej. <cuadrado>

Przypisy
1. Szeroki opis systemów wspomaganego podejmowania decyzji osób z nie-
pełnosprawnością intelektualną lub psychiczną w różnych państwach został 
zawarty w: Asystent osoby z niepełnosprawnością. Studium prawno-porów-
nawcze, red. M. Szeroczyńska, PEKiN, 2007.
2.W polskim tekście art. 12 ust. 4 Konwencji zwrot „legal capacity” zawarty 
w angielskim tekście Konwencji, przetłumaczono jako zdolność prawną, 
a nie jako „zdolność do czynności prawnych”. Prawo angielskie nie rozróżnia 
tych dwóch pojąć. Jednak twórcom Konwencji z pewnością chodziło w tym 
przepisie o korzystanie przez osoby z niepełnosprawnościami ze zdolności 
do czynności prawnych. Świadczy o tym także tekst Konwencji sporządzony 
w języku francuskim, także będący oficjalnym teksem Konwencji.
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Ubezwłasnowolnienie

Wszystko 
albo nic ?
Tomasz Szafrański

Ostatnio Sąd Apelacyjny w Katowicach zmienił posta-
nowienie o ubezwłasnowolnieniu całkowitym i oddalił wnio-
sek prokuratora o  ubezwłasnowolnienie. Wniosek dotyczył 
młodego mężczyzny z  niepełnosprawnością intelektualną 
i złożył go prokurator, mimo że nikt z rodziny o to nie zabie-
gał. Dzięki wsparciu matki, mężczyzna dobrze funkcjonował 
w  społeczeństwie i  był w  stanie załatwiać sprawy życia co-
dziennego. Sąd Okręgowy wydał jednak decyzję o całkowitym 
ubezwłasnowolnieniu. Apelację od wyroku wniosła Helsińska 
Fundacja Praw Człowieka, wskazując na międzynarodowe 
standardy ochrony praw osób z niepełnosprawnością intelek-
tualną lub psychiczną. 

Sąd Apelacyjny uwzględnił ją, podkreślając, że ubezwła-
snowolnienie całkowite, jako środek o  bardzo poważnych 
konsekwencjach, powinno być stosowane w  ostateczności 
i gdy jest to absolutnie niezbędne. Sąd podkreślił, że z uwagi 
na korzystną sytuację faktyczną nie ma powodu do tak głębo-
kiej ingerencji, jaką stanowiłoby odebranie zdolności do czyn-
ności prawnych. Stanął na stanowisku, że orzeczenie ubez-
własnowolnienia godziłoby w  istotę praw gwarantowanych 
Konstytucją RP, takich jak prawo do wolności i poszanowania 
prywatności (Newsletter Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka - nr 
35/2015).

Zdecydowaliśmy, aby w tym numerze opublikować teksty 
dotyczące ubezwłasnowolnienia, żeby zwrócić uwagę na to, 
jak postrzegamy ten środek obecnie, ale też na zapowiadane 
zmiany w prawie.

Ubezwłasnowolnienie jest czasami niezbędnym środkiem 
służącym ochronie praw osoby z  poważnymi zaburzeniami 
psychicznymi, otępieniem czy niesprawnością intelektualną. 
Niestety, środek ten może być i jest nadużywany. Może stano-
wić nieproporcjonalną ingerencję i ograniczać prawa jednost-
ki. Ilustracją jest choćby sprawa przytoczona na wstępie tego 
tekstu.

Zmiana postrzegania tego instrumentu zaczęła się wiele 
lat temu, a w ciągu ostatnich lat znalazło to wyraz w szeregu 
aktów prawa międzynarodowego. W szczególności artykuł 12 
Konwencji ONZ z  dnia 13.12.2006 r. o  prawach osób niepeł-
nosprawnych (Dz.U. z  2012 r., poz. 1169) zapewnia dostęp do 
wsparcia przy korzystaniu ze zdolności do czynności praw-
nych, odpowiednie i  skuteczne zabezpieczenia w  celu zapo-
biegania nadużyciom przy korzystaniu i stosowaniu instytucji 
prawnych. Wskazany przepis gwarantuje także równe prawa 

do posiadania i  dziedziczenia własności oraz kontrolę wła-
snych spraw finansowych. W Polsce potrzebę kompleksowych 
zmian w zakresie ubezwłasnowolnienia zasugerował Trybunał 
Konstytucyjny w wyroku z dnia 7 marca 2007r. 

W  marcu 2015 roku Rada Ministrów przyjęła projekt 
zmian w  prawie, które mają polegać na zastąpieniu dotych-
czasowego modelu ubezwłasnowolnienia, w  którym orze-
czeniem sądowym pozbawia się osobę zdolności do czynno-
ści prawnych, zasadą pełnej zdolności do czynności prawnej 
osoby dorosłej oraz ograniczenia możliwości korzystania z niej 
w  drodze wyjątku – w  przypadku gdy jest to konieczne ze 
względu na stan osoby dotkniętej niepełnosprawnością. Za-
kres tych ograniczeń byłby ustalany w sposób indywidualny, 
z  uwzględnieniem sytuacji konkretnej osoby. Jednocześnie 
projekt zakłada rezygnację z obecnie funkcjonujących odręb-
nych instytucji: opieki nad ubezwłasnowolnionymi całkowicie, 
kurateli nad ubezwłasnowolnionymi częściowo, kurateli dla 
osoby niepełnosprawnej i  zastąpienie ich instytucją opieki 
o zróżnicowanym zakresie i formie, dostosowanym do sytuacji 
poszczególnych osób (Założenia do projektu ustawy o zmianie 
ustaw - Kodeks cywilny, Kodeks postępowania cywilnego, Kodeks 
rodzinny i  opiekuńczy, o  wspieraniu rodziny i  systemie pieczy 
zastępczej oraz innych ustaw; http://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/
r838). Czyli w  nowej ustawie instytucja „ubezwłasnowolnie-
nia” całkowitego i  częściowego ma zostać zastąpiona „opie-
ką”. Obecnie jest tak, że sąd najpierw wydaje postanowienie 
o  ubezwłasnowolnieniu (całkowitym lub częściowym), a  na-
stępnie przyznaje takiej osobie opiekuna lub kuratora, który 
podejmuje decyzje w  imieniu i  na rzecz osoby ubezwłasno-
wolnionej.

Nowy model przewiduje, że sąd – bez orzekania o ubez-
własnowolnieniu – będzie ustanawiał opiekuna i  ściśle okre-
ślał jego kompetencje, czyli rozstrzygał, w  jakim zakresie 
podopieczny może działać samodzielnie, a  w  jakim potrze-
buje wsparcia lub zastępstwa. Opiekun ma głównie pomagać 
osobie z  zaburzeniami psychicznymi, a  zakres tego wsparcia 
powinien zależeć od stanu zdrowia podopiecznego. Opiekun 
będzie mógł reprezentować taką osobę, ale tylko wtedy, kiedy 
będzie to absolutnie niezbędne. Zasadniczo opiekun ma po-
magać i asystować, a nie wyręczać w wykonywaniu ważnych 
czynności prawnych. Zakłada się również wprowadzenie tzw. 
pełnomocnictwa opiekuńczego. Oznacza to, że osoba dorosła 
i  sprawna psychicznie może ustanowić pełnomocnika, który 
w  jej imieniu podejmowałby określone decyzje, także osobi-
ste, gdy ona sama w przyszłości dozna zaburzeń psychicznych. 
Ważnym aspektem projektu jest odejście od bezterminowego 
orzekania o ubezwłasnowolnieniu na rzecz cyklicznej weryfi-
kacji konieczności dalszego stosowania wsparcia w podejmo-
waniu decyzji. Proponowany projekt nie odnosi się natomiast 
do kwestii ograniczenia praw politycznych osób z  niepełno-
sprawnością psychiczną czy intelektualną.

Jako psychiatrzy, uczestniczymy w postępowaniach zwią-
zanych z  ubezwłasnowolnieniem. Już teraz warto wiedzieć, 
w jakim kierunku będą zmierzać zmiany przepisów. Już teraz 
pisząc opinie warto pamiętać o międzynarodowych standar-
dach, które odwołują się do możliwej maksymalizacji autono-
mii i niezależności osób z zaburzeniami psychicznymi lub nie-
pełnosprawnością intelektualną. <cuadrado>
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czytankiUMACNIANIE I ZDROWIENIE 
DAĆ NADZIEJĘ

Pod redakcją Andrzeja Cechnickiego i Anny Liberadzkiej

Przedstawiamy wam 
książkę, która jest zapisem 
naszych wieloletnich do-
świadczeń z  drogi do celu, 
którym jest radykalna zmia-
na, jakiej naszym zdaniem 
potrzebuje polska psychia-
tria. 

Książką tą, traktującą 
o  umacnianiu i  zdrowie-
niu, chcemy dać nadzieję 
zdrowiejącym i  tym, którzy 
towarzyszą w  zdrowieniu. 
Chcemy dać nadzieję na 
zdrowienie, na dobre re-
lacje, na naukę i  pracę, na 
solidarność w  działaniu. 
W  książce pokazujemy te 
trzy perspektywy: są wypo-
wiedzi osób z  doświadcze-
niem choroby psychicznej, 
są wypowiedzi przedstawi-
cieli rodzin oraz wypowiedzi 
profesjonalistów. 

Uważamy, że osoby 
chorujące psychicznie po-

trzebują nadziei by zdrowieć, wierzyć, 
że możliwe jest satysfakcjonujące życie 
pomimo doświadczenia choroby. 

Antoni Kępiński zwracał uwagę, 
że profesjonaliści zajmujący się lecze-
niem, powinni wsłuchać się w głos osób 
chorujących. To dzięki wiedzy „z  pierw-
szej ręki” możemy zrozumieć potrzeby 
i oczekiwania osób z zaburzeniami psy-
chicznymi, które są adresowane do nas 
jako terapeutów, ale także do instytucji, 
jakie mamy współtworzyć. Spotkanie 
z drugą osobą, osobą której pomagamy, 
odbywa się nie tylko w płaszczyźnie rela-
cji terapeutycznej. To, kim jestem i jakim 
jestem, zależy w  dużej mierze od spo-
sobu, w jaki kształtuję kontakt z drugim 
człowiekiem. Szeroko rozumiany proces 
zdrowienia rozpoczyna się od spotkania 
z osobą i podjęcia z nią dialogu. 

To jest punkt wyjścia do psychiatrii 
zorientowanej na osobę, do psychote-
rapeutycznie zorientowanej psychiatrii 
środowiskowej, wspólnego wysiłku te-
rapeutów, pacjentów i rodzin w pokony-
waniu choroby.

Trzy krakowskie Sto-
warzyszenia – Pacjentów, 
Rodzin i  Profesjonalistów, 
aby zrealizować ten cel, 
zawiązały sojusz oparty 
na codziennej współpracy 
i  zbudowały sieć dobrych 
praktyk. Wspólnie uważamy, 
że nadszedł czas na sformu-
łowanie wieloletniego pro-
gramu nastawionego na 
promowanie działań wspie-
rających proces umacniania 
i  zdrowienia w  instytucjach 
psychiatrycznych w Polsce. 

W  tym czasie radykal-
nej zmiany niezwykle waż-
na jest kwestia wzajemnej 
współpracy, opartej na 
wzajemnym zrozumieniu. 
Mamy nadzieję, że nasza 
książka może to wzajemne 
zrozumienie przybliżyć. <cuadrado>

Drodzy czytelnicy kwartalnika Psychiatra!

Zapraszamy do lektury
Andrzej Cechnicki, Anna Liberadzka
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praktyka

W  tekście tym pragniemy po-
dzielić się z  kolegami i  koleżankami re-
fleksjami związanymi z  prostym projek-
tem edukacyjnym, który prowadzimy 
od marca 2003 roku. Punktem wyjścia 
i  inspiracją było dla nas przekonanie, że 
w polskim internecie rzetelne informacje 
medyczne są trud-
no dostępne. Także 
i dziś, po ponad 10 
latach, w  naszej 
ocenie sytuacja jest 
tylko trochę lepsza. 
Teksty, które można 
znaleźć w  interne-
cie i  wypowiedzi 
na forach, zawierają 
często nie praw-
dziwe informacje, 
które przyczyniają się do dezorientacji 
i cierpienia chorych. Za cel postawiliśmy 
sobie stworzenie w  polskim internecie 
strony, która dostarczałaby niespecjali-
stom rzetelnej, uaktualnianej i przystęp-

nie podanej informacji o  zaburzeniach 
psychicznych, problemach psycholo-
gicznych i  sposobach pomocy. Naszą 
witrynę pragnęliśmy skierować do osób 
zmagających się z własnymi problemami 
psychologicznymi bądź chorobą, albo 
tych, które w  związku ze stanem zdro-

wia osoby bli-
skiej odczuwają 
brak potrzeb-
nych informa-
cji. Chcieliśmy, 
żeby w  tek-
stach naszej 
witryny znaj-
dowały oparcie 
także osoby nie 
stykające się 
z  patologią, ale 

po prostu zainteresowane psychologią 
czy psychiatrią jako ważnymi dziedzina-
mi praktyki i wiedzy ogólnej. Tak powsta-
ła edukacyjna strona internetowa Grupa 
Synapsis Online (http://online.synapsis.

pl), którą zorganizowaliśmy w  sposób 
leksykonowy. Znalazły się w  niej in-
formacje o  najważniejszych grupach 
chorób i zaburzeń, problemach psycho-
logicznych i  rodzinnych, ich etiologii, 
przebiegu oraz sposobach pomocy. 
Treść nie była więc odkrywcza, naszą tro-
ską było natomiast to, żeby była podana 
w  sposób przystępny i, w  miarę moż-
liwości, wyczerpujący. W  stosunkowo 
krótkim czasie nasza witryna osiągnęła 
rozmiar około dwustu podstron, których 
treść w następnych latach była aktualizo-
wana. Z witryną internetową od samego 
początku związana była, jako jej inte-
gralna część, poradnia internetowa pro-
wadzona przez psychiatrę i psychologa, 
a  przez pewien czas także seksuologa. 
Stawiając pierwsze kroki w  medycznym 
internecie, oparliśmy się na Kodeksie 
Dobrej Praktyki szwajcarskiej Fundacji 
Health On the Net (HON) określającym 
godny zaufania standard w zakresie pu-
blikacji informacji medycznych w  sieci 

Internet 
jako narzędzie edukacji  
w psychiatrii i psychologii 
Doświadczenia własne
Stanisław Porczyk, Katarzyna Rutkowska

Stanisław Porczyk lekarz psychiatra, 
Katarzyna Rutkowska psycholog, psychoterapeuta.  
Należą do zespołu terapeutycznego  
Grupa Synapsis w Warszawie i wspólnie prowadzą 
poradnię internetową. 
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W stosunkowo krótkim 
czasie nasza witryna 
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dwustu podstron, których 
treść w następnych la-
tach była aktualizowana. 
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(http://www.hon.ch). Warto wiedzieć, 
że HON nie ocenia witryn medycznych 
pod względem merytorycznym, jednak 
upowszechnia zdrowe zasady dotyczą-
ce formy przekazywania informacji. Na-
leżą do nich m. in. obowiązek jasnego 
przedstawiania kwalifikacji autorów in-
formacji, przytaczania źródeł, uzasadnia-
nia każdego twierdzenia dotyczącego 
korzyści albo niedogodności wynikają-
cych z terapii oraz datowania wszystkich 
tekstów, które odnoszą się do spraw 
zdrowia i  chorób. Ważną zasadą HON 
jest obowiązek przedstawienia źródeł fi-
nansowania witryny oraz wyraźnego od-
dzielania w  witrynie reklamy od tekstu 
merytorycznego. Zalecenia te były nam 
bliskie i w czerwcu 2005 r. strona Grupa 
Synapsis Online, jako jedna z pierwszych 
w  Polsce witryn medycznych otrzymała 
certyfikat jakości Fundacji HON, który 
od tego czasu był kilkakrotnie, z  powo-
dzeniem, weryfikowany. W  sprawach 
finansowania od początku przyjęliśmy 

całkowitą niezależność od firm farma-
ceutycznych, środki na utrzymanie wi-
tryny w sieci zapewnia Spółka z o. o. Gru-
pa Synapsis, natomiast praca redaktora 
witryny i autorów tekstów wykonywana 
była w znacznej mierze na zasadzie wo-
lontariatu. Choć nigdy nie umieszczali-
śmy własnych treści reklamowych, pro-
wadzący projekt odczuwali i odczuwają 
obawę, żeby witryna nie była jednak po-
strzegana jako forma reklamy placów-
ki specjalistycznej prowadzonej przez 
Grupę Synapsis w  Warszawie. Widzimy 
bowiem sprzeczność interesów między 
działalnością marketingową firmy, a pro-
jektem edukacyjno-informacyjnym skie-
rowanym na zewnątrz. W  sieci można 
niestety spotkać wiele przykładów takiej 
„edukacji”, która słabo ukrywa w  sobie 
oczywisty cel reklamowy. Problem ten 
rozwiązaliśmy w sposób może niedosko-
nały, ale w tej sytuacji nas zadowalający. 
Grupa Synapsis, w  takim zakresie jakim 
jest placówką specjalistyczną, prowadzi 

swoją działalność marketingową na in-
nych polach oraz przez zupełnie osobną 
stronę internetową prezentującą ofertę. 
Natomiast w obrębie strony edukacyjnej 
nie zamieszczamy żadnych informacji 
zachęcających do kontaktu z  placówką 
Synapsis jako miejscem pomocy tera-
peutycznej i leczenia. Za jedyną dopusz-
czalną formę promowania naszej firmy 
przyjęliśmy obecność jej logo i  nazwy 
w ramach projektu edukacyjnego. 

Trudno oszacować w jakim stopniu 
udało nam się zrealizować nasze cele, 
ponieważ nie stosowaliśmy żadnych 
narzędzi, które mogłyby dokładniej oce-
nić, z jakim odbiorem spotkała się nasza 
witryna. Cieszy nas, że dociera do nas 
wiele pozytywnych opinii od osób ją od-
wiedzających. W  czerwcu 2007 witryna 
Grupa Synapsis Online została wyróżnio-
na jedną z nagród dodatkowych w pol-
skim konkursie „Internetowy Hipokrates”. 
Większym sukcesem było to, że w  tym 
samym roku, nasza witryna, jako jedyna 
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przykładów takiej „edu-
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w sobie oczywisty cel re-
klamowy.
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polska medyczna strona internetowa, 
została nominowana przez Fundację 
Mobile Open Society Through Wireless 
Technology do międzynarodowego kon-
kursu World Summit Award 2007 w kate-
gorii e-Health. Od 2005r. monitorujemy 
też liczbę odwiedzin naszej witryny. Ich 
liczba w  latach 2005-2015 r. wynosiła 
średnio ponad 30 tys. wizyt miesięcznie. 

Przejdźmy do refleksji związanych 
z  prowadzeniem poradni internetowej. 
Ma ona również charakter wyłącznie 
edukacyjny; nie podejmujemy się le-
czenia ani psychoterapii online - nie 
widzimy bowiem możliwości wytwo-
rzenia w  kontakcie internetowym od-
powiedniej przestrzeni terapeutycznej. 
Nie uprawiamy, albo mówiąc ściślej, 
unikamy doradztwa psychologicznego, 
rozumianego jako sytuacja, w której psy-
cholog bądź lekarz sugeruje klientowi, 
która decyzja dotycząca jego życia jest 
właściwsza. Pomoc tego rodzaju może 
być mylona przez klientów z  psychote-
rapią, co może mieć niekorzystne skutki 
dla szukania przez nich pomocy terapeu-
tycznej w  przyszłości. Właściwe wydaje 
nam się poprzestanie na wskazywaniu 
samej możliwości danego zachowania, 
przedstawieniu różnych wariantów po-
stępowania i  pomoc w  uświadomieniu 
sobie trudności psychologicznych zwią-
zanych z podjęciem danej decyzji. 

Za bardzo istotną sprawę w  pracy 
w  ramach poradni internetowej uważa-
my zapewnienie życzliwego, wstępnego 
kontaktu z psychologiem bądź lekarzem 
psychiatrą. Jest on często pierwszym 
w  życiu kontaktem z  budzącym nieraz 
lęk specjalistą. To pierwsze doświadcze-
nie niejednokrotnie decyduje o  stosun-
ku do szukania pomocy w przyszłości.  

W  prowadzonej przez nas poradni 
internetowej nie stawiamy diagnozy me-
dycznej ani psychologicznej, a  jedynie 
przedstawiamy hipotezy diagnostyczne 
i wskazujemy możliwości ich weryfikacji 
w  trakcie bezpośredniej konsultacji ze 

specjalistą. Na listy odpowiadamy zasad-
niczo jednorazowo, rzadko dochodzi do 
dalszej wymiany listów. Robimy to świa-
domie, uważamy, że kontakt w  ramach 
poradni internetowej powinien być ra-
czej krótki. Ma dostarczyć wparcia, istot-
nych informacji oraz, jeśli to potrzebne, 
wskazać drogę do dalszej pomocy. Za-
wsze uwzględniamy czy pisząca do nas 
osoba jest aktualnie w kontakcie z innym 
specjalistą, czy nie. Wspieramy bowiem 
istniejące już relacje terapeutyczne i nie 
pozwalamy sobie na jakiekolwiek ich 
zakłócanie. Dla osób piszących do nas 
jest nieraz odkryciem to, że mają prawo 
do szerszego niż dotychczas korzystania 
z wiedzy i konsultacji swojego własnego 
lekarza. Budujące są dla nas te wymiany 
listów, których skutkiem jest to, że oso-
ba potrzebująca pomocy przezwycięża 
swoje obawy przed psychiatrą lub psy-
chologiem i nawiązuje pierwszy w życiu 
bezpośredni kontakt ze specjalistą.   

Z punktu widzenia psychopatologii, 
w  poradni internetowej spotykamy się 
z  niemal całym spektrum problemów 
psychologicznych i  zaburzeń psychicz-
nych. Najczęściej piszą do nas osoby 
z depresją, lękiem panicznym oraz osoby 
szukające pomocy z  powodu kłopotów 
wychowawczych, problemów w bliskich 
związkach oraz trudności w  relacjach 
społecznych. Rzadko korzystają z porad-
ni chorzy psychicznie, częściej natomiast 
ich rodziny. Tylko wyjątkowo mieliśmy 
do czynienia z osobami w silnym kryzy-
sie suicydalnym. 

Prowadzenie korespondencji w  ra-
mach poradni internetowej jest bardzo 
satysfakcjonujące i  ciekawe. Dla lekarza 
prowadzącego poza tym typową prakty-
kę lekarską, jest to forma kontaktu z oso-
bami, które już bardzo cierpią, a decyzję 
o pójściu do lekarza mają jeszcze przed 
sobą i  nawet nie wiadomo, czy kiedy-
kolwiek ją podejmą. Są często ogromnie 
zagubione i bezradne. Ciągle uderza nas 
trudność we właściwym odczytaniu, 

przez osobę chorą, ujawniających się 
objawów depresji lub lęku panicznego. 
Skłania to do refleksji nad formą i  sku-
tecznością dotychczasowych form spo-
łecznej edukacji w  tym zakresie. Często 
przychodzą listy osób przekonanych, że 
mają nerwicę albo ich problemem jest 
życiowy stres, a  z  lektury listu wynika, 
że bardzo prawdopodobna jest u  nich 
depresja. Jeszcze bardziej zaskakująca 
jest ujawniana przez niektórych kore-
spondentów głęboka niewiedza doty-
cząca postępowania w, zdawało by się, 
oczywistych sprawach. Przykładem listy 
typu „mam depresję i zupełnie nie wiem 
co robić dalej”. Osoby te rzeczywiście są 
w „punkcie zero” i  potrzebują najprost-
szej rozmowy i  rady. Treścią wielu na-
szych odpowiedzi jest przeciwstawianie 
się mitom dotyczących etiologii chorób, 
„psychotropów” i  roli lekarza psychiatry 
lub psychoterapeuty. Nie jest łatwe prze-
kazywanie wiedzy o  zasadach łączenia 
leczenia farmakologicznego i  psycho-
terapii. W  tej sprawie istnieje niepoko-
jąca niewiedza, często osoby te są już 
wcześniej zdezorientowane przez różne 
informacje, pochodzące z internetu albo 
od ich lekarza lub psychologa. Często 
powtarzającym się przekonaniem jest 
to, że leczenie i psychoterapia są jakoby, 
w każdej sytuacji, alternatywnymi sposo-
bami pomocy. Takich mitów jest oczywi-
ście o wiele, wiele więcej. 

Zaskakująco liczne są listy osób bez-
radnych wobec agresji innego członka 
rodziny. Zawierają zwykle opis wielolet-
niej przemocy, która dotąd była akcepto-
wana jako nieunikniona realność życia. 
Pojawiającemu się wreszcie buntowi 
bardzo często towarzyszy pragnienie 
„sklasyfikowania” problemu psychopa-
tycznej przemocy jako problemu me-
dycznego i  oczekiwanie, że drogą do 
jego rozwiązania będzie „leczenie”. Od-
powiedzi na te listy są dla nas trudne. 
Z  treści listu z  reguły można wnosić, że 
podłożem agresywnych zachowań jest 
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zaburzona osobowość, nie można jed-
nak mieć pewności, czy nie zachodzi jed-
nak i fakt choroby psychicznej.   

Częściej piszą kobiety, nierzadko 
osoby z  małych miejscowości, gdzie 
droga do lekarza psychiatry jest daleka, 
a dostępność do dobrej pomocy psycho-
terapeutycznej niemal żadna. 

W  ostatnich latach pojawiła się 
nowa grupa korespondentów poradni: 
polscy emigranci mieszkający w krajach 
Unii Europejskiej. 

Z  ich listów wynika, że w  razie wy-
stąpienia psychiatrycznych problemów 
zdrowotnych, głównym problemem są 
nie trudności językowe, ale faktyczne 
otrzymanie właściwej pomocy. Konsul-
towani są głównie przez lekarzy pierw-
szego kontaktu, zdecydowanie rzadziej 
przez specjalistę. To, co piszą, pozwala 
przypuszczać, że lekarze w  krajach Za-

chodniej Europy mają często takie same 
problemy z  rozpoznawaniem objawów 
paniki i depresji jak lekarze polscy. Osoby 
z  „problemami lękowymi” są niejedno-
krotnie nieodpowiednio diagnozowane, 
a  ich objawy lekceważone. Ponadto le-
karze Zachodniej Europy zdecydowanie 
unikają stosowania benzodiazepin, co 
jest przecież w  wypadku osób z  paniką 
mocno problematyczne. Bywa ponadto, 
że osoby z ostrymi napadami paniki, po 
zaleceniu im przyjmowania leku prze-

ciwdepresyjnego mają wyznaczaną 
wizytę za miesiąc lub dwa. 

Jeśli chodzi o  liczbę kiero-
wanych do nas listów, to czas 

działania naszej poradni trze-
ba podzielić na dwa okresy. 

W  pierwszym, nasze porady 
były bezpłatne, z  czym na-

leży wiązać fakt, że odpo-
wiadaliśmy na kilkadzie-

siąt listów miesięcznie. 
W  drugim, po wpro-
wadzeniu niewygó-
rowanej odpłatności, 
liczba udzielanych 
przez nas odpowiedzi 

zmniejszyła się nagle 
do kilku-kilkunastu 

miesięcznie. Zmienił się 
też oczywiście charakter 

kierowanej do nas kore-
spondencji. Obecnie autorami 

przychodzących do nas listów są 
osoby rzeczywiście dotkliwie cierpiące 
i zmuszone do szukania pomocy. 

Na zakończenie, w  krótki sposób 
podsumujemy nasze doświadczenia. 
Uważamy, że ograniczenie się przez nas 
do edukacyjnego charakteru poradni 
internetowej było słuszne. Ogranicze-
nie to nie jest przeszkodą, a  raczej daje 
dobry grunt dla pomocy polegającej 
na informowaniu i  udzielaniu psychicz-
nego wparcia. Prosta i  nawet krótka 
odpowiedź mailowa, o  ile jest dobrze 
sformułowana, wielekroć skutkuje waż-

ną decyzją życiową, np. pierwszą ważną 
rozmową ze znaczącą osobą, zmianą re-
lacji w  pracy, podjęciem decyzji o  uda-
niu się do lekarza lub psychologa, po-
informowaniem o  swoich problemach 
swojego otoczenia (nauczyciela, psy-
chologa szkolnego, przyjaciela rodziny). 
Listy przychodzące do poradni często 
pełne są emocji, zawierają bardzo ważne 
pytania, a  nasze odpowiedzi oczekiwa-
ne są z  dużą nadzieją. W  sumie ma się 
wrażenie krótkiego, ale intensywnego 
i żywego kontaktu. Praca w ramach po-
radni internetowej uczy umiejętności 
odczytywania z  treści listów nieraz nie-
uświadamianej przez osobę cierpiącą 
psychopatologii, zwłaszcza depresyjnej 
i panicznej. Odpowiadający na listy musi 
dobrze znać psychopatologię psycholo-
giczną i  psychiatryczną. Musi umieć ją 
odczytywać w  często ledwie zaznaczo-
nych informacjach. Praca w  poradni in-
ternetowej jest związana z  zaskakująco 
dużą odpowiedzialnością i powinna być 
wykonywana przez doświadczonego 
specjalistę, a  nie być etapem zawodo-
wego szkolenia. Sądzimy, że odpowiedzi 
udzielane w  poradni nie powinny być, 
rzecz jasna, zdawkowe i  suche, ale też 
nie rozwlekłe i  nie powinny zawierać 
zbyt wiele osobistych emocji specjali-
sty, ani w  inny sposób skracać dystans 
z klientem. Zakończmy uwagą, że w ob-
liczu niskich stawek rynkowych pomocy 
online, praca w poradni internetowej nie 
przynosi wynagrodzenia rekompensują-
cego poświęcony przez specjalistę czas 
i wkład pracy. Niektórym osobom może 
jednak dać wielką satysfakcję. <cuadrado>
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refleksje
Wiara 
pomaga
Ryszard Praszkier

Czy
wiara szko-
dzi, czy poma-
ga? Temat jest tak 
szeroki, że bez zawę-
żenia zasługiwałby na 
sążnisty artykuł. Tutaj skon-
centruję się więc na najpow-
szechniejszej w  Polsce (i  najlepiej 
mi znanej) wierze katolickiej, chociaż 
przytoczone w drugiej części badania ty-
czą wiary w ogóle. 

Łaska wiary jest oczywiście wartością au-
toteliczną, nie podlegającą dyskusji. W  dodatku 
wiara towarzyszy nam w radości i rozpaczy, sukcesach 
i  klęskach, wzlotach i  upadkach. Wiara jako wartość au-
toteliczna istnieje często niezależnie od psychicznego do-
brostanu czy zaburzeń, nawet tych największych. Pamiętamy 
jak Oliver Sacks, słynny amerykański neurolog, zastanawiał się, 
czy pacjenci z  postępującym rozpadem funkcji psychoneu-
rologicznych mają jeszcze duszę; szczególnie intrygujący był 
jeden z pacjentów, w ostatnim stadium rozpadu, nie pamię-
tający już nic o sobie i świecie, co wskazywało na to, że już tej 
duszy nie ma, aż do momentu, kiedy „nocna” pielęgniarka zna-
lazła pacjenta modlącego się w piwnicznej kapliczce... i oka-
zało się, że przychodzi tam co noc. Tak jakby wiara była tym 
jedynym, ostatnim zwornikiem z rzeczywistością; więc jednak 
dusza była...

Oprócz wiary jako kantowskiej „Ding an Sich”, co jest 
w końcu najistotniejsze, można się zastanawiać nad tym, czy 
wiara też daje oparcie, jest pomocna w utrzymywaniu dobro-
stanu psychicznego? 

Tak, wiara daje oparcie. Oparcie gdzieś „na zewnątrz 
siebie”, co jest szczególnie istotne w czasach, kiedy współcze-
śnie wszystko kręci się wokół „ja”. Moja kariera, moje uczucia, 
moje sprawy, moje potrzeby, moja asertywność, moja prawda, 
mnie się należy, jesteś tego warta (mówi reklama), itp. W tym 
„ja” można się zatracić: co dla mnie, a co dla innych? Gdzie tu 
jest Ten Inny? Jaka jest jego rola, kiedy najważniejsze jest „ja”? 

Wierzący ma spokojne odniesienie do Chrystusa, wie, że 
On jest, i że Duch Święty (a nie żadna bergsonowska abstrak-
cyjna élan vital) jest w nas i daje nam spokój, łagodność i opa-
nowanie1. 

Wia-
ra daje 
też radość. 
Mówił o  tym 
wielokrotnie Pa-
pież Franciszek: „Ra-
dość Ewangelii napełnia 
serce i całe życie tych, któ-
rzy spotykają się z  Jezusem. 
Z  Jezusem Chrystusem radość 
zawsze rodzi się i odradza2”. „Radość 
ta nie jest wesołością wypływającą z po-
myślnych okoliczności zewnętrznych, lecz 
darem Bożym, wypełniającym wnętrze czło-
wieka. Chrześcijanin jest człowiekiem radości3”. 
„Radość chrześcijanina to radość, która pochodzi 
z bliskości Boga, z Jego obecności w naszym życiu.4”

Trwała, nie-sytuacyjna radość. Po prostu – radość. 
Przy okazji warto wspomnieć, że badania pokazały, że radość 
zwiększa kreatywność i sprzyja patrzeniu z dystansu5, a wie-
my, jak cenny jest dystans w  zaburzeniach psychicznych. 
Można powiedzieć, że w ten sposób sprzyja też uzyskiwaniu 
wglądu.
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refleksjerefleksje Ciekawe, że sama nauka ewangelii okazuje się wpływać 
pozytywnie na higienę psychiczną (mental hygiene)6,7. Ostat-
nio prowadzone poważne badania wydają się przeczyć post-
-freudowskim mitom o tym, że religia neurotyzuje; odwrotnie, 
udokumentowano pozytywny wpływ religii na zdrowie 

psychiczne8,9. Na przykład Koenig i  inni (1998) zbadali 
próbę starszych pacjentów z depresją, zarówno w szpi-

talu jak i po wypisie, nawiązując z nimi czterokrot-
nie kontakt w  interwałach 12-tygodniowych. 

Religijność okazała się predyktorem znaczą-
cego zmniejszania się objawów depresji 

czy nawet ich braku10. Inne badania, 
wśród pacjentów oczekujących 

na operację kardiologiczną po-
kazały, że religijność tych 

pacjentów była pre-
dyktorem optymi-

zmu związanego 
z  oczekiwaną 

operacją11. 
W a r t e 

wspomnienia są też badania pacjentów ogólnych oddziałów 
szpitalnych (n=838), w których religijność okazała się predyk-
torem większego wsparcia społecznego pacjentów, mniejszej 
ilości objawów depresyjnych, lepszego funkcjonowania ko-
gnitywnego (to ostatnie warte jest według mnie szczególnej 
uwagi i dalszych badań) oraz lepszej współpracy z innymi pa-
cjentami12. 

Oczywiście, jak mówi psychoterapeuta ks. dr Jacek Pru-
sak, potrzebna jest umiejętność różnicowania między psy-
chozą a mistycznymi przeżyciami, czy między kliniczną depre-
sją a – jak to nazywa – „ciemną nocą duszy”. Pozostaje wszakże 
pytanie: Co robić w przypadkach, kiedy ocena psychiatryczna 
i  teologiczna jest odmienna? Szczególnie, że „...w  psychiatrii 
i  psychologii klinicznej transowe i  mistyczne doświadczenia 
utożsamia się najczęściej z ‘utratą kontroli ego’ i  traktuje się 
jako oznaki psychopatologii...”13. Bezsprzecznie „z  urojeniami 
o treści religijnej spotykamy się w schizofrenii, w depresji en-
dogennej mamy do czynienia z  urojeniami potępienia, winy 
i kary, a z myślami obsesyjnymi o treści religijnej – w nerwicy 
natręctw. Swoistym przypadkiem granicznym jest tzw. opęta-
nie: z punktu widzenia klasyfikacji psychiatrycznej rozumiane 
jako zespół psychopatologiczny z kategorii zaburzeń dysocja-
cyjnych, z punktu widzenia teologicznego– stan zniewolenia 
przez szatana”14. Warto więc być wyczulonym na tę sferę gra-

niczną, żeby nie kwalifikować uniesienia religijnego jako 
objawu wytwórczego... 

Warto na koniec przypomnieć słowa Jana Pawła 
II kierowane do międzynarodowej delegacji psy-

chiatrów15: „Ludzki umysł i serce oraz troskliwe 
otwarcie się na nadanie życiu znaczenia, 

są dla kościoła najwyższym prioryte-
tem”16. W rezultacie tego spotkania 

Światowe Stowarzyszenie Psy-
chiatrów otworzyło nową 

sekcję „Psychiatrii i religii”. 
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Tworząc koncepcję przywiązania, 
Bowlby sięgnął do prac etologów, którzy 
opisywali wczesne relacje pomiędzy po-
tomstwem i  rodzicami. Dla Bowlby’ego 
nie oznaczało to opuszczenia obszaru 
psychoanalizy, ale rozszerzenie pola ba-
dawczego poprzez użycie nowych metod 
i  wprowadzenie nowych pojęć. „Prawda 
jest taka – pisał Bowlby – że żadna klasa 
danych sama w  sobie nie jest lepsza od 
innych. Każda ma swoją wartość w  od-
niesieniu do problemów, z  którymi się 
zmaga psychoanaliza i  wkład wnoszony 
przez każdą z nich prawdopodobnie ro-
śnie, gdy spojrzymy nań w  powiązaniu 
z wkładem wniesionym przez inną. Kiedy 
oboje oczu patrzą jednocześnie, wzrok 
jest lepszy niż wtedy, gdy każde z  nich 
widzi osobno” (J. Bowlby, Przywiązanie, 
Warszawa 2007, PWN, s. 30-31).  

Tą nową metodą badania było uży-
cie obserwacji zachowania małych dzie-
ci i  ich interakcji z  matkami. Badania 
psychoanalityczne koncentrowały się 
w  owym czasie na analizie języka i  sta-
nach umysłu pacjenta. Wg Bowlby’ego 
włączenie obserwacji zachowania w  za-
kres refleksji psychoanalitycznej dostar-
czało nowych, cennych danych: „…im 
młodszy podmiot, tym większe praw-
dopodobieństwo, że jego zachowanie 
i  jego stan umysłu, to dwie strony tego 
samego medalu. Dlatego, o ile obserwa-
cje są szczegółowe i  prowadzone umie-
jętnie, o  tyle zapis zachowania bardzo 
małych dzieci można uznać za przydatny 
wskaźnik towarzyszącego im stanu psy-
chicznego” (op. cit., s. 30). Bowlby sądził, 
że o ile psychoanaliza prowadzi badania 
retrospektywne (od objawu do czynnika 

Wprowadzenie do teorii przywiązania 
(część 4)

Przywiązanie jako 
system zachowań
cezary Żechowski
| Katedra Psychologii Klinicznej, Instytutu Psychologii, 
  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
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patogennego), o tyle teoria przywiązania 
pozwala na prowadzenie badań prospek-
tywnych (od zadziałania czynnika pato-
gennego do jego skutku rozwojowego). 
Podejście to wg Bowlby’ego było mniej 
spekulatywne i pozwalało na użycie me-
todologii nauk empirycznych, takich jak 
biologia czy etologia.

Etologia
Obserwacja wymagała jednak wpro-

wadzenia nowych pojęć, które mogłyby 
opisywać zgromadzone dane. W ten spo-
sób Bowlby, dysponując szczegółowy-
mi opisami małych dzieci w  sytuacjach 
separacji od rodziców, które zgromadził 
Robertson, sięgnął do etologii, dostarcza-
jącej rozbudowanego aparatu metodo-
logicznego i  koncepcyjnego. „Głównym 
powodem przypisywania tutaj wysokiej 
wartości etologii, jest fakt, że dziedzina 
ta dostarcza szeregu nowych pojęć, które 
można wypróbować w  naszym teorety-
zowaniu. Wiele z nich dotyczy formowa-
nia intymnych więzi społecznych (…). 
Inne z  nich odnoszą się do zachowań 
konfliktowych oraz „aktywności prze-
mieszczonej”, a  jeszcze inne do rozwoju 
patologicznych fiksacji albo nieprzysto-
sowawczego zachowania, albo wyboru 
nieodpowiednich obiektów, na które kie-
rowane jest zachowanie. Wiemy dobrze, 
że człowiek nie ma monopolu, ani na 
konflikty, ani na patologię zachowania. 
(…) Gęś może zalecać się do psiej budy 
i  przeżywać żałobę, gdy zostanie ona 
zniszczona” (op. cit. s. 31).

Niektórzy autorzy uważają, że Bowl-
by musiał porzucić myślenie psychoana-

lityczne, aby stworzyć nową koncepcję 
rozwoju psychicznego człowieka. Sam 
Bowlby pisał jednak o tym inaczej. Uwa-
żał, że sięga do tych obszarów myśli Freu-
da, które nie zostały do tej pory opraco-
wane. Wskazywał na to, że Freud używał 
obserwacji zachowań dzieci do budo-
wania teorii (np. w  pracy „Poza zasadą 
przyjemności” /1920/), postulował pro-
wadzenie badań nad umysłem zwierząt 
(w „Zarysie psychoanalizy” /1940/) oraz 
podkreślał znaczenie pierwszych lat życia 
dla rozwoju osobowości („Trzy rozprawy 
z teorii seksualnej”/1905/). 

System zachowań 
przywiązaniowych

W  swoich badaniach Bowlby skupił 
się na tzw. zachowaniach przywiąza-
niowych (attachment behaviours). 
Zachowania te, jak np. wokalizacja sy-
gnalizująca stres, poszukiwanie bliskości 
i  przywieranie do opiekuna oraz odczu-
wanie relaksacji i  swobody w  sytuacji 
otrzymywania wsparcia, tworzą wspólnie 
system zachowań przywiązaniowych. 
Jest on jednym z  wielu systemów za-
chowań (systemów behawioralnych), do 
których należą eksploracja, opieka nad 
potomstwem czy zachowania seksualne. 
Definicja systemu zachowań pochodzi 
z etologii. Mario Mikulincer i Phillip Sha-
ver podają jej następujące brzmienie: 
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teoria

System zachowań 
to „uniwersalny dla ga-
tunku neurobiologiczny 
program, który wytwo-
rzony został na drodze 
ewolucji, i który orga-
nizuje zachowanie tak, 
aby zwiększyć szansę 
przeżycia jednostki oraz 
możliwość reproduk-
cji pomimo nieprze-
widywalnych za-
grożeń i wyzwań 
ze strony środowi-
ska” (Mikulincer, Shaver, 

2007 s. 10).

Systemy zachowań czło-
wieka, w  tym system zachowań 
przywiązaniowych ewoluował wg 
Bowlby’ego w środowisku łowców-
-zbieraczy, w którym ochrona dziecka 
przed drapieżnikami wymagała obecno-
ści osoby dorosłej. Dorosły opiekun za-
pewniał dziecku wsparcie w  sytuacjach 
zagrożenia. Posiadało to znaczenie, po-
nieważ okres dzieciństwa, bezradności 
i zależności od dorosłych był u człowieka 
znacznie dłuższy niż u innych gatunków, 
a tryb życia łowców-zbieraczy wiązał się 
z wysokim ryzykiem śmiertelności dzieci. 
To środowisko ewolucji Bowlby nazwał 
„środowiskiem ewolucyjnego przy-
stosowania” („environment of evolu-
tionary adaptedness” – EEA). „Wypo-
sażenie instynktowne człowieka– pisał 
– musi być rozpatrywane w odniesieniu 
do środowiska, które człowiek zamieszki-
wał przez dwa miliony lat, zanim zmiany 
ostatnich kilku tysiącleci doprowadziły 
do niezwykłego zróżnicowania habita-
tów, jakie zamieszkuje dzisiaj” (op. cit. 
s. 84). Rozwinięcie systemu zachowań 
przywiązaniowych umożliwiało zmniej-
szenie ryzyka utraty potomstwa w  tych 
trudnych do przeżycia warunkach. Sys-
tem przywiązaniowy ewoluował jednak 
dalej, i  jak pokazali to kolejni badacze, 
przyczynił się do rozwoju komunikacji, 
empatii, języka i  myślenia abstrakcyjne-
go człowieka. 

Mikulincer i Shaver (2007) opisują 6 
aspektów systemów behawioralnych. 
Należą do nich:

1) specyficzna funkcja biologiczna 
umożliwiająca odniesienie suk-
cesu w przeżyciu i reprodukcji, 

2) zestaw czynników aktywują-
cych, 

3) zespół zachowań zmiennych 
i funkcjonalnie równoważnych, 
konstytuujących pierwotną 
strategię systemu umożliwiającą 
osiąganie celu,

4) specyficzny zadany cel (set-go-
al), osiągnięcie którego kończy 
aktywację systemu, 

5) proces poznawczy włączony 
w aktywowanie i kierowanie 
funkcjami systemu oraz 

6) specyficzne pobudzające 
i hamujące obwody neuronalne 
powiązane z innymi systemami 
behawioralnymi.

Zadany cel
W  przypadku systemu przywiąza-

niowego zadanym celem (set-goal) 
jest bliskość figury przywiązania w  sy-
tuacjach zagrożenia. System zachowań 
przywiązaniowych aktywowany jest 
przez sygnały wyzwalające (triggers), 
które Bowlby podzielił na naturalne 
wskaźniki zagrożenia, same w  sobie nie 

będące niebezpieczne dla dziecka, ale 
które kojarzą się ze zwiększonym 

ryzykiem (ciemność, hałas, izola-
cja itp.). Druga grupa sygnałów 

jest związana z niedostępno-
ścią figury przywiązania 

i  separacją. Aktywacja 
systemów przywiązanio-
wych jest silniejsza, jeśli 
obie grupy czynników 
wyzwalających współist-

nieją w tym samym czasie. 
Funkcjonowanie sys-

temów przywiązaniowych 
zachodzi w  określonym cy-

klu aktywacji i  dezaktywacji 
zachowań. Cykl ten obejmuje 

poczucie zagrożenie, lęk i związany 
z tym stres, poszukiwanie ochrony (np. 

płacz, poszukiwanie bliskości), uspoko-
jenie ze strony figury przywiązania, do-
świadczenie redukcji stresu, powrót do 
innych zainteresowań i aktywności. Jeśli 
jednostka pozostająca w  relacji z  figurą 
przywiązania doświadcza adekwatne-
go wsparcia w  sytuacjach zagrożenia, 
internalizuje tym samym dobrą opiekę, 
a z czasem jej odpowiedzi na stres stają 
się bardziej adekwatne do sytuacji, prze-
pracowane i  złożone. W  wielu przypad-
kach w zachowaniach przywiązaniowych 
dorosłych nie potrzebny jest natych-
miastowy kontakt z figurą przywiązania, 
a wystarczy kontakt symboliczny, odwo-
łujący się do wewnętrznych reprezentacji 
takiej figury lub też odsunięcie kontaktu 
w czasie, bez nasilenia stresu danej oso-
by. Te wewnętrzne sposoby przetwa-
rzania sytuacji zagrożenia Mikulincer 
i  Shaver nazywają skryptami (scripts) 
regulującymi negatywne emocje czło-
wieka. Zbliżamy się tym samym do po-
znawczych aspektów przywiązania, któ-
re zostaną umówione w  kolejnej części 
tego opracowania. <cuadrado>
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relacje
Relacja 
z 12 Światowego 
Kongresu 
Psychiatrii 
Biologicznej
Michał Jarkiewicz

 13 czerwca delegaci mieli oka-
zje uczestniczyć w  przedkonferencyj-
nym sympozjum na temat integracji 
koncepcji neuroinfekcyjnych i neuropla-
stycznych podłoża zaburzeń psychicz-
nych. Następnego dnia miało miejsce 
uroczyste otwarcie konferencji. Oprócz 
dość oczywistej obecności zarządu 
WFBSP (World Federation of Biological 
Societies of Psychiatry) był także pre-
zydent Aten Giorgos Kaminis. W  czasie 
uroczystości rozdano przyznane przez 
WFBSP nagrody. Jedną z ważniejszych – 
WFSBP Lifetime Achievement Award in 
Biological Psychiatry – otrzymał profesor 
Janusz Rybakowski za istotny wpływ jaki 
wywarł swoimi pracami badawczymi na 
psychiatrię biologiczną. 

Kolejnym punktem wieczoru, któ-
ry trudno pominąć w relacji, był wykład 
profesora Christosa Pantelisa, kierujące-
go obecnie Centrum Neuropsychiatrycz-
nym Uniwersytetu w  Melbourne. W  ze-
szłym roku uznano, że należy on do 1% 
najbardziej wpływowych naukowców 
świata. W  czasie prezentacji przedsta-
wił podsumowanie badań dotyczących 
wpływu różnorodnych czynników na 
powstawanie zaburzeń psychotycznych 
i  autyzmu u  osób z  grup ryzyka. W  ten 
bez wątpienia ważny, ale też często 
przedstawiany i już bez wątpienia „osłu-
chany” na konferencjach psychiatrycz-
nych temat, udało się Profesorowi tchnąć 
dużo świeżości. W  swojej prezentacji 
położył głównie nacisk nie na czynniki 

W tym roku dużo mówiło 
się o Atenach w kontek-
ście politycznym, tym-
czasem w dniach 14-18 
czerwca 2015 roku było 
to też miejsce ważnej 
konferencji psychiatrycz-
nej: 12th World Congress 
of Biological Psychiatry. 
Do międzynarodowego 
centrum konferencyjnego 
Megaron w centrum Aten 
przybyli delegaci z 80 kra-
jów z całego świata.
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relacje

Zdjęcie: Michał Jarkiewicz

ryzyka powstawania objawów, ale na te 
ochronne, które między innymi dzięki 
pracy australijskich badaczy pod jego 
kierownictwem są coraz lepiej poznawa-
ne. Profesor wskazywał na protekcyjną 
rolę niektórych pojedynczych polimor-
fizmów nukleotydów. Przedstawił nawet 
przypadek osoby, w  której genotypie 
z  dużym prawdopodobieństwem okre-
ślono polimorfizmy, które zapobiegły 
rozwojowi choroby. Poza ochronnymi 
czynnikami genetycznymi wymienił 
środowiskowe, takie jak dobra relacja 
z  rodzicami. Duże wrażenie robiły pre-
zentowane badania neuroobrazowe po-
kazujące osoby z grupy ryzyka, z których 
część, jak wnioskował wykładowca, wła-
śnie dzięki działaniu czynników ochron-
nych nie zachorowała i  niejako „odbu-
dowała, dogoniła” zdrową populację 
w  wynikach badań neuroobrazowych, 
a część rozwinęła psychozę stwierdzaną 
na poziomie objawów, ale też znajdującą 
odzwierciedlenie w typowych zmianach 
widocznych w mózgu.

Wykład plenarny autorstwa pro-
fesora Guy’a  Goodwina zwrócił moją 
uwagę ze względu na praktyczny temat 
traktujący o  pozarejestracyjnym sto-
sowaniu leków w  psychiatrii. Profesor 
Goodwin przedstawił różnego rodzaju 
przyczyny administracyjne powodują-
ce, że nowe wskazanie rejestracyjne nie 
powstają, mimo znanych dowodów na 

ich skuteczność. Jako przykład podał 
bupropion, który w Wielkiej Brytanii jest 
zarejestrowany tylko jako lek wspoma-
gający zaprzestanie palenia papierosów, 
a  w  Stanach jest też zarejestrowany do 
leczenia depresji. W  przypadku bupro-
pionu, jak i  wielu innych leków, proble-
mem stojącym przed jego rejestracją jest 
konieczność wykonania kosztownych 
badań klinicznych. Goodwin sugero-
wał, że firmy farmaceutyczne w  swojej 
polityce uwzględniają, że badanie leku 
w  nowym wskazaniu może pokazać, że 
nie jest on skuteczny, co może wyrobić 
danemu preparatowi niekorzystną mar-
ketingowo opinię wśród ekspertów i nie-
potrzebnie obciążyć firmę finansowo. 
Jednocześnie podkreślił, że w  związku 
z  tym odpowiedzialność za wdrażanie 
leku poza zarejestrowanymi wskazania-
mi spoczywa na psychiatrach i  przypo-
mniał o  obowiązku informowaniu pa-
cjentów o  leczeniu poza wskazaniami 
rejestracyjnymi.

Program naukowy konferencji skła-
dający się w sumie z 61 sympozjów na-
ukowych, 5 wykładów plenarnych, 17 
warsztatów, 26 sesji ustnych, komuni-
kujących wyniki najświeższych prac na-
ukowych i 26 ciekawie zorganizowanych 
sesji plakatowych (w określanych godzi-
nach oprowadzali po nich znani psychia-
trzy) imponował rozmachem. Poruszanie 
się po bogatym programie naukowym 

ułatwiała smartfonowa aplikacja. 
O  ile samej organizacji i programo-

wi nie można nic zarzucić, to poza sala-
mi wykładowymi odczuwało się pewien 
niedosyt, jak mówiło się w kuluarach wy-
nikający z tego, że konferencja „przestaje 
się opłacać”. Być może taka opinia wyni-
ka z kontrastu jaki uczestnicy zauważali 
porównując pełne przepychu konferen-
cje z lat ubiegłych z obecną. Dodałbym, 
że „pełne przepychu” dzięki szczodro-
ści firm farmaceutycznych. W  Atenach 
stoisk firmowych było niewiele, opłata 
konferencyjna w  wysokości 600 czy 
w pewnym momencie 700 euro dla pol-
skiego psychiatry jest wręcz zaporowa, 
a i w takiej cenie nie zmieściły się żadne 
(poza poczęstunkiem w czasie ceremonii 
otwarcia) posiłki ani bilet na komuni-
kację miejską (do czego przyzwyczaiło 
mnie kilka wcześniejszych konferencji). 
Kiedy łączę wrażenia naukowe i nienau-
kowe, przychodzi do mnie przeczucie, że 
nadchodzi finansowa zima dla psychia-
trii, skoro tak duża konferencja, z takimi 
„gwiazdami psychiatrii”, w  takim atrak-
cyjnym miejscu jak Ateny, ma problemy 
z przetrwaniem. Chociaż z drugiej strony 
chwytam się iskry nadziei, że niezależ-
ność od firm farmaceutycznych mogłaby 
być początkiem zmian, być może nawet 
pozytywnych, jeśli spojrzeć na nie pod 
odpowiednim kątem. <cuadrado>
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LONDYNIE
Marlena Sokół-Szawłowska

Dr n. med. Marlena Sokół- Szawłowska
Psychiatra, terapeuta CBT,
Kierownik Mokotowskiego Zespołu Leczenia 
Środowiskowego w IPiN w Warszawie

Jestem psychiatrą, który lubi rozwijać się przez doświad-
czenie i  właśnie to zaprowadziło mnie do wschodniej części 
Londynu. Kiedy podróżowałam metrem z  centrum do odle-
głych wschodnich dzielnic, miałam wrażenie, że robi się coraz 
mniej luksusowo, mniej pachnąco. Mieszkańcy miasta pocho-
dzący z różnych stron świata mieszają się na kolejno mijanych 
stacjach. Wyglądają na coraz bardziej zmęczonych i smutnych. 
Używany przez podróżnych język nie jest już na pewno perfek-
cyjnym angielskim. 

Po wyjściu ze stacji Upton Park, w czasie pieszej wędrówki 
odnoszę wrażenie, że mieszkańcy tej części miasta żyją w imi-
gracyjnej enklawie. Architektura jest monotonna. Wydaje mi 
się, że w nieskończoność poruszam się po bliźniaczo podob-
nych uliczkach z ceglaną zabudową szeregową. W takim wła-
śnie obszarze, praktycznie za rogiem, w XIX- wiecznych szpi-
talikach lub nowocześniejszych pawilonach, świadczona jest 
państwowa opieka psychiatryczna finansowana przez Natio-
nal Health Service (NHS). System jest nieustająco od 1948 roku 
reformowany. W wielu miejscach, gdzie odbywałam staż am-
bulatoryjny i szpitalny, personel wszystkich szczebli stanowili 
głównie imigranci w pierwszym lub w kolejnych pokoleniach, 
dumni z pracy w tym sektorze.  

W  Polsce rozmawiamy o  zintegrowanym systemie kom-
puterowym w opiece medycznej. Na Wyspach system ten od 

dawna sprawnie funkcjonuje. Dobrze przeszkoleni lekarze 
rodzinni (GP) „piszą listy” do centrów zdrowia psychicznego 
i w ten sposób konsultują swoje kroki diagnostyczno-terapeu-
tyczne. Samodzielnie rozpoczynają leczenie psychoz i uzależ-
nień. Psychiatra ma możliwość prześledzenia ogólnomedycz-
nej historii pacjenta. Po zebranym wywiadzie psychiatra zleca 
sekretarce spisanie rozmowy z dyktafonu, a następnie zatwier-
dza jej treść. W Polsce nadal w centrum leczenia psychiatrycz-
nego pozostaje oddział całodobowy. W  Anglii szpital to ma-
leńka część rozbudowanego systemu opieki środowiskowej. 
Ilość pracowników tej opieki jest 3-4 krotnie wyższa niż u nas. 
20- łóżkowe oddziały gwarantują dobry standard lokalowo-sa-
nitarny. Zespoły środowiskowe są zróżnicowane na psychoge-
riatryczne, ogólne i świadczące opiekę dla dzieci.  

Efektywność tego system podlega ciągłej ocenie. Nie 
oznacza to jednak, że system jest idealny. Przykładem może 
być sytuacja pacjentki z  depresją poporodową, z  myślami 
i rozszerzonymi planami samobójczymi, która przez 2 miesiące 
była leczona w warunkach domowych, zanim podjęto decyzję 
o hospitalizacji. Problemy psychiczne pacjentów, z którymi się 
zetknęłam, często miały związek z   trudnościami adaptacyj-
nymi, tęsknotą za krajem pochodzenia, słabymi kontaktami 
z  pozostawioną rodziną. Bywały też reakcją na pogorszenie 
opieki socjalnej. Wstrząsające były relacje z ucieczek z krajów 

NEWHAM CENTRE FOR MENTAL HEALTH Londyn,  
fot. M. Sokół-Szawłowska
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Afryki, kiedy matki (diagnoza PTSD) opowiadały o  śmierci 
dzieci w drodze do Europy. Problemem dla psychiatrów bywa 
komunikacja z pacjentami. Otóż, aby rozwikłać stan psychopa-
tologiczny, wynajęci przez szpital tłumacze rzadkich języków 
ojczystych byli proszeni o objaśnianie rozmaitych kontekstów 
kulturowo-religijnych. Dopiero na tej podstawie ustalano dia-
gnozy. Z kolei angielski humor nielicznych rodowitych Brytyj-
czyków był czasem zupełnie niezrozumiały dla otoczenia, co 
wprawiało ich w zasmucenie. Metody farmakologicznego le-
czenia są bardzo podobne do praktykowanych w  Polsce. My 
jednak rzadziej stosujemy iniekcje neuroleptyków o przedłu-
żonym działaniu. Nie jest u  nas standardem stosowanie tej 
formy w ChAD, a na Wyspach tak. Takie postępowania wpisuje 
się oczywiście w rozbudowany system opieki pozaszpitalnej. 

To co stanowiło dla mnie duże zaskoczenie, to zupełnie 
inny sposób podejścia do przyjęć bez zgody. Ta procedura, 
zgodnie z  prawem, wymaga opinii odpowiednio kwalifiko-
wanych lekarzy, ale decyzję podejmuje zazwyczaj pracownik 
socjalny. Unieruchomienie w łóżku i stosowanie kaftanów bez-
pieczeństwa uważa się za uwłaczające godności u  agresyw-
nych i silnie pobudzonych chorych. W takich sytuacjach można 
chorego przytrzymać lub unieruchomić w  pozycji siedzącej, 
ale najczęściej przeprowadza się go do tzw. pokoju odosob-
nienia i monitoruje. 

Uniwersyteckie jednostki naukowe, takie jak np. Unit for 
Social and Community Psychiatry pod kierownictwem profe-
sora Stefana Priebe (emigranta z Berlina), współpracują z NHS. 
Naukowcom stworzono warunki do rozwoju naukowego bez 
przeciążania pracą kliniczną. Opisywany ośrodek systematycz-
nie pozyskuje granty na badania, a  wnioski z  projektów naj-
częściej mają swoje praktyczne zastosowania w  codziennej 
praktyce. 

W obszarze opieki psychiatrycznej poza NHS funkcjonują 
też fundacje, rywalizujące ze sobą. Zadziwiająca jest różnorod-
ność proponowanych przez nie form aktywizacji (basen, siłow-
nia, kursy). Powszechny jest wolontariat osób z zaburzeniami 
psychicznymi w remisji. To właściwie nie dziwi, gdyż klimat po-
lityczno-społeczny polega m.in. na tym, że prawie codziennie 
brytyjskie media pokazują jakość usług w  domach dla osób 
starszych, krytykują długość oczekiwania pacjenta z depresją 
na wizytę u psychiatry. 

Po powrocie do kraju, w  codzienności klinicznej w  ra-
mach NFZ często wyobrażam sobie teraz, jak nasz Narodowy 
Program Ochrony Zdrowia Psychicznego staje się rzeczywi-
stością, a  szczęśliwszym pacjentom i  pracownikom opieki 
psychiatrycznej pozostaje tylko udoskonalanie jego funkcjo -
nowania. <cuadrado> 

za granicą

NEWHAM CENTRE FOR MENTAL HEALTH- MAIN HOSPITAL Londyn, 
fot. M. Sokół-Szawłowska

WIELODYSCYPLINARNE CENTRUM MEDYCZNE SHREWSBURY – MEMORIAL HOSPITAL Londyn, 
fot. M. Sokół-Szawłowska
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relacjeEuropean Federation of 
Psychiatric Trainees

Rezydent 
na stażu 
w Londynie
Irena Wojciechowska

W  czerwcu 2014 roku wraz z  grupą ambitnych dok-
torantów i  jednocześnie rezydentów psychiatrii z  Wrocławia, 
miałam okazję uczestniczyć w  22 posiedzeniu zrzeszającym 
psychiatrów w trakcie szkolenia specjalizacyjnego, które odby-
ło się w Londynie. Mowa o The European Federation of Psychia-
tric Trainees (EFPT). 

EFPT jest organizacją o ogólnoeuropejskim zasięgu i sta-
nowi reprezentację rezydentów z ponad 30 krajów. Głównym 
celem EFPT jest podniesienie i  ujednolicenie standardów 
kształcenia i szkolenia psychiatrycznego w Europie oraz umoż-
liwienie partnerskiej współpracy na szczeblu międzynarodo-
wym. Federacja ma również na celu promowanie tworzenia 
krajowych organizacji młodych psychiatrów.

Na konferencji dowiedziałam się o nowatorskim projekcie 
wymiany międzynarodowej, który daje szansę spędzenia od 
2 do 6 tygodni w  charakterze obserwatora w  instytucji part-
nerskiej. Program EFPT Exchange jest dostępny w  12 krajach 
w całej Europie. Celem programu jest podkreślenie międzykul-
turowych aspektów psychiatrii oraz umożliwienie zapoznania 
się z systemami ochrony zdrowia psychicznego w krajach eu-
ropejskich.

W ubiegłym roku, po konferencji EFPT w Londynie, zrodzi-
ła się inicjatywa utworzenia w  Polsce organizacji zrzeszającej 
osoby będące w trakcie specjalizacji z psychiatrii oraz z psychia-
trii dzieci i  młodzieży. W  związku z  tym, że utworzenie sekcji 
w  Polsce będzie się wiązało z  umożliwieniem wyjazdów pol-
skim rezydentom, jak i z zaproszeniem do naszego kraju osób 
z zagranicy, postanowiłam skorzystać z możliwości i przekonać 
się na czym polega ten program, zanim zaistnieje on w Polsce. 
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relacje

Aplikować można dwa razy w roku do dwóch różnych krajów. 
Moim pierwszym wyborem była klinika w  Londynie. Z  uwagi 
na powszechną znajomość języka angielskiego, Wielka Bry-
tania cieszy się dużym zainteresowaniem wśród rezydentów 
z Europy. Spodziewałam się silnej konkurencji. W Londynie na 
jedno półrocze przypadają 2-3 miejsca stażowe, a liczba aplika-
cji znacznie przewyższa liczbę miejsc. 

Gdy się dostałam, pojawiło się pytanie: Jak sfinansować 
drogi pobyt w Londynie? 

EFPT daje szansę na przebywanie w  środowisku pracy 
psychiatrów z innego kraju, oferuje program stażu dostosowa-
ny do indywidualnych zainteresowań, jednak nie wspomaga 
finansowo. Wszelkie koszty – dojazd, zamieszkanie, wyżywie-
nie, ubezpieczenie pokrywane są z własnych środków. Wyjazd 
i pobyt okazał się możliwy dzięki stypendium B. Ałapina, które 
przyznawane jest lekarzom, psychiatrom oraz rezydentom psy-
chiatrii pragnącym dokształcić się w Wielkiej Brytanii.

Mój staż trwał miesiąc i odbywał się w South London and 
Maudsley NHS Foundation Trust.

Głównym moim założeniem było poznanie i porównanie 
różnic w  zakresie szkolenia specjalizacyjnego, jak i  organiza-
cji brytyjskiej opieki zdrowia psychicznego. Bardzo ciekawiła  
mnie problematyka kulturowości w  psychiatrii. Oczekiwałam, 
że się z nią zetknę w tak wielokulturowym mieście, jakim jest 
Londyn i oczywiście nie spotkał mnie zawód. 

Ważnym, pobocznym wątkiem, jednak nie odległym 
od psychiatrii, okazał się temat emigracji. Emigracji zarówno 
wśród Polaków, których niejednokrotnie mogłam spotkać, jak 
również osób, które przybywają do Londynu z różnych zakąt-
ków świata. Interesowała mnie motywacja, odnajdywanie się, 
tworzenie własnej przestrzeni w nowym, innym miejscu. Istot-
na była dla mnie także codzienność, styl życia wśród 14 milio-
nów ludzi (wg. nieoficjalnych danych). Często odnosiłam wra-
żenie, że poszukiwanie lepszego życia w takim mieście, wiąże 
się z mierzeniem z innymi przeciwnościami. Na przykład, o pra-
cę w Londynie jest łatwo, ale czy przeciętna praca umożliwi go-
dziwe warunki życia? Dla wielu imigrantów niekoniecznie. Jest 
wiele pięknych, elitarnych dzielnic, jednak dla większości nie są 
one dostępne. 

Koleżanki rezydentki zwracały uwagę na to, że młodzi lu-
dzie często decydują się na studia poza Londynem. Powodem 
są oczywiście koszty. Nie zaskakuje także to, że trzydziestolat-
kowie mieszkają jeszcze z rodziną, bądź wynajmują pokoje z in-
nymi osobami będącymi na podobnym etapie życia.

Już kilkadziesiąt lat temu Maurycy Bornstein mówił o schi-
zofrenizacji współczesnego społeczeństwa, o  koncentracji na 
życiu wewnętrznym, izolacji od relacji. Wydaje mi się, że z bie-
giem lat skala tego zjawiska eskaluje wraz z  rozwojem tech-
nologii oraz stale przyspieszającym tempem życia. W  metro-
poliach osiąga najwyższy poziom. Jak londyńska kolej metra 
długa, tak każdy ma wzrok utkwiony w telefonie, tablecie czy 
książce, a o uważności na innego człowieka przypominają na-
klejki: „Keep the eye contact”.

Ale wracając do psychiatrii. W związku z szerokim wachla-
rzem zainteresowań w obrębie psychiatrii dorosłych, rezydent-
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Miałam również okazję odwiedzić 
dwa szpitale ogólne. Były to Guy’s and St 
Thomas’ NHS Foundation Trust. St Tho-
mas’ Hospital to duży szpital ulokowany 
na południowym brzegu Tamizy naprze-
ciw brytyjskiego parlamentu. Architekci 
wykorzystali doskonałą lokalizację szpi-
tala i  zaprojektowali przeszklony budy-
nek ze wspaniałym widokiem na rzekę, 
a z wyższych pięter nawet na panoramę 
Londynu. Z uwagi na położenie szpitala, 
zespół konsultacyjny jest bardzo zajęty. 
Oprócz udzielania konsultacji na licznych 
oddziałach, zajmuje się także częstymi 

przypadkami prób samobójczych poprzez utonięcie w Tamizie.
W  Guy’s Hospital zadaniem zespołu konsultującego jest 

opieka nad pacjentami z  oddziałów oraz konsultacja osób 
kwalifikowanych jako dawcy nerki, zarówno spokrewnionych 
z biorcą, jak i niespokrewnionych, kierujących się przy podej-
mowaniu takiej decyzji altruizmem.

Trening specjalizacyjny do stanowiska konsultanta trwa 
w Anglii 6 lat. Podzielony jest na dwa trzyletnie okresy. W trak-
cie pierwszego okresu każdy rezydent zobligowany jest do 
zdania egzaminu składającego się z kilku części. Podczas odby-
wania specjalizacji, jeden dzień w tygodniu poświęcony jest na 
naukę i rezydenci spędzają go poza miejscem pracy. W trakcie 
„dnia naukowego” prowadzone są seminaria dotyczące teorii 
psychiatrii. Poruszane są także aspekty kulturowe i społeczne 
psychiatrii. Ponadto rezydenci biorą udział w grupie Balinta lub 
innych zajęciach psychoterapeutycznych oraz uczeni są tech-
nik Mindfulness Training. 

Każdy rezydent raz w tygodniu spotyka się ze swoim su-
perwizorem, z którym może poruszyć interesujące go zagad-
nienia lub rozwiać wątpliwości pojawiające się w trakcie trenin-
gu specjalizacyjnego.

Dokształcanie jest obowiązkiem nie tylko dla osób w trak-
cie specjalizacji. Uczą się także konsultanci. Co kilka lat muszą 
oni ponownie wykazywać się wiedzą i  tym samym udowad-
niać, że nadal mogą sprawować odpowiedzialne stanowisko.

Wyjazd zaowocował nawiązaniem kontaktów z lekarzami 
z Londynu. Pojawili się także chętni na przyjazd do Polski. Sta-
je się to coraz bardziej realne, ponieważ w czerwcu tego roku 
udało się otworzyć polskie odgałęzienie EFPT, działające pod 
auspicjami PTP. 

Zjazdy EFPT odbywają się raz w roku, w różnych miastach 
Europy. Spotkanie w 2016 roku będzie miało miejsce w Antwer-
pii, kolejne w jednym z tureckich miast. Uczestniczyć w spotka-
niach, korzystać ze staży międzynarodowych, działać w ramach 
EFPT, może każdy, kto ma odrobinę entuzjazmu i zapału. <cuadrado>

ka, która się mną opiekowała, zorganizo-
wała staże w kilku szpitalach, na różnych 
oddziałach. Dzięki temu zetknęłam się 
z  opieką psychiatryczną na prawie każ-
dym jej szczeblu. Staż obejmował za-
mknięty oddział psychiatryczny, oddział 
triage, poradnię zdrowia psychicznego. 
Uczestniczyłam także przy pracy zespołu 
środowiskowego oraz zespołu kryzyso-
wego w szpitalu ogólnym, który zajmuje 
się także psychiatrią konsultacyjną.

Oddziały zamknięte, na których by-
łam mieściły się w  Lewisham Hospital 
oraz w Maudsley Hospital. Miałam okazję 
być na oddziale dla obojga płci oraz tylko dla mężczyzn. W Lon-
dyńskich szpitalach pacjenci ulokowani są w jednoosobowych 
pokojach z łazienką. Każdy z oddziałów ma miejsca dla 18 pa-
cjentów. Czuwa nad nimi zespół składający się z konsultanta-
-ordynatora, kilku lekarzy na różnych etapach specjalizacji, 
terapeutów i  pielęgniarek. Na jednego lekarza przypada 5-6 
pacjentów. Konsultant pełni funkcję koordynującą, nadzorują-
cą, dydaktyczną oraz pośredniczącą z innymi organami służby 
zdrowia.

W  Anglii zaskakuje współpraca i  wymiana informacji po-
między personelem. Od momentu zetknięcia z  lekarzem, pa-
cjent jest obecny w  systemie służby zdrowia. Pacjenci pozo-
stają pod ścisłą opieką lekarza rodzinnego, który często jako 
pierwszy rozpoczyna leczenie. Gdy konieczne jest skierowanie 
pacjenta do psychiatry, lekarz rodzinny nadal pozostaje z nim 
w ścisłym kontakcie. Dokumentacja medyczna przesyłana jest 
pomiędzy lekarzami, którzy wcześniej leczyli pacjenta. 

Ochrona zdrowia psychicznego koncentruje się na opiece 
środowiskowej. Do szpitala trafiają osoby w fazie ciężkiego za-
ostrzenia choroby. Większość chorych jest leczona w domach, 
czasem w poradniach. Personel zespołu opieki środowiskowej 
może pojawić się u  pacjenta w  domu nawet dwa, trzy razy 
dziennie. Zadaniem zespołu jest asysta przy braniu leków, to-
warzyszenie pacjentom, wsparcie, a także opieka w razie kryzy-
su. Warto wspomnieć, że ciężko chorym pacjentom, którzy nie 
mają swojego domu, zdarza się, że są oferowane mieszkania 
chronione.

Większość pacjentów leczonych w  oddziałach stacjonar-
nych to poważnie chorzy ludzie, którzy pozostają w nich bez 
wyrażenia na to zgody. To implikuje konieczność stosowania 
ustawy o  ochronie zdrowia psychicznego, w  szczególności 
dwóch artykułów, które umożliwiają pozostawienie pacjenta 
bez jego zgody w szpitalu na 28 dni lub 6 miesięcy. Istotne jest 
to, że w oddziałach nie stosuje się przymusu bezpośredniego. 
Pacjent pobudzony jest izolowany. Podawane są mu środki far-
makologiczne. Nie stosuje się zabezpieczenia mechanicznego. 

Kolejnym miejscem mojego stażu był oddział triage, któ-
rego zadaniem jest „segregacja” pacjentów. Pacjenci pozostają 
w  takim oddziale zwykle od kilku dni do tygodnia. Po zaże-
gnaniu kryzysu, odsyłani są do domów lub wchodzą w system 
opieki środowiskowej. W przeciwnym razie, są przekazywani na 
oddziały zamknięte.

Prezydium Zarządu 
Głównego PTP na 
zebraniu 2 czerwca 
2015 roku podjęło 
decyzję o utworzeniu 
Sekcji Kształcenia 
Specjalizacyjnego 
- dedykowanej mło-
dym psychiatrom. 
Sekcja ta jest polskim 
odgałęzieniem EFPT.

relacje

The European Federation 
of Psychiatric Trainees (EFPT) 

efpt.eu
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refleksje
Psychiatra w operze

Widma Wenecji
Katarzyna Prot - Klinger

Teksty Szekspira są chętnie używane 
jako libretto przez kompozytorów opero-
wych, są też chętnie analizowane psycholo-
gicznie ze względu na bogatą, często niejed-
noznaczną konstrukcję postaci. W  tym roku, 
jako jedną z projekcji MET, zobaczymy „Otella” 
Verdiego w reżyserii Bartlett Sher. 

Czekając na „Otella” myślę o  światowej 
premierze w  Bregenz w  2013 roku „Kupca 
weneckiego” Andrzeja Czajkowskiego. Są to 
jedyne sztuki Szekspira związane z Wenecją. 
Podobieństw jest więcej: problem zazdrości 
i  zawiści, niedopowiedziane związki pomię-
dzy postaciami męskimi, postaci „niepełne” 
(wrócę do tego później). Niestety, „Kupiec 
wenecki” z Bregenz wystawiany był w zeszłym 
roku w  Warszawie tylko parę razy, więc nie 
było łatwo go zobaczyć. 

Andrzej Czajkowski był polskim kom-
pozytorem, Żydem ocalałym z  Holokaustu. 
Urodził się w  1935 roku jako Robert Andrzej 
Krauthammer w  Warszawie. W  czasie woj-
ny przebywał w  getcie warszawskim, skąd 
w 1942 roku babcia – Celina Rappaport-San-
dler wyprowadziła go na „stronę aryjską”. Od 
tego momentu był Andrzejem Czajkowskim. 
Matka z  mężem, ojczymem Andrzeja, Alber-
tem Rozenbaumem została w  getcie, zginę-
li w  komorze gazowej Treblinki. Rozstaniu 
z  matką Andrzej Czajkowski poświęca jeden 
z najbardziej przejmujących wierszy dotyczą-
cych Holokaustu „Mamo, gdzie jesteś?”1. 

Andrzej Czajkowski napisał wiele utwo-
rów muzycznych, ale tylko jedną operę. Wy-
daje się interesujące, dlaczego wybrał ten 
jedyny tekst Szekspira, który przez wielu jest 
uważany po prostu za antysemicki, a na pew-
no posługujący się stereotypami dotyczącymi 
Żydów – że są chciwi, bezwzględni, mściwi, 
nie tak wybaczający i  szlachetni jak chrze-
ścijanie. W  dużym uproszczeniu treść sztuki 
przedstawia kupca weneckiego Antonia, któ-
ry zapożycza się u Żyda Shylocka pod zastaw 
części swojego ciała. Nie będąc w stanie oddać 
długu prosi o litość, ale Shylock się nie godzi.  

Oczywiście „zły” Żyd zostaje przechytrzony (przez ko-
biety) i  sztuka kończy się „szczęśliwie”. Istotnym wąt-
kiem jest uczucie łączące Antonia i  Bassania. To dla 
przyjaciela zadłuża się Antonio i dla niego gotów jest 
umrzeć.

„Kupca weneckiego” interpretował już Freud2, 
ale wybrał całkowicie poboczny motyw, nie-
jako „sztukę w  sztuce”, dotyczący wyboru 
narzeczonego przez Porcję. Bassanio, żeby 
ją zdobyć, musi wybrać jedną z  trzech 
szkatułek. Freud odwołując się do innych 
tekstów, zarówno Szekspira, jak i  mi-
tologicznych i  baśniowych, pokazuje, 
że „ta trzecia” – szkatułka w  „Kupcu”, 
córka w „Królu Lirze” czy w  mitach ma 
cechy śmierci. Wybór z  trzech oznacza 
trzy fazy życia, a  wskazanie na śmierć 
ma pokazywać jej związek z  miłością. 
Freud nie zajmuje się głównym wątkiem 
sztuki, inaczej niż pisząc o „Hamlecie” czy 
„Makbecie”. Można przypuszczać, że głów-
ny wątek, który zawiera w sobie powielanie 
antysemickich stereotypów, nie wydawał mu 
się interesujący do analizy albo też był zbyt 
osobisty.

Kupca weneckie-
go interpretował już Freud, 

ale wybrał całkowicie pobocz-
ny motyw, niejako „sztukę w sztu-

ce”, dotyczący wyboru narzeczonego 
przez Porcję. Bassanio, żeby ją zdobyć, 
musi wybrać jedną z trzech szkatułek. 
Freud odwołując się do innych tekstów, 
zarówno Szekspira, jak i mitologicznych 

i baśniowych, pokazuje, że „ta trze-
cia” – szkatułka w „Kupcu”, córka 

w „Królu Lirze” czy w mitach 
ma cechy śmierci.
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Wystawienie „Kupca weneckiego” Keitha  
Warnera przenosi sztukę z  współczesnej 
Szekspirowi Wenecji do początku wieku XX. 
W zamyśle reżysera, do okresu rodzącego się 
kapitalizmu z  ważnym udziałem Żydów. Jest 
to również początek psychoanalizy. Opera 
zaczyna się i  kończy na kozetce Freuda. Na 
terapię przychodzi Antonio ze skargą rozpo-
czynającą sztukę „Czemu wciąż jestem przy-
gnębiony? Nie wiem.”3. W  czasie uwertury 
do pierwszego aktu widzimy sen Antonia – 
główne postaci intrygi zamknięte w  kasach 
pancernych (może to się kojarzyć zarówno 
z  umysłem ludzkim, jak i  znaną wszystkim 
symboliką szafy u Freuda). Można więc uznać, 
że cała historia jest snem wrażliwego, niepo-
godzonego ze swoim homoseksualizmem 
Antonia. Jego pozostawanie „pomiędzy” rolą 
męską a kobiecą podkreśla głos kontratenora.

Trudno jest nie mieć oczywistych skoja-
rzeń z kompozytorem, którego opublikowany 
zbiór listów z  Anitą Haliną Janowską (Haliną 
Sander) „Mój diabeł stróż” pokazuje, że Czaj-
kowski borykał się ze swoją homoseksualną 
tożsamością. W listach, podobnie jak w „Kup-
cu”, homoseksualna tożsamość jest widoczna, 
ale nie dopowiedziana. Czy możemy jednak 
umieścić Czajkowskiego „po stronie” antyse-
mickiego Antonia?

W  programie operowym znajduje się 
przedruk wspomnienia Andrzeja Czajkowskie-
go z wczesnego okresu ukrywania się w War-
szawie, po wyprowadzeniu z  getta4. Stanowi 
dobry komentarz do opery i  podstawowego 
napięcia sztuki: dobrzy chrześcijanie – źli Ży-
dzi. Czajkowski został wyprowadzony z getta 
przez babcię, w getcie została matka z ojczy-
mem. 7-letni chłopczyk ukrywany w  szafie 
w  mieszkaniu należącym do dwóch Polek, 
staje się obserwatorem historii jak z „Kupca” 
– „dobre chrześcijanki” twierdząc, że zasłu-
gują na „wdzięczność”, ukrywają go podwyż-
szając opłatę i grożąc wydaniem na Gestapo. 
Babcia chłopca, która przychodzi odwiedzić 
go i  zapłacić, staje się pod wpływem gróźb 
i upokorzenia „złym” Żydem – grozi, że w razie 
wydania chłopca sama doniesie na ukrywa-
jące go kobiety. Mały Andrzej podobnie jak 
córka Shylocka, Jessica, psychicznie jednoczy 
się z  ukrywającymi go i  poniżającymi kobie-
tami. Jest to jedyna szansa psychologiczne-
go przetrwania opisywana w  psychologii 
jako identyfikacja z agresorem. Subtelną rolę 
w  tej grze ukrywania (podobnie jak w „Kup-
cu”) pełni przemoc religijna. Ukrywani Żydzi, 
żeby przeżyć, muszą stać się chrześcijanami. 
W  opowiadaniu Czajkowskiego odpytywany 
przez babcię mały Andrzej toczy z nią nastę-
pujący dialog:

„- Kto dokonał rzezi niewiniątek?
 - Herod

- A kto to robi teraz?
- Żydzi. Krzyżują chrześcijańskie dzieci i wypijają z nich krew.”
W „Kupcu” Jessica musi ochrzcić się, żeby wejść do „lepszej” grupy 

społecznej, Shylock jest chrzczony na siłę, wyrokiem sądu. Być może 
opisywana we wspomnieniach scena pokazuje, że zajęcie się „Kupcem 
weneckim” mogło pełnić dla Czajkowskiego rolę terapeutyczną, mógł jak 
nikt inny zrozumieć wieloznaczność tej sztuki, gdzie nie ma wbrew pozo-
rom łatwego podziału na zło i dobro.

Freud w analizie „Makbeta” przedstawia hipotezę (przypisując ją Je-
kelsowi), że Szekspir często stosuje metodę polegającą na reprezento-
waniu jednej osobowości przez dwie postaci. „Jedna osoba wydaje się 
wówczas, co zrozumiałe, niepełna, dopóki nie uzupełni się jej, zestawia-
jąc z drugą, tak, że stworzą jedność.”5. „Kupca weneckiego” można czytać 
jako opowieść o  wykluczeniu i  ostatecznym unicestwieniu. Przegrany 
jest zarówno Shylock, jak Antonio. Wystawienie Warnera z Bregenz pod-
kreśla tą interpretację poprzez pokazanie Antonia na kozetce, śniącego 
postać Shylocka – Żyda w sobie. Z moich doświadczeń psychoterapeu-
tycznych figura Żyda pełni bardzo złożone funkcje – od projekcji poczu-
cia lęku i zagrożenia, do identyfikacji z cierpieniem. 

Rolę Shylocka w Warszawie (inaczej niż w Bregenz) śpiewa czarno-
skóry Lester Lynch, co podkreśla jego z góry widoczną „inność”. Stanowi 
to interesujące nawiązanie do pierwszych wystawień „Kupca” w Polsce, 
gdzie jego rolę grał czarnoskóry aktor Iry Aldrige6. Opera przesycona jest 
atmosferą “pogromową” – zbierającego się groźnie wokół domu Shyloc-
ka tłumu, okrzykami chłopców „Gdzie twe klejnoty Żydzie? Gdzie twe 
dukaty, psie?”. W tej atmosferze dramatycznie brzmi monolog Shylocka: 

„A czyż Żyd nie ma oczu? Czy nie ma Żyd rąk i nóg, ciała i  trzewi, 
serca, zamysłów, namiętności? To samo jedzenie go żywi, ten sam nóż 
go rani, dręczą te same choroby, leczą te same lekarstwa, ta sama zima 
mrozi, to samo lato pali, co chrześcijanina. Czy nie krwawimy kiedy nas 
kłujecie? Gdy łaskoczecie, to się nie śmiejemy? Nie umieramy, kiedy nas 
trujecie? A kiedy nas krzywdzicie, to nam mścić się nie wolno?” 7

Najbardziej interesujące w  inscenizacji Warnera jest zakończenie, 
które w tradycyjnych wystawieniach „Kupca weneckiego” stanowi idyllę 
miłosną po pokonaniu „złego Żyda”. Widać sztuczność i niestabilność no-
wej sytuacji. Trudno uwierzyć w radosny śmiech bohaterów sztuki i dziw-
ną przysięgę Antonia daną Porcji w imieniu swego przyjaciela, Bassania:

„Zaręczam duszą, że twój mąż już nigdy
Świadomie danych ci przysiąg nie złamie.” 8

Zwycięża nie tyle miłość, ile destrukcja (śmierć?), poprzez widoczny 
fałsz nowych związków małżeńskich. 

Amos Oz twierdzi, że „szukać [sedna opowieści] należy nie między 
dziełem a autorem, lecz raczej między tekstem a jego odbiorcą”9. Zgod-
nie z tym, to my powinniśmy położyć się na kozetce i badać nasz anty-
semityzm, homofobię i niechęć do „obcych”. „Kupiec wenecki” jest więc 
operą podejmującą nadzwyczaj aktualne problemy. <cuadrado>

1. Czajkowski A. (2011) Mamo, gdzie jesteś?  W: A.H. Janowska „...mój diabeł stróż. Listy Andrzeja Czajkowskie-
go i Haliny Sander”, Warszawa: W.A.B.

2. Freud S. (1913/2009) Motyw wyboru szkatułek. W: Sztuki plastyczne i literatura”. Warszawa: Wydawnictwo 
KR.

3. Shakespeare W. (2015) „Kupiec wenecki” w przekładzie Piotra Kamińskiego, Warszawa: Wydawnictwo ab.
4. Czajkowski A. (2008) Szafa świętej Moniki. W: Dzieci Holokaustu mówią. Warszawa: Stowarzyszenie Mi-

drasz.
5. Freud S. (1916/2009) Kilka typów charakteru z pracy psychoanalitycznej. W: Sztuki plastyczne i literatura. 

Warszawa: Wydawnictwo KR, s. 209.
6. Cetera A. (2015) Komentarz. W: W. Shakespeare „Kupiec wenecki” w przekładzie Piotra Kamińskiego. War-

szawa: Wydawnictwo ab.
7. Shakespeare W. (2015) „Kupiec wenecki” w przekładzie Piotra Kamińskiego, Warszawa: Wydawnictwo ab.
8. Shakespeare W. (2015) „Kupiec wenecki” w przekładzie Piotra Kamińskiego, Warszawa: Wydawnictwo ab.
9. Oz A. (2005) „Opowieść o miłości i mroku”. Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA, s. 39.
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wrażenia

Stając przed zadaniem na-
pisania kilku słów o zmie-
rzającym nieubłaganie 
ku końcowi 56 biennale 
w Wenecji, martwiłem się, 
jak w skromnej objętości 
oddać ogrom tego arty-
stycznego przedsięwzię-
cia. 

 Niepotrzebnie – im dłużej przy-
mierzałem się do pisania, tym bardziej 
wybijała się na plan pierwszy potrzeba 
napisania nie o  bezmiarze prezento-
wanej tam sztuki, a  o  niezwykłej spo-
sobności, którą dla nas, potencjalnych 
(a czasem realnych) widzów impreza ta 
tworzy.

Za nami piękne lato, nie brak wo-
kół zachwyconych, którzy wreszcie po 
miesiącach słoty wygrzali nie tylko stare 
gnaty. Susza…, no tak, ale wreszcie nie 
trzeba było jechać 2 tys. kilometrów na 
południe, by cieszyć się nieograniczo-
nym żarem! Czy jest jakakolwiek szansa, 

56 Biennale w Wenecji

O pożytkach 
podróżowania
Michał Pierzgalski

by w plebiscycie wśród szanownych czy-
telników wygrała postawa krytyczna wo-
bec takiej pogody? Przy całym szacunku 
dla klubu morsa, nie ma takiej! 

Autor popłynął? Skądże – skradam 
się ku konceptowi/pytaniu do szanow-
nych czytelników: kiedy odgrzaliście 
swój zmysł estetyczny zmęczony pol-
skim bałaganem? Czy nie mamy takiego 
samego prawa do regeneracji zmysłów 
jak i  ciała? Tym bardziej, że na co dzień 
żyjemy w  wyjątkowo estetycznie nie-
pięknym kraju. Oczywiście ziemia Chopi-
na przyrodniczo wytrzymuje porówna-
nie z każdym zakątkiem świata i  trudno 
jej nie kochać, ale pod względem znaku 
uczynionego ludzką ręką na tej ziemi jest 
po prostu tragicznie.

By nie pisać o  tym zbyt wiele, bo 
udowadnianie akurat tej tezy nie jest 
moim celem, podam tylko dwie okolicz-
ności dobitnie ją potwierdzające: nasza 
urbanistyka pokaleczona szarym i  cha-
otycznym peerelem (oraz być może jesz-
cze straszniejszym nowokapitalistycz-
nym bałaganem) oraz wszechobecne 
reklamy, za nic mające elementarną dla 
człowieka potrzebę porządku – wystar-
czy.

Skoro nie wahamy się poświęcać 
swoich oszczędności dla corocznej urlo-
powej kanikuły, by zregenerować ciało 
i  umysł, czy nie byłoby więcej niż szla-

chetnym zrobić coś dla swojego poczu-
cia piękna? Krótko mówiąc, namawiam 
szanownych czytelników do spakowania 
najpotrzebniejszych rzeczy i  udania się 
do Wenecji przed 22 listopada, kiedy roz-
poczęta 6 maja impreza dobiegnie swo-
jego końca. 

Kilka porad praktycznych – wypra-
wa do Wenecji nie musi ani być długa 
ani droga. Weekendowy lot do Bergamo 
(tu piękna Citta Alta) lub Bolonii to może 
być zaledwie 100 złotych i mniej niż 2 h 
podróży, a stamtąd w ciągu 2-3 h dosta-
niemy się do „Królowej Mórz” – będzie 
to podróż krótsza niż z  Wrocławia nad 
morze w czas kanikuły. W erze serwisów 
noclegowych sam pobyt to fraszka… 
również podobnie kosztowny jak nad 
Bałtykiem. Aby obejrzeć, a przynajmniej 
spojrzeć na wystawy, wystarczą dwa dni, 
chociaż dzieł wystarczy na dwa, ale mie-
siące. 

Antycypuję w  tym miejscu pewną 
irytacją czytelników – a  może wresz-
cie coś o  biennale? Ok: jest to już 56 
edycja szacownej imprezy, korzeniami 
tkwiącej w  Europie porządku traktatu 
wiedeńskiego. Z pierwotnej idei prezen-
tacji sztuk narodowych pozostało sporo 
i  niewiele zarazem. W  Giardini (specjal-
nie stworzonej przestrzeni wystawowej) 
wciąż mijamy pawilony narodowe, choć 
od lat 60 brak już miejsca na dodawanie 
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kolejnych krajów i są tu reprezentowani 
tylko „starzy” uczestnicy. Wciąż to kura-
torzy narodowi decydują, kto z artystów 
ma zaszczyt reprezentować kraj, wciąż 
w wielu przypadkach (nie wszędzie jest 
taka wolność jak u  nas) widać, że są to 
decyzje nacechowane względami po-
litycznymi. Z  drugiej strony, dzisiejsze 
biennale to dwie ogromne przestrze-
nie wystawowe w  głównym pawilonie 
w  Giardini i  we wspaniale przystosowa-
nym na potrzeby prezentacji sztuki Arse-
nale, prezentujące wybór prac dokonany 
przez głównego kuratora, którym tym 
razem jest Nigeryjczyk (to naprawdę wy-
stawa uniwersalna). Choć jest to wybór, 
to samo przejście wzdłuż prac wymaga 
całego dnia marszu. W  dniu, w  którym 
zwiedzałem wystawy końcowe, wskaza-
nie mojego licznika dystansu w smartfo-
nie to 30 kilometrów! 

Czy prezentacji towarzyszy myśl 
przewodnia? W  zamyśle organizatorów 
zapewne tak, gdyż każde biennale ma 
swoje hasło – tutaj: Wszystkie przyszło-
ści świata. Faktycznie, wiele prac odnosi 
się do problemów świata aktualnych 
dziś, a  bolesnych jutro, jak degradacja 
środowiska naturalnego czy powiększa-
jące się przepaści ekonomiczne. Jednak 
pochłaniając kolejne okazy, będziemy 

1. View of the Basilica di San Giorgio Maggiore (2015)
     Photo: Jonty Wilde 
2. 3. Jaume Plensa. Mist, 2014. Stainless steel  

(525 x 531 x 425 cm). Photo: Jonty Wilde
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w Wenecji mieć przede wszystkim moż-
liwość obudzenia swojego oka na pięk-
no sztuki. I  tu już słyszę – jakie piękno? 
współczesnej sztuki? To prawda, w  wie-
lu przypadkach piękno to nie ma wiele 
wspólnego z  akademickim jego poję-
ciem… kształty nie są miękkie, a kolory 
łagodne. Ale nie o  to chodzi w  nowej 
sztuce. Zanurzona w  doświadczenia 
konceptualne i abstrakcyjne, atakuje nas 
zaskoczeniem i aluzją, często prowokuje 
do wcześniej niepodjętych przemyśleń, 
potrafi budzić – podobnie jak dzieła sta-
rych mistrzów – gorące emocje. I dlatego 
warto skazać się na tę orgię sztuki współ-
czesnej!

Jest jeszcze inny wymiar biennale, 
który pomoże podjąć jedyną słuszną 
decyzję o przyjeździe – to dziesiątki im-
prez/wystaw towarzyszących, rozsianych 
po pałacach i  kościołach całej Wenecji. 
Jest czymś niesamowitym patrzenie na 
ogromną głowę autorstwa Jaume Plensy 
w bazylice San Giorgio Maggiore lub klu-
czenie pośród wielkich koreańskich płó-
cien wystawy Dansaekhwa w pałacu nad 
samym Canale Grande. To są cudowne 
doświadczenia pozwalające uwierzyć, że 
sztuka nie ma wieku, jest tylko zła i do-
bra… Polecam! <cuadrado>

4. Dansaekhwa. Installation View photo by Fabrice 
Seixas

5. KIM Whanki.17-IV-71 201,1971 - Oil on cotton 
(254x202cm)

6. Ha Chong-Hyun. Conjunction.1974 - Oil on paper 
(120x175cm)
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miejsca
Ciechanów
Średniowieczne 
miasto, powojenna 
psychiatria
Antoni Ferenc

Ciechanów to miasto w województwie mazowieckim, siedziba powiatu liczące-
go ok. 90 tys. mieszkańców. Położony około 100 km na północ od Warszawy, 
nad rzeką Łydynią. Był miastem królewskim Korony Królestwa Polskiego. Ostat-
nio największą sławę miastu przynosi słynny browar “CIECHAN” produkujący 
znakomite piwa regionalne – kto nie próbował niech żałuje.

Zdjęcia: Antoni Ferenc
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Historia psychiatrii w Ciechanowie to stosunkowo nie-
odległe czasy. Co innego same początki tego miasta. Badania 
archeologiczne sugerują, że już w VII-X wieku na terenie dzi-
siejszego miasta funkcjonowała niewielka osada, w drugiej po-
łowie X w. Mazowsze zostało włączone do państwa pierwszych 
Piastów [1]. Ze względu na strategiczne położenie, gród ciecha-
nowski stanowił ośrodek obronny na północnym Mazowszu, 
był przez to wielokrotnie najeżdżany przez Pomorzan, Prusów 
i  Jaćwingów, Litwinów, a  później przez zakon krzyżacki. Kto 
uważnie czytał “Krzyżaków” Henryka Sienkiewicza, ten pa-
mięta księżnę Annę, która urzędowała na zamku w Ciechano-
wie. A jej służką była Danusia. Ów zamek to przykład budowli 
obronnej typu nizinnego i do dzisiaj jedna z atrakcji turystycz-
nych Ciechanowa. Ciekawą legendą jest powstanie nazwy rze-
ki Łydynii przepływającej przez Ciechanów. Nazwa wywodzi 
się podobno od słów „Ale łydy ma, łydy ma” wypowiedzianych 
przez rybaka na widok królowej Bony pomylonej z jej służeb-
ną, gdy ta moczyła nogi w rzece. Ale dość już o historii miasta 
i czas na kilka słów o historii psychiatrii w Ciechanowie, a także 
o aktualnym jej rozwoju na terenie miasta.

Początki ciechanowskiej psychiatrii
Początki psychiatrii w  Ciechanowie to niezbyt długa hi-

storia. Sięga ona wczesnych lat po II Wojnie Światowej. Wtedy 
to do Ciechanowa sprowadził się dr Futera z małżonką. Praw-
dopodobnie był wówczas jednym z nielicznych, a może nawet 
jedynym psychiatrą między Gdańskiem a Warszawą. Jego żona 
była psychologiem. Obydwoje położyli podwaliny pod Porad-
nię Zdrowia Psychicznego, która rozpoczęła funkcjonowanie 
na ul. Strażackiej. 

W  1978 roku do Ciechanowa sprowadził się dr n.med. 
Zbigniew Cichecki wraz z małżonką – specjalistą psychologii 
klinicznej. Dr Cichecki objął kierownictwo Wojewódzkiej Przy-
chodni Zdrowia Psychicznego, która po kilku latach została 
przeniesiona do nowo wybudowanego szpitala przy ul. Po-
wstańców Wielkopolskich. Dziś to wielospecjalistyczny szpital 
(22 oddziały całodobowe), zabezpieczający potrzeby zdrowot-
ne ok. pół milionowej populacji północnego Mazowsza. Dr 
Cichecki wprowadził innowacyjne jak na tamte czasy metody 
leczenia i  organizacji. Prowadzona była grupa dla chorych 
z  przewlekłą schizofrenią, odbywały się comiesięczne spo-
tkania dla osób pracujących w  psychiatrii. Swoim zasięgiem 
WPZP obejmowała teren województwa ciechanowskiego (dzi-
siejsze powiaty: ciechanowski, mławski, płoński, działdowski, 
pułtuski, żuromiński). W ramach pełnionej funkcji konsultanta 
wojewódzkiego w  zakresie psychiatrii dr Cichecki prowadził 
szkolenia, konsultacje i  sprawował nadzór nad lecznictwem 
psychiatrycznym. Stopniowo, wyszkoleni młodzi psychiatrzy 
obejmowali nowo powstające PZP w miastach powiatowych.



Miejsca

Utworzenie oddziału
Mimo usamodzielniania się kolejnych powiatów liczba 

pacjentów rosła, występowały problemy logistyczne z trans-
portem pacjentów kierowanych do szpitali – w  tym czasie 
pacjenci Ciechanowa i okolic najczęściej korzystali z hospita-
lizacji w  Szpitalu Psychiatrycznym w  Gostyninie (ok. 90 km) 
oraz w  Szpitalu Psychiatrycznym w  Pruszkowie „Tworki” (ok. 
100km). Decyzja o  powstaniu oddziału psychiatrycznego 
w  Ciechanowie zapadła wiosną 1999 roku. W  dużej mierze 
była to inicjatywa ówczesnego Prezydenta Miasta – Lecha 
Gąsiorowskiego, Dyrektora Szpitala w  Ciechanowie dr Jacka 
Krzyśpiaka i  jego zastępcy ds. medycznych dr Marcina Maj-
straka. Szpitalowi został przekazany budynek z gruntami przy 
ul. Długiej 9. Po uzyskaniu akceptacji Konsultanta krajowego 
w  zakresie psychiatrii Prof. Stanisława Pużyńskiego i  Mazo-
wieckiej Kasy Chorych rozpoczęto przygotowania do utwo-
rzenia całodobowego oddziału psychiatrycznego. Oddział 
został zorganizowany przy współpracy z dr Beatą Wardecką, 
która miała objąć funkcję Ordynatora. Ze względów osobi-
stych nie mogła dokończyć swojego dzieła. Pracom przy orga-
nizowaniu oddziału towarzyszył ogromny entuzjazm i  zaan-
gażowanie wielu osób. Nie sposób nie wymienić tu ówczesnej 
Dyrektor ds. Pielęgniarstwa mgr Agnieszki Bukowskiej, która 
pełna zapału organizowała struktury personelu pielęgniar-

skiego. Rozpoczynające pracę w  Oddziale Psychiatrycznym 
pielęgniarki i sanitariusze to osoby, które wcześniej nie mia-
ły kontaktu z  psychiatrią, miały za to entuzjazm, chęć nauki 
i serce dla pacjentów. Anegdotą krążącą do dziś w psychiatrii 
ciechanowskiej jest okoliczność hospitalizacji pierwszego pa-
cjenta. Leżał on sam w  30-łóżkowym oddziale i  nie wiedział 
dlaczego, co chwilę ktoś przychodził do jego sali, zaglądał 
i  wychodził. To personel nie mający jeszcze doświadczenia 
z pacjentami psychiatrycznymi w sposób nadmiernie wyczu-
lony obserwował z ciekawością „co też taki pacjent psychia-
tryczny może zrobić i jak on wygląda”. 

Oddział rozpoczął swoją działalność w grudniu 1999 roku. 
Został zakontraktowany na 30 łóżek psychiatrycznych i 3 łóż-
ka detoksykacyjne. Pierwszym Ordynatorem oddziału została 
dr Katarzyna Rola-Czerwińska. Po około dwóch latach funkcję 
p.o. Ordynatora objęła dr Beata Kasiak, a po 1,5 roku na na-
stępne 6 lat Ordynatorem Oddziału został dr n.med. Zbigniew 
Cichecki. W 2009 roku do zespołu psychiatrów w Ciechanowie 
dołączył piszący te słowa, najpierw pełniąc funkcję Kierowni-
ka Działu Uzależnień w ciechanowskim szpitalu, a następnie 
po przejściu dr Zbigniewa Cicheckiego na emeryturę, od 
stycznia 2010 roku Ordynatora Oddziału Psychiatrycznego.
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Tu i teraz
Obecnie funkcjonująca w  ciechanowskim szpitalu ko-

mórka organizacyjna Oddział Psychiatryczny składa się z kilku 
elementów. W  jej skład wchodzi całodobowy Oddział Psy-
chiatryczny, PZP, PZP dla Dzieci i Młodzieży, Poradnia Psycho-
logiczna i Poradnia Leczenia Uzależnień. W sumie to 50 osób 
personelu, w  tym 6 lekarzy, 6 psychologów, 6 terapeutów 
uzależnień, 18 pielęgniarek, 3 terapeutki zajęciowe, pracownik 
socjalny i  personel pomocniczy (sekretarka, sanitariusze, ku-
chenkowe, osoby sprzątające). Dysponujemy również przygo-
towanym Oddziałem Dziennym Psychiatrycznym i Oddziałem 
Dziennym Terapii Uzależnienia od Alkoholu, ale ze względu na 
przeszkody po stronie NFZ, który od kilku lat odmawia zakon-
traktowania świadczeń, nie możemy realizować kolejnych za-
dań wynikających z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia 
Psychicznego.

Oddział całodobowy oraz dzienny znajdują się na osiedlu 
Krubin, niedaleko wsi Grędzice. Natomiast wszystkie Poradnie 
i Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu mieszczą 
się w centrum miasta, w głównym szpitalu przy ul. Powstań-
ców Wielkopolskich. Położenie oddziału wśród licznych drzew, 
w bliskości lasu, na uboczu od drogi daje pacjentom komfort 
leczenia i  rehabilitacji podczas korzystania z  wyjść na teren 
przyoddziałowy. Nie czują się obserwowani przez pacjentów 

i personel z innych oddziałów, nie mają poczucia stygmatyza-
cji, tak jeszcze silnie obecnej w naszym społeczeństwie. Takie 
umiejscowienie ma jednak i swoje wady. Głównie związane są 
one z kwestiami logistycznymi – transport wyżywienia, badań, 
przewozy na konsultacje somatyczne i  badania diagnostycz-
ne do odległego o  8km głównego szpitala. Wiele kłopotów 
sprawia nam ustawa o ratownictwie medycznym, na podsta-
wie której zespoły ratownictwa medycznego odmawiają nam 
przyjazdu w stanach zagrożenia życia. Wprawdzie szpital po-
siada własny transport, ale chodzi przecież o czas reakcji... Bli-
skość obcowania z przyrodą, poranny śpiew ptaków, dyskrecja 
hospitalizacji kompensują te uciążliwości.

Obecny styl życia („szybciej, więcej”) i towarzyszący temu 
stres, problemy związane z bezrobociem odbijają się na zdro-
wiu Polaków, którzy coraz częściej poszukują pomocy u psy-
chiatrów, psychologów, psychoterapeutów. Ciechanów nie 
jest tu odosobniony, można wręcz powiedzieć, że gabinety 
osób pracujących w  psychiatrii przeżywają prawdziwe oblę-
żenie. 

Staraniami Dyrektora szpitala Pani Hanny Jaroszewskiej, 
po uzyskaniu akceptacji Zarządu Województwa Mazowiec-
kiego w  styczniu 2013 roku i  przyznaniu dotacji finansowej 
ze środków samorządu Województwa Mazowieckiego ruszył 
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projekt „Rozbudowa i modernizacja Oddziału Psychiatryczne-
go w Ciechanowie”. W maju 2014 roku pacjenci zostali przenie-
sieni do nowo wybudowanego budynku, co podniosło stan-
dard świadczonych usług i komfort dla pacjentów i personelu. 
Oddział nigdy nie posiadał krat w oknach, stosowane są nato-
miast inne formy zabezpieczeń – okna są wyposażone w spe-
cjalne zamki, w  oddziale zamontowany jest monitoring na 
korytarzach, w świetlicy oraz w miejscu, gdzie pacjenci oddają 
się nałogowi nikotynowemu (palarnie są przecież zakazane 
w szpitalach). Aktualnie mamy 60 miejsc dla pacjentów w 20 
salach chorych. Staramy się o adekwatne zwiększenie kontrak-
tu z dotychczasowych 33 łóżek. Sale są w większości 2 i 3-oso-
bowe. Dysponujemy dwiema separatkami. Jedna wyposażona 
jest w  węzeł sanitarny, monitoring, zabezpieczenia oświetle-
nia; druga sąsiadująca z gabinetem zabiegowym w okno we-
neckie. Oddział posiada osobne łazienki dla pacjentów płci 
męskiej i  żeńskiej, łazienkę dla osób niepełnosprawnych, ła-
zienkę dla personelu, gabinety badań, gabinet zabiegowy, ga-
binet socjalny, świetlico-stołówkę, pokój dla odwiedzających, 
sale terapii, gabinet psychologiczny, część kuchenną, część 
administracyjną. Dysponujemy swoją Izbą Przyjęć.

Budynek oddziału jest parterowy, tylko część administra-
cyjna posiada jedno piętro. Wcześniejsze pomieszczenia po 
“starym” oddziale zostały zaadoptowane na Oddział Dzienny 
i  sale terapii. Uruchomiona została sala muzykoterapii, spor-
towa (ping-pong, gry); w przygotowaniu sala zajęć technicz-
nych i boisko do gry w siatkówkę. Na dachu budynku zostało 
zainstalowanych 16 solarów, dzięki czemu część ciepłej wody 
i ogrzewania uzyskujemy z energii słonecznej.

Rokrocznie hospitalizujemy około 400 pacjentów (prak-
tycznie cały przekrój psychiatrii). W  2014 roku wykonaliśmy 
blisko 13000 wszelkiego rodzaju świadczeń ambulatoryjnych, 
kilkaset konsultacji dla innych oddziałów szpitalnych. Oddział 
aktywnie współpracuje z innymi instytucjami zajmującymi się 
pomocą osobom z problemami zdrowia psychicznego: MOPS, 
MKRPA, ŚDS, DPS. Angażujemy się w różne projekty społeczne 
m.in. organizację – wraz z ŚDS Ciechanów – “Ciechanowskiego 
Tygodnie Zdrowia Psychicznego”. Od kilku lat jesteśmy głów-
nym organizatorem “Warmińsko-Mazurskich Spotkań Psychia-
trycznych”.

Panujący przychylny klimat ze strony lokalnych i  samo-
rządowych władz sprzyjał w  ostatnich latach rozwojowi psy-
chiatrii na terenie Ciechanowa. Wszyscy wierzymy, że tak po-
zostanie. Co do dalszego rozwoju jesteśmy, tak jak wszyscy, 
uzależnieni od kontraktu z NFZ. Żyjemy nadzieją, że nowy kon-
trakt w  2016 roku pozwoli nam uruchomić niewykorzystaną 
do tej pory psychiatrię dzienną i da nam możliwość dalszych 
postępów w realizacji Narodowego Programu Ochrony Zdro-
wia Psychicznego. Podobno nadzieja umiera ostatnia... <cuadrado>

Bibliografia
(1) B. Gierlach, Świt Mazowsza, Warszawa 1984, s. 30, 119; H. Łowmiański,  

Początki Polski, t. 5, s. 493-495.
(2) K. Niesiecki, Herbarz Polski, Lipsk 1839-1845, t. 10, s. 102-107.
(3)  „Cum iure theutonico Chulmensi, quo civitas Ciechanoviensis fruitur” – cyt. za: 

A. Kociszewski, Od „castrum”…, s. 16.
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stypendium  
im. Dr. Bolesława Ałapina
Stypendium im. Dr Bolesława Ałapina jest 
przyznawane dla lekarzy z Polski, psy-
chiatrów i lekarzy specjalizujących się 
w psychiatrii, którzy pragną dokształcać 
się w Wielkiej Brytanii.

Warunki otrzymania stypendium:
1. Obywatelstwo polskie i stałe zamieszkanie w Polsce
2. Dyplom ukończenia studiów medycznych i ukończona  

lub rozpoczęta specjalizacja z psychiatrii
3. Wiek poniżej 40 lat
4. Biegła znajomość języka angielskiego

Procedura otrzymania stypendium
Stypendium jest przeznaczone dla osób, które chcą podjąć 
dłuższy staż w  ośrodku naukowym w  Wielkiej Brytanii ale 
możliwe jest także uzyskanie mniejszych stypendiów (oko-
ło 1000-1200 GBP) dla osób korzystających z kursowej formy 
kształcenia podyplomowego w Wielkiej Brytanii (jak na przy-
kład Maudsley Forum).Wybór miejsca stażu i uzyskanie zgody 
danej jednostki na przyjęcie na staż leży po stronie kandydata.

Kandydat powinien nadesłać na adres Zarzą-
du Głównego PTP następujące dokumenty:
1. Podanie o przyznanie stypendium, zawierające:

a. Dokładane informacje na temat terminu i miejsca odby-
wania stypendium,
b. Szczegółowy program planowanego stypendium  
(w przypadku kursów – program kursu),
c. Wysokość kwoty o którą kandydat wnioskuje i szczegółowy 
budżet pobytu (obejmujący planowane koszty podróży, za-
mieszkania i wyżywienia oraz ewentualne opłaty za staż, kurs),

2. Życiorys, przebieg pracy i osiągnięcia zawodowe kandydata,

3. Kopię dyplomu ukończenia studiów medycznych,

4. Kopię dyplomu potwierdzającego uzyskanie specjalizacji 
w psychiatrii lub zaświadczenie o rozpoczęciu specjalizacji,

5. Zaświadczenie o zdanym egzaminie z języka angielskiego,

6. Zaświadczenie, że kandydat jest członkiem PTP  
     i ma opłacone składki.

Uwaga: W przypadku realizowania stypendium w Londynie i oko-
licach, zgodnie z wolą powierników Funduszu stypendysta powi-
nien poświęcić 6-8 godzin tygodniowo na pracę  w ośrodku psy-
choterapeutycznym przy Polskim Kościele na Ealingu.

Wnioski o  Stypendium są rozpatrywane przez Komisję Na-
gród PTP, a następnie zatwierdzane przez Zarząd Główny PTP.  
Zatwierdzone wnioski są przesyłane do powierników Funduszu  
Ałapina w Anglii, którzy wypłacają stypendium.

Regulamin 
dofinansowania  

naukowych wyjazdów  
zagranicznych  

dla członków Polskiego 
Towarzystwa  

Psychiatrycznego
1. Członkowie zwyczajni Polskiego Towarzystwa Psychia-

trycznego mogą wystąpić o dofinansowanie ich czynnego 
udziału w zjazdach, sympozjach i konferencjach naukowych 
odbywających się za granicą,

2. Wnioski o dofinansowanie są rozpatrywane przez Komisję 
Nagród PTP i po uzyskaniu pozytywnej rekomendacji Komisji 
są przedstawiane do zatwierdzenia przez ZG PTP,

3. Zarząd Główny na wniosek Przewodniczącego Komisji 
Nagród, ustala corocznie łączną kwotę, która może być 
przeznaczona na dofinansowanie wyjazdów zagranicznych 
dla członków PTP,

4. Dofinansowanie kosztów udziału dla jednej osoby nie może 
przekroczyć równowartości 3000 PLN niezależnie od miejsca 
i rodzaju konferencji,

5. O dofinansowanie nie można wystąpić częściej niż raz na  
dwa lata,

6. Dofinansowanie jest rozliczone jako stypendium ZG PTP  
(tzn. jako opodatkowany przychód),

7. Wnioski o dofinansowanie należy nadsyłać na ręce przewod-
niczącego Komisji Nagród PTP,

8. Wniosek musi poprzedzać termin zjazdu i zawierać:
a. CV kandydata,
b. Potwierdzenie członkostwa zwyczajnego z datą przyjęcia  

do PTP, oraz potwierdzenie bieżącego opłacenie składek  
członkowskich dokonane przez władze oddziału PTP.

c. Informację o konferencji naukowej,
d. Kopię streszczenia zgłoszonego doniesienia wraz z po-

twierdzeniem przyjęcia doniesienia do programu zjazdu,
e. Wnioskowaną wysokość dofinansowania wraz z oświad-

czeniem na co zostanie przeznaczone dofinansowanie 
(kosztorys).

9. W przypadku prezentacji prac zbiorowych dofinansowanie 
może być przyznane tylko jednemu autorowi,

10. Osoby korzystające z dofinansowania są zobowiązane  
do złożenia Zarządowi Głównemu sprawozdania z wyjazdu 
w takiej formie, by mogło być opublikowane w czasopiśmie 
towarzystwa,

11. Niniejsze zasady zostały przyjęte przez Zarząd Główny  
na posiedzeniu w dniu 23 września 2014 roku (i zastępują  
wcześniejsze zasady przyjęte 7 kwietnia 1995 r oraz 6 czerw-
ca 2006 roku).

Kontakt: dr Tomasz Szafrański, doktorszafranski@gmail.com



Leki

Uwaga: Zawarte w tabeli ekwiwalenty dawek leków mają charakter orientacyjny. Dawkowanie leku u każdego pacjenta należy ustalić indywidualnie, biorąc pod uwagę całościową ocenę stanu klinicznego. Dołożono starań, aby przedstawione informacje były zgodne z aktualnym stanem wiedzy, jednakże poszczególne źródła 
różnią się odnośnie danych dotyczących indywidualnych leków, a różne metody kalkulowania ekwiwalentów dają różne wyniki. W chwili obecnej nie ma jednej, uważanej za „złoty standard”, metody kalkulowania ekwiwalentów leków. 
Autor i wydawca nie ponoszą odpowiedzialności za błędy, pominięcia lub za konsekwencje zastosowania tego schematu. Ze względu na ciągły postęp wiedzy medycznej konieczne jest niezależne weryfikowanie na bieżąco dawkowania leków i informacji zawartych w aktualnej Charakterystyce Produktu Leczniczego.

Agomelatyna*

Amitryptylina*

Bupropion

Citalopram

Doksepina

Escitalopram

Fluoksetyna

Fluwoksamina

Klomipramina

Mianseryna

Mirtazapina

Moklobemid*

Paroksetyna* 

Reboksetyna

Sertralina*

Tianeptyna<

Trazodon

Wenlafaksyna* 

Wortioksetyna<

Opracowano na podstawie: 1. Hayasaka Y, Purgato M, Magni LR, Ogawa Y, Takeshima N, Cipriani A, Barbui C, Leucht S, Furu-
kawa TA. Dose equivalents of antidepressants: Evidence-based recommendations from randomized controlled trials. J Affect 
Disord. 2015 Jul 15;180:179-84 / 2. https://www.healthalliance.org/media/Generics_antidepressants_comparison_chart.pdf
* - ekwiwalenty, które na podstawie dostępnych badań można uznać za najbardziej udokumentowane
< - oszacowanie własne na podstawie danych z publikowanych randomizowanych badań klinicznych
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Orientacyjne ekwiwalenty dawek leków przeciwdepresyjnych
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Uwaga: Zawarte w tabeli ekwiwalenty dawek leków mają charakter orientacyjny. Dawkowanie leku u każdego pacjenta należy ustalić indywidualnie, biorąc pod uwagę całościową ocenę stanu klinicznego. Dołożono starań, aby przedstawione informacje były zgodne z aktualnym stanem wiedzy, jednakże poszczególne źródła 
różnią się odnośnie danych dotyczących indywidualnych leków, a różne metody kalkulowania ekwiwalentów dają różne wyniki. W chwili obecnej nie ma jednej, uważanej za „złoty standard”, metody kalkulowania ekwiwalentów leków. 
Autor i wydawca nie ponoszą odpowiedzialności za błędy, pominięcia lub za konsekwencje zastosowania tego schematu. Ze względu na ciągły postęp wiedzy medycznej konieczne jest niezależne weryfikowanie na bieżąco dawkowania leków i informacji zawartych w aktualnej Charakterystyce Produktu Leczniczego.

Powyższa klasyfikacja może służyć porównywaniu poziomu dawkowania leków przeciwdepresyjnych i stanowi 
uzupełnienie tabeli ekwiwalentów którą publikujemy na stronie 44.

Klasyfikacja została oparta głównie o dawkowanie zarejestrowane przez FDA, ale uwzględnia również doświad-
czenie kliniczne. Została ona zaproponowana przez autorów raportu na temat leków przeciwdepresyjnych przygo-
towanego dla amerykańskiej agencji oceny jakości technologii medycznych AHRQ. (Gartlehner G, Hansen RA, Morgan 
LC, et al. Second-Generation Antidepressants in the Pharmacologic Treatment of Adult Depression: An Update of the 2007 
Comparative Effectiveness Review [Internet]. Rockville (MD): Agency for Healthcare Research and Quality (US); 2011 Dec. 
(Comparative Effectiveness Reviews, No. 46.) Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK83442/)

Niskie, średnie i wysokie dawki wybranych leków przeciwdepresyjnych 

Poziom dawkowania 
Nazwa leku Zakres dawek

Niski Średni Wysoki

Bupropion

Citalopram

Duloksetyna

Escitalopram

Fluoksetyna

Fluwoksamina

Mirtazapina

Paroksetyna

Sertralina

Trazodon

Wenlafaksyna

150–450 mg

20–40 mg

40–60 mg

10–20 mg

10–80 mg

50–300 mg

15–45 mg

20–60 mg

50–200 mg

150–400 mg

75–375 mg

<225

<25

<45

<12.5

<27.5

<112.5

<22.5

<30

<87.5

<212.5

<150

225-375

25-35

45-55

13-17.5

28-62.5

113-237.5

22.5-37.5

30-50

87.5-162.5

212.5-337.5

150-300

>375

>35

>55

>17.5

>62.5

>237.5

>37.5

>50

>162.5

>337.5

>300
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Sertralina 
skuteczna terapia objawów 
depresji i lęku
Tomasz Szafrański, Karolina Kołosowska.

W poprzednim artykule 
(Psychiatra Nr 9) opisywali-
śmy mechanizm działania 
sertraliny, jej korzystny 
profil tolerancji oraz moż-
liwości zastosowania leku 
w terapii osób z współ-
istniejącymi chorobami 
somatycznymi. W tym 
tekście chcielibyśmy zająć 
się zastosowaniem sertra-
liny w jej głównych zareje-
strowanych wskazaniach 
– w zaburzeniach depresyj-
nych, lękowych i nerwicy 
natręctw, a także omówić 
niektóre z interesujących 
badań wskazujących na 
korzyści ze stosowania ser-
traliny poza zarejestrowa-
nymi, niżej wymienionymi 
wskazaniami.

<cuadrado> Leczenie i zapobieganie nawrotom dużych epizodów 
depresyjnych

<cuadrado> Leczenie zaburzeń lękowych z napadami lęku z agora-
fobią lub bez agorafobii

<cuadrado> Leczenie fobii społecznej
<cuadrado> Leczenie zaburzenia stresowego pourazowego (PTSD)
<cuadrado> Leczenie zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego  

(także u dzieci od 6 roku życia) 

Wskazania do stosowania sertraliny wg CHPL

Sertralina jest jednym z  najbar-
dziej skutecznych i  najlepiej tolerowa-
nych leków przeciwdepresyjnych. Jak 
wynika z  metaanalizy opublikowanej 
w  Lancecie w  2009 (Cipriani), podobną 
skutecznością charakteryzują się jeszcze 
escitalopram, mirtazapina i  wenlafak-
syna. Jednakże zarówno w  przypadku 
mirtazapiny i  wenalfaksyny mamy do 
czynienia z  gorszą tolerancją. Różnice 
są tym wyraźniej widoczne, im wyż-
sze dawki leków musimy zastosować. 
Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa 
kardiologicznego escitalopramu wpły-
nęło na ograniczenie wysokości maksy-
malnych dawek tego leku. 

Ekwiwalenty sertraliny
Rzut oka na tabelę ekwiwalentów 

(str 46-47) jasno pokazuje, że sertrali-
na pozostaje jednym z  nielicznych le-
ków, który możemy stosować relatyw-

nie bezpiecznie nie tylko od początku 
terapii – w  niskich i  umiarkowanych 
dawkach – ale także u  tych pacjentów, 
u których nie ma dobrej odpowiedzi na 
wcześniejsze leczenie i  konieczne staje 
się zastosowanie maksymalnych dawek 
leku. Równie wysokie – ekwiwalentne, 
jeśli chodzi o efekt przeciwdepresyjny – 
dawkowanie dotyczy tylko kilku innych 
leków przeciwdepresyjnych. Ma to zna-
czenie nie tylko w leczeniu zaburzeń de-
presyjnych, podobnie jest w  niektórych 
ciężkich postaciach zaburzeń lękowych, 
ale zwłaszcza w  nerwicy natręctw, gdy 
w  przypadku braku odpowiedzi na do-
tychczasowe leczenie należy dążyć do 
stosowania dawek maksymalnych – do-
piero wówczas u  części chorych może-
my uzyskać istotną poprawę (off-label 
stosuje się dawki dochodzące nawet do 
400mg/dz).
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leki

Sertralina jest najczęściej stoso-
wanym lekiem przeciwdepresyjnym 
w Polsce. Jednak kiedy mówimy o daw-
kowaniu, to zastanawiają dane, które 
pokazują, że w  2013 roku u  wiekszości 
chorych leczonych w  Polsce sertralina 
była stosowana raz dziennie w  dawce 
50mg/dz! Dawkę sertraliny 200mg/dz 
stosowano u mniej niż 3% chorych (IMS 
Polska 2013). Aktualne dane potwier-
dzają, że nadal 80% sprzedaży aptecz-
nej opakowań sertraliny dotyczy dawki 
50mg (dane IMS Polska za styczeń-czer-
wiec 2015). 

Oczywiście, że leczenie zawsze po-
winniśmy prowadzić najmniejszą sku-
teczną i najlepiej tolerowaną dawką leku. 
Wydaje się jednak, że cytowane powyżej 
dane mogą wskazywać, na to, że istnieje 
istotna grupa chorych na depresję, ale 
także chorych z zaburzeniami lękowymi, 
u  których stosowana dawka leku może 
być dawką, która nie zapewnia optymal-
nej odpowiedzi terapeutycznej. Dawka 
50 mg/dz może być oczywiście efektyw-
na u  części chorych z  łagodnym epizo-
dem depresji, w  leczeniu podtrzymują-
cym w  zaburzeniach lękowych. Wydaje 
się jednak mało prawdopodobne, aby 
tylko tacy chorzy stanowili ponad 80% 
leczonych sertraliną. 

W większości badań klinicznych sto-
sowano dawki 50-200mg, a średnia daw-
ka terapeutyczna leku była wyższa niż 50 
mg. W przypadku, w którym na wizycie 
kontrolnej nie stwierdzamy oczekiwanej 
odpowiedzi, warto jest wykorzystywać 
możliwości dotyczące zwiększenia daw-
ki leku tym, bardziej, że sertralina jest 
lekiem relatywnie dobrze tolerowanym, 
nawet w wyższych dawkach.  

PTSD
Sertralina jest również efektywną 

farmakoterapią w  zespole stresu po-
urazowego (PTSD). Jest ona uważana 
przez wielu klinicystów za jeden z leków 
„pierwszego wyboru”. Ostatnio opubli-
kowane badania potwierdzają dobrą 
pozycję sertraliny w  leczeniu PTSD – 
skuteczność sertraliny potwierdzono 
w metaanalizie Wattsa i wsp. W badaniu 
dotyczącym chorych z PTSD i uzależnie-
niem od alkoholu, terapia poznawczo 
behawioralna („safety seeking”) w skoja-
rzeniu z leczeniem sertraliną powodowa-

ła większą redukcję objawów PTSD niż 
sama psychoterapia. Poprawa utrzymy-
wała się przez okres 12 miesięcznej ob-
serwacji i  co istotne, dotyczyła również 
redukcji picia alkoholu. Z kolei Sanchez-
-Lacay i wsp. ocenili leczenie skojarzone 
sertraliną i mirtazapiną. Takie połączenie 
może być skuteczne w  opornych przy-
padkach depresji, nie było jednak bada-
ne w  opornym na leczenie PTSD. Po 24 
tygodniach leczenia kombinowanego, 
remisję objawów PTSD stwierdzono 
u większego odsetka chorych w leczeniu 
kombinowanym (sertralina+mirtazapi-
na), niż w grupie leczonych samą sertra-
liną.

 
Depresja poporodowa

Jednym ze szczególnych zastoso-
wań sertraliny jest depresja poporodo-
wa – zaburzenie nastroju pod postacią 
objawów depresyjnych występujące 
w  ciągu trzech miesięcy po porodzie. 
Depresja poporodowa może dotyczyć 
nawet co 10 kobiety po urodzeniu dziec-
ka. W trwającym 6 tygodni badaniu kon-
trolowanym placebo, (metodą próby 
podwójnie ślepej) wykazano, że leczenie 
sertraliną (50-200 mg/dobę) dwukrotnie 
częściej powodowało remisję objawów 
depresji w  porównaniu z  placebo (53% 
vs 21 %). Odpowiedź na leczenie była 
najlepsza u kobiet, u których objawy de-
presji pojawiły się w ciągu 4 tygodni od 
porodu. 

Depresja psychotyczna
Mimo tego, że depresję z objawami 

psychotycznymi uważa się za najcięższą 
postać depresji, nie ma zgodności co do 
standardów leczenia farmakologiczne-
go. Wątpliwości dotyczą między innymi 
tego, czy leczenie należy rozpoczynać 
lekiem przeciwpsychotycznym w  skoja-
rzeniu z lekiem przeciwdepresyjnym, czy 
stosować monoterapię lekiem przeciw-
psychotycznym. W  wieloośrodkowym, 
randomizowanym badaniu STOP-PD, 
przeprowadzonym metodą podwójnie 
ślepej próby,  pacjenci byli leczeni olan-
zapiną w  dawce 15-20 mg/dobę, część 
z  nich dodatkowo otrzymywała sertra-
linę w  dawce 150-200 mg/dobę. Lecze-
nie skojarzone olanzapiną i  sertraliną 
było związane z  wyższym odsetkiem 
remisji (OR=1.28; 95% CI= 1.12-1.47; P 

< .001), odpowiednio 41.9% w  porów-
naniu z  23.9% chorych w  monoterapii 
(p=.002). Terapia kombinowana olanza-
piną i  sertraliną była podobnie skutecz-
na zarówno u starszych, jak i młodszych 
pacjentów z  depresją psychotyczną. Co 
ciekawe, okazało się, że leczenie sertra-
liną w skojarzeniu z olanzapiną zwiększa 
klirens olanzapiny o  około 25%-35%, 
zwłaszcza u  mężczyzn. To zaskakujące, 
gdyż taka interakcja nie wynika z naszej 
wiedzy o potencjalnym wpływie sertrali-
ny na enzymy cytochromu CYP450. Jed-
nym z wyjaśnień może być zwiększanie 
przez sertralinę wewnątrzkomórkowego 
stężenia olanzapiny. 

Depresja w schizofrenii
Objawy depresyjne są częstym ele-

mentem składowym obrazu schizofrenii. 
Odpowiedź na leczenie przeciwdepre-
syjne w schizofrenii nie jest tak dobra jak 
w  depresji jednobiegunowej, ale doda-
nie leku przeciwdepresyjnego do leków 
o dzianiu stricte przeciwpsychotycznym 
jest jednym z  etapów leczenia. Sertrali-
na wydaje się być także w takiej sytuacji 
jednym z  preferowanych leków. Nale-
ży pamiętać, że w  przypadku depresji 
w przebiegu schizofrenii korzystne dzia-
łanie poza wpływem na wychwyt zwrot-
ny serotoniny może również wywierać 
łagodne działanie leku na wychwyt 
zwrotny dopaminy, co może mieć zna-
czenie w  redukowaniu części objawów 
negatywnych.

Sertralina „off-label”
Pozarejestracyjne wskazania do 

stosowania sertraliny obejmują zespół 
Aspergera, leczenie przedwczesnego 
wytrysku nasienia, bólów głowy pocho-
dzenia naczyniowego oraz łagodzenie 
objawów zespołu napięcia przedmie-
siączkowego (ZNP) i  przedmiesiączko-
wych zaburzeń dysforycznych (PMDD) 
– zaburzeń, których etiologię przypisuje 
się między innymi dysregulacji serotoni-
nergicznej. Sertralina znosi również sku-
tecznie objawy psychiczne i somatyczne 
w  zespole lęku uogólnionego i  jest do-
brze tolerowana. Niskie dawki sertrali-
ny (25-50 mg na dobę) przyjmowane 
w  sposób ciągły – przez okres co naj-
mniej jednego cyklu miesiączkowego, 
jak również wyłącznie w  fazie lutealnej 
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leki

– poprawiają nastrój, zmniejszają drażli-
wość oraz łagodzą objawy somatyczne 
ZNP. Sertralina jest również skuteczna 
w  łagodzeniu objawów depresyjnych 
i  somatycznych, w  tym uderzeń gorąca 
i nocnych potów u kobiet w okresie oko-
łomenopauzalnym niestosujących tera-
pii hormonalnej. Co ciekawe, odpowiedź 
na sertralinę w  zaburzeniach depresyj-
nych może być związana z płcią. U kobiet 
leczonych sertraliną obserwowano więk-
szą poprawę w zakresie objawów depre-
syjnych niż przy stosowaniu imipraminy, 
podczas gdy mężczyźni lepiej odpowia-
dali na imipraminę niż na sertralinę. Opi-
sana zależność dotyczyła wyłącznie ko-
biet w  okresie przedmenopauzalnym, 
u  kobiet w  wieku pomenopauzalnym 
obserwowano podobną odpowiedź na 
oba leki.

Kto, kiedy, dlaczego?
Analiza predyktorów odpowiedzi 

na leczenie przeciwdepresyjne, to fascy-
nujący i niezwykle istotny z klinicznego 
punktu widzenia obszar badań. Niestety, 
niewiele prac porusza ten temat. W jed-
nej z opublikowanych ostatnio, analizo-
wano predyktory odpowiedzi na leczenie 
sertraliną na podstawie szeregu badań, 
poza obserwowaną czasami opisaną 
wyżej zależnością (lepsza odpowiedź na 
sertralinę i generalnie SSRI u kobiet, zaś 
na TLPD u  mężczyzn) nie stwierdzono, 
aby istotną rolę predykcyjną odgrywał 
wiek, pochodzenie etniczne, ale też wyj-
ściowe nasilenie depresji. Chorzy krócej 
chorujący odpowiadali na leczenie nieco 
lepiej niż tacy, których czas trwania cho-
roby przekraczał pół roku. 

Skoro analiza podstawowych da-
nych epidemiologicznych nie przynosi 
odpowiedzi na pytanie, jak przewidzieć, 
czy pacjent odpowie na leczenie, to 
może trzeba sięgnąć po bardziej wy-
rafinowane metody. Taką metodą jest 
metabolomika. Metabolomika to sto-
sunkowo nowa, szybko rozwijająca się 
dziedzina nauki, która zajmuje się bada-
niem wszystkich metabolitów obecnych 
w  organizmie. Analiza metabolomiczna 
może dawać istotne informacje dotyczą-
ce mechanizmów działania leków.

Analiza metabolomiczna u  pacjen-
tów z  depresją pokazuje zmiany już 
po tygodniu stosowaniu leku, ale po 4 

tygodniach są one wyraźniejsze (Kad-
durah-Daouk R). Okazuje się, że ser-
tralina powoduje zmiany w  poziomie 
rozgałęzionych aminokwasów (BCAAs), 
niższe poziomy BCAAs korelują z  lepszą 
poprawą kliniczną. W  bardziej specy-
ficznej analizie stwierdzono, że wyraźna 
pozytywna korelacja dotyczy wyjścio-
wego poziomu 5-MTPM i  odpowiedzi 
klinicznej na leczenie po 4 tygodniach. 
Wysoki poziom 5-MTPM przed lecze-
niem był związany z lepszą odpowiedzią 
kliniczną. Sertralina może zatem działać 
za pośrednictwem drogi metoxyindolo-
wej metabolizmu tryptofanu (a nie drogi 
kinureinowej). 

Analiza zmian metabolomicznych 
po 4 tygodniach pokazuje najwyższy 
wzrost poziomów 5-MTPOL oraz MELA-
TONINY – powiązany z największą reduk-
cją objawów depresyjnych w skali Hamil-
tona (HAMD17). Swoją drogą, wyniki tej 
analizy sugerują, że sertralina stymuluje 
aktywność melatoniny i  w  tym mecha-
nizmie również wywiera działanie na re-
ceptory melatoninergiczne, których rola 
w leczeniu depresji jest ostatnio podno-
szona w kontekście agomelatyny. 

Inny rodzaj wglądu w  mechanizm 
działania sertraliny przynoszą badania 
stosujące metodę spektroskopii rezo-
nansu magnetycznego. Badanie opubli-
kowane kilka miesięcy temu dotyczy-
ło chorych na zespół natręctw (Tükel 
i  wsp.). Po 12 tygodniach leczenia ser-
traliną w badaniu metodą spektroskopii 
rezonansu magnetycznego wykazano 
wzrost proporcji NAA (n-acetylosaper-
ginianu)/Cr w  przednim zakręcie ob-
ręczy i  w  jądrze ogoniastym. Może to 
sugerować poprawę integralności neu-
ronów pod wpływem leczenia. NAA jest 
uważany zatem za wskaźnik żywotności 
neuronów i ich zdolność do regeneracji, 
gdyż stężenie NAA może odzwierciedlać 
rozwój dendrytów, synaps i wzrost funk-
cji neuronów, zaś stężenie NAA w istocie 
białej mózgu odzwierciedla funkcje me-
taboliczne aksonów neuronalnych. 

W  ten sposób nowe badania coraz 
bardziej przybliżają nas do rozumienia 
mechanizmu działania sertraliny. W ślad 
za tymi badaniami w końcu pojawią się 
również realne możliwości predykcji 
efektów leczenia…

Wnioski dla praktyka

<cuadrado> Sertralina jest jednym z leków 
pierwszego rzutu w leczeniu 
zaburzeń depresyjnych i lęko-
wych. 

<cuadrado>  Lek jest zarejestrowany 
w wielu wskazaniach, ale bywa 
także z powodzeniem wykorzy-
stywany w innych sytuacjach 
klinicznych, w których występu-
ją objawy depresji i lęku. 

<cuadrado> Sertralinę można stosować 
raz dziennie, w dawkach 50-
200mg/dz. Należy pamiętać,  
że uzyskanie pełnej odpowiedzi 
klinicznej na leczenie może 
u wielu chorych wymagać 
zastosowania dawek wyższych 
niż 50mg/dz. 

<cuadrado>  Sertralina na tle wielu innych 
leków przeciwdepresyjnych 
wyróżnia się dobrym profilem 
tolerancji, nawet w sytuacjach, 
w których konieczne jest stoso-
wanie wysokich dawek leku. 
Opublikowano również zachę-
cające rezultaty badań doty-
czące zastosowania sertraliny 
w leczeniu skojarzonym. <cuadrado>
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listyOdpowiedzi na listy do redakcji

Hydroksyzyna 
pod specjalnym 
nadzorem 2
Tomasz Szafrański

Nasza redakcja nie otrzymuje 
zbyt wielu listów, a jeśli już, to są to listy 
przesyłane drogą elektroniczną. Trudno 
się dziwić, że wrzesień okazał się pod 
tym względem sensacyjny.

To, że napisała kobieta, było widać 
na pierwszy rzut oka: równy, aczkolwiek 
nieco pochyły charakter pisma, z  fiku-
śnymi ogonkami i  stanowczą kropką 
(czyli kompletne przeciwieństwo tego, 
co w sposób niedościgły zobrazował Tu-
wim – recepty pisanej w  tramwaju pió-
rem skradzionym na poczcie). Po wtóre: 
delikatny zapach wiesiołka, który wydo-
był się z koperty. Tertio - turkusowy kolor 
koperty i papieru. 

Najbardziej zaskakujące jednak było 
nie to jak, ale co napisała.

Droga Redakcjo,

Z zainteresowaniem przeczytałam notkę zatytułowaną Hydrok-
syzyna pod specjalnym nadzorem, która ukazała się w  9 numerze 
waszego pisma. Lato spędzam zwykle u mojej mamusi, która prak-
tykowała jako chirurg w O., ale teraz jest na emeryturze. Psychiatrę 
przynosi jej kolega, którego, pamiętam, że już w dzieciństwie nazy-
wałam „Wujciem”. Ja sama jestem lekarzem innej specjalności, ale 
przychodzą do mnie niezwykle często ludzie wylęknieni i zmartwie-
ni życiem, w najlepszym razie przestraszeni lub skarżący się na bez-
senność. No i teraz zrobiło się zamieszanie. Domyślam się, że za całe 
to zamieszanie odpowiadają Czesi – sprawdziłam bowiem, że Ostře 
sledované vlaky to nagrodzony Oskarem film czechosłowacki z 1966 
roku wyreżyserowany przez Jirzego Menzla. Mama upierała się, że 
to film węgierski, ale wujcio twardo prychnął: „toż to Hrabal” i pra-
wie jak zawsze jego było na wierzchu. Ja oczywiście nie czytuję tak 
namiętnie Hrabala, ostatnio przeczytałam natomiast „Melancholię 
sprzeciwu”Laszlo Krasznahorkaia i boję się, że to wszystko co się wo-
koło nas teraz dzieje, to zapowiedź jakiejś rewolucji, jeśli nie wojny, 
to przewrotu. A to może tylko oznaczać, że wśród moich pacjentów 
będzie jeszcze więcej przestraszonych lub zmartwionych ludzi. Gdy 
zapytałam Wujcia czym mam ich leczyć, on tylko prychnął, żebym 
sobie napisała „do tych mądrali z Warszawy”. No to usiadłam i piszę 
do Was ten list i  liczę, że nie zostanę pozostawiona sama z  moimi 
rozterkami. Zresztą ja nie tylko proszę, ale żądam wyjaśnień.

J.

Efekt listu był piorunujący: Wydawca natychmiast wyszedł z redakcji, ko-
muś zdawało się, że powiedział „idę po pizzę”. Grafik bardzo głośno nastawiła 
„Anty-Radio”. Redaktor zdążył jeszcze rozejrzeć się za kimś, kto zajmie się odpo-
wiedzią, ale napotkał mur. Chcąc nie chcąc, to na nim spoczął ciężar.
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listy

Dziękujemy za Pani list. Jest nam nie-
zmiernie miło, bo bardzo lubimy dostawać 
listy.

Dlatego, chociaż wydaje nam się, 
że właściwym adresatem Pani pytań 
mógłby być ktoś inny, na przykład Grupa 
ds. Koordynacji Procedury Wzajemnego 
Uznawania i  Zdecentralizowanej, która 
zatwierdziła rekomendacje PRAC i  wyda-
ła stanowisko w  sprawie hydroksyzyn, to 
jednak my nie uchylimy się od odpowiedzi.

Po pierwsze, Pani Mamusia miała do-
brą intuicję, bo za całą tą sprawą nie stoją 
Czesi ani Słowacy, stoją za nią Węgrzy. To 
oni zwrócili się do Europejskiej Agencji Le-
ków (European Medicines Agency - EMA) 
z wnioskiem o ocenę bezpieczeństwa leku. 
Zaniepokoiło ich bezpieczeństwo kardio-
logiczne leku. Komitet oceniający bez-
pieczeństwo leków, czyli PRAC (Pharma-
covigilance Risk Assessment Committee) 
potwierdził, że istnieje małe, ale faktyczne 
ryzyko wydłużenia odcinka QTc przez hy-
droksyzynę, a  tym samym powodowania 
wystąpienia torsades de pointes i  poten-
cjalnych, groźnych komorowych zaburzeń 
rytmu pracy serca. Tak, to fakt, że to było 
trochę zaskakujące.

Po drugie, chociaż nie wiem, jakiej 
specjalności jest Pani lekarzem, nie dziwię 
się, że ma Pani sentyment do hydroksyzy-
ny. To z pewnością lek znany prawie każ-
demu lekarzowi – tylko w  Polsce zareje-
strowane wskazania różnych preparatów 
hydroksyzyny obejmują: leczenie świądu 
związanego z  pokrzywką, wypryskiem 
kontaktowym i  atopowym u  dorosłych 
i  dzieci. Lęk w  ogóle. Zaburzenia lękowe 
uogólnione, niepokój i  pobudzenie psy-
choruchowe w  przebiegu zaburzeń ner-
wicowych. Ale nawet objawowe leczenie 
lęku i  napięcia w  przebiegu stanów psy-
chotycznych oraz leczenie wspomagające 
w  schorzeniach pochodzenia organicz-
nego z  towarzyszącym lękiem. Leczenie 
wspomagające w  premedykacji przed 
zabiegami chirurgicznymi i  w  okresie po-
operacyjnym, po znieczuleniu ogólnym. 
Bywa do tego, że poza wskazaniami lek 
jest stosowany jako środek hamujący nud-
ności i wymioty. W niektórych krajach Unii 
Europejskiej hydroksyzyna jest zarejestro-
wana do leczenia bezsenności. 

Do tej pory większość z  nas uważa-
ła, że jest to lek relatywnie bezpieczny. 
Jednak chociaż to się zmieniło, to trzeba 
podkreślić, że PRAC nie zakazał stosowa-
nia hydroksyzyny, a jedynie zalecił ostroż-
ność – ograniczenie stosowania leku do 
najmniejszej skutecznej dawki i  do jak 
najkrótszego czasu. PRAC podkreślił, że 
lek jest przeciwwskazany u  pacjentów ze 
znanym wrodzonym lub nabytym wy-
dłużeniem odstępu QT i tych, którzy mają 
znane czynniki ryzyka wydłużenia QT. 

Nasz grafik przygotował obrazek, 
aby łatwo było Pani zapamiętać mak-
symalne rekomendowane dawki w  róż-
nych grupach wiekowych (nie wiem, czy 
zajmuje się Pani w  swojej pracy dziećmi, 
dorosłymi, czy osobami w wieku Pani Ma-
musi i Wujcia).

Wiem, że to tylko część odpowiedzi 
na Pani pytanie, które rozumiem jako py-
tanie o  alternatywy dla leczenia stanów 
lękowych w ogóle, a  ludzi „wylęknionych 
i zamartwiających się wszystkim” w szcze-
gólności (czyli pacjentów z lękiem uogól-
nionym, po angielsku Generalized Anxiety 
Disorder -GAD).

Proszę sobie wyobrazić, że hydroksy-
zyna nie jest zaliczana do leków I, II, ani 
nawet III rzutu w GAD.

W leczeniu zaburzeń lękowych wyko-
rzystujemy głównie leki przeciwdepresyj-
ne – w zaburzeniu lękowym uogólnionym 
lekami pierwszego rzutu są między inny-
mi: escitalopram, paroksetyna, wenlafak-
syna. Te leki nie działają od razu, na ich 
efekt trzeba często czekać kilka tygodni. 

Dlatego myśląc nad tym, co może być 
alternatywą, warto przyjrzeć się lekom 
II rzutu w  leczeniu GAD. Nowe polskie 
standardy leczenia farmakologicznego 
zaliczają do tej grupy: buspiron, opipra-
mol, pregabalinę i  benzodiazepiny (Lan-
dowski J. Cubała WJ. Zaburzenia lękowe, 
obsesyjno-kompulsyjne i  stresu poura-
zowego. W: Jarema M (red.). Standardy 
leczenia farmakologicznego niektórych 
zaburzeń psychicznych. Wydanie 2. Via 
Medica. Gdańsk 2015)

Benzodiazepiny to leki, które szybko 
i  mocno wywołują efekt przeciwlękowy 
– jest on odczuwalny już od pierwszych 
dni stosowania leku. Niestety, nadają się 
tylko do krótkotrwałego stosowania, gdyż 
mają potencjał uzależniający.

Buspiron jest lekiem, który ani szyb-
ko nie działa, ani nie powoduje sedacji, 
ani nie uzależnia. Na jego efekty trzeba 
czekać, tak jak w  przypadku leków prze-
ciwdepresyjnych – kilka tygodni. Buspi-
ron działa głównie na objawy psychiczne 
lęku, a mniej na objawy somatyczne.

Opipramol to z  kolei lek, który dzia-
ła relatywnie szybko i  jest skuteczny za-
równo wobec objawów psychicznych jak 
i somatycznych lęku – podobnie jak ben-
zodiazepiny. Jego zaletą jest to, że opipra-
mol nie powoduje uzależnienia i może być 
przyjmowany przewlekle. Stosowany raz 
lub dwa razy dziennie (w większej dawce 
wieczorem) może poprawiać sen. To cie-
kawa alternatywa dla hydroksyzyny.

Lekiem skutecznym w  GAD jest też 
pregabalina. Jej zaletą jest również to, że 
efekt pojawia się tutaj już po kilku dniach 
stosowania leku. Pregabalina działa sil-
niej na psychiczną komponentę lęku. 
Wadą kuracji pregabaliną jest jak na razie 
wysoka cena.

Niektórzy, jako alternatywę wymie-
niają jeszcze kwetiapinę, atypowy lek 
przeciwpsychotyczny – jednakże z powo-
du problemów z tolerancją i ryzyka zespo-
łu metabolicznego trudno ją zalecać jako 
lek I albo II rzutu.

Droga Pani, mam nadzieję, że uzna 
Pani nasze wyjaśnienia za satysfakcjonu-
jące.

Z poważaniem,  
Redaktor.

Szanowna Pani Czytelniczko, 

*Stanowisko Grupy ds. Koordynacji Procedury Wzajem-
nego Uznawania i Zdecentralizowanej (Group for Coordi-
nation of Mutual and Decentralised Procedure – human) 

Na postawie: http://www.ema.europa.eu/ema/index.
jsp?curl=pages/medicines/human/referrals/Hydro-
xyzine/human_referral_prac_000043.jsp&mid=WC-
0b01ac05805c516f

Maksymalne dawki hydroksyzyny*

Od redakcji: Większość postaci występujących w tym tekście została zmyślona chociaż nie wykluczamy, że mogą przypominać osoby istniejące w rzeczywistości. 
Taka zbieżność jest oczywiście przypadkowa. Pytania zawarte w liście do redakcji i odpowiedź w warstwie merytorycznej można traktować zupełnie serio. <cuadrado>

Dzieci Dorośli Seniorzy

2mg/kg/dz
(do wagi 40kg) 100mg/dz

50mg/dz
(lepiej unikać!)
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Leki
Prostując zakola 
farmakologii
Przypadek trazodonu

Leczenie depresji trazodonem 
o przedłużonym działaniu (XR) 
– opis kazuistyczny

60 letni pacjent, Pan K., zgłosił się do 
ambulatorium psychiatrycznego z  po-
wodu utrzymującego się od ponad 2 lat 
epizodu depresyjnego.

Pacjent jest żonaty, nie ma dzieci, 
jest przedsiębiorcą, sytuacja ekonomicz-
na i zawodowa bardzo dobra. Od 30 roku 
życia był leczony z  powodu choroby 
afektywnej dwubiegunowej typu II. Miał 
wiele faz hipomaniakalnych, podczas 
których obserwowano wyraźnie pod-
wyższony napęd. Pacjent podejmował 
ryzykowne, niekiedy lekkomyślne, de-
cyzje finansowe, mało spał, okresowo pił 
dużo alkoholu. Mniej więcej podobna 
była liczba faz depresyjnych, depresje 
głębsze, charakteryzujące się głównie 
apatią, brakiem napędu i  energii, bra-
kiem zainteresowań. W przeszłości jedna 
poważna próba samobójcza.

Mimo wielu faz chorobowych pa-
cjent z dużym powodzeniem funkcjono-
wał na rynku i obecnie jest człowiekiem 
zabezpieczonym finansowo, w  zasadzie 
nie musi pracować zawodowo. Dwa i pół 
roku temu u  chorego stwierdzono no-
wotwór. Pacjent był operowany, przebył 
chemioterapię. Obecnie stan somatycz-
ny wyrównany, jednak od czasu zabiegu 
operacyjnego utrzymują się przewlekle 
objawy depresji o  umiarkowanym nasi-
leniu. Dominują zniechęcenie, poczucie 
braku energii, brak zainteresowań, zabu-
rzenia snu. Pacjent niemal nie wychodzi 
z  domu, ograniczył do minimum życie 
towarzyskie, właściwie z  nikim się nie 
spotyka. 

Cz. 3 
Trazodon XR 

w leczeniu depresji 
Praktyka w teorii

Łukasz Święcicki i Przemysław Bieńkowski

Tytułem wstępu

Co wnikliwsi Czytelnicy zapewne zauważyli w  poprzednich 
numerach Psychiatry pierwszą i  drugą część tego mini-cyklu. Obie 
części poświęcone były trazodonowi i to nie bez przyczyny. Trazodon 
do analizy niuansów, prostowania zakoli i wyciągania wniosków ogól-
nych, pasuje jak ulał. Lek cechuje dość unikalny mechanizm działania, 
który warto znać choćby w zarysie i wykorzystywać w terapii depresji 
(patrz Ryc.1). Ponadto, na naszym rynku dostępne są dwie różniące się 
czasem działania i częstotliwością podawania postaci farmaceutyczne 
trazodonu, CR i XR (patrz Ryc.2). Postać XR jest lepiej dostosowana do 
przewlekłej terapii depresji. XR oznacza w praktyce czas działania obej-
mujący 24h, wygładzenie stężenia i możliwość stosowania leku raz na 
dobę. To też warto wiedzieć i wykorzystywać w praktyce.

Co czeka na Czytelnika w części trzeciej? Zgodnie z przypisywaną 
wielu autorom (nie nam) sentencją, że nie ma nic bardziej praktyczne-
go niż porządna teoria, serwujemy rozsądną porcję praktyki podlaną 
łagodnym sosem teorii. Po opisie przypadku następuje komentarz, któ-
rego celem jest dostarczenie farmakologicznej podbudowy dla wybo-
rów terapeutycznych przedstawionych w opisie. Opis i komentarz, w tej 
właśnie kolejności, tworzą pewną całość. Czytelnik przeczyta co zechce 
i w jakiej zechce kolejności. I nie urazi nas swą czytelniczą brawurą.
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leki

Pan K. w  przeszłości otrzymywał 
węglan litu i  kwas walproinowy, jednak 
podczas trwania obecnego epizodu 
depresyjnego odmówił zgody na kon-
tynuowanie tej terapii uważając, że nie 
przynosi ona żadnych efektów. Jedyny 
lek o  działaniu normotymicznym, na 
którego przyjmowanie wyraził zgodę to 
olanzapina. Pacjent przyjmuje ją stale 
w dawce 10 mg na noc. Podczas trwania 
obecnego epizodu depresyjnego podję-
to kilka prób leczenia przeciwdepresyj-
nego. Podczas leczenia środkami z grupy 
selektywnych inhibitorów wychwytu 
zwrotnego serotoniny (citalopram, pa-
roksetyna) pacjent skarżył się na bardzo 
przykre odczucie braku emocji, zobo-
jętnienie na sytuacje o  przyjemnym 
zabarwieniu (w  tym bodźce seksualne) 
– z tego względu nie zgadzał się na kon-
tynuowanie leczenia. Niepowodzeniem 
zakończyła się również próba leczenia 
wenlafaksyną. Pacjent skarżył się na 
zwiększenie nasilenia zaburzeń snu i nie-
pokój. Ze względu na uporczywe skargi 
na zaburzenia zasypiania, chory doma-
gał się ciągłego wypisywania recept na 
estazolam. Mimo, że lek wywierał wy-
raźnie niekorzystny wpływ na funkcje 
poznawcze chorego, pacjent uważał, że 
jest to jedyny sposób na poprawę jako-
ści snu. W  tej sytuacji podjęto decyzję 
o  leczenie trazodonem (w  postaci CR) 
w  dawce początkowo 75 mg, a  potem 
150 mg na noc. Pacjent relacjonował, że 
lek wyraźnie poprawia sen, był w stanie 
ograniczyć, a  następnie całkowicie od-
stawić estazolam, skarżył się jednak na 
senność i  oszołomienie w  ciągu dnia, 
ponadto utrzymywały się inne objawy 
depresji. W tej sytuacji leczenie zmienio-
no na trazodon w  postaci XR w  dawce 

1

300 mg na dobę, podawanej na noc. Pa-
cjent od początku był bardzo zadowolo-
ny ze zmiany leczenia. Utrzymywała się 
poprawa snu, ale wyraźnie zmniejszyła 
się senność w  ciągu dnia, ponadto za-
obserwowano wyraźną poprawę na-
stroju i  wzrost libido. Nadal utrzymuje 
się niedomoga aktywności złożonej (co 
przynajmniej częściowo jest związane 
z bardzo długim okresem wycofania się 
niemal z  wszelkiego rodzaju aktywno-
ści), ale pacjent jest stwierdził, że pozy-
tywnie ocenia efekty leczenia i  chce je 
kontynuować. Tolerancja leku jest dobra. 

Leczenie depresji trazodonem 
o przedłużonym działaniu (XR) 
– komentarz do opisu

Przypadek Pana K. dobrze ilustruje 
kilka istotnych kwestii związanych z pro-
filem farmakologicznym trazodonu:

1) Wybór leku ma znaczenie. 
Objawy depresji u  Pana K. zaczęły 
ustępować po włączeniu adekwat-
nej dawki trazodonu w  postaci 
o  długim czasie działania (postać 
XR, 300 mg na noc; Ryc.2). Wcze-
śniej nie obserwowano poprawy po 
włączeniu citalopramu, paroksetyny 
i wenlafaksyny – głównie z powodu 
problemów z  tolerancją i  szybkie-
go przerywania leczenia. Warto tu 
przypomnieć, że trazodon jest le-
kiem o  innej budowie chemicznej 
niż większość stosowanych obecnie 
leków przeciwdepresyjnych. Z tą od-
miennością idzie w parze odmienny 
mechanizm działania (Ryc.1). 2

Trazodon jest lekiem przeciwdepre-
syjnym działającym na:
<cuadrado> kilka układów neuroprzekaźniko-
wych,
<cuadrado> w  mechanizmie receptorowym 
(już w  małych dawkach blokuje 
m.in. receptory serotoninowe 5–
HT2A i histaminowe H1)
<cuadrado> i transporterowym (w większych 
dawkach blokuje transportery sero-
toninowe i  wychwyt zwrotny sero-
toniny).

Efekt netto dużych dawek tra-
zodonu może być więc różny od 
działania leków przeciwdepresyj-
nych o  bardziej selektywnym me-
chanizmie działania ograniczonym 
do blokowania transporterów dla 
monoamin (SSRI – citalopram, pa-
roksetyna, SNRI – wenlafaksyna). 

Trazodon silnie blokuje recep-
tory serotoninowe i  histaminowe, 
a  dopiero w  wyższych dawkach 
pobudza transmisję serotoninową 
blokując wychwyt zwrotny 5–HT. 
Taka sekwencja zdarzeń pozwala 
uniknąć części działań niepożąda-
nych, typowych dla SSRI i SNRI (cita-
lopram, paroksetyna, wenlafaksyna 
=> przypadek Pana K.). 

2) Dawka trazodonu ma zna-
czenie. Odwołajmy się raz jeszcze 
do Ryc.1, która pokazuje „zalewa-
nie” przez rosnące dawki trazodonu 
kolejnych mechanizmów farma-
kologicznych, od tych najbardziej 
wrażliwych na lek (receptory 5–HT2A 
i H1), do tych mniej wrażliwych, ale 
bardzo ważnych w  terapii depresji 

mała
dawka

leku

transportery
serotoninowe -
nie blokowane

receptory 
histaminowe H1

receptory 
serotoninowe 

5-HT2A

© Autorzy

duża
dawka

leku

receptory 
histaminowe H1

receptory 
serotoninowe 

5-HT2A

transportery
serotoninowe -

blokowane

Uwaga, na rycinie pominięto niektóre mechanizmy receptorowe 
związane z działaniem leku.

Ryc. 1. Dawka może mieć zasadnicze znaczenie 
              dla pełnego wykorzystania przeciwdepre-      
              syjnego działania trazodonu
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Tytułem podsumowania
Dawka i postać ma znaczenie. A już na pewno w przypadku trazodonu  
i terapii depresji. Dla miłośników podsumowań tabelarycznych – tabela. 

leki
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Postać trazodonu Wskazanie, preferowana częstość 
podawania, komentarz

CR

XR

bezsenność – raz na dobę, na noc, mniejsze 
dawki
depresja – 2 razy na dobę, większe dawki*

depresja – raz na dobę, na noc, większe 
dawki*

*np. 300 mg na dobę

Powtórzmy. Pan K. otrzymywał po-
czątkowo relatywnie małą dawkę trazo-
donu w postaci CR (150 mg raz na dobę). 
Proste przenoszenie na terapię depresji 
przyzwyczajeń z  terapii bezsenności 
trazodonem CR – mała dawka, raz na 
dobę, na noc – nie jest poprawne. Przy 
takim schemacie podawania, leku może 
pacjentowi na całą dobę nie wystarczyć. 3

4

(transportery serotoninowe). War-
to podkreślić, że w  pełni skuteczne 
przeciwdepresyjne dawki trazodo-
nu to dawki rzędu 300 mg na dobę 
i większe. Na przykład, dawką ekwi-
walentną dla 40 mg fluoksetyny bę-
dzie dawka trazodonu = 401,4 mg, 
co wynika z  przeprowadzonej nie-
dawno analizy porównawczej ran-
domizowanych badań klinicznych. 
Nie namawiając do rutynowego 
podawania dawek bardzo dużych, 
namawiamy do podawania dawek 
wyższych niż wynikałoby to z  po-
wszechnych przyzwyczajeń. 

3) Mała ciekawostka, czyli po-
dobieństw i różnic ciąg dalszy. Małe 
dawki trazodonu wystarczą do za-
blokowania receptorów serotoni-
nowych 5HT2A i receptorów histami-
nowych H1 (Ryc.1). Co ciekawe, efekt 
ten będzie przypominał działanie 
niewielkich dawek kwetiapiny czy 
olanzapiny, leków przeciwpsycho-
tycznych blokujących już w małych 
dawkach receptory histaminowe 
i serotoninowe. A Pan K. dobrze to-
lerował i akceptował właśnie terapię 
olanzapiną.

4) Postać trazodonu ma zna-
czenie. Tu cytat z opisu: „...utrzymy-
wała się poprawa snu, ale wyraźnie 
zmniejszyła się senność w  ciągu 
dnia”. Przypomnijmy: po zmianie 
z postaci CR o średnim czasie dzia-
łania na postać XR obejmującą 
działaniem całą dobę. Wnikliwy Czy-
telnik zapyta, jak to możliwe, że 
postać działająca dłużej (XR) nie 
dawała senności w  ciągu dnia.  
Odpowiedź jest i niełatwa, i względ-
nie prosta. Postać CR, 150 mg przed 
snem, działa czasami wystarczająco 
długo, by senność po przebudze-
niu wywoływać, ale wystarczająco 
krótko by nie indukować tolerancji. 
A senność w ciągu dnia zależy mię-
dzy innymi od tego, jak szybko i czy 
w  ogóle rozwinie się tolerancja na 
to działanie leku. Postać XR działając 
24 h na dobę może faworyzować 
rozwój tolerancji na efekty sedatyw-
no-nasenne. Co nie oznacza, że po 
zażyciu leku w  postaci XR zupełnie 
nie występuje efekt nasenny.

A w końcu depresję leczymy przez 24 h, 
a nie tylko w nocy (patrz Ryc.2). 

I odwrotnie. Leczenie samej bezsen-
ności postacią XR nie będzie postępowa-
niem z wyboru. Postać XR stworzona jest 
do działania przez całą dobę, a  pacjent 
z  bezsennością nie chce spać w  dzień 
i w nocy, tylko w nocy (patrz Ryc.2). 
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CR – postać trazodonu o średnim czasie uwalniania

XR – postać trazodonu 
o przedłużonym czasie 
uwalniania

Czas (godz)
0 8 16 24

© Autorzy

Ryc. 2. Stężenie leku w czasie – porównanie trazodonu CR i XR
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Tiapryd w zaburzeniach 
zachowania u osób 
uzależnionych od alkoholu
Tomasz Szafrański

Kiedy poznałem pana Józefa, 
miał już za sobą wieloletnią historię 
pracy w  zawodzie inżyniera budow-
lańca, picia piwa i wódki oraz unika-
nia leczenia odwykowego. Pan Józef 
miał również małżonkę, panią Józe-
fową. Ich wzajemne pożycie układa-
ło się całkiem znośnie do momentu, 
w  którym Józef uznał, że Józefowa 
nie jest mu wierna. W  ciągu kilku-
nastu miesięcy owocowało to coraz 
większymi awanturami, wizytami 
policji, sprawą w prokuraturze i obserwacją sądowo-psychia-
tryczną Józefa. Po jej zakończeniu Józef wyszedł z  oddziału 
przekonany, że jest zdrowy – bo przecież żadnych leków mu 
nie zalecono. No i  na wypisie żadnego rozpoznania nie było 
– tylko jakaś obserwacja. „Mówili mi, że jestem zdrowy – nie 
to, co inni tam, i  że w  ogóle by mnie po 3 dniach wypuścili, 
ale taka jest procedura, że musiałem odsiedzieć 4 tygodnie”. 
Rozmowa z Józefem na temat leczenia nie należała do zbyt ła-
twych. Łatwo rozdrażniał się i irytował. Sugestie dotyczące za-
sadności leczenia psychiatrycznego traktował jako zniewagę. 
„Żadnego haloperydolu ani kwestaplebsu nie będę brał”, ob-
wieszczał z dumą, wyedukowany najwyraźniej w tym zakresie 
w czasie pobytu w szpitalu. Tylko prokuratora i policji jednak 
troszkę się bał, niepewny „jak to się wszystko skończy”. Terapia 
odwykowa – nie, leczenie u psychiatry – nie. Wizyta zmierzała 
ku końcowi. I wtedy pan Józef zgłosił chęć otrzymania recepty 
na jakiś lek „na nerwowość”, który także pomoże spać – bo-
wiem hydroksyzyna, którą zażywa jest zbyt słaba. Zastrzegł 
jednak z  błyskiem w  oku, żeby nie był to tylko żaden lek na 
schizofrenię. Wyszedł z receptą na tiapryd i więcej się u mnie 
nie pokazał. 

Minęło kilka miesięcy. Spotkałem w sklepie panią Józefo-
wą. Uśmiechnęła się na mój widok i powiedziała, że „ten lek, co 
pan doktor Józefowi dał, to dobrze zadziałał”. Mówiła, że Józef 
jest znaczenie spokojniejszy, przestał się tak „awanturować 
i lecieć z rękami”, więc ona nawet na powrót sprowadziła się do 

domu. Sceptycznie zauważyłem, 
że leku, „co to go dałem”, mogło 
wystarczyć najwyżej na miesiąc. 
Okazało się, że Józef wprawdzie 
nie nabrał ochoty na wizyty u psy-
chiatry, ale chodzi po recepty do 
rodzinnego… Efekt interwencji 
przyjemnie mnie zaskoczył, szcze-
rze mówiąc proponując lek wcale 
na wiele nie liczyłem…

Przypomniałem sobie historię 
Pana Józefa, zastanawiając się nad 

tym, co decyduje, że jakiś lek chętnie stosujemy w jakiejś gru-
pie pacjentów, a w innej nie. Na pewno ważne jest nasze do-
świadczenie. Co jeszcze? Zalecenia, zarejestrowane wskazanie, 
moda, tradycja, rutyna…?

Tiapryd wydaje się być głównie pamiętany jako lek wska-
zany w zaburzeniach zachowania u pacjentów z otępieniem. 
Wskazanie do stosowania w  zaburzeniach zachowania pod-
czas odstawiania alkoholu jest pamiętane jakby mniej. 

Choć od początku wprowadzenia leku do lecznictwa, 
widziano jego potencjał w  tej grupie chorych. Oczywiście, 
że szczyt kariery tiaprydu przypada na lata 80. i 90. ubiegłe-
go wieku – wtedy był relatywnie intensywnie badany – tak-
że u  chorych z  uzależnieniem od alkoholu. Z  tego czasu po-
chodzą między innymi prace dotyczące stosowania  tiaprydu 
w zapobieganiu nawrotom picia. Ówczesne badania wskazy-
wały, że może być skuteczny. Prac jednak nie kontynuowano. 
W przypadku innych neuroleptyków, zmniejszania głodu alko-
holowego i zapobiegania nawrotom potwierdzić się nie udało 
– niektórzy sugerują, że może być nawet wręcz przeciwnie.

Tiapryd nie wszedł również do kanonu leczenia majacze-
nia alkoholowego. Choć istnieje protokół detoksykacji karba-
mazepiną i  tiaprydem, który bywa stosowany w  niektórych 
ośrodkach (na przykład w Niemczech), to jednak nie był on ni-
gdy przedmiotem dobrych metodologicznie kontrolowanych 
badań. W  czeskich standardach leczenia możliwość detoksy-
kacji karbamazepiną/tiaprydem jest jednak zalecana jako po-

Minęło kilka miesięcy. Spo-
tkałem w sklepie Józefową. 
Uśmiechnęła się na mój wi-
dok i powiedziała, że „ten lek 
co pan doktor Józefowi dał 
to dobrze zadziałał”. Mówiła, 
że Józef jest znaczenie spo-
kojniejszy, przestał się tak 
„awanturować i lecieć z ręka-
mi” więc ona nawet na powrót 
sprowadziła się do domu.
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stępowanie w  przypadku umiarkowanego nasilenia zespołu 
abstynencyjnego i  prowadzenia detoksykacji w  warunkach 
ambulatoryjnych. 

W Polsce tiapryd u osób uzależnionych od alkoholu  jest 
stosowany chyba relatywnie rzadko. Mini-sonda przeprowa-
dzona na niezbyt licznej i nie-reprezentatywnej próbie lekarzy 
zajmujących się leczeniem osób uzależnionych od alkoholu – 
zdaje się to potwierdzać. Wiele osób odpowiedziało, że prawie 
wcale leku nie stosuje. Ale okazało się, że są też tacy, którzy 
sięgają po niego chętnie, zwłaszcza w  przypadku objawów 
drażliwości, niepokoju, tendencji do zachowań agresywnych. 

Swoimi dobrymi doświadczeniami zechciała się z nami 

podzielić dr Ewa Dąbrowska z Pruszkowa.

Moje doświadczenia w stosowaniu tiaprydu
Praca na oddziale odwykowym warunkuje w  mojej 

praktyce bardzo częsty kontakt z  pacjentami uzależnio-
nymi od alkoholu. Osoby takie przychodząc na pierwszą 
wizytę do lekarza psychiatry w  poradni uzależnień, zgła-
szają wiele skarg związanych z zaburzeniami swojego pra-
widłowego funkcjonowania. Wymieniają obniżenie na-
stroju, zaburzenia rytmu dobowego, zaburzenia pamięci 
i koncentracji, problemy z wykonywaniem czynności dnia 
codziennego, drażliwość. Często problemem jest agresja 
słowna i czynna, która w znaczący sposób zaburza ich re-
lacje w rodzinie, pracy, w społeczeństwie, a niejednokrot-
nie prowadzi do poważnych konsekwencji prawnych.

Podstawą leczenia jest oczywiście rozpoczęcie terapii 
odwykowej. Często jednak, już od pierwszej wizyty, pacjen-
ci mają także włączaną farmakoterapię. Tiapryd jest wyko-
rzystywany często. Z moich doświadczeń wynika, że przy 
regularnym przyjmowaniu dawki 300 – 400 mg/dobę lek 
bardzo szybko i spektakularnie poprawia funkcjonowanie 
pacjentów. Eliminuje drażliwość i zachowania agresywne. 
Pomaga świadomie uczestniczyć w terapii uzależnienia od 
alkoholu. 

W mojej praktyce wprowadzam tiapryd w dawce 300 
mg/dobę w  trzech dawkach podzielnych od pierwszego 
dnia abstynencji i  po wcześniejszej terapii innymi lekami 
stosowanymi w leczeniu uzależnienia od alkoholu. Terapia 
jest zwykle dobrze tolerowana, bywa że kontynuuję ją dłu-
żej niż przez okres dwóch miesięcy. Część pacjentów zgła-
sza, że w trakcie leczenia odczuwają zmniejszone łaknienie 
alkoholu. W zakresie tolerancji u pacjentów uzależnionych 
przyjmujących tiapryd nie zauważyłam objawów ubocz-
nych, takich jakie występują przy stosowaniu preparatów 
karbamazepiny (częste wysypki skórne) czy preparatów 
kwasu walproinowego (raczej źle tolerowanych w tej gru-
pie pacjentów i  często odstawianych z  powodu wzrostu 
masy ciała i wypadania włosów). Oczywiście istotną spra-
wą jest bezpieczeństwo leczenia. Ze względu na to, że oso-
by uzależnione od alkoholu są bardzo często obciążone 
różnymi chorobami somatycznymi, to stosowanie tiapry-
du powinno być szczególnie ostrożne u pacjentów z niewy-
dolnością nerek, ryzykiem udaru mózgu.

Ewa Dąbrowska
Koordynator Oddziału Odwykowego

Szpitala Psychiatrycznego w Tworkach

Historia, którą nadesłał do nas kolega z Pomorza będzie 
dobrą ilustracją innego zjawiska:

Do gabinetu zgłosił się trzydziestoparoletni chory, 
od ponad dekady uzależniony od alkoholu, wielokrotnie 
hospitalizowany z tego powodu. Po ostatnim pobycie na 
oddziale odwykowym zalecono mu chlorprotiksen w daw-
kach podzielonych, w sumie 200mg/dz. Mimo to, chory 
skarżył się na stany lęku, niepokoju, nerwowości i drażli-
wości, zaburzeń snu i niestety przyznawał, że dochodzi do 
zachowań agresywnych względem rodziny.

Moje postępowanie polegało na odstawieniu chlor-
protiksenu i wprowadzeniu tiaprydu – również w dawkach 
podzielonych, w sumie 200mg/dz). Na kolejnej wizycie 
pacjent zgłaszał poprawę - czuł się spokojniejszy, występo-
wała mniejsza drażliwość i agresywność. Polepszył się sen. 
Nie zaobserwowano działań niepożądanych. Po zwiększe-
niu tiaprydu do dawki 400mg na dobę (100mg - 100mg 
- 200mg) na kolejnej wizycie pacjent opisywał dalszą po-
prawę, negował występowanie zachowań agresywnych, 
bardzo znacznie zmniejszył się poziom lęku, przesypiał 
całe noce. 

W tym przykładzie „zjawisko”, na które chciałbym zwrócić 
uwagę, to fakt, że chlorprotiksen jest lekiem chętnie stoso-
wanym u uzależnionych od alkoholu, choć nie zachwyca sku-
tecznością, a i pozostaje daleki od ideału z punktu widzenia 
tolerancji (objawy antycholinergiczne, możliwość pogorszenia 
i wydłużenia czasu majaczenia, niekorzystny wpływ na próg 
drgawkowy itd). Tiapryd, jako pochodna benzamidu, na próg 
drgawkowy wpływa w małym stopniu, na pewno jest tutaj po 
stronie leków bezpieczniejszych. W odróżnieniu od chlorpro-
tiksenu, tiapryd nie powoduje praktycznie objawów cholino-
litycznych, nie powinien wywoływać nadmiernej sedacji, jest 
też lekiem, który słabo metabolizuje się w wątrobie i jest u pa-
cjentów z chorobami wątroby relatywnie bezpieczny.

Leczenie uzależnienia to przede wszystkim psychotera-
pia. Nie ulega jednak wątpliwości, że u tych chorych często 
mamy do czynienia z drażliwością, pobudzeniem, agresją, za-
burzeniami zachowania. Planując interwencję farmakologicz-
ną, warto pamiętać o trochę dzisiaj u nas zapoznanym wska-
zaniu tiaprydu. <cuadrado>

Piśmiennictwo na stronie: www.psychiatraonline.com
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Memantyna: 
praktyczne zalecenia 
i środki ostrożności
Tomasz Sobów
  | prof. nadzw., dr hab, Zakład Psychologii Lekarskiej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Glutaminian jest najważniejszym neurotransmiterem 
pobudzającym w ośrodkowym układzie nerwowym i, poprzez 
jonotropowe receptory NMDA, wpływa na szereg procesów 
poznawczych, jak pamięć, uwaga i  uczenie się. W  stanie pra-
widłowym receptor NMDA jest słabo blokowany przez jony 
magnezu, które wiążą się z nim z niewielką siłą i są wypierane 
z tego połączenia w obecności silniejszego agonisty, glutami-
nianu. Skutkuje to napływaniem do komórki jonów wapnia, co 
uruchamia dalsze procesy przekazywania sygnału. W stanach 
patologicznych (takich jak niedokrwienie, urazowe uszko-
dzenie mózgu czy neurodegeneracja) obserwuje się wysokie 
stężenia glutaminianu, co prowadzi do tonicznego otwarcia 
kanałów wapniowych receptora NMDA i  w  efekcie do stałej 
hiperpolaryzacji neuronów. Taki stan aktywuje procesy apop-
totycznej śmierci komórkowej (toksyczność z nadmiernego po-
budzenia) [Zadori i wsp., 2014]. 

Memantyna jest niekompetycyjnym, względnie słabym 
antagonistą receptora NMDA. Cechą cząsteczki jest ponadto 
krótkotrwałość wiązania się z  receptorem. Te cechy farmako-
logiczne leku powodują, że blokuje ona NMDA (i tym samym 
działa nueroprotekcyjnie) tylko w  obecności nadmiaru gluta-
minianu, natomiast pozwala na fizjologiczną neurotransmisję 
i powstawanie nowych śladów pamięciowych. Według opubli-
kowanych niedawno polskich standardów (a także w zgodzie 
z zaleceniami innych gremiów eksperckich [Sorbi i wsp., 2012]) 
memantyna jest rekomendowana do leczenia otępienia w cho-
robie Alzheimera jako terapia dodana do inhibitora cholineste-
razy (otępienie o nasileniu co najmniej umiarkowanym). Stoso-
wanie memantyny jako monoterapii jest zalecane, gdy istnieją 
przeciwwskazania do leczenia inhibitorem cholinesterazy lub 
w przypadku ich udokumentowanej nietolerancji. Stosowanie 
memantyny w otępieniu o nasileniu lekkim oraz w łagodnych 
zaburzeniach poznawczych nie jest rutynowo zalecane [Sobów 
& Kłoszewska, 2015]. 

Czego oczekiwać po zastosowaniu memantyny?
Badania pokazują, że widocznej poprawy objawowej 

można spodziewać się wyłącznie w  otępieniu o  nasileniu co 
najmniej umiarkowanym. Zwykle obserwuje się poprawę w za-
kresie uwagi, lepszą komunikację z chorym (rozumienie i nada-
wanie mowy) oraz redukcję niepokoju/pobudzenia. Opiekuno-
wie chorych zwracają uwagę głównie na efekty behawioralne 

leku (poza uspokojeniem, także poprawy w zakresie zaburzeń 
snu, nastroju, lęku), co przekłada się często na postrzega-
ne przez nich zmniejszenie obciążenia opieką. W  otępieniu 
o  nasileniu lekkim pospolite jest niestwierdzanie praktycznie 
żadnego efektu objawowego leku. Takie kliniczne obserwa-
cje znajdują odzwierciedlenie w najnowszych meta-analizach 
dotyczących zarówno monoterapii memantyną, jaki i  terapii 
łączonej [Matsunaga i wsp., 2015; Muayqil & Camicioli, 2012]. 

Z niektórych badań wynika ponadto, że memantyna może 
wpływać na neurobiologiczne procesy leżące u podłoża cho-
roby Alzheimera (w tym na amyloidozę mózgową i patologię 
białka tau), co ma się przekładać na postulowaną modyfikację 
naturalnego przebiegu choroby. Istotnie, w kilku badaniach ob-
serwacyjnych udokumentowano „odroczenie w  czasie” takich 
zdarzeń jak konieczność umieszczenia w  placówce opiekuń-
czej, a także pojawienia się nowych objawów behawioralnych. 
Te obserwacje, a  także dane wskazujące na znaczenie długo-
falowego stosowania leku i późny początek pojawiania się ko-
rzystnych zmian w zakresie funkcji poznawczych i zachowania 
[wyniki badania DOMINO-AD; Howard i  wsp., 2012] skłaniają 
ekspertów do formułowania opinii o efekcie zwalniania klinicz-
nej progresji otępienia po zastosowaniu memantyny [Wilkin-
son, 2012]. Warto jednak podkreślić, że badania te prowadzono 
w grupie chorych z rozpoznanym otępieniem i raczej nie mogą 
one służyć jako argument za coraz powszechniejszym stoso-
waniem memantyny w łagodnych zaburzeniach poznawczych 
[Sobów, 2014]. 

Dawkowanie i inne praktyczne aspekty stosowa-
nia memantyny

Zalecany obecnie schemat przewiduje rozpoczynanie le-
czenia od dawki 5mg/dobę i stopniowe (zwykle co 2 tygodnie) 
jej podnoszenie do docelowej dawki 20 mg/dobę (lub maksy-
malnej, dobrze tolerowanej). Wprawdzie CHPL dopuszcza moż-
liwość zwiększania dawki co tydzień, ale dla wielu chorych jest 
to zbyt szybko (i mogą pojawiać się objawy nadmiernej senno-
ści lub pobudzenia i niepokoju). Dlatego właśnie preferuje się 
zwiększanie dawki memantyny co 2 tygodnie, które jest dużo 
lepiej tolerowane. Nie ma danych z badań klinicznych, czy pra-
widłową strategią jest zatrzymywanie się na niższych dawkach 
w  przypadku ich widocznego efektu objawowego. Mimo to, 
wielu lekarzy tak postępuje, co ma swoje uzasadnienie psycho-



logiczne (lekarze niejako chcą „zostawić sobie coś na potem, 
gdy nastąpi nieunikniony postęp choroby”).  

Dostępna postać farmaceutyczna pozwala na stosowanie 
leku raz na dobę, co w oczywisty sposób upraszcza dawkowa-
nie oraz ułatwia konieczny nadzór [Kurz & Grimmer, 2014]. Nie 
wszyscy chorzy dobrze tolerują jednorazowe podawanie leku, 
a  najczęstszymi problemami są nadmierna senność (można 
wówczas podać lek w  dawce wieczornej), zawroty głowy, za-
burzenia równowagi oraz nietolerancja ze strony przewodu 
pokarmowego (zwykle anoreksja, wówczas zalecane podzie-
lenie dawki); możliwe i  zależne od dawki jest także paradok-
salne nasilenie pobudzenia/objawów psychotycznych. Inną 
niż objawy niepożądane przesłanką do podzielenia dawki jest 
preferencja chorego i/lub opiekuna. Nie ma też szczególnego 
powodu, żeby u już leczonych chorych zmieniać dobrze tolero-
wane i skuteczne dawkowanie z podzielonego na raz na dobę, 
choć warto to zawsze przedyskutować z opiekunem i chorym. 

Memantyna jest na ogół dobrze tolerowana, a  poważne 
objawy niepożądane spotykane są rzadko. W przypadku cięż-
kiej niewydolności nerek warto zredukować dawkowanie leku 
do 10mg/dobę. Ze względu na obniżanie progu drgawkowe-
go, leku nie należy podawać chorym z padaczką lub napadami 
drgawkowymi w wywiadzie. Memantyna rzadko wchodzi w in-
terakcje z innymi lekami. Nie należy podawać jej jednocześnie 
z innymi lekami działającymi na receptor NMDA (np. amanta-
dyną, ketaminą, dekstrometorfanem) – ryzyko indukcji obja-
wów psychotycznych. U chorych leczonych warfaryną i aceno-
kumarolem warto monitorować INR po włączeniu memantyny 
i podwyższaniu dawkowania – opisywano wzrosty INR, mecha-
nizm nieznany. 

Dlaczego opiekunowie odstawiają memantynę?
Przerywanie leczenia memantyną (także inhibitorami 

cholinesterazy) jest dość częste. Poza oczywistymi sytuacjami 
(nietolerancja), najpospolitszym wyjaśnieniem opiekunów dla 
podejmowania takiej decyzji jest „brak efektu”. Stąd niezwykle 
ważne jest, aby rozpoczęcie stosowania leku było poprzedzone 
rozmową lekarza z chorym i opiekunem, którą należy poświę-
cić oczekiwaniom wobec leczenia. Chorzy (wszyscy) spodzie-
wają się po (każdym) leku przede wszystkim wyraźnego efektu 
objawowego, a najlepiej, wyleczenia. Jeśli lek nie spełnia tych 
oczekiwań, mają skłonność do przerywania terapii. „Urealnie-

nie” oczekiwań oraz bieżące monitorowanie działania leku 
mają więc działanie prewencyjne. W rozmowie poprzedzającej 
włączenie memantyny należy przede wszystkim podkreślić 
jej potencjalnie neuroprotekcyjne działanie oraz znaczenie 
nieprzerywanego, długoterminowego stosowania. Należy też 
sporządzić dokładny „raport wejścia”, czyli opis kliniczny zacho-
wań chorego i jego funkcjonowania codziennego; warto też za-
chęcić opiekunów do prowadzenia dzienniczka, w którym od-
notowywać należy trudne sytuacje (zachowania) oraz przejawy 
samodzielności/sprawności chorego. Takie notatki kliniczne 
stanowią bezcenny punkt odniesienia i pozwalają na klinicznie 
relewantne monitorowanie efektów terapii zamiast polegania 
na ogólnym wrażeniu (chorego, opiekuna czy lekarza). 

Czy memantyna może być stosowana w innych 
niż choroba Alzheimera i otępieniach?

Badania kliniczne sugerują, że korzyści ze stosowania 
memantyny mogą odnieść chorzy z otępieniami naczyniopo-
chodnymi [Kavirajan & Schneider, 2007] i otępieniami przebie-
gającymi z  parkinsonizmem (zwłaszcza otępieniem z  ciałami 
Lewy’ego) [Wang i wsp., 2015]. Nie ma dowodów na skutecz-
ność leku w innych otępieniach neurodegeneracyjnych, takich 
jak otępienie czołowo-skroniowe czy otępienia w  chorobach 
prionowych; dane w  innych otępieniach, w tym otępieniu al-
koholowym, otępieniu w  neuroinfekcji HIV czy otępieniach 
w  następstwie globalnego niedokrwienia (stany po nagłym 
zatrzymaniu krążenia) mają charakter przyczynkarski. Nie na-
leży stosować leku w zaburzeniach poznawczych w przebiegu 
padaczki (ryzyko napadów) ani stwardnienia rozsianego (opi-
sywano pogorszenie stanu neurologicznego chorych). 

Wnioski dla praktyka
1. Memantyna jest zalecana rutynowo jako terapia 
dodana do inhibitora cholinesterazy w  otępieniu 
(o co najmniej umiarkowanym nasileniu) w przebie-
gu choroby Alzheimera. 
2. Monoterapię memantyną można zastosować w sy-
tuacjach gdy stosowanie inhibitora cholinesterazy 
nie jest możliwe (przeciwwskazania, nietolerancja) 
lub gdy nie oczekujemy dodatkowych korzyści z za-
stosowania takiego połączenia (dotyczy głównie 
rozpoczynania leczenia w zaawansowanych stadiach 
choroby). 
3. Dawkowanie raz na dobę, w dawce docelowej do 
20 mg, jest zalecane u  większości chorych. W  przy-
padkach złej tolerancji lub preferencji chorego/opie-
kuna można podzielić dawkę. 
4. Dla uzyskania dobrych, długoterminowych efek-
tów stosowania memantyny, konieczne jest kliniczne 
monitorowanie jej działania, najlepiej z wykorzysta-
niem starannych notatek lekarskich i  dzienniczka 
prowadzonego przez opiekuna. 
5. Można rozważyć zastosowanie memantyny w otę-
pieniach naczyniopochodnych i  otępieniu z  ciałami 
Lewy’ego, pamiętając, że jest to leczenie pozareje-
stracyjne. <cuadrado>

tygodnie leczenia
1       2       3       4       5       6       7       8       9       10     11     12     13     14 

10 
mg

10 
mg

10 
mg

10 
mg

20 
mg

Stałe stężenie leku
w surowicy 

po 2 tygodniach 
stosowania dawki 

20mg/dz

Zalecana dawka 
podtrzymująca 

memantyny 
wynosi 

20mg/dobę

Dawkowanie i sposób podawania

W celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia działań niepożądanych, 
dawkę należy zwiększać stopniowo. Przyjmowanie memantyny 
przez pacjenta powinno być nadzorowane przez opiekunów.

Piśmiennictwo na stronie: www.psychiatraonline.com

* Kontakt z autorem: tomasz.sobow@umed.lodz.pl
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praktykaZastosowanie l-tryptofanu 
w leczeniu  
zaburzeń depresyjnych
Adam Wysokiński
  | Klinika Psychiatrii Wieku Podeszłego i Zaburzeń Psychotycznych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi 

Wynika to z  faktu, że zawarte 
w  tych pokarmach tzw. duże obojętne 
aminokwasy (LNAA, large neutral amino 
acids; zalicza się do nich tyrozynę, feny-
loalaninę, leucynę, izoleucynę i  walinę) 
konkurują z  tryptofanem na poziomie 
białek transportujących te aminokwasy 
w  poprzek bariery krew-mózg (1). Pro-
blem ten nie dotyczy preparatów zawie-
rających sam tryptofan, w  których w/w. 
aminokwasy nie występują.

Przemiany tryptofanu są źródłem 
istotnych związków, m.in. tryptami-
ny, serotoniny, niacyny. W  organi-
zmie człowieka synteza serotoniny 
zachodzi dwuetapowo: 

1) addycja grupy hydroksylowej 
do tryptofanu w obecności hydrok-
sylazy tryptofanowej, wskutek cze-
go powstaje 5-hydroksytryptofan; 

2) dekarboksylacja przeprowa-
dzana przez dekarboksylazę 5-hy-
droksytryptofanu. 

W  ten sposób niedobór tryptofanu 
może powodować, poprzez spadek stę-
żenia serotoniny w  mózgu, zaburzenia 
depresyjne, co wynika z  (krytykowanej 
przez część badaczy (2)) hipotezy se-
rotoninowej depresji. Istnieje jednakże 
nowa, dużo moim zdaniem ciekawsza, 
koncepcja roli tryptofanu w  patoge-
nezie zaburzeń depresyjnych. Zgodnie 
z  nią istotniejszy jest szlak, w  którym 
tryptofan jest przekształcany w niacynę. 
Produktem pośrednim w tym szlaku jest 
kynurenina, z której powstają neurotok-
syczne związki (3-hydroksykinurenina 
oraz kwas chinolinowy) oraz działający 
neuroprotekcyjnie kwas kynureninowy. 
U  pacjentów z  depresją szybkość prze-

mian tryptofanu może być zwiększona, 
zaś stężenie kwasu kynureninowego jest 
niższe niż u osób zdrowych (3). Sugeru-
je to, że u  pacjentów z  depresją więk-
sza ilość tryptofanu jest przekształcana 
w związki o działaniu neurotoksycznym, 
co jest zgodne z neurodegeneracyjną hi-
potezą depresji (4).

Już w latach 60. XX wieku rozpoczę-
to badania nad zastosowaniem trypto-
fanu w leczeniu depresji. Opublikowana 
w 2002 roku meta-analiza grupy Cochra-
ne (5) wykazała przede wszystkim, że 
zdecydowana większość spośród 108 
przeanalizowanych badań cechuje się 
niedostateczną jakością metodologicz-
ną. Do ostatecznej analizy włączono za-
ledwie dwa badania, obejmujące łącznie 
64 pacjentów. Wyniki tej analizy wskazu-
ją, że tryptofan jest bardziej skuteczny od 
placebo w leczeniu depresji, ale koniecz-
ne są dodatkowe badania o  lepszych 
właściwościach metodologicznych.

Innym potencjalnym zastosowa-
niem tryptofanu może być potencja-
lizacja leczenia przeciwdepresyjnego, 
zalecana w  aktualnie obowiązujących 
standardach (np. brytyjskich (6) oraz pol-
skich) leczenia zaburzeń depresyjnych 
opornych na standardową farmakotera-
pię. 

Tryptofan jest jednym 
z ośmiu aminokwasów 
niezbędnych (egzogen-
nych), tj. nie może być syn-
tetyzowany w organizmie 
człowieka i musi być do-
starczany z pożywieniem. 
Wysoka (>0.3 g/100 g 
pokarmu) zawartość tryp-
tofanu występuje w mię-
sie dorsza, ziarnach soi 
i sezamu, pestkach dyni, 
serze parmezan i cheddar. 
Jednakże, spożycie pokar-
mów bogatych w tryptofan 
może nie powodować 
wzrostu stężenia tego ami-
nokwasu w mózgu. 
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Przewagę kombinacji tryptofanu 
z fluoksetyną nad placebo wykazali Levi-
tan i wsp. w 2000 roku (7). Autorzy wy-
kazali, że połączenie tryptofanu w daw-
ce 2 g/dobę z  fluoksetyną w  dawce 20 
mg/dobę może przyspieszać działanie 
przeciwdepresyjne, a  także korzystnie 
wpływać na sen wolnofalowy. W  pracy 
Andersona dwa spośród czterech prze-
analizowanych badań wykazały prze-
wagę względem placebo kombinacji 
leku z  grupy inhibitorów monoamino-
oksydazy (MAOI) z tryptofanem (8), dwa 
pozostałe badania wskazują na równą 
skuteczność obu opcji terapeutycznych. 
Dostępne są nieliczne opisy serii pa-
cjentów z  depresją oporną na leczenie, 
u  których uzyskano poprawę stanu kli-
nicznego po zastosowaniu tryptofanu 
w  połączeniu z  lekami przeciwdepre-
syjnymi. Barker i wsp. opublikowali opis 
20 pacjentów, którzy otrzymywali kom-
binację fenelzyny, tryptofanu i  litu (9). 
Istotną klinicznie poprawę odnotowano 
u  11 osób. Również w  1987 Hale i  wsp. 
opublikowali opis siedmiu pacjentów, 
u  których poprawę kliniczną uzyskano 
po zastosowaniu leczenia skojarzonego 
klomipraminą, tryptofanem oraz litem 
(10). Zachodzi oczywiste pytanie, czy 
dodatek litu (uznanego środka poten-
cjalizującego leczenie przeciwdepresyj-
ne) nie stanowił o  większej skuteczno-
ści wymienionych zestawów lekowych. 
W 2001 Dursun i wsp. opublikowali opis 
skutecznego leczenia pięciu pacjentów 
z  depresją oporną na leczenie, u  któ-
rych poprawę uzyskano po zastosowa-
niu kombinacji nefazodonu w  dawce 
300 mg/dobę, pindololu w  dawce 7,5 
mg/dobę oraz tryptofanu w dawce 1 g/
dobę (11). Ponadto, w Internecie znaleźć 
można kazuistyczne opisy pacjentów, 
u  których doszło do pogorszenia stanu 
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psychicznego po odstawieniu augmen-
tacji tryptofanem po tym, jak w  latach 
1991-2005 tryptofan został wycofany ze 
sprzedaży.

Uważa się, że stosowanie tryptofa-
nu jest bezpieczną opcją terapeutyczną. 
Należy jednak pamiętać, że w  przypad-
ku stosowania bardzo wysokich dawek 
tryptofanu (kilka gramów na dobę) 
w  skojarzeniu z  lekami przeciwdepre-
syjnymi z  grupy MAOI lub inhibitorów 
wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) 
istnieje potencjalne ryzyko wystąpienia 
zespołu serotoninowego (12, 14). 

Do łagodniejszych działań ubocz-
nych podczas stosowania tryptofanu za-
licza się nudności, biegunki, senność, za-
wroty i bóle głowy, zamazanie widzenia, 
euforię oraz oczopląs (większość z  tych 
objawów jest typowa również dla leków 
przeciwdepresyjnych o  serotoninowym 
mechanizmie działania) (13, 14).

Podsumowując, liczba dowo-
dów wskazujących na skuteczność 
l-tryptofanu w  leczeniu depresji 
(w  monoterapii lub jako potencja-
lizacja leków przeciwdepresyjnych) 
jest niewielka. Z drugiej strony, od-
setek pacjentów, którzy nie reagują 
na standardowe leczenie przeciw-
depresyjne jest wysoki (wyniki kla-
sycznego już badania STAR*D wska-
zują, że odsetek ten wynosi do 
30%). Dostępne dowody uzasadnia-
ją próbę zastosowania l-tryptofanu 
u takich pacjentów.

adam.wysokinski@umed.lodz.pl
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Zmiana nasilenia objawów depre-

syjnych ocenianych skalą Hamiltona 
(HDRS) u chorych otrzymujących flu-
oksetynę i tryptofan (n=13) w porów-
naniu z grupą otrzymującą fluoksetynę 
i placebo (n=17) - * różnica istotna sta-
tystycznie (F=6,62, p= 0,016). Levitan 
RD, Shen JH, Jindal R, Driver HS, Kennedy 
SH, Shapiro CM. Preliminary randomized 
double-blind placebo-controlled trial of 
tryptophan combined with fluoxetine to 
treat major depressive disorder: antide-
pressant and hypnotic effects. J Psychia-
try Neurosci. 2000; 25(4):337-46.
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Fluoksetyna plus tryptofan

Fluoksetyna plus palcebo

<cuadrado>   Dołączenie tryptofanu do SSRI może spowodować większą poprawę objawów 
depresyjnych.

<cuadrado>   Tryptofan stosowany wieczorem może zmniejszać zaburzenia snu wolnofalo-
wego powodowane przez SSRI.

<cuadrado>   Leczenie tryptofanem i SSRI jest dobrze tolerowane.
<cuadrado>   Teoretyczne ryzyko zespołu serotoninowego dotyczy stosowania bardzo wyso-

kich dawek tryptofanu powyżej 3-5 g na dobę. Ryzyko działań niepożądanych 
w przypadku stosowania niskich dawek (<1g) jest minimalne.

<cuadrado>   Zalecane dzienne spożycie tryptofanu (USA) wynosi 5 mg/kg. 
<cuadrado>   W przypadku suplementacji tryptofanem przyjmowanie pirydoksyny (witami-

na B6) zapobiega niekorzystnemu przekształcaniu tryptofanu w szlaku kinu-
reninowym (diabetogenne oraz neuroaktywne metabolity nasilające objawy 
lękowe i upośledzenie funkcji poznawczych).

<cuadrado>   W przypadku suplementacji tryptofanem równoczesne podawanie witaminy 
B12, kwas foliowego, i stosowanie kwasów omega-3 może mieć synergistycz-
ny efekt przeciwdepresyjny oraz zapobiegać ryzyku hiperhomocysteinemii,  
która jest markerem rozwoju miażdżycy, koreluje z występowaniem i nasile-
niem objawów depresyjnych, prawdopodobnie jest również czynnikiem ryzy-
ka rozwoju otępienia.

[Opracowanie: redakcja Psychiatry]

Praktyczne uwagi dotyczące stosowania 
L-tryptofanu w skojarzeniu z lekami 

przeciwdepresyjnymi (SSRI)
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rozmowy

Politycznie niepoprawna 
rozmowa o polityce, modach, 
zaleceniach i benzodiazepinach  

z Przemysławem Bieńkowskim  
i Jerzym Samochowcem

Psychiatra: Spotykamy się tuż 
po spotkaniu Zarządu Głównego PTP 
i  konferencji prasowej poświęconej 
obronie Narodowego Programu Ochro-
ny Zdrowia Psychicznego. Jutro albo 
pojutrze czeka nas głosowanie w  Sej-
mie ustawy o zdrowiu publicznym.

Przemysław Bieńkowski: Skoro 
spotykamy się w  Instytucie Psychiatrii 
i Neurologii, to może zacznijmy od pro-
blemu, o którym dzisiaj nie było mowy. 
Polska psychiatria jest rozpoznawana na 
świecie, ma oczywiste sukcesy, kontakty 
z  towarzystwami międzynarodowymi. 
Tymczasem na mapie naukowej w  Pol-
sce przegrywamy z  jednostkami nauko-
wo-badawczymi o orientacji "somatycz-
nej”. NPOZP miał również zdynamizować 
badania naukowe w psychiatrii. Tymcza-
sem tak się nie stało. Mam wątpliwości, 
czy poradzimy sobie z  zaprojektowa-
niem dobrego systemu bez badań i ba-
daczy, którzy będą się zajmowali między 
innymi tym, co na świecie nazywa się 
service quality czy healthcare evalu-
ation – badaniem efektywności i jakości 
usług. To nigdy nie będzie pasowało do 
NCN i  NCBiR, bo to nie są ani badania 
podstawowe, ani badania wdrożeniowe. 

To badania, które miałyby oceniać, czy 
to, co zaprojektowaliśmy i  wdrożyliśmy, 
faktycznie zmieniło sytuację zdrowotną 
i szerzej – społeczną.

Jerzy Samochowiec: Czyli tak na-
prawdę oceniałyby efektywność naszych 
działań i  dawały twarde argumenty, że 
na przykład stworzenie Centrów Zdro-
wia Psychicznego przekłada się na to, 
że system się sprawdza. W  Polsce psy-
chiatria jest w zapaści, nie ma oznak, że 
będzie lepiej finansowana. Obawiam się, 
że przesunięcie tej reformy na powiedz-
my 1 stycznia 2017 roku, na nieprzygo-
towany grunt dyrektorów, menadżerów, 
z  tym samym finansowaniem doprowa-
dzi do sytuacji, w  której przestanie być 
zapewnione bezpieczeństwo psychia-
tryczne na terenie województw. Trzeba 
pamiętać, że na początku funkcjonowa-
nia nowego systemu można spodziewać 
się zwiększenia liczby hospitalizacji, bo 
psychiatria środowiskowa niejako wpro-
wadza do systemu pacjentów, którzy do 
tej pory w  ogóle w  nim nie byli. Mam 
wrażenie, że o tym się nie myśli.

PB: Sądzę, że dobrymi intencjami 
jest wybrukowane piekło, a  sytuacja, 
w  której system opieki środowiskowej 

może na początku zwiększyć nacisk na 
oddziały opieki całodobowej jest hipo-
tezą możliwą do wyobrażenia i możliwą 
do zbadania. Chcę podkreślić, że jeżeli 
tego typu badań nie będzie się robić, nie 
będzie się zamawiać, to sytuacja będzie 
przypominać błądzenie we mgle.

P: Wydaje się, że jedynym twardym 
wskaźnikiem, który zaczął funkcjono-
wać w psychiatrii od czasu wprowadze-
nia „Kas Chorych” jest wskaźnik finan-
sowy. Nie bierze się pod uwagę innych 
indykatorów. Ale taka sytuacja braku 
badań epidemiologicznych i  innych 
jest w  pewnym sensie wygodna dla 
decydentów, bo nie pokazuje się skut-
ków zamykania oddziałów, przerwa-
nia ciągłości opieki, wydłużenia czasu 
oczekiwania na wizytę. W  mediach 
ostatnio głośno o wzroście samobójstw 
w Polsce, ale to też nie jest prawda, my 
po prostu nie mamy rzetelnej statysty-
ki dotyczącej samobójstw – jeżeli już 
jakieś dane dotyczące trendów czaso-
wych są wiarygodne, to GUS, a na pew-
no nie statystyka KG Policji. 

PB: Bez zapotrzebowania ze strony 
rządowej, instytucjonalnej, bez finan-



sowania, trudno by badacze zajmowali 
się intensywnie jakimś kierunkiem. Nie 
pamiętam, by Ministerstwo Zdrowia wy-
szło z takim zapotrzebowaniem - potrze-
bujemy długofalowych, sprawdzonych, 
rzetelnych danych, np. na temat samo-
bójstw. I jesteśmy gotowi za to zapłacić.

JS: Mówimy, że biologia molekular-
na jest modna. Ale zajmowanie się bada-
niem samobójstw jest żmudne, trudne, 
i trwa o wiele dłużej niż policzenie poli-
morfizmów.

P: Mamy rządowe agendy takie jak 
PARPA czy Krajowe Biuro ds. Przeciw-
działania Narkomanii. Jaka jest inicja-
tywa z ich strony?

JS: Swego czasu oni przyznawali 
„małe granty”, wydaje mi się, że nie miało 
to przełożenia na zrobienie narodowych 
badań dotyczących sytuacji osób uzależ-
nionych. Więc potem też mamy trochę 
histeryczne reakcje, że młodzież bierze 
dopalacze, no i skąd to się wzięło, skoro 
rząd rozwiązał punkty sprzedaży.

P: Kilka wielkich badań ostatnich 
lat w  psychiatrii: CATIE, STAR-D, STEP-
-BD, EUFEST, to badania, które były za-
projektowane aby dać odpowiedź na 
istotne z  punktu widzenia klinicznego 
pytania, dotyczące efektywności lecze-
nia.

PB: Tak na marginesie tych badań, 
wydaje mi się, że już od dawna do Sta-
nów Zjednoczonych nie powinniśmy 
wysyłać młodych badaczy, tylko mena-
dżerów - osoby, które decydują o finan-
sowaniu badań. Po naukę, jak wydawać 
pieniądze na badania, by korzyści z nich 
odnosili wszyscy. Amerykański podatnik 
ma przekonanie, że i badanie dotyczące 
pojedynczego aminokwasu, i  badanie 
dotyczące epidemiologii będzie mu do 
czegoś przydatne. My takiej świadomo-
ści nawet na poziomie naszych decyden-
tów nie mamy. Dualizm myślenia, który 
w chwili obecnej obowiązuje jest absur-
dalny. Z  jednej strony badania podsta-
wowe całkowicie oderwanie od wartości 
praktycznych, a na drugim biegunie żą-
danie prototypów i produktów. Prototy-
pów i produktów psychiatria nie stworzy.

P: Model politechniczny?
JS: Tak, na przykład maszyna do za-

przestania palenia papierosów.

P: A jak to jest w psychiatrii z prze-
kładaniem wyników badań podstawo-
wych, może nie na produkt i prototyp, 
ale na klinikę. Wydaje się, że aż tak dużo 
w postępowaniu klinicznym w psychia-
trii chyba się w  ciągu ostatnich 50 lat 
nie zmieniło?

JS: To wiele różnych problemów. Ta 
droga od komórki do łóżka chorego, to 
ciągle wiele, wiele lat i  wiele miliardów 
zanim dana substancja stanie się lekiem, 
a  jeszcze lekiem celowanym na daną 
chorobę. Do tego mamy w  psychiatrii 
jednak dużą heterogenność fenotypów. 

P: 20 lat temu psychiatria była 
traktowana z pewnym podziwem, jako 
jedna z pierwszych dziedzin, w których 
wprowadza się zalecenia oparte o EBM.

JS: Zawsze musimy sobie zadać py-
tania, kto i po co te zalecenia sporządza. 
Pamiętajmy, że w  psychologii bardzo 
wielu eksperymentów i badań nie da się 
powtórzyć. Psychiatria nie jest tak dale-
ko od psychologii: musimy krytycznie 
patrzeć na dowody na jakich opieramy 
nasze zalecenia. Zalecenia nie mogą 
stawać się dogmatami. Z  drugiej stro-
ny nie uciekniemy od tego, ale musimy 
wiedzieć, jak zalecenia rozumieć, czym 
są, w jaki sposób je czytać. Bycie dobrym 
lekarzem nie oznacza kurczowego trzy-
mania się zaleceń, tylko umiejętność 
podejmowania jak najlepszych decyzji 
dla pacjenta na podstawie często nie-
pełnych danych, którymi się dysponuje. 
To jest różnica pomiędzy wybitnym leka-
rzem a rzemieślnikiem. 

PB: Chciałbym podzielić się pewną 
refleksją dotyczącą zaleceń: po pierwsze, 
jak najczęściej mówmy zalecenia, a  nie 
standardy. Pewnie dużo bardziej da się 
wystandaryzować proces leczenia zaćmy, 
niż proces leczenia w  psychiatrii. Druga 
kwestia - twórcy i odbiorcy muszą mieć 
świadomość ograniczeń. Kiedy tworzy-
liśmy z profesorem Samochowcem zale-
cenia dotyczące leczenia uzależnienia od 
alkoholu, to najłatwiej przyszło nam to, 
co stało się potem ostatnim rozdziałem, 
czyli „obszary niepewności”. Mam więk-
sze zaufanie do autorów, którzy definiują 
takie obszary, wiem, że będę się po nich 
i tak musiał poruszać sam. Co do odbior-
ców – lekarze psychiatrzy powinni mieć 
świadomość, że zalecenia będą definio-
wały przede wszystkim pewien „obszar 
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racjonalnego wyboru” – na przykład leki, 
które przebadano pod kątem skuteczno-
ści i  bezpieczeństwa na wystarczająco 
dużej grupie ludzi.

1. Zalecenia dają możliwość szyb-
kiego zapoznania się z  obecnym 
stanem wiedzy.

2. Zalecenia chronią przed szko-
dzeniem – prowadzeniem terapii 
opartych o  kompletnie nieracjo-
nalne podstawy.

3. W zaleceniach są sugestie jak le-
czyć, ale także jak NIE LECZYĆ, 
a  kwestia bezpieczeństwa lecze-
nia powinna być zawsze trakto-
wana, jako istotna.

JS: To widać na oddziałach, kiedy 
często nasze działania sprowadzają się 
do odstawienia wielu niepotrzebnych 
leków i to działanie powoduje poprawę.

PB: Jeśli ktoś dzięki zaleceniom nie 
będzie podawał nadmiarowych terapii, 
to już będzie bardzo dużo i  bardzo do-
brze.

JS: Bardzo ważne jest, że w  zalece-
niach uwzględnia się rzeczy niepopular-
ne – na przykład „redukcję szkód”, meta-
don.

P: No tak, w Polsce obowiązuje ra-
czej model całkowitej abstynencji.

JS: Jest on słuszny, ale nie wszyscy 
pacjenci są w  stanie przejść całą drogę 
i osiągnąć ten stan.

P: Czyli, że mamy badania pokazu-
jące, że istnieją alternatywne drogi do 
osiągania określonych celów zdrowot-
nych?

JS: Może nie tak idealistycznych, ale 
też dobrych i  przede wszystkim reali-
stycznych.

P: A jaka był odbiór waszych zale-
ceń, na przykład w odniesieniu do pro-
pozycji terapii farmakologicznej?

JS: Zwracam uwagę, że wprowadze-
nie nowych metod może być przez nie-
których odbierane jako zagrożenia, bo 
do tej pory byłem monopolistą, a nagle 
pojawia się alternatywa… Ktoś wchodzi 
do mojego ogródka i  mówi, że są inne 
możliwości. To nie odnosi się oczywiście 
tylko do działki uzależnienia.

PB: Obserwowałem całą gamę re-



rozmowy

69PSYCHIATRA/PISMO dla praktyków/jesień 2015

akcji, od zaniemówienia i zdumienia, po 
fazę aktywnego buntu i agresji. Ale jeśli 
ktoś sięgnie po nasze zalecenia, to ich 
istotną część zajmują zastrzeżenia mó-
wiące o tym czego nie wiemy, o istnieniu 
alternatywnych podejść, o  stosowaniu 
kilku metod na raz. Istotne jest to, że nie 
tylko mody w  środowisku naukowym 
determinują popularność lub niepopu-
larność określonego sposobu terapii. 
Dużo bardziej istotne mogą być poglądy 

decydentów w  danej dziedzinie. Także 
decyzje polityczne mogą blokować lub 
promować obecność jakiejś metody le-
czenia. 

P: W medycynie konflikt interesów 
jest najczęściej wąsko identyfikowany 
jako konflikt z  przemysłem farmaceu-
tycznym. Ale możemy mieć też konflikt 
wynikający z  tego, że lansujemy dany 
model terapii – w którym równocześnie 
za pieniądze szkolimy, certyfikujemy, 

superwizujemy…
PB: Moim zdaniem, najbardziej dra-

matycznym w skutkach konfliktem inte-
resów jest relacja badacza ze światem in-
stytucjonalnej polityki, a nie ze światem 
biznesu.

P: Wracając do zaleceń, przygo-
towaliście ostatnio przegląd dotyczą-
cy benzodiazepin. To grupa leków, 
która przeszła drogę od osiągnięcia 

dominacji i  bycia najpopularniejszą, 
„najbardziej modną” grupą leków sto-
sowanych na świecie, po status leków 
wyklętych, albo co najmniej podejrza-
nych. Jaka jest pozycja benzodiazepin 
dziś?

JS: Z benzodiazepinami jest dokład-
nie tak jak z wieloma rzeczami w przyro-
dzie: w małych dawkach leczą, w dużych 
dawkach trują. No i kwestia czasu ekspo-
zycji - nie może być długi! Rzeczywiście 
po zachłyśnięciu się benzodiazepinami 

przyszedł drugi biegun. Myślę, że wszel-
ka polaryzacja to zagrożenie wylania 
dziecka z kąpielą. Bo mamy do czynienia 
z  grupą leków, która jest bardzo dobrą 
grupą, tylko trzeba je umieć stosować. 
W  odróżnieniu na przykład od dyskusji 
o  medycznej marihuanie, mamy tutaj 
do czynienia z grupą leków dobrze zba-
danych. Skutecznych i w pewnych sytu-
acjach najbardziej bezpiecznych. Nato-
miast oczywiście trzeba pamiętać o tym, 

że jest grupa pacjentów, u których tych 
leków stosować nie powinniśmy. Zalece-
nia są po to, aby lekarze wiedzieli kiedy 
i u kogo.

P: Od lat mamy do czynienia z kon-
trowersją, także geograficzną, czy 
w  zaburzeniach lękowych w  pewnych 
sytuacjach dopuszczalne jest dłuższe 
podawanie benzodiazepin. Zalecenia 
amerykańskie bywały tu mniej konser-
watywne niż europejskie. 
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PB. Dla benzodiazepin podstawo-
wą kwestią jest z góry zaplanowany czas 
stosowania. Gdy stosujemy leki przeciw-
bólowe, to przecież też zakładamy jakąś 
perspektywę – czasem do końca życia, 
czasem na kilka dni. W  przypadku ben-
zodiazepin psychiatra powinien dobrze 
wiedzieć po co, dlaczego i na jak długo 
chce taki lek wprowadzić. Możemy przy-
jąć tutaj regułę 4 tygodni, ale też pamię-
tając, że to może być reguła 2 tygodni 
dla niektórych pacjentów, a  12 tygodni 
dla innych. Tym niemniej stosując regu-
łę 4 tygodni, uda nam się uniknąć wielu 
problemów. Jeśli chodzi o statystyki do-
tyczące uzależnienia od benzodiazepin, 
to one się dramatycznie różnią - są inne 
jeśli zrobimy badanie na populacji ogól-
nej i zupełnie inne, gdy oceniamy wyspe-
cjalizowane ośrodki psychiatryczne. Tam 
jest to często margines, kilka procent.

JS: Psychiatrzy raczej nie uzależnia-
ją, ale muszą się przy tym pilnować i sta-
rać.

PB: Dodałbym, że leki psychotropo-
we można bardzo łatwo, jedną decyzją 
z  rynku wycofać, natomiast niezwykle 
trudno jest taki lek wprowadzić. Ostrze-
gałbym przed potępianiem jakiejkolwiek 
grupy leków, bo rychło może się okazać, 
że tego narzędzia w  odniesieniu do ja-
kiejś populacji pacjentów zabraknie. Na 
przykład SSRI, grupa leków, którą bardzo 
cenię zdążyły jednak skanibalizować 
trójpierścieniowe leki przeciwdepresyj-
ne... 

P: To ważne także dlatego, że kie-
dy mówimy o  przekładaniu badań na 
klinikę, to dużo łatwiej wdrożyć nowe 
zastosowanie leku, który już mamy. Ale 
chodzi także o te nieliczne, ale bardzo 
trudne w  leczeniu grupy pacjentów – 
i  tutaj kilka przykładów szczególnej 
roli dla benzodiazepin mamy: zespoły 
katatoniczne – efekt jest niewątpliwy, 
w późnych dyskinezach właściwie jedy-
nym lekiem o  udokumentowanej sku-
teczności jest klonazepam.

PB: Wspomnijmy mimo wszystko 
o zaburzeniach lękowych – tak jak onko-
lodzy mają obowiązek leczenia bólu, tak 
psychiatrzy powinni leczyć lęk i w pew-
nych sytuacjach trzeba ten lęk skutecznie 
łagodzić. Także kiedy mamy do czynienia 
z nasilonym lękiem w depresji. Pamiętaj-
my, że część leków – inhibitory wychwy-
tu zwrotnego monoamin – to leki o od-

roczonym początku działania. Czy mamy 
się temu biernie przyglądać? W przypad-
ku łagodnego nasilenia objawów tak, ale 
gdy objawy są inwalidyzujące?

P: Czy jesteśmy w tej chwili w sta-
nie wykazać genetyczną podatność na 
uzależnienie od benzodiazepin?

JS: Prowadziliśmy takie badania, ale 
nie znaleźliśmy takiego genetycznego 
wzorca. Oczywiście badaliśmy te recep-
tory, na które benzodiazepiny działają. 
Możliwe, że w  przyszłości będziemy to 
w stanie identyfikować.

PB: Oczywiście to, że się nie udało, 
nie oznacza, że taka komponenta gene-
tyczna nie istnieje.

P: A czy są jakieś wskazania, w któ-
rych benzodiazepiny mogą znaleźć 
większe zastosowanie?

PB: Patrząc z  perspektywy nauko-
wej - zaburzenia motoryczne indukowa-
ne lekami przeciwpsychotycznymi, to 
jest temat cały czas nie do końca wyeks-
ploatowany. Czym innym jest podawa-
nie benzodiazepin w przypadku ostrych 
objawów pozapiramidowych, czym in-
nych małych dawek w  prewencji, czym 
innym podawanie pulsacyjne – to różne 
podejścia terapeutyczne, które w  przy-
padku układu GABAergicznego mogą 
indukować zupełnie inne efekty. Nie-
spełnionym marzeniem są leki bardziej 
selektywne znajdujące zastosowanie, na 
przykład, w leczeniu psychoz – dysfunk-
cja układu GABAergicznego w schizofre-
nii jest ewidentna, ale nie przekłada się 
to na praktyczne koncepcje terapeutycz-
ne. Wiele wciąż przed nami, jeśli chodzi 
o  poszukiwanie bardziej selektywnych 
benzodiazepin. 

JS: Wypada mi się z  tym tylko zgo-
dzić, zauważyłem jednak, że nie wspo-
mnieliśmy o wskazaniu, które jest abso-
lutnym standardem, i  którego nikt nie 
podważa – o stosowaniu benzodiazepin 
w alkoholowych zespołach abstynencyj-
nych. Prostota i  bezpieczeństwo tego 
postępowania są niewątpliwe.

PB: Generalnie stany pobudzenia 
i agresji są tym obszarem, gdzie benzo-
diazepiny mają ugruntowaną pozycję. 
Na mnie wrażenie zrobiły amerykańskie 
zalecenia dla medycyny ratunkowej, 
gdzie w  prostych żołnierskich słowach 
wymieniono dwie podstawowe grupy 
leków do opanowywania stanów pobu-

dzenia: haloperidol i benzodiazepiny. 

P: Nie mogę nie zapytać na koniec 
o  różnice regionalne dotyczące wy-
boru benzodiazepiny w  pobudzeniu: 
są kraje gdzie w  leczeniu pobudzenia 
na pierwszym miejscu jest midazo-
lam, tam gdzie jest dostępna forma 
domięśniowa lorafen, w  Polsce w  for-
mie iniekcyjnej mamy diazepam, któ-
ry charakteryzuje nieprzewidywalne 
wchłanianie po podaniu domięśnio-
wym, mamy klonazepam, klorazepat, 
midazolam – co stosować?

PB: Cóż, mogę, korzystając z łamów 
Psychiatry, apelować do dowolnego 
zresztą producenta o  wprowadzenie na 
nasz rynek iniekcji lorazepamu. To jest 
lek o  przewidywalnym metabolizmie, 
wyjątkowo dobrze i  przewidywalnie 
wchłaniający się drogą doustną, ale też 
domięśniową, to jest standard postę-
powania. Swoją drogą widzimy, że pro-
ducenci podejmują próby opracowania 
postaci benzodiazepin omijających dro-
gę doustną. Poza dożylną i domięśniową 
- wykorzystywana jest droga dorektalna 
i podpoliczkowa.

JS: W  naszych badaniach wykazali-
śmy subiektywne różnice w  postrzega-
niu benzodiazepin, na przykład klona-
zepam to lek lubiany, a  diazepam nie. 
Dlaczego tak się dzieje?

PB: Niestety, prawie nie mamy po-
rządnych badań porównujących między 
sobą benzodiazepiny, zwłaszcza jeśli 
chodzi o mechanizm działania...

P: Bardzo dziękuję za rozmowę.

Z  profesorami Przemysławem Bień-
kowskim i Jerzym Samochowcem, w War-
szawie 8 września 2015 roku, rozmawiał 
Tomasz Szafrański.



refleksjeNajpierw 
o produkcji pomyj, 
a następnie, 
jak podczas snu 
stajemy się podatni 
na manipulowanie 
świadomością
Adam Płaźnik

Pani Profesor Katarzyna Prot zechciała skomentować 
moje skromne wypociny i  umieściła w  poprzednim nume-
rze Psychiatry sążnistą krytykę mego komentarza na temat 
ustawy dotyczącej ochrony zwierząt laboratoryjnych (cytuję: 
„wylał kubeł pomyj na obrońców praw zwierząt”). Odniosę się 
tylko do jednego fragmentu jej wypowiedzi, ponieważ wiem, 
że nie warto dyskutować w sprawach wiary (np. o duchowości 
zwierząt). 

Pani Profesor nie widzi sensu badań naukowych w  psy-
chofarmakologii eksperymentalnej, ponieważ nie można 
tworzyć modeli chorób psychicznych (np. schizofrenii), skoro 
niewiele wiemy o ich istocie. Takie stwierdzenie wynika z kom-
pletnego niezrozumienia celów badań naukowych i ociera się 
o  obskurantyzm! W  końcu ludzie wysyłają sondy kosmiczne 
poza granice Układu Słonecznego po to, aby poznać kolejne 
tajemnice wszechświata, chociaż takie działania nie dadzą 
żadnych korzyści w  dającej się przewidzieć przyszłości. Zga-
dzam się, że nie ma modeli schizofrenii, ale są modele obja-
wów tego zaburzenia psychicznego. Ich powstanie umożliwiło 
wprowadzenie do terapii nowych leków psychotropowych, 
np. drugiej generacji leków przeciwpsychotycznych czy SSRI. 
Bez modeli zaburzeń psychicznych, te leki, w tym również bar-
dziej toksyczne i  niedopuszczone z  tego względu do terapii, 

musiałyby być testowane na pacjentach (chyba, że zrezygnu-
jemy z  wszelakiego postępu). Drugim celem badań przedkli-
nicznych w  psychofarmakologii jest właśnie badanie mikro-
kosmosu naszego mózgu, drogą wysyłania tamże sond pod 
postacią modelowania zaburzeń psychicznych. Na koniec tej 
części warto zauważyć, że mój wytarty już apel o pochylenie 
się bardziej nad losem murzynków niż zwierząt laboratoryj-
nych, okazuje się ciągle celnym, sądząc po reakcji, wskazaniem 
na hipokryzję niektórych obrońców praw zwierząt. 

Tyle, jeśli chodzi o  tematykę paranaukową, w  której nie 
czuję się najmocniej. W drugiej części chciałbym zwrócić uwa-
gę na bardzo ważne badanie, które może mieć istotne znacze-
nie praktyczne. To badanie dotyczy roli snu w  kształtowaniu 
naszej świadomości.  

Należy zauważyć, że opisany poniżej eksperyment kli-
niczny nie byłby możliwy do przeprowadzenia bez ekspe-
rymentów przedklinicznych i  stworzenia dzięki nim hipotez 
naukowych. Jego autorzy konkludują, że podczas snu stajemy 
się podatni na manipulowanie świadomością. Jest to, trzeba 
przyznać, paradoksalne przedstawienie problemu, bo przecież 
podczas snu nasza świadomość jest wyłączona! Omówienie 
tego paradoksu wymaga wstępu. Pytanie, do czego służy sen, 
było i  jest przyczyną wielu bezsennych nocy badaczy tego 
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zagadnienia. Tak naprawdę nie wiemy do końca, ale panuje 
raczej zgodna opinia, że sen służy konsolidacji nowych śla-
dów pamięciowych. Na przykład, deprywacja snu prowadzi 
do ciężkiego rozstroju organizmu, a  zaburzenia pamięci po-
jawiają się najszybciej. Bardzo istotnym dokonaniem na polu 
rozwikłania tajemnicy snu jest praca Hu i wsp., opublikowana 
ostatnio w Science (2015, 348, 1013). Praca ta ma także znacze-
nie z punktu widzenia zrozumienia podstaw psycho-inżynierii 
i manipulowania zachowaniami człowieka. 

Od pewnego czasu wiadomo, że proces konsolidacji 
i przebudowy śladów pamięciowych, wymaga przejściowego 
przejścia ich (engramów pamięciowych, mających prawdopo-
dobnie strukturę białkową) w  stan niestabilny, pozwalający 
na ich modyfikację, po której następuje proces rekonsolidacji 
i utrwalenia śladu pamięciowego w nowym kształcie. Ten pro-
ces zachodzi podczas snu. Sen paradoksalny jest sposobem 
ponownego przeżywania odpowiednio zmodyfikowanych śla-
dów pamięciowych z  poprzedzającego sen okresu czuwania 
(reaktywacja), natomiast w  fazie snu wolnofalowego docho-
dzi do zmiany i  utrwalenia starych zmienionych lub nowych 
śladów pamięci (rekonsolidacja). Zjawisko reaktywacji śladu 
pamięciowego można indukować w fazie snu wolno-falowe-
go poprzez prezentację bodźca, który odgrywał istotną rolę 
w procesie pierwotnego warunkowania i zapamiętywania ja-
kiegoś zdarzenia. 

W przeprowadzonym kilka lat wcześniej eksperymencie, 
zastosowanie podczas snu wolnofalowego śladu zapacho-
wego towarzyszącego uprzednio procesowi zapamiętywania 
lokalizacji jakiegoś obiektu, silnie potęgowało pamięć tego 
miejsca (B. Rasch i wsp., Science, 2007, 315, 1426). Mówiąc pre-
cyzyjniej, test ten polegał na odszukaniu i  zapamiętaniu na 
ekranie komputera lokalizacji np. zdjęcia samochodu spośród 
wielu innych obiektów, przy jednoczesnym powiązaniu tego 
zadania pamięciowego z  krótkotrwałą ekspozycją na zapach 
olejku różanego. Hu i wsp. poszli dalej w analizie roli snu wol-
nofalowego. Przeprowadzili eksperyment, który udowodnił, że 
w  podobny do opisanego wyżej sposób można wpływać na 
osądy (uprzedzenia) dotyczące płci lub rasy oraz trwale zmie-
niać ich nastawienie. Przed 90-minutową drzemką badani byli 

poddani treningowi, który polegał na prezentacji zdjęć twarzy 
białej kobiety lub afroamerykanina skojarzonych z informacją 
przeciwstawną względem powszechnych nastawień (uprze-
dzeń). Na przykład, zdjęcie twarzy kobiety było połączone 
z  napisem: dobra matematyczka, a  afroamerykanina z  napi-
sem: słonecznie (sunshine – pozytywne skojarzenie). Jedno-
cześnie, prezentacji tych skojarzeń towarzyszył sygnał dźwię-
kowy. W  trakcie 90-minutowej drzemki, do której zachęcano 
wkrótce po treningu, ponawiano wielokrotnie ten sam sygnał 
dźwiękowy. Przeprowadzone następnie testy psychologiczne 
wykazały istotną zmianę nastawienia badanych osób w  kie-
runku kojarzenia kobiet z  wiedzą matematyczną, a  afroame-
rykanów z  nastawieniem pozytywnym. Te zmiany w  nasta-
wieniu, przeciwne do popularnych i utrwalonych uprzedzeń, 
okazały się trwałe, co potwierdzono w badaniu przeprowadzo-
nym tydzień później. 

Hu i wsp. interpretują otrzymane wyniki w ten sposób, że 
sygnał dźwiękowy zastosowany w fazie labilnej śladu pamię-
ciowego (tj. w trakcie drzemki), prowadził do jego wzmocnie-
nia, czego wyrazem były długotrwałe zmiany w  nastawieniu 
badanych ochotników. Trudno jest przecenić wnioski płynące 
z  tego eksperymentu. Skoro w  tak prosty sposób udało się 
zmienić zakorzenione przekonania i  sądy ludzi, to prawdo-
podobnie można by to robić także na wiele innych sposobów 
(poprzez np. radio, telewizję), wpływając na podświadomość, 
a w konsekwencji wybory i działania słuchaczy. Technika wpły-
wania podprogowego na świadomość jest dobrze znaną me-
todą w reklamie (też politycznej) i manipulacji zachowaniem 
ludzi. Hu i wsp. pokazali, że można iść dalej w tę stronę, oddzia-
ływując na ludzi także w trakcie ich snu. 

Oczywiście, wnioski płynące z tego odkrycia można wyko-
rzystywać w pozytywny sposób, na przykład puszczając frag-
ment ulubionej piosenki słuchanej podczas nauki osteologii, 
podczas snu. Może któryś z czytelników spróbuje tej metody 
i podzieli się swoimi wrażeniami ? Niestety, praktykowane od 
dawna chowanie książki pod poduszkę nie spełnia kryteriów 
bodźca podprogowego, zastosowanego w  badaniach dr Hu 
i jego współpracowników. <cuadrado>
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Busola i 
entuzjazm
Janina Sonik

http://filozofiaipsychiat.wix.
com/iiseminariumotwarte

Drugie Otwarte Seminarium Fi-
lozoficzno-Psychiatryczne odbyło się 20 
czerwca br. Jakub Tercz przypomniał na 
wstępie o  seminarium, które organizo-
wano w Warszawie w  latach 1865-1872 
z  inicjatywy Sekcji Chorób Nerwowych, 
Umysłowych i  Medycyny Sądowej War-
szawskiego Towarzystwa Lekarskiego. 
Tamto seminarium trwało 7 lat i  zakoń-
czyło się uznaniem chorób umysłowych 
za kwestię wyłącznie biologiczną, a  za-
tem niepodatną na refleksję humani-

styczną czy filozoficzną. Po 150 latach 
teza ta wydaje się zbyt prosta. Dzisiaj 
psychiatria chętnie poddaje się refleksji 
i autorefleksji.

Nie chodzi tylko o  refleksję filozo-
ficzną nad psychiatrią, ani o tautologicz-
ne rozważania teoretyczne, gdy myśl dla 
myśli przestaje cokolwiek znaczyć i staje 
się sztuką dla sztuki. Dlatego głos klini-
cystów w tej dyskusji jest potrzebny i ko-
nieczny. Operują oni bowiem językiem 
konkretu.

II Otwarte Seminarium  
Filozoficzno-Psychiatryczne
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Niewątpliwie częścią kompetencji 
eksperta jest znajomość granic własnej 
kompetencji. Jeśli wzorem „naukowo-
ści“ miałyby być nauki przyrodnicze, to 
psychiatra-naukowiec musiałby dzia-
łać zgodnie z  obiektywnymi kryteriami 
zdrowia i  choroby. A  przecież – jak do-
wodzono podczas Seminarium – bardzo 
często uzasadnieniem aktywności psy-
chiatry są względy kulturowe, społeczne 
i  etyczne. Te same względy mogą mieć 
istotny wpływ na diagnozę. Czyli na sa-
mego psychiatrę.

Interesującym przykładem jest ca-
sus Breivika. Czy kontekst społeczny miał 
wpływ na to, że wpierw został uznany za 
chorego, a  w  ponownym opiniowaniu 
jego czyn uznano za skutek zaburzenia 
osobowości? Prof. Bogdan de Barbaro 
czytając obydwie opinie lekarskie był 
zaskoczony faktem, że obydwie były dla 
niego przekonywujące. 

Klinicysta rozumie trudność roz-
strzygnięcia diagnostycznego, ponieważ 
zdaje sobie sprawę, że granice choroby 
rzadko kiedy są ostre. Natomiast dla filo-
zofów i socjologów wątpliwości psychia-

try stanowią temat innej analizy. Socjo-
log pyta, co kieruje psychiatrą, gdy ten 
stawia diagnozę, a filozof próbuje zrozu-
mieć, jaki obraz świata za tym się kryje. 

Po masakrze na norweskiej wyspie 
ukazał się w  „Rzeczpospolitej” szeroko 
komentowany tekst Piotra Skwiecińskie-
go. Stawiał on tezę, że uznanie Breivika 
za chorego, a tym samym niepoczytalne-
go i ściągniecie z niego odpowiedzialno-
ści karnej, jest sygnałem końca zachod-
niej cywilizacji, w  której poprawność 
polityczna wniknęła tak głęboko w men-
talność elit, że lekarze nieakceptowalne 
zachowania usprawiedliwiają chorobą. 
Innymi słowy, to co kiedyś było zbrod-
nią lub grzechem, teraz tłumaczone jest 
chorobą. Jeśli jednak psychiatria miałaby 
tworzyć alibi dla zjawisk społecznych 
trudno akceptowalnych, to czy pozosta-
je gdzieś miejsce dla myśli antystygma-
tyzacyjnej, którą psychiatria środowisko-
wa z trudem stara się wdrażać?

Opisowe kryteria współczesnych 
systemów klasyfikacyjnych pragną być 
precyzyjne i w jak najmniejszym stopniu 
podlegać interpretacji. Jednakże trudno 
mówić o  ludzkich zachowaniach poza 
ich interpretacją i  rozumieniem, czyli 
poza społecznym kontekstem. 

O tym m.in mówił prof. Łukow zada-
jąc pytanie, czy psychiatra jest w  stanie 
operować pojęciami „illness“ i „disease“. 
Disease to choroba widziana z perspek-
tywy naukowej teorii medycznej, nato-
miast illness to bycie chorym - poczucie 
(doświadczenie) choroby. Czy chorobę 
da się wyekstrapolować od człowieka 
chorującego? Taka naturalizacja niektó-
rych aspektów zaburzeń wydaje się nie-
zbędna, bo daje możliwość postępów 
w terapii, pozwala na szukanie przyczyn 
i  przewidywanie zjawisk psychiatrycz-
nych. Dzięki niej można obiektywnie 
i  opisowo mówić o  psychopatologii, 

lecz z  drugiej strony, totalność charak-
terystyczna dla chorowania psychiczne-
go stawia pod znakiem zapytania taką 
możliwość. Do tego byłoby potrzebne 
określenie, czym jest zdrowie psychiczne 
(norma), a to bez kontekstu kulturowego 
i społecznego nie jest możliwe. 

Tu pokazuje swoje ograniczenia 
naturalistyczna koncepcja choroby psy-
chicznej. Sprawy, z  którymi dotychczas 
ludzie sobie radzili, zostały przejęte 
przez specjalistów, czego efektem jest 
medykalizacja. Pojawia się więc pytanie 
o zasadność korzystania z psychofarma-
kologii wobec niektórych problemów 
psychologicznych. W takich sytuacjach - 
jak mówił prof. de Barbaro - warto zadać 
sobie pytania, czy lek ma być „Panem“ 
dla chorego, czy jego „Sługą“?

Inny aspekt tego problemu ukazała 
dr Paulina Prus w  interesującej prelek-
cji poświęconej monografii rzeźbiarza 
Stanisława Zagajewskiego. Powiązanie 
geniuszu i szaleństwa ma długą tradycję, 
w ramach której kreatywność, podobnie 
jak obłęd, postrzega się jako szczególne 
sposoby odejścia od zwyczajnych, kon-
wencjonalnych rodzajów postępowania.

Trudność badania związków między 
kreatywnością i  szaleństwem wiąże się 
jednak z groźbą romantyzacji obłędu.

Wiem, że seminarium filozoficzno-
-psychiatryczne nie odpowie jedno-
znacznie na wszystkie pytania. Daje 
jednak niezbędną busolę pozwalajacą 
uświadomić sobie, co nami kieruje jako 
psychiatrami. Traktuję to jako rodzaj su-
perwizji. Stąd mój szczery entuzjazm dla 
tej inicjatywy. <cuadrado>

Od redakcji: zainteresowanych szerszą dys-
kusją dotyczącą sprawy Breivika i „kryzy-
su psychiatrii“ odsyłamy do nr 7 naszego 
kwartalnika (strony 9-17)

Opisowe kryteria współ-
czesnych systemów 
klasyfikacyjnych pragną 
być precyzyjne i w jak 
najmniejszym stopniu 
podlegać interpretacji. 
Jednakże trudno mówić 
o ludzkich zachowaniach 
poza ich interpretacją 
i rozumieniem, czyli poza 
społecznym kontekstem. 
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Gelotologia, czyli 
o pozytywnym psychologicznym 
wpływie śmiechu na zdrowie 
każdego człowieka
Marcin Maćkowiak
 | Pedagog specjalny, psychoonkolog.

I śmiech niekiedy może być nauką,
Kiedy się z przywar, nie z osób natrząsa.
                                                                                                       Ignacy Krasicki

Człowiek został obdarowany przez naturę szczególnym 
darem, jakim bez wątpienia jest umiejętność śmiechu. Związa-
ny z nim charakterystyczny wyraz twarzy powstaje w wyniku 
napięcia mięśni w okolicach kącików ust oraz wokół oczu, a to-
warzyszący mu dźwięk jest wywoływany przez nieregularne 
skurcze przepony. O prawdziwych uczuciach uśmiechającego 
się nie świadczy jednak uniesienie kącików ust, lecz skurcz 
mięśnia okrężnego oka, który jest używany zawsze, gdy śmie-
jemy się szczerze. Uśmiech spontaniczny (zwany uśmiechem 
Duchenne’a) angażuje mięśnie wokół oczu (z łaciny orbicularis 
oculi, czyli mięsień okrężny oka), pojawiają się wtedy w kąci-
kach oczu tzw. kurze łapki. Człowiek nie może ciągle kontrolo-
wać pracy mięśni oka, dlatego brak skurczu tych mięśni wska-
zuje na fałszywą radość. Śmiech jest powszechnie uważny za 
przejaw radości i szczęścia. U zwierząt śmiech jest jednak czę-
sto wyrazem groźby (pokazywanie zębów) lub uległości. Zda-
rza się również, że ludzki śmiech może być reakcją na lęk, która 
zastępuje agresję lub ucieczkę. 

 
Terapia śmiechem
Dziedzina zajmująca się badaniem nad śmiechem i  jego 

wpływem na zdrowie, to gelotologia, od greckiego gelos, czyli 
śmiech. Wpływ śmiechu na organizm jest badany pod wzglę-
dem fizjologicznym i  psychologicznym. Powstało również 
pojęcie geloterapii (terapia śmiechem), która opiera się na za-
łożeniu, że spontaniczny śmiech pomaga odreagować frustra-

cje, konflikty oraz stres, przez to służy odreagowaniu napięć 
emocjonalnych i  profilaktyce zdrowotnej. Jednym z  twórców 
geloterapii był Norman Cousins, który chorował na zapalenie 
stawów towarzyszące chorobie zwyrodnieniowej. Nie akcep-
tował on perspektywy przedwczesnej śmierci, a poszukiwanie 
terapii dającej mu szanse na wyzdrowienie doprowadziło go 
do odkrycia terapii śmiechem.

Ozdrowieńcze działanie śmiechu wynika z wielu urucha-
mianych przez niego mechanizmów fizjologicznych, immu-
nologicznych oraz działań na poziomie ośrodkowego układu 
nerwowego. Spontaniczny, głośny śmiech powoduje zwięk-
szenie ilości powietrza dostającego się do płuc podczas wde-
chu, przez co w płucach może się znaleźć do trzech razy więcej 
powietrza niż przy spokojnym wdechu. Obok pogłębionego 
wdechu, prozdrowotny charakter mają dłuższy wydech i gwał-
towne skurcze mięśni przepony. 

Endorfiny i tlen
Śmiech pozytywnie wpływa na serce, zwiększając ilość 

jego skurczów na minutę. Pobudzone przez to krążenie krwi 
powoduje wzrost transportu gazów oddechowych do tkanek 
docelowych oraz sprawniejsze usuwanie z  nich ubocznych 
produktów przemiany materii. Utlenowana krew dociera rów-
nież do mózgu, a dzięki temu poprawia się koncentracja, pa-
mięć i inne funkcje poznawcze. Stwierdzono, że śmiech powo-
duje wzrost odporności immunologicznej, bowiem zwiększa 
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wytwarzanie limfocytów T, a we krwi pojawiają się przeciwciała 
(immunoglobuliny) chroniące błony śluzowe górnych dróg 
oddechowych przed wnikającymi do organizmu bakteria-
mi.  W wyniku śmiechu mózg wytwarza endorfiny, uznawane 
również za substancje przeciwzapalne, a zahamowaniu ulega 
wydzielanie adrenaliny i kortyzolu, które osłabiają odporność 
organizmu.

Pobudzane spontanicznym śmiechem procesy fizjologicz-
ne (w  tym zwiększone zaopatrzenie mózgu w tlen) powodu-
ją w  ośrodkowym układzie nerwowym wydzielanie endorfin, 
czyli substancji związanych z  odczuwaniem przyjemności. 
Wzrost stężenia endorfin w OUN ma działanie przeciwbólowe 
i  antystresowe, a  przez to zmniejszone jest odczuwanie cier-
pienia fizycznego i  psychicznego oraz zwiększone uczucie 
przyjemności i zadowolenia. Śmiech hamuje wydzielanie tzw. 
hormonów stresu (kortyzol, adrenalina), dzięki czemu ma dzia-
łanie łagodzące bóle głowy i mięśni.

Humor – wydajność i wdzięk
Jednak śmiech to nie tylko zdrowie, ale także większa efek-

tywność pracy. Kilkadziesiąt lat temu amerykańscy naukowcy 
dowiedli, że pracownicy z poczuciem humoru są o wiele bar-
dziej kreatywni od osób zamkniętych w sobie. Z tego powodu 
amerykańskie firmy wprowadzają w miejscu pracy różne drob-
ne elementy mogące wprawić pracownika w lepszy nastrój.

Sophie Scott, neurobiolog z  University College London, 
przeprowadziła badanie, które udowadniło, że śmiech jest 
„zaraźliwy”, a udzielanie się innym pozytywnych emocji może 
być ważnym czynnikiem społecznym. Podczas rozmowy czło-
wiek ma tendencję do dostrajania się do rozmówców poprzez 
kopiowanie gestów, słów i zachowania. Według Sophie Scott, 
ten sam mechanizm odnosi się również do śmiechu, również 
na poziomie mózgu. Mózg reagując na dźwięk śmiechu, przy-
gotowuje mięśnie twarzy na odwzorowanie tej czynności. Ta 
odpowiedź w mózgu sprawia, że uśmiechamy się lub śmieje-
my, w ten sposób kopiując zachowanie innych. Kiedy widzimy 
osoby śmiejące się z jakiegoś żartu, który nie jest nam znany, 
z  dużym prawdopodobieństwem na naszej twarzy również 

pojawi się mimowolny 
uśmiech. Doświadczanie 

pozytywnych emocji, takich jak wesołość i radość, jest typowe 
w sytuacjach społecznych, kiedy przebywamy z innymi ludźmi. 

Robert Provine, neurobiolog z  uniwersytetu Maryland 
stwierdził, że ludzie najczęściej śmieją się w towarzystwie in-
nych, podczas rozmowy. Śmiejemy się częściej, gdy lubimy 
ludzi, z którymi przebywamy oraz wtedy, gdy chcemy, by inni 
również nas darzyli sympatią. 

Na przestrzeni dziejów rozśmieszanie było towarem 
sprzedawanym w  różnej formie przez dworskich błaznów, 
średniowiecznych kuglarzy, aż po aktorów współczesnych ko-
medii filmowych. Uważa się, że ludzie z  poczuciem humoru 
są atrakcyjni pod względem fizycznym i  seksualnym. Śmiech 
u mężczyzny jest oznaką jego inteligencji. Żartujący mężczy-
zna jest uważany za przyjaznego, zabawnego i popularnego. 
Z  kolei mężczyźni wybierają kobiety, które potrafią doceniać 
żarty innych. Zatem kobiety doceniają w  mężczyznach dow-
cip, a  mężczyźni wybierają te kobiety, które śmieją się z  ich 
dowcipów. Tłumaczy się to prokreacyjną chęcią zachowania 
własnych genów. Mężczyźni z poczuciem humoru są odbierani 
jako posiadający aktywny, zdrowy mózg i jednocześnie dobry 
zestaw genów, co jest wiązane z  potencjalnym posiadaniem 
zdrowego potomstwa. Każdego dnia w swojej pracy spotykam 
się z  dziećmi i  młodzieżą upośledzoną umysłowo w  stopniu 
umiarkowanym, znacznym i głębokim. I mimo, że każdy z nich 
jest inny, jest wyjątkowy, to gdy tylko widzę, że potrafią się 
uśmiechać z drobnych rzeczy, poznać coś, co dla nas ludzi bez 
problemu z  niepełnosprawnością intelektualną jest codzien-
nością, a dla nich wielką zagadką, to wówczas jest to dla mnie 
najważniejszą zapłatą za moją pracę. 

Ktoś powiedział kiedyś żartobliwie, że uśmiech to skrzy-
wienie, które wszystko prostuje. Życzmy zatem wszystkim 
spontanicznego, zdrowego śmiechu i na zakończenie, z przy-
mrużeniem oka zacytuję Mikołaja Gogola: „Ze śmiechem nie 
ma żartów”. <cuadrado>

Zatem kobiety doce-
niają w mężczyznach 
dowcip, a mężczyźni 
wybierają te kobiety, 
które śmieją się z ich 
dowcipów.
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Czy osoby chore 
psychicznie mają 
poczucie humoru?
Dorota Parnowska

Niekiedy cygaro jest tylko cygarem, 
ale żart nigdy nie jest tylko żartem.

                                                                                                   Z. Freud
Dziwnologia

 W 2010 roku ukazała się w Polsce urocza książka „Dziw-
nologia. Odkrycia wielkich prawd w rzeczach małych” Richarda 
Wisemana. W  jednym z  rozdziałów autor opisał swoje poszu-
kiwania najśmieszniejszego dowcipu na świecie. W  tym celu 
stworzył grupę badaczy, którzy zajęli się z jednej strony bada-
niami eksperymentalnymi nad komizmem, np. przeprowadza-
niem sondaży na ulicy, z  drugiej analizą i  oceną zabawności 
dowcipów nadsyłanych przez internautów z całego świata. Po 
wielu miesiącach pracy zespołu nazwanego LaughLab stwier-
dzono, że nadsyłane dowcipy mają wspólna cechę – budzą 
w człowieku/czytelniku poczucie wyższości. 

Wiseman komentuje: „im silniejsze poczucie wyższości 
wzbudza dowcip w  odbiorcy, tym intensywniejszą wywołuje 
wesołość”. Tłumacząc opisane zjawisko, przytacza między in-
nymi prace Platona, Arystotelesa i Freuda. Już w IV wieku przed 
naszą erą zaobserwowano, że ludzie śmieją się, gdy czują się 
lepsi od innych. Przez wiele miesięcy trwania eksperymentu, 
za najśmieszniejszy uznawano dowcip o  Holmesie, Watsonie 
i zaginionym namiocie. Śmiech wywołuje sposób, w  jaki Hol-
mes informuje o sytuacji Watsona, a  także fakt, że doktor nie 
zauważa braku namiotu. 

Zdaniem Wisemana, na ten aspekt dowcipu zwrócił uwa-
gę też Freud w  swoich analizach poświęconych humorowi, 
w pracy z 1905 roku Dowcip i jego stosunek do nieświadomości, 
wskazując, że „żart pełni rolę swego rodzaju psychologicznego 
wentyla bezpieczeństwa, zapobiegającego nadmiernemu na-
gromadzeniu się stłumionego napięcia – jest sposobem radze-
nia sobie ze źródłami lęku”. Dr Maurycy Bornsztajn w  swoich 
wykładach z 1930 opisuje mechanizmy powstawania dowcipu 
wg psychoanalitycznej koncepcji (stapianie słów, rozkładanie 

wyrazów, gra słów, przesunięcie akcentu psychicznego, dow-
cipów wynikających z błędu myślowego oraz dowcipów ten-
dencyjnych, satyrycznych i  pornograficznych). Jako źródło 
śmiechu i przyjemności odczuwanej podczas słuchania dow-
cipu podaje: „wyzwolenie tłumionych dążeń, a także (…) nagłe 
i niespodziewane odnalezienie czegoś znanego przy tem bez 
użycia wysiłku”. 

„Kawaler jest bardzo niezadowolony z  pierwszych 
oględzin panny, którą mu swatają. Bierze więc na stro-
nę obecnego przy tym swata i robi mu po cichu wyrzu-
ty: dokąd pan mnie przyprowadził? Panna jest brzydka 
i stara, zezowata, ma obrzydliwe zęby i łzawiące oczy! Na 
to swat odpowiada: Dlaczego Pan tak szepcze, może Pan 
mówić głośno, ona jest także głucha”.

Brunon Winawer: „Ponieważ ze względu na wątłe 
zdrowie mógłbym nie dożyć pośmiertnego wydania mo-
ich prac, drukuję to i owo przedwcześnie”.

Wiseman podsumował swoje poszukiwania stwierdze-
niem, że nie wierzy, by istniał taki dowcip, który można okre-
ślić mianem najśmieszniejszego na świecie. „Jeśli z  naszego 
eksperymentu można wyciągnąć jakikolwiek wniosek, to taki, 
że ludzi bawią różne rzeczy. Kobiety śmieją się z  dowcipów, 
w których mężczyźni wychodzą na idiotów. Ludzie starsi śmieją 
się z żartów o sklerozie i problemach ze słuchem. Ludzie po-
zbawieni władzy śmieją się z możnych tego świata. Nie istnieje 
dowcip, który wzbudziłby rechot u każdego człowieka. Nasze 
umysły działają inaczej”. 
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Definicja
 Pojęcie poczucia humoru jest definiowane przez ba-

daczy w różny sposób. Rozumiane bywa jako ogólna zdolność 
człowieka do angażowania się w  zachowania związane z  hu-
morem w  szerokim zakresie sytuacji albo jako kompetencja 
społeczna pozwalająca na odbiór komizmu i  jego tworzenie. 
Może też być rozumiane jako sposób zachowania w odpowie-
dzi na humorystyczne bodźce lub też jako postawa wobec 
świata. Bywa też definiowane w  kategoriach mechanizmu 
obronnego. Odbiór treści humorystycznych wymaga zaanga-
żowania różnych procesów poznawczych, niezbędnych dla 
właściwego rozpoznania i rozumienia humorystycznych treści, 
procesów afektywnych, związanych z doświadczaniem radości 
czy rozbawienia, a także behawioralnych, odnoszących się do 
ekspresji emocji, najczęściej w formie śmiechu. 

Poczucie humoru i zdrowie psychiczne
Co zatem z poczuciem humoru i korzystaniem z komizmu 

wśród osób chorujących psychicznie? Pragnę przytoczyć tu 
kilka danych z badań prowadzonych współcześnie. Najczęściej 
koncentrują się one na ocenie częstości reagowania śmiechem 
w różnych sytuacjach, na skłonności do posługiwania się hu-
morem w  radzeniu sobie ze stresem, albo na ocenie stopnia 
rozumienia komicznej treści, czy też na umiejętności jej two-
rzenia. Znaczącą grupę prezentowanych w  literaturze prac, 
przeprowadzono z  udziałem osób zdrowych psychicznie. Ba-
dania te potwierdzały, że poczucie humoru pozytywnie wpły-
wa na funkcjonowanie społeczne człowieka, zarówno w sytu-
acjach dużego stresu, kiedy to służy redukcji lęku i napięcia, ale 
też może wzmacniać subiektywny dobrostan. U osób z wyso-
kim poczuciem humoru stwierdzano często lepszy stan zdro-
wia somatycznego. 

Z kolei u osób z rozpoznaniem schizofrenii, większość pre-
zentowanych w ostatnich latach wyników badań wskazuje na 
występowanie obniżonego poczucia humoru w  porównaniu 
z osobami zdrowymi psychicznie (Polimeni i Reiss, 2006; Bozi-
kas i  wsp. 2007; Falkenberg i  wsp. 2007). U  osób chorych na 
schizofrenię stwierdzano zarówno osłabienie zdolności do roz-
poznawania, jak i doceniania komizmu. Dotyczy to reagowania 
na komiczną treść przy uwzględnieniu różnej formy i złożono-
ści prezentowanych treści. Trudności w odbiorze humorystycz-
nej treści korespondują często z obniżoną efektywnością funk-
cji poznawczych i często były niezależne od nasilenia objawów 
psychopatologicznych. 

Mniej jednoznaczne wyniki badań dotyczą oceny zdolno-
ści chorych do wyrażania humoru. Niektórzy badacze wska-
zują, że choć u  chorych na schizofrenię występują deficyty 
w  prawidłowej percepcji humoru, to jednocześnie pacjenci 
posiadają zachowaną umiejętność jego wyrażania. Wiele ba-
dań potwierdzała jednak również mniejszą zdolność osób cho-
rych na schizofrenię do reagowania na komizm w porównaniu 
z osobami z grupy kontrolnej, nawet jeśli nie ma takich różnic 
w stosowaniu humoru jako strategii radzenia sobie. 

W badaniu przeprowadzonym przez Polimeni i wsp.(2010) 
dokonano porównania pacjentów ze schizofrenią, pacjentów 
z  depresją oraz osób psychicznie zdrowych i  wykazano, że 
wyłącznie u  chorych na schizofrenię obserwuje się znaczące 
deficyty w  zakresie rozpoznawania humorystycznych treści. 
Zdolność tej grupy pacjentów do prawidłowego odczytywania 

:-)

komizmu okazała się wiązać z ich poziomem funkcjonowania 
intelektualnego, rozumieniem sytuacji społecznych, sprawno-
ścią funkcji wykonawczych oraz z ogólnym funkcjonowaniem 
interpersonalnym. 

Ciekawym aspektem, wskazywanym w  doniesieniach 
naukowych, jest możliwość zastosowania interwencji opar-
tych na poczuciu humoru w pracy z chorymi. Choć badań na 
ten temat nie jest dużo, to prezentowane dane wydają się 
być obiecujące. U  pacjentów chorych na schizofrenię, u  któ-
rych włączono do programu terapeutycznego oddziaływania 
oparte na wzbudzaniu śmiechu, obserwowano zmniejszenie 
objawów psychopatologicznych przy stosowanym niezmien-
nym programie farmakologicznym. Chorzy ci byli też bardziej 
zadowoleni ze swojej samooceny i lepiej współpracowali z pro-
wadzącym personelem. Dobroczynny wpływ terapii śmiechem 
zaobserwowali Falkenberg i  wsp (2007) oraz Gelkopf i  wsp 
(2006). W tym ostatnim badaniu pacjenci przez trzy miesiące 
codziennie oglądali komedie, podczas gdy grupa kontrolna 
miała do dyspozycji filmy obyczajowe. W  grupie oglądającej 
komedie stwierdzono zmniejszenie nasilenia psychopatologii, 
złości, lęku, objawów depresyjnych i poprawę w zakresie spo-
łecznego funkcjonowania.

Najśmieszniejszy dowcip na świecie
Przez znaczny okres trwania eksperymentu prowadzone-

go przez wspomnianego wyżej Wisemana, za najzabawniejszy 
dowcip internauci uznawali kawał o  Holmsie i  Watsonie. Ale 
ostatecznym zwycięzcą eksperymentalnego badania Laugh-
Lab został dowcip nadesłany przez Gurpal Gosalla, psychiatrę 
z Manchesteru, który jak podał autorowi badania, opowiada go 
czasem swoim pacjentom: „Poprawia im samopoczucie, ponie-
waż uświadamiają sobie, że zawsze znajdzie się ktoś, kto w da-
nej chwili robi coś głupszego od nich” (str. 281). 

Dwóch myśliwych wybrało się do lasu na polowanie. 
W pewnej chwili jeden z nich pada na ziemię. Ma szklany 
wzrok i nie oddycha. Drugi myśliwy błyskawicznie wyciąga 
z kieszeni komórkę i dzwoni na pogotowie. „Mój przyjaciel 
nie żyje! Co robić? – wykrzykuje, z trudem łapiąc powietrze. 
Osoba po drugiej stronie mówi: „Proszę zachować spokój. 
Pomożemy Panu. Po pierwsze, proszę upewnić się, że Pana 
przyjaciel na pewno nie żyje”. Zapada milczenie, następnie 
rozlega się wystrzał. W telefonie odzywa się ponownie głos 
myśliwego. „No dobrze, a co teraz?. <cuadrado>
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Siergiej
RachmaninOw

Witold Misztal

Dzisiejsza opowieść jest niczym z hollywoodzkiego filmu – jest geniusz, pasja 
twórcza, bolesny upadek, niemoc i piękne twórcze zmartwychwstanie. A wszystko 
to ze zdolnym psychiatrą w tle. Oto historia S. Rachmaninowa.

Siergiej Wasiljewicz Rachmaninow, wybitnie utalentowany rosyjski kompozytor, 
pianista i dyrygent, żył i tworzył na przełomie XIX i XX wieku. Będąc wirtuozem forte-
pianu, często koncertował po całym świecie (w 1936 roku zagrał w Warszawie w ra-
mach światowego tournée). Ostatnie lata życia spędził w Stanach Zjednoczonych, 
gdzie w 1943 r. zmarł z powodu czerniaka złośliwego z przerzutami do wątroby, płuc 
i mózgu. Był postrzegany jako człowiek poważny i powściągliwy, nadwrażliwy per-
fekcjonista – „Dwa metry kwaśnej miny”, jak miał się o nim wyrazić Igor Strawiński. 

Rachmaninow zasłynął głównie jako twórca błyskotliwych koncertów forte-
pianowych i symfonii, ale jego muzyczne portfolio jest znacznie bardziej obszerne. 
Trudno jest przejść obojętnie słysząc np. złowróżbny poemat symfoniczny „Wyspa 
Umarłych” (mając przed oczami inspirujący kompozytora mroczny obraz Arnolda 
Böcklina o  tym samym tytule), przepełnione rosyjską wrażliwością „Dzwony” czy 
wreszcie pełne zadumy i mocy „Nieszpory – całonocne czuwanie” (polecam szcze-
gólnie ten utwór w wykonaniu Chóru Fińskiej Opery Narodowej na płycie wydanej 
przez Naxos).

Ta historia zaczyna się w 1895 r., Rachmaninow ma wówczas 22 lata i jest świet-
nie zapowiadającym się wielkim talentem muzycznym. Przystępuje do pisania swo-
jej pierwszej symfonii, w którą wkłada całą swoją duszę – ma być ona potwierdze-
niem jego geniuszu. W dodatku pobrzmiewają w niej emocjonalne echa dopiero co 
przeżytego zawodu miłosnego. Prawykonanie I Symfonii d-moll op. 13 ma miejsce 
w Petersburgu w dn. 27.03.1897 r. i okazuje się... kompletną klapą! Utwór nie podo-
ba się ani słuchaczom, ani krytykom. „Moje marzenia o błyskotliwej karierze legły 
w gruzach”, mówi zrozpaczony kompozytor po premierze i nie pociesza go fakt, iż 
wielu słuchaczy zwraca uwagę na kiepskie wykonanie, szczególnie nisko oceniając 
dyrygującego dziełem Aleksandra Głazunowa (który podobno był pijany). Symfonia 
spada w czeluść muzycznego niebytu, Rachmaninow zaś czuje się rozbity twórczo, 
nie wierzy w swoje umiejętności kompozytorskie i przez kolejne 3 lata praktycznie 
przestaje tworzyć. W tym czasie głównie dyryguje, żyjąc, jak postrzegają najbliżsi, 
„w bolesnym stanie kompletnego załamania psychicznego”. 

I wówczas na horyzoncie pojawia się on – dr Nikołaj Dahl, moskiewski psychia-
tra, neurolog i  psychoterapeuta oraz, co nie bez znaczenia, muzykujący amator 
nieźle radzący sobie ze skrzypcami. Jako że rzecz dzieje się na przełomie XIX i XX 
wieku, o skutecznej psychofarmakoterapii nie może być mowy. Jednak Dahl jest na 
bieżąco jeśli chodzi o nowinki medyczne, żywo interesuje się pionierskimi metoda-
mi leczenia zaburzeń psychicznych. Fascynuje go hipnoza do tego stopnia, że wy-
jeżdża do Francji aby studiować u legendarnego „Napoleona nerwic” Jeana-Martina 
Charcot. Po powrocie do Rosji zyskuje rozgłos jako skuteczny psychoterapeuta. Na 
prośbę najbliższych kompozytora podejmuje się pomóc Rachmaninowowi prze-
łamać kryzys twórczy. Począwszy od stycznia 1900 r., w czasie sesji wprowadza go 

w hipnotyczny trans i wielokrotnie poda-
je przekaz: „Rozpoczniesz pisanie nowego 
koncertu... Praca będzie szła gładko... To 
będzie wspaniały koncert...”. Po kilku mie-
siącach, ku zdumieniu samego maestro, 
terapia zaczyna przynosić pożądany 
efekt, kompozytor znów zaczyna wie-
rzyć w  siebie i  swój talent, przełamuje 
psychiczną blokadę i zaczyna kompono-
wać. Premiera II Koncertu fortepianowe-
go c-moll op. 18 ma miejsce w Moskwie 
w  październiku 1901 r., wywołując po-
wszechny zachwyt. Koncert ten uważany 
jest za jeden z najwspanialszych w całej 
historii muzyki i nikogo chyba nie dziwi, 
że maestro oficjalnie zadedykował go 
dr Dahlowi. Opisana historia, mimo że 
sprzed ponad wieku, nadal inspiruje do 
tego stopnia, że w tym roku Dave Malloy 
wystawił na Broadway’u w Lincoln Cen-
ter Theater musical zatytułowany „Pre-
ludes”, oparty na kanwie przytoczonego 
wydarzenia.

Sam dr Dahl w 1925 r. wyemigrował 
do Bejrutu, gdzie jako skrzypek grał w or-
kiestrze symfonicznej. Pewnego razu 
orkiestra zagrała II Koncert fortepiano-
wy Rachmaninowa. Publiczność została 
poinformowana o  obecności słynnego 
lekarza w  składzie orkiestry, został on 
wówczas wywołany, po czym zgotowa-
no mu burzliwą owację na stojąco.

A co z I Symfonią d-moll? Jak w przy-
padku wielu podobnych historii, dzieło 
musiało czekać cierpliwie na swój czas. 
Nadszedł on już po śmierci Rachmani-
nowa. Zrekonstruowana i  wreszcie do-
ceniona, jak na to zasługuje, symfonia, 
ponownie wkroczyła na sale koncertowe 
w 1945 roku i od tej pory jest chętnie wy-
konywana na całym świecie. <cuadrado>
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wrażeniaPłyty, które warto znać
MIREK SUKIENNIK

MICHAEL JACKSON
Thriller
Grudzień 1982 r.
1. Wanna Be Startin’ Somethin’, 2. Baby Be Mine, 3. The Girl Is 
Mine, 4. Thriller , 5. Beat It, 6. Billy Jean , 7. Human Nature, 
8. P.Y.T. (Pretty Young Thing), 9. The Lady In My Life 
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wrażenia

Pisząc o płycie Pink Floyd „The Dark Side Of The Moon” 
wspomniałem, że jest to druga najlepiej sprzedająca się płyta 
w historii. Zapewne kilka osób zaciekawiło, kto jest na pozycji 
pierwszej. W historii muzyki jest trzech artystów, których płyty 
sprzedały się w około miliardzie kopii – Elvis Presley, The Be-
atles i Michael Jackson. Ten ostatni jest też na pozycji pierwszej 
jeśli chodzi o sprzedaż pojedynczej płyty (ponad 110 milionów 
sztuk) i ze względu na zmiany na rynku nośników muzycznych 
i sytuację branży, ten rekord już chyba nigdy nie zostanie pobi-
ty – a nawet nikt nie zbliży się do tego wyniku… 

Michael Jackson urodził się w 1958 roku w Gary, małym 
mieście w stanie Indiana w USA jako siódme z dziewięciorga 
dzieci. Jego ojciec pracował w stalowni i grał w lokalnym ze-
spole muzycznym, ale nie miał szans na sukces. Postanowił 
więc, że jego dzieci zostaną gwiazdami muzyki. Zmuszał je 
do wielogodzinnych prób, został ich managerem i  wymagał 
całkowitego posłuszeństwa i  ciężkiej pracy. Matka artysty, 
zmagająca się ze skutkami przebytej w dzieciństwie choroby 
Heinego-Medina nie była w stanie przeciwstawić się metodom 
wychowawczym ojca – w domu często dochodziło do przemo-
cy psychicznej i fizycznej. 

Pod kierownictwem ojca pięciu braci utworzyło zespół 
The Jackson Five i po serii sukcesów w lokalnych konkursach 
muzycznych podpisali kontrakt z  wielką, wydającą głównie 
czarnych artystów wytwórnią Motown. Już ich pierwsze na-
grania zyskały wielką popularność – szczególną uwagę zwra-
cano na Michaela, który wykonywał większość partii wokal-
nych i świetnie ruszał się na scenie – mimo, że był najmłodszy, 
sprawiał wrażenie najbardziej profesjonalnego i uzdolnionego 
członka zespołu. Dzięki temu szybko zaproponowano mu na-
granie płyt solowych, ale u  młodego, kilkunastoletniego ar-
tysty pojawiła się zaskakująca cecha – pracowitość i  dążenie 
do absolutnej perfekcji tworzonej muzyki i  występów sce-
nicznych. Szybko doprowadziło to do konfliktu z  wytwórnią 
i  ojcem, zainteresowanymi głównie maksymalizacją zysków. 
Między innymi nie pozwalano Michaelowi na pisanie własnych 
utworów i decydowanie o wykonywanym repertuarze. 

W  wyniku konfliktu zespół wyzwolił się spod manage-
mentu ojca i  podpisał kontrakt z  firmą CBS, zmienił nazwę 
na The Jacksons i  rozpoczął wydawanie nowych nagrań,  
a Michael otrzymał zgodę na tworzenie własnej muzyki i wy-
dawanie płyt. Na planie musicalu „Czarnoksiężnik z krainy Oz” 
(w którym grał rolę stracha na wróble) zaprzyjaźnił się z Dianą 
Ross i poznał Quincy Jonesa. To bardzo ceniony muzyk, aran-
żer, kompozytor muzyki jazzowej i orkiestrowej, a także produ-
cent. Michael poprosił go o produkcję i pomoc przy realizacji 
swojej płyty. Jones zatrudnił najlepszych muzyków sesyjnych 
i  specjalistów, bardzo polubił młodego artystę – w  pewien 
sposób został jego mentorem. Nagrana w 1979 r., bardzo do-
bra i nowatorska w wielu aspektach płyta „Of The Wall” pomi-
mo dużej sprzedaży i  popularności zdobyła tylko 1 nagrodę 
Grammy – ambitny Michael bardzo to przeżył i postanowił, że 
na następnej płycie udowodni wszystkim swój talent i  to, że 
„cudowne dziecko” i „mały, słodki Murzynek” jest wielkim, doj-
rzałym artystą...

Od razu, prawie w  tym samym składzie rozpoczął prace 
nad nowym albumem – pisał utwory, wybierał kompozycje in-
nych, pracował przy nagraniach i próbach, opracowywał cho-
reografię występów. Wydana w końcu 1982 roku płyta „Thril-
ler” stała się wielkim wydarzeniem, nie tylko muzycznym, ale 
i kulturowym. Zdobyła osiem nagród Grammy, pobiła wszelkie 
rekordy sprzedaży, a nowatorskie teledyski i kampanie promo-
cyjne zmieniły branżę muzyczną. Sam Michael stał się jednym 
z  najpopularniejszych ludzi świata, jego taniec moonwalk, 
błyszcząca rękawiczka i dziwny styl życia stały się jego znakami 
rozpoznawczymi. 

Początkiem Jacksonmanii był słynny występ na koncercie 
z okazji 25- lecia Motown, gdzie początkowo wystąpił z brać-
mi, a potem wykonał Billie Jean i w ciągu kilku minut stał się 
megagwiazdą. Jego koncerty były prawdziwymi muzycznymi 
i  wizualnymi show – wyznaczyły nowe standardy i  granice 
w tej dziedzinie. Jackson otworzył praktycznie rynek muzycz-
ny dla czarnych wykonawców – początkowo nawet on musiał 
walczyć z MTV o emisje swoich teledysków.

Sama płyta – tylko dziewięć utworów (w  tym cztery au-
torstwa Michaela), ale za to jakich: świetny, rytmiczny Wanna 
Be.., utrzymany w  stylu Motown Baby Be Mine, kołysząca bal-
lada (duet z Paulem McCartneyem) The Girl Is Mine, mroczny, 
rytmiczny Thriller, Beat It (solo gitarowe Eddiego Van Halena) 
i Billie Jean, to niezwykłe połączenia rocka i dance, Human Na-
ture – piękna ballada napisana przez członków zespołu TOTO, 
funkujące i  rytmiczne P.Y.T. i  udowadniające kunszt wokalny 
Michaela The Lady... naprawdę nie ma tu słabych punktów, 
poza tym, nawet po latach zdumiewa świetne brzmienie. Te-
ledyski, wg Jacksona, miały być najlepszą formą promocji, dla-
tego nie szczędził na nie pieniędzy (część sam finansował), za-
trudniał najlepszych specjalistów i reżyserów. Warto obejrzeć 
wiele z nich, szczególnie długie wersje, widać tam absolutne 
mistrzostwo realizacji, tańca, choreografii i efektów.

Kiedy przypadkowo widzę fragmenty (nie oglądam ich 
w  całości z  założenia) kolejnych programów typu „Talent 
Show”, w  których do rywalizacji stają coraz młodsze dzieci, 
zastanawiam się, czy ich rodzice znają historię życia Micha-
ela Jacksona i  wielu innych młodocianych gwiazd, którym 
zabrano dzieciństwo. Michael w  dorosłym życiu nie potrafił 
nawiązać prawidłowych relacji z ludźmi, najlepiej czuł się w to-
warzystwie zwierząt i dzieci. Wiele z jego dziwnych zachowań 
wynikało na pewno z traumatycznego dzieciństwa, lat ciężkiej 
pracy ponad siły i brutalnego spotkania ze światem, który po-
kazano mu z  najgorszej strony – na początku kariery często 
z braćmi występowali w klubach dla dorosłych, gdzie pozba-
wiony opieki Michael zetknął się ze środowiskiem, które dla 
wrażliwego dziecka było nie do zaakceptowania. Z jego wspo-
mnień i relacji znajomych rysuje się obraz bardzo samotnego, 
nieszczęśliwego człowieka, którego nikt nie rozumiał, i które-
mu nikt nie chciał lub nie potrafił pomóc, co doprowadziło do 
tragicznego końca – ale o tym więcej kiedyś, przy omawianiu 
następnych płyt: „Bad” i „Dangerous”. <cuadrado>
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historieHistoria psychiatrii krakowskiej od Kuchni
Jacek Bomba

Twórczyni psychologii klinicznej na Uniwersytecie 
Jagiellońskim wywierała silny wpływ na środowisko psy-
chiatrii uniwersyteckiej w Krakowie nawet wówczas, gdy 
po 1951 roku Wydział Lekarski i Wydział Farmacji zostały 
wyodrębnione z Almae Matris jako Akademia Medyczna. 
Została członkiem zespołu Katedry Psychiatrii, posze-
rzała perspektywę spojrzenia na osoby z  zaburzeniami 
psychicznymi, a nade wszystko przyczyniła się do wpro-
wadzenia do zespołów leczących psychologów klinicz-
nych. Psychiatrzy wzbogacili dzięki niej swój warsztat 
badawczy. No i nie byłoby bez niej licznych profesorów 
– Krzysztofa Gierowskiego, Andrzeja Jakubika, Jerzego 
Mellibrudy, Doroty Jasieckiej i  innych osobistości ob-
szaru zdrowia psychicznego, które można by wymieniać 
długo. Mało kto pamięta, że przy Zakładzie Psychologii 
Klinicznej UJ, razem z profesor Wandą Półtawską prowa-
dziła Poradnię Wychowawczo-Leczniczą dla dzieci i mło-
dzieży. 

Pani Profesor pochodziła z Gorlic, studiowała filozo-
fię i  pedagogikę na UJ. Była Żydówką i  w  czasie wojny 
ukrywała się we Lwowie. Posługiwała się wówczas toż-
samością swojej przyjaciółki, Marii Susułowskiej, która 
przebywała w Rzymie. Dokumentów i  innych aspektów 
tożsamości dostarczył jej Marian Reczek, późniejszy mi-
nister sportu. To dzięki niemu odbyła w 1964 egzotyczną 
podróż koleją transsyberyjską i  statkiem do Japonii, na 
olimpiadę w Tokio. Podróżowała zresztą sporo, głównie 
do Stanów Zjednoczonych, gdzie żyli jej dwaj, ocaleli 
z zagłady bracia. Prócz wrażeń i nauk przywoziła ze sobą 
kufry ciuchów i demonstrowała niespotykaną w owych 
czasach burżuazyjną elegancję. Kapelusze, futra, toreb-
ki. Taka elegancka dama spogląda na widza z  portretu 
pędzla Zbyluta Grzywacza w Muzeum UJ.

Bardzo lubiła przyjmować u siebie gości i znakomi-
cie ich karmiła. Kochała gotowanie i  karmienie innych. 
Mawiała, że właściwie jej prawdziwym powołaniem jest 
prowadzenie kuchni. I, że jest lepszą kucharką niż psy-
chologiem: „Jeśli coś naprawę potrafię, to zrobić barszcz, 
śledzie i  tort Fedora”. Czarująca kokieteria. Kiedy miesz-
kała w Alejach, w salonie nad biedermajerowską kanapą 
wisiał u niej obraz Malczewskiego. Ale jadało się w prze-
stronnej kuchni, w  której podawała ten barszcz, te śle-
dzie i ten tort.

Prócz upodobania do kreatywnego gotowania 
(wpływ psychologii humanistycznej) nauczyła mnie, 
że kiedy się ma coś do powiedzenia, można prowadzić 
akademicki wykład monograficzny, ale to coś można też 
powiedzieć w ciągu trzech minut.

Jedna, a nawet 
trzy dobre rzeczy  
Profesor Marii  

Einchorn-
Susułowskiej
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historie

BARSZCZ MAŃCI S.
 •1 kg buraków ćwikłowych (lub opakowanie 

buraków suszonych!)
•1 marchewka
•1 pietruszka

•2 łyżeczki herbaciane kwasku cytrynowego 
(lub sok z cytryny)

•1 kieliszek czerwonego wytrawnego wina
•1 łyżka miodu akacjowego

• sól i pieprz
•Mała garść suszonych prawdziwków

TORT FEDORA
 • 3 i 1/2  tabliczki gorzkiej czekolady

• 30 dkg masła
• 2/3 i 1/2 szklanki cukru pudru

• 40 dkg blanszowanych mielonych migdałów
• 60 ml śmietanki kremowej 32%

• 2-3 łyżki mleka
• 2 paczki opłatków bożonarodzeniowych

Grzyby zalać małą ilością wrzątku na noc i potem, w tej wodzie, ugotować. 
Ta mała garść to przysłowiowe „mniej niż dwa”.Surowe buraki obrać i utrzeć na 

tarce o dużych oczach; suszone po prostu wsypać go garnka. Dodać łyżeczkę 
soli i pół łyżeczki kwasku. Zalać wrzątkiem i trzymać na cieple nie dopuszczając 
do wrzenia. Po pół godzinie zlać do większego garnka, a procedurę zalewania, 
solenia, zakwaszania i trzymania na cieple powtórzyć. Połączyć oba odwary, 
wywar z grzybów (widzisz subtelną różnice między odwarem a wywarem?), 
dodać miód i wino. Smak winien być słodko-kwaśny. Dosolić można według 
upodobania. Ale nie dawać pieprzu wcześniej niż do filiżanki! Można nato-

miast, jeśli ktoś lubi ten zapach, wrzucić do podgrzewanego barszczu obrany 
ząbek czosnku.

Dno tortownicy wyłożyć opłatkami. 
3 tabliczki gorzkiej czekolady roztopić w kąpieli wodnej (kąpiel wodna to metalowa 

miska postawiona nad wrzącą w rondlu wodą). Wsypać 2/3 szklanki cukru pudru, a kiedy 
przestygnie ucierać z 20 dkg masła na gładką, nieskrzypiącą masę.

Wyłożyć masę czekoladową na opłatki i włożyć całość do lodówki, żeby się utwardziła.
Podgrzać w rondlu śmietankę (nie gotować) i rozpuścić w niej 1/2 szklanki cukru pudru. 

Wsypać migdały i ucierać znów, żeby cukier nie skrzypiał. 
Wyłożyć chłodną masę migdałową na czekoladową i znowu włożyć do lodówki.

Te blanszowane migdały to migdały bez skórki!
Na koniec roztopić w kąpieli wodnej 1/2 tabliczki czekolady i rozetrzeć z 2-3 łyżkami 

mleka i łyżeczką masła. Tę polewę rozprowadzamy szpatułką na torcie i całość trzymamy 
w lodówce, póki nie przyjdzie pora rozkoszy

O śledziach nie będzie, bo mimo całej sympatii 
dla Pani Profesor Susułowskiej śledzi nie polubiłem. <cuadrado>
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rezydencja

W  ostatniej Rezydencji autor 
uhonorował zakończenie ścieżki spe-
cjalizacyjnej. Na jego miejsce pojawiam 
się jako autor, który tę drogę dopiero 
zaczyna. Przez dłuższy czas zastanawia-
łam się, co mogłoby być tematem na tyle 
ważnym, aby go poruszyć. Naturalnym 
obiektem naszych zainteresowań jest 
człowiek. Jeśli jest człowiek, jest i relacja, 
a stąd już blisko do pytania o to, co nas, 
osoby zawodowo związane z medycyną, 
w pracy łączy i dzieli? 

Jako stażystka odwiedzająca licz-
ne placówki, napotkałam przeróżne 
zwyczaje. Do dzisiaj wspominam zeszyt 
z  listami obecności, gdzie personel był 
podzielony na “‘niższy” i “wyższy”. Wycho-
wana w świecie poprawności politycznej 
zareagowałam niedowierzaniem, na-
tomiast ani razu nie zauważyłam, aby 
przedstawiciel którejkolwiek z grup sko-
mentował uprzednio wymienione okre-
ślenia. Oczywiście ja też dziwiłam się 
z dnia na dzień coraz mniej. 

Wkroczyłam na ścieżkę kariery 
w medycynie z bagażem różnych, jak mi 
się wydawało, powszechnie przyjętych 
zasad, takich jak: jeśli ktokolwiek mówi 
do Ciebie stojąc, a Ty siedzisz – wstań, je-
śli ktokolwiek starszy od Ciebie ma ocho-
tę w dowolnym momencie przekazać Ci 
swoją prawdę życiową, wypada przynaj-
mniej udawać zainteresowanie.

Wyposażona w swoje zasady rozpo-
częłam życie szpitalne. Trudność pojawi-
ła się już na samym początku i rozterki jej 
dotyczące niezmiennie mi towarzyszą: 
w jaki sposób zwracać się do współpra-
cowników? Złotym standardem w  me-
dycynie jest stwarzanie dystansu przez 
nadawanie sobie “tytułów”. Ciekawa je-
stem, dlaczego nadal przyjmujemy, że 
grzecznym sformułowaniem jest zwra-
canie się do lekarza korzystając z  jego 
nazwiska (dr Kowalski), natomiast do 
pielęgniarki korzystając z  jej imienia 

(pani Aniu)? Ta dysproporcja zwykle 
zostawia we mnie niesmak zahaczają-
cy o  wyrażanie braku szacunku. Szcze-
gólnie, gdy różnica wieku jest znaczna 
i  odczuwalna. Z  drugiej strony patrząc, 
czy lepszym rozwiązaniem byłoby mó-
wienie do wszystkich, również dużo star-
szych wiekiem, bezpośrednio po imie-
niu? W  poradniku savoir-vivre czytam: 
„Propozycję przejścia na „ty” w  sytuacji 
zawodowej proponuje zawsze osoba, 
która zajmuje w hierarchii wyższą pozy-
cję. Zanim zaproponuje się przejście na 
„ty”, należy się zastanowić, czy na pew-
no tego chcemy, czy dzieje się to w po-
trzebie chwili i czy następnego dnia nie 
będziemy żałować tej decyzji”. Ostatnio 
w  ramach luźnej rozmowy, przeszłam 
“na ty” z siostrą oddziałową. Muszę przy-
znać, że od tego czasu nasze stosunki są 
dużo serdeczniejsze, łatwiej też poprosić 
w  tej sytuacji o  przysługę albo zwykle 
po ludzku z kimś pogadać lub napić się 
kawy. Oczywiście łatwiej też wypunkto-
wać komuś błąd albo zwrócić uwagę, że 
coś robi nieprawidłowo, każdy medal ma 
dwie strony.

Nieśmiało użyłam już tematu hie-
rarchii. Pracuję z  ludźmi, którym to ja 
zlecam, czasem nawet nakazuję. Decyzja 
należy do mnie. Co prawda moje ważne 
papiery z  OIL-u  dają mi do tego prawo 
i nakładają na mnie taki obowiązek, ale 
zastanawia mnie, czy rzeczywiście to ja 
powinnam używać trybu rozkazujące-
go. Myślę, że ważnym zadaniem w  tej 
sytuacji jest pogodzić swoje dążenie do 
niezależnego decydowania i  możliwość 
uszanowania opinii tych starszych do-
świadczeniem, a niekoniecznie ulokowa-
nych wyżej w strukturze. 

Zastanawiam się, jak mogłaby wy-
glądać atmosfera współpracy i  wymia-
ny myśli, gdzie cały zespół intensywnie 
włącza się w prowadzenie pacjenta, po-
dejmuje wspólne decyzje i co stanowczo 

trudniejsze: równie odczuwa za Niego 
odpowiedzialność. 

Wielokrotnie byłam świadkiem sy-
tuacji, kiedy w sytuacji konfliktowej prze-
kierowywano złość pacjenta na lekarza 
mówiąc “ja nie decyduję w  tej sprawie, 
decyzja należy do pani doktor”. Są sytu-
acje, kiedy trzeba podjąć decyzję natych-
miast, jednak większość spraw nie musi 
być rozwiązana w trybie nagłym. Pamię-
tam, że zaczynając pracę, próbowałam 
ukryć swoją niepewność (szczególnie 
w  rozmowach z  rodzinami pacjentów), 
przyjmując stanowczy i dyrektywny ton. 
Starszy kolega przekonywał mnie wte-
dy, że słuchanie i wychodzenie z pozycji 
współpracy będzie efektywniejsze i  lep-
sze dla wszystkich. 

Myślę, że zastosowanie tej reguły 
można rozszerzyć. W  moim macierzy-
stym oddziale mamy taki dzień w tygo-
dniu, kiedy zarówno pacjenci mogą wy-
razić swoje zdanie na tematy dla siebie 
istotne, jak i mogą to zrobić członkowie 
całego personelu. Spotykamy się, aby 
wymienić myśli i  przedstawić swoje 
obserwacje. Jest to według mnie fajny 
zalążek tego, jak mogłaby wyglądać 
taka wspólnota. Mam wrażenie, że poza 
ważnym leczącym czynnikiem jakim jest 
duet lekarz-pacjent, samo przebywanie 
w  grupie, na jaką składają się wszyscy 
przedstawiciele personelu i  pacjenci 
jest równie terapeutyczne, a wnioski ja-
kie płyną z każdej ze stron są bezcenne 
i warto znaleźć chęć, czas i miejsce na to, 
aby ich posłuchać.

Dziękuję mojemu poprzednikowi, 
Michałowi Jarkiewiczowi za to, że uwie-
rzył, że będę w stanie wypełnić tę rubry-
kę ciekawą myślą. Widać kolega jest ide-
alistą. Życzę mu powodzenia w  świecie 
specjalistów! <cuadrado>

Savoir-vivre 
i vivre sa vie
Natalia Kukla
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superwizje
Anna Netrebko 
i reszta świata
Bogusław Habrat

Snobistyczny felieton plotkarski 

Przełom ubiegłego i  obecnego 
roku zwiastował szalone tempo wydawa-
nia kolejnych płyt BD*, dvd, cd z Anną Ne-
trebko. A tu posucha, jak w Wiśle! W łeb 
wziął mój zamiar plotkowania o  płytach 
i  wykonawczyni, nie tylko na bieżąco, 
ale nawet chronologicznie do tyłu. W po-
przednim numerze ledwo załapałem się 
ze składanką z  arii operetkowych, a  do 
tego numeru – z kolejną składanką Uni-
versalu „Divas & Tenors”. Tenorsów sobie 
darujemy, a zajmiemy się, pardon, divka-
mi. Same brylanty ostatniego 20-lecia! 
Trudniej wymienić, kogo tam nie ma! 
A  nie ma gwiazd związanych z  innymi 
wytwórniami, np. Natalie Dessay (Virgin 
Classics). Co prawda istnieje proceder 
wypożyczania zakontraktowanych u kon-
kurencji gwiazd „na jeden kawałek”, co 
skutkuje cyrkowymi aknołledżmentami, 
ale tym razem Universal doszedł do wnio-
sku, że ma dość swoich, pardon, div. I ma. 

Ania została uhonorowana możli-
wością zabawiania nas aż dwoma kawał-
kami: Si, mi chiamano Mimi (oczywiście 
z „Cyganerii”) i Belle nuit, ó nuit d’amour 
z „Opowieści Hoffmanna” (to drugie z Eli-
ną Garančą). Podwójna reprezentacja na 
płycie była dostępna tylko dla Cecilii Bar-
toli i Garančy, ale moją złość wzbudziło, że 
Renée Fleming pojawiła się trzykrotnie. 
Czy jej nie lubię? Powiem tak (popraw-
nie politycznie): trochę ją lubiłem do 15 
lat wstecz. Śpiewacy, a szczególnie śpie-
waczki, nie posiedli umiejętności odcho-
dzenia w szczycie (kariery!), co się zdarza 
zadziwiająco dużej grupie np. sportow-
ców. To liczenie arii to jakiś obłęd, jak li-
czenie medali na mistrzostwach świata 
w lekkiej atletyce. 

Ale wracając do Ani, w tym wykona-
niu barkarola z „Hoffmanna…” nie była mi 
znana. Mam pirackie nagranie „Opowie-
ści…” z  Metropolitan w  obsadzie z  Ne-
trebko jako Antonią/Stellą, niesamowitą 

Kathleen Kim jako Olympią, Danielle De 
Niese jako muzą i  uważam je za najlep-
sze reżysersko i  śpiewaczo, ale jakoś nie 
mam informacji, żeby Anna występowała 
z Eliną razem w jakiejś zarejestrowanej na 
wideo produkcji (poza ujęciami z  prób). 
Na płycie panie śpiewają z Praskimi Filhar-
monikami. 

Złośliwcom dziękuję za podsyłanie 
linków z  materiałami ukazującymi Annę 
w… hmm, dwuznacznym kontekście. 
Po co oni to robią? Przecież wiedzą, że 
w uczuciach jestem stały, a i te linki daw-
no przeszperałem. Inna sprawa, że warto 
mieć trochę refleksji i garść informacji na 
temat życia dworskiego nowo formujacej 
się nowoarystokracji…

Trzeciego października wszyscy spo-
tykamy się na retransmisji z  MET „Truba-
dura” z Anią (znów rozpoczęcie sezonu!). 
W  tym samym czasie są Warmińsko-Ma-
zurskie Spotkania Psychiatryczne. Z kolei 
17.10.2015 – Otello i  Bieszczadzkie Dni 
Psychiatryczne… Zbieg okoliczności, czy 
wrogowie są wśród nas?

Arvo Pärtovi strzeliła osiemdziesiąt-
ka. Z  tej okazji BBC Music wydało skła-
dankę z  najbardziej reprezentatywnymi 
utworami Pärta jako insert do numeru 
wrześniowego. Może ktoś się jeszcze zała-
pie w Empiku…?  Poza tym Arthaus Musik 
wydał też pierwszy BD z jego Pasją wg Św. 
Jana (w wykonaniu świetnego The Hillard 
Ensamble), a  jako dodatek, film o  wcze-
snych latach kompozytora. Jeszcze nie 
oglądałem, ale już zamówiłem. Jednak 
tak coś podejrzewam, że jednak oglą-
dałem: mam niezwykle rzadkie dvd Ar-
thausa z „Pasją…” wykonywaną przez… 
Hillard Ensamble z  1988r. (tak, to jest to 
samo nagranie, które Redaktor Fachowe-
go Czasopisma wydobyła po 10 latach od 
dra W.). Mam też na dvd film Doriana Su-
pina „Arvo Pärt. 24 Preludes for a Fugue”. 
Oj! Czyżby Arthaus Musik to skompilował 

i  zrobił zbitkę starych dvd-ików na BD? 
Wtedy wartość mojego unikatu spadnie 
jak cena ropy na giełdzie… Ale przynaj-
mniej obejrzę to sobie w  rozdzielczości 
4K… Dla początkujących w  snobizmie 
polecam też BD „Sounds and Silence” wy-
twórni ECM.

Podobno im większy muzyk, tym ma 
wredniejszą naturę (w  drugą stronę to 
nie działa). Pärta osobiście nie znam, ale 
lubię sposób noszenia się podobny do 
mojego, tylko jakby bardziej… Nie wiem, 
kto był pierwszy, ale Arvo ukochał sztruk-
sowe marynarki, które – i tu się zaczynają 
rozbieżności: moja kuzynka, dziewiarska 
materiałoznawczyni uważa, że „kosztują 
niezły pieniądz”, ja natomiast uważam, że 
są wygrzebane ze śmieci po poruczniku 
Colombo. Chyba jestem bliższy praw-
dy, bo podobno zdarzało się, że go nie 
wpuszczano do Filharmonii, dobrotliwie 
tłumacząc, że tam nie ma żadnych puszek 
po piwie, bo Państwo w antrakcie to piją 
tylko szampana, a i to nie z butelki, tylko 
z kieliszków…

Życzliwi zwrócili mi uwagę, że wbrew 
zachęcającemu podtytułowi, pismo jest 
zbyt mało snobistyczne. Mieli rację. Limit 
znaków się kończy, więc polecam wina:
<cuadrado> likierowe: Muskat Masandra Czerwono-
ho Kameniu (teraz: Krasnowo Kamnia), 
rocznik obojętny, wypijać najdalej po pół-
tora roku od zabutelkowania. Choć może 
lepiej nie zaczynać, bo można dostać chę-
ci odbijania Krymu.
<cuadrado> właściwe (do męskich potraw) – czer-
wone (jak jagody: że aż czarne) Castell 
Banfi Summus 2011 (dziesiątka podobno 
jeszcze lepsza). Wino to powoduje u mnie 
pozytywne skojarzenia nie tylko dlatego, 
że „dobrze wchodzi”, ale również dlatego, 
że wytłumaczono mi, że jego nadużycie – 
wbrew moim nieuzasadnionym obawom 
– służy chwale Bożej (dzięki, Księże-Eno-
logu, coś zdjął ze mnie kompulsywne, ir-
racjonalne poczucie winy).

W  następnym numerze: reportaż ze 
Święta Wina w Krośnie i Festiwalu Ludo-
wego, popularnie zwanego Świętem Bur-
czaka w Bardejowie.

Na zakończenie: w  sieci „Saturn” 
wznowiono dystrybucję filmu z Anną Ne-
trebko „Pamiętnik Księżniczki 2” (koniecz-
nie z „2”!). Gorąco polecam, jeśli ktoś obej-
rzy ten film w  całości, później wszystkie 
inne będą mu się wydawały wspaniałe.

• BD czyli Blu-ray Disc – snobistyczny format zapisu 
optycznego odtwarzany w drogich urządzeniach 
opatrzonych snobistycznym oznakowaniem. <cuadrado>
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autobusowe super-wizje
Prawa dla 
aniołków
Łukasz Święcicki

Kilka tygodni temu w sobotnim dodatku Rzeczpospo-
litej ukazał się wywiad Roberta Mazurka z posłem Patrykiem 
Jakim. Główna część wywiadu dotyczy dzieci z  zespołem 
Downa. Poseł Jaki broni praw tych dzieci do życia i  stanow-
czo potępia praktyki eugeniczne, które się w odniesieniu do 
tej grupy ludzi stosuje. Osoby z zespołem Downa są masowo 
zabijane ze względu na występującą u  nich anomalię chro-
mosomalną – trisomię 21 pary chromosomów. Dla każdego 
logicznie myślącego człowieka (wcale niekoniecznie chrześci-
janina!) jest zupełnie oczywiste, że taka metoda decydowania 
o tym, czy ktoś powinien żyć czy umierać (taka meto-
da, czyli badanie genetyczne) jest absolutnie nie-
dopuszczalna i krótko mówiąc, prowadzi do lu-
dobójstwa. Jest to logicznie oczywiste i trudno 
się z posłem Jakim nie zgodzić. Nie zgadzam 
się natomiast z  uzasadnieniem, które zostało 
podane w tym wywiadzie.

Zdaniem pana posła nie wolno zabijać 
dzieci z  zespołem Downa, ponieważ są to osoby 
bardzo miłe, łagodne, przyjacielskie i pokazujące czym 
jest miłość. Są to właściwie miłe, grubiutkie przytulaski i  ich 
zabijanie nie mieści się w głowie. Ja mam widocznie znacznie 
mniejszą głowę. Prawdopodobnie na skutek licznych urazów. 
Ale nie mieści się w niej także zabijanie osób niemiłych, agre-
sywnych, mało przyjacielskich i nie okazujących miłości. 

Znam wiele osób z zespołem Downa. Jedną z takich osób 
jest moja siostra Marysia. Marysia jest akurat bardzo miła, choć 
nie zawsze łagodna, bo potrafi krzyknąć, a nawet zamachnąć 
się ręką. Ale znałem także osoby z  zespołem Downa, które 
były całkiem niemiłe, a nawet biły innych ludzi. Czasem dość 
mocno, ponieważ część mężczyzn z tym zespołem przejawia 
ogromna siłę fizyczną (ze względu na specyficzną budowę 
ciała). I co z tego?

Znam wielu ludzi, którzy nie mają zespołu Downa i któ-
rych chromosomy nie zostały dokładnie zbadane. Wiele z tych 
osób to ludzie niemili, niegrzeczni, agresywni i  nie okazują-
cy miłości. Czy na tej podstawie ktoś formułuje jakieś plany 
w stosunku do tej grupy ludzi? Może powinniśmy ich zlikwi-
dować, żeby pozostałym było lżej?

Omawianie rzekomej łagodności i  dobrego charakte-
ru osób z  zespołem Downa jest stałym i  pewnym punktem 
każdej dyskusji na ten temat. Ten argument musi się pojawić 
w drugiej minucie rozmowy. Czy naprawdę osoby, które tak 
podkreślają ten aspekt sprawy, nie zdają sobie sprawy z tego, 
co naprawdę mówią? Nie są przecież lepsze od wszystkich 
zboczonych eutanastów mordujących ludzi ze względu na 

układ chromosomów! Chcą tylko przenieść punkt ciężkości 
z chromosomów na cechy charakteru! Być może szermujący 
argumentem o łagodności, nie zdają sobie z tego sprawy, ale 
to co mówią oznacza: „tak, zasadniczo powinniśmy ich zabić 
ze względu na te cholerne chromosomy, ale oni zasługują na 
życie bo są mili”.  

Osoby z zespołem Downa nie są nam nic winne. Nie mają 
obowiązku być miłe, grzeczne, ani być pełne miłości. Tak samo 
jak nie mam takiego (społecznego) obowiązku ja. Mogę so-
bie być niemiły, jeśli chcę i  poniosę tego konsekwencje, ale 
do tych konsekwencji, jak na razie, nie zalicza się rozstrzela-
nie! Jeśli będę niemiły, to jest ryzyko, że inni nie będą mili dla 
mnie. Ale do więzienia nie pójdę, życia nie stracę. Dlaczego 
osoby z  zespołem Downa miałyby mieć więcej obowiązków 
niż ludzie zdrowi?  

Czy życie osób z zespołem Downa jest pełne cierpienia? 
A czy życie osób ze standardowym układem chromosomów 
jest pasmem szczęścia? Ale przecież osoby z zespołem Downa 
mają specyficzny wygląd? W  takim samym stopniu jak my, 

z punktu widzenia tych osób. Osoby z zespołem Do-
wna to coś w rodzaju szczególnej grupy etnicznej, 

im się ich wygląd podoba. Zwykle zakochują się 
w  innych osobach z  tej grupy. Krytykowanie 
czy nawet komentowanie tego jest zwykłym 
chamstwem. 

Osoby z  zespołem Downa umierają 
w  dość młodym wieku. Zasadniczo to prawda, 

choć ten wiek się obecnie znacznie wydłużył, ale 
ten argument jest również bez sensu. Motocykliści tak-

że umierają młodo, a nie słyszałem, żeby ktoś z tego powodu 
nawoływał do ich eksterminowania. Poza tym jaka jest logika 
twierdzenia, że jeśli komuś grozi szybka śmierć, to trzeba go 
zabić jeszcze szybciej?  

Osoby z zespołem Downa nie potrafią się same utrzymać. 
Zwykle tak, ale w takim samym stopniu dotyczy to wielu in-
nych osób i grup społecznych. Na przykład zawodowi polity-
cy też nie potrafią się sami utrzymać i  żyją na koszt swoich 
wyborców, ale na mocy umowy społecznej wszyscy się na to 
zgadzają, choć wielu ludzi nie czerpie żadnych istotnych ko-
rzyści z faktu istnienia w przyrodzie takiej grupy jak zawodowi 
politycy. 

To, co dzieje się od kilkunastu lat, od czasu wprowadze-
nia na szeroką skalę badań prenatalnych, nie jest niczym in-
nym jak celowym niszczeniem innej rasy ludzkiej. Nie mamy 
żadnego prawa, żeby tę rasę recenzować, określać jej cechy 
charakteru, mówić czy jest miła czy niemiła, oceniać jej jakość 
życia itp. Nie mamy po prostu takiego prawa. Prawo do życia 
mają wszyscy ludzie, a nie tylko aniołki. To wynika z elemen-
tarnej logiki. W przeciwnym razie musielibyśmy przyznać, że 
osoby z zespołem Downa mają prawo zabijać nas, ponieważ 
mamy inny niż one układ chromosomów, ogólnie nie jeste-
śmy mili i żyjąc długo wyczerpujemy niepotrzebnie naturalne 
zasoby Ziemi. 

Nie mam żadnej puenty dla tego felietonu. Są takie spra-
wy, które nie podlegają puentom.  <cuadrado>
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konto
66 1020 1068 0000 1202 0265 1446

Konto ZG PTP Warszawa
Prosimy o umieszczenie hasła „POMNIK” w tytule przelewu

Każde wpłata od Państwa to symboliczna cegiełka.  
Dzięki nim pomnik powstanie!

NIKT NIE MA PRAWA DECYDOWAĆ 
O WARTOŚCI LUDZKIEGO ŻYCIA!

Pomóżmy budować pomnik upamiętniający
zagładę osób chorych psychicznie  

w czasie II Wojny Światowej!

Rozpoczęła się zbiórka publiczna środków na budowę pomnika 
(Nr zbiórki 2015/725/KS)

Pomnik powstanie na terenie dawnego szpitala psychiatrycznego  
św. Jana Bożego u zbiegu ulic Bonifraterskiej i Sapieżyńskiej w Warszawie. 

Chorzy psychicznie w Polsce byli 
pierwszymi ofiarami nazistowskiego 
ludobójstwa.

Śmierć poniosło około 20 tysięcy chorych 
psychicznie obywateli polskich.

Zdjęcie w tle: Ekshumacje - zbiory ikonograficzne Izby Regionalnej w Świeciu nad Wisłą.




