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Drodzy Czytelnicy !

Aktualny, zimowy numer wieńczy trzeci rok wydawania kwartalnika 
„Psychiatra”. Bardzo cieszy nas i  mobilizuje jego dobre przyjęcie z  Waszej 
strony. Jednak uczuciem, które dominuje, kiedy piszę te słowa, jest uczu-
cie zadumy i  smutku. Zadumy nad przemijaniem, smutku związanego 
z  faktem, że przychodzi nam pożegnać kolejną ważną osobę dla polskiej 
psychiatrii – Pana Profesora Stanisława Pużyńskiego. Na kolejnych stro-
nach odnajdziecie osobiste wspomnienia o Profesorze napisane przez jego 
uczniów.

Listopad to także czas, w którym opadły wyborcze emocje. Zastana-
wiamy się, co dalej z przemianami i reformami psychiatrii – czy zmiana rzą-
du jest szansą na „dobrą zmianę”, czy spotka nas kolejne rozczarowanie? 
O  tym skąd przychodzimy, gdzie jesteśmy i  dokąd zmierzamy rozmawia-
liśmy z Markiem Balickim – najbardziej doświadczonym politykiem wśród 
psychiatrów i psychiatrą wśród polityków…

Jak zwykle znajdziecie ciekawe artykuły na różne tematy, relacje z wy-
darzeń. Dużo miejsca poświęcamy w  tym numerze przemocy, która była 
tematem V Warszawskiego Sympozjum Psychiatrycznego. Psychiatra i psy-
chiatria stykają się z przemocą w wielu obszarach, widzą różne jej oblicza. 
Mimo to, wydaje się, że chociaż mamy w naszej pracy do czynienia z ofia-
rami przemocy, nie zawsze jako psychiatrzy właściwie rozpoznajemy pro-
blem, na pewno możemy jeszcze lepiej widzieć, leczyć, pomagać i po prostu 
reagować. Na pewno warto tu o refleksję.

Życzę Państwu miłej lektury.

Tomasz Szafrański
Redaktor Naczelny
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PSYCHIATRA nie jest organem żadnego towarzystwa nauko-
wego i nie reprezentuje żadnej instytucji Pismo nie stara się 
o Impact Factor, nie jest na liście Ministerstwa Nauki ani na 
indeksie Kopernika

Opinie wyrażone w artykułach publikowanych w naszym pi-
śmie są poglądami ich autorów formułowanymi bez założenia nie-
omylności. Publikowane materiały reprezentują opinie ich autora/
autorów i nie należy uważać, że zostały one napisane tak by od-
zwierciedlać opinię redakcji lub wydawcy jak również, że reprezen-
tują opinię instytucji lub organizacji, z których autorzy pochodzą.

Wydawca Mediadore i redakcja nie biorą żadnej odpowie-
dzialności za szkody lub zniszczenia osób lub własności wynika-
jące z odpowiedzialności za produkty, zaniedbania lub z innych 
przyczyn ani też z używania bądź stosowania jakichkolwiek metod, 
produktów, instrukcji czy koncepcji zawartych w niniejszym ma-
teriale. Z powodu gwałtownego postępu w naukach medycznych 
zawsze konieczne jest niezależne weryfikowanie przez lekarza 
diagnoz, metod leczenia i dawek leków. Wydawca i  redakcja nie 
ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń

Publikacja ta jest przeznaczona dla osób uprawnionych do 
wystawiania recept oraz osób prowadzących obrót produktami 
leczniczymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 
2001 roku – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. Nr 126, poz. 1381, z póź-
niejszymi zmianami i rozporządzeniami).

Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych. Zastrze-
gamy sobie prawo do skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany 
ich tytułów. 

© Tomasz Szafrański i Mediadore. 
Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publika-

cji nie może być gdziekolwiek i w jakikolwiek sposób wykorzysty-
wana bez pisemnej zgody Wydawcy.
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Jak nas cytować?:
Autor - Tytuł artykułu. Tytuł czasopisma, Rok; Numer:  Strona.
Np.: van Froog NF - Czołowe rozwiązania dla zdrowia psychicznego.  
Psychiatra 2015; 3(6): 99-100.
Albo tak: van Froog NF. Czołowe rozwiązania dla zdrowia psychicznego.  
Psychiatra Nr 11 / 2015, str: 99-100.
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Wspomnienie o profesorze 
Stanisławie Pużyńskim

Profesor Pużyński był wybitnym uczonym, lekarzem, nauczycielem 
wielu pokoleń psychiatrów.

Pracował w  Klinice Psychiatrycznej AM w  Białymstoku, a  następnie 
od 1970 do 2006 w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, gdzie 
zorganizował od podstaw i  kierował II Klinika Psychiatryczną. W  latach 
1991-2001 był dyrektorem Instytutu. W  latach 1991-2006 konsultantem 
krajowym w dziedzinie psychiatrii.

Był członkiem licznych krajowych i zagranicznych towarzystw i orga-
nizacji naukowych (między innymi członkiem korespondentem Polskiej 
Akademii Umiejętności, członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa 
Psychiatrycznego, członkiem Komitetu Terapii PAN). Zasiadał w  radach 
naukowych, był członkiem licznych komisji przy Ministrze Zdrowia, człon-
kiem Centralnej Komisji ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych. 

Był promotorem 20 przewodów doktorskich, trzech jego współpra-
cowników habilitowało się w zakresie psychiatrii. 

Profesor Stanisław Pużyński był autorem lub współautorem ponad 
400 publikacji, autorem lub redaktorem kilkunastu monografii i podręcz-
ników (m. in. „Depresje”, „Leksykon Psychiatrii”, „Psychiatria” t. I-III, „Dyle-
maty współczesnej psychiatrii”).

W 2001 r. został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odro-
dzenia Polski.

Urodził się w Augustowie 23 kwietnia 
1936 roku, zmarł w Warszawie 
w dniu 8 listopada 2015 roku.

Z ogromnym smutkiem
żegnamy Pana Profesora 
Stanisława Pużyńskiego  

Redakcja „Psychiatry”
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List jest jednym z  moich ulubionych gatunków. Lubię 
zwłaszcza listy w butelce – takie, które wrzuca się do morza ma-
jąc jedynie nadzieję. Nigdy nie korespondowałem z profesorem 
Pużyńskim, choć jakimś internetowym kaprysem nadal, trzy ty-
godnie po Jego śmierci, dostaję z Jego skrzynki maile. Ale obaj 
byśmy się zgodzili – maile się nie liczą. A listów do siebie nie pisa-
liśmy – czas zacząć, kiedy jak nie teraz?

Profesor zmarł nagle i  nieoczekiwanie 8 listopada 2015 
roku. Z  pewnością nie ma sensu zastanawiać się nad tym, czy 
taka śmierć – dwa dni po tym kiedy wygłosił mądry wykład 
i miał okazje podpisywać swoja świeżo wydaną książkę – była 
śmiercią, którą Profesor „by sobie wybrał”. Przypuszczam, że nikt 
nie wybiera. Ale trudno się oprzeć wrażeniu, że było w tym odej-
ściu coś symbolicznego i że był to dobry i godny symbol. Jakby 
jednak nie było, ta śmierć pozostawiła mnie z otwartymi ustami 
– chciałem coś powiedzieć i nie zdążyłem. Piszę więc ten list.

Napisałem już o Panu wiele, myślę, że może Pan uznać, iż 
zbyt wiele, jednak bardzo wiele Panu zawdzięczam. W  piśmie 
„Psychiatra”, które wszak nie jest pismem naukowym, chciałbym 
wspomnieć Profesora jako człowieka, który uczył mnie pisać 
także nienaukowo. Zawsze byłem znany z lekkiego pióra i umie-
jętności oraz chęci pisania na każdy temat. W  mojej psychia-
trycznej młodości przejawiało się to z  tak egzotyczną aktyw-
nością, jak prowadzenie kontrkulturowego (chyba tak?) pisma 
„Korektor Front”. Pismo powstawało tylko w jednym egzempla-
rzu i było pisane czeskim korektorem do maszyn (takim białym 
syropem) na starych zużytych kalkach maszynowych. Dziś nie 
ma już ani korektorów, ani kalki i młodsi czytelnicy pewnie nie 
wiedzą jak to wyglądało. To nieźle wyglądało. Sądzę i myślę, że 
się nie mylę, że dla Pana, Panie Profesorze, to była mniej więcej 
zgroza. Wtedy zupełnie tego nie zauważałem. I dopiero teraz, po 
latach, uświadomiłem sobie, jak niezwykle delikatne i taktowne 
było to, że sugerował mi Pan „zmianę stylu”, a nie wyrzucił przez 
okno, razem z moim pismem. Biorąc pod uwagę czas (połowa 
lat 80-tych) i miejsce (szacowny instytut naukowy) wyrzucenie 
przez okno powinno być najlżejszą z kar. Niezmordowanie i nie-
ustępliwie poprawiał Pan moje błędy we wszystkich rodzajach 
twórczości – w zaświadczeniach, oświadczeniach, korektorach, 
historiach, artykułach i raportach z dyżurów. Właśnie tak – po-
prawiał. Nie odrzucał, nie wyrzucał, nie niszczył. Tylko cierpliwie 
i  pomału prostował. Tak to teraz widzę. Nie naginał do siebie, 
tylko uszlachetniał to, co w ogóle nadawało się do użytku. Nie 
chcę uchodzić za człowieka zarozumiałego, któremu się wyda-
je, że teraz pisze nie wiem jak dobrze. Nie chodzi o moje obecne 
pisanie, tylko o  tę łagodną i  taktowną, a  jednak nieustępliwą 
metodę formacji. Nie doceniałem jej wówczas i nie przypuszcza-
łem, że w  przyszłości (czyli obecnej teraźniejszości) ten sposób 
postępowania stanie się tak unikalny. Czy zdążyłem podzięko-

List
do Profesora 
Pużyńskiego
Łukasz Święcicki

wać? Sam Pan wie, że na szczęście tak. Dziękowałem wiele razy 
i wiem, że moje podziękowania były przyjęte. Czekam spokojnie 
na nasze następne spotkanie. Choć jakiś tam niepokój zawsze 
jest – za te wszystkie pochwały to jednak opieprzy. Wiem, że Pan 
ich nie lubi. 

Więc żeby coś dla równowagi, to jeszcze kilka anegdot  
o  Profesorze. Jest ich zresztą dużo, bo ludzie z  ciekawą  
osobowością wywołują samym swoim istnieniem anegdoty, jak 
kamień kręgi na wodzie. 

Jak wiadomo Profesor, choć duchem wielki, wzrostu był 
nikczemnego (jeden z asystentów socjalnych nazywał Go zresz-
tą Małym Rycerzem, ale oczywiście tylko po cichutku). Do swoje-
go wyglądu miał jednak Profesor duży dystans. Kiedyś włamano 
się do jego samochodu – czerwonego Poloneza, Profesor lubił 
czerwone samochody – następnego dnia Profesor opowiadał 
mi z wielkim przejęciem: „Kolego, niech pan sobie tylko wyobra-
zi tego włamywacza! On musiał przysunąć siedzenie do przodu!! 
To chyba był sześcioletni chłopiec”. Tu Profesor przerwał, pomy-
ślał chwilę i dodał „no chyba, że profesor N.” – dorównujący mu 
wzrostem – „może i  on...” – tu Profesor zawiesił głos i  miałem 
wrażenie, że oblicza prawdopodobieństwo takiej sytuacji.

Inna zabawna historia wydarzyła się na stołówce. Za ko-
munizmu mieliśmy zwyczaj jadać wspólne posiłki na stołów-
ce i  to jest dla mnie miłe wspomnienie, choć sam komunizm 
wspominam przykro. Podczas jednego z obiadów, siedzący na 
szczycie stołu Profesor przerwał nagle konsumpcję schabowego 
(wymienił się zresztą ze mną, bo sam z niewiadomych przyczyn 
miał jak zawsze dietę i dostał leniwe z sałatką owocową – ja je 
wtedy uwielbiałem, On nie cierpiał. Teraz też wolałbym scha-
bowego – to jednak starość) i  rzucił w  przestrzeń „ja, koledzy, 
w młodości to byłem całkiem jak kolega Święcicki, całkiem jak 
on. Pamiętam kiedyś w  wojsku – dali nam zupę, muszę wam 
powiedzieć, paskudną, na pierwszy rzut oka nie do jedzenia. I ja 
tak od razu, bez namysłu, pięścią w stół i mówię „Nie będę tego 
jadł”. Tak koledzy, tak zrobiłem – całkiem jak kolega Święcicki – 
mam nadzieję, że się kolega nie gniewa? A wtedy taki sierżant, 
widać, że wredny typ, podchodzi do mnie i takim głosem, wiecie, 
surowym, mówi „Pużyński, jedzcie tę zupę, ale już!”. Tu Profesor 
zamilkł i wrócił do kotleta. Cisza trwała przez kilka minut, wresz-
cie ktoś – dr Kłosiński może?- odważył się zapytać „No i co? Co 
się dalej stało Panie Profesorze?”. „No nic, zjadłem, a co się będę 
z chamem kłócił” – odpowiedział niespeszony Profesor. Historia 
ta weszła na stałe do instytutowych annałów i była znana pod 
tytułem „Być jak kolega Święcicki” (lub w mniej przyjemnej dla 
mnie wersji „Byłem psychopatą jak Święcicki”). Co jest szczegól-
ne w  tej historii – oczywiście z  jednej strony tęsknota do tego, 
żeby być „niegrzecznym chłopakiem”, z jakiegoś powodu w życiu 
Profesora bardzo wyraźnie obecna, a z drugiej strony niezwykła 
delikatność i grzeczność, którymi się charakteryzował i co spra-
wiało, że jednak tym niegrzecznym chłopakiem być nie mógł. 

Nie żegnam się z Panem, Panie Profesorze, bo jako chrze-
ścijanie obaj wiemy, że byłoby to bez sensu. Jeśli to prawda, nie 
mam pojęcia czy tak jest, że po przemianie mamy wybór – to 
zapewne jest Pan już Niegrzecznym Chłopakiem, albo kimś jesz-
cze innym, ale nie ma szans, żebyśmy się nie rozpoznali. Oczywi-
ście zakładając, że obaj trafimy do tego samego miejsca. Wiem, 
gdzie Pan jest, ale ze mną sprawa nie jest rozstrzygnięta – myślę, 
że obaj byliśmy wyznawcami tego samego nurtu, który można 
by nazwać chrześcijaństwem surowym, tak jak Pan nie liczę na 
pogłaskanie po główce i mam zamiar się jeszcze trochę posta-
rać, żebyśmy jednak skończyli naszą ostatnią rozmowę… 
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Piątek, szósty listopada dwa tysiące piętnastego roku. Ku-
luary Konferencji Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego nt. 
„Przemoc”, odbywającej się w  Klinice Psychiatrii Sądowej Insty-
tutu Psychiatrii i  Neurologii w  Warszawie. Na korytarzu słychać 
przyjemny gwar. Profesor Stanisław Pużyński po wygłoszeniu 
przed licznym audytorium referatu o  problemach z  diagnozą 
choroby psychicznej podpisuje swoją ostatnią publikację Dy-
lematy psychiatrii. Problemy kliniczne, etyczne, prawne.  Wi-
dząc ciepłą atmosferę tego wydarzenia i  nieskrywaną radość 
Profesora, postanawiam zrobić kilka zdjęć. Do Autora podchodzi 
profesor Czesław Czabała, prosi o  autograf. Obaj Profesorowie 
rozmawiają ze sobą, znają się przecież doskonale z okresu, kiedy 
pracowali w Instytucie Psychiatrii i kierowali jego pracami. Ja tak-
że rozmawiam chwilę potem z Profesorem Czabałą, podczas gdy 
Profesor Pużyński podpisuje swoją książkę ostatnim czekającym. 
Ci, nie wiedzą jeszcze, że są to ostatnie żywe słowa i ostatnie au-
tografy wybitnego polskiego psychiatry. Ja też nie wiem, że jest to 
jeden z trzech ostatnich dni Jego życia. 

Po zakończeniu składania autografów zaproponowałem 
Profesorowi odwiezienie do domu, mówiąc, że jest po części także 
moim gościem jako Autor publikacji, która ukazała się w  moim 
wydawnictwie (pamiętam, jak zaskoczył mnie swą prośbą 
o  wydanie jego dzieła, podając argumenty, dlaczego rezygnuje 
z  usług wielkiej oficyny). Profesor chętnie przystał na moją pro-
pozycję, napomknął przy tym, że obiecał żonie wrócić do domu 
już dwie godziny temu. „Obowiązki” na konferencji, do których 
należało wygłoszenie referatu oraz spotkanie z czytelnikami Jego 
publikacji, zatrzymały Go jednak dłużej. 

Profesor pożegnał się jeszcze z  kilkoma osobami, między 
innymi z  organizatorem i  spirytus movens Konferencji dokto-
rem Tomaszem Szafrańskim i poszliśmy do samochodu. Od razu 
pojawił się temat na pogawędkę, czyli pytanie o samochód, jak 
się sprawuje i czy jestem z niego zadowolony. Powiedziałem, że 
prawie wszystkie moje auta były marek niemieckich, teraz Opel, 
wcześniej Volkswagen. Profesor w  odpowiedzi wyraził swoje 
uznanie dla aut japońskich. Nim dojechaliśmy do bramki przy 
wyjeździe z terenu Instytutu, temat „motoryzacyjny” był już omó-
wiony, a Profesor zdążył jeszcze zaprezentować swoje auto – za-
parkowaną przed Instytutem toyotę, chyba w  kolorze morskim 
(ze względu na zdrowie Profesor unikał już prowadzenia samo-
chodu). 

Kiedy wyjechaliśmy z Instytutu na Aleję Sobieskiego, rozma-
wialiśmy chwilę o  zakończonej przed kilkunastoma minutami 
promocji książki Profesora. Profesor nie krył swego zadowolenia, 
że nie trzeba było robić specjalnego spotkania promocyjnego, 
na którym występowałby w  roli głównego aktora, opowiadają-
cego jeszcze raz o tym, co już zostało opublikowane. Widać było, 
że zaprezentowanie książki przy okazji Konferencji przed licznie 

Profesor Stanisław Pużyński 
– ostanie autografy, ostania droga
Wspomnienie wydawcy i byłego asystenta
Zenon Waldemar Dudek

zgromadzonymi uczestnikami sprawiło Profesorowi dużą radość. 
Była jeszcze okazja, aby powiedzieć sobie, że nasza współpraca 
podczas prac redakcyjnych nad Dylematami… układała się po-
zytywnie pod każdym względem i że książka dobrze się prezentu-
je. Profesor podkreślił, że okładka z motywem skrzydlatej kobiety 
z Jego ulubionego obrazu Melancholii Dürera robi wrażenie.  

Droga z Instytutu w Al. Sobieskiego do początku ul. Czernia-
kowskiej, gdzie mieszkał Profesor, jest krótka. Chyba nieświado-
mie chciałem ją wydłużyć, usiłując wjechać przed skrzyżowaniem 
na wiadukt, aby przejechać górą.  Profesor poprosił jednak o jaz-
dę dołem, bo wtedy mogliśmy zatrzymać się w okolicy przystan-
ku przy ZUS-ie, skąd ma parę kroków do domu. Tam uścisnąłem 
Profesorowi dłoń po raz ostatni.  

Kiedy dowiedziałem się o  śmierci Profesora, niestety już po 
Jego pogrzebie, oprócz żalu, że przyszła ona tak nagle i  zbyt 
wcześnie, poczułem ulgę, że ostatni rok życia Profesora  ukorono-
wało wydanie przekrojowego dzieła o psychiatrii w naszych trud-
nych, choć ciekawych czasach. Poczułem też ulgę, że nie spełniły 
się Jego wielokrotnie powtarzane – w  żartobliwym najczęściej 
tonie – obawy, że może nie dożyć wydania książki. Jako wydawca 
liczyłem oczywiście, że uda nam się jeszcze spisać wspomnienia, 
zwłaszcza z czasów współpracy Profesora z jego mistrzem Lucja-
nem Korzeniowskim. Niestety, otoczony młodszymi od siebie psy-
chiatrami i  klinicystami, szóstego listopada dwa tysiące piętna-
stego roku, rozdający na konferencji autografy w  swej ostatniej 
książce, miał Profesor swoje ostatnie święto. Mnie przypadła rola 
odbyć z Nim ostatnią drogę z Instytutu Psychiatrii i Neurologii do 
Jego domu. 

Jakże trafne jest w  odniesieniu do Ciebie, Drogi Profesorze, 
łacińskie powiedzenie: „Non omnis moriar!”. Odszedłeś od nas 
pięknie i szybko. Ale w nas nie umarłeś. Dziękujemy za Twój profe-
sorski wkład w nasz rozwój i troskę o naukowy, kliniczny i etyczny 
poziom polskiej psychiatrii. Byłeś przez kilka dziesięcioleci łącz-
nikiem między psychiatrią polską i światową, patronowałeś roz-
wojowi Instytutu Psychiatrii i  Neurologii oraz dziesiątkom dok-
toratów i habilitacji, które otwierały drogę klinicznej i naukowej 
kariery. Mnie umożliwiłeś, Drogi Profesorze, zdobycie solidnych 
podstaw psychiatrii klinicznej i wiedzy z zakresu psychofarmako-
logii. Pozostałeś na swej drodze Człowiekiem z Duszą. I dlatego 
będzie mi Ciebie, Drogi Profesorze, brakowało!  
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ogłoszenia

XIX
SCHIZOFRENIA 

FORUM

10-11
marca 2016 
Warszawa
Muranowskie 
Centrum 
Kongresowe

Więcej informacji 
www.schizofreniaforum.edu.pl 

XIV 
Podlaskie Warsztaty 

Psychiatryczne
14-16 stycznia 2016

Hotel Białowieski w Białowieży
Program i zgłoszenia: 

www.psychiatria-bialowieza.pl

XV Łódzkie Warsztaty 
Psychogeriatryczne 

4-5 marca 2016
Centrum Dydaktyczne UM w Łodzi, 

ul. Pomorska 251

Program i zgłoszenia: 
warsztatypsychogeriatryczne.pl

Konferencja
„Na „pograniczu” psychozy. 
Praktyczne aspekty pracy terapeutycznej”
Gość honorowy 

prof. Bent Rosenbaum
14 maja 2016 - Warszawa
Więcej informacji: 
www.psycheplus.pl

OŚRODEK  PSYCHOTERAPII I PSYCHIATRII
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Rozmowa z Markiem Balickim

Psychiatria po wyborach

Psychiatra: Jest Pan osobą znają-
cą system ochrony zdrowia z  różnych 
stron, jak wyglądała Pana droga do 
psychiatrii i polityki?

Marek Balicki: O  psychiatrii myśla-
łem już na studiach, ale po ich ukończe-
niu w  latach 70. poszedłem na stypen-
dium fundowane do takiego szpitala, 
w którym nie było psychiatrii. Tam przy-
jechał do mnie ordynator nowotworzo-
nego oddziału przy szpitalu ogólnym 
w Lęborku i długo nie musiał mnie prze-
konywać. Później był stan wojenny, ja 
byłem dość aktywnym działaczem Soli-
darności, byłem internowany. Kiedy wró-
ciłem, ten mój szef był sekretarzem POP 

Zdjęcie: redakcja PSYCHIATRY

i koledzy mnie namówili, żebym poszedł 
na anestezjologię. Zrobiłem tę specja-
lizację, ale potem się zwolniłem z pracy 
i wróciłem do psychiatrii. Chciałem wró-
cić na terenie swojego województwa, 
ale było to niemożliwe z  przyczyn poli-
tycznych, więc przeprowadziłem się do 
Fromborka. A  gdy nastała demokracja 
wróciłem do polityki...

P: W 1991 r. został Pan posłem...
MB: W  sumie byłem trzy razy po-

słem, raz senatorem.
P: A Ministrem Zdrowia?
MB: Na szczęście krótko, ale byłem 

dwa razy, raz 3 miesiące, raz półtora roku.
P: Dlaczego na szczęście?
MB: Byłem ministrem wystarczająco 

rozmowy

Marek Balicki – absolwent Akademii 
Medycznej w Gdańsku, rocznik 1978, 
specjalista w dziedzinie anestezjologii 
i psychiatrii. Działacz „Solidarności”,  
internowany w czasie stanu wojennego, 
zwolniony, ponownie aresztowany 
w 1983. Poseł I iII (1991-1997) oraz  
VI (2007-2011)kadencji Sejmu.  
W 2001 wybrany do Senatu.  
Wiceminister zdrowia 1992-1993. 
W 2003 roku przez 3 miesiące był mini-
strem zdrowia, a następnie ponownie 
w latach 2004-2005. Był dyrektorem 
szpitala w Drewnicy, szpitala Bielańskie-
go, szpitala Wolskiego.  
Obecnie kieruje Wolskim Centrum 
Zdrowia Psychicznego. W październiku 
2015 został członkiem Narodowej Rady 
Rozwoju powołanej przez prezydenta 
Andrzeja Dudę.
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długo, żeby zobaczyć, co to jest, a jest to 
bardzo obciążające, zwłaszcza w naszym 
kraju, w młodej demokracji, gdy kultura 
polityczna nie jest ciągle zbyt wysoka. 
W  tym czasie, gdy właśnie „wprowadził 
się kapitalizm”, bardzo trudno było być 
Ministrem Zdrowia. W  Rządzie panuje 
często resortowe widzenie: „to wy zaj-
mijcie się zdrowiem”. Tymczasem poli-
tyka zdrowotna powinna być polityką 
Państwa. Gdy się rozmawia z urzędnika-
mi czy ministrami Wielkiej Brytanii, to wi-
dać, że to zupełnie co innego, że ochrona 
zdrowia to jest polityka Rządu. Pozosta-
wienie tak trudnego resortu samemu so-
bie utrudnia wprowadzanie zmian.

P: Spotykamy się kilkanaście dni 
po utworzeniu nowego rządu, żeby po-
rozmawiać o perspektywach i zagroże-
niach dla psychiatrii. Chciałbym jednak 
zacząć od tego, że patrząc na wskaźniki 
oceniające stan systemu ochrony zdro-
wia w różnych krajach europejskich wi-
dzimy, że Polska, na tle innych krajów, 
niestety nie wygląda dobrze. W  czasie 
V Warszawskiego Sympozjum Psychia-
trycznego zwracał Pan uwagę, że o  ile 
w  latach 90. „goniliśmy inne kraje” 
i wydawało się, że sytuacja w ochronie 
zdrowia się w  jakimś sensie poprawia, 
to później nastąpiła swojego rodzaju 
stagnacja. Jak to wygląda i jakie są tego 
przyczyny?

MB: Oczywiście z  różnych perspek-
tyw można oceniać i  porównywać to, 
co się dzieje w naszym systemie ochro-
ny zdrowia w  ogóle czy w  stosunku do 
innych krajów. Ale obierając perspekty-
wę konsumencką, czyli pacjenta i  jego 
oczekiwań, to najbardziej uznanym 
rankingiem jest Europejski Konsumenc-
ki Indeks Zdrowia. Jesteśmy tam już 
w  czwartej dziesiątce i  niepokojący jest 
trend - systematycznie spadamy w  dół. 
W  Indeksie brane są pod uwagę kryte-
ria konsumenckie, kolejki, przyjazność 
systemu, ale też efekty leczenia. Inna 
perspektywa - to raport Fundacji Bertel-
smanna, który ocenia politykę społeczną 
w różnych obszarach: zdrowia, edukacji, 
obszarze pomocy społecznej, z  punktu 
widzenia równości dostępu i  sprawie-
dliwości. No i  tu jesteśmy w  obszarze 
ochrony zdrowia na drugim miejscu „od 
końca” i  też w punktacji systematycznie 

spadamy. Tymczasem oczekiwano, że 
skoro zmieniamy systemu w  kierunku 
urynkowienia, to konsumencka ocena 
powinna się poprawiać, a  ona się po-
garsza. Dzieje się tak, chociaż w  wielu 
innych obszarach w  Polsce sytuacja 
z punktu widzenia sprawiedliwości spo-
łecznej się poprawia. Ten raport fundacji 
Bertelsmanna stawia generalnie Polskę 
w  połowie stawki, jedynie w  ochronie 
zdrowia jest tak fatalnie. Mamy jeszcze 
Global AgeWatch Index, który dotyczy 
osób pow. 60 r. ż., też tam, jeśli chodzi 
o  zdrowie jesteśmy na jakiejś końcowej 
pozycji. Czyli podsumowując, coś dzieje 
się niedobrego w  systemie opieki zdro-
wotnej. Chociaż warto zauważyć, że są 
takie porównania, w  których nie wypa-
damy aż tak źle. Na przykład w zakresie 
efektywności systemu, czyli ilości środ-
ków, które przeznaczamy w  Polsce na 
ochronę zdrowia w stosunku do tego, co 
system robi. 

P: Ale czy nie było tak, że my star-
towaliśmy mimo wszystko z relatywnie 
efektywnym, jak na ówczesne czasy, 
systemem organizacji ochrony zdro-
wia, mam tu na myśli nawet czas prze-
łomu lat 80. i  90.? Patrząc na psychia-
trię, oczywiście zachowując proporcje, 
można spotkać się z  taką oceną, że 
zniszczono część funkcjonujących roz-
wiązań w  opiece psychiatrycznej, jak 
rejonizacja, opieka czynna w  porad-
niach itd.  

MB: No właśnie, bo co się stało? 
W  1999 r. nastąpiła radykalna reforma 
systemu opieki zdrowotnej, która na 
początku wprowadziła bardzo duże per-
turbacje w  funkcjonowanie systemu. 
Istota zmiany polegała na zmianie pa-
radygmatu funkcjonowania lecznictwa. 
Zamiast efektów zdrowotnych zaczął się 
liczyć wynik finansowy. Leczenie stało się 
biznesem. W  efekcie odeszliśmy od zaj-
mowania się pacjentem w sposób ciągły 
i  kompleksowy, na rzecz wykonywania 
pojedynczych usług, bo 1 stycznia 1999 r. 
została wprowadzona zasada płacenia za 
usługę, w miejsce finansowania kosztów 
działania przychodni, szpitala, tak jak 
było wcześniej. Oczywiście poprzednie 
rozwiązanie miało również swoje wady

P: Miało to poprawić efektywność 
systemu?

MB: Tak to się mówiło, że usługi 

będą tam, gdzie są potrzeby, pacjent 
będzie mógł wybierać, przychodnie 
i szpitale będą konkurować między sobą 
o pacjenta, bo bez pacjenta nie dostaną 
pieniędzy, a  wcześniej dostawali nieza-
leżnie od tego, czy robili dużo, czy mało. 
Teraz dla tych, którzy dobrze pracują 
będzie więcej pieniędzy… Tylko, że to 
wyzwoliło taki mechanizm, w  którym 
pozyskanie pieniędzy stało się ważniej-
sze niż cel i jakość usługi. Dzisiaj jesteśmy 
w takim miejscu, że jeśli chodzi o liczbę 
usług, to bijemy wszelkie rekordy, zresz-
tą w psychiatrii również, czyli jest więcej 
przyjęć do szpitali niż było, chociaż nie 
ma jakichś przesłanek epidemiologicz-
nych, które by to wyjaśniały. Mamy dużo 
porad - nasi lekarze są strasznie zapra-
cowani, bo wykonują połowę więcej 
konsultacji na lekarza niż to jest średnio 
w  Europie. Staliśmy się w  jakimś sensie 
stachanowcami - no bo jak się płaci za 
usługę, to naturalną rzeczą jest, że ro-
śnie produktywność, czyli zwiększa się 
liczba usług. Pytanie tylko o  jakość tych 
usług i czy te usługi trafiają do tych, do 
których w pierwszej kolejności powinny. 
Czy część z  tych usług nie jest udziela-
niem usług dla samego udzielania, a nie 
dla uzyskania efektu zdrowotnego? 
Jako przykład podaję często kardiolo-
gię inwazyjną, która jest bardzo dobrze 
finansowana, i  w  liczbie tych zabiegów 
na liczbę mieszkańców wyprzedzają nas 
tylko Niemcy. 

P: Czyli oferujemy nowoczesne 
leczenie na poziomie najbogatszych 
krajów. 

MB: Być może gdybyśmy zrobili ja-
kieś pogłębione badanie, to okazałoby 
się, że część zabiegów jest wykonywana 
wtedy, kiedy wskazania są wątpliwe, czy-
li w takich sytuacjach, w których nie ma 
wyraźnych korzyści z  zabiegu, a  wręcz 
może być jakieś dodatkowe ryzyko. Jed-
nocześnie trzeba jednak obiektywnie 
powiedzieć, że może „kosztowny”, ale to 
jest też jeden z niewielu sukcesów jakie 
odnieśliśmy. Bo dziś, jak się rzeczywiście 
ma ostry zespół wieńcowy, to trzeba 
mieć wyjątkowego pecha, żeby nie trafić 
szybko do najbliższej pracowni hemody-
namiki …

P: Pewnie to nie jest jedyny taki 
obszar? Okulistyka?

MB: Stary system budżetowy miał 
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swoje zalety, ale miał też wady: nie pro-
mował zwiększenia produktywności. 
A w niektórych obszarach jest to istotne, 
np. w  operacjach zaćmy. Tu zasada pła-
cenia za usługę jest bardzo dobra. Taka 
operacja to jednorazowy zabieg, łatwy 
do opisania, wystandaryzowania i wyce-
ny. Im więcej zabiegów, tym więcej pa-
cjentów korzysta. Na dodatek efekty są 
wyjątkowo spektakularne,  w  zdecydo-
wanej większości przypadków radykal-
nie poprawiające sytuację pacjenta. No, 
ale dla psychiatrii, zwłaszcza jeśli myśli-
my o psychiatrii środowiskowej, to takie 
płacenie za usługę zabija jej rozwój. Na 
przykład, jeśli jest kryzys psychotyczny, 
to musimy działać od razu i  uruchomić 
tyle czasu i  innych zasobów, ile potrze-
ba w  tym momencie. System płacenia 
za usługę tego nie uwzględnia, wszyst-
ko jest poszatkowane i bardziej nam się 
opłaca przyjmować pacjentów dobrze 
znanych, niż zajmować się trudnymi pa-
cjentami.

P: Czy mamy zatem całościową 
diagnozę, co poszło nie tak, dlaczego 
„konsumenci” nie są zadowoleni, cho-
ciaż wydawało się, że powinni?

MB: Jeżeli płaci się za usługę, to 
pojawia się naturalna tendencja do „spi-
jania śmietanki”, selekcji ryzyka, czyli 
„wybierania” pacjentów, bo nie jesteśmy 
wynagradzani od efektów, ani od spra-
wowania opieki nad jakąś populacją. No 
i wówczas wielu potrzebujących, zwłasz-
cza w tych obszarach, które są gorzej fi-
nansowane, zaczyna mieć gorszy dostęp 
i  mamy sytuację, trochę upraszczając, 
tak jak w cukrzycy: we krwi podwyższo-
ny poziom glukozy, a  komórki umierają 
z  głodu. Dużo hospitalizacji, dużo kon-
sultacji (w  liczbie konsultacji lekarskich 
mamy średnią europejską), a  jednocze-
śnie rosną kolejki (tutaj jesteśmy w czo-
łówce europejskiej).

P: Moim zdaniem istotną cechą tej 
reformy było to, co można w  uprosz-
czeniu nazwać wycofywaniem się Pań-
stwa z  odpowiedzialności za opiekę 
zdrowotną nad populacją. Idea była 
taka, żeby przekazać ją ”bliżej ludzi” na 
szczeble samorządowe, ale spowodo-
wało to rozmycie czy zanik odpowie-
dzialności. 

MB: Z  komercjalizacją systemu się 
tak zagalopowaliśmy, że wiosną tego 

roku Wojewódzki Sąd Administracyjny 
w  Krakowie uznał, że samorząd już nie 
ma obowiązku prowadzenia placówek 
opieki zdrowotnej, że w  zasadzie tylko 
NFZ musi kupować świadczenia, a  nie 
ma znaczenia u  kogo. Rzeczywiście nie 
ma planowania, nie ma żadnych instru-
mentów, zapewniających w miarę równy 
dostęp do opieki. Polska to jedno z nie-
licznych państw w  Europie, w  którym 
nie planuje się rozmieszczenia szpitali, 
niezwykle drogich w  sensie późniejsze-
go utrzymania. U  nas szpitale powstają 
w sposób chaotyczny.

P: W  psychiatrii może być zatem 
tak, że wielka dzielnica miasta nie ma 
swojej poradni zdrowia psychicznego, 
w dużym mieście może nie być oddzia-
łu psychiatrycznego, zaś czas oczeki-
wania na pierwszą wizytę u psychiatry 
w  poradni może wynosić 3 lub 4 mie-
siące?

MB: Tak, nie ma żadnego mecha-
nizmu planowania zasobów, a  wiemy, 
że to właśnie rozmieszczenie placó-
wek rozstrzyga czy ludzie mają dostęp. 
To rzeczywiście coś niebywałego, jak 
bardzo się Państwo wycofało z  odpo-
wiedzialności za zapewnienie obywa-
telom opieki zdrowotnej, skoro nawet 
nie próbuje monitorować, sterować czy 
planować rozmieszczenia szpitali i przy-
chodni. Nawet nie planuje kształcenia 
odpowiedniej liczby lekarzy, których 
mamy niedobór. Wykształcenie leka-
rza to jest kilkanaście lat, liczba miejsc 
na uczelniach medycznych wzrasta, ale 
w  stopniu niewystarczającym. Państwo 
przeznacza mało pieniędzy na zdrowie 
i jednocześnie wprowadziło taki mecha-
nizm finansowania usług, który powodu-
je, że jest relatywnie duży poziom mar-
notrawstwa, czyli niepotrzebnej opieki, 
a zbyt często nie jest finansowana ta po-
trzebna. Więc mamy to, czego nie chcie-
liśmy mieć planując reformę w latach 90. 
Ale z punktu widzenia interesu psychia-
trów, których jest za mało, taki system, 
który finansuje udzielanie usług, dla oso-
bistych budżetów jest często korzystny. 
W  dużej części dla lekarzy, zwłaszcza 
tych, którzy umieli znaleźć się w nowych 
regułach, odczuwają w nowym systemie 
istotną zmianę na korzyść.

P: Czyli część osób pracujących 
w  systemie ochrony zdrowia nie musi 

postrzegać tego systemu jako nieefek-
tywnego. 

MB: Tak, nie postrzegają tego, że 
jest zła reguła, zły paradygmat, uważają 
raczej, że mogłoby być więcej środków, 
co pozwoliłoby poprawić wycenę świad-
czeń i podnieść limity.

P: Czyli, że jeśli coś nie działa, to 
przyczyną jest mało pieniędzy. Jak 
otworzymy kolejne gabinety i  będzie-
my mieli pieniądze na kolejne usługi, to 
będzie lepiej.

MB: To jest jedna rzecz, a druga, to 
jednak w  dużych ośrodkach miejskich, 
gdzie skupia się większość specjalistów, 
potrzeby wyglądają inaczej niż 25 lat 
temu. Np. dzisiaj w Warszawie jest wielki 
rynek usług komercyjnych w  obszarze 
zdrowia psychicznego, czego 20-25 lat 
temu nie było. System się przesunął, ale 
zostawił tych, którzy najbardziej potrze-
bują. To jest chyba największy wyrzut 
sumienia jaki możemy mieć.

P: Mamy naprawdę dużo pacjen-
tów wymagającej przewlekłej opieki.

MB: Chorzy z rozpoznaniem schizo-
frenii to prawie 200 tys. osób, to wielka 
populacja, która w tym systemie została 
zaniedbana. Oczywiście mamy wiele lo-
kalnych udanych praktyk, to nie jest tak, 
że się nic nie dzieje w Polsce. Ale jest wie-
le obszarów bardzo zaniedbanych. Wciąż 
mamy duże szpitale psychiatryczne i pa-
radoks na skalę europejską, że jeszcze 
wydłuża się czas pobytu w szpitalu, kie-
dy w Europie się skraca.

P: W  tym roku, przed wyborami, 
głos psychiatrów dotyczący złego fi-
nansowanie psychiatrii został wysłu-
chany i  Agencja Oceny Technologii 
Medycznych jako jeden z  pierwszych 
obszarów, który zobiektywizowanej 
ocenie miał zostać poddany, wybrała 
psychiatrię. Dostaliśmy wyniki tej oce-
ny...

MB: Gdyby można było centralnie 
ustalić ceny wszystkiego, to Związek Ra-
dziecki nigdy by nie upadł, a tą drogą po-
szła Agencja, jeśli chodzi o usługi psychia-
tryczne. Wyszły z tego jakieś koszmarne 
absurdy. Założono, że nadal będzie się 
płacić za pojedynczą usługę. W  opiece 
środowiskowej to błąd. Na dodatek  np. 
ta sama porada diagnostyczna zależno-
ści od poradni w jakiej pracuje lekarz bę-
dzie miała inną cenę, różniącą się o kilka 
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czy kilkanaście groszy. Jakieś absurdy. 
Wycena dziennych oddziałów rehabili-
tacyjnych w stosunku do dziennych od-
działów ogólnopsychiatrycznych spadła 
o połowę i połowę mniej w stosunku do 
tego co dzisiaj - to w ogóle katastrofa. Te 
oddziały, które są tak bardzo potrzebne, 
mogą przestać istnieć. Zawsze walczyli-
śmy o oddziały przy szpitalach ogólnych, 
wskazywaliśmy, że jeśli pacjent jest do-
datkowo chory somatycznie, to powinno 
być uwzględnione w  stawce. No to co 
mamy w  propozycjach agencji taryfika-
cji? Zmniejszenie stawki dla oddziałów 
dla chorych somatycznie. 

P: Generalnie, chyba większość 
procedur psychiatrycznych została 
oceniona tak samo lub niżej? Ciekawe, 
czy w  wycenie uwzględniono fakt, że 
w ostatnich latach w wielu placówkach 
doszło na przykład do wprowadzenia 
oszczędności kosztem liczby persone-
lu, ograniczania procedur diagnostycz-
nych poniżej minimalnych standar-
dów?

MB: Obawiam się, że nie i  to jest 
jedna z  przyczyn, dla których ten rezul-
tat jest tak koszmarny. Jednak odpowie-
dzialna instytucja publiczna powinna 
wiedzieć co robi. Czyli to co zrobił AOTM 
jest nieodpowiedzialne, oparli się na da-
nych nie analizując ich wiarygodności. 
Policzono, podzielono, tyle wyszło, po-
dano to bez głębszej analizy. Tymczasem 
taryfy mają zwykle arbitralny charakter. 
Funkcja taryf może być wyrazem jakiejś 
polityki ustalania priorytetów. Przykła-
dem tego jest właśnie kardiologia inwa-
zyjna. W psychiatrii, gdyby to miało być 
dobrze zrobione, to najpierw powinny 
być ustalone standardy, tu jest głównie 
praca ludzka, więc ile i  jakich osób po-
trzeba, żeby te zadania wykonać, no i ile 
powinni zarabiać, i  wtedy wyjdzie nam 
wycena. I  wtedy jeszcze możemy mieć 
obszary, które chcemy rozwijać, czyli 
wtedy możemy dodatkowo zachęcać, 
żeby aktywność przesuwała się w  tym 
kierunku, czyli wtedy ta taryfa może 
być wyższa. Tymczasem założenia, które 
przyjęła agencja, okazały się biurokra-
tyczne. Jeżeli zostaną przyjęte, to system 
się dostosuje, ale beneficjentem będą 
głównie duże szpitale psychiatryczne, 
bo nawet niewielka zwyżka nakładów 
na leczenie stacjonarne powoduje dużą 

poprawę finansowania szpitali psychia-
trycznych. 

P: Centra zdrowia psychicznego, 
opieka środowiskowa, poradnie...

MB: ...wszystkie oddziały dzienne, 
rehabilitacja – niczego nie zyskają.

P: Psychiatria nie była nigdy prio-
rytetem. Jako taki atak na psychiatrię 
odbieraliśmy to, co się działo wokół 
uchwalania ustawy o zdrowiu publicz-
nym. W  końcu udało się ocalić pewną 
niezależność i  szansę na to, żeby jed-
nym z priorytetów polityki zdrowotnej 
Państwa była psychiatria. Zatem w  ja-
kim miejscu się teraz znajdujemy i  ja-
kie szanse przed psychiatrią się rysują, 
a jakie zagrożenia? 

MB: Nastąpiła zmiana rządu, więc 
przynajmniej teoretycznie jest szansa 
na rewizję tego, co było w  ostatnich 
latach. Chociaż muszę powiedzieć, że 
przez ostatni rok było pewne ożywienie, 
również przy okazji tych nieszczęśliwych 
pomysłów, żeby zlikwidować odrębny 
Narodowy Program Ochrony Zdrowia 
Psychicznego. To uruchomiło debatę, 
wcześniej też było kilka miesięcy, gdy 
wydawało się, po zmianie ministra zdro-
wia i  wiceministra, który nadzorował 
psychiatrię, że problemy zdrowia psy-
chicznego zaczynają być dostrzegane . 
To, co przygotowała AOTM, to jest krok 
wstecz. NPOZP przetrwał, chociaż został 
okrojony o  profilaktykę i  promocję. Nie 
ma jednak narzędzi dających szansę, że 
kolejna edycja NPOZP będzie skuteczna, 
bo nie mamy na razie odrębnego budże-
tu na program i nie mamy jasno przypi-
sanej odpowiedzialności, kto za ten pro-
gram będzie odpowiadał. Czy nowy rząd 
będzie w stanie, w nawale różnych spraw 
i problemów politycznych, które się dzie-
ją wokół, wziąć się za zdrowie psychiczne 
jako jeden z priorytetów, to zobaczymy. 

P: Zostawiając z  boku burzliwe 
przyjęcie nowego rządu jako całości, 
to jak spojrzymy na Ministerstwo Zdro-
wia, to praktycznie nie ma tam polity-
ków – przeważają fachowcy. 

MB: Rzeczywiście, większość obec-
nego kierownictwa MZ to są partnerzy 
do rozmowy o  psychiatrii, wprawdzie 
nie wywodzą się wprost z  tego obsza-
ru, ale zajmując się przez wiele lat zdro-
wiem publicznym i  polityką zdrowotną 
mają wystarczająco dużą wiedzę i  do-

świadczenie. Bezpośrednio psychiatrię 
ma nadzorować Jarosław Pinkas, osoba 
która ma dość duże doświadczenie, był 
już wiceministrem zdrowia, ma wszelkie 
cechy do tego, żeby być poważnym part-
nerem do zmiany pozycji zdrowia psy-
chicznego i uczynieniu z tego priorytetu.

P: Kilka dni temu odbyło się spotka-
nie suicydologów z  ekspertami zagra-
nicznymi realizującymi narodowe pro-
gramy zapobiegania samobójstwom. 
Nowy Minister Zdrowia wystosował 
list bezpośrednio do uczestników tego 
spotkania, wysyłał swojego przedsta-
wiciela i  podkreślił wagę zagadnienia 
dla zdrowia publicznego. 

MB: Moim zdaniem, w  obszarze 
zdrowia możemy spodziewać się bar-
dziej partnerskich relacji pomiędzy 
głównymi interesariuszami a  minister-
stwem. To jest niezwykle ważne, bo przez 
ostatnie lata daleko odeszliśmy od part-
nerstwa. Druga rzecz, która może napa-
wać nadzieją jest to, że będą inne zasady 
finansowania. Odejście od takiej skrajnej 
komercjalizacji, w  kierunku której idzie-
my, jest potrzebne. W przypadku dużych 
podmiotów, przede wszystkim szpitali 
wprowadzenie formuły non profit, czyli 
nie dla zysku, mogłoby być korzystne. 
Sądzę, że mniejsze placówki będą dzia-
łać w  dotychczasowej formule. Nato-
miast istotne będą zasady finansowania, 
i  możliwość odchodzenia od płacenia 
za usługę na rzecz budżetu globalnego. 
Gdyby zmiany poszły w  tym kierunku, 
to dałoby szanse na rozwój psychiatrii 
środowiskowej. Tu, jak pokazują do-
świadczenia innych krajów korzystnym 
rozwiązaniem jest budżet globalny za 
całościową opiekę nad jakąś populacją, 
np. powiatu czy dzielnicy dużego miasta 
. Gdyby tu było zrozumienie: zacznijmy 
od zdrowia psychicznego i  przejdźmy 
na taki system, to przy nawet niewiel-
kim zwiększeniu środków okazałoby się, 
że z punktu widzenia pacjentów i celów 
zdrowia publicznego to dużo bardziej 
korzystne. Oczywiście z  wyjątkiem du-
żych szpitali psychiatrycznych, no bo nie 
ma cudów, jeśli dzisiaj ¾ środków prze-
znaczamy na leczenie stacjonarne, to 
jest to sytuacja patologiczna. Jeśli chce-
my korzystnej zmiany, to nie możemy 
dalej tego utrzymywać.

P: W takim razie pytanie, na ile śro-

rozmowa



13PSYCHIATRA/PISMO dla praktyków/ zima 2015

dowisko psychiatrów jest w stanie mó-
wić jednym głosem? Są różne sprzecz-
ne interesy, związane oczywiście z tym, 
że mamy „krótką kołdrę”. Na ile zmiana 
jest możliwa?

MB: Na psychiatrię na rok 2016 fak-
tycznie jest w planie NFZ mniej środków 
niż w  tym roku. Utrzymany jest duży 
niższy odsetek wydatków na psychia-
trię niż średnia Europejska. Zagrożenie 
jest takie, że zostanie wprowadzony ten 
fatalny taryfikator, że będzie utrzymana 
zasada osobodnia w  leczeniu stacjonar-
nym. Wprowadzanie zmiany zawsze jest 
trudne, ale proces ten można zaplano-
wać, dobrze przygotować i  przeprowa-
dzić, ograniczając czy łagodząc to, co 
może być przeszkodą. Pierwszym wa-
runkiem jest, żeby zdrowie psychiczne 
zostało uznane za priorytet. Jeśli nie, to 
nie mamy o czym rozmawiać. Jeśli cho-
dzi o  NPOZP, to dotąd wola polityczna 
ograniczała się do deklaracji. Z działania-
mi było gorzej. 

P: A co z deklaracjami zgłaszanymi 
w czasie kampanii wyborczej?

MB: Jeśli chodzi o  pomysły doty-
czące ochrony zdrowia, to przejście na 
finansowanie z  budżetu wydaje mi się 
ryzykowne. Zachowałbym składkę, bo 
dzisiaj pieniądze na zdrowie zależą od 
tego ile zarabiamy. Więcej zarabiamy, 
większe składki i  stąd NFZ ma więcej 
pieniędzy. Wydaje się, że w najbliższych 
latach będzie silna presja na wzrost wy-
nagrodzeń. Na dodatek spada bezrobo-
cie. Prognozy różnych instytucji mówią, 
że wzrost gospodarczy będzie wyższy 
niż średnia w  Europie i  wynagrodzenia, 
obecnie zaniżone, będą rosły. Natomiast 
w  przypadku finansowania z  budżetu 
bylibyśmy narażeni na coroczny przetarg 
przy okazji uchwalania ustawy budże-
towej. Inne sektory mogą być wówczas 
bardziej skuteczne.   

P: A  na ile psychiatrzy, żeby były 
zmiany w  psychiatrii, powinni stawać 
się politykami na różnych szczeblach: 
lokalnych i  centralnych? Jak, patrząc 
z  Pańskiej perspektywy, psychiatrzy 
radzą sobie w dogadywaniu się z poli-
tykami?

MB: Komercjalizacja spowodowała, 
że dużo naszych koleżanek i  kolegów 
zajęło się zarabianiem pieniędzy. Gdy 
pojawiły się takie możliwości, zajęli się 

bardziej swoimi sprawami, a mniej spra-
wami publicznymi. To jest też jakiś spo-
łeczny koszt komercjalizacji. Podobnie 
jak to, że psychiatrzy zwykle się bronią, 
czyli działają retroaktywnie, gdy są jakieś 
niepokojące sygnały, zamiast działać 
proaktywnie. We Włoszech to psychia-
trzy wprowadzili do głównego nurtu 
debaty problemy zdrowia psychicznego 
i  opieki psychiatrycznej. Dzisiaj szpita-
le psychiatryczne ciągle są instytucja-
mi opresyjnymi, w  zbyt dużym stopniu 
jak na Państwo demokratyczne. Sami 
psychiatrzy tego nie zmienią, ale bez 
psychiatrów zmian w  psychiatrii też nie 
będzie, więc uważam, że środowisko 
psychiatryczne powinno starać się wpro-
wadzić pewne problemy do głównego 
nurtu debaty publicznej. Pamiętajmy, że 
w  społeczeństwie demokratycznym, jak 
o czymś nie rozmawiamy, to się tym nie 
będziemy zajmować. Na poziomie lokal-
nym bywa lepiej, bo są różne aktywne 
ośrodki, dobre praktyki czy organizacje 
pozarządowe. Na poziomie ogólnokra-
jowym tego się jeszcze nie dopracowa-
lismy, to jest jedna ze słabości naszego 
życia publicznego. Wydaje mi się, że 
w  latach 90., kiedy nie byliśmy tak bar-
dzo urynkowieni, było lepiej. 

P: Czy mamy ludzi, którzy są w sta-
nie w psychiatrii zaplanować i przepro-
wadzić sensowną zmianę?

MB. Tak, ale przede wszystkim po-
trzebna jest wola. Wielu psychiatrów jest 
otwartych na negocjacyjne podejście 
i to co jest wokół psychiatrii, te wszystkie 
organizujące się środowiska, które po-
czuły swoją godność, to na pewno będą 
sojusznicy zmian.

P: Ile czasu potrzeba na przepro-
wadzenie zmian?

MB: Gdyby z budżetu co roku prze-
znaczono oczekiwane przez zespół przy-
gotowujący kolejna edycję NPOZP 100 
milionów na organizację centrów zdro-
wia psychicznego, co daje pół miliarda 
na 5 lat, to po tym czasie mielibyśmy 
zupełnie inną rzeczywistość. Równole-
gle można by zmieniać sposób funkcjo-
nowania dużych szpitali, żeby ich „wy-
gaszanie” lub zmiana profilu działalności 
odbywała się stopniowo i  w  miarę bez-
konfliktowo.

P: Patrząc na nowe ministerstwo 
jako polityk, uważa Pan, że w tym skła-

rozmowa

dzie ma szansę przetrwać kadencję 
i efektywnie działać?

MB: Uważam, że ma taką szansę, bo 
Ministrem Zdrowia nie został polityk par-
tyjny. To jest pewna słabość, ale też pe-
wien walor – podobnie było z prof. Reli-
gą. To może oznaczać, że to ministerstwo 
zostało wyjęte spośród wewnętrznych 
gier i  jeśli nie popełni jakichś błędów, 
może przetrwać. Warto pamiętać, że mi-
nister Radziwiłł ma duże doświadczenie 
w sprawach publicznych, także na pozio-
mie europejskim. Większość wicemini-
strów też nie jest politykami partyjnymi, 
ale nie sa nowicjuszami, nawet został 
jeden z poprzedniej ekipy. Mają szansę, 
pod warunkiem, że otworzą się na dia-
log i  współpracę. Jeśli uznają, że sami 
wszystko zrobią, to nic z tego nie będzie.

P: Rozumiem, że jeśli będzie wola 
obecnego Ministerstwa Zdrowia wpro-
wadzania zmian w psychiatrii, to ci lu-
dzie, którzy tam są...

MB: ...i  znajdą lidera, który weźmie 
to za główny cel swojej aktywności na 
najbliższe kilka lat...

P: Lidera?
MB: Zdecydowanie, musi być lider 

zmian. Taka osoba, mająca jedno zada-
nie - wprowadzenia zmian w  psychia-
trii. Jeżeli to będzie urzędnik mający 
psychiatrię jako jedną ze swoich wielu 
kompetencji, to nie będzie w stanie tego 
procesu efektywnie prowadzić. Dlatego 
to takie ważne... niezmiernie ważne. 

P: Zatem jeżeli będzie wola i znaj-
dziemy lidera to...

MB: Możemy liczyć, że w ciągu kilku 
lat uda się taką dobrą zmianę przepro-
wadzić.

P: Bardzo dziękuję za rozmowę.

Z  Markiem Balickim w  Wolskim Cen-
trum Zdrowia Psychicznego w Warszawie, 
24 listopada 2015 roku, rozmawiał Tomasz 
Szafrański  <cuadrado>
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Lekarzu, reaguj na przemoc! 
rola przedstawicieli ochrony zdrowia w lokalnym systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Dorota Kuźmińska
| Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wśród zadań, jakie przedstawiciele wyżej wymienio-
nych służb mają realizować, jest m.in. uruchamianie, w sytuacji 
podejrzenia przemocy w rodzinie, procedury „Niebieskiej Kar-
ty” oraz działanie w zespołach interdyscyplinarnych ds. prze-
ciwdziałania przemocy w rodzinie i grupach roboczych, które 
mają pracować z rodzinami, w których dochodzi do przemocy.

Przedstawiciele ochrony zdrowia, w  szczególności leka-
rze, bardzo często o przemocy w rodzinie dowiadują się jako 
pierwsi. Ze względu na pozycję społeczną, zaufanie jakim ob-
darzają lekarza pacjenci, może on odegrać bardzo ważną rolę 
w zatrzymaniu przemocy. Rzadko jednak zdarza się tak, że pa-
cjent wprost mówi o tym, że jest ofiarą przemocy w rodzinie.

 

Ofiara przemocy u lekarza
Najbardziej widocznym skutkiem przemocy domowej są 

uszkodzenia ciała będące efektem pobicia. Osoba doznająca 
przemocy w  rodzinie zgłaszając się do lekarza może mówić 
także o różnego rodzaju dolegliwościach fizycznych i psycho-
somatycznych, które mogą świadczyć o przemocy, a których 
nawet ona może nie łączyć ze stresującą sytuacja domową. 

U  ofiar przemocy w  rodzinie obserwujemy szereg pro-
blemów zdrowotnych: neurologicznych, kardiologicznych, 
psychicznych itp. Nie można zapominać, że ofiary przemocy 
w rodzinie żyją w stanie ciągłego zagrożenia, napięcia i stresu, 
co powodować może szereg dolegliwości somatycznych, ta-
kich jak: choroby wrzodowe żołądka, problemy kardiologiczne 
czy dolegliwości związane ze zdrowiem psychicznym, np. za-
burzenia snu, depresja, zaburzenia lękowe, myśli samobójcze, 
nadużywanie środków psychoaktywnych (leki, alkohol), które 
mają pomóc poradzić sobie ze skutkami życia w rodzinie z pro-
blemem przemocy.

Statystyki
Szacuje się, że na świecie około 30% kobiet doznaje prze-

mocy ze strony swojego partnera. Statystyki pokazują, że 20-
35% kobiet szukających pomocy w szpitalach na ostrych dy-
żurach, to ofiary przemocy w rodzinie. Jednak tylko niewiele 
z nich zgłasza ten fakt lekarzowi. Dzieje się tak m.in. z powodu 

W 2010 roku, znoweli-
zowaną ustawą o prze-
ciwdziałaniu przemocy 
w rodzinie, do systemu 
przeciwdziałania przemo-
cy w rodzinie włączeni 
zostali przedstawiciele 
ochrony zdrowia, oświaty 
oraz członkowie gminnych 
komisji rozwiązywania 
problemów alkoholowych. 
Dołączyli oni do policjan-
tów i pracowników socjal-
nych, którzy od wielu już 
lat podejmowali działania 
na rzecz ochrony rodzin 
przed przemocą i od tej 
pory mają wspólnie praco-
wać w ramach lokalnego 
systemu przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie. 

przemoc



Lekarzu, reaguj na przemoc! 
rola przedstawicieli ochrony zdrowia w lokalnym systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Dorota Kuźmińska
| Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
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strachu przed zemstą sprawcy przemocy, zależności finanso-
wej ofiary od sprawcy, przekonania, że nikt nie jest w  stanie 
zatrzymać przemocy i  pomóc w  zmianie sytuacji domowej. 
Okazuje się jednak, że mimo to, osoby doznające przemocy 
w  rodzinie oczekują, że lekarz wprost zapyta je o przemoc – 
o to co dzieje się w ich domu, czy czują się bezpiecznie itp. 

Jak zapytać? 
Warto przede wszystkim nie tyle skupiać się na objawach, 

np. obniżonym nastroju, płaczliwości, poczuciu braku sensu 
życia, ale dopytywać, dociekać, co może być przyczyną takie-
go stanu rzeczy. Kiedy pacjent jako przyczynę złego samopo-
czucia podaje stres, trudną sytuację i problemy rodzinne, po-
winno się dopytać na czym ta trudność polega, co konkretnie 
powoduje stres.

W związku z tym lekarz powinien posiadać nie tylko nie-
zbędną wiedzę na temat zjawiska przemocy w  rodzinie, ale 
także kompetencje w  zakresie prowadzenia rozmowy z  pa-
cjentem, który doznaje przemocy. 

 

Niebieska Karta
W przypadku, gdy podejrzewamy, że pacjent doświadcza 

przemocy ze strony członków rodziny, jesteśmy zobligowani 
uruchomić procedurę „Niebieskiej Karty”. Procedura ta jest 
procedurą interwencyjną, której celem jest zatrzymanie prze-
mocy w  rodzinie. Uruchamiamy ją poprzez wypełnienie for-
mularza „Niebieska Karta” A, formularz dostępny tutaj: 

www.lekarzureagujnaprzemoc.pl/in-

dex.php/prawo/formularze/13-niebie-

ska-karta-a)

Następnie w ciągu 7 dni jesteśmy zobowiązani ten formu-
larz przesłać do przewodniczącego zespołu interdyscyplinar-
nego działającego w każdej gminie i mieście. 

Przewodniczący przekaże tę kartę do zespołu interdyscy-
plinarnego, który podejmie decyzję o formach pomocy dla tej 
rodziny. Najczęściej w  takiej sytuacji powoływana jest grupa 
robocza, w skład której wchodzą przedstawiciele służb i insty-
tucji, którzy znają rodzinę lub którzy pracują na terenie, gdzie 
rodzina zamieszkuje, np. pracownik socjalny, dzielnicowy, pe-
dagog ze szkoły do której uczęszcza dziecko. Do takiej grupy, 
gdy sytuacja tego wymaga, może być też powołany przedsta-
wiciel ochrony zdrowia.

Lekarzu reaguj na przemoc!
Wychodząc naprzeciw potrzebom przedstawicieli ochro-

ny zdrowia, którzy zgłaszają, iż nie posiadają niezbędnej wie-
dzy do rozpoznawania przemocy i  prowadzenia rozmowy, 
została przygotowana strona internetowa www.lekarzure-
agujnaprzemoc.pl, na której znajdują się informacje dotyczą-
ce psychologicznych i  prawnych aspektów przeciwdziałania 
przemocy w  rodzinie, film instruktażowy pokazujący jak po-
winna przebiegać rozmowa z  pacjentem doznającym prze-
mocy w rodzinie, wywiady z lekarzami, którzy już włączyli się 
w proces przeciwdziałania przemocy w rodzinie, itp. <cuadrado>

Została wydana także książka pt. 
„Lekarzu reaguj na przemoc”.

Jeśli są Państwo zainteresowani 
bezpłatnym otrzymaniem powyż-
szej publikacji prosimy o kontakt 
z Państwową Agencją Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych. 

E-mail: parpa@parpa.pl
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relacjeV Warszawskie 
Sympozjum 
Psychiatryczne 

PRZEMOC 
Agnieszka Kałwa, 
Iwona Patejuk-Mazurek, 
Marta Scattergood, 
Tomasz Szafrański

Trochę historii
Na początku tej relacji wypada cofnąć się o kilka lat, bo-

wiem historia Warszawskich Sympozjów Psychiatrycznych się-
ga 2005 roku, gdy po XXXV Zjeździe PTP w Warszawie członko-
wie nowego zarządu oddziału warszawskiego, kolega Tadeusz 
Parnowski i Tomasz Szafrański wpadli na pomysł cyklicznej im-
prezy, która miała integrować środowisko mazowieckich psy-
chiatrów i wymyślili jej nazwę. I sympozjum odbyło się 25-26 
lutego 2005 i nosiło tytuł „Samobójstwa”. Od początku przyjęto 
tematyczną, przekrojową i, w miarę możliwości, interdyscypli-
narną formułę konferencji. Wtedy też ustalono, że tytuły po-
szczególnych konferencji będą zawsze składały się z jednego 
słowa: „Psychogeriatria” (25-26 lutego 2006), „Diagnoza” (23-24 
lutego 2007), „Przebieg” (8 marca 2008). Sympozjum w  2009 
nie odbyło się – oddział warszawski współorganizował wów-
czas konferencję „Zagłada chorych psychicznie podczas II woj-
ny światowej – pamięć i historia”, która odbyła się w Warszawie 
4-6 grudnia 2009 roku. Powrót do idei konferencji będącej 
forum dla mazowieckich psychiatrów wiązał się z  nieoczeki-
waną zmianą zarządu oddziału warszawskiego PTP, do której 
doszło pod koniec 2014 roku, przed upływem pełnej kadencji. 
V Warszawskie Sympozjum Psychiatryczne „Przemoc” zostało 
pomyślane zatem jako konferencja, która zgromadzi, w miarę 
możliwości, przedstawicieli psychiatrycznych ośrodków aka-
demickich stolicy, ale także jako spotkanie członków PTP (oso-
by opłacające składkę miały bezpłatny wstęp na konferencję).

Uroczysta sesja 
Centralnym, z  tego punktu widzenia, wydarzeniem była 

piątkowa uroczysta sesja oddziału Warszawskiego PTP. Jej 
pierwsza część była poświęcona uhonorowaniu i podziękowa-
niom dla wieloletniego redaktora naczelnego Nowinek Psychia-
trycznych – dr Tomasza Jaroszewskiego. Następnym punktem 
był wykład im. Prof. Jana Mazurkiewicza (tradycja honorowych 
wykładów „mazurkiewiczowskich” jako wyróżnienia dla uczo-
nych przyznawanego przez Oddział Warszawski PTP została 

zainicjowana przez kol. Szafrańskiego na początku tego wieku). 
Tegoroczny wykład im. Prof. Mazurkiewcza zatytułowany 

„Problemy z chorobą psychiczną” wygłosił pan profesor Stani-
sław Pużyński. Nie wiedzieliśmy wówczas, że będzie to ostatni 
wykład Pana Profesora. Do inicjatywy budowy pomnika upa-
miętniającego zagładę chorych psychicznie nawiązywał wy-
kład kol. Tadeusza Nasierowskiego, zaś potem kol. Marek Balic-
ki opowiedział o możliwościach i zagrożeniach rysujących się 
przed psychiatrią „po wyborach”. Następnie z  jego udziałem, 
na zakończenie tej sesji, odbyła się dyskusja o sytuacji psychia-
trii na Mazowszu. Wzięła w niej udział konsultant wojewódzka 
ds. psychiatrii Maria Radziwoń-Zaleska, Dyrektor Domu pod 
Fontanną Katarzyna Boguszewska oraz kol. Jacek Wciórka.

Psychiatria sądowa w teorii i praktyce
Cały pozostały program konferencji był poświęcony wie-

lostronnemu i  interdyscyplinarnemu ujęciu problemu prze-
mocy. Pierwsza poranna sesja była tematycznie najbliższa 
Klinice Psychiatrii Sądowej, w której odbywało się sympozjum. 
Jak sugeruje tytuł, dotyczyła nie tylko założeń teoretycznych, 
ale i  praktyki. Rozpoczęło ją wystąpienie prof. Janusza Heit-
zmana, który przedstawiając uwarunkowania przemocy i agre-
sji wśród osób z zaburzeniami psychicznymi wskazał również 
na kwestie istotne z  punktu widzenia bezpieczeństwa nas – 
praktyków. Wystąpieniu towarzyszył krótki film z oddziału KPS 
przedstawiający atak pacjenta na pielęgniarza – kilka sekund, 
które mogą mieć decydujące znaczenie dla zdrowia i życia. 

Kolejna prezentacja dr Doroty Parnowskiej przedstawia-
ła Klinikę Psychiatrii Sądowej z  perspektywy oddziaływań 
Zespołu Psychologów KPS wobec osób z  zaburzeniami psy-
chicznymi, które popełniły czyn prawnie zabroniony. Praca 
psychologów obejmuje cztery grupy terapeutyczne w różnych 
podejściach (m.in. psychodynamiczne, poznawcze, dialektycz-
no-behawioralne), treningi umiejętności społecznych, trening 
metapoznawczy, treningi funkcji poznawczych, psychoeduka-

V Warszawskie 
Sympozjum Psychia-
tryczne odbyło się 
w dniach 5-6 listopa-
da w nowoczesnej 
Sali Wykładowej Klini-
ki Psychiatrii Sądowej 
w IPiN w Warszawie.

Zdjęcia str 16-25: redakcja PSYCHIATRY
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cję, pracę grupową z rodzinami, aksjoterapię, spotkania indy-
widualne. Towarzyszy temu szereg oddziaływań grupowych 
prowadzonych przez terapeutów zajęciowych, uzależnień 
i sportowych. Objętość, w całości graficznie przedstawionego 
programu tygodniowego (poniedziałek-niedziela), wymagała 
więcej niż jednego slajdu.

Ostatnia wspólna prezentacja dr Leszka Ciszewskiego – 
dyrektora ROPS w  Starogardzie Gdańskim oraz dr Andrzeja 
Axera – specjalnego gościa sympozjum, dyrektora Columbia 
Care Services z  Oregonu dotyczyła przywracania autonomii 
psychicznie chorym sprawcom przestępstw. Wystąpienie po-
zostawiło wrażenie dużej różnicy pomiędzy systemem w USA 
i w Polsce, w której, pomimo pewnych zmian prawnych, nadal, 
mimo dobrze funkcjonujących ośrodków zamkniętych, braku-
je dobrej opieki ambulatoryjnej dla osób chorych, które popeł-
niły przestępstwo. Bardzo ważne było zwrócenie uwagi na re-
lację terapeutyczną z pacjentem, której wartość jest kluczowa 
dla motywacji do leczenia i pozostania w ośrodku. 

Sesja wzbudziła dużo emocji ze strony audytorium. Po-
jawiły się komentarze na temat trudnej sytuacji psychiatrii 
w  Polsce, braku dostępu do terapeutów w  sytuacji ciągłych 
„cięć budżetowych” i  kontrastu, który tworzą na tym tle wa-
runki terapii pacjentów KPS. Na szczęście niektóre głosy pu-
bliczności podawały, że istnieją również inne „wyspy” dobrych 
możliwości terapeutycznych w  Warszawie, nie tylko wobec 
osób, które popełniły przestępstwo. Spotkanie podsumowało 
stwierdzenie, że zwłaszcza w  trudnej sytuacji psychiatrii do-
brze jest doceniać to, co się w Polsce udaje.

Piątkowe popołudnie
Po lunchu, który serwowała uczestnikom działająca pod 

patronatem Fundacji eFkropka spółdzielnia socjalna zajmują-
ca się cateringiem, rozpoczął się cykl sesji popołudniowych. 
Dr Iwona Koszewska mówiła o tym, co robić, a czego nie ro-
bić w kontakcie z pacjentem z myślami samobójczymi, dzieliła 

się również swoim doświadczeniem dotyczącym zasad oceny 
ryzyka. Następna sesja, którą prowadził prof. Marcin Wojnar 
i dr Sokół-Szawłowska była sesją pod patronatem Państwowej 
Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. PARPA – 
współorganizator seminarium, zaproponował interdyscypli-
narne podejście do problemów przemocy w rodzinie. O tym, 
co powinien wiedzieć i  zrobić lekarz psychiatra, niezwykle 
zajmująco mówili psycholog Mariusz Moderski i prawnik Grze-
gorz Wrona. W materiałach, które otrzymali uczestnicy, znala-
zło się kilka wydawnictw PARPY, między innymi książka Sylwii 
Kluczyńskiej i  Grzegorza Wrony „Lekarzu reaguj na przemoc! 
Przewodnik dla pracowników ochrony zdrowia.”

Międzygeneracyjny przekaz traumy 
Pomimo późnej pory, około 50 osób wzięło udział w ostat-

niej tego dnia sesji. Prowadząca Marta Scattergood opisała ją 
w następujący sposób:

Na miejscu obozu hitlerowskiego dla polskiej młodzieży 
przy ul. Przemysłowej w Łodzi stoją dziś bloki. Rośnie tam gru-
sza, przypominająca (ta sama?) „winną” lub „krwawą”, jak na-
zywały to drzewo dzieci – więźniowie. Za zjedzenie „winnych” 
gruszek groziła okrutna kara. Bywała nią śmierć.

Obóz przy Przemysłowej to miejsce zapomniane. Ocalali, 
w większości już umarli, zabierając ze sobą świadectwo okru-
cieństwa, jakiego doświadczyli od dorosłych i  nazbyt często 
od siebie nawzajem. Poczucie winy, wstyd, upokorzenie, prze-
rażenie, głód, śmierć – o tym było milczenie ocalałych. Piekło 
przeżyć zamienia się w  piekło milczenia, do którego trafiają 
kolejne pokolenia. Ich dzieci, wnuki... Skrywane, traumatyczne 
wydarzenia odciskają piętno na funkcjonowaniu rodzin żyją-
cych w swoistym niewypowiedzeniu.

Autorka filmu, Urszula Sochacka, filmem „Nie wolno się 
brzydko bawić” nie tylko przywraca pamięci żywych obóz przy 
Przemysłowej, ale przede wszystkim szuka zrozumienia dla 

V Warszawskie Sympozjum Psychiatryczne
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swojego nieżyjącego ojca, dziecięcego więźnia i zrozumienia 
dla siebie – skażonej przez obozową traumę ojca córce.

Ten przejmujący obraz stanowi kanwę do rozmowy 
o  międzygeneracyjnym przekazie traumy, w  którym oprócz 
reżyserki udział bierze prof. Katarzyna Prot-Klinger, posiada-
jąca wieloletnie doświadczenie w pracy z Dziećmi Holocaustu 
i Drugim Pokoleniem

Przemoc i dzieci
Kolejnego dnia, w sobotę, poranna sesja związana z ob-

szarem psychiatrii dziecięcej rozpoczęła się od wykładu prof. 
Katarzyny Prot, która niejako kontynuowała temat traumy 
i  zwracała uwagę na traumę wczesnodziecięcą jako przyczy-
nę psychozy w dorosłym życiu, prezentując temat w oparciu 
o własne doświadczenia kliniczne, ale i rys historyczny związa-
ny z rozwojem tego rodzaju myślenia o psychozie. 

Kolejny wykład dr Andrzeja Jakubczyka zatrzymywał słu-
chaczy w  temacie wpływu doświadczeń traumatycznych na 
zaburzenia psychiczne w wieku dorosłym. Dr Jakubczyk pod-
kreślał, w oparciu o wiedzę światową oraz własne badania, jak 
wiele osób z rozpoznaniem uzależnienia od alkoholu doświad-
czyło traumy seksualnej w  dzieciństwie. Okazuje się, że tego 
rodzaju doświadczenia traumatyczne przeważają u osób uza-
leżnionych od alkoholu w porównaniu z innymi rozpoznaniami 
psychiatrycznymi. Wykład skłania do refleksji na temat myśle-
nia o interwencjach wobec osób uzależnionych od alkoholu. 

Kolejna prezentacja wygłoszona przez dr Barbarę Rem-
berk i Piotra Niwińskiego dotyczyła bullyingu w szkole i w od-
dziale. Autorzy, wraz z  innymi członkami Zespołu Kliniki Psy-
chiatrii Dzieci i Młodzieży IPIN, przeprowadzili badania, które 
wskazują, że w  różnych grupach wiekowych pewne zacho-
wania (np. zabranie komuś jego torby w ramach żartu) mogą 
być spostrzegane jako przemoc lub jako zwykłe zachowanie 
w  grupie koleżeńskiej nie wymagające interwencji. Oznacza 
to, że przemoc jest trudna już na etapie konceptualizacji pro-

blemu, a nie tylko planowania interwencji.
Ostatnie dwa wystąpienia dotyczyły terapii rodzin w za-

burzeniach zachowania z perspektywy różnych podejść zwią-
zanych głównie z terapią poznawczo-behawioralną (dr Gabrie-
la Jagielska), a także sytuacji psychiatrii dzieci i młodzieży na 
Mazowszu. Ostatnie z  zagadnień zostało poruszone przez dr 
Agatę Brzozowską – konsultanta wojewódzkiego ds. psychia-
trii dzieci i młodzieży. Zagłębiliśmy się w różnych trudnościach 
związanych z systemem opieki zdrowotnej, który stawia kolej-
ne wymagania i ograniczenia, efektem czego jest biznesowo-
-instrumentalne traktowanie i pacjenta, i lekarza. Zastanawia-
no się nad możliwymi rozwiązaniami w tej sytuacji.

Sesja zgromadziła nie tylko znanych wykładowców, ale 
także znakomitych profesjonalistów w  tej dziedzinie pośród 
słuchaczy. Dzięki temu komentarze podsumowujące wystą-
pienia miały dużą wartość. Zwracano uwagę na pewne niedo-
cenienie w sesji tematu przemocy wobec niemowląt i małych 
dzieci. Podkreślano wartość i potrzebę szkolenia lekarzy w tej 
ciekawej i  zarazem pełnej wyzwań specjalizacji psychiatrycz-
nej. 

Neurobiologia przemocy
Uczestnicy przedpołudniowej sesji „Neurobiologia prze-

mocy” mogli czuć się trochę jak Alicja w  krainie czarów. Po-
przedni dzień i  wcześniejsza sesja – raczej humanistyczne, 
nastawione na emocje, choć trudne, czyli przemoc. A tu? Naj-
pierw pani profesor Agata Szulc nie tylko opowiadała o oso-
bowości dyssocjalnej na przykładzie Agenta Jej Królewskiej 
Mości 007, ale też pokazywała, co dzieje się w  mózgu takiej 
osoby. To nie błąd w użyciu słowa „pokazywała” – to właśnie 
przy pomocy funkcjonalnego rezonansu magnetycznego 
(fMRI) określa się „mapy zachowań mózgu” w reakcji na różne 
bodźce. W porównaniu z określonym wzorcem (skany mózgu 
osób bez zaburzeń osobowości) dokładnie widać, które struk-
tury mózgu są odpowiedzialne za pojawianie się negatywnych 
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emocji, impulsywności i innych cech charakterystycznych dla 
np. osobowości dyssocjalnej. Badania tego typu mogą mieć 
w  przyszłości również praktyczne zastosowania, jeśli chodzi 
o inne zaburzenia, czy choroby psychiczne. Możliwe, iż mogą 
stanowić markery ryzyka rozwoju tych chorób i  pomagać 
w monitorowaniu leczenia. 

Drugi wykład przeniósł nas jeszcze głębiej w świat „szkieł-
ka i oka”. Medycyna oparta na faktach, czyli skuteczność farma-
kologicznego leczenia agresji. Metaanalizy badań klinicznych 
w  tym obszarze, przytaczane przez profesora Pawła Mierze-
jewskiego, nie pozostawiały złudzeń – najskuteczniejszym 
lekiem „antyagresywnym” jest klozapina. Według prelegenta, 
jest ona również jedynym prawdziwym atypowym lekiem 
neuroleptycznym. W  wykładzie była również mowa o  sku-
teczności benzodiazepin oraz leków przeciwpadaczkowych 
w opanowaniu stanów agresji.

Sesję kończył wykład dr Iwony Patejuk-Mazurek, który do-
tyczył codzienności klinicznej – praktycznych aspektów opa-
nowania pobudzenia i agresji. Doktor Mazurek wskazywała na 
konkretne leki lub ich grupy skuteczne w tych stanach w za-
leżności od rozpoznania. Znalazł się tu zarówno haloperidol, 
najbardziej użyteczny w formie domięśniowej, benzodiazepi-
ny, gdy pobudzenie nie wynika z  psychozy, ale jest bardziej 
„behawioralne”, ale też leki przeciwpadaczkowe w  stanach 
z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego. Prelegent-
ka zwróciła także uwagę na rozszerzone wskazania tiapridu do 
opanowania pobudzenia i  agresywnych zachowań – oprócz 
populacji osób z otępieniem, również podczas odstawiania al-
koholu i w zespole majaczeniowym oraz u dzieci od 6 r.ż. 

Różne oblicza przemocy
Po tych wykładach płynnie przeszliśmy do następnej sesji 

„Przemoc – różne oblicza”. Pan doktor Sławomir Jakima, woje-
wódzki konsultant ds. seksuologii, jak zwykle barwnie opowia-
dał o zagadnieniach seksu, tym razem – przemocy seksualnej. 

Podkreślał relacje w rodzinie, będące podstawą patologii w za-
chowaniach seksualnych. Przedstawiał akty prawne odnoszące 
się do tego zagadnienia oraz szczegółowo opisywał pedofilię, 
kazirodztwo, wskazując na cechy osobowości sprawców prze-
mocy seksualnej i czynniki sprzyjające takim zachowaniom.

Pani Renata Durda, kierownik Pogotowia Niebieska Linia, 
przedstawiała zagadnienia przemocy w rodzinie, rozpoczyna-
jąc od statystyk dotyczących rozpowszechnienia na świecie 
i  w  Polsce, kosztach pomocy medycznej dla ofiar przemocy 
i procedurze Niebieskiej Karty. Pomoc ofiarom wymaga współ-
działania specjalistów wielu dziedzin. W tym kontekście Pani 
Durda wskazywała na dysproporcję pomiędzy ilością reali-
zowanych procedur Niebieskiej Karty, a  ilością pracowników 
ochrony zdrowia, do których zwracają się ofiary przemocy, 
proponując jednocześnie pomoc w  postaci algorytmów po-
stępowania w przypadku podejrzenia przemocy w rodzinie.

W ostatnim wykładzie tej sesji, profesor Andrzej Kokoszka 
pokazywał, jak z perspektywy psychoanalizy i terapii poznaw-
czo-behawioralnej należy rozumieć mechanizmy agresji. I tak, 
według psychoanalizy, przemoc jest rozumiana jako reakcja 
skierowana przeciwko przytłaczającemu jednostkę poczuciu 
bezradności, a nadmierna ekspresja – jako odpowiedź na po-
czucie bezradności i  niemożności kontrolowania otoczenia. 
Osoba agresywna to człowiek wytrącony z wewnętrznej rów-
nowagi psychicznej, potrzebujący wsparcia. Według podejścia 
behawioralnego agresja to społecznie wyuczone zachowanie 
i  jeden ze sposobów radzenia sobie ze stresem w sytuacjach 
braku poczucia wpływu na źródło stresu (koncepcje poznaw-
cze). W  podsumowaniu profesor Kokoszka przedstawiał róż-
ne strategie wywoływania korzystnych zachowań w  leczeniu 
agresji.

Ta część konferencji zakończyła się smacznym akcentem, 
czyli przerwą na posiłek, w czasie której potrawy serwowała, 
podobnie jak dzień wcześniej, spółdzielnia społeczna tworzo-
na przez Fundację eF Kropka.

V Warszawskie Sympozjum Psychiatryczne
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Handel ludźmi
Wiele emocji wzbudziła kolejna sesja poświęcona pracy 

z  ofiarami handlu ludźmi. Działalność La Strady – Fundacji 
Przeciwko Handlowi Ludźmi i  Niewolnictwu – przybliżyła jej 
Prezeska Irena Dawid-Olczyk. Potem przejmujący opis do-
świadczeń w  pracy z  ofiarami przedstawiła Iwona Grobel. 
W prowadzonej przez dr Joannę Krzyżanowską dyskusji wzięła 
również udział Alicja Multarzyńska. Tematem, który pojawił się 
tutaj, był jakże aktualny problem uchodźców. Panelistki zwra-
cały uwagę na trudności, które rodzą aspekty różnic kulturo-
wych, poczynając od podstawowych problemów w kontakcie 
związanych z barierą językową, po bardziej złożone, związane 
ze sposobem przeżywania objawów czy motywacją do otrzy-
mywania pomocy.

Psychiatria, przemoc, wojna i seks
Kolejna sesja rozpoczęła się od wykładu dr Piotra Świta-

ja, który szczegółowo omówił zagadnienie przemocy symbo-
licznej, prof. Tadeusz Parnowski podkreślał narastające zjawi-
sko przemocy wobec osób starszych i  jego uwarunkowania 
związane także ze zmianami społecznymi i kulturowymi. Prof. 
Maria Załuska przedstawiła analizę dotyczącą kierowania bez 
zgody do domów pomocy społecznej. Jej wykład nosił zna-
czący tytuł „Przemoc opiekuńcza”. Dr Radosław Tworus zwró-
cił z  kolei uwagę na pozostające w „szarej strefie” i  wciąż nie 
uregulowane zjawisko stosowania przymusu wobec pacjen-
tów przejawiających zaburzenia świadomości, agresję i  inne 
zachowania niebezpieczne, ale związane ze stanem soma-
tycznym i  przebywających na oddziałach ogólnych. Ostatnie 
w tej sesji wystąpienie należało do Sylwii Szymańskiej z Kliniki 
Psychiatrii i Stresu Bojowego WIM. Jej wykład dotyczył wojny 
i stresu wojennego jako czynników kształtujących zachowania 
przemocowe.

Niezwykle interesujące były spostrzeżenia dotyczące sta-
wiania rozpoznania i różnicowania objawów stresu bojowego. 

Konferencję zwieńczyła sesja „seksuologiczna”. Dr Alek-
sandra Krasowska przedstawiła badania dotyczące czynników 
ryzyka popełnienia przestępstwa przeciw wolności seksualnej. 

O założeniach terapii sprawców przestępstw seksualnych 
mówił doc. Michał Lew-Starowicz .

Wreszcie sytuację seksuologii na Mazowszu przedstawił 
konsultant wojewódzki ds. seksuologii – Sławomir Jakima.

Poszczególne sesje prowadzili członkowie zarządu od-
działu warszawskiego PTP, jednocześnie członkowie komitetu 
naukowego i organizacyjnego sympozjum: Agnieszka Kałwa, 
Joanna Krzyżanowska-Zbucka, Tadeusz Nasierowski, Iwona 
Patejuk-Mazurek, Rodryg Reszczyński (prezes oddziału), Marta 
Scattergood, Marlena Sokół-Szawłowska, Tomasz Szafrański 
(kierownik naukowy i  organizacyjny). Patronem medialnym 
wydarzenia był Kwartalnik Psychiatra. Na kolejnych stronach 
publikujemy refleksje, które specjalnie dla czytelników Psy-
chiatry przygotowali uczestnicy sympozjum. <cuadrado>

V Warszawskie Sympozjum Psychiatryczne
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Doczekałam się 
Iwona Grobel
| Centrum Psychoprofilaktyki i Terapii

No i doczekałam się. Doczekałam się wznowienia war-
tościowego cyklu konferencji, jakim są Warszawskie Sympozja 
Psychiatryczne. I chwała za to obecnemu Zarządowi OW PTP1. 
Mocną stroną WSP zawsze była wartość merytoryczna i  tak 
było tym razem. 

Wiodącym tematem tegorocznej konferencji była prze-
moc. I  tak jak przemoc ma różne oblicza, tak w  czasie 2 dni 
sympozjum dotknięto najprzeróżniejszych jej form i przyglą-
dano się jej na różnych poziomach – od przemocy symbolicz-
nej, do opisów aktów brutalnej przemocy fizycznej i  seksu-
alnej, od przemocy wobec dzieci, do przemocy wobec osób 
starszych, od stosowanej przez przestępców, po przemoc 
ze strony najbliższych, od poziomu neurobiologii agresji, po 
transgeneracyjny przekaz traumy, od rozważań teoretycznych, 
po sfilmowane sceny autentycznych aktów przemocy. Mówio-
no o przemocy dziejącej się w domu, w szkole, w szpitalu, na 
ulicy, w  czasie pokoju i  w  czasie wojny. Mówiono o  ofiarach 
i o sprawcach. 

Poza wykładami wzbogacanymi multimedialnymi pre-
zentacjami pokazano film dokumentalny. I choćby tylko z po-
wodu tej różnorodności potraktowania tematu, V WSP uznać 
mogę za konferencję modelową. Jednak na tym nie poprze-
stanę. Sympozjum bowiem posłużyło nie tylko zdobyciu i po-
szerzeniu wiedzy, ale też integrowaniu naszego środowiska, co 
mnie wydaje się szalenie istotne. Poza gośćmi spoza Mazow-
sza udział brali w nim przedstawiciele wszystkich niemal waż-
nych mazowieckich placówek ochrony zdrowia w  dziedzinie 
psychiatrii, nieznanych szerzej ośrodków, ale też agencji, fun-
dacji i stowarzyszeń. Byli wśród nich lekarze, psychologowie, 
prawnicy, pracownicy domów opieki środowiskowej, kierow-
nicy klinik, konsultanci wojewódzcy, a nawet politycy. Niektó-
rzy z nich zabierali głos jako ofiary przemocy, co w szczególny 
sposób wzbogacało i tak ciekawe dyskusje. Integracji środowi-
ska służyła możliwość spotkań i rozmów w przerwach między 
sesjami. Naprawdę rzadko kiedy spotykam się z sytuacją, kie-
dy to wykładowcy, w tym utytułowane autorytety, nie znikają 
w przerwach i nie spożywają konferencyjnego lunchu w spe-
cjalnie dla nich przeznaczonych pomieszczeniach, tylko gro-
madzą się w kuluarach ze wszystkimi uczestnikami konferen-
cji, piją kawę i posilają się przy wspólnych z nimi stolikach, co 

nie tylko nie tworzyło dystansu, ale było odbierane jako przy-
jazne i służyło otwartości rozmów. Tak, przyjazna atmosfera to 
kolejny wyróżnik sympozjum. 

A zawdzięczamy to p.w. członkom Zarządu OW PTP dbają-
cym o każdy szczegół, sposobowi prowadzenia przez nich se-
sji, a także dogodnym warunkom zapewnionym uczestnikom 
przez Klinikę Psychiatrii Sądowej IPiN, na terenie której całe 
wydarzenie miało miejsce. Poza wygodną salą konferencyjną 
nie do przecenienia była możliwość uczestniczenia w  konfe-
rencji, nawet jeśli ktoś musiał wyjść z  sali wykładowej, gdyż 
w kuluarach zamontowane są głośniki i ekran. 

Poza wiodącym tematem poruszono palącą kwestię psy-
chiatrii w aktualnej sytuacji politycznej, przypomniano o bu-
dowie pomnika upamiętniającego zagładę chorych psychicz-
nie, uhonorowano dr T. Jaroszewskiego za wszystko, co zrobił 
dla naszego środowiska. W  kuluarach można było kupić cie-
kawe książki, uzupełnić kolekcję niezapomnianych Nowinek 
Psychiatrycznych, a firmy farmaceutyczne nie narzucały się ze 
swoją obecnością. Nie można też pominąć faktu, że sympo-
zjum było bezpłatne dla członków PTP. Czyli… jak dla mnie, 
konferencja z moich marzeń. A żeby nie być posądzoną o brak 
obiektywizmu dodam, że o wartości całego wydarzenia niech 
świadczy to, że sala była wypełniona od rana do wieczora (10 
godz. każdego dnia!), a z rozmów w kuluarach wiem, że kole-
dzy docierali zachęcani telefonami przez wcześniej przybyłych 
uczestników. I czyż nie tak powinno być? 

Ostatnią refleksją niech będzie wspomnienie spotkania 
dawno nie widzianego na konferencjach prof. S. Pużyńskiego. 
Wygłosił on wykład im. prof. J. Mazurkiewicza, po czym podpi-
sywał swoją najnowszą książkę. I ja stanęłam w kolejce do Pana 
Profesora aby zdobyć jego dedykację i  przy okazji zamienić 
z nim kilka słów. Nie przypuszczałam wtedy, że Profesor spo-
tyka się z nami w ostatnich godzinach swojego życia. Wspo-
mnienie to, nierozerwalnie związane ze wspomnieniem V WSP, 
pozostanie we mnie na zawsze. <cuadrado>

V Warszawskie Sympozjum 
Psychiatryczne 
refleksje uczestników

1 Od redakcji:  Inicjatorką i orędowniczką wznowienia  
Warszawskich Sympozjów Psychiatrycznych była kole-
żanka Iwona Grobel….. Również jej propozycje zainspi-
rowały ostatecznie tegoroczną tematykę Sympozjum.
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Odwaga 
pomocy

Agnieszka Kałwa   
| Klinika Psychiatrii Sądowej IPIN

Przemoc to zjawisko, którego możemy doświadczyć 
w  każdym momencie życia niezależnie od wieku. Dość ła-
two rozpoznać ją, gdy przybiera formę bezpośredniej agresji. 
Trudniej ją zidentyfikować w bardziej subtelnych odsłonach. 

Przemoc może zmieniać swoje miejsca zamieszkania, 
obywatelstwo, a  nawet tożsamość. Może być efektem prze-
kazywanej transgeneracyjnie traumy. To, czego nie uważamy 
za przemoc w jednym czasie, w innym momencie może być 
spostrzegane jako wymagające takiego określenia i  naszej 
reakcji. Najchętniej wyeliminowalibyśmy przemoc, ale wyma-
gałoby to również uczciwej oceny własnego jej sprawstwa. 

Pomaganie ofiarom przemocy jest możliwe. Wymaga 
jednak odwagi, o którą czasami trudno, zwłaszcza, gdy prze-
moc rozgrywa się w płaszczyźnie prywatnej, a nie publicznej, 
a więc tej mniej chętnie finansowanej przez państwo. Wyma-
ga także spokoju i cierpliwości, może być bowiem długotrwa-
łym procesem, w  trakcie którego niejednokrotnie wrócimy 
do punktu wyjścia, gdy potrzebujący odmówi współpracy. 
Spotkanie doświadczonych w pracy z przemocą profesjona-
listów z różnych stron psychiatrii jest bardzo cenne i na długo 
pozostanie w mojej pamięci. <cuadrado>
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Stawianie 
pytań pomaga 

grać „fair”
Katarzyna Boguszewska   

| Dyrektor Warszawskiego Domu pod Fontanną

Niezwykle interesująca, a  także przejmująca, była dla 
mnie tematyka przemocy – z  niekończącą się liczbą i  rodza-
jem ludzkich przeżyć z nią powiązanych. Z istnienia niektórych 
z nich nawet nie zdawałam sobie sprawy… 

Dla mnie osobiście nie mniej ważne było to, że padły przy 
tym pytania o  istotę zaburzeń psychicznych i samej psychia-
trii – jej miejsca w świecie wiedzy o człowieku i praktyk me-
dycznych. Wreszcie pytania o ochronę zdrowia psychicznego 
w Polsce w związku z nową sytuacją polityczną. Dlaczego?

Unikanie takich pytań osłabia moim zdaniem psychiatrię 
jako dziedzinę medycyny i  obniża wagę zdrowia psychicz-
nego w  świadomości społecznej. Nie służy zwykłemu zaufa-
niu, związanemu z  graniem „fair” i  pozyskiwaniu trwałych 
sprzymierzeńców – w  osobach doświadczających trudności 
psychicznych, decydentów samorządowych, polityków. Eks-
ponowanie tego, co w wiedzy i praktykach psychiatrycznych 
zostało potwierdzone (rozwiązane?) bywa ważne, ale jeśli jest 
jedynym publicznym przekazem, staje się pułapką: po co wo-
bec tego badania i debaty? Po co reformy i środki na nie?

Stawianie takich pytań pomaga też po prostu dokony-
wać codziennych wyborów i nie czuć się z nimi tak samotnie. 
Z prof. Wciórką, który jak zwykle odpowiedzialnie, mądrze i po 
ludzku przekomarzał się z prof. Pużyńskim w kwestii zaburzeń 
psychicznych (choroby czy nie całkiem?) dane jest mi co jakiś 
czas rozmawiać. Ale spotkanie prof. Pużyńskiego i  miły wpis 
do „Dylematów współczesnej psychiatrii” to niecodzienna 
sprawa. Osobiście rozmawiałam z Profesorem tylko dwa razy 
w życiu. Wiele lat temu walczyłam z przemożną chęcią całko-
witego zanegowania psychiatrii jako medycyny i  w  przerwie 
jakiejś konferencji poprosiłam Profesora o  opinię. Otwartość 
i zarazem delikatność, z jaką Profesor zreferował mi wątpliwo-
ści wokół bytu zwanego chorobą psychiczną, było tym, cze-
go wtedy bardzo potrzebowałam. Po 20 latach rozpoznałam 
Profesora w autobusie – odważyłam się podejść i zaprosić do 
Domu pod Fontanną (szczęśliwie mogącego działać a-psy-
chiarycznie, nie anty!). Niestety to się nie ziściło, ale ziściło się 
spotkanie na Sympozjum! <cuadrado>

V Warszawskie Sympozjum Psychiatryczne – refleksje uczestników
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Wina 
i kara

Andrzej Axer
| Columbia Care Services Oregon, USA

W trakcie sympozjum zwiedzałem Klinikę Psychiatrii Są-
dowej IPIN. Wnętrza są imponujące, pracownie i sale rekreacyj-
ne dla pacjentów świetnie wyposażone, a wykończenie całości 
na najwyższym poziomie. To wszystko budzi uznanie dla talentu 
organizacyjnego i wytrwałości Autora przedsięwzięcia. 

Moimi gospodarzami byli ksiądz-psycholog i  koleżanka 
z Kliniki. W dużej sali jadalnej przedstawiono mnie jako gościa 
z Ameryki. Pacjenci powitali mnie uprzejmie. Młody mężczyzna 
zapytał gdzie mieszkam. „W Oregonie” – odpowiedziałem. “Tam 
jest Portland, na górze Seattle, a jeszcze wyżej Kolumbia Brytyj-
ska” – pacjent dodał, że interesuje się geografią. Postanowiłem 
dowiedzieć się czegoś więcej o moim rozmówcy. “Jak długo jest 
Pan tutaj?” – zapytałem. “Przeszło dwa lata. Przedtem byłem 
w  Gostyninie – to był zakład o  najwyższym zabezpieczeniu, 
a ten jest tylko wzmocniony.” – wyjaśnił fachowo. “A co lekarze 
mówią o Pana przyszłości?” Pacjent spoważniał: “Robię wszystko 
co mi każą: biorę leki, uczestniczę w zajęciach i jestem grzeczny. 
Pani doktor powtarza, że te sprawy trwają długo i że trzeba być 
cierpliwym.” “To trudna sprawa.” – zauważyłem. Pacjent zgodził 
się ze mną: „Rzeczywiście trudna. Pociąłem człowieka nożem.”. 
“Umarł?” – zapytałem obcesowo. “Nie, na szczęście żyje. Na-
prawdę tego żałuje. Wiele razy to powtarzałem, ale Pani doktor 
mówi, że to wciąż za mało, że to tylko na 80 procent”. Chciałem 
jeszcze zapytać, co mężczyzna chciałby robić po zwolnieniu ze 
szpitala, ale w tym kontekście nie byłoby to pytanie taktowne. 

Ta przelotna rozmowa skłoniła mnie do kilku refleksji na 
gorąco. Pacjent mógł oczywiście zrozumieć opacznie swoją le-
karkę, jednak zapamiętał, że oczekuje się od niego wiarygodno-
ści w okazaniu skruchy. Nie jest dla mnie jasne, w  jaki sposób 
ocenia się szczerość takich deklaracji w  warunkach szpitalnej 
detencji. Sprawy skruchy i odpuszczenia grzechów należą raczej 
do kompetencji duchownych. Do naszych obowiązków należy 
zaś stwarzanie sytuacji, w których pacjent może wykazać się od-
powiedzialnym postępowaniem w  bieżących sytuacjach życia 
codziennego. Takie umiejętności trudno jest oceniać podczas 
detencji szpitalnej. Równie istotnym aspektem leczenia jest 
pomaganie pacjentowi w  planowaniu przyszłości z  uwzględ-
nieniem celów dających się realizować stopniowo, w  miarę 
rozluźniania kontroli zewnętrznej. W  sumie, to przecież nie 
posłuszeństwo w  warunkach izolacji lecz możliwość urzeczy-
wistnienia realistycznych celów życiowych motywuje pacjenta 
do dalszego leczenia i zmniejsza ryzyko powrotu do zachowań 
przestępczych. <cuadrado>

V Warszawskie Sympozjum Psychiatryczne – refleksje uczestników
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V Warszawskie Sympozjum Psychiatryczne to nie tylko 
okazja by posłuchać (nomen omen) nowinek psychiatrycz-
nych, spotkać się z rzadko widywanymi znajomymi i współpra-
cownikami, zobaczyć „na żywo” zawodowe autorytety i auto-
rów podziwianych (lub dyskutowanych) publikacji. To także, 
a może przede wszystkim, okazja, aby na swoją pracę spojrzeć 
oczyma przedstawicieli innych zawodów i branż. 

Zawodowo zajmuję się przeciwdziałaniem przemocy 
w rodzinie. To tylko jeden z aspektów tytułowej na konferencji 
„przemocy”. Ale organicznie spleciony z  każdym innym – bo 
w końcu wszystko zaczyna i kończy się w rodzinie. Zależy mi, 
aby przedstawiciele ochrony zdrowia, w  szczególności psy-
chiatrzy, skutecznie i bezpiecznie współpracowali z systemem 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie – lokalnymi zespołami 
interdyscyplinarnymi ds. przeciwdziałania przemocy w rodzi-
nie oraz grupami roboczymi w procedurze „Niebieskie Karty”. 
Beneficjentem tej współpracy będą osoby doznające przemo-
cy, ale także my sami jako osoby, które przemoc rodzinna pa-
cjentów „wikła” w dysfunkcyjny system. 

Szkoda, że do wymiany informacji o  tym „co nowego 
w przemocy” dochodzi tak rzadko, bo niektóre rozwiązania, 
które pojawiły się w polskim prawie po 2010 roku są odpo-
wiedzią na dawne bolączki, które wciąż pobrzmiewały na 
sali jako aktualne (ochrona danych osobowych, tajemnica 
lekarska, konieczność udziału w  procedurach sądowych 
itd.). Częstsze kontakty mogą poprawić standard i komfort 
naszej pracy oraz przyczynić się do poprawy jakości życia 
naszych wspólnych podopiecznych. 

Zachęcam do odwiedzania naszej strony www.niebie-
skalinia.pl oraz dedykowanej szczególnie ochronie zdrowia 
(i oświacie), strony www.algorytmy.niebieskalinia.pl. Publi-
kowany tam poradnik dla pracowników ochrony zdrowia „Po-
stępowanie w związku z wystąpieniem przemocy w rodzinie” 
może dać odpowiedzi na wiele pytań, na które nie było czasu 
odpowiedzieć w trakcie sympozjum. <cuadrado>

www.algorytmy.niebieskalinia.pl

Potrzeba 
wymiany

Renata Durda
Kierowniczka Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy  
w Rodzinie Niebieska Linia, placówki Instytutu Psychologii Zdrowia PTP, 
redaktorka naczelna dwumiesięcznika Niebieska Linia 

|  

V Warszawskie Sympozjum Psychiatryczne – refleksje uczestników
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ludzieTomasz 
Jaroszewski
i „Nowinki 
Psychiatryczne  
forum 
psychiatrów”

W dniu 6 listopada, w trak-
cie uroczystej sesji oddziału 
Warszawskiego Polskiego 
Towarzystwa Psychiatryczne-
go – dr Tomasz Jaroszewski 
otrzymał Dyplom uznania 
z podziękowaniem za wielo-
letnią pracę na rzecz środo-
wiska psychiatrów w Polsce 
zaś Zarząd Oddziału ogłosił, 
że wszczyna procedurę 
przyznania Tomaszowi Jaro-
szewskiemu tytułu członka 
honorowego PTP. Laudację 
dla Redaktora Naczelnego 
wygłosił wieloletni współpra-
cownik Nowinek – kolega 
Łukasz Święcicki. Koleżanka 
Iwona Koszewska wygłosiła 
wykład „Czym były dla mnie 
Nowinki”  - publikujemy tekst 
tego wykładu i zdjęcia z uro-
czystości. [TSZ]

Zdjęcia str. 26, 28: redakcja PSYCHIATRY
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Czym były dla mnie Nowinki? 
Pomiędzy 1992-2007
Iwona Koszewska

W  latach 1992-2007 z  inicja-
tywy Tomka Jaroszewskiego ukazywały 
się Nowinki Psychiatryczne, pisemko Od-
działu Warszawskiego PTP.

Jaki to był czas? Niecałe 2 lata po 
upadku komunizmu w  Polsce zniesio-
no cenzurę, rok później reaktywowano 
samorząd lekarski. Powoli zaczynało się 
odradzać społeczeństwo obywatelskie 
stłamszone na lata stanem wojennym.

W lutym 1992 ukazuje się pierwszy 
numer Nowinek.

Tomek pisze na maszynie, kopiuje. 
Najpierw jedna kartka, którą rozdaje le-
karzom. Próbuje odbudować środowi-
sko psychiatrów warszawskich: „Staramy 
się informować praktyków o  sprawach 
przydatnych i  praktycznych, nowych lub 
zmieniających się przepisach, odbytych 
zebraniach naukowych, opłatku, zjazdach 
czy dyskusjach”. Przedstawia placówki 
psychiatryczne, także licznie powstające 
prywatne. 

Stale i bardzo delikatnie zachęca do 
współpracy, do dzielenia się wiadomo-
ściami. I tak jest od pierwszego do ostat-
niego numeru. 

Tomek: „Nastał czas wolności mó-
wienia, pisania i jeszcze większej wolności 
pozostawania na boku”. 

Czym żyliśmy w 1991 roku poprze-
dzającym ukazanie się Nowinek?

<cuadrado>  w kantorach kurs $ podniósł się do 
10 tys. zł

<cuadrado>  zlikwidowano RWPG i Układ Warszaw-
ski

<cuadrado>  początek wycofywania wojsk ra-
dzieckich z Polski 

<cuadrado>  czwarta pielgrzymka Jana Pawła II 

do Polski
<cuadrado> ujawniono aferę FOZZ
<cuadrado>  w gmachu byłego KC PZPR otwarto 

Giełdę Papierów Wartościowych
<cuadrado>  właściciele spółki Art-B uciekli do 

Izraela
<cuadrado>  pierwsze posiedzenie I kadencji 

Sejmu 
<cuadrado>  Radio Maryja rozpoczyna nadawanie 

programu
<cuadrado>  uchwalono Kodeks Etyki Lekarskiej
<cuadrado>  Polska została przyłączona do Inter-

netu, wysłanie pierwszego e-maila
<cuadrado>  Nocna Zmiana – w wyniku której 

premierem został Pawlak
<cuadrado>  wojna domowa w Rwandzie
<cuadrado> proklamowano niepodległość kolej-

nych republik w byłym ZSRR
<cuadrado> rozwiązano Związek Socjalistycznych 

Republik Radzieckich

Gdy zaczęły wychodzić  
Nowinki w roku 1992 

<cuadrado> CERN ogłosił, iż World Wide Web 
będzie udostępniony bezpłatnie, 

<cuadrado> wysłano pierwszego sms-a
<cuadrado>  otwarto pierwszą restaurację McDo-

nald’s
<cuadrado> w kraju  uruchomiono pierwszą sieć 

telefonii komórkowej

W  czasie, gdy czytaliśmy Nowinki, 
w Polsce zmieniali się prezydenci, wpro-
wadzono lustrację, wycofano lustrację, 
miały miejsce przełomowe historyczne 
wydarzenia jak uchwalenie naszej kon-
stytucji, przyjęcie Polski do NATO, po 
kilku latach do Unii Europejskiej, zaraz 
wkrótce śmierć Papieża.

Rok 1992 – wychodzą pierwsze 
numery:

W  pierwszym roku Nowinki miały 
już dwie kartki, czasem wkładkę infor-
macyjną, w  późniejszym czasie docho-
dzi bezcenny lekospis (trudno sobie 
wyobrazić, jak bardzo nam w  tamtych 
czasach bez internetu wkładka ta uła-
twiała życie), 2000-2002 już około 40 
stron, w  2002  - 90 stron, 2004 – 110 
stron. Szata graficzna piękniała, stawa-
ła się coraz bardziej elegancka (dzięki 
pieniądzom za informacje o lekach). Po-
jawił się kolor, pojawiły się przepiękne 
zdjęcia z różnych spotkań. Tomek wydał 
w  sumie 58 numerów Nowinek, ostatni 
numer po trzyletniej przerwie. Niektóre 
numery wydane były w ponad 1000 eg-
zemplarzach.

A  my w  tym czasie rozwijaliśmy 
się, broniliśmy doktoratów, a  przede 
wszystkim specjalizowaliśmy się. Tomek 
co roku skrupulatnie podawał nazwiska 
nowych kolegów, którzy zdali egzamin 
specjalizacyjny z  psychiatrii: corocznie 
około 100 osób. 

Koniec lat 90tych – pierw-
sze lata XXI w. to czas dużej aktywności 
firm farmaceutycznych, które przejęły 
organizację szkoleń, spotkań, konferen-
cji naukowych. Zaczęliśmy jeździć na 
konferencje międzynarodowe. Z drugiej 
strony, to czas, gdy firmy narzucały te-
maty, wykłady na tematy wybrane były 
sponsorowane, głównie słuchaliśmy 
i mówiliśmy o nowych lekach.
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W  2003 roku podjęto na łamach 
Nowinek temat „Lekarz a  przemysł far-
maceutyczny”. Tomek komentuje, jak 
środowisko lekarzy amerykańskich 
podjęło problematykę etyki w  relacjach 
z  przedstawicielami przemysłu farma-
ceutycznego.

Wśród stoisk firm farmaceutycznych 
szukaliśmy podczas zjazdów Nowinek 
i  niezbędnego nam lekospisu. W  No-
winkach był inny świat, tematy, zdjęcia, 
pożegnania, człowiek, ważne tematy ni-
gdzie indziej nie podejmowane.

Na przykład ciekawy numer z 2004 
roku, który zawierał nieprzyjemny 
w  wymowie artykuł prof. Szawarskiego 
„O  kondycji moralnej polskiego lekarza”, 
a  także, w  tym samym numerze piękne 
wspomnienia przyjaciół i  współpracow-
ników prof. Andrzeja Piotrowskiego, 
w kilka miesięcy po jego śmierci, o jego 
postawie do życia, humanizmie i odwa-
dze. 

TJ: „Czytając o  nim widzimy, że Jego 
osobowość, działalność i poglądy zupełnie 
nie pasują do gorzkiej diagnozy środowi-
ska lekarskiego zawartej w  wypowiedzi 
prof. Szawarskiego, etyka z  Uniwersytetu 
Warszawskiego”

Godnym zapamiętania był numer 
o  psychiatrii w  Rosji Sowieckiej. Wy-
powiadali się lekarze, właściwie funk-
cjonariusze aparatu władzy i  pacjenci 
– właściwie więźniowie, u  których roz-
poznawano „schizofrenię przebiegającą 
w  sposób ukryty, a  manifestującą się 
treściami reformatorskimi dotyczącymi 
możliwości zmian istniejącego systemu 
społecznego i politycznego”. 

I  w  tym samym numerze przypo-
mnienie postawy prof. Dąbrowskiego, 
Vetulaniego i  Szymusika, niepodpisa-
nie przez nich rezolucji potępiającej 
„oszczerczą kampanię dotyczącą psy-
chiatrii w  ZSRR rozpętaną przez kraje 
kapitalistyczne”, także odważna postawa 
prof. Andrzeja Piotrowskiego w Atenach 
w 1989 roku.

Nowinki Psychiatryczne są pewne-
go rodzaju kroniką tamtych lat. Podob-
nie jak Nowiny Psychjatryczne. W  1924 
roku dr Aleksander Piotrowski, dyrektor 
szpitala w  Dziekance rozpoczął wyda-
wanie miesięcznika "Nowiny Psychja-
tryczne", początkowo jako dodatku do 
"Nowin Lekarskich” – czasopismo było 
poświęconego sprawom naukowym, 
praktycznym i teoretycznym z psychiatrii 
i filozofii. 

Po 10 latach wydawania 
Nowinek TJ podsumowuje: „Nowinki 
spotkały się z zainteresowaniem. Wszyscy 
chętnie je czytali, trudniej było o współ-
pracowników – ale przetrwało”. 

Grono współpracowników powięk-
szało się. Niezapomniane są do dziś tek-
sty prof. Adama Bilikiewicza. Kto nam 
dziś autorytarnie przypomni, że „Ocenia-
nie stanu psychicznego osób uczestniczą-
cych w życiu publicznym na podstawie ich 
wypowiedzi w  radiu lub telewizji nie daje 
prawa do stawiania rozpoznań psychia-
trycznych”? Profesor protestował, nie tyl-
ko zresztą na łamach Nowinek.

Stałym współpracownikiem był 
prof. Jacek Wciórka otwierając każdy nu-
mer swoimi, nieco dydaktycznymi w wy-

mowie, przemyśleniami. 
Osobiście bardzo lubię sposób po-

dejmowania tematów przez Tomka Jaro-
szewskiego, bardzo lubię jego język, któ-
ry nazwałabym najkrócej „taktownym”.

Tomek Szafrański zapraszając mnie 
na dziś zatytułował moje wystąpienie 
„Czym były dla mnie Nowinki Psychiatrycz-
ne?” Dominuje wspomnienie wdzięczno-
ści, ale też żalu, że nie mogłam się bar-
dziej zaangażować.

Przyznam, że nie należę do PTP i nie 
należałam. Moim całym towarzystwem 
psychiatrycznym byli starsi i  młodsi ko-
ledzy w  Instytucie, zwłaszcza w  II Klini-
ce Psychiatrycznej, którą kierował prof. 
Pużyński. W  tamtym czasie prof. Łukasz 
Święcicki, tworzył awangardowe pisem-
ko naszej Kliniki „Korektor Front”.  

Wreszcie doszło do fuzji i  Łukasz 
stał się stałym felietonistą Nowinek, na 
ostatniej stronie zamieszczał „Przeczyta-
ne w  autobusie”. „Oby jak najwięcej jeź-
dził autobusami”, to najkrótsza recenzja 
redaktora naczelnego Tomka Jaroszew-
skiego.

Z czasem miejsce na łamach znala-
zło się i  dla pacjentów: prezentacja ich 
prac plastycznych i  wierszy. Ostatni nu-
mer Nowinek, nr 58 kończy wiersz Piotra 
Pszczółkowskiego: „Czarne krajobrazy 
nieba tnie bat mego przeznaczenia“.

Z  dzisiejszej perspektywy: dużo re-
fleksji. 

I cytat Tomka: „Liczę, że nasze środo-
wisko nie zasnęło, a społeczne i tworzenie, 
i redagowanie Nowinek ma sens”

Tomku, dziękuję
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praktykaPerypetie 
z sąsiadami 
środowi-
skowych 
ośrodków 
psychia-
trycznych
Andrzej Axer
| Columbia Care Services Oregon, USA 

Łatwo sobie wyobrazić, że posiadanie za sąsiada „nie-
obliczalnego przestępcy” jest perspektywą niepokojącą dla 
wielu ludzi. Rzadko kto budzi przecież tak mało współczucia 
i tak wiele wrogości, strachu i odruchy moralnego potępienia 
co mordercy, podpalacze lub pedofile, zwłaszcza jeśli wiado-
mo, że są to osoby niepoczytalne. Mniej problematyczne for-
my grupowego zamieszkania i  leczenia w  środowisku także 
bywają otaczane atmosferą niechęci i wrogości. Redaktor „Psy-
chiatry” poprosił mnie o zwięzłe opisanie zasad postępowania 
z takimi sąsiadami. Być może niektóre z tych doświadczeń oka-
żą się przydatne w organizowaniu i prowadzeniu środowisko-
wych centrów zdrowia psychicznego w naszym kraju.

Jak i kiedy informować
Zgodnie z ustawodawstwem amerykańskim, osoby z po-

ważnymi zaburzeniami mają prawo do zamieszkania wśród 
innych obywateli. Tworzenie dla nich miejsc zbiorowego za-
kwaterowania w społeczności nie wymaga pozwolenia władz 
admiracyjnych i  samorządowych. Ochrona prawna nie likwi-
duje rzeczywistych uprzedzeń. Mieszkańcy reagują na cho-
rych psychicznie sąsiadów rozmaicie: od obojętności, poprzez 
zorganizowany protest, aż do aktów niekontrolowanej agresji. 
Tych reakcji nie sposób zawczasu przewidzieć. Na wszelki wy-
padek należy unikać przedwczesnego powiadamiania lokalnej 
społeczności o zamiarze organizacji ośrodka przed podjęciem 
ostatecznej decyzji. Deklaracja intencji niepotrzebnie sugeruje 
możliwość formalnej odmowy i zwiększa ryzyko uruchomienia 
wpływów politycznych zmierzających do zablokowania przed-
sięwzięcia. Pierwsza informacja powinna zostać przekazana 
do wiadomości publicznej dopiero wtedy, gdy organizator 
jest gotów do wprowadzenia w życie konkretnego planu. Ko-
munikat powinien zawierać ogólne informacje o przeznacze-
niu ośrodka, kwalifikacjach personelu i  rodzaju udzielanych 
świadczeń. Nie ma sensu organizowania dużych publicznych 
zebrań informacyjnych. Takie zebrania bywają dominowane 
przez najbardziej zacietrzewionych mieszkańców i  stają się 
nieuchronnie okazją do wymiany anegdot zbieżnych z obie-
gowymi stereotypami na temat zaburzeń psychicznych. Nie 
należy próbować bezpośredniego korygowania tych stereoty-
pów. Wyliczanie mitów dotyczących choroby będzie w oczach 

W ciągu ostatnich dwu-
dziestu lat prowadziłem 
w Oregonie, USA trzy 
ośrodki psychiatrii sądowej 
o wzmocnionym dozorze. 
Wszystkie trzy były położone 
w osiedlach mieszkanio-
wych. Powodzenie takich 
przedsięwzięć zależy w du-
żym stopniu od determinacji, 
cierpliwości i odrobiny  
dyplomacji organizatorów.
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sąsiadów odczytane jako próba minima-
lizowania zagrożeń, które uważają za re-
alne. Za wszelką cenę należy wystrzegać 
się interpretowania uprzedzeń wobec 
chorych psychicznie w  kategoriach mo-
ralnych lub psychologicznych. Konfron-
tacyjna postawa antagonizuje sąsiadów 
tym bardziej, im bardziej czują się po-
strzegani jako osoby bezduszne lub irra-
cjonalne. 

Z mojego doświadczenia wynika, że 
kontakty z sąsiadami warto rozpocząć od 
osobistego odwiedzenia każdej osoby 
zamieszkałej w  promieniu kilkuset me-
trów od miejsca planowanego ośrodka. 
Przedstawienie siebie jako „nowego sąsiada” nadaje właści-
wy ton przyszłym kontaktom. Ma sens zwięzłe opisanie wła-
snych obowiązków w stosunku do pacjentów, personelu i do 
mieszkańców osiedla. Warto zapewnić każdego z  mieszkań-
ców o  woli kształtowania życzliwych stosunków sąsiedzkich 
z  poszanowaniem prawa do spokoju i  bezpieczeństwa obu 
stron. Takie zapowiedzi przyjmowane są z większą lub mniej-
szą wiarą, ale prawie zawsze bez agresji. Najczęściej sąsiedzi 
uprzedzają roztropnie, że „na zaufanie trzeba zasłużyć”. Cza-
sem wyrażają smutek, że „ich osiedle już nigdy nie będzie takie 
same”, a niekiedy przyznają, że mają sąsiadów z zaburzeniami 
psychicznymi lub karanych sądownie, albo „przynajmniej ich 
znają”. Osoby starsze i  opiekunowie małych dzieci z  reguły 
poruszają kwestie bezpieczeństwa. Takich obaw nie należy 
poddawać dyskusji. Lepiej zgodzić się dyplomatycznie, że te 
niepokoje są zrozumiałe w obliczu czegoś trudnego do zrozu-
mienia lub nieznanego. Sąsiedzi domagają się niekiedy szcze-
gółowych informacji na temat mieszkańców ośrodka. Ujawnie-
nie danych umożliwiających identyfikację 
konkretnych osób jest oczywiście niedo-
zwolone. Konieczna dyskrecja zawodowa 
bywa przeważnie interpretowana przez 
sąsiadów jako dowód, że mamy przed 
nimi coś do ukrycia. Skutecznym sposo-
bem redukowania tego typu podejrzliwo-
ści jest zapowiedź możliwości zaprosze-
nia sąsiadów do spotkania z pacjentami, 
oczywiście tylko z  tymi, którzy wyrażą 
zgodę na takie odwiedziny. 

Starannie zaplanowana i  taktownie 
prowadzona akcja informacyjna może 
przyczynić się do znacznego ostudze-
nia nastrojów na długo zanim w nowym 
ośrodku pojawiają się pierwsi pacjenci. 
Jeżeli natomiast takie informacje dociera-
ją do publicznej wiadomości w  ostatniej 
chwili i  pochodzą z  lokalnej prasy lub telewizji, mieszkańcy 
czują się oszukani i mogą być skłonni do gwałtownych i często 
agresywnych protestów. Organizatorzy przedsięwzięcia mogą 
zostać bezpowrotnie zdyskredytowani, a  pacjenci i  personel 
nowego ośrodka stają się nieuchronnie obiektem najrozmait-
szych szykan. 

Umowy sąsiedzkie
Szansa na nawiązanie życzliwych 

stosunków z  sąsiadami w  mniejszym 
stopniu zależy od natężenia początko-
wych protestów, a  większym od tego, 
czy mieszkańcy mają sprawnie funkcjo-
nującą reprezentację samorządową. Je-
żeli taka organizacja istnieje, to możliwe 
staje się negocjowanie umów sąsiedz-
kich. Poniższy przykład ilustruje korzyści 
płynące z  takich umów. Zarząd ośrodka 
psychiatrii sądowej utworzonego w osie-
dlu mieszkaniowym na przedmieściach 
Portland podpisał w  roku 2009 unikato-
wą umowę z  lokalnym stowarzyszeniem 
sąsiedzkim. Trzecią stroną tej umowy był 

komendant miejscowej policji. Należy zaznaczyć, że zanim do-
szło do podpisania umowy, sąsiedzi pikietowali plac budowy 
z  transparentami „Nie chcemy więzienia w  naszym osiedlu”. 
Jeden z mieszkańców zapowiedział publicznie, że jest gotów 
użyć broni palnej w celu ochrony swoich dzieci. Po kilka mie-
siącach negocjacji, strony formalnie potwierdziły, że pacjenci 
ośrodka mają to samo prawo do życia w spokoju i w poczuciu 
bezpieczeństwa, co każdy inny mieszkaniec. Komendant poli-
cji zapowiedział, że jego funkcjonariusze będą chronić miesz-
kańców ośrodka w ten sam sposób, co pozostałych mieszkań-
ców. Ostrzegł również sąsiada zapowiadającego możliwość 
użycia broni, że jego groźby są karalne. Strony zobowiązały 
się do utrzymywania otwartej komunikacji. Powołano do tego 
celu komisję złożoną z reprezentantów stowarzyszenia miesz-
kańców, komendanta policji i  dyrektora ośrodka. Grupa spo-
tyka się co miesiąc, aby ocenić stan wzajemnego bezpieczeń-
stwa, zapobiegać roznoszeniu się plotek i w sposób spokojny 
rozwiązywać ewentualne kwestie sporne. Dyrekcja ośrodka 

zobowiązała się do systematycznego 
przekazywania informacji o  wszystkich 
sytuacjach stanowiących zagrożenie dla 
porządku publicznego przy zachowaniu 
prywatności pacjentów. Stowarzyszenie 
sąsiadów zobowiązało się m.in. do uży-
waniu osobowego, wolnego od stereoty-
pów języka w rozmowach o pacjentach. 
Przełomem we wzajemnych stosun-
kach był moment, w  którym mieszkań-
cy ośrodka zdecydowali się zaprosić 
na wspólny obiad członków komisji. 
W  trakcie tego spotkania niektórzy mó-
wili otwarcie o swoich doświadczeniach 
szpitalnych i o nadziejach na przyszłość. 
Na koniec poprosili gości o  przekazanie 
innym sąsiadom, że nie muszą martwić 
się o swoje bezpieczeństwo. Te spotkania 

przy obiedzie stały się tradycją. 
Słyszę nieraz opinie, że zapobieganie dyskryminacji wy-

maga działań na dużą skale. W moim przekonaniu każda ini-
cjatywa, nawet na skalę tak niewielką jak w opisanym przykła-
dzie, przyczynia się do zmniejszenia uprzedzeń w stosunku do 
osób z zaburzeniami psychicznymi.  <cuadrado>

Lepiej zgodzić się 
dyplomatycznie, 
że te niepokoje 
są zrozumiałe 
w obliczu czegoś 
trudnego do zro-
zumienia lub nie-
znanego.

Konieczna dys-
krecja zawodowa 
bywa przeważnie 
interpretowana 
przez sąsiadów 
jako dowód, że 
mamy przed nimi 
coś do ukrycia. 
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LGBT w PZP 
Katarzyna szaulińska

O tym, że nie jest to gołosłowne oskarżenie, świadczy 
burzliwa dyskusja na konferencji w Zakopanem w 2013 roku. 
Miała wówczas miejsce premiera książki "Wprowadzenie do 
Psychologii LGB" pod redakcją Grzegorza Iniewicza, Magdale-
ny Mijas i  Bartosza Grabskiego. Towarzyszyło jej wystąpienie 
Bartosza Grabskiego, po którym padły wypowiedzi sugeru-
jące, że homoseksualizm jest uzależnieniem behawioralnym 
i należy go "leczyć". 

Ci z  psychiatrów czy psychologów, którzy nie mają ho-
moseksualnych doświadczeń lub nieheteroseksualnych 
znajomych i  stykają się z  osobami LGB jedynie w  relacji le-
karz-pacjent, mogą odnosić wrażenie, iż sto procent osób 
nieheteroseksualnych to osoby chore lub zaburzone psychicz-
nie. Może to prowadzić do wniosku, że homoseksualizm jest 
objawem chorobowym, co nasilają np. awersje polityczne do 
znanych osób LGBT.

Ale medal niewiedzy ma dwie strony. Jedną z nich jest pa-
tologizowanie związków homoseksualnych, drugą - bezreflek-
syjne ignorowanie ich specyfiki. 

Agnieszka Iwaszkiewicz, psychoterapeutka prowadząca 
seminaria dotyczące pracy z pacjentami LGBT, które odbywają 
się w Laboratorium Psychoedukacji, podkreśla:

"W pracy terapeutycznej z pacjentami LGBT nieoczywista 
jest, stosowana powszechnie, w  tym pewnie i  przez lekarzy, 
tak zwana „poprawność polityczna” związana z  pozorną ak-
ceptacją homoseksualności pacjentów. Powoduje to często 
powierzchowne ich traktowanie i próbę zbagatelizowania ich 
problemów poprzez stwierdzenie, że tak samo mają osoby 
heteroseksualne, a wtedy problemy charakterystyczne dla pa-
cjentów LGBT znikają".

Obecne badania kładą nacisk na kluczową rolę stresu 
mniejszościowego w etiologii zaburzeń psychicznych u osób 
nieheteroseksualnych. Zgodnie z  nią, żyjemy w  świecie he-
teronormatywnym, gdzie seksualność jest sprowadzona do 
heteroseksualności. Przekaz ten jest obecny w normach praw-
nych i kulturowych i wyklucza tożsamości nieheteroseksualne, 
definiując je w kategoriach marginesu, degeneracji czy dewia-
cji. Życie w społeczeństwie, które orientację LGB traktuje z lek-
ceważeniem, pogardą lub otwartą wrogością, jest uważane za 
główną przyczynę zwiększonej w stosunku do populacji ogól-
nej częstości występowania zaburzeń psychicznych (zaburze-
nia lękowe, depresyjne, uzależnienia, myśli i próby "s").

Raporty przygotowane między innymi przez Biuro Rzecz-
nika Praw Obywatelskich wskazują na przykłady nierówne-
go traktowania i  dyskryminacji osób nieheteroseksualnych 
w opiece zdrowotnej – nie zawierają one zbyt wielu odniesień 
do opieki w obszarze zdrowia psychicznego.

Zapytałam osoby nieheteroseksualne o ich doświadczenia 
związane z korzystaniem z opieki psychiatrycznej i psycholo-
gicznej. Sądzę, że jest to wartościowy sposób na wypunktowa-
nie obszarów, które są przez nasze środowisko niezrozumiane. 
Zaznaczam, że są to subiektywne relacje mogące wynikać nie 
tylko z braku umiejętności terapeutów.    
  

Sądzę, że twórcze dla naszego środowiska będzie potrak-
towanie tych skarg - i pochwał - jako materiału do przyjrzenia 
się własnym działaniom i poszerzenia wiedzy. 

W  pierwszej części artykułu zaprezentowane są przykła-
dy zachowań odbieranych przez pacjentów jako negatywne, 
przykre, w drugiej, która ukaże się w kolejnym numerze "Psy-
chiatry", pokazane zostaną przykłady dobrych praktyk.

Homoseksualność stopniowo 
znikała z DSM w latch 1973-1986, 
z ICD została usunięta w 1990r. 
Pierwsze wytyczne dla pracy 
z klientami LGB zostały wydane 
w 1998 roku. 
W terapii pacjentów niehetero-
seksualnych na przestrzeni krót-
kiego czasu dokonały się duże 
zmiany - niegdyś stosowane 
terapie konwersyjne (mające na 
celu zmianę orientacji na hetero-
seksualną w sposób behawioral-
ny/awersyjny) są obecnie przez 
wszystkie towarzystwa seksuolo-
giczne uznane za niezalecane 
i potencjalnie szkodliwe. Obowią-
zujące, akceptujące i afirmatywne 
podejścia w Polsce - kraju w du-
żym stopniu konserwatywnym, 
mogą spotykać się z oporem 
i niezrozumieniem ze strony nie-
których psychiatrów i terapeutów. 

( Część I )
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1. Reakcja na coming-out

„ Mam jedno doświadczenie negatywne; psychoterapeu-
ta po moim coming oucie nie wiedział, jak ze mną współ-
pracować i szybko mnie zniechęcił do dalszych wizyt.   „
„ Dawało się wyczuć swoistą niepewność w  posta-
wie psycholog. W  sposób nad wyraz ostrożny odnosiła 
sie do tych kwestii. Niekiedy do tego stopnia, że musia-
łam ją ośmielać, by nie szukała odpowiednich wyrażeń, 
żeby mnie nie urazić. Nie potrzebowałam, by była miła, 
potrzebowałam pragmatycznej wiedzy - opartej nie na 
przekonaniach czy moralności, ale na obserwacji, wiedzy 
i doświadczeniu.   „
Pierwsza reakcja psychiatry czy terapeuty na ujawnienie 

orientacji seksualnej pacjenta jest zwykle odbierana przez pa-
cjentów bardzo czujnie i warto docenić odwagę, jaką dla wielu 
osób jest przełamanie społecznego tabu. Lęk, niechęć czy bez-
radność terapeuty, to reakcje mogące pacjenta spłoszyć i od-
straszyć. Emocje te mogą być wyrazem przeciwprzeniesienio-
wej identyfikacji z tymi częściami pacjenta, które odpowiadają 
za lęk i  wstręt wobec nieakceptowanej seksualności. Powta-
rzające się silne i wrogie uczucia wobec wszystkich pacjentów 
nieheteroseksualnych są sygnałem, że być może terapeuta nie 
do końca poznał własną seksualność.

2. Poszukiwanie przyczyn

„Po tym, jak się dowiadywali, że mi się podobają ko-
biety, to jak pies Pawłowa powtarzali pytanie o moje sto-
sunki z ojcem, co sugerowało, że jestem nienormalna, bo 
miałam nienormalne stosunki z  ojcem , co w  sumie jest 
po części prawdą, ale to mi nie pomagało w ogóle pora-
dzić sobie z akceptacją siebie. Generalnie, pytania suge-
rujące, że zaraz znajdziemy powód, dla którego jest się 
homo są nieprzyjemne, bo zakładają, że coś w świecie to 
spowodowało i może da się to odkręcić i naprawić. Ludzie 
hetero nie są przepytywani na okoliczność, co mogło spo-
wodować, że stali się hetero.   „
Próby odnalezienia "przyczyny" homoseksualizmu w rela-

cjach rodzinnych powinny być delikatne i niesugerujace chę-
ci "leczenia". O  ile badanie relacji rodzinnych jest kluczowym 
elementem psychoterapii, to próby znajdowania prostych wy-
jaśnień mogą być odbierane jako atak. Wyjaśnienia takie nie 
uwzględniają też zgodnej ze współczesną nauką wiedzy na 
temat biologicznych uwarunkowań homoseksualizmu. Poza 
tym, nawet jeśli pacjent miał złe relacje z rodzicem płci prze-
ciwnej i  skierował swoje zainteresowania w  stronę tej samej 
płci wskutek lęku, natomiast zaakceptował to i żyje w dobrej 
relacji, to nie jest naszym celem, żeby to zmieniać.

3. Leczenie z homoseksualizmu

„ Po doświadczeniach u  pani numer jeden i  opowie-
ściach znajomych przyjęłam zdecydowaną strategię: na 
spotkaniu konsultacyjnym przed przyjęciem do grupy 
terapeutycznej zapytałam je wprost czy leczą z homosek-
sualizmu, i czy uważają, że to jest problem, albo oznaka 
niedojrzałości.   „
Jak wyżej: jeśli pacjent żyje w szczęśliwym związku z oso-

bą tej samej płci i  ma np. objawy depresyjne, to niecelowa 
jest terapia nakierowująca go na relację heteroseksualną jako 
leczenie przyczynowe. Warto zbadać potencjalny wpływ stre-
su mniejszościowego, ale główny problem może leżeć nie 
w kwestiach związanych z homoseksualizmem, a np. w życiu 
zawodowym. Jeśli osoba LGB nie może znaleźć partnera albo 
utrzymać relacji, to również nie jest to sygnał, że "powinna 
zmienić orientację", tylko do badania lęków, oczekiwań i stylu 
tworzenia więzi.

4. Nieakceptowanie biseksualności

„Pamiętam, że pani psycholog powiedziała mi mniej 
więcej coś takiego, że muszę się zdecydować; dziewczy-
ny czy chłopaki, i że to, że mówię, że jestem biseksualna 
jest oznaką niedojrzałości. Więc edukacja psychologów 
naprawdę wymaga dużego uzupełnienia. Nie należy 
klientce mówić, że powinna się "zdecydować", bo to jest 
dyskryminacja osób biseksualnych i niewiara w ich wła-
sną identyfikację.   „
Osoby biseksualne są dyskryminowane nawet w środowi-

skach LGBT jako uchodzące za niestałe, niewierne i niezdecy-
dowane. Naciski terapeuty na "decyzję" mogą pogłębiać po-
czucie winy, zagubienia i alienacji. 

5. Stosowanie analogii do osób  
            heteroseksualnych

„Sformułowanie "wie pani, ja nie wiem, jak to jest z ko-
bietą, ale z mężczyzną... jest tak i tak”, wydało mi sie moc-
no nieprofesjonalne."   „
„Mimo tego, że psychoterapeuta miał już do czynienia 
z homoseksualistami, cały czas odnosił się do przykładów 
heteroseksualistów i na tym opierał często swoje wypowie-
dzi. To tak, jakbyśmy rozmawiali o dwóch różnych rzeczach. 
Wiem, że trudno wejść w czyjąś skórę, ale to na pewno nie 
pomagało, żeby być bardziej szczerym na sesjach.  „ 

Jak komentuje Agnieszka Iwaszkiewicz, „większość leka-
rzy i  terapeutów, nie mając własnego doświadczenia homosek-
sualnego, nakłada dostępne im doświadczenie heteroseksualne  

PRZYKŁADY ZACHOWAŃ 
ODBIERANYCH JAKO NIEZROZUMIENIE
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na problematykę LGBT, jednocześnie nie podejmując żadnej 
próby zainteresowania się lub zrozumienia unikalności ich do-
świadczeń”.

Wydaje się, że nie ma nic złego w poszukiwaniu analogii 
dla przeżyć pacjenta we własnym świecie relacji, jeśli nie miało 
się doświadczeń homoseksualnych - ale ma to ograniczenia. 

Ważna jest znajomość przez terapeutę podstawowych 
pojęć używanych przez środowisko LGB, np. heteryk czy co-
ming-out.

Irytujące i  zamykające dla pacjentów bywa pytanie "kto 
jest mężczyzną, a kto kobietą w waszym związku". Po pierw-
sze - wynika z  niego seksistowska implikacja tradycyjnego 
podziału ról (kobieta - uległa, słaba, emocjonalna, zajmuje się 
domem; mężczyzna - aktywny, silny, pragmatyczny, pracuje). 
Osoby LGB najczęściej realizują partnerski model związku 
oparty o  dostosowanie zadań do upodobań. Ponadto, bycie 
lesbijką nie odbiera kobiecie kobiecości, a  bycie gejem nie 
czyni z mężczyzny kobiety.

Zapoznanie się z filmami takimi jak "Filadelfia", "Obywatel 
Milk", "Tajemnica Brokeback Mountain" czy "Życie Adeli", to spo-
sób zanurzenia się w świecie LGB i poznania jego unikatowości. 

6. Niedostatek wiedzy na temat 
tożsamości płciowych

 „Druga terapeutka jest ok, akceptuje moją orientację, 
ale nie ma żadnego pojęcia na temat tożsamości płcio-
wych, przyznaje mi się otwarcie, że nie rozumie za bardzo 
pojęć związanych z gender studies, mimo że przerabiała 
temat w  ramach studiów. Czasami mam wrażenie, że 
próbuje mnie jakoś szufladkować, ale bardziej dlatego, 
że nie rozumie tego, co jej mówię, niż z woli narzucenia 
mi czegoś. Jest bardzo empatyczną osobą, co u niej cenię, 
ale po prostu brak jej zrozumienia tematu. „
Teoria queer ma duże znaczenie w  psychoterapii osób 

nieheteroseksualnych. Teoria ta głosi, że tożsamości płciowych 
i seksualnych istnieje o wiele więcej niż tylko opisane przez na-
szą kulturę dychotomie mężczyzna-kobieta czy homo-hetero-
seksualizm. Postuluje uwolnienie z tych kategorii, zezwala na 
niedookreśloność, zmienność i różnorodność. 

Uwzględnienie tej perspektywy jest niezwykle ważne 
w pracy z osobami nie chcącymi definiować swojej tożsamo-
ści płciowej w ogólnie przyjętej nomenklaturze. Sugerowanie 
niedojrzałości, absurdalności takiego zachowania, może pa-
cjenta zniechęcić do kontaktu, szczególnie jeśli sam pacjent 
ma dużą wiedzę na temat teorii queer. 

Nie można jednak pozwolić na to, żeby myślenie ide-
ologiczne zdominowało terapię - proponowanie pacjentowi 
rozmycia granic pojęć nie zawsze jest terapeutyczne i  może 
utrudniać przystosowanie do życia w  realiach codzienności. 
Ponadto nie wolno tracić z oczu indywidualnych problemów 
psychologicznych pacjenta, których zaburzenia tożsamości 
mogą być wyrazem.

Ważne jest rozróżnianie pojęć:
Transpłciowość - rozbieżność między psychicznym 
poczuciem płci a biologiczną budową ciała. Pojęcia 
szczegółowe w jej obrębie:

Transwestytyzm o typie podwójnej roli - potrzeba 
czasowego ubierania się w stroje przeznaczone dla płci 
przeciwnej, nie mająca charakteru prześmiewczego 
ani nie wywołująca podniecenia seksualnego.

Transgenderyczność - stała rozbieżność między psy-
chicznym poczuciem płci a płcią społeczno-kulturową, 
niezwiązana z chęcią całkowitej korekty operacyjnej. 
Obejmuje praktyki przekraczania norm związanych z 
płcią (np. Antony Hegarty)

Transseksualność - utrwalony brak zgodności mię-
dzy płcią odczuwaną a biologiczną i potrzeba doko-
nania operacyjnej korekty w obrębie genitaliów (np. 
Anna Grodzka)

Pojęcia odrębne od kategorii 
transpłciowości:

Fetyszyzm transwestytyczny-potrzeba czasowego 
przebierania się w ubrania płci przeciwnej, celem osią-
gnięcia satysfakcji seksualnej. 

Drag king/drag queen - postać sceniczna płci prze-
ciwnej niż artysta przedstawiający ją na scenie, której 
atrybuty seksualne są zwykle karykaturalne, teatralne 
i przerysowane (np. Conchita Wurst) Celem przebie-
rania się jest bawienie publiczności, nie zaspokojenie 
potrzeb seksualnych. 

7. Brak rozmów o seksie

„Nie zahaczała o aspekty seksualne. „
Seks jest często pomijanym i ważnym tematem w wywia-

dzie i  pracy z  pacjentami wszystkich orientacji seksualnych. 
Stronienie od tematu seksu pogłębia jeszcze wrażenie pacjen-
ta, że terapeuta czuje się niepewnie. Pytanie "czy życie seksu-
alne uważa Pan/Pani za udane?" nie jest zwykle odbierane jako 
ofensywne. Jeśli w  trakcie pogłębiania wywiadu czujemy, że 
pacjent jest zażenowany, warto to odzwierciedlić mówiąc, że 
widzi się, jak wstydliwa jest dla niego ta kwestia.

Lektury dodatkowe:
1. „Wprowadzenie do Psychologii LGB” pod redakcją Grzegorza Iniewicza, Magdaleny 

Mijas i Bartosza Grabskiego, wyd. Continuo, Wrocław 2012
2. „Podręcznik poradnictwa i psychoterapii osób homoseksualnych i biseksualnych” 

pod redakcją Ruperta M. Pereza, Kurta A. DeBroda i Kathleen J. Bieschke, wyd. 
Kampania Przeciw Homofobii, Warszawa 2014

3. „Raport z seminarium: Zjawisko dyskryminacji pacjentów LGBT” opracowany przez 
Kampanię Przeciwko Homofobii, Rzecznika Praw Obywatelskich  
i Fundację Watch Health Care, Warszawa 2014

4. „Równe traktowanie pacjentów- osoby nieheteroseksualne w opiece zdrowotnej: 
analiza i zalecenia” - Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich nr 7, Warszawa 2014

Serdeczne podziękowania za pomoc w pisaniu tego ar-
tykułu dla mgr Agnieszki Iwaszkiewicz i dr Justyny Hol-
ki - Pokorskiej, pacjentów, którzy zgodzili się udostęp-
nić swoje wypowiedzi, oraz dla Fundacji Transfuzja. <cuadrado>

praktyka
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Gdzie ksiądz?
Pierwsi kapelani pojawili się w sposób oficjalny na terenie 

szpitali już w  latach 80. ubiegłego wieku. To wówczas osoby 
duchowne uzyskały zgodę władzy publicznej na odwiedzanie 
pacjentów w poszczególnych oddziałach. Jest to o tyle istotne, 
że to władze komunistyczne dostrzegły konieczność zapew-
nienia pacjentom opieki duchowej. Ze strony administracji 
trudno było dostrzec w tym zakresie działania inicjujące. Z całą 
jednak pewnością, używając zwrotu kolokwialnego, można 
stwierdzić, że „władza nie przeszkadzała”. Omawiane kwestie, 
w sposób ustawowy, uregulowały zapisy ustawy o zakładach 
opieki zdrowotnej. Odniósł się do nich również Konkordat 
podpisany pomiędzy Polską a Stolicą Apostolską oraz szczegó-
łowe ustawy regulujące kwestie współpracy naszego państwa 
z określonymi kościołami oraz związkami wyznaniowymi. 

Aktualnie warto zwrócić uwagę również na Art. 36-38 
ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. To przy-
wołane w tym miejscu przepisy odnoszą się do prawa pacjenta 
do opieki duszpasterskiej. Co ciekawe przepis ten nie cieszy 
się szczególnym zainteresowaniem prawnych komentatorów. 
W  analizach poświęconych omawianemu zagadnieniu naj-
częściej znaleźć można odniesienie do obecnych w  polskiej 
Konstytucji oraz dokumentach międzynarodowych gwaran-
cji poszanowania wolności sumienia, myśli i wyznania. Wska-
zuje się tym samym, że prawo pacjenta do kontaktu z osobą 

duchowną wpisane jest wprost w  unikalne prawo człowieka 
odnoszące się do sumienia osób doświadczających potrzeb 
duchowych. W  prawno-medycznych analizach temat obec-
ności kapelanów pojawia się rzadziej. Z perspektywy "prawa 
psychiatrycznego" zagadnienie to posiada trudny do przece-
nienia charakter. Wydaje się bowiem, że nie da się oddzielić 
psychiatrii od tematów o charakterze religijnym. 

Konteksty
Chcąc dostrzec znaczenie obecności kapelana w szpitalu 

psychiatrycznym z perspektywy poszanowania praw pacjenta 
warto wskazać istotne dla tematu perspektywy.

W  pierwszym rzędzie zasadne jest zwrócenie uwagi na 
sytuację pacjentów. Warto zastanowić się czy prawo do spo-
tkania z  kapelanem posiada charakter absolutny, czy też 
w pewnych sytuacjach może być ono ograniczone? Omawia-
ne uprawnienie odnosi się jednak również do osoby księdza 
(ewentualnie pastora, popa), którzy nawiązują kontakt z  pa-
cjentem. Czy w  podobnej relacji dostrzec można kluczowe 
dla zdrowia pacjentów czynniki terapeutyczne? Czy kapelani 
mogą naruszać prawa pacjenta? Pozostając przy temacie na-
ruszeń, nie sposób nie dostrzec elementów administracyjnych 
istotnych w  zakresie realizacji prawa pacjenta do kontaktu 
z osobą duchowną. Warto omawiane konteksty ukazać opie-
rając się na konkretnych przykładach.

Wielkie pragnienie
Do szpitala przyjęty został starszy Pan. Jak się okazało 

był zakonnikiem. Został zobowiązany przez przełożonych do 
poddania się terapii na terenie szpitala. U  pacjenta zdiagno-
zowano schizofrenię. Bywał agresywny słownie. Doświadczał 
również silnych urojeń odnoszących się do personelu oraz 
przełożonych w  zakonie. Pacjent poprosił o  zgodę na udział 
we mszy św. jaką kapelan odprawiał raz w tygodniu w szpita-
lu. Pacjent w trakcie jej trwania, niespodziewanie podszedł do 
kapłana i zażądał, by odszedł on od ołtarza, gdyż to on będzie 
dalej przewodniczył eucharystii. Pacjent zaczął się szarpać, 
co zakończyło działanie personelu medycznego, który prze-
transportował go do oddziału. Pacjent w następnym tygodniu 
złożył skargę na personel oddziału zakazujący mu udziału we 
mszy. 

Podobna sytuacja opisuje w  pełni zrozumiałą reakcję 
personelu na zachowania pacjenta, który doświadczając ob-
jawów psychotycznych stwarza zagrożenie dla siebie lub in-
nych osób. Art. 5 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 
Pacjenta wprowadza zasadę, zgodnie z którą osoba kierująca 
szpitalem posiada prawo do czasowego ograniczenia praw 
pacjenta z  racji m.in. na bezpieczeństwo pacjentów. W  sytu-
acji każdego ograniczenia praw, osoba podejmująca podob-
ne działanie wchodzi de facto „w rolę wagi”. Musi ona bowiem 
"zważyć prawa pacjenta". Które jest istotniejsze: to, które gwa-
rantuje dostęp do opieki duszpasterskiej, czy też to, które gwa-
rantuje pacjentom pobyt w szpitalu w warunkach jak najmniej 
uciążliwych? O  ostatnim uprawnieniu wspomina z  kolei art. 
12 ustawy o  ochronie zdrowia psychicznego. Zapis ten bez-
pośrednio odnieść można do ww. przykładu zakonnika. Jego 

„Szalone” 
prawo 
do Boga
 dr Błażej Kmieciak
  | Zakład Prawa Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Obecność kapelana  
w szpitalu psychiatrycznym 
w równym stopniu odnosi 
się do rzeczywistości  
prawnej, jak i medycznej
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udział w mszy w sposób wyraźny prowadził do jego dekom-
pensacji, co w konsekwencji powodowało konieczność zasto-
sowania wobec niego przymusu w postaci przytrzymania oraz 
przymusowego podania leków uspokajających. Umożliwienie 
pacjentowi korzystania z prawa do udziału we mszy paradok-
salnie prowadziłoby do naruszenia jego prawa do świadczeń 
zdrowotnych odpowiadających aktualnemu stanowi wiedzy 
medycznej. Podobne ograniczenie, wydaje się, nie może być 
potraktowane w  sposób generalny. Tzn. nie powinno ono 
obejmować arbitralnie również możliwości rozmowy pacjen-
ta z księdzem na terenie oddziału. Warto jednak pamiętać, iż 
mogą zdarzyć się sytuacje, w których personel będzie posia-
dał prawo ograniczyć czasowo omawiane spotkania. Podobne 
działanie wydaje się uzasadnione w chwili, w której obecność 
osoby duchownej, bądź jej postawa wpływać będzie na utrwa-
lanie się omamów lub urojeń o charakterze religijnym. Podob-
na decyzja winna jednak odnosić się wprost do realnych sy-
tuacji, w których zdrowie pacjenta może być zagrożone przez 
podobne "pielęgnowanie objawów".

Kapłan-terapeuta
Kapelan posługujący na terenie danego oddziału, w swo-

ich działaniach podejmuje się przede wszystkim wsparcia 
pacjenta w  momencie, w  którym doświadcza on cierpienia. 
Wsparcie to dotyka problemów duchowych: wyrzutów sumie-
nia, dylematów moralnych, relacji z Bogiem itd. Odnosząc się 
jednak do rzeczywistości szpitala psychiatrycznego, podob-
nej, egzystencjalnej płaszczyzny nie można oddzielić od zdro-
wotnych trudności, jakich doświadcza pacjent. Innymi słowy 
wsparcie religijne musi uwzględniać stan zdrowia pacjenta. 
Pojawić się może bowiem niepokojąca sytuacja, w której to np. 
kapłan bagatelizować będzie objawy chorobowe jakie prezen-
tuje pacjent, podkreślając iż mają one wyłącznie charakter mi-
styczny. Może wystąpić również sytuacja, w której duszpasterz 
lekceważyć będzie szczególną sytuację pacjentów w  oma-
wianym rodzaju oddziałów. Doskonale pokazuje to sytuacja 
pacjentki, która żądała częstej obecności kapłana w oddziale, 
oczekując, iż będzie on udzielał jej komunii. Kapłan stwierdził, 
iż w oddziale tym będzie tylko raz w tygodniu. Sytuacja uległa 
jednak komplikacji. Pacjentka wyznała, iż będzie spożywać po-
siłki dopiero wówczas, gdy otrzyma rano komunię. Stan ten był 
tym bardziej niepokojący, iż u pacjentki stwierdzono cukrzycę.

Z całą pewnością w podobnej postawie pacjentki dostrzec 
można element szantażu, być może powiązanego z doświad-
czanymi przez nią objawami zaburzenia. Nie ulega jednak wąt-
pliwości, że kapłan – będący również pracownikiem szpitala 
– powinien „włączyć się” w  proces terapeutyczny omawianej 
osoby. Realizacja praktyk religijnych była dla pacjentki szcze-
gólnie istotna. Kapłan miał u  niej wyraźny autorytet, mógł 
wskazać różne propozycje rozwiązujące problem. Rację miał 
w podobnym kontekście prof. Antoni Kępiński podkreślając, że 
wchodząc w relację z pacjentem nieuchronnie wywiera się na 
niego wpływ terapeutyczny lub antyterapeutyczny. Podobna 
zasada dotyczy nie tylko lekarzy czy pielęgniarek, ale również 
personelu administracyjnego szpitala, osób sprzątających od-
działy oraz kapelanów.

Wyznania formalne i taktyczne
Badając znaczenie prawa pacjenta do opieki duszpa-

sterskiej na terenie szpitala psychiatrycznego, z  niepokojem 
dostrzec można pomijanie, a  niejednokrotnie lekceważenie 
wspomnianych zagadnień. Z jednej strony widać m.in. działa-
nia w  postaci ograniczania dostępu pacjentów do podobnej 
posługi. Przykładem może być sytuacja, w  której to pacjenci 
mogą udawać się do kaplicy znajdującej się na terenie szpita-
la, ale jedynie w trakcie czasowego opuszczania oddziału; tzw. 
wolnych wyjść na ogrodzony teren szpitala. Tym samym pa-
cjenci nie uczęszczający do kościoła, posiadają de facto moż-
liwość dłuższego przebywania poza oddziałem. Osoby korzy-
stające z praktyk religijnych, by zrealizować owo prawo, muszą 
skorzystać z czasu przeznaczonego na pobyt poza oddziałem 
– co w konsekwencji prowadzić może do dyskryminacji. 

Wydaje się jednak, iż brak pełnego zrozumienia omawia-
nego problemu dostrzec można również po szeroko rozumia-
nej stronie kościelnej. Kapelan znajduje się w  specyficznej 
sytuacji zawodowej. Z  jednej strony jest on pracownikiem 
szpitala, najczęściej zatrudnionym na część etatu. Z  drugiej 
zaś perspektywy nie można zapomnieć, iż mianuje go lokalny 
biskup, przekazujący mu tzw. misję. Niestety, aktualnie brak 
jest szerzej dopuszczalnych inicjatyw kościoła, zmierzających 
do wykształcenia kapelanów posługujących w  podobnych 
miejscach. Czasem wręcz dojść można dojść do wniosku, iż na 
teren szpitala kierowane są osoby przypadkowe. Częsta jest 
praktyka, w  której to „szpitalną kapelanię” obejmuje wikary 
przybywający do parafii, na terenie której znajduje się szpital. 
Niestety podobna rzeczywistość dotyka szpitali psychiatrycz-
nych. Nie ma możliwości podejmowania terapii psychiatrycz-
nej bez niejednokrotnego odniesienia się do problemów re-
ligijnych oraz duchowych. Obecność kapelana może służyć 
w tym miejscu wsparciem zarówno dla leczonego pacjenta, jak 
i leczącego personelu. Jako pozytywne należy wskazać w tym 
miejscu pojawienie się podyplomowych studiów w  zakresie 
Opieki Duszpasterskiej Służby Zdrowia i  Pomocy Społecznej. 
Prowadzi je Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Papie-
skiego Jana Pawła II w  Krakowie (UPJPII), Międzywydziałowy 
Instytut Bioetyki UPJPII oraz Prowincja Polska Zakonu Szpital-
nego św. Jana Bożego (Bonifratrzy). Pozostaje mieć nadzieję, iż 
podobne kierunki będą mieć coraz więcej absolwentów, któ-
rzy gwarantować będą poszanowanie „prawa do Boga”, które 
bez względu na nastawienie do danej wspólnoty religijnej, 
czasem pojawia się w człowieku, w tym zwłaszcza w człowieku 
cierpiącym na duszy. 

Literatura:
1. Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997r Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 

Nr 78, poz. 483 z późn. zm.)
2. Karkowska D., Prawa pacjenta, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2004
3. Kmieciak B., Religia w kukułczym gnieździe, czyli refleksje o prawie pacjenta 

szpitala psychiatrycznego do opieki duszpasterskiej, w:  Niepełnosprawni w 
Państwie i Kościele. Potrzeby społeczne i duchowe osób niepełnosprawnych; 
(red,) S.Skobel, A.Perzynski, W.Kaminski, Archidiecezjalne Wydawnictwo 
Łódzkie, Łódź 2012;  s.149-158
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Aripiprazol
istotne aspekty 
kliniczne
Piotr Wierzbiński

Rok 2002 był kolejnym krokiem 
w  rozwoju światowej psychiatrii i  w  terapii 
schizofrenii. Otóż FDA rejestruje wówczas 
pierwszego częściowego agonistę receptora 
dopaminergicznego D2 w leczeniu schizofre-
nii. Przez ponad 15 lat na świecie był to jedyny 
częściowy agonista dopaminergiczny, którym 
można było leczyć schizofrenię. Pozostaje 
nadal jedynym dostępnym w  Polsce, w  USA 
bowiem w 2015 roku zostały zarejestrowane: 
kariprazyna i brexpiprazol. 

W  2004 roku FDA rejestruje aripiprazol 
do leczenia ostrych epizodów manii i  mie-
szanych epizodów w  przebiegu choroby 
afektywnej dwubiegunowej typu I  (CHAD). 
Pozytywne rekomendacje lek uzyskał również 
do leczenia podtrzymującego zaburzeń dwu-
biegunowych, w  których dominują epizody 
maniakalne. W  Europie aripiprazol w  2004 
roku otrzymuje rejestrację do leczenia schizo-
frenii. W Polsce od 2008 roku lek został zare-
jestrowany do leczenia zaburzeń dwubiegu-
nowych. Aktualne wskazania do stosowania 
aripiprazolu w  Polsce obejmują schizofrenię 
u  dorosłych i  młodzieży w  wieku od 15 lat. 
Ponadto aripiprazol jest wskazany w leczeniu 
epizodów maniakalnych w  przebiegu zabu-
rzenia afektywnego dwubiegunowego typu 
I  oraz w  zapobieganiu nowym epizodom 
maniakalnym u dorosłych, u których w prze-
biegu choroby pojawiają się głównie epizody 
maniakalne. 

Farmakologia aripiprazolu
Aripiprazol jest na polskim rynku jedy-

nym częściowym agonistą receptora dopa-
minergicznego. Od innych leków II generacji 
odróżnia go rozbudowany i  nieco odmienny 
profil receptorowy. Profil receptorowy aripi-
prazolu przedstawiono w tabeli 1. [1]

Tabela 1. Mechanizm działania aripiprazolu

Receptor Efekt farmakologiczny Działanie kliniczne

D2, D3

5HT1A

5HT2A

H1

Alfa-1

M

Silne powinowactwo, 
częściowy agonista

Silne powinowactwo – 
częściowy agonista

Antagonista, silne  
powinowactwo

Antagonista, umiarko-
wane powinowactwo

Antagonista – umiarko-
wane powinowactwo

Brak powinowactwa

Wpływ na objawy  
pozytywne, negatywne, 
mniej objawów poza-
piramidowych, nie ma 
wzrostu prolaktyny

Wpływ na objawy  
negatywne, nastrój  
i funkcje poznawcze

Mniej objawów pozapi-
ramidowych, regulacja 
uwalniania dopaminy

Mniej senności, mniej 
przyrostu masy ciała

Niskie ryzyko  
ortostatycznego spadku  
ciśnienia krwi

Małe ryzyko zaburzeń 
cholinolitycznych,  
upośledzenia funkcji 
poznawczych
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Lek dobrze się wchłania po podaniu do-
ustnym, jego dostępność biologiczna to 87%. 
W ciągu 3-5 godzin po podaniu leku osiągane 
jest jego maksymalne stężenie w osoczu. Co 
ważne, czas półtrwania leku jest dość długi 
i  wynosi 75h. Arypiprazol kumuluje się we 
krwi jeśli stosuje się go przewlekle i  osiąga 
stan równowagi stężenia w osoczu po około 
14 dniach. Arypiprazol metabolizuje się do 
dehydro-aripiprazolu poprzez cytochrom 
P450, podjednostki CYP3A4 i 2D6. Z tego też 
względu warto również mieć na uwadze moż-
liwe interakcje pomiędzy innymi stosowany-
mi lekami psychotropowymi a aripiprazolem. 
Karbamazepina, jako induktor enzymatyczny, 
będzie wymagała podniesienia dawki ari-
piprazolu, inhibitory enzymatyczne, jak np. 
fluwoksamina, ketokonazol, paroksetyna spo-
wodują zahamowanie metabolizmu aripipra-
zolu i konieczność zmniejszenia jego dawko-
wania o ok. 50%. [1,2] 

W  badaniu osób zdrowych stosowanie 
walproinianu z  aripiprazolem powoduje ob-
niżenie stężenia aripiprazolu o 25% we krwi, 
natomiast lit powoduje wzrost stężenia ari-
piprazolu o około 20%. W obu tych przypad-
kach nie ma potrzeby zmiany dawkowania 
leku. [1,3]

Wyjątkowość profilu  działania
Ten dość wyjątkowy profil receptorowy 

aripiprazolu wydaje się odpowiadać za coś, co 
moglibyśmy nazwać stabilizacją układu dopa-
minergicznego. Ponadto brak istotnego po-
winowactwa do receptorów muskarynowych 
i histaminowych, niskie powinowactwo do re-
ceptorów alfa-adrenergicznych odpowiadają 
za dość dobrą tolerancję leku i niski odsetek 
pojawiających się działań niepożądanych. 

Aripiprazol posiada silny potencjał neuro-
leptyczny, jego powinowactwo do receptora 
D2 jest większe niż haloperidolu czy perfena-
zyny. Już 2mg/d aripiprazolu wystarczają do 
zajęcia około 70% receptorów dopaminowych 
w  prążkowiu. Najmniejsza skuteczna dawka 
leku – 10mg/d powoduje związanie około 
80% receptorów dopaminowych, natomiast 
30mg/d zajmuje około 95% receptorów dopa-
minowych. Mimo tak silnego powinowactwa 
nie obserwuje się silnych objawów pozapira-
midowych. Dlaczego? W przypadku aripiprazo-
lu ratuje go właśnie częściowy agonizm w sto-
sunku do receptora dopaminowego [4]. 

Dawkowanie i zasady 
wprowadzania leku
Zwykle dawkowanie leku wynosi 

15mg/d, część pacjentów odnosi korzyści 
ze stosowania dawek wyższych – 30mg/d. 
Trzeba pamiętać, że jeśli chcemy zmienić lek 
na aripiprazol to powinno to trwać 3-4 tygo-
dnie, zaś w  przypadku leków o  "profilu se-
datywnym" "zakładkę" można wydłużyć do 
6-8 tygodni. Ku zaskoczeniu, w  niektórych 
badaniach dotyczących choroby dwubiegu-
nowej nie wykazano by różne sposoby zmian 
z innych leków na aripiprazol miały nad sobą 
przewagę. [5, 6] W przypadku schizofrenii nie 
jest to już takie oczywiste. Wykazano bowiem, 
że szybkie odstawienie dotychczasowego le-
czenia może przejściowo pogorszyć stan pa-
cjenta, dlatego właśnie "długa" zakładka zale-
cana jest w przypadku olanzapiny, kwetiapiny 
i klozapiny. [7,8] 

Tolerancja
Najczęstszymi działaniami niepożąda-

nymi obserwowanymi w  czasie stosowania 
aripiprazolu, które w  badaniach klinicznych 
występowały z częstością wyższą niż placebo, 
były: akatyzja, lęk, pobudzenie, nudności, wy-
mioty, bóle głowy. [1]

Akatyzja wydaje się być najczęstszym 
działaniem niepożądanym, niemniej jednak 
można sobie z  nią poradzić: dołączyć beta-
-adrenolityk albo benzodiazepinę. W  razie 
konieczności można zredukować dawkę aripi-
prazolu. W przypadku niezbyt nasilonej akaty-
zji to właśnie redukcja dawki wydaje się być 
dobrym wyborem. [9] 

Stosowanie arypiprazolu nie wiąże się 
istotnie z ryzykiem przyrostu masy ciała, któ-
ry obserwuje się w  przypadku innych leków 
przeciwpsychotycznych. Aripiprazol nie wiąże 
się również ze zwiększonym ryzykiem rozwo-
ju cukrzycy lub zaburzeń gospodarki lipido-
wej. Potwierdzono to w  licznych badaniach 
z  udziałem pacjentów w  ostrym epizodzie 
schizofrenii, w  długoterminowym leczeniu 
schizofrenii oraz w  leczeniu epizodu mania-
kalnego w CHAD. [10,11,12,13]

Odnośnie hiperprolaktynemii, to z uwagi 
na mechanizm działania leku spodziewamy 
się, że lek ten nie będzie powodował wzrostu 
stężenia prolaktyny, co więcej, poziom pro-
laktyny może się normalizować u pacjentów, 
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u których wcześniej w wyniku stosowania le-
ków przeciwpsychotycznych był podwyższo-
ny. [14]

Sedacja również nie jest częstym obja-
wem w  przebiegu stosowania arypiprazolu, 
choć doświadczenie kliniczne pokazuje, że 
objaw ten może wystąpić. Niekiedy senność 
po stosowaniu leku bywa powodem modyfi-
kacji jego dawkowania i przesunięcia go z po-
rannej dawki na wieczorną. 

U  części chorych będziemy mieli doczy-
nienia z pobudzeniem, które może pojawić się 
w  związku z  małym potencjałem sedującym 
leku. W  przypadku stosowania aripiprazolu 
w  początkowym okresie leczenia pacjentów 
skłonnych do zachowań agresywnych można 
się wspomagać benzodiazepinami (np. lora-
zepamem). 

Bezsenność w  przebiegu leczenia aripi-
prazolem może pojawić się w  czasie zmiany 
leczenia przeciwpsychotycznego z leku o du-
żym wpływie na receptory histaminergiczne 
H1, alfa-adrenergiczne i cholinergiczne, które-
go  to działania aripiprazol jest pozbawiony. 
W przypadku zmiany z tego typu leków zaleca 
się zmianę leku na "wydłużoną" zakładkę ce-
lem uniknięcia efektu „z odbicia”, wynikające-
go z odblokowania tych receptorów i ich "re-
gulacji w górę". [15]

W  praktyce klinicznej niektórzy pacjenci 
skarżą się również na nudności i wymioty, co 
znajduje odzwierciedlenie w  przeprowadzo-
nych krótko i  długoterminowych badaniach 
klinicznych. Zwykle nie są to częste zdarzenia, 
jednak jeśli już się pojawią, mogą być kłopotli-
we. Z tego względu zaleca się wtedy powolne 
zwiększenie dawki aripiprazolu, przyjmowanie 
leku wraz z posiłkiem albo redukcję dawki. [1]

Skuteczność w schizofrenii
Aripiprazol ma ugruntowaną pozycję 

w  terapii schizofrenii. Dane z  licznych badań 
kontrolowanych potwierdzają jego skutecz-
ność. Wykazano, że aripiprazol prezentuje 
porównywalną skuteczność ocenianą na pod-
stawie skali objawów pozytywnych i  nega-
tywnych do haloperidolu i risperidonu. [10,14]

Długoterminowa skuteczność oceniana 
w  dwóch trwających 52 tygodnie badaniach 
wykazała, że aripiprazol był porównywalny 
lub przewyższał haloperidol. W ocenie z uży-
ciem skali PANSS znamiennie większą po-

prawę obserwowano w  podskali objawów 
negatywnych. [16] Aripiprazol zapobiega 
oczywiście nawrotom schizofrenii co wykaza-
no w 26-tygodniowym badaniu Pigott i wsp. 
(2003) w  którym czas do nawrotu mierzony 
od chwili randomizacji pacjenta był istotnie 
statystycznie dłuższy niż placebo. [17] 

Comblatt i  wsp. (2002) wykazali, że 
arypiprazol korzystnie wpływa na funkcje 
poznawcze w  schizofrenii, a  Kerwin i  wsp. 
w  wielośrodkowym, 26-tygodniowym bada-
niu naturalistycznym u  565 pacjentów am-
bulatoryjnych wykazali, że w oparciu o "kwe-
stionariusz preferencji leczenia", lek ten był 
preferowany przez pacjentów – prawie 50% 
ankietowanych odpowiedziało, że czuło się 
znacznie lepiej po zastosowanym aripiprazo-
lu. [18, 19]

Warto wspomnieć, że w  słynnych meta-
analizach Leuchta w rankingu całkowitej tole-
rancji uwzględniającej pojawianie się działań 
niepożądanych po lekach przeciwpsychotycz-
nych aripiprazol zajął pierwsze miejsce, jako 
lek z najmniejszym odsetkiem działań niepo-
żądanych. W pierwszej trójce znalazły się rów-
nież lurasidon i kwetiapina. [20] 

Aripiprazol w Zaburzeniach 
Dwubiegunowych
Praktycznie we wszystkich wytycznych 

leczenia choroby afektywnej dwubieguno-
wej arypiprazol jest rekomendowany jako 
lek pierwszego wyboru. Zalecenia World Fe-
deration of Societes of Biological Psychiatry 
(WFSBP) aktualizowane w 2009 roku zalecają 
stosowanie aripiprazolu jako leku pierwszego 
rzutu w  leczeniu epizodu manii i w zapobie-
ganiu nawrotów (Grunze i wsp. 2009). Ponad-
to zalecenia te wskazują na korzystną rolę 
aripiprazolu w manii psychotycznej jak i epi-
zodzie mieszanym [21]. Canadian Network 
for Mood and Anxiety Treatments (CANMAT) 
oraz International Society for Bipolar Disor-
ders (ISBD) (Yatham i wsp. 2009) zalecają sto-
sowanie aripiprazolu jako leku pierwszego 
rzutu w ostrej manii, zarówno w monoterapii, 
jak i leczeniu skojarzonym z litem lub walpro-
inianem. Ponadto aripiprazol jest zalecany 
do leczenia podtrzymującego w  przypadku 
zaburzeń dwubiegunowych z nawracającymi 
epizodami maniakalnymi [22,23].
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Podsumowanie
Aripiprazol jest dobrze zadomowiony w Polsce i jest lekiem prze-

ciwpsychotycznym, który ma swoją ugruntowaną pozycję. To, co 
go odróżnia od innych leków, to przede wszystkim częściowy ago-
nizm wobec receptora dopaminergicznego. Znajomość mecha-
nizmu działania leku i związanych z tym korzyści jak i możliwych 
działań niepożądanych ułatwia stosowanie aripiprazolu. Dowody 
z badań klinicznych pokazują efektywność tego leku w leczeniu 
schizofrenii, zarówno w leczeniu ostrych epizodów jak i w leczeniu 
podtrzymującym. W CHAD aripiprazol rekomendowany jest w le-
czeniu manii, zarówno ostrego epizodu jak i w leczeniu podtrzy-
mującym, szczególnie przydatny może być w przypadku zaburzeń 
przebiegających z nawracającymi epizodami maniakalnymi. 

Association for Psychopharmacology (Go-
odwin i  wsp. 2009) rekomendują aripiprazol 
do leczenia ostrej manii zarówno w  mono-
terapii jak i w połączeniu z  litem lub walpro-
inianem. Takie połączenie uznają za znacznie 
bardziej efektywne niż monoterapia samym 
lekiem normotymicznym. Sugerują również 
korzystny wpływ aripiprazolu w  epizodach 
mieszanych i nawracających maniach. [24]

International Consensus Group on the 
Evidence-based Pharmacologic Treatment 
of Bipolar I  and II Depression (Kasper i  wsp. 
2008) stwierdza, że nie ma mocnych dowo-
dów na to, by stosować aripiprazol w depresji 
w  przebiegu choroby dwubiegunowej typu 
I, co potwierdzają badania, które pokazują 
wprawdzie efekt w ciągu pierwszych tygodni 
ale i utratę skuteczności w przypadku dłuższe-
go stosowania leku. Niemniej jednak w  kon-
trolowanych badaniach u chorych z depresją 
nawracającą wykazano, że terapia kombino-
wana lekiem przeciwdepresyjnym i  aripipra-
zolem pacjentów z  epizodem depresji daje 
większy odsetek odpowiedzi niż samo stoso-
wanie leku przeciwdepresyjnego. [25, 26] 

Zalecenia National Institute for Health 
and Clinical Exellence (NICE) podkreślają, że 
aripiprazol może być stosowany w  CHAD 

w  monoterapii lub w  połączeniu z  lekiem 
normotymicznym w manii, w leczeniu długo-
terminowym monoterapia aripiprazolem jest 
zalecana w przypadku nawracającej manii lub 
rapid cycling. Nie sugeruje się natomiast sto-
sowania leku w depresji. 

Zalecenia Texas Implementation of Me-
dication Algorithms: Update to the Algorithm 
for Treatment of Bipolar I  Disorder (Suppes 
i  wsp. 2005) rekomendują stosowanie aripi-
prazolu w przypadku manii euforycznej i dys-
forycznej, w  leczeniu podtrzymującym u  pa-
cjentów z  przeważającymi epizodami manii/
hipomanii. W leczeniu depresji aripiprazol nie 
jest rekomendowany jako lek pierwszego wy-
boru, uzyskał on dopiero IV poziom zaleceń. 
[27]

W  polskich standardach leczenia chorób 
afektywnych aripiprazol również otrzymał 
rekomendację do leczenia epizodu mania-
kalnego w  leczeniu skojarzonym z  lekiem 
normotymicznym. W stanach mieszanych de-
presyjnych aripiprazol zalecany jest w leczeniu 
skojarzonym jako postępowanie trzeciego 
rzutu. W szybkiej zmianie faz natomiast aripi-
prazol uwzględniony został w  postępowaniu 
trzeciego rzutu, jako lek, który może zostać 
dodany do dwóch leków normotymicznych. 
[28]
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Aripiprazol 
w politerapii 
w schizofrenii
Tomasz Szafrański

dobre złe i brzydkie połączenia leków

Zastanawiałem się, do czego po-
równać pisanie o  politerapii w  kontek-
ście schizofrenii. Czy można to porów-
nać do stąpania po kruchym lodzie? Na 
pierwszy rzut oka wydawałoby się, że 
tak. Ale po chwili namysłu wydaje się, że 
jednak nie – przecież większość ludzi nie 
chodzi po kruchym ludzie, tymczasem 
politerapia lekami przeciwpsychotycz-
nymi w  schizofrenii jest powszechna. 
Wbrew rekomendacjom zalecającym 
monoterapię. 

Zjawisko politerapii ma wiele uwa-
runkowań. Jednym z  głównych źródeł 
jest po prostu fakt, że u  wielu pacjen-
tów w  trakcie stosowania monoterapii 
nie udaje się uzyskać kompletnej remisji 
objawów schizofrenii. Politerapia bywa 
zatem spowodowana chęcią skutecz-
niejszego leczenia. Niestety, często bywa 
drogą „na skróty”. Co więcej, pomimo 
tego, że jest praktyką powszechną, nie-
wiele sensownych i  wartościowych ba-
dań dotyczy oceny skuteczności i  bez-
pieczeństwa politerapii w schizofrenii. 

Nie tylko badania, którymi dyspo-
nujemy, ale po prostu rozsądna ocena 
kliniczna pokazują, że politerapia rzadko 
bywa skuteczna, często prowadzi do po-
gorszenia tolerancji leczenia. Jawnej lub 
też (czego łatwo nie widzieć) do stanu 
wysokiego ryzyka i  zagrożenia wystą-
pieniem powikłań. Generalnie, do nie-
korzystnego przesunięcia w bilansie ko-
rzyści do ryzyka prowadzonego leczenia. 
Nie zapominajmy o  wyższych kosztach 
takiego postępowania.

Można mnożyć przykłady takich eg-
zotycznych „combo” – połączeń dwóch, 
trzech, a nawet czterech leków przeciw-
psychotycznych. Najczęstszym „grze-
chem pierworodnym” tych połączeń jest 
ignorowanie faktu łączenia leków o toż-
samym lub bardzo podobnym mechani-
zmie działania farmakodynamicznego. 
Nieznajomość działania receptorowego 
leków prowadzi na przykład do stoso-
wania łącznie neuroleptyków o  silnym 
wpływie cholinolitycznym. Fakt, że wielu 
chorych takie połączenia jest w stanie ja-
koś tolerować, nie jest potwierdzeniem 
ludowego powiedzenia, że co cię nie 
zabije, to cię wzmocni. Badania pokazują 
wyższe ryzyko powikłań i  śmiertelności 
u chorych, u których stosowana jest po-
literapia. 

Łączenie leków przecipsychotycz-
nych może być jednak w niektórych wy-
padkach uzasadnione czy dopuszczalne. 
Kiedy? W dwóch sytuacjach:

Po pierwsze, u  chorych nie odpo-
wiadających na leczenie.

Po drugie, w  przypadku obecności 
poprawy, ale niedostatecznej tolerancji 
prowadzonego leczenia.

Oczywiście, nawet w  tych sytu-
acjach, łączenie dwóch leków przeciw-
psychotycznych nie powinno być postę-
powaniem „I rzutu”.

W  Polsce mamy do czynienia z  sy-
tuacją, w  której po politerapię sięga się 
często przed wyczerpaniem udowodnio-
nych metod leczenia w przypadku „opor-
ności” na leczenie konwencjonalne. Taką 

strategią jest oczywiście zastosowanie 
klozapiny. 

Jeżeli jednak decydujemy się na 
zastosowanie takiej strategii, to powin-
na być ona racjonalna. A  zatem, jeżeli 
łączymy dwa leki przeciwpsychotycz-
ne, to powinniśmy się kierować jednak 
różnicą w  profilu ich działania farmako-
dynamicznego, opierać na dostępnych 
danych weryfikujących sensowność ta-
kiego postępowania i przede wszystkim 
rzetelnie monitorować bezpieczeństwo 
i  kliniczne korzyści u  indywidualnego 
pacjenta.

Generalnie, biorąc pod uwagę far-
makodynamikę leków, nie ma najmniej-
szego sensu łączenia ze sobą dwóch lub 
więcej leków „klasycznych” czy leków II 
generacji o  podobnym profilu recepto-
rowym i  profilu działań niepożądanych 
(na przykład kwetiapiny i  olanzapiny). 
Trzeba pamiętać, że wiele leków prze-
ciwpsychotycznych działa na wiele re-
ceptorów i, w  dawkach stosowanych 
w  klinice, wpływa na wiele układów 
neuroprzekaźnictwa. Z punktu widzenia 
skuteczności wobec objawów pozytyw-
nych niezaprzeczalne znaczenie ma jed-
nak tylko działanie antagonistyczne na 
receptor dopaminowy D2.

Z  punktu widzenia profilu recepto-
rowego, relatywnie największe uzasad-
nienie może mieć zatem skojarzenie leku 
o  wieloreceptorowym profilu działania, 
„luźno” łączącego się z  receptorem D2 
(jak klozapina czy kwetiapina), z  lekiem 
bardzo selektywnym (jak amisulpryd). 

praktyka
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Innym mechanizmem działania 
istotnym z  punktu widzenia skutecz-
ności i  tolerancji jest wysokie powino-
wactwo do receptora 5HT2a, jednak to 
cecha łącząca większość leków II gene-
racji  (a także niektóre z tak zwanych le-
ków klasycznych np. flupentiksol) zatem 
trudno oczekiwać, aby skojarzenie przy-
niosło efekty z tego powodu…

Szczególną sytuację mamy w  przy-
padku aripiprazolu, który na tle innych 
dostępnych leków przeciwpsychotycz-
nych oferuje jednak odmienny mecha-
nizm działania (częściowy agonizm vs 
antagonistyczne działanie wobec recep-
tora dopaminowego D2).

Czego możemy się spodziewać po 
dołączeniu aripiprazolu do innego leku 
przeciwpsychotycznego?

Na pierwszym miejscu można wy-
mienić objawy negatywne – o ile u wielu 
pacjentów uzyskujemy znaczącą popra-
wę w  zakresie objawów pozytywnych 
schizofrenii, to objawy negatywne są 
często oporne na leczenie. Nadmierna 
blokada receptorów dopaminowych 
nie tylko odpowiada za występowanie 
działań z układu pozapiramidowego, ale 
może również upośledzać funkcje po-
znawcze, powodować objawy depresyj-
ne, upośledzać motywację i wywoływać 
lub nasilać anhedonię.

Ten niekorzystny efekt działania 
neuroleptyków opisywano od wielu lat, 
zaś w latach 90. ubiegłego wieku nadano 
mu zbiorczą nazwę „Poneuroleptyczne-
go zespołu deficytowego” (Neuroleptic 
Induced Deficit Syndrome). 

Tutaj mechanizm działania aripipra-
zolu może niejako „neutralizować” te nie-
korzystne działania leków klasycznych, 
ale także w przypadku leków II generacji, 
jeśli nie mamy poprawy w zakresie obja-
wów negatywnych, możemy oczekiwać, 
że dodanie aripiprazolu przyniesie po-
prawę. 

Osobną grupę objawów stanowią 
pojawiające się w  trakcie leczenia leka-
mi przeciwpsychotycznymi objawy na-
tręctw i  kompulsji (zwłaszcza w  czasie 
kuracji klozapiną i  olanzapiną). W  tym 
przypadku mechanizm korzystnego 
działania aripiprazolu jest mniej jasny, 
ale również możemy go przypisać czę-
ściowemu agonizmowi wobec recep-
torów D2 oraz wpływowi na receptor 
5HT1A.

Hiperprolaktynemia jest jednym 
z  działań niepożądanych antagonistów 
receptora D2. Mechanizm działania ari-
piprazolu sprawia, że ryzyko hiperpro-
laktynemii jest w przypadku stosowania 
tego leku bardzo małe. Co więcej, istnie-
ją dowody, że dołączenie aripiprazolu do 
pacjentów leczonych haloperidolem po-
wodowało spadek wysokich poziomów 
prolaktyny. Podobny efekt zaobserwo-
wano w  przypadku innego leku powo-
dującego często hiperprolaktynemię 
– risperidonu. Dołączenie aripiprazolu 
do pochodnych benzamidu – sulpirydu 
i  amisulprydu także powodowało spa-
dek poziomu prolaktyny u części pacjen-
tów, ale mniej istotny niż w  przypadku 
risperidonu. 

To połączenie zasługuje na szcze-
gólną uwagę, także ze względu na moż-
liwość obiektywizacji efektów leczenia 
skojarzonego. Generalnie, korzystne 
efekty są obserwowane szybko, nawet 
już w ciągu pierwszych 2 tygodni. Jeżeli 
zatem po 6-12 tygodniach od zastoso-
wania maksymalnej tolerowanej dawki 
aripiprazolu nie uzyskaliśmy w  ogóle 
istotnego spadku poziomu prolaktyny, 
to nie należy dłużej takiej kombinacji 
stosować. Oczywiście co innego norma-
lizacja poziomu prolaktyny która może 
wymagać dłuższego czasu. Generalnie, 
w  przypadku hiperprolaktynemii ob-
serwowano skuteczne działanie dawek 
wyższych niż 5mg aripiprazolu.

Podobnie możemy zobiektywizo-
wać efekty dołączenia aripiprazolu do 
innych leków przeciwpsychotycznych 
w  przypadku chęci zneutralizowania 
objawów metabolicznych. W  takim wy-
padku również istotny spadek masy 
ciała, poprawa parametrów lipidogra-
mu powinny być widoczne po 12-16 
tygodniach leczenia i brak zmian w tym 
czasie nie uzasadnia dalszej kontynuacji 
politerapii.

Tak jak wspomniałem, klozapina po-
zostaje lekiem z  wyboru dla pacjentów 
nie odpowiadających na leczenie prze-
ciwpsychotyczne dwoma różymi lekami 
I  lub II generacji. Jednakże 1/3-2/3 cho-
rych nie toleruje leczenia klozapiną, nie 
udaje się u nich uzyskać poprawy stanu 
psychicznego albo poprawa jest tylko 
częściowa. Klozapina jest także lekiem, 
którego stosowanie może być związane 
z  całym szeregiem działań niepożąda-

nych, w tym niekorzystnych efektów me-
tabolicznych.

Działanie agonistyczne na recepto-
ry D2, które wykazuje aripiprazolu, oka-
zało się w  kontrolowanych badaniach 
efektywnym sposobem na poprawę 
tolerancji klozapiny. Opisywano spadek 
masy ciała, BMI, zmniejszenie obwo-
du pasa, spadek poziomu cholesterolu 
i LDL. Mniej zaznaczone, ale u niektórych 
chorych istotne, były korzystne zmiany 
w  zakresie objawów negatywnych, ale 
też pozytywnych psychozy.

Opublikowana w  tym roku 
meta-analiza skutecznosci i  bez-
pieczeństwa leczenia skojarzo-
nego arypiprazolem i  klozapiną 
(Srisurapanont M i wsp.  J Psychiatr 
Res. 2015 Mar;62:38-47) objęła 4 
badania (8-24 tygodni), kontrolo-
wane placebo (N = 347). Stwier-
dzono w  niej, że w  porównaniu 
z monoterapią, lecznie skojarzone 
nie powodowało istotnie częstsze-
go przerwania leczenia (RR = 1.41, 
95% CI = 0.78 to 2.56). Leczenie 
skojarzone aripiprazolem mogło 
powodować:

<cuadrado> Poprawę objawów ogólnie [SMD 
-0.40 (-0.87 to 0.07) (n = 3; Z = 1.68, 
p = 0.09)

<cuadrado> Nie wpływało na nasilenie obja-
wów pozytywnych [-1.05 (-2.39 to 
0.29) (n = 3; Z = 1.54, p = 0.12)

<cuadrado> Poprawę objawów negatywnych 
[-0.36 (-0.77 to 0.05) (n = 3; Z  = 
1.74, p = 0.08)

<cuadrado> Nie stwierdzono zmian w  pozio-
mie glukozy, TG, HDL

<cuadrado> Stwierdzono spadek wagi średnio 
-1.36 kg (-2.35 to -0.36) (n = 3; Z = 
2.67, p = 0.008) 

<cuadrado> Spadek LDL-cholesterolu średnio 
-11.06 mg/dL (-18.25 to -3.87) (n = 
3; Z = 3.02, p = 0.003)

<cuadrado> Nie stwierdzono częstszego wy-
stępowania bólów głowy, bezsen-
ności

<cuadrado> Odnotowano natomiast związek 
z  akatyzją/pobudzeniem (RR = 
7.59, 95% CI = 1.43 to 40.18) (n = 
3; Z = 2.38, p = 0.02) oraz z nasile-
niem lęku (RR = 2.70, 95% CI = 1.02 
to 7.15) (n = 1; Z = 2.00, p = 0.05). 
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Autorzy konkludują, że dołączenie 
aripiprazolu może minimalizować ryzy-
ko sercowo-metaboliczne i  zmniejszać 
nasilenie objawów psychopatologicz-
nych u chorych leczonych klozapiną.

Mechanizm działania aripiprazolu 
w tym wypadku nie jest jasny. Być może 
chodzi tutaj nie tylko o częściowe działa-
nie agonistyczne (jak się wydaje, posiada 
je również klozapina lub jeden z jej me-
tabolitów), ale także o synergię działania 
na poziomie wewnątrzkomórkowym. 
Z drugiej strony, kombinowane leczenie 
pozwala często na zmniejszenie dawki 
klozapiny, co może oczywiście popra-
wiać profil tolerancji i wzrost współpracy 
w leczeniu. 

Uwagi praktyczne
<cuadrado> Leczenie skojarzone zwykle należy zaczynać od małej dawki 

aripiprazolu (5-10 mg). Dawkę można podnieść po 2 tygo-
dniach do 10-15 mg. Kolejne dostosowanie dawki („w górę 
lub w dół”) rozważyć po następnych 2-4 tygodniach. 

<cuadrado> Zwykle okres kilku tygodni wystarczy do oceny efektywno-
ści leczenia skojarzonego.

<cuadrado> Poszczególne strategie potencjalizacji przedstawiono na 
schematach.

<cuadrado> Chorych, zwłaszcza w ciągu pierwszego miesiąca leczenia, 
należy pilnie obserwować pod kątem nasilenia lęku, pobu-
dzenia, zaostrzenia psychozy. Takie działania niepożądane 
są rzadkie, ale mogą dotyczyć jednego na 10-25 pacjentów. 
Większe prawdopodobieństwo ich wystąpienia jest u pa-
cjentów długo leczonych silnymi neuroleptykami.

<cuadrado> Poza tym pamiętajmy, że podobnie jak w przypadku mono-
terapii, leczenie skojarzone aripiprazolem było związane 
z występowaniem takich działań niepożądanych jak ból 
głowy (1/10), nudności (1-2/10), bezsenność (1/10), akaty-
zja (1/10).

<cuadrado> Sugerowane postępowania w przypadku wystąpienia dzia-
łań niepożądanych:
<cuadrado> W przypadku pogorszenia stanu psychicznego (nasilenie 

lub pojawienie się objawów psychotycznych) należy na-
tychmiast odstawić aripiprazol. 

<cuadrado> W przypadku bezsenności – podjąć próbę leczenia ob-
jawowego, zmiany pory dawkowania leku, zwiększenia 
dawki aripiprazolu, zwiększenia dawki nocnej leku sedu-
jącego – jeśli te strategie bez efektu – odstawić lek.

<cuadrado> W przypadku akatyzji – próba leczenia objawowego (pro-
pranolol, benzodiazepiny), zmniejszenie dawki aipiprazo-
lu, – jeśli bez efektu – odstawić lek

<cuadrado> Nudności – zmniejszyć dawkę, brać z posiłkiem, jeżeli nie 
ma adaptacji - odstawić

<cuadrado> Z uwagi na to, że politerapia zawsze niesie ze sobą większe 
ryzyko niż monoterapia, należy rzetelnie ocenić efekt przyję-
tej strategii leczenia i nie kontynuować jej w przypadku bra-
ku wymiernych korzyści dla pacjenta. Taką decyzję można 
i należy podjąć już po 2-4 miesiącach stosowania leczenia 
skojarzonego.

<cuadrado> Z kolei w przypadku osiągnięcia zamierzonych efektów, 
można podjąć próbę redukcji dawki leku, do którego doda-
liśmy aripiprazol. Zakładamy, że może być możliwe zmniej-
szenie dawki o około 10-25%, należy jednak robić to stop-
niowo, ostrożnie, podejmując decyzję na podstawie stanu 
klinicznego pacjenta. 

praktyka
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schematy politerapii z Aripiprazolem

Lek klasyczny (haloperidol) + aripiprazol 

<cuadrado>  główny oczekiwany efekt: zmniejszenie nasilenia obja-
wów negatywnych, poprawa funkcji poznawczych, spadek 
poziomu prolaktyny

<cuadrado>     Dawka początkowa: 5-10 mg – dawka docelowa 10-20 mg
<cuadrado>     Ocena efektów działania po 8-12 tygodniach (jeśli brak 

efektu – należy odstawić)

1

2 Risperidon, sulpiryd, amisulpryd + aripiprazol

<cuadrado>  główny oczekiwany efekt: spadek poziomu prolaktyny
<cuadrado>     Dawka początkowa: 5-10 mg – dawka docelowa 10-20 mg
<cuadrado>     Ocena efektów działania po 6-12 tygodniach (jeśli brak – 

należy odstawić)

3 Klozapina, olanzapina, kwetiapina + aripiprazol 

<cuadrado>   główny oczekiwany efekt: spadek masy ciała, poprawa 
parametrów metabolicznych,  zmniejszenie nasilenia obja-
wów negatywnych

<cuadrado>  dodatkowy oczekiwany efekt: zmniejszenie objawów 
natręctw

<cuadrado>     Dawka początkowa: 5-10 mg – dawka docelowa 10-30 mg
<cuadrado>     Ocena efektów działania po 12-16 tygodniach (jeśli brak – 

należy odstawić)

4 aripiprazol  + Olanzapina/Kwetapina 

To wariant „odwrotny” politerapii stosowany w przypadku nie-
pełnej skuteczności monoterapii ariprazolem (objawy pozytyw-
ne, pobudzenie, bezsenność)

<cuadrado>   główny oczekiwany efekt: zmniejszenie nasilenia objawów 
pozytywnych, pobudzenia, bezsenności 

<cuadrado>     Dawka: na podstawie stanu klinicznego i wiodących obja-
wów

<cuadrado>     Ocena efektów działania po 3-6 tygodniach – (jeżeli brak 
efektu – rozważyć sensowność kontynuowania aripiprazolu).
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Aripiprazol jako 
potencjalizacja leczenia 
przeciwdepresyjnego
Krzysztof Krocetyński

47PSYCHIATRA/PISMO dla praktyków/ zima 2015

praktyka

dobre, złe i brzydkie połączenia leków

Należy w tym miejscu zaznaczyć, że 
adekwatny czas leczenia depresji jedno-
biegunowej, po którym możemy oceniać 
czy lek “zadziałał”, wynosi od 6-12 tygo-
dni. Mówimy oczywiście o  stosowaniu 
adekwatnej terapeutycznej dawce leku. 

Dla chorych z  ciężką depresją naj-
skuteczniejszą metodą leczenia pozo-
stają elektrowstrząsy. Wśród chorych 
z  umiarkowanym czy łagodnym na-

sileniem objawów, zwykle strategia 
postępowania polega na zmianie leku 
przeciwdepresyjnego. Jednakże część 
chorych także nie odpowie na leczenie 
kolejnym lekiem przeciwdepresyjnym. 
W  tym miejscu, jako alternatywa, poja-
wia się strategia polegająca na augmen-
tacji – potencjalizacji stosowanego leku 
przeciwdepresyjnego rozumiana jako 
dołączenie nowego leku do już prowa-
dzonego leczenia. 

Potencjalizacja działania
leków przeciwdepresyjnych

Oczywiście, zastosowanie potencja-
lizacji jest możliwe tylko u tych chorych, 
którzy już prowadzone leczenie tolerują 
przynajmniej w zadawalającym stopniu. 
Wyniki badań wskazują, że zmiana leku 
przeciwdepresyjnego i  potencjalizacja 
dotychczas prowadzonego leczenia 
mają podobną skuteczność. Sami cho-
rzy, którzy dobrze tolerują zainicjowane 
leczenie przeciwdepresyjne, i  u  których 
wystąpiła tylko częściowa poprawa, 
preferują zwykle strategię potencjaliza-
cji. Odwrotnie, chorzy, u których wystę-
pują działania niepożądane i  poprawa 
jest niewielka, skłaniają się częściej ku 
zmianie leku przeciwdepresyjnego. Nie 
ma w  chwili obecnej pełnego konsen-

susu po ilu próbach monoterapii należy 
wprowadzić strategię leczenia depresji 
polegającą na potencjalizacji. Badanie 
STAR-D pokazało, że w przypadku braku 
odpowiedzi na leczenie citalopramem, 
zastosowanie strategii potencjalizacji 
(bupropion lub buspiron), jak i  strategii 
zmiany leczenia (sertralina, bupropion 
lub wenalfaksyna), nie różniło się istot-
nie, jeśli chodzi o  doprowadzenie do 
remisji objawów. W przypadku poszcze-
gólnych strategii udawało się uzyskać 
remisję wśród dalszych 22-27% chorych.

Dwie strategie potencjalizacji dzia-
łania leków przeciwdepresyjnych, któ-
rych skuteczność i  bezpieczeństwo są 
najlepiej udokumentowane, to potencja-
lizacja solami litu i hormonami tarczycy. 
Mamy również badania dokumentujące 
łączenie ze sobą dwóch leków przeciw-
depresyjnych (o różnych mechanizmach 
działania). 

Miejsce leków przeciwpsy-
chotycznych 

Od czasu wprowadzenie do lecz-
nictwa leków przeciwpsychotycznych II 
generacji, zainteresowanie badaczy i kli-
nicystów kierowało się nie tylko w stronę 
możliwości ich wykorzystywania w  le-
czeniu choroby afektywnej dwubiegu-

Ocenia się, że 
u około 2/3 cho-
rych na depresję 
jednobiegunową 
leczenie pierw-
szym lekiem prze-
ciwdepresyjnym 
(zwykle jest to in-
hibitor wychwytu 
zwrotnego seroto-
niny) nie przynosi 
remisji objawów. 
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nowej (kilka z  nich jest zarejestrowana 
w  tym wskazaniu), ale również właśnie 
u  chorych z  depresją jednobiegunową, 
którzy nie mają wprawdzie objawów 
psychotycznych, ale nie odpowiadają 
w  pełni na leczenie. To zresztą nie było 
zaskoczeniem, trzeba przypomnieć, że 
jeszcze w latach 90. amisuplpryd w ma-
łych dawkach został w  niektórych kra-
jach zarejestrowany w monoterapii dys-
tymii.

W chwili obecnej dysponujemy po-
kaźną liczbą poprawnych metodologicz-
nie, randomizowanych, kontrolowanych 
placebo badań, które dotyczyły poten-
cjalizacji lekami przeciwpsychotycznymi 
drugiej generacji (LPP2) u  chorych na 
depresję. Z  tego punktu widzenia stra-
tegia jest dzisiaj uważana za relatywnie 
dobrze zbadaną pod kątem skuteczności 
i bezpieczeństwa.

Meta-analiza opublikowana przez 
Nelsona i  Papakostasa w  2009 roku ob-
jęła 16 badań, w  których łącznie wzięło 
udział 3480 chorych. Wszystkie badania 
potwierdziły, że potencjalizacja lekiem 
przeciwpsychotycznym była w  porów-
naniu z  placebo istotnie statystycznie 
lepsza. Potencjalizacja dotyczyła najczę-
ściej leków przeciwdepresyjnych z grupy 
SSRI i  SNRI. Jeżeli chodzi o  badania do-
tyczące poszczególnych leków, to wyglą-
dały one następująco (patrz tabela):

Ogólnie odpowiedź na leczenie 
w przypadku potencjalizacji LPP2 wyno-
siła 44%, w  porównaniu z  odpowiedzią 
na placebo na poziomie 30%. Dla porów-
nania, w badaniach dotyczących poten-
cjalizacji solami litu poziom odpowiedzi 
wynosił 41%. W  przypadku remisji róż-
nica jest bardziej wyraźna – prawie 31% 
LPP2, placebo – 17%. Przerwanie lecze-
nia z  jakiegokolwiek powodu dotyczyło 
prawie 20% w grupie LPP2, ale także po-
nad 15% w grupie placebo. 

Można stwierdzić, że efekt potencja-
lizacji LPP2 jest wyraźny, chociaż okupio-
ny kosztem tolerancji. Zwraca się tutaj 
najczęściej uwagę na ryzyko tycia i  ob-
jawów metabolicznych, ryzyko objawów 
pozapiramidowych, sedacji. 

Jeśli chodzi o  starszą generację le-
ków klasycznych, nie są stosowane jako 
potencjalizacja w przypadku opornej na 
leczenie niepsychotycznej depresji – ich 
skuteczność jest mniejsza niż LPP2, zaś 
tolerancja gorsza.

Jak mogą działać LPP2?
Mechanizm potencjalizacji leków 

przeciwdepresyjnych (przypomnijmy, 
że badania połączenia z  LPP2 dotyczą 
prawie wyłącznie SSRI i SNRI) może być 
związany z wpływem leków przeciwpsy-
chotycznych nowej generacji na układ 

serotoninowy. Prawie wszystkie LPP2 
blokują receptor 5HT2 – podobne działa-
nie wykazują receptorowo działające leki 
przeciwdepresyjne takie jak mirtazapina 
czy agomelatyna. Blokada tego recepto-
ra może pośrednio wpływać na aktyw-
ność dopaminową w  korze przedczo-
łowej i  w  tym mechanizmie poprawiać 
objawy także u chorych na depresję. 

Inny mechanizm to stymulowanie 
receptora 5HT1A – to działanie wyka-
zuje między innymi aripirazol i  jest to 
mechanizm, który był wykorzystywany 
w potencjalizacji w depresji buspironem 
czy pindololem. Nowym lekiem przeciw-
depresyjnym działającym na receptor 
5HT1A jest wortioksetyna.

W  przypadku niektórych z  leków 
lub ich metabolitów mamy do czynie-
nia z  wychwytem zwrotnym serotoniny 
(ziprasiodon) lub noradrenaliny (kwetia-
pina).

Wreszcie – i tutaj dochodzi do głosu 
unikalny mechanizm działania aripipra-
zolu – częściowy agonizm. Może to po-
zwalać na silniejszą w porównaniu z inny-
mi LPP2 modulację jednocześnie układu 
serotoninowego i dopaminowego. 

Aripiprazol

Kwetiapina

Olanzapina

Risperidon

Łącznie LPP2

Nazwa leku Ilość 
badań

Ilość 
pacjentów

Odpowiedź na 
leczenie OR

Remisja
OR

Przerwanie 
leczenia OR

3

5

4

3

16

1065

1029

1000

386

3480

2,07

1,6

1,39

1,83

1,69/NNT=9

2,09

1,89

1,83

2,63

2/NNT=9

1,24

1,59

1,23

1,08

3,91

leki przeciwpsychotyczne w potencjalizacji leczenia przeciwdepresyjnego
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Potencjalizacja  
aripiprazolem 

Spośród strategii potencjalizacji 
LPP2 aripriazol jest w chwili obecnej naj-
bardziej rekomendowanym lekiem do 
potencjalizacji leczenia przeciwdepresyj-
nego u chorych na depresję. Strategia ta 
została na tyle dobrze udokumentowa-
na, że pozwoliło to na zarejestrowanie 
takiego wskazania do stosowania aripi-
prazolu przez FDA (2006). 

Przypomnijmy, że z  innych LPP2 
tylko olanzapina ma jeszcze zarejestro-
wane analogiczne wskazanie – w  tym 
wypadku jako specyficzne zestawienie 
olanzapiny z fluoksetyną. Kwetiapina, ri-
speridon, ziprasidon nie są zarejestrowa-
ne w tym wskazaniu przez FDA.

Stosowanie aripiprazolu jest uza-
sadnione nie tylko atrakcyjnym, omó-
wionym wyżej mechanizmem działania, 
ale także mniejszymi obawami związa-
nymi z wystąpieniem objawów metabo-
licznych. Jednakże u chorych, u których 
w  wywiadzie mamy do czynienia z  wy-
stępowaniem objawów pozapiramido-
wych należy ostrożnie stosować aripi-
prazol z uwagi na ryzyko akatyzji.

Uwagi klinczne
Dawkowanie:
W  badaniach, które dotyczyły ari-

piprazolu w  potencjalizacji, stosowano 
lek w  średniej dawce 10mg/dz. Tak jak 
wspomniano, badania te udowodniły, że 
aripiprazol powodował istotną poprawę 
w zakresie objawów depresji – co cieka-
we również u tych pacjentów, u których 
właściwie nie było odpowiedzi na po-
czątkowy kurs monoterapii lekiem prze-
ciwdepresyjnym. Badania, w których sto-
sowano w  potencjalizacji niższą dawkę 
aripiprazolu – 5mg/dz także przemawia-
ją za jej skutecznością (były to badania, 
w których dodawano aripiprazol do ser-
traliny, paroksetyny, klomipraminy). Nie 
wykazano efektywności bardzo niskiej 
dawki (2 mg/dz). 

Zatem jeżeli chodzi o dawkowanie, 
to rekomenduje się dołączenie aripi-
prazolu do stosowanego leku przeciw-
depresyjnego w  niskiej dawce. Dawkę 

tę możemy po kilku dniach stopniowo 
zwiększyć, dochodząc docelowo do 
dawki 15mg/dz. W przypadku potencja-
lizacji leczenia depresji raczej nie stosu-
jemy dawek wyższych niż 15mg. Zakres 
dawkowania aripiprazolu zarejestrowa-
ny przez FDA dla wskazania potencjali-
zacji leczenia przeciwdepresyjnego to: 

Dawka początkowa: 2-5 mg/dz
Dawka rekomendowana: 5-10 mg/dz
Dawka maksymalna: 15 mg/dz

Aripiprazol jest lekiem stosunkowo 
bezpiecznym jeśli chodzi o  interakcje 
z innymi lekami:

W  przypadku leczenia skojarzone-
go z  citalopramem, escitalopramem, 
sertraliną (niskie i  umiarkowane dawki), 
wenalfaksyną i mirtazapiną nie ma zwy-
kle konieczności modyfikowania dawki 
aripiprazolu.

Fluoksetyna, fluwoksamina i  parok-
setyna i  stosowanie wysokich dawek 
sertraliny może zwiększać poziom aripi-
prazolu, zatem tutaj może być konieczne 
dostosowanie dawki (stosowanie niższe-
go poziomu dawkowania aripiprazolu).

Czas trwania leczenia: 
Dla większości chorych z  opor-

ną depresją odpowiedź w  przypadku 
potencjalizacji docelową dawką LPP2 
(i oczywiście przy założeniu zadawalają-
cej tolerancji leczenia) należy ocenić po 
6-12 tygodniach. W przypadku jeżeli nie 
stwierdzamy poprawy, to dłuższe stoso-
wanie potencjalizacji nie ma sensu. Mo-
żemy wtedy zastosować potencjalizację 
innym LPP2 (kwetiapina, olanzapina, 
risperidon lub aripiprazolem, jeżeli nie 
był pierwszym wyborem). Nie zaleca się 
prowadzenia więcej niż 2 prób potencja-
lizacji LPP2 u chorych z niepsychotyczną, 
oporną na leczenie depresją. Jeżeli 2 pró-
by okazały się nieskuteczne, zaleca się 
obranie innej, dotychczas nie stosowa-
nej, strategii (potencjalizacja solami litu, 
hormonami tarczycy lub kombinacja 2 
leków przeciwdepresyjnych).

Odstawienie LPP2 powinno być 
stopniowe, w przypadku aripirazolu naj-

lepiej obniżyć dawkę leku o połowę i od-
stawić lek zupełnie po 1 do 2 tygodni.

Tolerancja leczenia
Jeżeli chodzi o  tolerancję leczenia 

skojarzonego aripiprazolem, to najczęst-
szym działaniem niepożądanym jest 
akatyzja. Wystąpienie akatyzji prowa-
dziło zwykle do konieczności przerwa-
nia leczenia. Objaw występuje szybko, 
należy uprzedzić pacjenta o możliwości 
wystąpienia tego działania i  poinstru-
ować odnośnie postępowania. Szczegól-
ną ostrożność zachowajmy w przypadku 
leczenia chorych z  wyższym poziomem 
lęku i niepokoju. 

Jeżeli chodzi o  inne objawy, to 
w trakcie stosowania potencjalizacji ari-
piprazolem, może również wystąpić se-
dacja, zmęczenie, zawroty głowy. Raczej 
nie ma problemów od strony objawów 
metabolicznych czy pogorszenia w  za-
kresie funkcji seksualnych.

Oczywiście niższe dawki są tolero-
wane zwykle lepiej niż dawka 15mg/dz.

Wnioski 
dla praktyka

<cuadrado> Potenjalizacja aripiprazolem 
jest obecnie jedną z najlepiej 
udokumentowanych strategii 
leczenia w przypadku braku 
odpowiedzi na monoterapię 
lekiem przeciwdepresyjnym 
w niepsychotycznej depresji 
jednobiegunowej.

<cuadrado> Rekomendowane dawkowanie 
aripiprazolu to 5-10mg/dz 
(maksymalnie 15mg/dz) przez 
6-12 tygodni. 

<cuadrado> Skojarzenie ariprazolu z SSRI 
i SNRI (wenlafaksyna) jest rela-
tywnie bezpieczne.

<cuadrado> Najczęściej nietolerancja lecze-
nia i konieczność odstawienia 
leku była związana z wystąpie-
niem akatyzji. Dawki niższe niż 
15mg/dz są lepiej tolerowane.

Piśmiennictwo na www.psychiatraonline.com
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receptoryCiekawy świat 
benzamidów
Tomasz Szafrański

Ofiary globalizacji
W  czasach globalizacji większość 

leków w  szybkim czasie staje się po-
wszechnie dostępna niemalże na całym 
świecie. Tak też dzieje się w  przypadku 
większości nowych leków przeciwpsy-
chotycznych. Jednakże bywa cały czas 
tak, że niektóre z  nich zdobywają sobie 
popularność tylko w niektórych krajach, 
natomiast w  innych pozostają praktycz-
nie nieznane. Ciekawe regionalne różni-
ce możemy także spostrzec pomiędzy 
pozycją leku w terapii i  jego zastosowa-
niem nawet w  krajach sąsiadujących ze 
sobą. 

Historia benzamidów zaczęła się we 
francuskich laboratoriach i  większość 
z  nich nie zostało nigdy zarejestrowa-
nych w  Stanach Zjednoczonych. Być 
może właśnie to zaważyło na fakcie, że 
benzamidy są stosowane i  popularne 
głównie w Europie i na dalekim wscho-
dzie (Japonia, Korea, Hong-Kong, Chiny). 
Stosowanie niektórych pozostaje nadal 
ograniczone zaledwie do tylko kilku 
krajów – na przykład nemonapryd jest 

zarejestrowany do leczenia schizofrenii 
w Japonii. To interesujący lek, który poza 
selektywnym działaniem na recepto-
ry D2/D3 jest również agonistą 5HT1A 
i wykazuje powinowactwo do receptora 
sigma.

Pokolenie 68
Czas beatlesów, hipisów i  „poko-

lenia 68” był także czasem, gdy dzięki 
badaniom noblisty Arvida Carlssona 
zidentyfikowano mechanizm działania 
neuroleptyków jako wpływ na układ 
katecholamin – konkretnie układ do-
paminowy (1966), a  niedługo później 
stwierdzono szczególną rolę receptorów 
dopaminowych D2 (1972). Te odkrycia 
stanowiące podwaliny dla dopaminowej 
hipotezy schizofrenii zbiegły się w  cza-
sie z  syntezą i  zastosowaniem w  klinice 
pierwszych przedstawicieli grupy ben-
zamidów – sulpirydu (1967), następnie 
tiaprydu i sultoprydu. 

Selektywność i druga fala
Co łączy benzamidy? Niektóre po-

chodne aromatycznego amidu kwasu 
benzoesowego wykazują duże powino-
wactwo do receptorów dopaminowych, 
ale także relatywną selektywność wo-
bec działania w  ośrodkowym układzie 
nerwowym w  strukturach mezolimbicz-
nych. Ten profil wybiórczego działania 
farmakologicznego zadecydował o zain-
teresowaniach badaczy oraz przemysłu 
farmaceutycznego i druga fala przedsta-
wicieli tej klasy leków zadebiutowała na 
rynku na przełomie lat 80. i 90. (amisul-
pryd, nemonapryd, remoksypryd). Wcze-
śniej, w połowie lat 80. zsyntetyzowano 
raklopryd, który wprawdzie nie został 
wprowadzony szeroko do kliniki, ale wła-
śnie jako bardzo selektywny antagonista 

receptorów D2/D3 jest wykorzystywany 
w  badaniach z  użyciem pozytronowej 
emisyjnej tomografii (PET) do oceny 
aktywności układu dopaminergiczne-
go i  działania różnych leków dopami-
nergicznych. Tak naprawdę, to właśnie 
benzamidy były pierwszymi lekami poza 
klozapiną wykazującymi działanie „aty-
powe”.

 

Starzy, ale wcale nie  
nudni członkowie rodziny
Oczywiście nie wszystkie benzami-

dy mają właściwości psychotropowe, 
albo mają je tylko w niewielkim stopniu. 
Dużą gałąź rodziny benzamidów stano-
wią leki stosowane w gastrologii, mające 
działanie przeciwwymiotne i pobudzają-
ce perystaltykę. Protoplastą tej linii jest 
metoklopramid. To tak naprawdę pierw-
szy wprowadzony do lecznictwa przed-
stawiciel tej klasy chemicznej leków opi-
sany przez Louisa Justin-Besançon and 
C. Laville w  1964 roku. Metoklopramid 
hamuje przekaźnictwo w neuronach do-
paminergicznych i  pobudza receptory 
serotoninergicznych 5HT4, co powoduje 
przyśpieszenie perystaltyki i  wspomaga 
opróżnianie żołądka. Działanie metoklo-
pramidu na receptory dopaminowe jest 
łagodne, ale lek może jednak, choć bar-
dzo rzadko, prowadzić do wystąpienia 
ostrych objawów pozapiramidowych. 
Metoklopramid wciąż bywa stosowany, 
ale jest zastępowany przez młodsze po-
kolenie – takie jak itopryd, który jest rów-
nież antagonistą D2 oraz lekiem hamu-
jącym działanie acetylocholinoesterazy, 
wykazuje działanie przeciwwymiotne 
i pobudza perystaltykę przewodu pokar-
mowego. Itopryd jest lekiem dostępnym 
w Polsce.

Pochodne ben-
zamidu stano-
wią szczególną 
podgrupę leków 
przeciwpsycho-
tycznych wprowa-
dzonych do lecz-
nictwa w latach  
60 tych XX wieku.
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Podobieństwa i różnice
Wracając do tych benzamidów, któ-

re wykazują działanie psychotropowe, to 
zwykle szybko wchłaniają się one z prze-
wodu pokarmowego, ale wolniej niż 
klasyczne neuroleptyki przenikają przez 
barierę krew-płyn mózgowo-rdzeniowy. 
Wspólną cechą wielu z  nich jest to, że 
w  małych dawkach działają aktywizują-
co, antyautystycznie i  przeciwdepresyj-
nie, zaś w  większych wykazują wyraź-
niej działanie przeciwpsychotyczne lub 
uspokajające. Na przykład tiapryd jest 
lekiem, który wprawdzie nie wywiera 
działania przeciwpsychotycznego, ale 
wykazuje silne i  efektywne działanie 
wobec objawów pobudzenia i  agresji. 
Zresztą tiapryd sprawdza się w  wielu 
różnych stanach chorobowych, takich 
jak zaburzenia zachowania towarzyszą-
ce otępieniu, uzależnieniu od alkoholu, 
i różne schorzenia organiczne. Co cieka-
we, lek z powodzeniem wytrzymuje kon-
kurencję ze strony starszych i nowszych 
leków przeciwpsychotycznych, i  pozo-
staje wciąż lekiem pierwszego wyboru 
w  wielu wspomnianych sytuacjach kli-
nicznych.

Włoski łącznik
Wypada chwilę zatrzymać się nad 

fenomenem, zależnego od dawki, dzia-
łania takich leków jak sulpiryd i  amisul-
pryd. To lekcja na temat funkcjonowania 
układu dopaminergicznego, ale to rów-
nież szalenie ważne z  punktu widzenia 
połączenia objawów, które obserwuje-
my w  klinice, z  poziomem receptorów 
i  transmisji dopaminergicznej. Pod ko-
niec lat 70. XX wieku kilka grup badaczy 
(niektóre z nich były bardzo aktywne na 
terenie Włoch) zasugerowało, że niskie 
dawki benzamidów mogą wywierać 
wpływ dopaminergiczny. To właśnie 
dzięki tym badaniom amisulpryd został 
zarejestrowany we Włoszech w  mono-
terapii dystymii. Od tamtej pory, w  tym 
wskazaniu, zastosowano go u ponad mi-
liona chorych. Takie „przeciwdepresyjne” 
zastosowanie sulpirydu i  amisulprydu 
było przełomowe także ze względu na 
przekroczenie „kraepelinowskiej bariery 
nozologicznej” – oto „neuroleptyk”, czyli 
„lek na schizofrenię”, okazał się również 
„lekiem na depresję”.

Wątek francuski
Podczas gdy we Włoszech selek-

tywność modulacji układu mezolim-

bicznego małymi dawkami amisulprydu 
zogniskowała się na sprawach nastroju, 
badacze z  Francji skupili się na innym 
trudnym problemie terapii – objawach 
negatywnych. Seria badań kontrolo-
wanych placebo potwierdziła, że niskie 
dawki amsiulprydu mogą mieć korzyst-
ne działanie na tę oporną na leczenie 
i upośledzającą funkcjonowanie chorych 
na schizofrenię grupę objawów.

Czarna owca
Nic dziwnego, że firma Astra (wtedy 

jeszcze nie Zeneca) wiele sobie obiecy-
wała, wprowadzając na przełomie lat 
80-90 w  15 krajach lek Roxiam. Remok-
sypryd, bo o nim mowa, został wyselek-
cjonowany spośród innych kandydatów 
na „atypowy lek przeciwpsychotyczny” 
w 1978 roku.

Badania wskazywały, że jest sku-
tecznym lekiem w schizofrenii, co więcej, 
poza selektywnością właściwą benza-
midom charakteryzował się on niezbyt 
mocnym stopniem wiązania z  recepto-
rem dopaminowym (podobna cecha 
jak u kwetiapiny czy klozapiny). Lek miał 
również powinowactwo do receptorów 
sigma, co potencjalnie może nieść ze 
sobą dodatkowe korzyści terapeutycz-
ne. Niestety, kilka przypadków anemii  
aplastycznej stwierdzonych w 1993 roku 
przerwały karierę leku. W większości kra-
jów został zupełnie wycofany z  rynku, 
w niektórych jest dostępny, ale jako lek 
III rzutu, którego zastosowanie jest ob-
warowane całym szeregiem warunków 
mających minimalizować ryzyko wystą-
pienia powikłań leczenia.

Pharmacovigilance
Wspólną cechą większości benza-

midów, które obecnie stosujemy w psy-
chiatrii jest jednak to, że są generalnie 
uważane za leki bezpieczne. Są lekami 
stosunkowo rzadko wchodzącymi w  in-
terakcje. Z  uwagi na profil działania, 
objawy uboczne są przewidywalne i do-
tyczą przede wszystkim hiperprolakty-
nemi. Ale już objawy pozapiramidowe, 
pomimo ich wysokiego powinowactwa 
do receptorów dopaminowych, dzięki 
selektywności działania są relatywnie 
mniejszym problemem. Z  rzadkich lecz 
poważanych kwestii związanych z  bez-
pieczeństwem, cechą niektórych benza-
midów może być wpływ na wydłużenie 
odstępu QTc w EKG. W przypadku sulpi-
rydu i amisulprydu dotyczy to stosowa-

nia bardzo wysokich dawek tych leków.

Kuzyn in vitro
Kolejną udaną syntezą po remok-

syprydzie i  rakloprydzie był 3-chloro-
-5-ethyl-N-{[(2S)-1-ethylpyrrolidin-2-yl] 
methyl}-6-hydroxy-2-methoxybenza-
mid. Tym razem manipulacja strukturą 
chemiczną pozwoliła na uzyskanie leku 
niezwykle selektywnego wobec recep-
tora dopaminowego D2. Etiklopryd, bo 
o nim mowa, 13 razy silniej wiąże się z re-
ceptorami dopaminowymi niż haloperi-
dol, 200 razy silniej niż sulpiryd i  7000 
razy silniej niż remoksypryd. Do tego 
łatwo przenika przez barierę krew-mózg. 
Etikopryd odgrywa dużą rolę w  bada-
niach przedklinicznych nad funkcją ukła-
du dopaminowego, nie podjęto jednak 
żadnej próby badania leku na ludziach 
i wprowadzenia go do kliniki.

Podróż sentymentalna
Nie ukrywam, że darzę tą grupę le-

ków dużym sentymentem. Nie bez zna-
czenia może być fakt, że sulpiryd jest 
moim rówieśnikiem, a  jedna z  pierw-
szych prac naukowych, którą napisaliśmy 
wspólnie z  dr Gmurkowskim dotyczyła 
sulpirydu. Praca ukazała się w  Pamięt-
nikach organizowanego przez kolegów 
z  Gdańska nadmorskiego zjazdu, chyba 
w  Juracie. Szkoda, że już tych zjazdów 
nie ma. Mało kto pewnie pamięta, że tak-
że w  pierwszych polskich rekomenda-
cjach dotyczących leczenia schizofrenii, 
opracowanych przez prof. Rzewuską, to 
sulpiryd obok risperidonu był zalecany 
(jako lek atypowy) do leczenia I epizodu 
schizofrenii… Już wtedy czytając bada-
nia dotyczące amisulprydu z  niecierpli-
wością czekałem na zarejestrowanie leku 
w Polsce. Od czasu gdy stał się dostępny, 
jest jednym z  leków, po który chętnie 
sięgam lecząc chorych z  objawami psy-
chotycznymi. Czekam teraz z  niecier-
pliwością na wyniki wieloośrodkowych 
badań OPTiMiSe i SWITCH study – myślę, 
że przyniosą wiele ciekawych informacji 
na temat stosowania amisulprydu. Mam 
nadzieję, że przekonają one do jeszcze 
szerszego sięgania po ten jeden z  naj-
skuteczniejszych leków jakimi dyspo-
nujemy w  leczeniu schizofrenii. W  tym 
kontekście warto również pamiętać, że 
aripiprazol, któremu poświęcamy w tym 
numerze Psychiatry tak wiele miejsca, 
nie jest jedynym sposobem na uzyskanie 
selektywnej modulacji układu mezolim-
bicznego! <cuadrado>

receptory
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Prostując zakola 
farmakologii
Przypadek trazodonu 
Cz. 4

SSRI - seks czy SSRI + seks?
Parę słów o koncepcji SSRI+

Przemysław Bieńkowski

praktyka

SSRI to sprawdzona grupa leków, 
która skanibalizowała wiele innych le-
ków przeciwdepresyjnych. Nie da się 
jednak ukryć, że psychofarmakologom 
nie wszystko się w  tej grupie udało. 
Selektywność zawarta w  nazwie jest 
prawdziwa i pozorna jednocześnie. SSRI 
praktycznie nie działają na transportery 
dla noradrenaliny (jak np. reboksetyna) 
i dopaminy (jak np. bupropion) są więc 
selektywnymi inhibitorami wychwytu 
zwrotnego serotoniny (5-HT). Z  drugiej 
strony, leki te poprzez hamowanie wy-
chwytu zwrotnego serotoniny w synap-
sach pobudzają, pośrednio, wiele pod-
typów receptorów dla 5-HT. I tu rodzi się 
problem, ponieważ części receptorów 
serotoninowych lepiej - w kontekście ry-
zyka działań niepożądanych - nie pobu-
dzać. A przynajmniej nie należy ich po-
budzać u  każdego pacjenta leczonego 
z powodu depresji. Co więcej, w kontek-
ście dobrze znanych działań niepożąda-
nych SSRI, lepiej byłoby wręcz część re-
ceptorów serotoninowych zablokować...

 Dodanie mechanizmów receptoro-
wych do podstawowego efektu farma-
kologicznego to pomysł na rewitalizację 
SSRI, zwany na potrzeby tego artykułu 
koncepcją "SSRI+". Tę koncepcję farma-
kologiczną dobrze ilustruje rozwój takich 
nowych leków, jak wortioksetyna, w któ-
rej profilu znajdziemy antagonistyczny 
wpływ na receptory 5-HT3 i  5-HT7 czy 
wilazodon, który działa pobudzająco na 
receptory 5-HT1A.

Innym przykładem leku typu SSRI+ 
jest trazodon - molekuła wynaleziona 
w czasach kiedy wielu receptorów sero-
toninowych jeszcze nie znano. Trazodon 
jest "SSRI z  dużym plusem", ponieważ 
poza blokowaniem receptorów serotoni-
nowych 5-HT2A/5-HT2C blokuje również 
receptory histaminowe H1 i adrenergicz-
ne α1. Jest to więc lek, który przekracza 
serotoninowe mechanizmy działania. 
Dlatego szeroko stosowane pojęcie in-
hibitor wychwytu zwrotnego serotoniny 
/ antagonista receptorów dla serotoniny 

Wprowadzenie

W tytule ambitnej 
w formie i treści rubry-
ki nie może zabraknąć 
seksu. Chociaż związ-
ków między stosowa-
niem leków psycho-
tropowych i funkcjami 
seksualnymi nie da 
się zamknąć prostym 
równaniem, mam nie-
śmiałą nadzieję, że po 
lekturze tego odcinka 
rozwiązanie tytułowe-
go układu równań bę-
dzie prostsze. 
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praktyka

(SARI) wydaje mi się w  odniesieniu do 
trazodonu mniej adekwatne niż właśnie 
SSRI+. Bo w plusie można zmieścić wię-
cej.

Trazodon można nazwać multi-
-funkcjonalnym (multimodalnym) le-
-kiem przeciwdepresyjnym. Warto 
przypomnieć, że w  przypadku leku 
multifunkcjonalnego spodziewamy się 
zróżnicowania – rozszczepienia - efek-
tu klinicznego w  zależności od dawki. 
Zwiększenie dawki sprawia, że cząstecz-
ki leku „zalewają” kolejne mechanizmy 
działania, co przekłada się na zmianę lub 
poszerzenie spektrum terapeutycznego.  
Trazodon w  niższych dawkach działa 
uspokajająco oraz sprzyja indukcji snu. 
W  wyższych dawkach również, ale wyż-
sze dawki działają też przeciwdepresyj-
nie. 

SSRI+ w praktyce: 
SSRI - seks czy SSRI + seks?

W  ciekawy sposób powyższe roz-
ważania ilustruje opublikowane w  2015 
r. na łamach General Hospital Psychiatry 
badanie autorstwa Khazaie i wsp. Auto-
rzy z Iranu śmiało zmierzyli się z proble-
mem dysfunkcji seksualnych towarzyszą-
cych przewlekłemu stosowaniu leków 
przeciwdepresyjnych porównując w tym 
kontekście SSRI z  trazodonem. W  14-ty-
godniowym, zaślepionym pojedynczo, 
randomizowanym badaniu klinicznym 
pacjentom obu płci podawano fluok-

setynę (20-40 mg/d), sertralinę (50-200 
mg/d) lub trazodon (150-300 mg/d). Do 
badania włączono prawie 200 pacjen-
tów leczonych z powodu epizodu dużej 
depresji. Średnia wieku całej grupy była 
zbliżona do 38 lat. W  przypadku trazo-
donu stosowano znaną z naszego rynku 
postać CR - o średnim czasie działania.

Do oceny funkcji seksualnych po-
służył autorom Sexual Function Qu-
estionnaire złożony z  dwóch podskal 
umożliwiających ocenę sfery popędowej 
(zainteresowanie, fantazjowanie o  sek-
sie), oraz wykonawczej (podniecenie 
w  czasie aktu seksualnego, orgazm).  
Do oceny depresji wykorzystano skalę 
Hamiltona. I  od tej ostatniej skali war-
to zacząć omawianie wyników, ponie-
waż porównywalny efekt podstawowy 
- przeciwdepresyjny, znacząco ułatwia 
analizę porównawczą wszelkich działań 
niepożądanych leków przeciwdepre-
syjnych. W  badaniu nie stwierdzono 
różnic w  zakresie siły działania przeciw-
depresyjnego między trazodonem, flu-
oksetyną i  sertraliną. Zaobserwowano 
natomiast istotne statystycznie i klinicz-
nie różnice w częstości zaburzeń funkcji 
seksualnych. Częstość zaburzeń sfery 
popędowej była co najmniej dwukrotnie 
mniejsza w grupie pacjentów i pacjentek 
leczonych trazodonem (15-25%), w  po-
równaniu do grup leczonych fluoksetyną 
i sertraliną (30-50%). Różnica na korzyść 
trazodonu nie zależała od płci osób włą-
czanych do badania.  

Podobną lub większą różnicę na 
korzyść trazodonu zanotowano dla sfe-
ry wykonawczej. Na przykład, kłopoty 
z  utrzymaniem erekcji były udziałem 
46% pacjentów leczonych fluoksetyną 
i 15% pacjentów leczonych trazodonem. 
Chociaż część zaburzeń mogła mieć cha-
rakter przedchorobowy lub wtórny do 
samej depresji, randomizacja pozwoliła 
autorom na przypisanie powyższych 
różnic przede wszystkim leczeniu farma-
kologicznemu. 

Badanie Khazaie i  wsp. stanowi 
dobre uzupełnienie wieloletniej dysku-
sji psychofarmakologów i  psychiatrów 
biologicznych co powinno stanowić "+" 
w  koncepcji "SSRI+". Wielu ekspertów 
sądzi, że kluczowa w  profilu trazodo-
nu i  innych leków o  profilu "SSRI+", tak 
w kontekście niskiego ryzyka dysfunkcji 
seksualnych, jak i w kontekście poprawy 
jakości snu może być blokada recep-
torów serotoninowych 5-HT2A. Jest to 
na tyle poważne przypuszczenie, że za-
inspirowało prace nad nowymi lekami 
nasennymi o  nie-GABAergicznym me-
chanizmie działania. Ponadto, nowy lek 
blokujący receptory 5-HT2A, który ma 
być remedium na damską oziębłość - fli-
banseryna - puka do drzwi gabinetów, 
na razie amerykańskich. Czy jedno (sen) 
nie przeczy drugiemu (seks)? A  czemu 
miałoby przeczyć? Kluczowa jest kolej-
ność.

SSRI - seks czy SSRI + seks?

SSRI - seks czy SSRI + seks?

SSRI - seks
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Podsumowanie
Czasem warto przełamać rutynę i po-
szukać nowych rozwiązań farmakolo-
gicznych.  Dotyczy to między innymi 
prób wyjścia poza krąg SSRI w terapii 
depresji. Z gruntu teoretyczna kon-
cepcja SSRI+ wydaje się sprawdzać 
w praktyce. W przypadku trazodonu 
stosowanego w dużych dawkach 
przeciwdepresyjnych pozwala "włą-
czyć seks". W przypadku trazodonu 
stosowanego w mniejszych dawkach 
pozwala "włączyć sen".

Podziękowanie

Nie byłoby tytułu i znacznej części 
tego artykułu, gdyby nie Pani dr Dorota 
Kukulska piastująca funkcję ordynatora 
w Samodzielnym Wojewódzkim Szpita-
lu dla Nerwowo i  Psychicznie Chorych 
w  Branicach. Pani dr Kukulska jest też 
duszą i  motorem "Spotkań  Branic-
kich", w  których miałem przyjemność 
niedawno uczestniczyć. Pani Doktor, 
wbrew głosom rozsądku, nadała ostat-
niej konferencji brawurowy światopo-
glądowo tytuł "Seks: open access". Stąd 
moje inspiracje. 

SSRI - seks czy SSRI + seks?

SSRI + seks?
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Citalopram w leczeniu        

        depresji 
                     po przebytym
Tomasz Sobów
 | Zakład Psychologii Lekarskiej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Do głównych czynników ryzyka 
zalicza się płeć żeńską, przebytą depre-
sję w  przeszłości, przebyty udar oraz 
znaczne nasilenie niesprawności związa-
ne z przebytym udarem [Paolucci, 2005]. 
Wprawdzie w  dużych badaniach obser-
wacyjnych stwierdzono, że wiele przy-
padków depresji po przebytym udarze 
ustępuje samoistnie (dotyczy to zwłasz-
cza depresji o  nasileniu łagodnym), to 
jednak blisko 25% stanowią przypadki 
uporczywe, trwające dłużej niż rok [Ostir, 
2011]. 

Rozpoznanie kliniczne stawia się 
w  oparciu o  standardowe kryteria dla 
epizodu depresji. Spotykane obrazy aty-
powe dotyczyć mają zwłaszcza pacjen-
tów starszych i  z  deficytami w  zakresie 
funkcji poznawczych (postać z dominu-
jąca apatią, spowolnieniem i  anhedo-
nią) oraz młodszych pacjentów z afazją, 
zwłaszcza mężczyzn (postać z dominują-
cą dysforią, pobudzeniem i lękiem) [Sal-
ter, 2007]. Z  badań wynika ponadto, że 
nawet gdy chorzy już nie spełniają stan-
dardowych kryteriów diagnostycznych 
dla depresji, mogą nadal ujawniać nie-
pokojące zmiany emocjonalno-poznaw-
cze, takie jak uczucie braku nadziei, ni-
skiej wartości, a nawet myśli i tendencje 
samobójcze [Hackett, 2010]. Nieleczona 
depresja w  sposób istotny wpływa na 
przebieg i  końcowe efekty rehabilitacji, 
jest czynnikiem ryzyka rozwoju zabu-
rzeń poznawczych, podwyższa ryzyko 
wystąpienia kolejnego incydentu uda-
rowego, a także wpływa negatywnie na 
wskaźniki śmiertelności [Williams, 2004; 
Naess, 2010]. Wszystkie te negatywne 

konsekwencje depresji występującej po 
udarze mózgu wskazują na znaczenie jej 
poprawnego rozpoznawania oraz sku-
tecznego leczenia.  

Niefarmakologiczne  
metody terapii depresji  
po udarze mózgu
Wśród opcji niefarmakologicznych 

w  leczeniu i  prewencji depresji pouda-
rowej oceniano metody psychoterapeu-
tyczne, programy ćwiczeń fizycznych 
oraz stosowanie różnych (w  tym elek-
trowstrząsów) metod stymulacji mózgu. 
Meta-analiza Cochrane sugeruje niesku-
teczność oddziaływań psychoterapeu-
tycznych, ale ze względu na niewielką 
liczbę badań i  znaczne trudności natury 
metodologicznej trudno jednoznacznie 
wykazać ich pozytywne efekty [Hackett, 
2008]. Metody psychoterapeutyczne są 
natomiast względnie efektywniejsze jako 
profilaktyka stanów depresyjnych po 
udarze mózgu. Jako metody obiecujące 
można ocenić dialog motywacyjny, tera-
pię opartą o  rozwiązywanie problemów 
oraz krótkoterminową terapię psychoso-
cjalno-behawioralną [Pękala, 2014]. Sku-
teczność programów ćwiczeń fizycznych, 
zwłaszcza w depresjach o niewielkim na-
sileniu i  u  chorych w  wieku podeszłym, 
była potwierdzona w  wielu badaniach. 
W grupie chorych z depresją poudarową 
wykazano nie tylko korzystny wpływ ćwi-
czeń na objawy depresyjne, ale także po-
twierdzono poprawę funckjonalną i w za-
kresie jakości życia [Lai, 2006]. 

Depresja jest znanym 
i często występującym 
zaburzeniem psychicz-
nym mogącym wystąpić 
w związku czasowym 
z przebytym udarem mó-
zgu. Ocenia się, że u oko-
ło 1/3 osób po udarze 
dochodzi do rozwoju ob-
jawów depresyjnych na 
poziomie co najmniej epi-
zodu łagodnego w czasie 
od 1 do 12 miesięcy po 
incydencie naczyniowo- 
mózgowym [Hackett, 
2005]. Większość przy-
padków obserwuje się 
w ciągu pierwszych 3 
miesięcy, a ich nasilenie 
najczęściej oceniane jest 
jako łagodne lub umiar-
kowane. 
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Skuteczność elektrowstrząsów jako 
metody leczenia depresji poudarowej 
nie była dotąd oceniana w  kontrolo-
wanych badaniach klinicznych. Opi-
sy przypadków oraz retrospektywne 
przeglądy dokumentacji tak leczonych 
chorych sugerują możliwą skuteczność, 
stosowanie elektrowstrząsów nie może 
jednak być rutynowo zalecane do czasu 
opublikowania wyników badań kontro-
lowanych. Pojedyncze próby kliniczne 
wskazują także na możliwą skuteczność 
przezczaszkowej stymulacji mózgu oraz 
terapii jasnym światłem (jako leczenie 
dodane do citalopramu), ale wymagają 
one weryfikacji w  niezależnych bada-
niach i muszą być aktualnie traktowane 
jako metody leczenia eksperymentalne-
go [Sobów, 2009].

Farmakoterapia depresji 
po przebytym udarze
W  leczeniu stanów depresyjnych 

u  osób po udarze mózgu w  warunkach 
kontrolowanych oceniano zarówno 
klasyczne leki trójpierścieniowe (nor-
tryptylinę, dezypraminę i  imipraminę), 
leki z grupy SSRI (fluoksetynę, sertralinę 
i  citalopram) oraz inne leki przeciwde-
presyjne (reboksetynę, trazodon, mirta-
zapinę), a także metylfenidat. Ze wzglę-
dów bezpieczeństwa i biorąc pod uwagę 
możliwe powikłania kardiologiczne, sto-
sowanie leków trójcyklicznych wydaje 
się być ryzykowne, choć badania suge-
rują dobrą efktywność, zwłaszcza niedo-
stępnej na polskim rynku nortryptyliny. 
Z  jednego badania wynika, że w wybo-

rze leku przeciwdepresyjnego pomocny 
może być profil objawów: u  pacjentów 
z  wyraźnymi przejawami lęku, dysforią 
i  pobudzeniem citalopram był skutecz-
niejszy od reboksetyny, podczas gdy 
ta ostatnia wypadała lepiej u  chorych 
z  dominującym spowolnieniem, apatią 
i męczliwością [Rampello, 2005]. 

Citalopram w leczeniu 
depresji po przebytym 
udarze
Citalopram jest wysoko selektyw-

nym lekiem z  grupy SSRI o  pomijalnym 
wpływie na wychwyt innych niż sero-
tonina przekaźników i  nieistotnym kli-
nicznie działaniu receptorowym. Uważa 
się, że jego działanie przeciwdepresyj-
ne jest głównie związane z  wpływem 
na receptory 5HT1A. Lek ma korzystne 
właściwości farmakokinetyczne, pozwa-
lające na podawanie raz na dobę oraz 
jest w  nieznacznym stopniu metaboli-
zowany (najbardziej poprzez CYP2C19 
I CYP 3A4), a główny metabolit, demety-
locitalopram, jest farmakodynamicznie 
praktycznie nieaktywny. Pierwszą próbę 
zastosowania citalopramu w  leczeniu 
depresji po przebytym udarze podjęto 
w 1994 roku, kiedy to w 6-tygodniowym 
badaniu wykazano skuteczność leku, 
zwłaszcza w przypadkach, kiedy objawy 
depresji ujawniały się w  okresie dłuż-
szym niż 7 tygodni od przebytego udaru 
[Andersen, 1994]. Skuteczność citalopra-
mu potwierdzo we wspominanym już 
powyżej badaniu porównawczym ver-

sus reboksetyna, a  obecność objawów 
lękowych była silnym predyktorem sku-
teczności [Rampello, 2004]. W  kolejnym 
badaniu wykazano nie tylko skutecz-
ność przeciwdepresyjną citalopramu 
w grupie chorych z depresją po udarze, 
ale także pozytywny wpływ leczenia na 
funkcjonalną poprawę (aktywności dnia 
codziennego, samodzielność) oraz efek-
ty rehabilitacji [Bilge, 2008]. Poza bada-
niami versus placebo przeprowadzono 
bardzo liczne, różnej jakości, badania 
porównawcze. W  opublikowanej nie-
dawno meta-analizie zidentyfikowano 
aż 48 takich badań, w których citalopram 
porównywano do innych leków z grupy 
SSRI, leków trójcyklicznych oraz trady-
cyjnych leków chińskich łącznie na gru-
pie 3294 pacjentów [Shuai Tan, 2015]. 
W meta-analizie tej wykazano, że biorąc 
pod uwagę ogólny wskaźnik skuteczno-
ści (spadek w  skali Hamiltona powyżej 
25%), citalopram jest skuteczniejszy od 
leków trójcyklicznych i  porównywalny 
do innych SSRI. W ocenie 8-tygodniowej 
skuteczności citalopram był efektyw-
niejszy zarówno od leków trójcyklicz-
nych, jak i  SSRI. Co ważne, obserwowa-
no również mniejszą liczbę objawów 
niepożądanych niż u chorych leczonych 
innymi lekami mierzoną za pomocą skali 
TESS (Treatment Emmergent Sympotm 
Scale). Warto zauważyć, że przewaga ci-
talopramu nad SSRI i  lekami trojcyklicz-
nymi nie była wprawdzie duża, ale za to 
heterogenność wyników była niewiel-
ka, co sugeruje znaczną powtarzalność 
obserwacji. Obecnie prowadzone jest 
badanie, w  którym citalopram włącza 
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się bezpośrednio po incydencie uda-
rowym, bez względu na obecność ob-
jawów depresji, a  punktem końcowym 
ma być ocena funkcjonalna oraz ryzyka 
zgonu z przyczyn naczyniowych, w tym 
przejściowego ataku niedokrwiennego 
i  udaru oraz zawału mięśnia sercowego 
[Kraglund, 2015]. We wcześniejszych ba-
danaich tego typu oceniano wyłącznie 
efekt profilaktyczny w  aspekcie ryzyka 
wystąpienia depresji. W  takim kontro-
wersyjnym wskazaniu oceniane były 
mianseryna, mirtazapina i escitalopram. 
W  badaniu z  mianseryną nie wykazano 
efektu profilaktycznego, być może z po-
wodu bardzo niewielkiej liczby chorych, 
u których pojawiły się objawy depresyj-
ne w ciągu roku obserwacji. W przypad-
ku mirtazapiny i  escitalpramu wyniki 
były pozytywne, choć wzbudziły wiele 
kontrowersji, jako że ich kliniczna aplika-
cja musiałaby zaowocować wdrażaniem 
leczenia przeciwdepresyjnego u  osób 
bez depresji, a tylko należących do gru-
py podwyższonego ryzyka [Niedermaier, 
2004; Robinson, 2008]. 

Piśmiennictwo

1. Hackett ML, Yapa C, Parag V, Anderson CS. Frequ-
ency of depression after stroke: a systematic review 
of observational studies. Stroke 2005; 36: 1330-40.

2. Paolucci S, Antonucci G, Pratesi L, Trabellesi M, 
Grasso MG, Lubich S. Quantification of the risk of 
post-stroke depression: the Italian multicenter ob-
servational study DESTRO. Acta Psychiatr Scand 
2005; 112: 272-8.  

3. Ostir GV, Berges IM, Ottenbacher A, Ottenbacher KJ. 
Patterns of change in depression after stroke. J Am 
Geriatr Soc 2011; 59: 314-20. 

4. Salter K, Bhogal SK, Foley N, Jutai J, Teasell R. The 
assessment of post-stroke depression. Top Stroke 
Rehabil 2007; 14: 1-24.

5. Hackett ML, Hill KM, Hewinson J, Anderson CS, 
House AO; Auckland Regional Community Stroke 
Study; Stroke Outcomes Study Group. Stroke 2010; 
41; 478-81. 

6. Williams LS, Ghose SS, Swindle RW. Depression and 
other mental health diagnoses increase mortality 
risk after ischemic stroke. Am J Psychiatry 2004; 
161: 1090-5. 

7. Naess H, Lunde L, Brogger J, Waje-Andreassen U. De-
pression predicts unfavourable functional outcome 
and higher mortality in stroke patients: the Bergen 
Stroke Study. Acta Neurol Scand Suppl 2010; 190: 
34-8. 

8. Lai SM, Studenski S, Richards L, Perera S, Reker D, 
Rigler S, Duncan PW. Therapeutic exercise and de-
pressive symptoms after stroke. J Am Geriatr Soc 
2006; 54: 240-7. 

9. Sobów T. Depresja po udarze mózgu: aspekty epide-
miologii, patofizjologii, oceny klinicznej i  postępo-
wania. Psychiatria Prakt Klin 2009; 2: 124-131. 

10. Pękala K, Sobów T. Interwencje psychologiczne 
jako profilaktyka depresji poudarowej. Aktualn 
Neurol 2014; 14: 156-60. 

11. Andersen G, Vestergaard K, Lauritzen L. Effective 
treatment of post-stroke depression with the selec-
tive serotonin reuptake inhibitor citalopram. Stroke 
1994; 25: 1099-104. 

12. Bilge C, Kocer E, Kocer A, Turk Boru U. Depression 
and functional outcome after stroke: the effect of 
antidepressant therapy on functional recovery. Eur 
J Phys Rehabil Med 2008; 44: 13-8. 

Podsumowanie

Citalopram jest skutecznym oraz dobrze tolerowanym lekiem 
przeciwdepresyjnym u chorych z depresją po przebytym uda-
rze. Z wyjątkiem przebytego udaru krowotocznego, nie wyma-
ga on szczególnych środków ostrożności oraz, co szczególnie 
ważne w tej grupie chorych, ma niewielki potencjał wchodze-
nia w klinicznie istotne interakcje z innymi lekami. <cuadrado>

Praktyczne aspekty 
leczenia citalopramem 
u chorych po przebytym 
udarze
W większości prowadzonych badań 

stosowano standardową dawkę 20 mg 
na dobę. Warto rozpoczynać leczenie od 
niższych dawek (zwykle 10 mg na dobę), 
co pozwala na uniknięcie efektu niepo-
koju czy zaburzeń snu. Dobra tolerancja 
raportowana w tych badaniach wskazu-
je na brak konieczności modyfikowania 
dawki u chorych po udarze. Ze względu 
na ryzyko krwawienia, podobnie jak inne 
leki przeciwdepresyjne, citalopram nie 
powinien być stosowany u chorych, któ-
rzy przebyli udar krwotoczny, zaś ostroż-
ności wymagają chorzy, u których wdra-
ża się terapię antypłytkową, zwłaszcza 
aspiryną oraz klopidogrelem [Wysokiń-
ski, 2015]. Nie ma konieczności modyfi-
kowania dawki citalopramu u  chorych 
z  niewydolnością nerek lub wątroby. 
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wskazują również na ryzyko wydłużenia 
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mg na dobę dawkowaniem citalopramu. 
U chorych, u których powikłaniem uda-
ru jest napad padaczkowy, citalopram 
jest prawdopodobnie najbezpieczniej-
szą opcją ze względu na niski potencjał 
drgawkorodny. Lecząc chorych z depre-
sją po udarze mózgu citalopramem pa-
miętać należy, że efekt kliniczny może 
pojawiać się istotnie później niż w przy-
padku inych stanów depresyjnych, zja-
wisko to jest zwłaszcza wyraźne u  star-
szych pacjentów. 
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CITALOPRAM 
w porównaniu z innymi 
lekami przeciwdepre-
syjnymi
Krzysztof Krocetyński

Omówienie publikacji: Cipriani A, Purgato M, Furukawa TA, Trespidi C, Imperadore G, 
Signoretti A, Churchill R, Watanabe N, Barbui C. Citalopram versus other anti-depressive 
agents for depression. Cochrane Database Syst Rev. 2012 Jul 11;7:CD006534.

Grupa badaczy zajmująca się 
przeprowadzaniem systematycznych 
przeglądów piśmiennictwa w  ramach 
„Cochrane Collaboration” opublikowa-
ła w 2012 roku pracę, której celem była 
ocena skuteczności, akceptowalności 
oraz tolerancji citalopramu w  porówna-
niu z  innymi lekami przeciwdepresyjny-
mi u chorych leczonych z rozpoznaniem 
depresji.

Kryterium oceny skuteczności była 
liczba pacjentów, która odpowiedziała 
na leczenie, lub która uzyskała remisję 
objawów depresji. Akceptowalność oce-
niano na podstawie liczby pacjentów, 
którzy nie ukończyli planowanego ba-
dania. Tolerancję oceniano oczywiście 
na podstawie częstości działań niepo-
żądanych (między innymi: senność, bez-
senność, suchość w ustach, pocenie się, 
ziewanie, zaparcia, biegunki, nudności/
wymioty, problemy z  oddawaniem mo-
czu, spadki lub zwyżki ciśnienia, drżenie, 
lęk, zachowania samobójcze i dokonane 
samobójstwa).

Cipriani i  współpracownicy prze-
szukali bazy i  rejestry „The Cochrane 
Collaboration Depression, Anxiety and 
Neurosis Controlled Trials Register” oraz 
„Cochrane Central Register of Control-
led Trials” za okres do lutego 2012 roku. 
Zidentyfikowali łącznie 37 randomizo-
wanych badań, w  których citalopram 
był porównywany z innymi lekami prze-
ciwdepresyjnymi. Analizowane badania 
objęły łącznie ponad 6000 chorych. Ci-
talopram był w nich porównywany z in-
nymi inhibitorami wychwytu zwrotnego 
serotoniny (escitalopram, fluoksetyna, 
fluwoksamina, paroksetyna, sertralina), 
z  trójpierścieniowymi lekami przeciw-
depresyjnymi, z  wenlafaksyną, rebokse-
tyną, mirtazapiną, a  także z  kuracjami 
alternatywnymi (na przykład badanie 
porównawcze z wyciągiem z dziurawca). 

Na podstawie analizy danych z  ba-
dań stwierdzono, że w zakresie skutecz-
ności citalopram był lekiem bardziej 
efektywnym niż paroksetyna (Iloraz 
szans – OR= 0.65, 95%, przedział ufności 

Citalopram jest jednym 
z pierwszych wprowa-
dzonych na rynek, a zara-
zem jednym z najczęściej 
stosowanych, przedstawi-
cieli klasy selektywnych 
inhibitorów wychwytu 
zwrotnego serotoniny. 
Jest lekiem przeciwde-
presyjnym wykazującym 
faktycznie prawie wy-
łącznie działanie seroto-
ninowe (z minimalnym 
wpływem na wychwyt 
zwrotny noradrenaliny 
i dopaminy, i nieznacz-
nym tylko lub zupełnym 
brakiem wiązania się 
z receptorami serotoni-
nergicznymi (5HT1A, 
5HT2), dopaminowymi, 
adrenergicznymi. 
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CI 0.44 to 0.96) i reboksetyna (OR= 0.63, 
95% CI 0.43 to 0.91), bądź miał porów-
nywalną skuteczność z  innymi lekami, 
w tym z wenlafaksyną. Mniejszą skutecz-
ność citalopramu stwierdzono jedynie 
w  porównaniu z  jego aktywnym enan-
cjomerem czyli S-citalopramem (OR 
=1.47, 95% CI 1.08 to 2.02). 

Jeśli chodzi o  aspekt akceptowal-
ności leczenia ocenianej na podstawie 
decyzji podejmowanej przez pacjentów 
o wycofaniu się z badania, znacząco czę-
ściej w porównaniu do leczonych citalo-
pramem z badania wycofywali się chorzy 
leczeni lekami trójpierścieniowymi (OR 
0.54, 95% CI 0.38 to 0.78), także mniej pa-
cjentów leczonych citalopramem zgłosi-
ło jakikolwiek objaw uboczny w porów-
naniu z  reboksetyną (OR= 0.64, 95% CI 
0.42 to 0.97) i  wenlafaksyną (OR= 0.46, 
95% CI 0.24 to 0.88)

Autorzy konkludują, że citalopram 
okazał się efektywnym lekiem przeciw-
depresyjnym, bardziej efektywnym niż 
paroksetyna i reboksetyna, a także lepiej 

tolerowanym nie tylko w  porównaniu 
do starszych leków trójpierścieniowych, 
ale również często stosowanego repre-
zentanta grupy inhibitorów wychwytu 
zwrotnego serotoniny i  noradrenaliny 
(wenlafaksyna), czy reprezentanta selek-
tywnych inhibitorów wychwytu zwrot-
nego noradrenaliny (reboksetyna). Po-
dobnie jak w  przypadku innych tego 
typu systematycznych przeglądów pi-
śmiennictwa, autorzy zwracają uwagę 
na fakt, że większość randomizowanych 
badań, to badania sponsorowane przez 
firmy farmaceutyczne, a zatem należy pa-
miętać o możliwości wpływu na sposób 
prezentowania wyników badania, należy 
pamiętać także o tym, że niektóre wyniki 
badań mogły nie zostać opublikowane. 
W  przypadku zidentyfikowanych badań 
nie było danych pozwalających na do-
konanie analizy ekonomicznej leczenia, 
bez wątpienia taka ocean kosztów i efek-
tywności jest istotną informacją z punk-
tu widzenia oceny przydatności terapii 
przeciwdepresyjnej. 

Podsumowując 

Przeprowadzony prze-
gląd piśmiennictwa 
na temat citalopramu 
przemawia zarówno 
za skutecznością, 
jak i dobrą tolerancją 
leczenia. Dostępność 
niedrogich prepara-
tów generycznych 
powoduje, że z pew-
nością jest to jedna 
z najczęściej stosowa-
nych opcji leczenia 
depresji w naszym 
kraju. <cuadrado>

Lek porównawczy: Wielkość efektu:

Skuteczność leczenia citalopramem w punkcie końcowym badania (po 6-12 tygodniach) 

Legenda do wykresu:

Skuteczność oceniono na podstawie oceny liczby chorych odpowiadających na leczenie citalopramem w porównaniu z liczbą odpo-
wiadającą na leczenie porównywanym lekiem przeciwdepresyjnym. W nawiasie podano liczbę badań (No=) i łączną liczbę osób bio-
rących udział w badaniach (n=). Wielkość efektu leczenia podano jako iloraz szans {95% przedziały ufności}. Im niższa wartość ilorazu 
szans (<1) tym większa przewaga citalopramu. Jednakże wartości są istotne statystycznie, gdy 95% przedział ufności nie zawiera 1.

vs Amitryptylina (No=2; n=416)

vs Imipramina (No=1; n=472)

vs Escitalopram (No=6; n=1806) 

vs Fluoksetyna (No=2; n=673) 

vs Fluwoksamina (No=1; n=217)

vs Paroksetyna (No=1; n=406)

vs Sertralina (No=3; n=551)

vs Wenlafaksyna SR (No=1; n=151)

vs Reboksetyna (No=2; n=458)

vs Mianseryna (No=1; n=336)

vs Mirtazapina (No=1; n=270)

vs Dziurawiec (No=1; n=258)

Iloraz szans 1,44 {0,54-3.87}

Iloraz szans 1,00 {0.64-1.58}

Iloraz szans 1,47 {1.08-2.02}

Iloraz szans 1,30 {0,75-1,43}

Iloraz szans 1,30 {0,75-1,43}

Iloraz szans 0,65 {0,44-0,96}

Iloraz szans 0,53 {0,20-1,42}

Iloraz szans 0,91 {0,46-1,78}

Iloraz szans 0,63 {0,43-0,91}

Iloraz szans 1,31 {0.85-2.04}

Iloraz szans 0,76 {0,38-1.52}

Iloraz szans 0,93 {0,57-1,52}

0,1 0,5 1 2 5
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Czynnik lipotropowy
Inozytol należy do grupy związków 

organicznych – cukroli, bywa również 
określany jako "witamina B8" lub "czyn-
nik lipotropowy". Epimeryzacja jego grup 
hydroksylowych powoduje powstanie aż 
dziewięciu izomerów przestrzennych, 
w tym myo-inozytolu (MYO), D-chiroino-
zytolu (DCI). Najczęściej występującym 
w przyrodzie jest MYO. Dostarczamy go 
wraz z dietą codzienną (ok. 1g) [4], a tak-
że syntetyzujemy samodzielnie, głównie 
w tkankach wrażliwych na insulinę – wą-
trobie, mięśniach i krwi [2,4]. 

Szczegółowe funkcje inozytolu 
wciąż są przedmiotem badań. Wiadomo, 
że wchodzi w skład fosfatydyloinozytolu, 
który jest prekursorem drugorzędowych 
przekaźników (IP3, DAG), oraz hormo-
nów takich jak GnRH i TSH. Jest również 
składnikiem spermy (100 mg spermy 
zawiera aż 53 mg inozytolu), w  związ-
ku z czym przypuszcza się, że jego brak 
może być jedną z przyczyn niepłodności 
[3]. Inozytol pełni funkcję drugiego prze-
kaźnika sygnału insuliny[2]. 

Znana jest jego rola w  ginekologii 
– jest wykorzystywany głównie w lecze-
niu zespołu policystycznych jajników 
(PCOS), wciąż trwają badania nad jego 
wykorzystaniem w onkologii, natomiast 
jaka jest jego rola w  leczeniu zaburzeń 
psychicznych? 

Patofizjologia
W  1995r.  Benjamin i  wsp., przed-

stawił doniesienie mówiące o  skutecz-
ności leczenia inozytolem pacjentów  
depresyjnych. Jak już wcześniej stwier-
dzono,  inozytol jest składnikiem we-

wnątrzkomórkowego fosfatydylu ino-
zytolu, II rzędowego przekaźnika, który 
jest połączony z  różnymi receptorami 
dla neurotransmiterów ze szczególnym 
uwzględnieniem przekaźnictwa seroto-
nergicznego (Camfield 2011). 

Te obserwacje wpisują się w hipote-
zę patogenezy depresji, która sugeruje, 
że ciężka depresja bierze swój początek 
w  nieskutecznym działaniu serotoniny 
lub w  jej niewystarczającej ilości. Ponad-
to sugeruje się związek z błędnym prze-
kaźnictwem glutaminianowym. Podczas 
pośmiertnego badania mózgów pacjen-
tów chorujących na depresję, wykazano 
niskie poziomy inozytolu w korze czoło-
wej (Coupland 2005). Inne zespoły bada-
czy wykazały zredukowane stężenie ino-
zytolu w  płynie mózgowo-rdzeniowym 
u  pacjentów z  depresją (Baraki 1978). 
Dość ciekawy okazał się związek, który 
łączy inozytol z PMDD (przedmiesiączko-
wymi zaburzeniami dysforycznymi). Jest 
to bowiem zależność, która dotyczy nie 
tylko neurotransmiterów, ale także hor-
monów płciowych. Kilka badań dowo-
dzi, że etiologia PMDD polega w  części 
na obniżonym poziomie progesteronu 
i  estradiolu we krwi. Badania nad wyja-
śnieniem związków pomiędzy pozioma-
mi inozytolu i hormonów płciowych we 
krwi trwają. [5]

Wyniki badań w depresji  
i zaburzeniach lękowych
W  2013 roku w  "Human Psycho-

pharmacology" [5] opublikowano me-
tanalizę na temat roli inozytolu w lecze-

Leczenie przeciwde-
presyjne jest nieefek-
tywne u ok. 1/3 pacjen-
tów. Ponadto, nie działa 
w sposób natychmia-
stowy i zazwyczaj musi 
minąć kilka tygodni 
zanim pacjent zauwa-
ży poprawę nastroju. 
Istnieje wiele klas leków 
przeciwdepresyjnych, 
ale poszukiwanie dróg 
poprawy skuteczności 
leczenia przyczynia się 
do prowadzenia ba-
dań nad ich łączeniem 
i potencjalizacją innymi 
lekami [1], także wita-
minami i suplementami 
diety. Jednym z bada-
nych rozwiązań jest 
stosowanie inozytolu.
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niu depresji i  zaburzeniach lękowych. 
Autorzy na podstawie przeglądu pi-
śmiennictwa zidentyfikowali szesnaście 
badań z  losowym doborem pacjentów 
(randomizowanych), przeprowadzonych 
metodą podwójnie ślepej próby i  kon-
trolowanych placebo, dotyczących de-
presji (w  tym ciężkiej depresji i  depresji 
w  chorobie afektywnej dwubieguno-
wej), przedmiesiączkowych zaburzeń 
dysforycznych, zaburzeń lękowych (lęku 
panicznego), zaburzeń obsesyjno-kom-
pulsyjnych oraz zespołu stresu pourazo-
wego.  

Wśród nich znalazło się badanie Le-
vin`a  i  wsp. z  1995 r., którzy przebadali 
39 pacjentów spełniających kryteria de-
presji i  ciężkiej depresji wg skali Hamil-
tona. Badacze porównywali przez okres 
4 tygodni skuteczność 12 g/d inozytolu 
z placebo. Zaobserwowali poprawę sta-
nu psychicznego u  pacjentów przyjmu-
jących inozytol. Cztery lata później Levin 
i wsp. porównywali efekt potencjalizacji 
SSRI inozytolem i placebo. Grupę badaw-
czą stanowiło 36 chorych spełniających 
kryteria ciężkiej depresji wg DSM-IV, czas 
badania wynosił 4 tygodnie. Zastosowa-
no dawkę 12g/d inozytolu, 150 mg flu-
woksaminy i 20 mg fluoksetyny, tym ra-
zem nie zaobserwowano istotnej różnicy  
w poprawie stanu psychicznego  w wy-
niku przyjmowania inozytolu. Podobne 
badanie wykonał w  2000 r. Chengappa 
i wsp. u 24 pacjentów spełniających kry-
teria depresji dwubiegunowej wg DSM 
IV i również nie zaobserwował istotnych 
różnic w porównaniu z placebo. 

Gianfranco i wsp. w 2011 r. badając 
skuteczność przyjmowania inozytolu 
w  porównaniu z  placebo w  przedmie-
siączkowych zaburzeniach dysforycz-

nych (PMDD) zebrał grupę 71 kobiet 
w wieku od 18 - 45 lat, która przyjmowa-
ła 12g inozytolu w formie sproszkowanej 
i 3,6 g inozytolu w formie miękkich kap-
sułek żelowych. Na przestrzeni sześciu 
cykli miesięcznych zauważono poprawę 
stanu psychicznego – zobiektywizowaną 
przy pomocy Skali Depresji Hamiltona – 
wśród pacjentek przyjmujących inozy-
tol. Inne, mniejsze badanie, obejmujące 
12 pacjentek przeprowadzone przez 
Nemetsa i  wsp. w  2002 roku nie wyka-
zało poprawy stanu psychicznego pa-
cjentek z PMDD które przyjmowały 12g 
inozytolu na przestrzeni sześciu cyklów 
miesięcznych, w  porównaniu z  grupą 
placebo. 

Fux i  wsp. opisali dodawanie 18g 
inozytolu do inhibitorów zwrotnego 
wychwytu serotoniny (40-60 mg flu-
oksetyny, 200-250 mg fluwoksaminy) 
i 150-225 mg klomipraminy w porówna-
niu z  dodawaniem placebo przez okres 
6 tygodni u  pacjentów z  rozpoznaniem 
zaburzeń obsesyjno – kompulsywnych 
wg DSM IV. Nie zaobserwowano istotnej 
różnicy w  wynikach Y-BOX u  pacjentów 
przyjmujących inozytol w  porównaniu 
z placebo. 

Badając skuteczność inozytolu 
w porównaniu z placebo w zespole lęku 
panicznego Benjamin i  wsp. wykazał 
złagodzenie dolegliwości mierzonych 
w skali MMPS. Grupa badawcza obejmo-
wała 25 pacjentów , przyjmujących 12g 
inozytolu przez okres czterech tygodni. 
Natomiast brak poprawy stanu psychicz-
nego u  pacjentów ze zdiagnozowanym 
wg kryteriów DSM III-R zespołem stresu 
pourazowego, przyjmujących 12g ino-
zytolu/d przez okres 4 tygodni, wykazał 
Kapalan i wsp.[5]
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Podsumowanie
Autorzy na podstawie metaanalizy powyższych badań sugerują, że inozytol zastosowany wśród pa-

cjentów z depresją może przynosić korzyści w porównaniu z placebo. Największy efekt inozytolu można 
stwierdzić u kobiet, które mają cechy PMDD.  

Wydaje się, że stosowanie inozytolu nie przynosi raczej wymiernych korzyści w leczeniu zaburzeń 
lękowych.  

Obiecująco przedstawiają się wyniki badań, dotyczące wykorzystania inozytolu do potencjalizacji 
leczenia SSRI, w przypadku braku jego pełnej skuteczności. Dobrą informacją jest również to, że w ta-
kim przypadku nawet wysokie dawki inozytolu stosowane w badaniach (dochodzące do kilkunastu 
gramów dziennie) były dobrze tolerowane przez pacjentów. Tylko wśród niektórych pojawiły się obja-
wy niepożądane ze strony układu pokarmowego, takie jak nudności, wzdęcia i biegunka. Badania nad 
toksycznością inozytolu dowodziły, że ciężkość objawów niepożądanych nie wzrastała istotnie wraz ze 
zwiększaniem dawki [6]. 

Z pewnością potrzeba jeszcze wielu badań na większych grupach pacjentów, aby jednoznacznie 
udowodnić skuteczność inozytolu w leczeniu zaburzeń psychicznych, dane którymi obecnie dysponu-
jemy są obiecujące.  
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superwizje
NIESPECYFICZNE 
ELEMENTY TERAPII
Antoni Jakubczyk

Zapamiętanie pacjenta jest ele-
mentem takich czynników terapeutycz-
nych jak containing (kontenerowanie) 
w teorii Biona czy „holding” u Winnicota. 
Sam sygnał, że pacjent jest zapamięta-
ny przez swojego lekarza czy terapeutę, 
jest dla niego informacją, że zaistniał 
w pamięci/psychice terapeuty. Ma to ol-
brzymie znaczenie w procesie psychote-
rapii o dowolnej orientacji, łącznie z CBT, 
mimo iż w CBT nie jest to specjalnie do-
strzegane czy analizowane), ale nie tylko, 
również w normalnym procesie leczenia 
biologicznego. Sygnał, że pacjent jest na 
tyle ważny, że został zapamiętany, po-
zwala mu rozwijać się w sposób terapeu-
tyczny, pacjent zaczyna bardziej istnieć 
sam dla siebie (skoro ma poczucie, że 
zaistniał dla terapeuty).

Pamiętanie pacjenta ma znaczenie 
diagnostyczne: są pacjenci, którzy są 
„wyraziści”, łatwo się ich słucha i  zapa-
miętuje – jest to świadectwem ich siły 
ego i perspektyw dalszej terapii. Wyma-
ga to jednak własnego doświadczenie 
psychoterapeutycznego u  terapeuty 
i  dobrego wglądu – może on wówczas 
porównywać i analizować swoje reakcje 
na pacjenta. Jest to jakby równanie z jed-
ną tylko niewiadomą, a nie z dwoma nie-
wiadomymi.

Są też pacjenci trudni do zapamię-
tania: w  czasie rozmowy trudno nam 
się skupić i  zapamiętać, często wydają 
nam się nudni. Jest to świadectwem ich 
chaotyczności i  niemożności ogarnięcia 
przez terapeutę (a  tym samym przez 
siebie samego). W  takiej sytuacji musi-
my wspomagać się robieniem notatek. 
Wydaje się jednak, że zapamiętanie bez 

notatek jest jakby bardziej dogłębne, 
w  związku z  czym ma większą wartość. 
Nie wyobrażam sobie jednak, jak można 
by to zmierzyć i porównać.

Wydaje się, że młodzi adepci tera-
pii łatwiej zapamiętują, co wynika i z ich 
większego zaangażowania, jak i z biolo-
gicznych możliwości pamięci, większej 
niż u starszych terapeutów i ich większe-
go wypalenia zawodowego. W  procesie 
psychoterapii uciekamy się często do 
interpretacji, mniej lub bardziej błysko-
tliwych. Nie wiem, czy działa tu trafność 
tych interpretacji (o  różnej treści, za-
leżnie od wyznawanej przez terapeutę 
teorii/doktryny). Być może interpretacje 
nietrafne nadal działają na zasadzie tego, 
że są oparte na zapamiętaniu pacjenta 
przez terapeutę.

Drugim ważnym niespecyficznym 
elementem terapii (każdej) jest uśmiech. 
Uśmiech też jest świadectwem rozpo-
znania pacjenta, zapamiętania go i życz-
liwości. Warunkiem jest jednak auten-
tyczność tego uśmiechu, jeśli czujemy 
do pacjenta jakąś niechęć, złość czy znu-
dzenie, to lepiej się nie uśmiechać – pa-
cjenci (w ogóle ludzie) przeważnie czują 
fałsz takiego uśmiechu. 

Z  własnych doświadczeń z  młodo-
ści, kiedy byłem psychoanalitycznym 
pacjentem doktora Jana Malewskiego 
– dostawałem wówczas interpretacje, 
ale ich w tej chwili nie pamiętam. Najbar-
dziej natomiast pamiętam jego życzliwy 
uśmiech kiedy otwierał drzwi.

Przyjąłem niedawno 
pacjenta, którego nie 
zapamiętałem. Od-
wiedzał mnie co ok. 3 
miesiące, ale nadal go 
nie pamiętałem, spyta-
łem czy już u mnie był. 
Odpowiedział, że jest 
u mnie po raz trzeci, ale 
w jego komunikacji nie-
werbalnej wyczytałem 
głębokie rozczarowanie. 
Co prawda, po kilku 
minutach interakcji, 
przypomniałem sobie 
wiele szczegółów go 
dotyczących, ale nadal 
pierwszy kontakt i fakt, 
że nie był zapamiętany 
przez swojego lekarza, 
był dla niego pewną 
traumą. I przeciwnie: pa-
cjent zapamiętany ma 
z tego satysfakcję. 
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relacjeRelacja 
z XX  
Biesz-
czadzkich 
Dni 
Psychia-
trycznych
Maciej Kuligowski

W dniach 15-17.10.2015r. w Arłamowie odbyła się XX 
Międzynarodowa Konferencja Naukowo Szkoleniowa „Biesz-
czadzkie Dni Psychiatryczne”. Jubileuszowe BDP okazały się 
sukcesem organizacyjnym i  merytorycznym. W  konferencji 
wzięło udział 550 osób z  całego kraju oraz ponad 30 wykła-
dowców z  czołowych uczelni i  klinik, w  tym Naczelny Psy-
chiatra Kliniki we Lwowie prof. A. Filz oraz Konsultant Krajowy 
ds. Psychiatrii prof. Piotr Gałecki z Łodzi. Nad całością czuwał 
prof. Andrzej Czernikiewicz z Lublina. Cieszę się, iż konferencja 
przekroczyła nie tylko granicę UE (wykład prof. Filza ze Lwowa, 
zwiedzanie Lwowa oraz zapowiedź sesji we Lwowie w  przy-
szłorocznej konferencji), ale także granice psychiatrii, czego 
doświadczyliśmy podczas wykładu prof. Jerzego Vetulaniego 
z Krakowa na temat nagrody Nobla w medycynie 2014-2015.

Tematyka konferencji była bardzo zróżnicowana. Dużą 
część poświęcono farmakoterapii oraz neurobiologii.

Prof. Czernikiewicz podkreślał wpływ leków przeciwde-
presyjnych na ekspresję genów związanych z  neuroplastycz-
nością i neurogenezą. 

O  neurodegradacji w  schizofrenii jak zwykle żywiołowo 
wykładał doc. B. Łoza, który zwracał jednocześnie uwagę na 
zbyt rzadkie stosowanie w Polsce neuroleptyków w formie in-
iekcji o przedłużonym działaniu.

Prof. P. Bieńkowski oraz J. Samochowiec w  duecie przez 
ponad dwie godziny przedstawiali nam niezwykle obrazowo 

przegląd najnowszych doniesień związanych z benzodiazepi-
nami oraz innymi lekami w ich nowych wskazaniach.

Prof. A. Szulc zwracała uwagę na rolę badań neuroobrazo-
wych mózgu w diagnostyce chorób psychicznych oraz w ana-
lizowaniu wpływu farmakoterapii na mózg, co jest przydatne 
w prognozowaniu leczenia i rokowaniu.

Inż. Patryk Matuszek przedstawił bardzo interesujący pro-
blem limbicznego zapalenia mózgu, schorzenia mogącego 
mieć w obrazie klinicznym całą gamę objawów psychopatolo-
gicznych. Podkreślał rolę badań przeciwciał, płynu mózgowo-
-rdzeniowego i badań neuroobrazowych. Zwrócił uwagę leka-
rzy psychiatrów na znaczenie leczenia immunosupresyjnego 
i właściwą diagnostykę immunologiczną u pacjentów hospita-
lizowanych psychiatrycznie, niejednokrotnie z  rozpoznaniem 
psychozy.

Prof. D. Dudek podkreślała znaczenie dawkowania leków, 
szczególnie tych mających złożony mechanizm działania. 
W  różnych stężeniach ten sam lek wpływa na różne obszary 
kliniczne. Omawiała to na przykładzie wybranych leków prze-
ciwdepresyjnych, które w niskich dawkach mają potencjał na-
senny, a w wyższych przeciwdepresyjny.

Dr T. Szafrański przedstawił najnowsze dane i  zalecenia 
dotyczące skuteczności i  bezpieczeństwa stosowania leków 
u  pacjentów z  zaburzeniami psychicznymi, a  jednocześnie 
chorujących neurologicznie (padaczka, choroby Wilsona i Par-

Zdjęcia: archiwum autora.
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kinsona). Były to cenne uwagi na styku neurologii i  psychia-
trii. Dr Szafrański zaprezentował również najnowsze dane na 
temat ekwiwalentów dawkowania leków przeciwpsychotycz-
nych i opisał dążenia do wyznaczenia „złotego standardu”.

Ciekawe, a  zarazem jakże odmienne, badania dotyczą-
ce teorii powstawania schizofrenii, przedstawili prof. A. Filz 
(oparte na jego doświadczeniu psychoterapeuty) oraz prof. H. 
Karakuła-Juchnowicz (teoria procesów zapalnych). Swoimi do-
świadczeniami, badaniami a także refleksjami na temat współ-
czesnej psychiatrii podzielił się prof. J. Perzyński, który twórczo 
nawiązywał do teorii dyssolucji.

Jak co roku, w BDP nie zabrakło panelu psychiatrii dzieci 
i  młodzieży. Prof. M. Janas-Kozik oraz prof. H. Karakuła-Juch-
nowicz omówiły zaburzenia psychiczne okresu ciąży, porodu 
i okresu poporodowego. Przedstawiono najnowsze klasyfika-
cje w DSM-5 związane z autyzmem, podkreślano rolę indywi-
dualnego podejścia, wytrwałości i powtarzalności oraz konse-
kwencji zarówno ze strony terapeuty jak i opiekuna pacjentów 
z autyzmem. Prof. Janas-Kozik przedstawiła także miejsce orto-
reksji w klasyfikacjach psychiatrycznych.

W konferencji znalazły swoje miejsce choroby afektywne. 
Prof. D. Dudek mówiła o „smutkach i lękach białych kołnierzy-
ków”, prof. B. Łoza przestrzegał przed nowymi formami depre-
sji, która niewątpliwie ewoluuje. Jako przykład podawał zespół 
wypalenia czy przewlekły zespół braku sensu. Wykład wpisał 
się znakomicie w panel „Zrozumieć depresję” Szpitala Psychia-
trycznego w  Żurawicy. Dr S. Murawiec zapoznał nas z  teorią 
zapalną depresji, rolą czynników zapalnych oraz układu immu-
nologicznego w  procesie powstawania depresji. Teorię pod-
parł opisem przypadku. Dr Epa natomiast mówiła o emocjach 
i empatii w chorobach afektywnych.

Jak co roku prof. T. Parnowski podzielił się swoim do-
świadczeniem z  zakresu psychogeriatrii. Przestrzegał przed 
polipragmazją, uczulał na odpowiednie dawki i wybór leków 
oraz na wczesne diagnozowanie i leczenie otępień. Najwięcej 
uwagi poświęcił depresji u ludzi starszych, która może dotykać 
w bezpośredni lub pośredni sposób do 80% tej populacji.

Prof. P. Gałecki rzeczowo a zarazem dowcipnie przedsta-
wił różnice między mózgiem kobiety i mężczyzny w aspekcie 
biologicznym jak i behawioralnym, wzbudzając duże zaintere-
sowanie obu płci.

Podobnie jak rok temu, najbardziej dynamiczny okazał się 
wykład Dr M. Macandera przygotowany z dr K. Zboralskim, do-
tyczący problematyki psychiatrycznej w  lotnictwie cywilnym 
i wojskowym. Temat okazał się strzałem w dziesiątkę w obliczu 

katastrofy Germanwings. Omówiono wypadki podczas poka-
zów Air Show na przestrzeni ostatnich lat. Zwrócono uwagę 
na niezwykłe obciążenia pilotów wobec oczekiwań widzów 
i przełożonych.

Wielkie podziękowania organizatorzy kierują na ręce 
Pani prof. I. Krupki-Matuszczyk, która zorganizowała dwie se-
sje, gromadząc nowych wykładowców na naszej konferencji. 
Pierwszy panel dotyczył badań psychiatrycznych i  psycholo-
gicznych przed i  po operacjach bariatrycznych u  pacjentów 
z otyłością olbrzymią, podkreślano rolę chirurgii bariatrycznej 
w leczeniu otyłości. Panią Profesor wspomagali dr I. Borek i dr 
J. Paliga. Drugi panel, bardzo na czasie, dotyczył badań klinicz-
nych w obliczu zmian w przepisach UE, które wchodzą w życie 
w 2016r. również w Polsce. 

I. Kozdraś zwróciła uwagę na rolę ośrodków badawczych, 
problemów odszkodowań, dokumentacji medycznej oraz bar-
dzo ważnego aspektu jednoczesnego rozliczania badań kli-
nicznych i procedur NFZ. Zagadnienia prawne zostały również  
omówione przez mec. W. Wojtala, jak zwykle było wiele pytań 
i kontrowersji.

Nie zabrakło wykładów dotyczących problematyki uza-
leżnienia od alkoholu, które zaprezentowali Dr B. Habrat oraz 
Dr D. Berent.

Ostatniego dnia konferencji odbyły się warsztaty w  ple-
nerze na temat udzielania pierwszej pomocy w zaburzeniach 
psychicznych w górach, była tez okazja do zwiedzania Przemy-
śla i Lwowa.

Uczestnicy podkreślali wysoki poziom merytoryczny 
spotkania oraz doceniali, iż na Podkarpaciu potrafimy zorga-
nizować konferencję na europejskim poziomie. Szczególnie 
dziękuję Państwu Klemens oraz dr Barketowi za przedmioty 
na licytację dla Fundacji „jerzyk” oraz wszystkim licytującym.

Podczas konferencji odbyły się I Mistrzostwa Lekarzy Psy-
chiatrów w tenisie ziemnym. Finalistami zostali prof. Halina Mi-
chałowska-Marmurowska (I miejsce) oraz Dr Teresa Adamczyk 
(v-ce mistrz), a wśród panów Dr Maciej Kuligowski (I miejsce) 
i Dr Janusz Adamczyk (v-ce mistrz).

Mile odbierane przez wykładowców oraz osoby trwale 
związane z BDP były pamiątkowe, imiennie grawerowane fajki 
z  jednej z najstarszych wytwórni fajek z Przemyśla, wręczane 
przez Dr Kuligowskiego. Nie zabrakło też „urodzinowego” tortu 
(to już 20 lat!) na 550 osób oraz relaksu przy muzyce legendar-
nego KSU. Do zobaczenia za rok! <cuadrado>
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Sex-Open Access
Hieronim Śliwiński
| Redaktor Naczelny miesięcznika ZYGZAK  

III Spotkania Branickie

Temat przewodni III Spotkania 
Branickiego, które odbyło się 13 listo-
pada br. w  Samodzielnym Wojewódz-
kim Szpitalu im. ks. bpa Józefa Nathana 
w  Branicach, brzmiał SEX – OPEN AC-
CESS. Grupa organizacyjna sympozjum 
na czele z dr n. med. Dorotą Kukulską jak 
co roku postarała się o znakomitych pre-
legentów: prof. Bogdan de Barbaro, prof. 
Przemysław Bieńkowski, prof. Dominika 
Dudek, dr n. med. Bogusław Habrat i dr 
n. med. Michał Lew-Starowicz. Wielka 
szkoda, że ze względów osobistych nie 
mogła przyjechać prof. Alina Borkowska. 

Spotkanie odbyło się w  sali konfe-
rencyjnej szpitala, która pełni również 
rolę Izby Pamięci biskupa J. Nathana – 
założyciela branickiego szpitala. Z  róż-
nych ośrodków w  kraju przyjechało 
ponad 100 gości. Rejestracja, odebranie 
certyfikatów, łyk ciepłego napoju i  go-
ście zasiedli na sali, by wysłuchać blisko 
sześciu godzin ciekawych wykładów. 

Zgromadzonych powitali: dr Dorota 
Kukulska i  dr Waldemar Mrowiec, z-ca 
dyrektora szpitala, którzy na wstępnie 
zaproponowali, by chwilą ciszy uczcić 
zmarłego prof. Stanisława Pużyńskiego, 
wieloletniego konsultanta krajowego ds. 
psychiatrii, dyrektora Instytutu Psychia-
trii i  Neurologii w Warszawie oraz prze-
wodniczącego Komisji Etyki PTP. 

Z pierwszym wykładem: „Jak pomóc, 
by nie zaszkodzić – leki przeciwdepresyjne, 
receptory i sex” wystąpił prof. Przemysław 
Bieńkowski. Kolejny prelegent, profesor 
Bogdan de Barbaro poruszył temat „Gen-
der w gabinecie psychoterapeuty”. Z kolei 
z wykładem „Sex dwubiegunowy” wystą-
piła profesor Dominika Dudek. 

Tak zakończyła się pierwsza część 
spotkania. W przerwie uczestnicy zostali 
podjęci lunchem. Mieli także możliwość 
obejrzenia wystawy prac plastycznych 
pacjentów branickiego szpitala zatytu-
łowanej DOZWOLONE OD LAT 18, która 

Zdjęcia str. 70-71: Hieronim Śliwiński
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tematycznie wpisywała się w  tematy-
kę spotkania oraz gobelinów Mariana 
Henela w  Pracowniach Terapii Zajęcio-
wej. Funkcjonowało również stoisko 
LAWENDOWY ZAKĄTEK, gdzie można 
było nabyć ciekawe prace wykonane 
rękami chorych w ramach zajęć terapeu-
tycznych, dofinansowując w ten sposób 
działalność pracowni. 

Po przerwie, z  wykładami wystą-
pił dr hab. Michał Lew-Starowicz, który 
mówił w  temacie „Jak leczenie przeciw-
psychotyczne wpływa na zdrowie seksu-
alne”. Zaś dr Bogusław Habrat wystąpił 
z  wykładem „Parkinsonizm, leki przeciw-
parkinsonowskie, wtórny hiperseksualizm, 
zespół dysregulacji dopaminergicznej i co 
z tego wynika dla rozumienia nałogów be-
hawioralnych”. 

Wszystkie wykłady zostały bardzo 
ciepło przyjęte przez słuchaczy, w czym 
niewątpliwa zasługa prelegentów, któ-
rzy potrafili ważne i  skomplikowane 

problemy zawarte w swoich prelekcjach 
podać w sposób przystępny i z odrobiną 
humoru, choć ten był mocno stonowa-
ny z  uwagi na śmierć prof. Stanisława 
Pużyńskiego. Widać było, że tematyka, 
jaką zaproponowali prelegenci, trafiła 
w „zapotrzebowanie” uczestników sym-
pozjum, bo nie brakowało pytań, a dys-
kusja w kuluarach była gorąca. 

W  trakcie całego sympozjum czuło 
się świetną atmosferę i  dbałość gospo-
darzy o  każdy szczegół, tak by goście 
czuli się dobrze i wynieśli jak największą 
korzyść z bytności na sympozjum. Zamy-
kając spotkanie dr Dorota Kukulska po-
dziękowała prelegentom i  słuchaczom 
oraz zaprosiła na kolejne Spotkanie Bra-
nickie w przyszłym roku.

Wystawa DOZWOLONE OD LAT 18

Gobeliny Mariana Henela
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refleksjeCzy najnowsze badania 
nad litem staną się 
przełomem w diagnostyce 
psychiatrycznej?
Adam Płaźnik 

W  najnowszym numerze Nature 
pojawił się artykuł autorstwa J. Martens 
i  wsp. (Nature 2015, 527, str. 95), który 
być może rozpocznie nową historię litu 
w  psychiatrii. Zespół około trzydziestu 
badaczy przyjrzał się działaniu litu na 
neurony wytworzone metodami inżynie-
rii genetycznej z fibroblastów pobranych 
od chorych z  zaburzeniami dwubiegu-
nowymi z  przewagą epizodów mania-
kalnych. Następnie porównał otrzymane 
wyniki z  wpływem na neurony wyho-
dowane w  taki sposób, ale pobrane od 
osób zdrowych. Należy zauważyć, że jest 
to kolejna ambitna próba znalezienia 
jakiegoś biologicznego markera stanu, 
związanego z  określonym typem zabu-
rzenia psychicznego. W  razie sukcesu, 
psychiatria osiągnęłaby długo oczeki-
waną metodę diagnostyczną, która mo-
głaby zastąpić kartkę papieru i długopis 
jako podstawowe narzędzia diagnozy 
psychiatrycznej. 

Przy pomocy wyrafinowanych tech-
nik, poprzez etap pluripotencjalnych 
komórek macierzystych, wyhodowa-
no neurony będące identycznymi pod 
względem fenotypu, z neuronami zakrę-
tu zębatego hipokampa. Warto w  tym 
momencie podkreślić, że te nowe/stare 
komórki zawierały genotyp osób cho-
rych, a  pod względem fenotypu (cech 
morfologicznych i  elektrofizjologicz-
nych) zachowywały się jak neurony hi-
pokampa. Na przykład, reprezentowały 
fenotyp neuronów GABAergicznych 
i  glutaminianergicznych z  prawidłową 
budową i  gęstością odpowiednich sy-
naps. W ten sposób można było porów-
nać zachowanie neuronów i  ich reakcję 
na lit. Po pierwsze, stwierdzono różnice 
w  ekspresji 45 genów między „zdro-
wymi” a  „chorymi” neuronami hipo-
kampa. Różnica dotyczyła szczególnie 
genów mitochondrialnych, z  większą 
aktywnością charakteryzującą neurony 

„chore”. Jak wiadomo, mitochondria są 
miejscem, w  którym w  wyniku procesu 
oddychania komórkowego powstaje 
większość adenozynotrifosforanu (ATP) 
komórki, będącego jej źródłem energii. 
Stosując kolejne zaawansowane techni-
ki badawcze ustalono, że efektem tych 
różnic jest wzrost aktywności neuronów 
pod postacią błonowych potencjałów 
czynnościowych i ich iskrzenia. Ten profil 
aktywności bioelektrycznej był całkowi-
cie hamowany przez lit. Lit nie wpływał 
natomiast na aktywność neuronów 
pochodzących od osób zdrowych. Lit 
działał poprzez selektywne hamowanie 
ekspresji genów w „chorych” neuronach, 
związanych ze szlakiem PKA/PKC (głów-
ne komórkowe szlaki sygnalizacyjne), 
oraz hamowanie „obrotu” jonów wapnia. 
Autorzy konkludują, że ponieważ nad-
pobudliwość, na różnych piętrach czyn-
ności ośrodkowego układu nerwowe-
go, jest cechą choroby dwubiegunowej 
w fazie maniakalnej, to użyty przez nich 
model eksperymentalny mógłby być wy-
korzystany do badania nowych metod 
terapeutycznych oraz do diagnozowa-
nia fenotypu chorobowego, pacjentów 
z  chorobą dwubiegunową. Ważnym 
dowodem na selektywność obserwo-
wanych zmian w  neuronach wyhodo-
wanych od osób chorych na zaburzenie 
afektywne jest fakt, że w  neuronalnym 
modelu schizofrenii, przeprowadzonym 
według takiej samej procedury, nie ob-
serwowano nadaktywności neuronów 
wyhodowanych od osób chorych na 
schizofrenię. 

Wyniki otrzymane w  tej pracy 
wymagają oczywiście potwierdzenia. 
Jednak nawet jeśli się potwierdzą, to 
ta niezwykle skomplikowana i kosztow-
na procedura długo jeszcze nie będzie 
mogła być szerzej stosowana dla celów 
diagnostycznych. Może jednak stać się 
niezwykle ciekawym modelem do ba-
dania etiopatogenezy choroby dwubie-
gunowej, w  której czynnik dziedziczny 
odgrywa przecież ważną rolę. Trywial-
nym jest stwierdzenie, że znanych jest 
bardzo wiele przykładów, kiedy nawet 
niewielka, genetycznie uwarunkowana 
zmiana w czynności komórki może pro-
wadzić do ogólnoustrojowych zaburzeń. 
Może więc, paradoksalnie, zmienić się 
kierunek badań nad patogenezą zabu-
rzeń afektywnych od szukania dysfunkcji 
całych sieci neuronalnych, do zmiany na 
poziomie komórkowym. 

Nawiązując do ciekawego 
wywiadu z prof. J. Ryba-
kowskim, światowej klasy 
„litologiem”, umieszczone-
go w poprzednim nume-
rze Psychiatrii, proponuję 
niniejsze omówienie jako 
swoiste post scriptum do 
niego. Pokazuję także, jak 
wyglądają najbardziej za-
awansowane współczesne 
badania neurobiologiczne 
w psychiatrii. 

Sole litu mają długą tradycję 
stosowania w  psychiatrii, szczególnie 
w  chorobie afektywnej dwubieguno-
wej. Pomimo wielu lat stosowania, me-
chanizm działania psychotropowego 
litu pozostaje nieznany. Próbowano go 
tłumaczyć wpływem na błonowe pom-
py jonowe. Lit podstawiając się pod 
jony sodu miał „zwalniać” pracę kana-
łów sodowych, w  ten sposób hamując 
nadmierną pobudliwość neuronalną 
i  dalej, również, stabilizując aktywność 
psychiczną. Później wykazano hamujący 
wpływ litu na aktywność monofosfatazy 
inozytolu, enzymu odpowiedzialnego 
za regenerację i obrót błonowego fosfa-
todyloinozytolu (szlak IP3/DAG). W  ten 
sposób miałoby nie dochodzić do re-
generacji błonowego inozytolu i hamo-
wania syntezy ATP, niezbędnego źródła 
energii w  komórkach. Taki mechanizm, 
sugerowano, powinien również stabi-
lizować pracę neuronów i  procesy psy-
chiczne. Należy zauważyć, że ta koncep-
cja nie została do końca zdewaluowana 
przez postęp wiedzy, szczególnie, że 
niektóre leki przeciwpadaczkowe stoso-
wane jako tymoleptyki również hamują 
monofosfatazę inozytolu. Niestety, nie 
wszystkie. 
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PZPPrzemyślenia 
zestresowanego 
psychiatry

Czy leci 
z nami 
psychia-
tra?
Ireneusz Cedeński

W telewizji nie było nic ciekawego. Na kanale edukacyj-
nym leciał film dokumentalny o zimnej wojnie. Starsi panowie, 
dawni piloci wojskowi USA, wspominali swe misje zwiadowcze 
nad Związkiem Sowieckim w latach 50. ubiegłego wieku. Ich 
narzędziem pracy był samolot o nazwie U2 – skrzyżowanie od-
rzutowca z szybowcem o długich wąskich skrzydłach. Latanie 
nim nie było miłe. Tolerancja błędu wynosiła 10 procent – jeśli 
maszyna z jakiegoś powodu zwolniła poniżej krytycznej war-
tości, zaczynała w  sposób niekontrolowany spadać ogonem 
w dół. Jeśli zaś pilot przesadził z dodaniem gazu, zaczynała się 
rozpadać. Ten wąski zakres tolerancji lotnicy nazywali „rogiem 
trumny”. Jednak pilotowali go bez szemrania i ociągania się, bo 
samolot ten był potrzebny. Potrafił lecieć o 2 kilometry wyżej 
niż jakakolwiek maszyna przeciwnika. I to lecieć bardzo długo 
i daleko, wykonując przy tym dużo dokładnych fotografii. 

Czemu zapamiętałem ten film, którego nawet nie obejrza-
łem do końca? 

Ponieważ praca tych pilotów wydała mi się zadziwiająco 
podobna do mojej pracy. Tak jak tamci lotnicy, działamy bez 
rozgłosu, w  dyskrecji. Dyskrecja i  poufność jest warunkiem 
powodzenia każdego naszego zadania. Pilot samolotu zwia-
dowczego i psychiatra pozostają nieznani dopóki ktoś ich nie 
przechytrzy; nie wydarzy się katastrofa. Zdjęcia amerykańskie-
go pilota Francisa Powersa zestrzelonego nad Uralem w dniu 1 
maja 1960 roku obiegły całą światową prasę. Podobnie dzieje 
się, gdy w jakimś oddziale psychiatrycznym wydarzy się kata-

strofa – zszokowany ordynator udziela wywiadów złaknionym 
sensacji dziennikarzom akurat wtedy, gdy najmniej do tego się 
nadaje. Znajomi i rodzina mogą go zobaczyć w telewizji tylko 
w chwili, która jest jak najodleglejsza od osobistego triumfu. 

A jednak zarówno oni – piloci, jak i my – psychiatrzy, wie-
my, że trzeba ciągnąć dalej tę robotę. Psychiatra w swej pracy 
wzbija się na wyżyny, gdzie inni są już bez tchu; rodziny cho-
rych, inni  profesjonaliści z  dziedziny zdrowia psychicznego. 
Bez nas często nie dają sobie rady prokuratorzy, sędziowie, 
a bywa, że i biskupi. Aby psychiatra mógł działać skutecznie, 
musi poznać „tajniki pilotażu”. Narzędzie pracy psychiatry, 
oddział psychiatryczny, ta dziwaczna hybryda instytucji opie-
kuńczej i opresyjnej, gdzie stale trzeba godzić sprzeczne racje, 
kierowany zbyt silną ręką stacza się w autorytaryzm, ale gdy 
zbyt długo zwleka się z działaniem, rozpada się, ogarnia go tra-
giczny chaos... Trzeba wiedzieć, kiedy można trochę odpuścić 
i kiedy trzeba trochę przycisnąć. Kiedy unieruchomić chorego, 
by nie zrobił nikomu krzywdy i kiedy zakończyć unieruchomie-
nie, by nie rozwinęła się w nim trwała niechęć do psychiatrii. 
Kiedy pozwolić mu wypisać się na własne żądanie, by poczuł, 
że jest jednak wolny i kiedy przedłużyć hospitalizację bez jego 
zgody, by poczuł, że ktoś o niego walczy. Kiedy zwiększyć daw-
kę leku, by nie pomyślał, że leki nie działają, i kiedy poczekać, 
aż zadziała dawka trochę niższa, by nie pomyślał, że mu piorą 
w  szpitalu mózg. Kiedy potrzebna jest rozmowa, szczera do 
bólu kości, a kiedy wyrozumiałe milczenie…

Gdy psychiatra się pomyli, może mieć kłopoty: gdy nie-
znaczące z  pozoru błędy skumulują się, może nastąpić kata-
strofa. Nieliczni z  niepokojem i  nadzieją oczekują na wyniki 
naszych działań, tłumy złaknionych sensacji hien węszą, licząc, 
że może coś im spadnie.

Nasze sukcesy pozostają i muszą pozostawać w ścisłej ta-
jemnicy. Im większe, tym większa tajemnica. Pamiętacie film 
o kardiochirurgach? Pacjent z przeszczepionym sercem zmarł 
wkrótce po zabiegu, ale wiadomość o sukcesie poszła w kraj. 
A my? 

Wyobrażacie sobie nagłówek w prasie? „Biznesmen, które-
go wyłowiono z rzeki znów rozwija firmę”. Albo: „Farmaceutka, 
która po kolejnym epizodzie psychotycznym prosiła o umoż-
liwienie przejścia na rentę, już od dziesięciu lat pracuje bez 
zwolnień lekarskich” – czytaj na stronie… obrzydliwe, prawda?

Jesteśmy ponad całym tym zgiełkiem… Dlatego, gdy ktoś 
spyta „czy leci z nami psychiatra”, odpowiem, że tak, ale zwykle 
leci wyżej i leci sam.

P.S. Antoni Kępiński napisał, 
że psychiatra musi być mniej 
lub bardziej udanym bastar-
dem humanisty i przyrodnika. 
Bastard to w biologii to samo, 
co hybryda – mieszaniec mię-
dzygatunkowy.
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refleksjePsychiatra w operze

Otello w operze  
i w gabinecie
Katarzyna Prot, Sara Herczyńska

Drugim przedstawieniem 
tegorocznych transmisji MET był 
„Otello” – kolejny dramat Szek-
spira, który posłużył za libretto 
operowe. 

Otello, zarówno w  potocz-
nym, jak ściśle psychiatrycz-
nym języku, stał się synonimem 
zazdrości. Sukces psychiatryczny 
„Otella” jest interesujący, gdyż inna, 
mniej popularna sztuka Szekspira, „Zi-
mowa opowieść” jaśniej pokazuje mecha-
nizm patologicznej zazdrości. „Zimowa opo-
wieść” opowiada historię dwóch przyjaciół, Leontesa 
i Poliksenesa, którzy w dzieciństwie byli nierozłączni. 
Na początku sztuki spotykają się już jako dorośli – 
Leontes jest królem Sycylii, a  Poliksenes Czech. Le-
ontes początkowo nalega na bliskość swojej żony 
Hermiony i przyjaciela, a następnie wpada w para-
noję i oskarża Hermionę o romans z Poliksenesem. 
Leontes początkowo podejrzewa, że relacja Hermio-
ny i Poliksenesa jest zbyt bliska, ale próbuje w sobie 
zdusić te myśli. "Ciepłe to słowa – aż nazbyt gorące! 
W  ogniu przyjaźni i  krew nieraz wre (…) Ta jej ser-
deczna gościnność, być może, Nic złego w sobie nie 
ma” . Wkrótce jednak nie jest w stanie się powstrzy-
mać i wpada w szaleństwo. Zaczyna też wątpić w to, 
czy jest ojcem swojego dziecka „Lecz to, co widzę 
w tej chwili – uściski dłoni, splatanie palców, sztucz-
ny uśmiech (..) Mamiliuszu, Mój jesteś, synku?" . 

Według Freuda paranoja miała być obroną 
przed impulsami homoseksualnymi. Impuls ("ko-
cham go"), miał być zbyt trudny do zaakceptowania 
dla podmiotu, dlatego zastępowała go reakcja upo-
zorowana ("nienawidzę go"). Z tak silnymi, negatyw-
nymi uczuciami podmiot radził sobie poprzez pro-
jektowanie ich na obiekt ("to on mnie nienawidzi") 
i  racjonalizację ("nienawidzę go, bo on mnie nie-
nawidzi"). Później Freud dokonał rewizji poglądów 

i uznał, że prawdziwym powodem 
paranoi jest pragnienie blisko-
ści z  ojcem/mężczyzną mylone 
z  impulsami homoseksualnymi.  
Niewątpliwie w opisach przyjaź-
ni dwóch królów z „Zimowej opo-

wieści” pojawiają się elementy 
homoerotyczne, widać to zwłasz-

cza w  nadmiernej blisko-
ści, która nie pasuje do 

zwykłej przyjaźni czy 
koleżeństwa. 
„Otello” różni się od „Zi-

mowej opowieści” tym, że jest to hi-
storia zazdrości podsycanej przez innego mężczyznę. 
Dowódca weneckiej armii, Maur Otello poślubia We-
necjankę Desdemonę, córkę senatora . Pod wpływem 
manipulacji swojego adiutanta (Jago) docho-
dzi do przekonania, że żona go zdradza.  
Otello czuje się zagrożony, ponieważ jest na 
wielu poziomach obcy: jako czarny wśród 
białych, Maur wśród Wenecjan, żołnierz 
wśród patrycjuszy. Ciekawym elemen-
tem dramatu jest pełna koncentracja 
zła w postaci Jago. Jago jest na tyle zły, 
że Otello mówi o nim jak o diable: „Spy-
tajcie tego na wpół diabła, czemu tak 
mi opętał i duszę, i ciało!”. Jago repre-
zentuje paranoiczną część osobowości 
Otella, choroba jest rozłożona na dwie 
osoby. Jak pisze Girard – Jago jest mi-
metycznym sobowtórem Otella. 

Zdaniem Girarda, właśnie to ogo-
łocenie wizerunku Leontesa z „Zimowej 
opowieści” z  wszelkich usprawiedliwień 
czyni ją mniej popularną. Zazdrość jest 
uczuciem powszechnym i  wyprojektowanie 
jej w „kozła ofiarnego” (Jago w „Otellu”) łago-
dzi dramat.  

W Otellu poja-
wiają się wszystkie po-

ziomy zazdrości po kolei – 
widz albo czytelnik zaczyna od 

współodczuwania z bohaterami 
o najpierw słabszych emocjach, 
przez coraz mocniejsze, kończąc 

na zupełnym szaleństwie. Przez 
to Otello jest tak wciągający 

i tak silnie wpływa na 
odbiorcę.



refleksje
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Psychoanalityk francuski Yves Thoret  analizuje Otella poprzez trzy 
poziomy zazdrości opisywane przez Freuda w  artykule „O  niektórych 
mechanizmach nerwicowych w  wypadku zazdrości, paranoi, homo-
seksualizmu” z 1922 roku . Te trzy poziomy to zazdrość normalna albo 
konkurująca, zazdrość projektowana i  zazdrość maniakalna. Zazdrość 
normalna składa się ze smutku po utraconym obiekcie i z wrogich uczuć 
wobec wybranego rywala. Zazdrość projektowana opiera się na pro-
jektowaniu na partnera własnej niewierności lub takowych impulsów. 
Zazdrość maniakalna opiera się na identycznym mechanizmie jak opisy-
wana wyżej paranoja: projektowane są własne fantazje homoseksualne. 
Freud opisuje to prostą formułą: „Ja go przecież nie kocham, to ona go 
kocha”. Dla Thoreta pierwszy poziom zazdrości – zazdrość konkurującą 
– w Otellu najwyraźniej przedstawia Jago wobec innych, odnoszących 
większe sukcesy mężczyzn, więc jego zazdrość jest uzasadniona i „nor-
malna”. Zazdrości projektowanej można szukać na początku podejrzeń 
Otella. W  drugiej scenie drugiego aktu Otello mówi do Jagona: „(…) 
O  gdybym Nie kochał czule pięknej Desdemony, Pewnie 
bym nie był mej niezależności, Nie krępowanej żad-
nym stałym miejscem, Samochcąc ujął w  granice 
i ścieśnił Za wszystkie skarby mórz.” Otello zasta-
nawia się nad wartością odrzuconego stanu 
wolnego. Czy ta niepewność wobec związku 
z Desdemoną miała wpływ na to, jak łatwo 
uwierzył Jagonowi i przestał wierzyć swojej 
żonie? Ostatni poziom zazdrości to zazdrość 
maniakalna. Ona jest ostatnim stadium 
uczuć Otella. Yves Thoret pokazuje ją na 
przykładzie sceny przysięgi Otella i  Jagona, 
bliskiej scenie otwarcie homoerotycznej. Tak 
więc w Otellu pojawiają się wszystkie poziomy 
zazdrości po kolei – widz albo czytelnik zaczy-
na od współodczuwania z  bohaterami o  najpierw 
słabszych emocjach, przez coraz mocniejsze, kończąc 
na zupełnym szaleństwie. Przez to Otello jest tak wciągający 
i tak silnie wpływa na odbiorcę. Trzy poziomy zazdrości odpowiadają we 
współczesnym myśleniu psychiatrycznym koncepcji kontinuum zabu-
rzeń paranoicznych od normy, poprzez osobowość paranoiczną i reakcję 
paranoiczną, do paranoi rozumianej jako psychoza. W tym rozumieniu 
zaburzenia Leontesa z „Zimowej opowieści” ma zupełnie inna dynamikę 
– psychoza narasta w ciągu jednej chwili. W rozmowie z Piotrem Grusz-
czyńskim, Krzysztof Warlikowski zauważył, że emocje Leontesa już z po-
czątku Zimowej opowieści są emocjami jak z piątego aktu Otella .

Operę Verdiego reżyserował amerykański reżyser Barlett Sher, ak-
cja został przeniesiona z XV na koniec XIX wieku. Partię Otella śpiewa 
Aleksandrs Antonienko z  Rygi. Nie wyróżnia się kolorem skóry (wśród 
szekspirologów nie ma zgodności, czy Otello był „białym”, czy „czarnym” 
Maurem), ale dotyka go pogarda jako „innego”. Otello, podobnie jak Żyd 
z „Kupca weneckiego” jest okrutny, ale widzimy w nim przede wszystkim 
ofiarę. Ofiarę Jagona? Własnej części destrukcyjnej? A może społeczeń-
stwa, które zawsze będzie go traktowało jako „Maura”? 

W  ostatnim czasie zgłosiło się do mnie (KP) dwóch mężczyzn 
z  ewidentnym „zespołem Otella”. Interesująca jest ich bardzo zbliżona 
struktura psychiczna. Psychoza nie była związana z nadużywaniem al-
koholu (jak często w „zespole Otella”). Obaj odnieśli sukces społeczno-
-zawodowy (jak Otello), byli bardzo związani z żonami, mówiąc wręcz 
o  stanowieniu „jednego ciała” (jak Otello). W  obu sytuacjach objawy 
wystąpiły bezpośrednio po tym, jak pozwolili sobie na flirt, pragnienie 
zdrady z  inną kobietą. Sami podkreślali związek zachorowania z  pra-
gnieniami erotycznymi i  nawet rozumieli mechanizm projekcji, co nie 
hamowało poszukiwań dowodu zdrady. W obu sytuacjach podejrzewa-
ny był mężczyzna reprezentujący atrakcyjne cechy – władzę, pieniądze. 

W obu przypadkach podejrzenie zdrady powstawa-
ło w  mechanizmie opisywanym przez Freuda jako 
„zazdrość projekcyjna”. Być może dlatego trudno 
było ich jednoznacznie zakwalifikować – czy mamy 
do czynienia z  zaburzeniami osobowości, czy psy-
chozą. Wgląd wahał się podczas jednej sesji – by-
wało, że pacjent przychodził absolutnie przekonany 
o zdradzie żony, ale za chwilę był w stanie omawiać 
swój wstyd i trudności z publicznym wycofaniem się 
z podejrzeń. Nawiązując do artykułu o „Szaleństwie 
miłości” przypominamy, że „miłość romantyczna” 
trwa według antropologów 3-4 lata, tyle czasu, ile 
potrzeba na wychowanie potomstwa . Obaj męż-
czyźni zachorowali, gdy ich dzieci były w tym wieku. 
Czy nie poradzili sobie z  przejściem do następnej 
fazy w związku? 

Po publikacji artykułu o  psychozie 
i  miłości, a  także wywiadzie na ten 

temat w piśmie „dla kobiet” zgło-
siły się (listownie i  osobiście) 

kobiety, które czuły, że ich 
psychozy są ściśle związane 
z  zakochaniem. W  prakty-
ce psychiatrycznej rzadko 
zdarzają się kobiety z  ze-
społem Otella. Kobiety 
szaleją z  miłości, a  męż-

czyźni z zazdrości?
Myślę, że to co pocią-

ga w „Otellu”, a  różni od „Zi-
mowej opowieści”, to nie tylko 

stopniowo narastające emocje, ale 
koniec, w którym Desdemona nie jest 

bierną ofiarą, ale partnerką szykująca się na 
noc, w której wie co nastąpi. Eros i Thanatos stają się 
jednym. Po raz kolejny u  Szekspira śmierć ma zna-
czenie seksualne (jak w  wyborze trzech szkatułek 
w  „Kupcu weneckim”). Wystawienie Metropolitan 
Opera było (jak często w  tej operze) klasyczne, ale 
być może to właśnie pozwoliło „wybrzmieć” wszyst-
kim aspektom dzieła Szekspira. <cuadrado>

Trzy poziomy 
zazdrości odpowiadają 

we współczesnym myśle-
niu psychiatrycznym koncep-

cji kontinuum zaburzeń para-
noicznych od normy, poprzez 

osobowość paranoiczną i re-
akcję paranoiczną, do pa-

ranoi rozumianej jako 
psychoza.
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Barańczak, Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominika-
nów „W drodze”, Poznań 1991
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3 Słownik psychoanalizy, Jean Laplanche, J.-B. Pontalis, 

strony 203-205, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 
Warszawa 1996

4 Otello, Maur wenecki, William Szekspir, przełożył Stani-
sław Barańczak, Wydawnictwo Znak, Kraków 2002.  

5 La relation d'amour fraternel archaïque entre Léontès et 
Polixénès, hommage à Murray Schwartz, Yves Thoret, 
Presses de l'Université de Nanterre, 2011.

6 O niektórych mechanizmach nerwicowych w wypadku za-
zdrości, paranoi, homoseksualizmu, Sigmunt Freud, [w:] 
Charakter a erotyka, Wydawnictwo KR. Warszawa 1996.  

7 Szekspir i uzurpator, Krzysztof Warlikowski, Piotr Grusz-
czyński, Wydawnictwo WAB, Warszawa 2007.  

8 Anatomia miłości, Helen Fisher, Dom wydawniczy „Re-
bis”. Poznań 2004.  
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historieMaestro u psychiatry

Gaetano Donizetti
Witold Misztal

Zanim szkocki dobroczyńca ludzkości, dr Ale-
xander Fleming, odkrył w  1928 r. penicylinę, krętek 
blady wywołujący kiłę stanowił bardzo poważny pro-
blem ogólnomedyczny. W XIX wieku zaobserwowano 
rzeczywisty wzrost częstości występowania zaburzeń 
psychicznych, co wpływało z  kolei na zwiększenie 
popytu na usługi zakładów psychiatrycznych. W  la-
tach 1800 – 1900 istotnie zwiększyło się ryzyko wy-
stąpienia u  przeciętnego śmiertelnika poważnych zaburzeń 
psychicznych, a najgwałtowniejszy wzrost zachorowań doty-
czył właśnie kiły układu nerwowego. Z ową „chorobą stulecia” 
związany był los bohatera naszej dzisiejszej opowieści.

Gaetano Donizetti, syn dozorcy i  szwaczki, włoski kom-
pozytor I  połowy XIX wieku, gruntownie wykształcony mu-
zycznie, profesor Królewskiego Konserwatorium w  Neapolu, 
który, pomimo że komponował różne formy muzyczne (muzy-
kę sakralną – m. in. Messa da Requiem dla uczczenia pamięci 
zmarłego Vincenzo Belliniego oraz kameralną), na zawsze bę-
dzie utożsamiany przede wszystkim z operą. Najwybitniejszy 
przedstawiciel stylu belcanto. Był bardzo płodnym twórcą 
– napisał 70 oper, a  fani gatunku bez zająknięcia wyrecytują 
bezbłędnie tytuły tych najbardziej ekscytujących: „Anna Bole-
na”, „Napój miłosny”, „Córka pułku”, „Łucja z Lammermoor” czy 
„Don Pasquale”. 

Zadziwiające było też tempo, w  którym tworzył – nie-
które opery powstawały dosłownie w  kilkanaście dni albo 
i  krócej (podstawowa wersja „Don Pasquale” w  10 dni!). Gdy 
jeden z  jego największych rywali, Gioachino Rossini, napisał 
swój „megahit operowy” „Cyrulika sewilskiego” w zawrotnym 
tempie 2 tygodni, Donizetti skomentował to dosadnie: „Wcale 
mnie to nie dziwi. On zawsze był leniwy.”. 

Ta historia zaczyna się gdzieś około 1840 r., wówczas naj-
prawdopodobniej kompozytor zaraża się kiłą. Przez dłuższy 

czas choroba nie odbijała się negatywnie na jego kon-
dycji psychicznej i pracy. Jednak po kilku latach poja-
wiają się uporczywe bóle głowy i  ogólne osłabienie. 
Od 1845 r. Donizetti staje się coraz bardziej spowol-
niały, sprawność poznawcza wyraźnie ulega pogor-
szeniu. Dla wszystkich staje się jasne, że maestro wy-
magać będzie specjalistycznej opieki psychiatrycznej. 

Ponieważ jego żona zmarła w 1837 r. w wieku 28 lat, naj-
bliższą rodzinę stanowi siostrzeniec, który doprowadza do 
umieszczenia go w „zakładzie dla obłąkanych” w Ivry pod Pary-
żem. Lekarze diagnozują „rozmiękczanie mózgu” prowadzące 
do „utraty wszystkich władz umysłowych”. Panujące tam wa-
runki bytowe są, delikatnie mówiąc, niezbyt odpowiednie dla 
światowej sławy artysty. Dodatkowo Donizetti przebywa tam 
wbrew własnej woli, albo jak uważają jego przyjaciele, jest tam 
po prostu więziony. Interwencja barona de Lannoy powoduje, 
że kompozytor po 16 miesiącach opuszcza zakład, po czym 
zostaje przewieziony do Paryża, a następnie do Bergamo. Tam 
opiekują się nim wynajęci sanitariusze. Tam też przyjmuje go-
ści – jednym z nich jest Giuseppe Verdi, który tak oto relacjonu-
je wizytę: „Fizycznie wygląda całkiem dobrze, tylko głowę ma 
zawsze pochyloną na bok i oczy ma zamknięte. Gdy ktoś go 
odwiedza, otwiera je trochę. Gdy mu się mówi by komuś podał 
rękę, to ją wyciąga. Ma to być dowód, że rozum nie jest całkiem 
zaćmiony, ale lekarz, który tkwi przy nim w wiernej przyjaźni, 
powiedział mi, że są to raczej odruchy refleksu”. 

Codziennie zadręcza opiekunów stwierdzeniami, że już 
umarł i  w  rzeczywistości nie żyje. Koniec przypieczętowuje 
udar mózgu. Nie odzyskawszy przytomności, Donizetti umiera 
8 kwietnia 1848 r. w wieku 51 lat. W pogrzebie uczestniczy wie-
lu uznanych artystów XIX-wiecznego świata muzycznego.  <cuadrado>
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wrażeniaPłyty, które warto znać
MIREK SUKIENNIK

Listopad 1971 r.
1. Black Dog
2. Rock and Roll
3. The Battle of Evermore 
4. Stairway to Heaven 
5. Misty Mountain Hop 
6. Four Sticks 
7. Going to California 
8. When the Levee Breaks 

Jako właściciel sklepu z płytami CD i winylowymi muszę 
często odwiedzać giełdy płytowe na całym świecie (dzięki „ko-
munie” praktycznie nie istnieje u nas rynek wtórny). Ponieważ 
kupuję dużo, zawieram znajomości z  organizatorami giełd 
– czyli przywożę im prezenty (rzadkie wydania płyt z krajów 
bloku wschodniego i np. żubrówkę) i dzięki temu mam często 
różne dodatkowe przywileje. Kilka lat temu na giełdzie w Re-
ading w UK organizator zapytał mnie, czy chcę porozmawiać 
z kimś bardzo znanym – ale pod warunkiem, że nie będę pro-
sił o autograf lub zdjęcie, bo bardzo tego nie lubi. Oczywiście 
zgodziłem się, bo wiedziałem, kto mieszka niedaleko i czasa-
mi na giełdę przyjeżdża. Dzięki temu mogłem porozmawiać 
z  Jimmy Page’em – gitarzystą, kompozytorem i  założycielem 
Led Zeppelin, jednego z najważniejszych zespołów w historii 
muzyki. Okazał się miłym, starszym panem, wiedzącym sporo 
o Polsce i miło wspominającym wizytę w naszym kraju. Roz-
mawialiśmy tylko o muzyce, rynku muzycznym i giełdach na 
świecie. Page zbierał wtedy wszystkie wydania płyt Led Zep-
pelin w celach porównawczych – brał aktywny udział w rema-
steringu i  ponownym wydaniu tych albumów. Na szczęście 
nie zapytał mnie o okultyzm i Aleistera Crowleya – musiałbym 
chyba skłamać, bo to wszystko, jak też np. horrory, to dla mnie 
straszna dziecinada…

Jimmy Page urodził się w  styczniu 1944 r. na przedmie-
ściach Londynu i od najmłodszych lat interesował grą na gita-
rze. Szybko okazało się, że ma nieprzeciętny talent i w wieku 
kilkunastu lat zaczął jeździć w trasy koncertowe jako gitarzy-
sta zespołu Neila Christiana. Ze względu na chorobę (mono-
nukleoza) musiał z  nich zrezygnować, zapisał się do szkoły 
plastycznej, ale miłość do gitary zwyciężyła i  postanowił zo-

stać muzykiem sesyjnym. Co to oznacza? Zespoły wynajmują 
studio, żeby nagrać płytę – jest to dość drogie – i  jeśli któryś 
z  gitarzystów nie daje sobie rady z  nagraniem, przychodzi 
wynajmowany przez studio muzyk sesyjny i  pokazuje, jak to 
powinno być zagrane lub nagrywa to „w zastępstwie”. Szybko 
stał się bardzo znany w środowisku muzycznym jako geniusz 
gitary. Zaprzyjaźnił się z  dwoma wielkimi gitarzystami – Jef-
fem Beckiem i Ericem Claptonem. Nagrywał min. z The Who, 
The Kinks, Them, Mayallem, Nico, Donovanem, Cockerem 
i  Roling Stonesami. Na krótko w  latach 1966-68 związał sie 
z The Yardbirds i na końcu trasy koncertowej po Skandynawii, 
po odejściu dwóch członków zespołu i  problemach z  nazwą 
grupy, utworzył nowy zespół – z basistą Johnem Paulem Jo-
nesem, perkusistą Johnem Bonhamem i wokalistą Robertem 
Plantem. Znając meandry branży muzycznej zatrudnili świet-
nego managera – Petera Granta, który odpowiadał za umowy 
nagraniowe i koncertowe. Jak wspomina Page – nie planowali 
sukcesu – chcieli po prostu grać dużo dobrej muzyki. Nazwa 
Led Zeppelin (z  drobną zmianą oznacza ołowiany sterowiec) 
miała oznaczać zarówno lekkość, jak i ciężar ich muzyki. Mia-
ła też kiedyś doprowadzić do zabawnego konfliktu z rodziną 
słynnego niemieckiego twórcy sterowców. Grant wynegocjo-
wał dla zespołu świetne warunki kontraktu z wytwórnią Atlan-
tic – m.in. brak ingerencji w zawartość albumów, traktowanie 
ich jako całości (co za tym idzie brak singli – coś wtedy nie do 
pomyślenia!) i wysokie zaliczki na nagrania. Już pierwsza płyta 
z 1969 zatytułowana I pokazała, że wytwórnia miała nosa go-
dząc się na te warunki – płyta bardzo dobrze się sprzedawała 
i szybko stała się bardzo popularna. Tak nikt dotąd nie grał – 
mocno, twardo – nie był to typowy rhythm and blues, tylko 

LED ZEPPELIN „iV”
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wrażenia

coś zupełnie nowego. Tak narodził się hard rock i heavy metal. 
Legendą stały się ich koncerty – początkowo grali jako suport 
innych grup – ale publiczność zaczęła wychodzić po ich wy-
stępie nie czekając na główny zespół. Grali długo, rozwlekali 
solówki, często improwizowali, przez co występ był za każdym 
razem inny, a gdy zaczęli występować sami, grali często przez 
kilka godzin – przez co stali się nielubiani przez inne zespoły, 
zmuszone przez to do wydłużenia własnych występów. Druga 
płyta – II –wydana w końcu 1969 r. szybko stała się nr 1 w USA 
i Anglii i ugruntowała pozycję zespołu jako gwiazdy. Muzycz-
nie stanowiła kontynuację i  rozwinięcie ciężkiego brzmienia. 
Trzeci album – III – wydany w końcu 1970 r. był już trochę inny 
– sporo w nim brzmień folkowych i etnicznych. Chłodne jego 
przyjęcie spowodowało, że na kolejnej płycie nie było już na-
wet numeru czy symbolu sterowca tylko cztery dziwne znaki 
i  reprodukcja obrazu nieznanego malarza, którą Plant kupił 
w  sklepie ze starociami. Album miesza style muzyczne: hard 
rock – Black Dog i  Misty Mountain Hop, rock’n’roll – Rock and 
Roll, ballada z elementami muzyki średniowiecznej The Battle 
of Evermore, blues – When the Levee Breaks, blues-folkowe Go-
ing to California i łączące rock z bluesem i funkiem Four Sticks. 
I  oczywiście utwór – mimo, że nigdy nie wydany na singlu, 
trwający aż 8 minut i  2 sekundy, co dla stacji radiowych jest 
wiecznością – który zna chyba każdy: Stairway to Heaven. Za-
czyna się jak ballada, tempo cały czas narasta, aż do hardroc-
kowego solo wszechczasów Page’a. I tajemniczy, wieloznaczny 
tekst – polecam szczególnie tłumaczenie Wojciecha Manna. 
Po tej płycie Led Zeppelin stali się supergwiazdą, a do dzisiaj 
sprzedało się jej ponad 40 milionów sztuk. Setki koncertów, 
kilka kolejnych, trochę słabszych, ale niezłych płyt, aż do feral-

nego wieczoru 24 września 1980 roku. W czasie prób nowego 
materiału na płytę, John Bonham przeżywający od kilku lat 
trudny okres, spożywał duże ilości alkoholu. Późnym wieczo-
rem zespół udał się do pobliskiego domu Page’a, gdzie upo-
jonego perkusistę przeniesiono do łóżka w pokoju na górze. 
Następnego dnia wczesnym popołudniem znaleziono go tam 
martwego – przyczyną śmierci była asfiksja… Dla zespołu był 
to tak ogromny wstrząs (zarówno sama śmierć jak i jej okolicz-
ności), że postanowiono nie kontynuować działalności. Od tej 
pory grupa nie nagrała żadnego nowego materiału i tylko spo-
radycznie pokazywała się publicznie i  występowała. Muzycy 
z różnym powodzeniem rozpoczęli kariery solowe…

Tragiczny koniec jednego z  największych zespołów 
i  gwiazdy muzyki z  tak prozaicznego powodu… A  wystar-
czyło uważać na zajęciach z przysposobienia obronnego, czy 
jak to się tam w  UK nazywało, żeby ułożyć kolegę w  pozycji 
bezpiecznej i nie zostawiać go samego upojonego do nieprzy-
tomności. Chociaż drodzy Czytelnicy, czy budując swoje Scho-
dy do Nieba pamiętamy jeszcze proste zasady BLS i ALS, i czy 
zawsze poza miejscem pracy słysząc wołanie o lekarza ruszy-
my z pomocą? Ale także, jak i czy w ogóle, reagujemy widząc 
Kolegów i Koleżanki mających problemy z uzależnieniem? Czy 
wolimy udawać, że nie widzimy? Nie reagować, nie wtrącać się, 
pozostawić samych sobie? Aż do końca?

Może warto sobie co nieco przypomnieć i co nieco więcej 
dostrzegać? I wtedy kiedyś dzięki nam może nie tylko jakiś ze-
spół będzie mógł dalej grać…? <cuadrado>
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historieHistoria psychiatrii krakowskiejod Kuchni
Jacek Bomba

Hearty soup 
i Jasia Ryszka-

-Zającowai

Krakowskie środowisko psychia-
tryczne nie byłoby tym, czym było, 
gdyby nie Pani Janina Ryszka-Zającowa. 
Pielęgniarka doskonała. Absolwent-
ka krakowskiej Uniwersyteckiej Szkoły 
Pielęgniarek, założonej dzięki wsparciu 
Fundacji Rockefellera i  kierowanej, mię-
dzy innymi, przez Annę Rydlówną, sio-
strę Lucjana Rydla. Opieką nad chorymi 
psychicznie zainteresowała się będąc 
studentką i  całe zawodowe życie zwią-
zała z  psychiatrią. To ona jest autorką 
zdania stanowiącego motto Schizofrenii 
Kępińskiego, często (chociaż nietrafnie) 
jemu przypisywanego. Zdania o  tym, 
że tych, którzy więcej czują i  inaczej ro-
zumieją, i  dlatego bardziej cierpią, często 
nazywamy schizofrenikami. Wszyscy za-
biegaliśmy o przyjaźń Jasi, która zresztą 
nie lubiła swojego imienia i żałowała, że 
rodzice nie dali jej imienia patronki dnia, 
w którym się urodziła, Marty. 

Pani Zającowa była serdecznie od-
dana Antoniemu Kępińskiemu, była od-
działową, on ordynatorem. Ale przestał 
być ordynatorem, był Docentem w  Ka-
tedrze, jej kierownikiem w  końcu i  pro-
fesorem, a  potem wymagającym opieki 
pielęgniarskiej pacjentem kliniki, którą 
kierował. Wtedy to było możliwe! Mógł 
być pacjentem oddziału psychiatryczne-

i. Ur. 1926, w Czernichowie, zm. 2010, w Krakowie
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TRUSKAWKI JASI Z.
• Dowolna ilość dorodnych, dojrzałych, 

zdrowych (!) truskawek
• słoiczek płynnego miodu, na przykład akacjowego 

Truskawki opłukać i osączyć. Nie obrywać szypułek!
Podać każdemu talerzyk, na który nałożono łyżkę miodu. 
Pojedyncze truskawki każdy sam nurza w miodzie i zjada.

(Szypułki odkłada się na drugi talerzyk.)

Selera, pietruszki i ziemniaka obrać i pokroić na kawałki do-
wolnej wielkości. Ugotować w bulionie do miękkości (około 

20 – 30 min, zależnie od wielkości kawałków). Ostudzony 
zmiksować blenderem. Dodać miód, sól i pieprz do smaku. 
Podawać na ciepło w filiżankach lub małych miseczkach. 

HEARTY SOUP
 • 1 kg 1 szt. duża seler (korzeń)
• 2 szt. pietruszki (też korzeń)

• 1 szt. średnia ziemniak
• 1 litr bulionu warzywnego, może być z kostki, 

ale bez glutaminianów
• 1 łyżka miodu

• sól, 
• pieprz

go cierpiąc na wtórną niewydolność ne-
rek, leżeć w gabinecie kierownika kliniki, 
korzystać z  opieki swoich wieloletnich 
współpracowników! Biurokracja miała 
pewnie inne, ważniejsze rzeczy na biu-
rokratycznej głowie. Kompetencja, ser-
deczność, ciepło i  rzeczowość, lojalność 
i  autonomia czyniła z  Jasi niezastąpio-
nego przyjaciela. Takiego, jakiego każdy 
chciałby mieć. Takiego, który da oparcie 
kiedy trzeba, a  kiedy trzeba skrytykuje. 
Myślisz czytelniku, że poszukuję idealnej 
matki? Czy ktoś nie potrzebuje?

Pani Zającowa mieszkała z  mężem, 
architektem i  astronomem-amatorem 
oraz z  przyjaciółką ze szkoły pielęgniar-
skiej, która potem została lekarzem, 
w małym domku na Rakowicach. Zdarza-
ło się, że zapraszała dwoje, troje współ-
pracowników do siebie. Pamiętam, że 
lubiła podawać truskawki w  sposób, 
którego wcześniej nie spotkałem. W zim-
ne dni częstowała zupą, którą po latach 
spotkałem – razem ze wszystką pamięcią 
– w kafeterii Courtlauld Gallery w Somer-
set House w Londynie. Tam nazywała się 
hearty soup. O ile wiadomo, Pani Zająco-
wa nigdy nie była Londynie. Ale Kępiński 
był! Czyżby jakiś ślad wpływów i  zależ-
ności?
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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
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rezydencja

Kiedy zaczęłam pracować prywatnie, zaczęłam inaczej 
się ubierać. Porzuciłam znoszone adidasy i kolorowe spodnie 
na rzecz odzieży w eleganckim stylu gotycko-freudowskim, 
nawiązującym do klimatu naszej poradni.

Kiedy przyszła do mnie pierwsza pacjentka, ubrana jesz-
cze bardziej gotycko-freudowsko niż ja, i jeszcze elegantsza, 
poczułam, że zasycha mi w gardle. W praktyce wszystko oka-
zało się prostsze niż się spodziewałam.

Elicea i zwolnienie.
Szczypta terapeutycznego 
uwodzenia.

Kryształowy żyrandol rzucał migotliwe refleksy. Pod ple-
cami aksamit fotela, na ścianach kojący beż. W palcach szelest 
gotówki.

Dostałam też opinie na portalu Znany Lekarz. Teraz, kiedy 
ktoś wpisze moje imię i nazwisko w Google, wyświetla się, że 
jestem bardzo dobrym psychiatrą z miasta Warszawa. Strona 
jest wysoko pozycjonowana, więc nie trzeba się zanadto sta-
rać, żeby się tego dowiedzieć.

Rozkosz. Nirwana.
Disney nie wymyśliłby tego 
lepiej.

Ze wspomnień zeszłorocznych:
Pod nowo wybudowaną Kliniką Psychiatrii Sądowej IPiN 

w dniu otwarcia odbyła się manifestacja. Motyw: niesmak wy-
nikły z różnic między warunkami panującymi w nowym bu-
dynku, a tym, jak wyglądały zwykłe oddziały psychiatryczne. 
Pamiętam, jak robiliśmy wtedy dla mediów zdjęcia w oddziale 
– krzesła z wyrwanym obiciem, poobrywane futryny, łuszczący 
się tynk. Feston grzyba w łazience. Trudno było sfotografować 
zapach moczu i tanich środków dezynfekcyjnych. Na Sądówce 
– kort tenisowy i łazienka dla każdego pacjenta. Dla zwykłych 
pacjentów – pokój siedmioosobowy.

No tak, ani tu, ani tu nie ma kryształowego żyrandola.

Elicea i zwolnienie
Katarzyna Szaulińska

Chodzą słuchy, że w poradniach prywatnych to szefostwo 
wpisuje pozytywne komentarze na Znanym Lekarzu. Chodzą 
słuchy, że nie wolno wypisywać zwolnień na dłużej niż dwa ty-
godnie, bo muszą być częste, płatne wizyty kontrolne. Chodzą 
też słuchy, że lekarze dostają pod koniec miesiąca wykaz pro-
centowy pacjentów, jacy umówili się na kolejną wizytę. Lepiej 
nie odsyłać nikogo z kwitkiem. Należy przywiązać. Z czystej 
troski. 

O co?
I czym są te żyrandole, te miękkie fotele? Czy to tylko de-

koracje? A może placebo? 
Może standard, jakiego życzyłabym każdemu pacjentowi?
A może tombak, w którym świecę ja: cyrkonia – nie dia-

ment, słaba aktorka, bardzo dobry psychiatra po dwóch latach 
rezydentury. Po co mi doktorat i szkolenie psychoterapeutycz-
ne, skoro nawet Google wiedzą, że jestem bardzo dobra?

I właściwie, czy ja jestem lepszym człowiekiem, gdy ob-
smarowywana na dyżurze przez pacjenta w manii, zlecam ha-
loperidol – czy kiedy pracuję w tej miłej poradni? Czy muszę 
dokonywać wyboru? Czy ta chwila odpoczynku od ostrej psy-
chiatrii powinna huczeć mi w głowie Kodeksem Etyki Lekar-
skiej i Doktorem Judymem?

Może lepiej pozwolić sobie migotać. Postmodernistycz-
nie. To tym, to tym boczkiem. 

Jak ten żyrandol, patrzący  
na wszystko z pewnym dystan-
sem.

Byle tylko  
nie sięgnąć z hukiem bruku.
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superwizje

Ponarzekaliśmy ostatnio, że Anna 
Netrebko coś ustała w nagraniach. Chy-
ba jednak wzięła sobie to do serca, bo 
wyszło jej BD/dvd z  premierowego wy-
stępu przed rokiem w „Makbecie” w Me-
tropolitan. Bardzo się ucieszyłem, bo rok 
temu nie było mi dane oglądać tego „na 
żywo w  transmisji”. Teraz czekamy na 
Annę w BD/dvd z „Don Giovannim” w La 
Scali. Szykuje się gratka, bo ze zwiastu-
nów wynika, że przedstawienie idzie „po 
bożemu”, bez udziwnień, za to we wspa-
niałych strojach.

No i  zaczął się kolejny rok retrans-
misji z Metropolitan. Na widowni kolejny 
psychiatra: pani dr B. z  mężem. Witamy 
w kółku snobistycznym! 

Zaczęło się dobrze, bo małymi skan-
dalikami, w  sam raz dla felietonu plot-
karskiego. W  Warszawie jest zwyczaj, 
że każda transmisja z Met poprzedzana 
jest do-półgodzinnym wprowadzeniem. 
Większość tych introdukcji jest dość 
nudnawa. Znani muzykolodzy najczę-
ściej przedstawiają kulisy powstania 
opery, premiery i reakcje na nie, najlep-
sze wykonania itp. Pozytywnie wybi-
jały się wprowadzenia Ewy Łętowskiej 
(szczególnie o  „Zmierzchu Bogów”) 
i  Walewskiej, które zawierały fajne ele-
menty humorystyczne i osobiste. Reszta, 
ani grzała, ani ziębiła. Teraz było jednak 
inaczej. Sezon znów zainaugurowała Ne-
trebko świetną rolą w „Trubadurze”. Była 
to stara inscenizacja, którą znaliśmy z dr 
S. sprzed ponad 4 lat, bo mieliśmy oka-
zję oglądać ten spektakl (tylko w  innej 
obsadzie). Tym razem, z  trochę niezro-
zumiałym rozmiarami entuzjazmem cie-

szył się Dmitri Hvorostovsky, który dostał 
nieprzyzwoicie długaśne brawa jeszcze 
przed zaśpiewaniem pierwszej nuty. Nie 
ukrywajmy: w tym dniu w Nowym Jorku 
Netrebko była nr 2… Ale nie w Teatrze 
„Studio” w  Warszawie! Wprowadzający 
od razu zadeklarował, że nie jest entu-
zjastą N, szczególnie po zaokrągleniu 
kształtów (eufemistycznie: po urodzeniu 
dziecka), z nieukrywaną radością nawią-
zał do poprzednich premier, którym, a to 
sprzeciwiała się pogoda (zamieć w  No-
wym Jorku), a to demonstranci politycz-
ni. Po czym zaczęło się plotkowanie, za-
równo na temat gabarytów śpiewaczki, 
jak i  jej życia intymnego. W  antrakcie 
dżentelmeni bardzo krytycznie ocenili 
„wprowadzacza", podkreślając, że nie 
mówi się tak o kobietach, a już szczegól-
nie niedżentelmeńskie było plotkowanie 
z pokazywaniem palcem na kolegę („to 
nie ja tak myślę, tylko kolega tak powie-
dział”). Panie nam towarzyszące (choć 
mam podejrzenie, że jest odwrotnie) 

z  pewną dozą moralizatorstwa ujmo-
wały się za biedną Anią, podkreślając, że 
o wartości kobiety w najmniejszym stop-
niu nie świadczy jej powierzchowność. 
To wszystko przy kiepskim winie i tartin-
kach, o  zgrozo, dietetycznych (suszone 
pomidory z sezamem, kiełki etc.).

Znacznie lepsze wino (monteplu-
cino) dobrała tym razem p. dr K. z  Bra-
nic. Konferencje branickie rozwijają 
się wspaniale, czego przejawem było 
niemieszczenie się uczestników w  sali 
wykładowej. Po części jest to zasługą wy-
kładowców, którzy się wpraszają. A robią 

Anna Netrebko 
i reszta świata
Bogusław Habrat

Snobistyczny felieton plotkarski 
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Od redakcji: 
Uprzejmie dziękujemy Szanownym Czytelniczkom 
i  Szanownym Czytelnikom, za przekazywane nam 
„na stronie” uwagi i sugestie dotyczące snobistycz-
nego felietonu plotkarskiego. Redakcja informuje, 
że bardzo wszystkie uwagi ceni, ale ich nie podziela.
Aby dać temu wyraz zamieściliśmy felieton Autora 
na dwóch stronach.
Upraszamy jednocześnie Sznownego Autora aby 
raczył odnotować obecność wszystkich członków 
redakcji PSYCHIATRY, biorących udział w opisywa-
nych wydarzeniach (chodzi o dr P. wraz z rodziną).  
W przeciwnym razie będziemy zmuszeni zastoso-
wać retorsje.

to dlatego, że najlepszy wykładowca jest 
zapraszany przez p. dr K. do Ołomuńca. 
Tak więc pojechaliśmy z  dr K. do byłej 
stolicy Moraw zobaczyć, gdzie Mozart 
skomponował VI symfonię. Na rynku 
akurat odbywał się Jarmark Świętomar-
ciński. Po zaopatrzeniu się w  rekomen-
dowane przez moją kuzynkę M. wina 
znojemskie (kupować tylko te z kolibrem 
lub salamandrą na butelce), dokonali-
śmy konsumpcji dwóch rodzajów gęsi-
ny świętomarcińskiej, popijając winem 
świętomarcińskim. O ile gęsi były wybor-
ne, o tyle wina podłe.

Foto:
©Anna_Netrebko_DRs_Koncerthus Autor Simon 
Wedege Petersen (Praca własna) Wikimedia 
Commons

Czy wiedzą Państwo, jaki był naj-
lepszy węgrzyn? Taki, który był zrobiony 
z  najlepszych win węgierskich, ale leża-
kowanych w polskich piwnicach. W Kro-
śnie, w czasie renowacji Rynku, odkryto 
właśnie takie piwnice i nim zostaną odre-
staurowane, powrócono do tradycji picia 
win węgierskich, a nawet szerzej: karpac-
kich. We wrześniu cały Rynek zastawili 
producenci win (i  ludowych gadżetów 
karpackich), a  lud po obowiązkowym 
zakupieniu kieliszków okolicznościo-
wych (tak też było w Ołomuńcu) łaził od 
stoiska do stoiska i  popisywał się swoją 
niewiedzą enologiczną. Wyróżniawszy 
się (pozytywnie, oczywiście) z  ludu usi-
łowałem prowadzić dyskusje o  cukrze 
resztkowym, jako że na Podkarpaciu za-
skakująco nieźle wychodzą wina słodkie 
i  półsłodkie. Niestety, lud wykrzykiwał, 
żebym nie tamował kolejki. Co też i uczy-
niłem. Jeśli ktoś chciałby popróbować 
win bardzo oryginalnych i z trochę wyż-
szej półki, polecam winotekę karpacką 

w  Komborni k. Krosna. Tyle, że trzeba 
mieć trochę grubszy portfel.

Rozochoceni festiwalem w  Krośnie 
mają zazwyczaj dwa tygodnie na dojście 
do siebie i pojechanie do Bardejowa na 
jarmark. Jest on znacznie większy, bar-
dziej ludowy i  bez dominacji winiarni. 
Niemniej, to co najbardziej przyciąga, to 
burczak, który wyznacza datę jarmarku. 
Burczak to twór winopodobny, powsta-
jący w pierwszych fazach fermentacji wi-
nogron. Jest to najbardziej rozweselają-
cy napój jaki znam, niestety powodujący 
najpotężniej glątwę. A  o  burczaku pod 
żadnym pozorem nie wolno rozmawiać 
ze znawcami wina. Za to, jak się chce 
mieć przyjaciół wśród Słowaków i Mora-
wian, napomknijcie, że jesteście od nie-
go uzależnieni.

Następny felieton o  80-leciu Arvo 
Pärta. <cuadrado>
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autobusowe super-wizje
Widmo wolności

Łukasz Święcicki

Od razu na początku rozczaruję – nie będzie o tym, jak 
w ciągu kilku miesięcy po raz drugi „wygrałem” wybory i oka-
zało się to widmem wolności. Wygrałem, pierwszy raz w życiu, 
zwykle nie przekraczałem 2%. Bardzo się cieszę i mam nadzieję 
przechodzącą w pewność, że wszystko będzie dobrze. A Saska 
Kępa nie zostanie przemianowana na Beatę Kempę nawet je-
śli sam Macierewicz (jeden z moich ulubionych bohaterów i 
to bez żadnej ironii) zasiądzie w Alejach Szucha. Ale o tym nie 
chcę, bo nie czas i miejsce na to (tak mówił inspektor Clouseau, 
kiedy służący Kato wyskakiwał z lodówki, żeby zaatakować go 
w ramach ćwiczeń karate – bardzo stosowne skojarzenie!). 

Tytuł tego felietonu to po prostu tytuł filmu Luisa 
Bunuela. Dla nieuważnych – film ma tytuł „Widmo 
wolności”. Kiedyś w jednym z felietonów pytałem 
uważnych Czytelników o imiona swoich wnu-
ków, wymienione w tekście. Zgłosiła się do 
mnie później Czytelniczka, która chciała udzie-
lić odpowiedzi na moje pytanie. Jej odpowiedź 
brzmiała „domyśliłam się, że jest pan dziadkiem, 
czy dobrze zgadłam?”. Co tu dużo mówić – zgadła. 
Wygrała nagrodę. 

Wracając do filmu – w scenie końcowej bohaterowie wy-
rzucają zwierzęta z klatek w ZOO, po to, żeby się w nich schro-
nić. Krzyczą przy tym „Precz z wolnością”. Zawsze bardzo lubi-
łem tę scenę, choć tak naprawdę nie miałem pojęcia, o co tu 
może chodzić. Teraz nadal nie mam, ale znalazłem swoje wy-
tłumaczenie. Jest proste. Całodobowy oddział psychiatryczny! 
Takie jest wytłumaczenie – całodobowy oddział psychiatrycz-
ny. To miał być koniec tego felietonu, ale zostało jeszcze sporo 
miejsca, a Redaktor Naczelny mówi mi, że niedobrze jest jak 
mamy za dużo pustego miejsca, bo ktoś może pomyśleć, że 
nasze pismo jest pustawe. Choć oczywiście z drugiej strony 
możemy tam wstawiać reklamy, dostać pieniądze i (wreszcie!) 
zacząć płacić ludziom za teksty… Ale to trochę inna sprawa. 

W tej sytuacji spróbuję może wyjaśnić, czemu odpowiedź 
brzmi „całodobowy oddział psychiatryczny”. Całodobowy od-
dział psychiatryczny (tak, powtarzam to z lubością!) jest to 
pojęcie (instytucja? konstrukcja?) od dawna i przez wszystkich 
atakowane. Już sam ten fakt wystarcza, żeby każdy porządny 
człowiek opowiedział się za takim oddziałem. Skoro go atakują 
i mówią, że jest całkowicie niemodny, to popieranie go z pew-
nością jest hipsterskie. Mam jednak lepsze (?) argumenty. 

Czemu oddział psychiatryczny jest niedobry? Krytycy ta-
kich oddziałów słusznie twierdzą, że nie przyzwyczajają one 
do życia na wolności. Nie uczą lecz oduczają. Nie prowadzą 
do samodzielności, ale do uległości. Powodują instytucjonali-
zację. Krytycy – macie rację! Rzeczywiście, ani ja, ani wy (wy 

– krytycy) nie powinniśmy się kłaść w oddziale psychiatrycz-
nym. Jeszcze nie, w każdym razie. Ale też nie są one dla nas 
i tu jest pies pogrzebany. Oddziały psychiatryczne (klasyczne, 
całodobowe, bez klamek itd.) są przeznaczone dla osób, które 
naprawdę, naprawdę, naprawdę są ciężko chore. Nie, że so-
bie nie radzą, nie, że „zostały wyznaczone do roli”, nie, że „są 
najsłabszym ogniwem”. Nie! Nic z tych pseudonowoczesnych 
bredni. Wśród nas żyje całkiem pokaźna grupa osób bardzo 
ciężko chorych psychicznie, po prostu bardzo ciężko chorych. 
Po prostu psychicznie. Nie wiem jak mam to wytłumaczyć, bo 
mam wrażenie, że nie jestem dobrze rozumiany. Są ludzie, 

którzy w czasie trwania depresji chudną 20 kg. Są tacy, 
którzy chudną 30. A znam takich, którzy schudli 60!! 

60 kg żywego ciała. Są chorzy na schizofrenię, bo 
taka choroba niewątpliwie istnieje, choć zga-
dzam się, że można ją inaczej nazwać, którzy 
żyją wyłącznie w swoim świecie, niemal bez 
kontaktu z naszym światem. W okresach za-

ostrzeń chorobowych osoby te muszą być pod 
bardzo ścisłą ochroną. Muszą się znaleźć w rezer-

watach, żeby silni zdrowi ludzie ich nie zniszczyli, nie 
zadeptali, nie pourywali im głów samym swoim oddechem. 

Nie wierzycie w to? Dla mnie to nie jest kwestia wiary 
tylko codziennego doświadczenia. Wiem, że na piśmie to 
wygląda bardzo ładnie – oddziały dzienne, rehabilitacyjne, 
środowiskowe itp. Ludzi nie są stygmatyzowani, wracają na 
łono społeczeństwa, nie tracą samodzielności. Ale ja nie tych 
ludzi mam na myśli. Osoby, o które naprawdę się martwię, nie 
mogą wrócić na żadne łono, ponieważ ledwie żyją, nie mogą 
się usamodzielniać ponieważ walczą o następny oddech. Nie 
w przenośni, nie metaforycznie, tylko po prostu, zwyczajnie 
naprawdę. Wyobraźmy sobie przeciętny OIOM – pacjenci pod 
respiratorami, w ręku jedna rurka, w nosie druga, w cewce 
moczowej trzecia. I wyobraźmy sobie, że na oddział wpadają 
zwolennicy „destygmatyzacji chorych anestezjologicznych” 
– wyrywają cewniki, odłączają respiratory i wołają gromkim 
chórem – „chłopcy jesteście wolni !”. Świetnie – nie? 

Moim zdaniem wyznawcy różnych psychiatrycznych de-
stygmatyzacji, w dobrej wierze i zupełnie szczerze, często za-
chowują się mniej więcej w taki sposób. Proponowana przez 
nich wolność niesie śmierć. Bo do wolności trzeba mieć nie-
zwykle dużo siły. A jeśli siły nie ma, to mam prawo zamknąć się 
w klatce i zawołać „precz z wolnością!”. Bo ta klatka nie mnie 
więzi, nie mnie męczy, ta klatka uniemożliwia wam, zdrowym, 
podeptanie mnie. Więc jest dla mnie wolnością prawdziwą, bo 
pozwala mi żyć. Precz z wolnością, niech żyją oddziały psychia-
tryczne! <cuadrado>
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