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Drodzy Czytelnicy !

Czy znacie Państwo taką sytuację, w której zaznaczacie coś na urządzeniu 
z dotykowym ekranem, a po chwili uderzacie na klawiaturze komputera w kla-
wisze Ctrl+V i ze zdziwieniem stwierdzacie, że wkleił się zupełnie inny tekst, niż 
zaznaczony przed chwilą? Ostatnio próbowałem przekleić w ten sposób pikantny 
fragment z wywiadu, którego udzieliła Znana Psycholog – wywiad stary, chyba 
z 2014 roku, ale wciąż „jary” – bo „nic nie ginie w Internetach”. Wypatrzył go zresz-
tą czujnym okiem Znajomy, który dzień wcześniej przeholował z tańcami ludo-
wymi i „rankiem dnia następnego” obawiał się, że dopada go „zimowa depresja”.

Początek wywiadu dotyczy rzeczywiście związków pomiędzy samopoczu-
ciem a  porą roku. Ale po kilku pytaniach: „KLIK!” – przeskakujemy do innego 
skryptu, z  którego dowiadujemy się, że „Jesteśmy narodem ćpunów, koncerny 
wmawiają nam choroby i faszerują chemią (...). Przemysł farmaceutyczny usidla 
ludzi i wciska im tabletki na depresję (…). Producenci leków zarabiają na urojonej 
depresji (….)”– mówi w wywiadzie Znana Psycholog. A dalej: „(czasem) trzeba iść 
do lekarza – ale nie miejmy wielkich nadziei, że trafimy do kompetentnego, któ-
ry zapyta, co się dzieje w naszym życiu. Bo jeśli nie zapyta, tylko od razu zapisze 
środki przeciwdepresyjne, to produktem tej wizyty będzie kolejny uzależniony”. 
No i mój ulubiony fragment: „5/6 tabletek to kostka fiksata. Wcale nie działają”.

Znana Psycholog nie jest osamotniona w  swoich poglądach, nie trzeba 
daleko szukać, znam także psychiatrów, którzy mówią pacjentom: proszę wy-
bierać – tabletki czy zdrowie? To z gruntu fałszywa dysjunkcja. Niestety, obecna 
tam, gdzie myślenie kliniczne zastępuje jakaś (często piękna i dobra) ideologia. 
Ideologia, która „wkleja” nam gotowe poglądy i wyjaśnienia bez względu na oko-
liczności.

W  tym numerze Psychiatry publikujemy orędzie na rzecz europejskiej 
perspektywy zdrowotnej profesora Wolfganga Rutza, wieloletniego doradcę 
europejskiej sekcji zdrowia psychicznego WHO. Profesor Rutz pisze w nim między 
innymi jak ważne jest, aby demaskować pozorne konflikty pomiędzy teoriami hu-
manistycznymi a biologicznymi i przeciwdziałać rozłamom pomiędzy terapiami 
psychoterapeutycznymi a farmakologicznymi, gdyż te konflikty są jedną z prze-
szkód w rozwoju. Chociaż, niewątpliwie, istnieje zjawisko medykalizacji i psychia-
tryzacji codziennych ludzkich przeżyć i  doświadczeń, to jednak wysoki odsetek 
chorych na depresję nie jest „bujdą na resorach” i cały czas dużo większym proble-
mem jest nierozpoznawanie depresji, niż jej nadrozpoznawalność. 

W kontekście (nierozpoznawania i nieleczenia depresji) profesor Rutz zwra-
ca uwagę, że w obliczu przemian społecznych i kulturowych, które przeobrażają 
gwałtownie część naszego kontynentu, to mężczyźni w porównaniu z kobietami, 
mają dużo większe trudności w  odbudowywaniu sieci społecznych, zachowy-
waniu poczucia kontroli i sensu życia. Chociaż przyjmujemy, że kobiety częściej 
chorują na depresję, to mężczyźni wielokrotnie częściej giną śmiercią samobój-
czą. W jej tle jest przeżywana przez nich bezradność, rezygnacja bądź ryzykowne 
zachowania i agresja. Z tego właśnie powodu męskiej depresji postanowiliśmy 
poświęcić blok tekstów dwunastego numeru Psychiatry.

 
Poza tym czekają na was stałe działy, felietony, kolumny i wiele nowych cie-

kawych artykułów, których spis znajdziecie na kolejnej stronie.

Życzę 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-
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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. 
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Nagrody Polskiego 
Towarzystwa 
Psychiatrycznego

Nagroda 
im. Wojciecha Moczulskiego
jest przyznawana za wybitne walory rozprawy 
doktorskiej z  dziedziny psychiatrii członkowi 
Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, któ-
ry obronił pracę doktorską w okresie kadencji 
obecnego ZG PTP (czyli za prace obronione od  
1 lipca 2013 – 15 marca 2016). 

Wniosek powinien złożyć jeden z  recen-
zentów rozprawy doktorskiej. Do wniosku 
muszą być dołączone: 2 recenzje rozprawy 
doktorskiej, 1 egzemplarz rozprawy doktor-
skiej, kopia zaświadczenia z uczelni o nadaniu 
stopnia doktora, zaświadczenie z  właściwego 
Oddziału o członkostwie PTP.

Wnioski  o nagrodę W. Moczulskiego i A. Piotrowskiego należy nadesłać do 4 kwietnia 2016 r. na adres:
Polskie Towarzystwo Psychiatryczne
ul. Sobieskiego 9
02-957 Warszawa

Nagroda 
im. Andrzeja Piotrowskiego
ma na celu wyróżnienie osób lub zespołów 
szczególnie zasłużonych w  rozwoju środowi-
skowych form leczenia i opieki dla dzieci, mło-
dzieży i dorosłych z zaburzeniami psychiczny-
mi w  Polsce. Kandydatury do nagrody mogą 
być zgłaszane przez Zarządy Oddziałów, Zarzą-
dy Sekcji i członków Zarządu Głównego PTP.

Wniosek powinien być zgłoszony na piś-
-mie i zawierać opis osiągnięć, ze szczególnym 
uwzględnieniem bezpośrednich korzyści dla 
pacjentów i  ich rodzin. Wniosek powinien za-
wierać opinię lokalnych stowarzyszeń pacjen-
tów i ich rodzin.

Kandydatów do nagrody należy zgłaszać do Zarządu Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP:
Sekcja Naukowa Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Katedra Psychiatrii Collegium Medicum
Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Kopernika 21 a 31-501 Kraków
e-mail: psychoterapia.ptp@gmail.com

Nagroda im. Stefana Ledera 
ma na celu wyróżnienie prac badawczych i projektów (terapeutycznych, organizacyjnych itp.) 
z dziedziny psychoterapii, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które mają na celu posze-
rzenie jej społecznego zasięgu.

Regulaminy Nagród
są dostępne w zakładce Komisji Nagród na stronie PTP: www. psychiatria.org.pl/komisje_nagrod

Wręczenie Nagród Zarządu Głównego PTP
jest zaplanowane w czasie 45 Zjazdu Psychiatrów Polskich w Katowicach (16 - 18 czerwca 2016 r.).

Dodatkowych informacji 
udziela przewodniczący komisji PTP ds. Nagród - kol. Tomasz Szafrański, e-mail: doktorszafranski@gmail.com
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orędzieNadawanie sensu, 
samostanowienie, 
kontekst społeczny: 
tożsamość 
w czasie przemian 
społecznych 
Orędzie na rzecz europejskiej perspektywy zdrowotnej
Wolfgang Rutz
Von Prof. Dr. Wolfgang Rutz, Professor für Sozialpsychiatrie,
Hochschule für angewandte Wissenschaften, Coburg / Deutschland
Senior Advisor, Karolinska Institutet und Uppsala University, Schweden.

Strategie zdrowotne w zakresie 
psychiatrii i psychologii społecz-
nej często w ostatnim czasie 
odchodziły w zapomnienie, były 
kwestionowane lub postrzegane 
jako przestarzałe. Rola i odpo-
wiedzialność psychiatrii społecz-
nej i środowiskowej w rozwoju 
społeczeństwa i społecznym 
dyskursie politycznym często 
jest negowana, a „nowoczesna“ 
psychiatria definiowana jest 
przede wszystkim jako neuro-
psychiatria, nauka biologiczna 
cechująca się udoskonalonymi, 
najwyższymi kompetencjami 
w zakresie farmakologii i terapii 
behawioralnej.

Narastająca krytyka dotyczyła strategii, które 
wywodziły się z  teorii opartych na socjologii lub 
koncepcjach psychodynamicznych, w  szczegól-
ności strategii skupionych na czynnikach socjo-
ekonomicznych, psychospołecznych, egzysten-
cjalnych, które mają wpływ na zdrowie psychiczne. 
W  dziedzinie psychiatrii i  zdrowia psychicznego 
coraz bardziej dominuje biologiczny (często ge-
netyczny) redukcjonizm. Można odnieść wrażenie, 
że ponownie dochodzi do aktywowania starych 
konfliktów pomiędzy badaniami jakościowymi 
a  ilościowymi, pomiędzy biologiczną pozytywi-
styczną a humanistycznie hermeneutyczną teorią 
nauki. 

Jednakże: „Medycyna jest nauką społecz-
ną…, a polityka nie jest niczym innym jak nauką 
medyczną zastosowaną w  szerszym kontekście“. 
Tak argumentował w  1848 r. w  wybitny patolog, 
chirurg, polityk i  reformator społeczny Rudolph 
Virchow. Żarliwie opowiadał się za swoim przeko-
naniem, że lekarze muszą być adwokatami osób 
pokrzywdzonych i chorych, a jego tezy – na długo 
zanim Engel w  1982 r. wysunął postulat „biopsy-
chospołecznego modelu choroby“ – zachowują 
największą aktualność w  obliczu procesów mar-
ginalizacji i zmian zachodzących w nowoczesnych 
społeczeństwach. To dotyczy przede wszystkim 

Wolfgang Rutz jest obecnie honoro-
wym profesorem Psychiatrii Społecznej 
na Uniwersytecie Nauk Stosowanych 
w Coburgu w Niemczech oraz Star-
szym Doradcą ds. międzynarodowego 
i publicznego zdrowia psychicznego 
Instytutu Karolinska w Sztokholmie. 
W latach 1977-1999 pracował  
na Gotlandii, gdzie zrealizował słynne 
„Gotland Study”. Rozwijał programy 
nakierowane na prewencję depresji 
i samobójstw w Skandynawii i Krajach 
Nadbałtyckich.  
Był Doradcą ds. Zdrowia Psychicznego 
Regionalnego Europejskiego Biura 
WHO (1998-2005), gdzie między inny-
mi intensywnie promował rozwijanie 
psychiatrii środowiskowej.  
Jest autorem wielu publikacji nauko-
wych, członkiem towarzystw nauko-
wych, w tym honorowym członkiem 
World Association for Social Psychiatry, 
Estońskiego Towarzystwa Psychia-
trycznego i Węgierskiego Towarzystwa 
Psychiatrycznego.
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medycyny społecznej i psychiatrii społecznej, spe-
cjalizacji, które powinny być wiodące ze względu 
na ich chęć i możliwość połączenia zarówno przy-
rodniczej, jak i  humanistycznej ideologii i  teorii 
nauki, realnego reprezentowania interaktywnego 
i  holistycznego ludzkiego spojrzenia i  rozwoju 
kompletnych prewencyjnych i  terapeutycznych 
strategii działania. 

Psychiatria środowiskowa, 
a zdrowie psychiczne – nowa 
perspektywa

Wychodząc z  aktualnych przekonań bazują-
cych na neuropsychiatrii i  neuropsychologii wy-
daje się, że pora wskazać na odpowiedzialność 
psychologów i  psychiatrów społecznych za pod-
noszenie sygnałów alarmowych i  pełnienie roli 
katalizatorów w koniecznym, zgodnym z duchem 
czasu i ponownie zhumanizowanym rozwoju spo-
łecznym. To nowe przekonanie obejmuje również 
wiedzę o  wzajemnym epigenetycznym wpływie 
środowiska i dziedziczenia, o biologii, psychologii 
i  warunkach egzystencjalnych, o  neuroplastycz-
ności i nieprawidłowej lub też prawidłowej budo-
wie struktury neuronów prowadzącej do patologii 
albo zdrowia, także o związku pomiędzy wczesny-
mi więziami, „przywiązaniem“ i późniejszą stabil-
nością strukturalną w  życiu dorosłym. Ta wiedza 
obejmuje również nowe badania dotyczące na 
przykład roli serotoniny, dopaminy, noradrenaliny, 
oksytocyny i endorfin w mediacji indywidualnych 
procesów socjalizacji i opanowywania stresu. 

Panorama problemu w Europie 
znajdującej się w czasie prze-
mian społecznych

W  dzisiejszej Europie, daleko przekraczają-
cej granice Unii Europejskiej, obejmującej także 
kraje byłego Związku Radzieckiego, sięgającej od 
Irlandii po Władywostok i od Grenlandii po Maltę 
wyraźnie widać skutki gruntownej, dramatycznej 
i szybkiej przemiany społecznej. 

Wydaje się, że najbardziej dotyczą one męż-
czyzn w państwach mających za sobą szczególnie 
gwałtowną i  szybką zmianę. Stwierdza się tam 
nawet 10 razy wyższy wskaźnik samobójstw przy 
wyraźnej analogii do zmian tradycyjnych struktur 
społecznych, wzorców zachowań i  ról płciowych, 
rozpadu rodziny, bezrobocia i zmian ról zawodo-
wych – często w  parze z  utratą tradycyjnej roli 
mężczyzny postrzeganego jako głowa i  żywiciel 
rodziny. Często wiąże się z  tym również utrata 
struktur „nadających sens“. Jeśli upada podobna 
do religii „polityczna“ ideologia społeczna mająca 
odpowiedź na wszystkie pytania i przewidywalną 
przyszłość, to nagle dochodzi do powstania eg-
zystencjalnej próżni z utratą poczucia sensu, bra-

kiem nadziei i perspektywy na przyszłość.
Zmiany zaszły też w  krajach i  społeczeń-

stwach zachodnioeuropejskich, dotykając różnych 
grup. Najpoważniejszą konsekwencją widoczną 
w tych grupach ryzyka jest „syndrom społeczny“, 
charakteryzujący się wyższą śmiertelnością i pod-
wyższonym ryzykiem zachorowania wskutek stre-
su i  cierpienia psychicznego. Charakteryzuje się 
on depresją, brutalnością i agresją, alkoholizmem, 
nałogami i odpowiednikami nałogów, ryzykowny-
mi i autodestrukcyjnymi zachowaniami, dążeniem 
do ryzykownych sytuacji zwiększających ryzyko 
wypadku zarówno w miejscu pracy, jak i w ruchu 
drogowym i  ponadto zwiekszoną umieralnością 
i zachorowalnością spowodowaną chorobami na-
czyniowymi mózgu, sercowo-naczyniowymi oraz 
cukrzycą.

Te indywidualne skutki stresu widoczne 
są statystycznie także na poziomie społecznym 
i prowadzą w poszczególnych krajach do drama-
tycznego pogorszenia się zarówno psychicznego, 
jak i  fizycznego zdrowia narodu – z  wyraźnym 
obniżeniem przewidywanej długości życia. Ze-
stresowane społeczeństwa przejawiają zjawiska 
regresywne, które są szczególnie wyraźne w kra-
jach, w  których jest zagrożenie wojną domową 
i  terroryzmem. Badania pokazują tutaj przede 
wszystkim wzrost nietolerancji, fundamentali-
zmu, ortodoksji, paranoicznej izolacji („kto nie jest 
z nami, jest przeciwko nam“), tęsknotę za silnym 
„liderem“ i „prawem i porządkiem“, powszechność 
biało-czarnego myślenia i jednocześnie skupienie 
się na grupach kozłów ofiarnych z  tendencją do 
wykluczania „obcych“, “innych “ (mniejszości, cho-
rych i każdego rodzaju odchylenia).

Determinanty zdrowia psychicz-
nego i fizycznego, na poziomie 
indywidualnym i społecznym

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) opisa-
ła w różnych obszernych raportach (np. w Świato-
wym Raporcie Zdrowia w 2001 i 2003 r.) zasadni-
cze determinanty zdrowia psychicznego. Panuje 
zgodne porozumienie co do tego, że promocja 
zdrowia psychicznego wymaga spełnienia wa-
runków zarówno na płaszczyźnie społecznej, jak 
i indywidualnej. 

Oczywiście obok stresu spowodowanego 
przemianami społecznymi istotną rolę odgrywa-
ją indywidualne kryzysy życiowe, w  przebiegu 
których może dochodzić do utraty tożsamości 
i  godności, integralności i  pozycji społeczno-za-
wodowej, umiejętności samookreślenia we wła-
snym życiu. Dodatkowo dochodzi do tego czę-
sto wzmożona „anomia“, utrata nadających sens 
struktur społecznych, egzystencjalnego poczucia 
wspólnoty i społeczno-kulturowej „ojczyzny“.  

W wielu społeczeństwach ludzie czują się dziś 
zmuszeni do zmiany i ułożenia na nowo swojego 

orędzie
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życia, zaakceptowania nowych systemów warto-
ści i wyrzeczenia się ideologii lub wierzeń, którymi 
się kierowali. Wydaje się, że zwłaszcza mężczyźni 
mają problemy z zaakceptowaniem sytuacji bez-
robocia i poradzeniem sobie z utratą dumy, god-
ności i poczucia szacunku dla siebie samego, ale 
też poważania, jaki okazywano tym mężczyznom 
w  bardziej tradycyjnym społeczeństwie. Pomimo 
podobnej traumatyzacji, to kobiety często lepiej 
zachowują możliwość ponownego budowania 
sieci społecznych, zachowania społecznego zna-
czenia, poczucia kontroli i  ponownego odtwo-
rzenia struktur nadających życiu sens. Mężczyźni 
znacznie częściej popadają w bezradność, apatię 
lub w  bezradną agresję, zachowują się ryzykow-
nie, kierują się przemocą i mają myśli samobójcze. 

Częstotliwość występowania 
chorób, umieralność jako zjawi-
ska psychospołeczne

Jako najpoważniejszą konsekwencję tego, co 
zostało omówione powyżej, można wskazać fakt, 
że problemy ekonomiczne oraz społeczny i  indy-
widualny stres związany ze zmianami wpływają 
nawet na podporę społeczeństwa i ludzkiej indy-
widualnej egzystencji: w niektórych krajach, gdzie 
zmiany społeczne były szybsze i dramatyczniejsze 
częstość morderstw i nieumyślnych zabójstw, tak-
że w  odniesieniu do dzieci wzrosła do poziomu 
dziewięć razy przewyższającego średnią w  kra-
jach należących do Unii Europejskiej. I  stało się 
tak, chociaż na początku lat 90. te dane również 
w tych krajach tylko trochę przewyższały średnią 
stwierdzoną w krajach UE. 

Z szerokiej europejskiej perspektywy można 
zatem potwierdzić, to co odtwarzalne jest w  ba-
daniach przeprowadzonych na zwierzętach – mia-
nowicie osobniki po zbyt długim i ciężkim okresie 
stresu, beznadziei i bezradności nie tylko załamu-
ją się, lecz także stają się agresywne wobec siebie, 
przy czym ofiarą paść może nawet ich własne po-
tomstwo. 

Powstaje pytanie, czy większa skłonność do 
przemocy zarówno w  pewnych młodzieżowych 
grupach społecznych, jak i  na przykład w  grupie 
osób słabych lub chorych psychicznie nie powin-
na być postrzegana nie tylko jako skutek pogor-
szenia sytuacji w polityce rodzinnej, szkole i opie-
ce zdrowotnej, lecz ma swoją przyczynę także we 
wzmożonym podziale, fragmentaryzacji i  silniej-
szym stresie społecznym. 

Są jednak dobre nowe wiadomości do prze-
kazania: w  krajach bałtyckich po maksymalnym 
pogorszeniu się sytuacji w  połowie lat 90. na 
przełomie wieków znowu stwierdzono tendencję 
do pozytywnych zmian. Wskaźniki umieralności 
w wyniku przemocy, samobójstw, chorób układu 
krążenia i  wypadków zmniejszyły się najwidocz-
niej wskutek ponownie większego optymizmu, 

nowej nadziei, większych możliwości realizacji 
własnej inicjatywy, poprawy partycypacji i  prze-
widywalności – to wszystko to ludzkie potrzeby, 
które są związane z przemianami społecznymi. 

Inicjatywy międzynarodowe
Analiza problemu, ale także przekonanie 

o możliwości ponownego powrotu społeczeństwa 
do zdrowia i społecznej “regeneracji” doprowadzi-
ły w  ostatnich dziesięcioleciach do intensyfikacji 
międzynarodowych i  przede wszystkim europej-
skich inicjatyw Światowej Organizacji Zdrowia. 

W  związku z  tymi działaniami poczyniono 
wysiłki przebudzenia również politycznej świa-
domości dotyczącej rozmiaru psychicznych i  du-
chowych zjawisk zdrowotnych i  potrzeby huma-
nitarnej, skupionej na osobie i  skierowanej na 
“ekologię człowieka” polityki.

Powołano międzynarodowe grupy tworzące 
sieci, zainicjowano polityczne patronaty stymulo-
wane za pomocą “Centers of Excellence” i “Colla-
boration Centers”, wdrożono naukowe programy 
badawcze i  podsumowano wyniki dotychczaso-
wych badań. 

Coraz więcej państw problemy zdrowia psy-
chicznego traktuje jako istotną kwestię polityczną. 

Istotne przesłania międzynaro-
dowej polityki zdrowotnej

Opierając się na Światowych Raportach Zdro-
wia można stwierdzić, że ważne są następujące 
fakty: 

Obciążenie zdrowia narodu zaburzeniami 
i chorobami psychicznymi jest ogromne i dotyczy 
zarówno cierpienia, roli społecznej, jak i jakości ży-
cia oraz kosztów ekonomicznych. 

Przynajmniej 15% krajowego obciążenia 
związanego z  polityką zdrowotną łączy się ści-
śle z  diagnozami psychiatrycznymi. Jeśli do tego 
dołoży się szerzej zdefiniowane stany cierpienia 
psychicznego, złe samopoczucie psychiczne, róż-
ne formy depresji i  choroby powodowane przez 
stres, to okazuje się, że stanowi to prawie 50% 

orędzie

W tej pracy skupiono się przede wszystkim  
na następujących zagadnieniach:

<cuadrado> przedwczesna umieralność związana ze stresem i depresją 
z uwzględnieniem chorób układu krążenia, nieszczęśliwych 
wypadków, agresji i samobójstw,

<cuadrado> psychiczne problemy młodzieży i młodych dorosłych, 
<cuadrado> potrzeba analizy sytuacji, opisu problemu i ewidencji środków 

zaradczych w różnych krajach Europy i grupach społecznego 
ryzyka w tych krajach,

<cuadrado> stygmatyzacja, dyskryminacja i wykluczenie osób chorych 
psychicznie, imigrantów i innych znajdujących się na margine-
sie grup ludności.
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specjalizują się w pracy na rzecz zdrowia psychicz-
nego narodu można przeciwdziałać poprzez sza-
nowanie ich pozycji, finansowe wsparcie, ułatwia-
nie kariery zawodowej – zarówno pod względem 
administracyjnym, jak i akademickim. 

To oznacza nie tylko traktowanie dalszej 
specjalizacji w  neuropsychiatrii jako „najlepszych 
kompetencji“, co sprawia, że psychiatria i praca na 
rzecz zdrowia psychicznego są atrakcyjne i intere-
sujące, lecz przede wszystkim traktowanie promo-
cji zdrowia psychicznego z szacunkiem i oferowa-
nie opieki dostosowanej do danej osoby. 

Dziś istnieje już wiele dokumentów politycz-
nych i  deklaracji ONZ, WHO, UE i  ich organizacji, 
które deklarują jako podstawowe prawo czło-
wieka dostęp każdego obywatela do uzyskania 
wsparcia psychicznego udzielanego w zdecentra-
lizowanych zespołach w pobliżu miejsca zamiesz-
kania – tam, gdzie się na co dzień mieszka i czuje 
się u siebie pod względem egzystencjalnym, spo-
łecznym i psychicznym. 

Odpowiedni dokument został podpisa-
ny w  2005 r. podczas europejskiej Konferencji 
Ministrów w  Helsinkach poświęconej zdrowiu 
psychicznemu w  Europie i  ratyfikowały go euro-
pejskie rządy. Na tym ministerialnym spotkaniu 
uchwalono również plan aktywności na ostatnią 
dekadę, do którego przestrzegania zobowiązały 
się europejskie rządy, co doprowadziło do po-
wstania „European Mental Health Act“.

Zestresowane społeczeństwo
Jeśli dokładniej przyjrzymy się opisanemu 

„syndromowi społecznemu“, polegającemu na 
depresji, agresji, zachowaniach nałogowych, 
przemocy, zachowaniach autodestrukcyjnych 
i samobójczych, chorobach układu krążenia i na-
czyniowych mózgu, wypadkach i  ryzykownym 
stylu życia oraz społecznym “obłędzie moralnym”, 
mianowicie utracie hierarchii wartości moralnych, 
to widać wyraźnie, jak te stany łączą się z brakami 
w  zmiennych, które dziś postrzegamy jako naj-
ważniejsze czynniki determinujące zdrowie psy-
chiczne i fizyczne:

<cuadrado> sensowność, egzystencjalne zaangażo-
wanie i poczucie przynależności,

<cuadrado> etycznie moralne pojęcia wartości, które 
są zintegrowane w osobistej hierarchii 
wartości,

<cuadrado> społeczna ważność i społeczna wydaj-
ność,

<cuadrado> samostanowienie i samokontrola, wraz z 
<cuadrado> tożsamością, integracją i godnością 

indywidualną.

Jeśli mamy uchronić ludzi i  ich zdrowie, to 
życie musi mieć sens, ważne jest to, żeby móc ko-
chać i być kochanym, i konieczne są samookreśle-
nie, autonomia, tożsamość i godność. 

finansowych nakładów państwa przeznaczanych 
na zdrowie.

Dziś mamy nowe możliwości promocji zdro-
wia, pierwotnej prewencji, leczenia i wspomaga-
jącej prewencji wtórnej. Łączą się one nie tylko 
z postępami w psychoterapii lub leczeniu farma-
kologicznym, lecz przede wszystkim osiągane 
są poprzez integrację różnych możliwości wspo-
magania i  terapii w ramach holistycznych i kom-
pleksowych programów terapeutycznych, które 
odzwierciedlają podstawowy warunek człowieka 
bycia zarówno ciałem, jak i duszą.

Takie działania wymagają stawiania hipotez 
wychodzących z  wielu dziedzin, profesji i  płasz-
czyzn, także zaangażowania różnych dyscyplin 
oraz wszystkich sektorów społeczeństwa, aby 
możliwe było przeprowadzenie zarówno terapii, 
jak i promocji zdrowia oraz prewencji pierwotnej 
w  wymiarze społecznym i  indywidualnym. Przy 
tym niezwykle ważne jest uniknięcie rozłamu 
pomiędzy terapiami socjo- i  psychoterapeutycz-
nymi, pomiędzy teoriami humanistycznymi po 
jednej stronie i  neuropsychiatrycznymi, medycz-
no-genetycznymi, pozytywistycznymi po drugiej 
stronie. 

Analiza istniejących przeszkód
Przeszkody na drodze do korzystnego roz-

woju to przede wszystkim brak zainteresowania 
i  wiedzy wśród polityków i  innych decydentów, 
także przedstawicieli zawodów medycznych. Róż-
nice pomiędzy świadomością dotyczącą środowi-
ska fizycznego, a zainteresowaniem środowiskiem 
psychicznym w  politycznych gremiach dzierżą-
cych władzę są uderzające. 

Jeśli ekolodzy mogą protestami zatrzymać 
budowę lotnisk, autostrad i  mostów, często ze 
względu na istniejące biotopy roślinne i  zwie-
rzęce, tak budowie mieszkań, dróg, zmianom na 
rynku pracy, polityce finansowej i  zmianom śro-
dowiskowym, które są głęboko sprzeczne z ludzką 
naturą, często niewiele stoi na przeszkodzie. 

Powodem może być istniejąca silna tabuiza-
cja i  stygmatyzacja, która obciąża problematykę 
zdrowia psychicznego, wstyd przed zwracaniem 
się o pomoc – często wskutek autostygmatyzacji. 
Dalszym powodem jest nierealistyczne „ja ideal-
ne” albo aleksytymiczna niezdolność do werbali-
zacji cierpienia i poproszenia o pomoc – te cechy 
bywają nasilone właśnie u  mężczyzn i  decyden-
tów płci męskiej.

Jak zatem można poprawić taką 
sytuację?

Należy uświadamiać opinii publicznej, jak 
ważne i jakim kapitałem społecznym jest zdrowie 
psychiczne. Stygmatyzację i tabuizację można po-
konać, wdrażając odpowiednie programy. Styg-
matyzacji i  autostygmatyzacji zawodów, które 

orędzie

Dziś istnieje już wiele 
dokumentów poli-

tycznych i deklaracji 
ONZ, WHO, UE i ich 

organizacji, które 
deklarują jako podsta-

wowe prawo człowieka 
dostęp każdego oby-
watela do uzyskania 

wsparcia psychicznego 
udzielanego w zde-

centralizowanych 
zespołach w pobliżu 

miejsca zamieszkania 
– tam, gdzie się na co 
dzień mieszka i czuje 

się u siebie pod wzglę-
dem egzystencjalnym, 
społecznym i psychicz-

nym. 
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Praktyczne konsekwencje
Skutkiem tego jest potrzeba profesjonal-

nego, politycznego i  międzyludzkiego wsparcia 
w strukturach promocji zdrowia i leczenia chorób, 
istotna dla wszystkich członków zmieniającego 
się społeczeństwa – zarówno na zagregowanym 
poziomie społecznym, jak i indywidualnym. 

Instytucje, które są niezbędne w zbalansowa-
nym systemie ochrony zdrowia potrzebują uzu-
pełniającego wsparcia i  pomocy nieinstytucjo-
nalnych organizacji i ideowych aktywności. Istotą 
jest tutaj wspieranie ludzkiego dążenia do odpo-
wiedzialności za siebie, autonomii i samoleczenia 
psychiki – poprzez rozwój kompetencji społecz-
nych i  wspieranie umiejętności zachowania spo-
łecznego znaczenia. Trzeba wspierać realistyczne 
„ja idealne” i  umożliwić adekwatne zachowania 
związane z szukaniem pomocy. To dotyczy szcze-
gólnie młodzieży i  mężczyzn, którzy często sami 
się stygmatyzują, odrzucają oferowaną im pomoc 
i nie potrafią zasygnalizować w odpowiednim cza-
sie, że pomocy potrzebują. 

Programy i aktywności
Aby w  obywatelskim społeczeństwie pro-

mować odpowiedzialność osobistą, tolerancję, 
autonomię, demokrację i  zdrowie psychiczne, 
wypracowano w Europie strategie, które pokazały, 
że można skutecznie przeciwdziałać regresowym 
zjawiskom społecznym. Aktywności w  ramach 
promocji zdrowia psychicznego, jak i zorientowa-
nej na społeczeństwo psychiatrii ponoszą tutaj 
społeczną odpowiedzialność, która od długiego 
czasu jest nieodzownym elementem pracy w  ta-
kim zawodzie. 

Nadszedł czas stworzenia innowacyjnej 
i  obejmującej wiele zawodów psychospołecznej 
koncepcji promocji zdrowia, w której psychiatria, 
nauki społeczne, psychologia społeczna i eksper-
tyza egzystencjalna zajmują oczywiste miejsce. 

Ważne jest podkreślenie, że demokratyczny 
pluralizm wartości oraz nacisk na podstawowe 
etyczne i  moralne pojęcia wartości są koniecz-
nie potrzebne, aby ukształtować indywidualne 
odpowiednie etyczne, moralne i  duchowe wy-
bory. Nadające sens struktury typu społecznego, 
religijnego, ideologicznego i/lub filozoficznego 
są konieczne, aby ukształtować społeczeństwo, 
które wspomaga także podstawowe i  niezbędne 
systemy w ludzkim mózgu, takie jak wytwarzanie 
serotoniny, dopaminy, endorfin i  inne mechani-
zmy. Nowe badania w  zakresie neuropsychiatrii 
i  epigenetyki podkreślają duchowe wymagania 
ludzkiej egzystencji i fakt, że “nie samym chlebem 
człowiek żyje”. Dla zasadniczej „Conditio Humana” 
zarówno ciało, jak i umysł oraz dusza muszą two-
rzyć bezpośrednią i nierozłączną jedność. Psychia-
tria społeczna ma tutaj do odegrania decydującą 
rolę. Przedstawiciele tej dziedziny nie mogą dłużej 

unikać swojej społecznej odpowiedzialności. 
Nadanie priorytetu modnym strategiom 

psychoterapeutycznym lub wysoki status badań 
w  dziedzinie neuropsychiatrii są niewystarcza-
jące. Konieczne jest stworzenie ekonomicznych 
i naukowych systemów nagradzania, które wspo-
mogą robienie kariery, rozwój strategii, badanie 
i  określenie psychospołecznych i  egzystencjal-
nych warunków zdrowia. Jeśli tak się nie stanie, 
ryzykujemy nieustanny nadmiar redukcjonistycz-
nych i upraszczających strategii badawczych i te-
rapeutycznych, z  których niektóre przypominają 
dawną mierzącą czaszkę “frenologię”, nawet jeśli 
dziś jest ona umieszczona w mózgu czy ma gene-
tyczny ,,płaszczyk”.

Społeczeństwo 
humanoekologiczne

Lekarze, psycholodzy, socjolodzy i  przedsta-
wiciele innych istotnych profesji powinni mieć 
motywację do zaangażowania się w  te na nowo 
definiowane nauki o zdrowiu dotyczące psychia-
trii społecznej i  zdrowia psychicznego. Celem 
musi być bardziej dostosowany indywidualnie 
i  zintegrowany system wsparcia, wpisany w  hu-
manoekologiczne społeczeństwo.

Niektóre europejskie populacje obarczo-
ne ryzykiem zasługują na szczególną uwagę: na 
terenach rolniczych w  “nowej Europie” ludność 
obecnie boryka się z  intensywnymi przemianami 
strukturalnymi, które sprawiają, że społeczeństwo 
często musi żegnać się z konserwatywnymi syste-
mami wartości, etyką i często dumną identyfikacją 
z zawodem lub stanem. Szacuje się, że około 75% 
rolników będzie musiało w  następnych dziesię-
cioleciach zmienić zawód i  tym samym styl życia 
i system wartości. Będzie się to wiązało z koniecz-
nością zaakceptowania faktu, że zostanie zakwe-
stionowana ich odpowiedzialność za rodzinę, go-
spodarstwo oraz ich umiejętność odnajdywania 
się w  gospodarce rolnej i  tradycyjnym systemie 
wartości. Aby tego uniknąć, należy nie tylko wyjść 
z ofertą pomocy, lecz zrobić to jeszcze w sposób 
akceptowalny dla tych grup społecznych. Do tego 
potrzebne są systemy pomocy, które uwzględnią 
indywidualne wymagania, aspekty integralności 
i wartości tych ludzi i akceptują także np. tradycyj-
ne role płciowe w takim społeczeństwie. Koniecz-
ne jest uświadomienie polityków i  decydentów, 
że społeczeństwo zestresowane przemianami nie 
tylko wymaga wsparcia finansowego i  rozwiąza-
nia problemów materialnych, lecz także potrzebu-
je aktywnych i całościowych strategii pomocy, aby 
przejść przez proces zmiany. 

Podobne problemy spotykamy w  grupach 
imigrantów pochodzących z kultur, w których reli-
gijność, duchowość i wspólnotowe odnajdywanie 
sensu kształtują dzień w dzień życie i w których ro-
dzina wielopokoleniowa, ród lub gmina odgrywa-
ją istotną rolę. Odnalezienie się w nowych społe-

orędzie
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czeństwach wymaga przewartościowania, czasem 
zakwestionowania tego wszystkiego, w co wierzy-
ło się wcześniej i czym się kierowano. 

Zademonstrowane przykłady pokazują, że 
często potrzebna jest innowacyjna, wielodyscy-
plinarna i  wielosektorowa strategia społeczno-
-psychiatryczna i  społeczno-psychologiczna. Do 
tego potrzebne są znowu wypośrodkowane na 
jednostce i  pełne szacunku sposoby pracy w  za-
kresie wsparcia, promocji zdrowia, leczenia, ana-
lizy i doradztwa, które nie pogłębiają bezradności 
i nie naruszają dalej integralności i poczucia wła-
snej wartości, lecz umacniają samostanowienie, 
katalizują poczucie własnej wartości i społeczne-
go znaczenia oraz nasilają poczucie sensu, inte-
gralności i wolności.

Inwestycja w zdrowie 
psychiczne

Zdrowie psychiczne społeczeństwa jest 
jednym z  jego najcenniejszych skarbów. Decy-
denci polityczni muszą wiedzieć, jaki wpływ na 
psychiczne i  tym samym fizyczne zdrowie społe-
czeństwa mają ich decyzje. Dziś politycy często 
mają już wystarczającą świadomość konsekwen-
cji „ekologicznych” i  żądają w  razie potrzeby od-
powiednich analiz. Nie przywiązuje się jednak 
wagi do tego, jaki może być wpływ decyzji poli-
tycznych na zdrowie psychiczne społeczeństwa. 
Bilanse ekonomiczne sporządza się regularnie 
zarówno w  odniesieniu do struktur społecznych, 
jak i  w  prywatnych przedsiębiorstwach, bilanse 
zdrowotne, przede wszystkim dotyczące zdrowia 
psychicznego są natomiast w dużej mierze jeszcze 
nieznane i niestosowane. 

Należy zatem wprowadzić regularne analizy 
środowiska i  konsekwencji dla zdrowia psychicz-
nego. Świadomość w zakresie ekologii człowieka 
nie może dotyczyć tylko zmian klimatycznych 
i środowiska fizycznego, bo co najmniej tak samo 
pilne jest skupienie się na narażeniu zdrowia psy-
chicznego człowieka na ryzyko w  wyniku zmian 
społecznych. Nie można wykluczyć zjawiska takie-
go jak „mentalne tsunami“. Żadne społeczeństwa, 
także te bogate i „rozwinięte“ nie mogą sobie na 
dłuższą metą pozwolić na ignorowanie potrzeby 
promocji oraz zachowania zdrowia psychicznego. 

Także w  stabilnych krajach są części społe-
czeństwa, które znajdują się w  strefach ryzyka, 
u których problemy na rynku pracy, niepowodze-
nia w szkole, rozpad rodziny i brak poczucia sensu 
już teraz doprowadziły do alarmujących objawów 
zaburzeń psychicznych. Samobójstwa wśród mło-
dzieży, problemy psychiczne osób starszych, stan 
psychiczny imigrantów i  osób ubiegających się 
o  azyl, zjawisko marginalizacji w  społeczeństwie, 
problemy z  nałogami i  śmiertelność wśród osób 
uzależnionych, bezrobocie i jego skutki, szczegól-
nie u  długotrwale bezrobotnych młodych osób 

już dziś dają wyraźne sygnały. Pilnie potrzebny 
jest nowy, innowacyjny i  społeczny sposób po-
stępowania. Dysponujemy mającymi znaczenie 
badaniami z zakresu socjologii, antropologii i neu-
ropsychiatrii. Mamy dostępne modele rozwiązań, 
lecz trzeba je szerzej stosować. 

„Nie ma zdrowia 
bez zdrowia psychicznego”

Zarówno ONZ, jak i WHO oraz UE nadają dziś 
najwyższy priorytet promocji zdrowia psychiczne-
go, pierwotnemu zapobieganiu chorobom psy-
chicznym oraz polityce zdrowotnej skupionej na 
zdrowiu psychicznym.

Kilka lat temu ówczesny komisarz UE do 
spraw zdrowia, Markos Kyprianou skonstatował: 
„…cierpienie psychiczne może być tak samo 
śmiertelne jak cierpienie fizyczne, np. rak, ...każ-
dego roku więcej Europejczyków umiera popeł-
niając samobójstwo niż wskutek nieszczęśliwego 
wypadku lub zabójstwa, ...społeczeństwa, które 
stworzyliśmy powodują cierpienie psychiczne, 
mimo to temu cierpieniu i  chorobom psychicz-
nym poświęca się zadziwiająco mało uwagi…”

Największą przeszkodą w  drodze do kon-
struktywnych rozwiązań – zarówno w  polityce, 
jak i w ochronie zdrowia – jest cały czas istnieją-
cy redukcjonistyczny pozorny konflikt pomiędzy 
perspektywami socjologicznymi, psychoterapeu-
tycznymi, duszpasterskimi albo biologicznymi 
metodami postępowania. Żadna z  tych perspek-
tyw i żaden z  tych wymiarów nie są w stanie sa-
modzielnie sprostać kompleksowości procesów 
zachodzących w człowieku i wywrzeć na nie po-
zytywnego wpływu. 

Zintegrowana, holistyczna promocja zdrowia 
psychicznego, obejmująca wiele profesji i  sekto-
rów, postawiona wysoko w hierarchii politycznej, 
zawodowej i społecznej, silna i  traktowana z sza-
cunkiem, trwale i  długowzrocznie finansowana 
jest jedynym rozwiązaniem pozwalającym nadać 
zdrowiu psychicznemu i  pierwotnej prewencji 
rangę i  miejsce, na które zasługują. Jest to pilne 
i koniecznie potrzebne ze względu na nasz rozwój 
społeczny i przemiany zachodzące w skali global-
nej. n

Sztokholm, 09.10. 2015

Tłumaczenie: Kamila Ścisłowicz
Skróty pochodzą od redakcji

orędzie
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męska depresjaParadoks słabej płci
Tomasz Szafrański

Wskaźniki samobójstw w Polsce są bardzo 
wysokie, a 2/3 samobójstw popełniają mężczyźni 
w grupie wiekowej pomiędzy 30 a 65 rokiem życia 
– to jest około 4000 zgonów rocznie. Szczególnie 
zaznacza się różnica pomiędzy ilością samobójstw 
u mężczyzn i u kobiet – jest siedmiokrotnie więk-
sza. 

Tematem tego numeru jest męska depresja – 
od czasu słynnego „Gotland study”, męska depre-
sja jest jednym z wyjaśnień „paradoksu płci” pole-
gającego na tym, że to u kobiet częściej stwierdza 
się depresję, a  mężczyźni częściej popełniają sa-
mobójstwo.

Prof. Rutz, którego tekst publikujemy w  tym 
numerze, i który był gościem konferencji suicydo-
logicznej w  Łodzi w  listopadzie 2015, podkreśla 
konieczność aktywnego rozpoznawania depresji 
u  mężczyzn, do czego może się przyczynić nie 
tylko zwrócenie uwagi psychiatrów, ale również 
powtarzające się szkolenia adresowane do leka-
rzy rodzinnych. Teza jest taka, że depresja męż-
czyzn może być bardziej zamaskowana, wyrażana 
w mniej oczywisty sposób lub wręcz manifestują-
ca się uzależnieniem, ryzykowanymi zachowania-
mi, agresją i  właśnie autoagresją. Skala Gotland, 
którą publikujemy, ma pomóc w identyfikowaniu 
tej grupy ryzyka.

Czy męska depresja istnieje? Jakie są jej prze-
jawy? Na to pytanie próbują odpowiedzieć pro-
fesor Dominika Dudek z  Krakowa, współautorka 
książki o zaburzeniach psychicznych u mężczyzn 
„Depresja pod krawatem” oraz profesor Jan Chod-
kiewicz z Łodzi – autor polskiej adaptacji skali Go-
tland, któremu jednocześnie dziękujemy za zgodę 
na udostępnienie skali naszym czytelnikom!

Pomocne w  szukaniu odpowiedzi na zagad-
kę paradoksu płci może być też przeanalizowanie 
danych epidemiologicznych. W  Polsce (badanie 
EZOP 2010) rozpowszechnienie depresji kiedykol-
wiek w życiu, w populacji osób w wieku 18-64 lata 
oceniono na 3%, co odpowiada liczbie około 766 
tysięcy osób. Łącznie depresję i dystymię dwa razy 
częściej stwierdzano u  kobiet. Znacznie większe 
odsetki, dochodzące do 40% i już podobne u męż-
czyzn i kobiet potwierdzało przeżywanie w ciągu 
ostatnich 30 dni bardzo silnego przygnębienia 
(w  stopniu takim, że „nic nie może podnieść na 
duchu”) – w tym u około 2-3% osób pojawiało się 
ono w tym okresie ze znaczną częstością, co z ko-
lei pozwala szacować punktowe rozpowszech-
nienie depresji na około 1,3%. Z kolei na pytanie 

w  kwestionariuszu CIDI: „Czy kiedykolwiek pró-
bował/a  Pan/Pani popełnić samobójstwo, twier-
dząco odpowiedziało 0,7% mieszkańców Polski 
(około 94 tysiące osób). W  badaniu EZOP osoby 
cierpiące na „zaburzenia alkoholowe” (naduży-
wanie i uzależnienie łącznie) – stanowiły 11,9% ( 
w  tym około 2,4% uzależnionych, czyli 3 miliony 
nadużywających i  ponad 600 tysięcy uzależnio-
nych od alkoholu).

Według danych GUS w czasie, w którym pro-
wadzono badanie EZOP w Polsce w 2010 r. wskaź-
nik samobójstw wynosił 16,5/100.000 (mężczyźni: 
29,5, kobiety: 4,2). 

Prezentujemy te dane w tabeli wraz z wylicze-
niem proporcji mężczyzn do kobiet, którą przed-
stawiamy także w formie graficznej. Wam, Drodzy 
Czytelnicy, pozostawiam osąd dotyczący istnienia 
paradoksu płci…

Piśmiennictwo:
1. Kantorska-Janiec M. Rozpowszechnie-
nie depresji. S: 219-223
2. Zając J. Rozpowszechnienie zacho-
wań samobójczych. S: 243-247.
3. Świątkiewicz G. Rozpowszechnienie 
zaburzeń związanych z alkoholem S: 
254-261
4. Wciórka J. Kondycja zdrowotna. 
S:130-148. 

Wszystkie powyższe w: Kondycja 
psychiczna mieszkańców Polski: raport 
z badań „Epidemiologia zaburzeń psy-
chiatrycznych i dostęp do psychiatrycz-
nej opieki zdrowotnej - EZOP Polska” 
Moskalewicz J, Kiejna A, Wojtyniak B. 
Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warsza-
wa 2012. S:130-148.

Depresja i dystymia w ciągu życia*

Bardzo często silne przygnębienie  
(ostatnie 30 dni)*

Nadużywanie i uzależnienie od alkoholu*

Zachowania samobójcze w ciągu życia*
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Depresja w ciągu życia
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Samobójstwa
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Paradoks płci?
Proporcja występowania depresji, uzależnienia od alkoholu, zachowań samobójczych 
i samobójstw u mężczyzn i u kobiet w Polsce. 
Wskaźnik > 1 oznacza częstsze występowanie u mężczyzn.
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męska depresja

Depresja u mężczyzny, 
czy „męska depresja”? 
Dominika Dudek

Dane epidemiologiczne wskazują, 
iż mężczyźni chorują na depresję bez 
mała dwukrotnie rzadziej niż kobiety. 
Dotyczy to w zasadzie wszystkich grup 
wiekowych, poza małymi dziećmi, 
przed okresem pokwitania, u których 
depresja - generalnie rzadka - wy-
stępuje częściej u chłopców. Pojawia 
się pytanie, czy to biologia chroni 
mężczyzn przed chorobą? A może ta 
ochrona jest tylko pozorna? Może mę-
ska depresja jest często niezauważona, 
nierozpoznana i zlekceważona? 

Badania pokazują, że głębokie zespoły de-
presyjne, o ciężkim endogennym obrazie klinicz-
nym, czy zaburzenia afektywne dwubiegunowe 
- te najcięższe, typu I, dotykają równie często obu 
płci. Zatem u kobiet dominują diagnozy choroby 
afektywnej dwubiegunowej typu II oraz epizo-
dów depresyjnych umiarkowanych i  łagodnych, 
o wyraźnym komponencie psychogennym. 

Oczywiście, nie można całkiem pominąć 
przyczyn biologicznych - to kobiety zmagają się 
z  okołoporodowymi zaburzeniami nastroju czy 
przedmiesiączkową dysforią. Nie wydaje się jed-
nak, aby te stany determinowały tak wyraźną 
przewagę depresji u  płci pięknej. Podobnie jak 
nie wydaje się, aby testosteron skutecznie ochra-
niał mężczyzn przed zaburzeniami depresyjnymi. 

Chłopaki nie płaczą
Nie można pozwolić sobie na refleksję na 

temat męskiej depresji bez odniesienia się do 
stereotypów i  wzorców kulturowych. “Prawdzi-
wy mężczyzna nigdy nie płacze”, “mażesz się jak 
baba”, “bądź facetem i  nie użalaj się nad sobą” - 

jakże często mężczyźni borykający się z zaburze-
niami depresyjnymi słyszą takie słowa. Jak bardzo 
takie przekonania przeszkadzają w poszukiwaniu 
pomocy, opóźniają diagnostykę i  podjęcie ade-
kwatnego leczenia? Jak bardzo wstydliwym pro-
blemem bywa męska depresja?

Stereotyp “silnego mężczyzny” kształtowany 
jest od najmłodszych lat i widoczny jest w historii 
większości kultur. Myśliwy, wojownik, głowa ro-
dziny, musi być twardy i odporny na ból, nie wol-
no mu okazywać strachu i  słabości. Aby stać się 
pełnoprawnym mężczyzną chłopiec musi poddać 
się nierzadko bolesnemu i  wymagającemu od-
wagi rytuałowi inicjacyjnemu. Rytuał obejmuje 
często fizyczne uszkodzenie ciała w wyniku okale-
czenia (np. przypalanie języka, okaleczenie peni-
sa, wycinanie na skórze wzorów symbolizujących 
męską siłę), bicia czy walki. Na przykład w plemie-
niu aborygenów Mardudjara chłopak w  wieku 
10-12 lat musi usunąć jeden przedni ząb, a  jego 
przegroda nosowa zostaje przebita. Kolejnym 
elementem inicjacji jest obrzezanie, po którym 
chłopak musi połknąć swój napletek. Kiedy penis 
zagoi się po obrzezaniu, następuje druga część 
rytuału. Penis jest podcinany od spodu i chłopak 
krwawi do ognia. To ma nauczyć nowego męż-
czyznę tego, co doświadcza kobieta. Innym przy-
kładem są rytuały w  plemieniu Matausa z  Papui 
Nowej Gwinei. Chłopcu przed wejściem w doro-
słość na początek wkłada się dwa drewniane kije 
do przełyku, w celu wywołania wymiotów, aż do 
opróżnienia żołądka. Następnie do nosa wkłada 
się ostrą trzcinę, by wywołać krwawienie. Na ko-
niec nacina się język chłopaka. Tego typy przykła-
dy można mnożyć. Odniesione rany są powodem 
dumy, symbolem przeobrażenia się, dowodem, 
że chłopiec jest godny bycia mężczyzną.

Życie to walka
W  naszym społeczeństwie młody człowiek 

nie musi stawać twarzą w twarz z lwem, ani prze-
chodzić prób wytrzymałości na ból. Jednak już od 
dzieciństwa, w  procesie wychowania, chłopców 
uczy się niezależności i aktywności, jednocześnie 
blokując rozwój zachowań wyrażających słabość, 
bezradność, nadmierną emocjonalność. Dziew-
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męska depresja

Szersze omówienie problemu 
depresji u  mężczyzn znajduje 
się w  książce „Psychiatria pod 
Krawatem” (red: Dominika
Dudek i Joanna Rymaszewska).

czętom pozwala się na okazywanie uczuć i kulty-
wowanie więzi, natomiast u chłopców wspiera się 
asertywność, waleczność, a  nawet agresywność, 
przy równoczesnym hamowaniu nieskrępowane-
go wyrażania emocji oraz umiejętności tworze-
nia i  podtrzymywania głębokich relacji. W  toku 
socjalizacji chłopcy nagradzani są za aktywność, 
uczy się ich jak radzić sobie z problemami. Życie 
mężczyzny jest ciągłym współzawodnictwem, 
walką o  zachowanie niezależności i  uniknięcie 
niepowodzenia. Musi on stale udowadniać, że 
jest godny uznania go za męskiego. Prawdziwy 
mężczyzna nie może być zbyt wrażliwy, powinien 
przechodzić do porządku dziennego nad cierpie-
niem. Jeśli sie załamie pod jego ciężarem, odczuje 
to jako hańbę, podobnie mogą to odebrać osoby 
z jego otoczenia. Zatem bycie pokonanym przez 
własne emocje, smutki czy lęki, to już całkowita 
katastrofa - depresja zabiera nie tylko męską siłę, 
ale i  konfrontuje z  pogardzaną kobiecą emocjo-
nalnością. 

Trudności z sięganiem po pomoc
Zatem wstyd chorowania na depresję prze-

waża nieraz nad potrzebą uzyskania fachowej 
porady. Wiadomo, iż mężczyźni rzadziej zwracają 
się o pomoc, zgłaszają mniejszą ilość objawów (co 
może prowadzić do błędu diagnostycznego i nie-
doszacowania powagi problemu), a po ustąpieniu 
depresji chcą jak najszybciej zapomnieć o  tym 
bolesnym doświadczeniu, co powoduje, że gdy są 
badani retrospektywnie, wspominane przez nich 
symptomy chorobowe nie spełniają kryteriów 
diagnostycznych epizodu depresyjnego. Sami kli-
nicyści, nawet ci doświadczeni, są bardziej skłon-
ni rozpoznawać zaburzenia natury psychicznej, 
emocjonalnej u kobiet niż u mężczyzn. 

Z  drugiej strony, u  depresyjnych mężczyzn 
częstszym zjawiskiem jest nadużywanie alkoholu 
i innych substancji, maskujące stan depresyjny, co 
implikuje diagnozę szkodliwego używania bądź 
uzależnienia od substancji, z  pominięciem pro-
blemu zaburzeń nastroju. 

Różnice w obrazie klinicznym
Należy pamiętać, że obraz epizodu depre-

syjnego u  mężczyzn może być odmienny od 
typowej depresji prezentowanej przez kobiety. 
Depresja u  mężczyzn często przybiera maskę 
ataków agresji, wrogości, drażliwości. Nasilają 
się konflikty z otoczeniem, występują zaburzenia 
seksualne, dodatkowo obniżające samoocenę, 
narastają problemy z wypełnianiem obowiązków 
zawodowych. 

Depresyjny mężczyzna zapada się w  sobie, 
odsuwa od bliskich, wycofuje albo broniąc się 
przed własnymi emocjami rani innych, ucieka 
w  zachowania autodestrukcyjne, w  tym i  te naj-
gorsze - samobójcze. Często pojawia się aleksyty-
mia, czyli niezdolność do rozumienia, wyrażania 
i  nazywania emocji. Tu powraca kwestia niedo-
szacowania częstości zjawiska męskiej depresji. 
Wszak wymienione powyżej objawy nie mieszczą 
się w spisie symptomów zgodnie z powszechnie 
przyjętymi systemami klasyfikacyjnymi.   

Czy istnieje męska depresja?
Czy zatem istnieje “męska depresja”? Skłania-

łabym się raczej do określenia “depresja u  męż-
czyzny” - zaburzenie psychiczne podobnie ciężkie 
i bolesne jak u kobiet, którego odmienności zdają 
się być swego rodzaju artefaktem uwarunkowa-
nym kulturowo i pokłosiem pielęgnowanych ste-
reotypów. Psychiatra powinien nie tylko prawi-
dłowo dobrać leki, które przyniosą poprawę, ale 
i kształtować myślenie swojego pacjenta, pomóc 
mu uporać się z tą “hańbą bycia jak baba”. 

Mężczyzna w  kryzysie, mężczyzna w  rozpa-
czy, mężczyzna słaby, smutny, wylękniony, nad-
wrażliwy nie przestaje być “prawdziwym męż-
czyzną” - wszak depresja jest również prawdą 
o człowieku i to w znacznie większym stopniu niż 
maska macho odnoszącego nieustannie sukcesy, 
prężącego bicepsy i pokazującego w olśniewają-
cym uśmiechu białe zęby. Co więcej, mężczyzna, 
który ma odwagę zdjąć maskę, stanąć twarzą 
w  twarz ze swoimi demonami, przyznać się do 
problemów i pozwolić sobie pomóc jest prawdzi-
wym męskim wojownikiem, fighterem i ma szan-
sę wyjść jako zwycięzca.  n
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Męska depresja, 
jej geneza  
i sposoby pomiaru
Jan Chodkiewicz
| Zakład Psychologii Zdrowia 
  Instytut Psychologii Uniwersytet Łódzki

„Męska” depresja pod lupą
Od tego czasu na objawy męskiej depresji za-
częło zwracać uwagę coraz więcej autorów, np. 
Cochran i  Rabinowitz w  szeroko cytowanym ar-
tykule z 2003 roku Gender-sensitive recommenda-
tions for assessment and treatment of depression 
in men sugerują, iż nierozpoznana i  nieleczona 
depresja u  mężczyzn może być jednym z  głów-
nych powodów tego, że mężczyźni, w  porów-
naniu z  kobietami, znacząco częściej popełniają 
samobójstwo. Z kolei w książce I don’t want to talk 
about it: Overcoming the legacy of male depression 
T.Real wysuwa przypuszczenie, że nierozpoznana 
depresja może być jedną z  istotnych przyczyn 

Wstęp
Znaczący wzrost zainteresowania problematyką 
depresji u mężczyzn ma miejsce dopiero w ostat-
nich dekadach. Jednym z  pierwszych źródeł 
tego zainteresowania były, opisane przez Rutza 
i  współpracowników, doświadczenia wprowa-
dzonego w latach 80. ubiegłego wieku na Gotlan-
dii (Szwecja) programu prewencji samobójstw. 
Program ów, skierowany do lekarzy pierwszego 
kontaktu, miał na celu wczesne wykrywanie osób 
cierpiących na depresję i umożliwienie im podję-
cia odpowiedniego leczenia. Interesujące okazały 
się wyniki programu – odnotowano bowiem spa-
dek częstotliwości samobójstw i  prób samobój-
czych, absencji w pracy oraz kosztów związanych 
z leczeniem depresji, a także używania leków na-
sennych. Jednakże dokładna analiza uzyskanych 
wyników pokazała, że odnotowane, korzystne 
zmiany dotyczyły właściwie wyłącznie kobiet, 
natomiast zachowania samobójcze mężczyzn nie 
zmieniły się. Ponieważ powtórzenie programu po 
latach dało rezultaty zbliżone do poprzednich, 
zaczęto zastanawiać się, czy za wspomnianymi 
różnicami nie stoi odmienność (atypowość) obja-
wów depresji u mężczyzn, co utrudnia diagnozę 
i  objęcie osób zagrożonych samobójstwem od-
powiednią pomocą. Jedną z  przesłanek takiego 
rozumowania był fakt, iż wspomniany program 
profilaktyczny oparty był na rozpoznawaniu ty-
powych objawów depresyjnych.
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takich typowo „męskich” problemów jak alkoho-
lizm, zaburzenia seksualne, niektóre choroby so-
matyczne, stosowanie przemocy oraz załamanie 
się kariery zawodowej. Szereg interesujących ar-
tykułów dotyczących wspomnianej problematyki 
opublikowano też w  ostatnich latach na łamach 
czasopisma “Journal of Men’s Studies”.

Objawy 
Analiza literatury przedmiotu wskazuje, że wśród 
objawów typowych dla męskiej depresji wymie-
nia się najczęściej:
n wzrost agresywności, drażliwości i  irytacji. Re-

agowanie wybuchami złości nawet na drobne 
problemy i przeszkody, 

n wzrost impulsywności i zachowań acting-out,
n nadużywanie substancji psychoaktywnych 

(upijanie się, sięganie po narkotyki, zwiększe-
nie liczby wypalanych papierosów),

n podejmowanie różnorodnych zachowań ryzy-
kownych (nadaktywność zawodowa, przesiady-
wanie w pracy ponad normę, stosowanie bardzo 
wyczerpujących ćwiczeń fizycznych, ryzykowna 
jazda samochodem, siadanie za kierownicę po 
alkoholu, ryzykowne kontakty seksualne),

n spadek odporności na stres,
n objawy wypalenia zawodowego,
n wycofanie z bliskich relacji (rodzina, znajomi),
n nieokreślone dolegliwości somatyczne,
n silne tłumienie wszelkich, zwłaszcza przykrych 

emocji.

Oczywiście, o  możliwości wystąpienia depresji 
w  przypadku takich objawów, decyduje nie tyl-
ko samo ich pojawienie się, ale istotna, często 
widoczna dla otoczenia, zmiana ich nasilenia 
i  częstotliwości. Objawów takich jest po prostu 
w  funkcjonowaniu mężczyzny więcej i  są one 
bardziej wyraziste. Jednocześnie mężczyźni ci nie 
sygnalizują (lub sygnalizują rzadko) odczuwania 
smutku, bezradności czy poczucia winy. Nie dzie-
lą się swoimi problemami nawet z  najbliższymi 
i  nie szukają profesjonalnej pomocy. Starają się 
robić „dobrą minę do złej gry”. No i nie płaczą…

Przyczyny 
Wśród przyczyn występowania depresji u  męż-
czyzn charakteryzującej się atypowymi objawami 
wymienia się najczęściej uwarunkowania kul-

turowe i  stereotypy dotyczące płci występujące 
w większości społeczeństw. Dotyczą one tłumie-
nia emocji, odporności, twardości i  samodziel-
ności (nie proszenia innych o  pomoc). Mężczyz- 
na rygorystycznie podporządkowujący się tym 
normom powinien być waleczny, wytrzymały na 
ból (fizyczny i  psychiczny), a  także agresywny. 
Niektórzy autorzy (np. James Mahalik, współ-
twórca znanej metody do badania męskich norm 
zachowania – Conformity to Masculine Norms 
Inventory CMNI) dodają jeszcze zdolność do po-
dejmowania ryzyka, liczne kontakty i  podboje 
seksualne, niechęć do homoseksualistów, pra-
cowitość i  koncentrację na utrzymaniu statusu 
społecznego oraz zapewnianiu bytu rodzinie. 
Mężczyźni wyznający te normy mogą postrzegać 
własne problemy psychiczne jako typowe dla ko-
biet przejawy słabości i „mazgajstwa”, które nie 
tylko wstyd ujawniać, ale wstyd się do nich nawet 
przyznawać. Taka „mieszanka wybuchowa”, w po-
łączeniu z trudnościami i wyzwaniami życiowymi 
oraz sytuacjami stresowymi prowadzić może do 
pojawienia się opisanych powyżej eksternaliza-
cyjnych objawów, które często (jak np. w sytuacji 
intensywnego picia alkoholu, które początkowo 
będąc próbą samoleczenia objawów, z  czasem 
staje się uzależnieniem) doprowadzają do dalsze-
go pogorszenia stanu psychicznego i pojawienia 
się tendencji suicydalnych.

Metody badania
Najbardziej znanym narzędziem badania depresji 
u mężczyzn jest stworzona w 1999 roku przez Wol-
fganga Rutza The Gotland Male Depression Scale 
(GMDS). Skala składa się z  13 pozycji testowych 
opisujących objawy występujące u  osoby bada-
nej w ciągu ostatniego miesiąca. Każde z nich jest 
punktowane na czterostopniowej skali Likerta – 
od 0 („zupełnie nieprawdziwe”) do 3 („całkowicie 
prawdziwe”). Wynik mieści się w przedziale od 0 
do 39 punktów. Autorzy przyjęli następujący spo-
sób interpretacji wyników: 0-12 punktów – brak 
oznak depresji, 13-26 – możliwa depresja; odpo-
wiednia terapia powinna być brana pod uwagę, 
27-39 – depresja; należy wdrożyć leczenie far-
makologiczne. Jednocześnie w  przypadku osób 
uzależnionych od alkoholu wydaje się wskazane 
skupienie się nie tylko na sumarycznym wyniku 
uzyskanym w  skali, ale i  na jakościowej analizie 
uzyskanych odpowiedzi – niektóre pytania do-
tyczą bowiem objawów występujących także 
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w uzależnieniu. Przemawia za tym wynik uzyska-
ny przez Zierau i współpracowników. Poddali oni 
mężczyzn uzależnionych od alkoholu badaniom 
przy użyciu Inwentarza MDI (Major Depression 
Inventory) stworzonego przez WHO i wykazali, że 
17% z nich spełnia kryteria występowania depre-
sji. Gdy tych samych pacjentów, w  tym samym 
czasie, zbadano skalą Gotland Male Depression 
(GMDS), okazało się, że kryteria te może spełniać 
39% pacjentów. Wiele badań wykazało, że GDMS 
cechuje wysoka rzetelność i trafność. Skala zosta-
ła zaadaptowana w  kilku krajach, m.in. we Wło-
szech, Chinach, a  ostatnio także na Islandii. Pol-
ska adaptacja kwestionariusza dokonana przez 
Chodkiewicza wskazuje na dobre właściwości 
psychometryczne – alfa Cronbacha wynosi 0,92, 
współczynnik korelacji z  BDI Becka wyniósł 0,74 
(w grupie studentów) i 0,82 (w grupie pacjentów 
leczących się z powodu rozpoznanej depresji), na-
tomiast współczynnik korelacji z podskalą „symp-
tomy depresji” GHQ 28 Goldberga wyniósł 0,77. 
Analiza czynnikowa wskazuje na występowanie 
jednego czynnika, tłumaczącego ponad 55% 
ogólnej wariancji wyników. U osób uzależnionych 
od alkoholu wyniki uzyskane w skali istotnie kore-
lują z impulsywnością, agresywnością oraz bólem 
psychicznym. W niniejszym numerze „Psychiatry”, 
za zgodą autora, została zamieszczona polska 
wersja skali.

Inną metodą badania depresji u  mężczyzn jest 
The Male Depression Risk Scale (MDRS-22) stwo-
rzona w  2013 roku przez Rice’a  i  współpracow-
ników. Skala składa się z  podskal oceniających 
poziom tłumienia emocji, zażywania narkotyków, 
nadużywania alkoholu, przejawów gniewu i agre-
sji, odczuwania objawów somatycznych (np. nie-
określonych bólów) i  podejmowania zachowań 
ryzykownych (np. jazda samochodem pod wpły-
wem alkoholu, przypadkowe kontakty seksual-
ne). Jak podają autorzy, właściwości psychome-
tryczne narzędzia są w pełni zadawalające. Wyniki 
skali korelują dodatnio z wspomnianą wcześniej 
metodą do badania męskich norm zachowania 
CMNI. Najsilniejsze związki z  CMNI zanotowano 
w  przypadku podskal MDRS dotyczących prze-
jawów gniewu i agresji oraz zachowań ryzykow-
nych. Metoda nie ma polskiej adaptacji.

Wspomnieć należy też o trzecim narzędziu, to jest 
pochodzącej z 2008 roku The Masculine Depres-
sion Scale MDS Magovcevic i  Addisa. W  obrębie 
skali znajdują się dwa czynniki – internalizacja 
i  eksternalizacja. Pozycje wchodzące w  skład 
czynnika pierwszego dotyczą między innymi od-

czuwania napięcia, izolacji społecznej i tłumienia 
emocji. Z  kolei podskala eksternalizacji zawiera 
pozycje dotyczące m.in. zachowań agresywnych, 
używania alkoholu i narkotyków oraz nadaktyw-
ności seksualnej. W  badaniach okazało się, że ta 
podskala silnie koreluje z metodami badającymi 
przywiązanie do tradycyjnych, a  wymienionych 
wcześniej norm dotyczących „męskich” zacho-
wań. Również brak jest polskiej adaptacji narzę-
dzia.

Profilaktyka i dalsze 
poszukiwania 
Zarysowana powyżej, w sposób mocno skró-
towy, koncepcja męskiej depresji owocuje 
wysuwanymi przez jej zwolenników propo-
zycjami pierwotnej i  wtórnej profilaktyki, 
i  oddziaływań terapeutycznych. Oczywiście 
zwraca się w nich uwagę na diagnozę (GDMS 
pierwotnie była stworzona w tym celu) oraz 
terapię mężczyzn przejawiających atypowe 
objawy depresji. Przykładem może być zaini-
cjowana w 2003 roku przez National Institute 
of Mental Health (NIMH) w USA telewizyjna 
i  internetowa kampania informacyjna: “Real 
Men. Real Depression”. Jej celem było pod-
niesienie świadomości społecznej odnośnie 
objawów depresji u  mężczyzn i  sposobów 
jej leczenia oraz zwrócenie uwagi lekarzy 
na problem diagnozowania oraz właściwe-
go postępowania w  przypadku podejrzenia 
depresji. Jak podają autorzy, zainteresowanie 
problematyką było ogromne i znacznie prze-
wyższyło oczekiwania.
Kończąc należy zwrócić uwagę, że koncepcja 
męskiej depresji wymaga dalszych, pogłę-
bionych studiów, bowiem nie wszyscy znaw-
cy tematu się z nią zgadzają. Krytycy zwracają 
uwagę na słabości narzędzi diagnostycznych 
i  badań z  ich udziałem, spośród których 
większość dotyczyła osób zdrowych (często 
studentów) lub specyficznych grup (np. uza-
leżnionych od alkoholu), a  nie chorych na 
depresję. Podaje się również, że zbliżone do 
„męskich” objawy mogą występować także 
u  (przynajmniej niektórych) kobiet. Zwraca 
się wreszcie uwagę na trudności metodolo-
giczne dotyczące badania wszelkich (także 
męskich) przejawów maskowanej depresji 
oraz różnicowania ich z  innymi zaburzenia-
mi. Problem wydaje się więc nadal otwarty, 
jednak ze względu na jego wagę należy mieć 
nadzieję, że będzie dalej eksplorowany. n
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Punkty 1, 2, 5, 8, 9, 10, 12 – stanowią „podskalę distresu”, zaś „podskalę depresji” punkty 3, 4, 6, 7, 11, 13.

Interpretacja wyniku: 0–12 = brak depresji, 13–26 = możliwa depresja, prawdopodobnie jest potrzebne leczenie w tym leczenie farmakologiczne 
27–39 = wysokie prawdopodobieństwo depresji, najprawdopodobniej konieczne leczenie.
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męska depresja

Proszę się zastanowić, czy w ciągu ostatniego miesiąca Pana zachowanie, według własnej opinii lub opinii 
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

1    2    3

1    2    3

1    2    3

1    2    3

1    2    3

1    2    3

1    2    3

1    2    3

1    2    3

1    2    3

1    2    3

1    2    3

1    2    3

Byłem bardziej zestresowany niż zwykle, 
miałem niższy próg odporności na stres

Byłem bardziej rozdrażniony, niespokojny, 
sfrustrowany

Miałem trudności w podejmowaniu zwykłych, 
codziennych decyzji

Miałem problemy ze snem: spałem za dużo/
za mało/niespokojnie, miałem trudności 
z zasypianiem, wcześnie budziłem się

Szczególnie rano miałem uczucie lęku, 
niepokoju, trwogi

Spożywałem nadmierną ilość alkoholu  
lub leków by się uspokoić, zrelaksować.  
Wyżywałem się ciężko pracując, dużo ćwicząc 
(bieganie, siłownia), przejadałem się 
lub mało jadłem

Czy sądzi Pan, że Pana zachowanie zmieniło się 
w taki sposób, że ani Pan, ani inni nie poznają 
Pana i trudno jest im z Panem wytrzymać?

Czy czuje się Pan, lub inni spostrzegają Pana 
jako ponurego, pełnego negatywizmu lub 
będącego w stanie beznadziejności, w którym 
wszystko ponuro wygląda?

Czy Pan lub inni stwierdziliście, że ma Pan 
tendencję do większego użalania się nad sobą, 
skarżenia się lub bycia „żałosnym”?

Czy w Pana rodzinie pochodzenia istnieje 
(istniała) tendencja do uzależnień, depresji/ 
przygnębienia, prób samobójczych  
lub skłonność do niebezpiecznych zachowań?

Byłem bardziej agresywny, miałem trudności 
w panowaniu nad sobą

Byłem ciągle niewytłumaczalnie zmęczony

Czułem się wypalony i pusty

  W ciągu ostatniego miesiąca: całkowicie
nieprawdziwe

trochę 
prawdziwe prawdziwe całkowicie 

prawdziwe

Gotlandzka Skala „męskiej” depresji
Gotland “Male “Depression Scale. Rutz (1995)

"
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Po ciepłym przyjęciu, z  jakim spotkała się książka pt. Psychiatria 

na obcasach, poświęcona kobietom, postanowiłyśmy tym razem 

skupić się na mężczyznach. Wybitni eksperci piszą o problemach 

zdrowia psychicznego u  mężczyzn. Szeroki zakres zagadnień 

obejmujący aspekty medyczne i  neurobiologiczne, a  zarazem 

konteksty psychologiczne i kulturowe czyni tę książkę wyjątko-

wą. Mamy nadzieję, że publikacja ta zainteresuje zarówno lekarzy 

i psychologów, jak i wiele osób niezwiązanych zawodowo z me-

dycyną.   

Dominika Dudek i Joanna Rymaszewska
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PSYCHIATRA 
ZA GRANICĄPsychiatria w Szwecji 

refleksje po ponad 
dziesięciu latach pracy
Anna Baran
| Uppsala-Örebro Network for Suicide Prevention, Szwecja

Szwecja to dość spokojny kraj, więc dużym zasko-
czeniem było dla mnie, iż w  miasteczku, w  którym 
pracowałam, zamordowano na peronie psychologa. 
Sympatycznego młodego mężczyznę, który pracował 
w Poradni. Podobno mordercą był były chłopak jego 
dziewczyny. Było to szokiem dla wszystkich. 

Szwecja to kraj tolerancyjny wobec wszelkich 
odmienności. W  pierwszym roku po przyjeździe 
zawołano mnie w czasie dyżuru do pobudzonego 
pacjenta w Oddziale Psychiatrii Sądowej. Pacjent 
ten, rozpoznawszy po akcencie, że nie jestem 
Szwedką, skomentował to. Po rozmowie z  nim, 
rozmawiałam z  pielęgniarkami i  zleciłam mu lek 
uspokajający. Gdy wychodziłam z  oddziału pod-
szedł do mnie i przeprosił za swój niezbyt miły ko-
mentarz odnośnie obcokrajowców, czym zupełnie 
mnie zaskoczył.

W Szwecji lekarz szybko awansuje. Wyjecha-
łam na początku czerwca, około roku po zdanej 
specjalizacji, a po dwóch tygodniach od przyjaz-
du zatwierdzone miałam wszystkie dokumenty 
i otrzymałam bezterminowy angaż na stanowisku 
ordynatora i  to mimo, że mój szwedzki pozosta-
wiał sporo do życzenia. Co do szwedzkiego, to nie 
zdarzyło się nigdy, aby ktoś z  personelu zwrócił 
uwagę na jakieś błędy, chociaż sama o  to prosi-
łam. Wynika to zapewne z tego, że zawód lekarza 
cieszy się w Szwecji ogromnym prestiżem, a  i  le-
karze bardzo się sami szanują, ograniczając ilość 
wykonywanej pracy. Nie zdarza się, aby psychia-
tra przyjął dziennie więcej niż sześciu-siedmiu 
pacjentów. Chociaż prawdą też jest, że wypeł-
nienie wszelkich recept, skierowań, zaświadczeń 
i  pisanie lub dyktowanie dokumentacji zajmuje 
ogromną ilość czasu. Zadaniem lekarza jest nie 

tyle przyjmowanie pacjentów, co koordynowanie 
pracy całego zespołu, w  skład którego wchodzi 
kilka pielęgniarek, psychologów, psychoterapeu-
tów i pracowników socjalnych. 

Negatywną cechą szwedzkiego systemu 
opieki psychiatrycznej jest brak ciągłości kontaktu 
z lekarzem, co jest raczej regułą niż wyjątkiem. Sy-
tuacja ma się najgorzej w szpitalach i poradniach, 
gdzie brakuje lekarzy. Prawdziwym koszmarem 
może okazać się praca w oddziale, gdzie ordyna-
tor zmienia się co 1-2 tygodnie, z czym związane 
są równie częste zmiany koncepcji leczenia. Jest to 
naturalnie bardzo uciążliwe zarówno dla persone-
lu, jak i dla pacjentów. Nie lepiej sytuacja wygląda 
w wielu poradniach, gdzie pacjenci nierzadko py-
tają na końcu wizyty, czy będą mogli spotkać tego 
samego lekarza na kolejnej wizycie. Jedna z  pa-
cjentek sformułowała to w dobitny sposób twier-
dząc, że ”łatwiej się dostać na audiencję u papieża, 
niż na wizytę u lekarza”.

Kontynuując wątek o  pacjentach, chciałam 
podzielić się refleksją na temat tabu, czyli poda-
runków od pacjentów. Otóż system opieki jest tam 
tak skonstruowany, że się one praktycznie nie zda-
rzają. Po pierwsze, pensja lekarza należy do jednej 
z wyższych spośród wszystkich zawodów, a więc 
lekarz nie ma najmniejszej motywacji do tego, aby 
narażać swoje dobre imię i  podejmować ryzyko. 
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Ponadto jest bardzo dokładnie określone, 
co pacjent może podarować lekarzowi lub 
zespołowi leczącemu. Zdarzyło się kilka 

razy, iż dostałam drobne 
upominki od pacjentów, 
ale byli to… pacjenci po-
chodzący z  krajów arab-
skich lub Polski, gdzie 
tradycje są odmienne niż 
w  Szwecji. Raz przyszedł 

do mnie szwedzki pacjent z trzema dużymi 
tortami – okazało się, że był w manii i wy-
magał położenia do szpitala.

Inną negatywną cechą szwedzkiego 
systemu opieki psychiatrycznej jest to, że 

pacjenci są dość rozpuszczeni, jeśli chodzi 
o zwolnienia lekarskie. Uważają oni, że się im po 
prostu należą i to w nieograniczonym czasie. Jako 
powód, zdarza się, że podają, że praca źle na nich 
wpływa i że gdyby pracowali, to nie mogliby zdą-
żyć wyjść z psem na spacer lub coś w podobnym 
stylu. Kasa Ubezpieczeń niekiedy kwestionuje 
zwolnienia i najczęściej informuje wtedy pacjen-
ta, że to wina lekarza, który za słabo udokumento-
wał powagę choroby. Zwolnienia nierzadko lekarz 
wypisuje na prośbę pielęgniarki lub psychologa, 
którzy mają kontakt z  pacjentem. Podobnie jest, 
jeśli chodzi o leki. Pacjent ma często kontakt z tzw. 
”fast vårdkontakt”, czyli osobą, która odpowiada 
za utrzymywanie kontaktu z  pacjentem. Jest to 
ktoś z zespołu leczącego.

Negatywną stroną pracy w Szwecji są ogrom-
ne ilości dokumentacji. Czasochłonne jest wy-
pełnianie druków zwolnień, rentowych, różnych 
zaświadczeń, a także prowadzenie dokumentacji, 
chociaż jest ona wszędzie komputerowa. Niestety, 
system ten ma już przynajmniej 10 lat i jest niedo-
stosowany do potrzeb. Te same dane wprowadza 
się wielokrotnie, a  na dodatek jest dość trudno 
znaleźć w  większości systemów najistotniejsze 
dane o  pacjencie. Najlepszy z  systemów to Take 

Care, działający m.in. w Sztokholmie i Dalarnie.
W  Szwecji dwa razy w  roku każda poradnia 

i oddział ma tzw. ”planeringsdagar”, czyli dni pla-
nowania. Na początku myślałam, że chodzi o pla-
nowanie pracy, ale szybko przekonałam się, że 
głównym celem jest integracja zespołu, a dni pla-
nowania mają mało wspólnego z  planowaniem. 
Innym, bardziej codziennym przykładem integra-
cji zespołu, jest ”fika”, czyli przerwa na kawę, obo-
wiązkowa, przynajmniej półgodzinna przerwa na 
lunch. Niestety, wydłuża ona godziny pracy, przez 
co praktycznie pracę kończy się około godziny 
piątej. 

Dyżury i leczenie przymusowe
Nie sposób nie wspomnieć o  dyżurach. Le-

karze dyżurują w  domu pod telefonem. Lekarz 
stażysta lub rezydent ocenia pacjenta i  potem 
uzgadnia przez telefon diagnozę i sposób postę-
powania ze specjalistą. Specjalista musi ocenić 
pacjenta osobiście jedynie w sytuacjach leczenia 
przymusowego, tzw. LPT (psykiatrisk tvångsvård). 
Wtedy wymogiem jest ocena stanu pacjenta przez 
dwóch lekarzy. Na dyżurze jednym z  lekarzy jest 
wtedy nierzadko dyżurny lekarz pierwszego kon-
taktu, który decyduje o tym, czy pacjent zostanie 
zatrzymany w szpitalu, czy nie. Następnego dnia 
pacjent jest oceniany przez specjalistę psychiatrę. 
Psychiatra ma obowiązek ocenić pacjenta w ciągu 
kilku godzin jedynie wtedy, gdy pacjent jest po-
budzony lub zastosowano wobec niego przymus 
bezpośredni.

Forma zatrudnienia
Najczęstszą formą zatrudnienia jest praca 

na etacie. Gdy się pracuje na etacie, nierzadko 
trudno jest o  urlop, który trzeba zaplanować 
z wielotygodniowym wyprzedzeniem. A urlop to 
przynajmniej 5-6 tygodni. Poza tym, gdy się jest 

Inną negatywną cechą 
szwedzkiego systemu 
opieki psychiatrycznej 

jest to, że pacjenci są 
dość rozpuszczeni, jeśli 

chodzi o zwolnienia 
lekarskie. Uważają oni, 

że się im po prostu 
należą i to w nieogra-
niczonym czasie. Jako 
powód, zdarza się, że 

podają, że praca źle 
na nich wpływa i że 

gdyby pracowali, to nie 
mogliby zdążyć wyjść 

z psem na spacer lub 
coś w podobnym stylu. 
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zmęczonym, zawsze istnieje możliwość tygodnio-
wego wypoczynku na zwolnieniu, bez konieczno-
ści okazywania zwolnienia od lekarza. Pierwszy 
dzień takiego wolnego jest bez wynagrodzenia, 
za pozostałe dni otrzymuje się 80 procent wyna-
grodzenia.

Inną formą zatrudnienia jest tzw. ”staffetlaka-
re”, który wybiera sobie miejsce pracy, ilość tygo-
dni, które chce pracować, rodzaj pracy, tj. w  po-
radni lub w oddziale, z dyżurami lub bez. Z punktu 
widzenia lekarza jest to bardzo korzystna forma 
zatrudnienia (samozatrudnienia lub zatrudnienia 
w firmie zatrudniającej „staffetläkare”), która daje 
dużo wolności i możliwość poznania szwedzkiego 
systemu. Zwykle przeciętny lekarz otrzymuje kil-
ka ofert pracy tygodniowo. Nie dość, że ta forma 
jest bardziej opłacalna finansowo, to wiąże się 
często z mniejszą ilością pracy i odpowiedzialno-
ści (odpowiada się wtedy za pacjentów, z którymi 
się miało kontakt, a nie za wszystkich pacjentów 
w danym regionie). Praca w gabinecie prywatnym 
w  Szwecji nie cieszy się powodzeniem, gdyż le-
karz psychiatra zarabia porównywalną pensję pra-
cując w państwowej służbie zdrowia, a najczęściej 
pracuje wtedy mniej niż w gabinecie prywatnym. 

Praktyki, które niewątpliwie 
dobrze przyswoić w Polsce

Każdy szpital ma standardy postępowania 
przy różnych schorzeniach, które są bardzo po-
mocne, zwłaszcza na początku pracy w  danym 
miejscu. Standardem w szpitalach w regionie Ble-
kinge jest to, iż w oddziale pielęgniarka przejmuje 
na siebie obowiązek kontaktu z rodziną pacjenta 
w  ciągu 24 godzin od przyjęcia do szpitala oraz 
ustalenia terminu wspólnego spotkania (w ciągu 
72 godzin od przyjęcia), jeśli tylko pacjent wyraża 
na to zgodę. Innym standardem jest ocena ryzy-
ka samobójczego, które jest osobnym punktem 

w dokumentacji, a nie częścią stanu psychicznego. 
System wizyt telefonicznych, a ostatnio wizy-

ty w formie telekonferencji z pacjentem lub/i  ro-
dziną są ciekawą formą, która niewątpliwie popra-
wia dostępność lekarza i  zmniejsza koszt wizyty 
dla pacjenta (za każdą wizytę u lekarza i  leki, pa-
cjent płaci z własnej kieszenie do pewnego puła-
pu, tj. około 1600 szwedzkich koron/rok). 

Dobrą rzeczą jest wprowadzenie systemu 
komputerowego, z tym, że system Take Care uła-
twia pracę, ale już np. BMS jest bardziej skompli-
kowany i  zajmuje sporo czasu. System Take Care 
jest niewątpliwie godny polecenia. Podpowiada 
on lekarzowi, jakie leki może zapisać, jaka jest ich 
cena i czy wchodzą w interakcje z innymi lekami, 
które pacjent zażywa. O  tym, jakie leki zapisać, 
decyduje jedynie lekarz, a ryzyko popełnienia błę-
du związanego z  refundacjami lub jakimkolwiek 
nadużyciem w zapisywaniu leków praktycznie nie 
istnieje. Inteligentnie skonstruowane programy 
komputerowe i standardy praktycznie wykluczają 
możliwość błędu, a samemu lekarzowi nie opłaca 
się podejmowanie ryzyka i świadomego naduży-
wania systemu. Gdy lekarz popełni poważny błąd 
lub zostanie o  coś oskarżony, dziennikarze robią 
wszystko, aby nie można go było zidentyfikować, 
tj. nie podają tytułu, inicjałów ani poradni, w któ-
rej pracuje, a jedynie region. Poza tym, nawet, gdy 
zostanie popełniony błąd, to Szwedzi uważają, że 
należy udoskonalić system, np. dokumentacji lub 
wypisywania recept, tak aby następnym razem do 
takiego błędu po prostu nie mogło dojść. n

Praca w gabinecie 
prywatnym w Szwecji 
nie cieszy się powo-
dzeniem, gdyż lekarz 
psychiatra zarabia 
porównywalną pensję 
pracując w państwowej 
służbie zdrowia,  
a najczęściej pracuje 
wtedy mniej niż  
w gabinecie prywatnym. 
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refleksjeJaponia jest 
jakaś dziwna? 
Hikikomori,
współcześni pustelnicy
Mikołaj Kwiatkowski, 
Katarzyna Simonienko,
Napoleon Waszkiewicz

 | Klinika Psychiatrii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Niekończące się 
dojrzewanie

Zjawisko hikikomori stało się przedmiotem 
niepokoju wśród osób zajmujących się zdrowiem 
psychicznym około roku 2002 [1]. Kilka lat wcze-
śniej ukazała się pierwsza publikacja dotycząca 
tego problemu. Japoński psychiatra, Tamaki Saito, 
użył słowa hikikomori w tytule swojej książki “So-
cial Withdrawal (shakaiteki hikikomori): A  Neve-
rending Adolescence” [2]. Saito zdefiniował osoby 
cierpiące na tę przypadłość jako “tych, którzy wy-
cofują się całkowicie ze społeczeństwa i pozostają 
w swoich domach przez ponad 6 miesięcy, u któ-
rych początek takiego zachowania przypada na 
późniejszą połowę drugiej dekady życia i ich stan 
nie może być lepiej wyjaśniony przez inne zabu-
rzenie psychiczne.” 

No-life
Termin hikikomori używany jest zarówno 

w odniesieniu do zjawiska, jak i do osoby chorej 
dotkniętej tym zaburzeniem. Hikikomori ozna-
cza postawę całkowitej rezygnacji z  kontaktów 
i  interakcji społecznych i  dlatego bywa nazywa-
ne zespołem skrajnego wycofania społecznego, 
a osoby chorujące zwane są “domowymi pustelni-
kami”[3]. Ich aktywność bywa ograniczona do ro-
dzinnego domu, a w sytuacjach skrajnych, do wła-
snego pokoju, gdzie przebywają przez całą dobę, 
nie nawiązując kontaktu nawet z najbliższą rodzi-
ną. Często u  tych osób dochodzi do odwrócenia 
cyklu okołodobowego – w dzień śpią, a w nocy są 
aktywne [4].

 

Nowa epidemia?
Hikikomori stało się istotnym problemem 

społecznym w Kraju Kwitnącej Wiśni, gdyż liczbę 
Japończyków dotkniętych hikikomori w  2010 r. 
szacowano na około 230 tys. [5,6], czyli 1,2% całej 
populacji Japonii. Problem jest tym bardziej palą-
cy, że dotyczy młodych ludzi w wieku produkcyj-
nym. Rząd japoński zaczął wspierać badania nad 
tym zjawiskiem, co doprowadziło w  2010 r. do 
opublikowania przez grupę roboczą wytycznych 
dotyczących diagnostyki i leczenia hikikomori [7]. 

Hikikomori stało się przedmiotem zaintere-
sowania nie tylko wśród instytucji związanych 
ze zdrowiem publicznym, ale również terminem 
powszechnie używanym w kulturze masowej. Wy-
razem zainteresowania tym zjawiskiem może być 
powstawanie filmów takich jak: Gdy znika milion 
ludzi (org. The Mystery of the Missing Million, 2002 
r.) lub Left handed (org. Tobira no muko, 2008 r.).

Definicja
 
Stworzona definicja mówi m.in. o  osobach 

“samotnie przebywających w  swoich domach, 
unikających różnych sytuacji społecznych (np. 
uczęszczania do szkoły, pracy, interakcji społecz-
nych poza domem)”, zwraca również uwagę na 
“niepsychotyczny charakter hikikomori odróżnia-
jący od wycofania społecznego związanego z po-
zytywnymi lub negatywnymi objawami występu-
jącymi w przebiegu schizofrenii”. Definicja zakłada 
jednak możliwość istnienia leżących u podstaw hi-
kikomori objawów prodromalnych schizofrenii. 

Japonia w  świadomości przeciętnego 
Europejczyka jawi się z  jednej strony jako 
egzotyczny, ekscentryczny kraj, pełen wie-
lowiekowej tradycji rodem z filmów o szo-
gunach, samurajach, gejszach, z  drugiej 
zaś, jako miejsce, gdzie obecność nowo-
czesnych technologii i szeroko rozumiany 
poziom rozwoju cywilizacyjnego należy 
do jednych z najwyższych na świecie. Zja-
wiska socjokulturowe rodzące się w  Japo-
nii wydają się nam często niezrozumiałe, 
innym razem wywołują uśmiech na twarzy, 
a czasem wręcz przeciwnie – grozę.
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Czynniki ryzyka
Badacze i  klinicyści wyszczególnili szereg 

czynników mających związek z  ryzykiem wystą-
pienia hikikomori m.in: odmowa chodzenia do 
szkoły [8], bycie zastraszanym w szkole (bullying), 
słabe osiągnięcia w  nauce, wybuchy agresji [9, 
10, 11]. Wykazano też pozytywny związek mię-
dzy wysokim stopniem urbanizacji a  liczbą osób 
dotkniętych hikikomori na danym terenie (12). 
Zwracano również uwagę na rolę czynników so-
cjokulturowych, które mają niewątpliwie wpływ 
na obraz chorób psychicznych [13-15]. Duże zna-
czenie przypisuje się typowemu dla Japoni mode-
lowi wychowania wpisanym w słowo amae. Amae 
tłumaczone jest często jako “zależność”, będącą 
podstawą relacji opartej na potrzebie bycia zrozu-
mianym i  akceptowanym. Amae w  relacji dzieci-
-rodzice rozumiane jest jako pewna pobłażliwość 
ze strony rodziców i  gotowość na realizowanie 
potrzeb dzieci nawet w  sytuacji, gdy one same 
mogłyby spełniać część z nich. Dzieci w tej relacji 
mogą zachowywać się wymuszająco, egoistycznie 
i  oczekiwać od opiekunów wyrozumiałości bez 
względu na swoje zachowanie [8, 16]. 

Lokalna anomalia, czy sygnał 
globalnego zjawiska?

Oczywiście, zjawisko takie jak hikikomori 
można byłoby skwitować banalnym “Japonia jest 
jakaś dziwna”. Należy jednak wziąć pod uwagę, 
że Japonia jest jednym z  najbardziej rozwinię-
tych krajów świata o  wysokim wskaźniku urba-
nizacji. Być może Japonia zwyczajnie wyprzedza 
inne, mniej rozwinięte kraje świata. Zwrócili na to 
uwagę niektórzy badacze, nazywając hikikomori 
“sygnałem o nadchodzącej pandemii problemów 
psychologicznych, z którymi będzie musiało sobie 
poradzić w  przyszłości społeczeństwo połączone 
globalną siecią internetową” [17].

Bycie w  awangardzie krajów tworzących 
i  wykorzystujących nowe technologie oznacza 
również konieczność zmierzenia się z ich “ciemną 
stroną”. Koniecznością nazwania i  leczenia zabu-
rzeń psychicznych dotąd nieznanych, będących 
“efektem ubocznym” rozwoju. Za przykład takich 
nowych wyzwań może posłużyć sytuacja w Korei, 
gdzie po raz pierwszy zaobserwowano zjawisko 
uzależnienia od Internetu. 

Rzeczywiście zjawiska podobne do hikikomo-
ri opisuje się w  różnych rejonach świata [18-20]. 
Tak jak nie dziwi specjalnie obecność w  gronie 
tych krajów nieodległej od Japonii Korei, to już 
występowanie w Omanie, Hiszpanii i we Włoszech 
każe nam myśleć bardziej globalnie [3]. Z  uwagi 
na typowe dla tych osób unikanie opuszczania 
domu, do komunikacji wykorzystano kontakt te-
lefoniczny i  stworzono w  Milanie bezpłatne cen-
trum konsultacyjne dla wycofanych społecznie 
nastolatków: ze 139 młodych osób, które w okre-
sie pomiędzy styczniem 2012 r. a kwietniem 2014 r.  
skorzystały z  pomocy centrum konsultacyjnego 
około połowa przejawiała symptomy podobne do 
hikikomori [21].

A może mnożenie bytów?
Oczywiście cały czas trwa debata o  miejscu 

hikikomori i  próba zdefiniowania oraz klasyfika-
cji tego stosunkowo nowego zjawiska. Być może 
hikikomori nie stanowi nowej diagnozy, ale raczej 
jest to zjawisko związane z  wieloma różnymi za-
burzeniami psychicznymi [8]. Kondo i wsp. opisali 
29 przypadków hikikomori w jednym z ośrodków 
zdrowia psychicznego w Japonii i stwierdzili, że 24 
osoby spełniały kryteria DSM-IV takich jednostek 
chorobowych jak schizofrenia, zespół Aspergera, 
zaburzenia osobowości, fobia społeczna i  zabu-
rzenia adaptacyjne [21]. W  innym badaniu jego 
autorzy stoją na stanowisku, że chociaż współwy-
stępowanie chorób psychicznych z hikikomori jest 
rzeczywiście duże, to jednak około połowę przy-
padków stanowi “pierwotne hikikomori”, z którym 
nie współwystępuje żadne inne zaburzenie [5].

 

Wśród badaczy rysują się trzy 
główne stanowiska[8]:

1) większość przypadków hikikomori 
można zakwalifikować zgodnie  
z istniejącymi już kryteriami  
diagnostycznymi ICD lub DSM,

2) hikikomori nie jest zaburzeniem  
psychicznym,

3) hikikomori jest nową jednostką  
chorobową.
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Zespół uwarunkowany 
kulturowo?

Niektórzy sugerują, że należy rozważyć włą-
czenie hikikomori do międzynarodowych klasy-
fikacji diagnostycznych, na przykład jako jeden 
z  zespołów uwarunkowanych kulturowo znajdu-
jących się w DSM [22].

Próba usystematyzowania miejsca hikikomo-
ri przypomina dyskusję, która odbyła się wokół ta-
ijin kyofusho (TKS). Obecnie uważa się, że TKS jest 
specyficzną dla Japonii postacią fobii społecznej, 
której pozycja (po latach dyskusji) została ugrun-
towana poprzez włączenie jej do dodatku DSM-IV 
(kontynuacja w DSM-V, ICD-10). 

TKS i hikikomori wykazują wiele podobieństw 
epidemiologicznych: oba występują w  tej samej 
grupie wiekowej, częściej wśród płci męskiej 
i mają tendencję do ustępowania po 30 roku ży-
cia. Istotą TKS jest obawa związana z możliwością 
obrażenia innych swoim niewłaściwym zacho-
waniem lub wyglądem. Wśród “niewłaściwych” 
zachowań osób z  TKS występują cztery główne: 
rumienienie się, posiadanie zdeformowanego 
ciała, utrzymywanie kontaktu wzrokowego oraz 
wydzielanie nieprzyjemnego zapachu własnego 
ciała. 

Być może hikikomori musi przebyć podob-
ną “drogę” co TKS, zanim trafi do oficjalnej klasy-
fikacji. Jednak, jeśli nawet hikikomori zostanie 
uwzględnione wśród zespołów uwarunkowanych 
kulturowo, to należy wspomnieć, że istnieje wie-
le uzasadnionych kontrowersji wokół zasadności 
istnienia samego pojęcia zespołów uwarunkowa-
nych kulturowo [23], a  dyskusja wokół tego za-
gadnienia pokazuje jak trudne jest określenie ich 
miejsca we współczesnej psychiatrii. 

 

Efekt uboczny 
destygmatyzacji?

Warto zwrócić uwagę na to, że rozpowszech-
nienie problematyki hikikomori przypada na 
okres, w  którym podjęto w  Japonii starania ma-
jące na celu destygmatyzację osób chorujących 
na schizofrenię. Problem stygmatyzacji chorych 
psychicznie w  Japonii był poruszany na mię-
dzynarodowym forum [24, 25], a  system opieki 
psychiatrycznej był krytykowany za nadmierną 
instytucjonalizację i  liczbę chorych hospitalizo-
wanych, niewystarczającą opiekę środowiskową 
oraz za naruszenie praw człowieka osób chorych 
psychicznie [26]. 

Początek wzmożonych działań destygmaty-
zacyjnych przypada na rok 1993, kiedy to National 
Federation of Families with Mentally Ill in Japan 
(NFFMIJ) wystąpiło do JSPN (Japanese Society of 
Psychiatry and Neurology) o  zmianę dotychczas 
używanej nazwy “Seishin Bunretsu Byo” (“mind-
-split-disease”). Chęć zmiany uzasadniano m.in. 
głęboko zakorzenionym w  społeczeństwie nega-
tywnym obrazie chorych na schizofrenię. Bezpo-
średnim owocem tych działań podjętych przez 
rodziny chorych było zaakceptowanie i  wprowa-
dzenie do oficjalnego nazewnictwa i  dokumen-
tacji medycznej nowego terminu na określenie 
schizofrenii – “Togo Shitcho Sho” (ang. “integration 
disorder” – „zaburzenie integracyjne”). 

Nie można wykluczyć, że wzrost rozpoznań 
hikikomori może wyrażać dążenie do używania 
nazwy mniej stygmatyzującej, a  tym samym ła-
twiejszej do zaakceptowania przez chorych i  ich 
rodziny. Nietrudno wyobrazić sobie sytuację, gdy 
osoba chorująca na schizofrenię bez wyraźnych 
objawów psychotycznych z  dominującą sympto-
matyką negatywną jest klasyfikowana jako osoba 
dotknięta hikikomori. Zatem termin hikkikomori 
może być terminem zastępczym, którego uży-
cie jest “łatwiejsze” (mniej obciążające) dla ogółu 
osób zaangażowanych w proces leczenia.

Dyskusja trwa
Jesteśmy świadkami ożywionej dyskusji do-

tyczącej hikikomori. Jak na razie nie wypracowano 
międzynarodowego konsensusu odnośnie przy-
czyn, diagnostyki i  interwencji terapeutycznych 
[12]. Japońscy psychiatrzy sugerują, że najwła-
ściwszym miejscem leczenia jest leczenie ambula-
toryjne, niektórzy wręcz uważają, że leczenie jest 
niepotrzebne. Psychiatrzy w innych krajach optują 
za bardziej aktywnym podejściem, w  tym za ho-
spitalizacją [12]. Rząd japoński, jak i  organizacje 
pozarządowe, podejmują działania, często wyko-
rzystując do tego internet, które mają pozwolić na 
nawiązywanie kontaktu z  osobami dotkniętymi 
hikikomori i inicjowanie pomocy. 

Przyszłość pokaże, czy hikikomori jest zagad-
nieniem dotyczącym pewnej części świata, czy za-
powiedzią globalnego problemu. Jedno jest pew-
ne – warto z uwagą spoglądać w stronę Dalekiego 
Wschodu. I znów aktualnie brzmi rzymska senten-
cja o “świetle ze wschodu” (ex oriente lux)... n
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relacjeKoncert Pogodny
Sławomir Murawiec tekst i zdjęcia

Koncert był taki,  
że naprawdę drgało…

 Kiedy Tomek Lipiński za-
śpiewał „ jeszcze będzie przepięknie, jeszcze 

będzie normalnie…”, to niech żałuje każdy, kto tam nie 
był i nie mógł tego usłyszeć. Tam, czyli na „Koncercie Pogod-

nym” w Warszawie 22 lutego br. Koncert był wydarzeniem w każdym 
znaczeniu niezwykłym i  niezapomnianym. Chwilami wzruszał, chwilami 

bawił do łez, chwilami uwznioślony i patetyczny, po kilku minutach zamieniał 
się w familijną imprezę środowiska psychiatrów. Znakomicie prowadzony przez dr 

Dariusza Wasilewskiego i Piotra Gąsowskiego, którzy, albo w wersji solowej, albo w za-
bawnych duetach tytułowali się wzajemnie Doktorem i Doktorem Basenem (rola w seria-

lu „Daleko od noszy”). Trzecim doktorem był dr Kuba Sienkiewicz, który zaśpiewał własne 
utwory oraz wspólnie z prof. Jerzym Woy-Wojciechowskim i innymi doktorami wystąpił w ra-

mach formacji „De Doctors i Eskulap.” A poza nimi: bogactwo utworów, stylów i osobowości. 
Wymieniony już Tomasz Lipiński (Brygada Kryzys, Tilt), Muniek Staszczyk (T.Love), który zaśpie-
wał miedzy innymi „Lucy Phere”, Joanna Trzepiecińska, Viola Arlak, Małgorzata Bańka, Joanna 
Kołaczkowska, Dorota Miśkiewicz, Magdalena Stróżyńska, Marek Napiórkowski, gitarzysta 
jazzowy, kompozytor i  Bogdan Hołownia, pianista jazzowy. Kierownictwo muzyczne nad 
koncertem sprawowała Dorota Wasilewska. Tradycyjnie przyznano też doroczne nagrody 

„Aktywny w  walce z  depresją”, które w  tym roku otrzymali: profesor Dominika Dudek 
z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz redaktor Anna 

Morawska (kampania „Twarze depresji. Nie oceniam. Akceptuję”, redaktor książki 
”Twarze depresji”). Nagrody wręczyli Joanna Chatizow i Marek Kosmalski, czyli 

Prezes i Wiceprezes Stowarzyszenia Aktywnie Przeciwko Depresji, które 
było organizatorem koncertu. W tym roku jego tematem przewod-

nim był związek pomiędzy depresją i chorobami serca, stąd 
tytuł „Gdy serce drgnie…”. Koncert był taki, że na-

prawdę drgało… n

„ jeszcze  
będzie  
przepięknie, 
jeszcze  
będzie  
normalnie…”,



28 PSYCHIATRA/PISMO dla praktyków/ wiosna 2016

praktyka
LGBT w PZp
Katarzyna szaulińska

( Część II )

PRZYKŁADY ZACHOWAŃ ODBIERA-
NYCH JAKO EMPATYCZNE

1. Traktowanie partnera tej 
samej płci na równi z partnerem 
płci przeciwnej

„Na początku psychiatra miał obiekcje, żeby 
móc rozmawiać ze mną przy B., ale kiedy otwar-
cie powiedziałam, że jesteśmy parą, to sytuacja 
się zmieniła. Rozmawiał z  nami otwarcie, mó-
wił do mnie, ale także do nas, wskazując, co po-
winnyśmy krok po kroku robić, jak działać.” 

„Nigdy nie doświadczyłam NICZEGO złego, 
żadnych negatywnych opinii, emocji ze stro-
ny np. lekarza prowadzącego czy psychologa, 
z którym regularnie rozmawiałam. Nie miałam 
problemu z  wpisywaniem/zapowiadaniem 
partnerki jako gościa, co więcej, kiedy zbliżał się 
weekend, lekarz sam pytał “Czy wpisać B. w od-
wiedziny?”. ” 

Jeśli chodzi o  prawo do uzyskiwania infor-
macji na temat stanu zdrowia pacjenta przeby-
wającego w szpitalu, to jedną z ostatnich decyzji 
byłego ministra zdrowia Mariana Zembali było 
wydanie opinii potwierdzającej, że osoba homo-
seksualna ma prawo do informacji na temat sta-
nu zdrowia partnera przebywającego w szpitalu. 
Wskutek działań “Kampanii Przeciw Homofobii” 

w  grudniu 2015 r. uzyskano deklarację resortu 
zdrowia, iż partner tej samej płci również jest oso-
bą bliską, wobec czego geje i lesbijki mają prawo 
do informacji na temat swoich partnerów. “Kam-
pania Przeciw Homofobii” stworzyła również wzór 
Karty Informacji Medycznych I.C.E. Jest to oświad-
czenie sporządzane poza szpitalem czy poradnią, 
które zawiera imię i nazwisko osoby upoważnio-
nej oraz podpis pacjenta. W  opinii Ministerstwa 
Zdrowia Karta Informacji Medycznych I.C.E jest 
dokumentem wystarczającym do upoważnienia 
partnera osoby tej samej płci do uzyskania infor-
macji o jej stanie zdrowia. 

Tyle w kwestii prawa – jeśli chodzi o przyto-
czone wypowiedzi, to pacjenci doceniają, gdy 
lekarz lub terapeuta jest w  stanie stworzyć bez-
pieczną przestrzeń, w której partner tej samej płci 
jest akceptowany, traktowany z życzliwością i sza-
cunkiem oraz posiada równe prawa, jak partner 
płci przeciwnej. 

Należy jednak rozgraniczyć akceptację dla 
orientacji seksualnej od akceptacji np. przemocy 
w  związku i  negatywnego wpływu partnera na 
zdrowie psychiczne pacjenta. Równe traktowa-
nie jest dalekie od „zaślepienia tolerancją”. Jak już 
wspomniano w poprzedniej części artykułu, warto 
wystrzegać się również minimalizowania odmien-
ności relacji homoseksualnych od heteroseksual-
nych, kierowanego źle pojętą poprawnością poli-
tyczną – łatwo wówczas przeoczyć wpływ stresu 
mniejszościowego, czyli problemów wynikają-
cych z życia w świecie heteronormatywnym. 

Innymi słowy, warto swoją postawą mówić 
„dla mnie to to samo, co para heteroseksualna (ak-
ceptacja/obiektywna ocena relacji), ale wiadomo, 
że świat zewnętrzny może ich traktować nierówno 
(dostrzeganie roli stresu mniejszościowego)”.

2. Zadawanie pytań 
i otwieranie tematów

„Teraz, kiedy prowadzi mnie dr X, również 
otwarcie rozmawiamy o związku, relacjach itd., 
pyta o B., często nawet pełni rolę miniterapeu-
tyczną)” 

„…w żadnym stopniu nie dała mi odczuć, że ma 
problem z  moją orientacją seksualną. Bardzo 
swobodnie rozmawiałyśmy o  mojej partnerce 
i  potencjalnym potomstwie, w  tym o  różnych 
metodach zapłodnienia.” 

„Moja Pani była bardzo dobrze nastawio-
na. Wręcz czułam, że jest kimś w  rodzaju ho-
mofilki – jej entuzjazm do mojej orientacji 
był wyraźny. Bardzo ją interesowało moje 
życie widziane pod tym kątem i  kontakt 

Pierwsza część tego artykułu (Psychiatra nr 11) skupiała 
się na analizowaniu przykładów negatywnych zjawisk 
pojawiających się w relacji między pacjentem niehete-
roseksualnym/transpłciowym a terapeutą. W tej części 
podam opinie pacjentów zadowolonych ze sposobu 
traktowania przez psychiatrę czy psychoterapeutę. 
Chcę również odnieść się do kwestii niepewności co 
do orientacji seksualnej jako pola, na którym mogą 
pojawić się napięcia w relacji terapeuta-pacjent.
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ze mną uważała za okazję do rozwinięcia 
swojej wiedzy na ten temat. Jej wiedza nie 
była pełna, ale była gotowa ją poszerzać.”  

Pacjenci doceniają uprzejmą ciekawość psychia-
try czy psychoterapeuty. Postawa pozbawiona 
lęku, bezpośrednie rozwiewanie wątpliwości 
tworzy między terapeutą a pacjentem przestrzeń, 
w  której nie obowiązuje tabu narzucone przez 
społeczeństwo. Pytanie wprost, nie czekanie na 
to, aż pacjent sam się ośmieli, sygnalizowanie, że 
klinicysty ten temat nie przeraża i jest w stanie go 
“udźwignąć” tworzy atmosferę bezpieczeństwa. 

Dobrym pytaniem otwierającym temat już 
w trakcie pierwszej wizyty jest: “Czy ma pan/pani 
partnera lub partnerkę?”. Sygnalizujemy tym, że 
obie możliwości są dla nas równie dopuszczalne. 

Nawet jeśli terapeuta nie akceptuje posiada-
nia potomstwa przez osoby nieheteroseksualne, 
nie powinien ujawniać tego faktu ani dopuszczać 
do wpływu osobistych przekonań na ten temat 
na decyzje podejmowane przez pacjenta. Warto 
jednak rozmawiać na temat różnych uczuć zwią-
zanych z  zamiarem posiadania potomstwa, np. 
w  kontekście życia w  społeczeństwie heteronor-
matywnym lub uczuć związanych z  rezygnacją 
z posiadania dzieci, gdy taką decyzję pacjent po-
dejmuje.

SYTUACJE WYMAGAJĄCE 
SZCZEGÓLNEJ UWAGI

1. Niepewność
„ Brak wiedzy wprowadzał dla mnie atmosferę 
niepewności. Braku oparcia. Wciąż nie wie-
działam “czy to normalne”. Mimo, że sygnalizo-
wałam awersję do płci przeciwnej. Dawało to 
zatem podstawę do pytania, czy leczyć awersję 
czy szukać ciągle idealnej partnerki. Tak wiec 
grubych nietaktów nie było, ale suma niuansów 
negatywnie rzutowała na sens sesji i  poczucie 
bycia zrozumianym. ” 

Wydaje się, że bardzo ważnym zadaniem 
w praktyce terapeutycznej jest wyważenie, na ile 
problemem jest heteronormatywny świat otacza-
jący pacjenta, na ile wewnętrzna nieakceptacja 
homoseksualizmu, a na ile problem z tworzeniem 
relacji w ogóle.

W terapii, może być na przykład trudne roz-
graniczenie tego, na ile ocena postawy terapeuty 
jako niepewnej jest opisem rzeczywistego zacho-
wania terapeuty, a na ile projekcji własnej niepew-
ności przez pacjenta. 

Jak zauważa zresztą jedna z  ankietowanych 
pacjentek:

„Głównym powodem pojawiającego się dys-
komfortu na takich spotkaniach jest nasze 
postrzeganie siebie. Jeżeli my sami mamy pro-
blem z  tym, kim jesteśmy, to może pojawić się 
(często mylące w moim przekonaniu) poczucie 
skrępowania czy braku akceptacji ze strony roz-
mówcy.” 

2. Badanie wpływu relacji 
rodzinnych na relacje

„Dodam, że np. jeżeli psychoterapeuta podda-
je w wątpliwość kwestie naszej orientacji, to nieko-
niecznie musi to oznaczać, że jest homofobem. Może 
np. powodem jego wątpliwości są tak naprawdę 
nasze wątpliwości, które psychoterapeuta jako oso-
ba wykształcona  wyczuwa i  tak naprawdę za nas 
zadaje te pytania i skłania do refleksji. A my mylnie 
możemy postrzegać to jako atak.” 

Decyzja o tym, by wejść w relację z osobą tej 
samej płci, bywa związana z  negatywnymi do-
świadczeniami z  rodzicem płci przeciwnej. Uwi-
dacznianie wpływu relacji rodzinnych na dorosłe 
funkcjonowanie – np. wybór partnera, jest tere-
nem, na którym łatwo jest zostać posądzonym 
o  “leczenie z  homoseksualizmu”. Jednak to wła-
śnie badanie relacji rodzinnych jest jedną z treści 
psychoterapii. W pracy z pacjentem LGBT trudne 
bywa oscylowanie między uwidacznianiem ta-
kich zależności – jeśli są obecne – i okazywaniem 
akceptacji dla wyborów życiowych pacjenta. Pa-
cjentowi, który reaguje urazą na próby powiąza-
nia orientacji seksualnej z czynnikami rodzinnymi 
warto dać sygnał, że akceptujemy jego wybory 
życiowe i rozumiemy wpływ czynników biologicz-
nych na kształtowanie się orientacji seksualnej.

Lektury dodatkowe:
1. “Wprowadzenie do Psychologii LGB” 

pod redakcją Grzegorza Iniewicza, 
Magdaleny Mijas i Bartosza Grab-
skiego, wyd. Continuo, Wrocław 
2012.

2. “Podręcznik poradnictwa i psychote-
rapii osób homoseksualnych i bisek-
sualnych” pod redakcją Ruperta M. 
Pereza, Kurta A. DeBorda i Kathleen 
J. Bieschke, wyd. Kampania Przeciw 
Homofobii, Warszawa 2014.

PODSUMOWANIE:

<cuadrado> Orientacja seksualna i  tożsamość płciowa są kwestiami mającymi 
niezwykle silny wpływ na zdrowie psychiczne jednostki między 
innymi z powodu tzw. stresu mniejszościowego, doświadczanego 
przez osoby odbiegające od tego, co powszechnie jest uznane za 
normę. 

<cuadrado> W populacji osób LGBT zaburzenia depresyjne, lękowe, myśli i próby 
samobójcze są częstsze niż w populacji ogólnej. 

<cuadrado> Właściwa opieka nad osobami LGBT nie powinna marginalizować 
problemów specyficznych dla tej grupy społecznej w imię źle rozu-
mianej poprawności politycznej. Ważne jest wyważenie postrzega-
nia wpływu orientacji seksualnej i tożsamości płciowej na zdrowie 
psychiczne z wpływem innych czynników środowiskowych i oso-
bowościowych.

<cuadrado> Jak w każdej sytuacji klinicznej, empatia, ciekawość i postawa nie-
oceniająca zostaną wynagrodzone poprawą relacji z pacjentem. n

praktyka
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„Dobra 
  zmiana” 

ustawy 
o ochronie 
zdrowia 
psychicznego?
Błażej Kmieciak
| Zakład Prawa Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Koniec 2015r. zaskoczył wiele osób. Wśród nich znaj-
dowało się zapewne sporo prawników. Mało kto bowiem, zaj-
mujący się prawem, mógł przypuszczać, że w ciągu zaledwie 
jednego tygodnia można: napisać, uchwalić oraz wprowadzić 
życie konkretną ustawę. Podobne tempo zmian jest jeszcze 
bardziej wyraźne w  momencie, w  którym przypomnimy so-
bie, jak długo polskiemu ustawodawcy zajęło skonstruowa-
nie przepisów odnoszących się do funkcjonowania w  Polsce 
systemu ochrony zdrowia psychicznego. Rok 2016 przynosi 
kolejną istotną rocznicę związaną z  polskim “prawem psy-
chiatrycznym”, w tym zwłaszcza z ustawą o ochronie zdrowia 
psychicznego. Pod koniec stycznia 2006r. w  poszczególnych 
szpitalach i oddziałach swoją pracę rozpoczęli pierwsi Rzeczni-
cy Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego. Ten temat był już 
poruszany na łamach „Psychiatry”, warto może jednak dodać, 
że praktyczna realizacja ustawowych zadań, jakie powierzono 
wspomnianym urzędnikom, zwróciła uwagę na istotne luki 
ustawy o  ochronie zdrowia psychicznego. W  tym kontekście 
zasadnym wydaje się zastanowić się, czy nie nadszedł już czas 
na modyfikację przepisów wspomnianego aktu prawnego.

Ach, ta ustawa
Ustawa o  ochronie zdrowia psychicznego funkcjonuje 

w polskim porządku prawnym od blisko 26 lat. Analizując pol-
ską doktrynę prawno-medyczną dostrzec można w  większo-
ści pozytywne opinie na temat wspomaganego dokumentu. 
Stanisław Dąbrowski i Janusz Pietrzykowski w wydanym 20 lat  
temu pierwszym komentarzu do ww. ustawy, wskazali iż jej 
zapisy w istocie godzą perspektywę medyczną oraz racje wy-
nikające z konieczności ochrony praw i wolności człowieka.

Ustawa o  ochronie zdrowia psychicznego odnosi się do 

tak szczególnych oraz trudnych sytuacji, jak za-
stosowanie przymusu fizycznego wobec pacjenta 
oraz przyjęcie/pozostawienie go w  szpitalu bez 
jego zgody. Podobne działania nieuchronnie koja-
rzyć się mogą z panowaniem nad drugim człowie-
kiem oraz prezentowaniem postawy paternalistycz-
nej w  najskrajniejszej postaci. Czytając jednak polską 
„ustawę psychiatryczną”, dojść można do wniosku, że 
u  jej źródła leży przede wszystkim szacunek dla 
godności drugiego człowieka. Tak „chętnie” pre-
zentowane w mediach działania przymusowe 
wobec osób chorych są w istocie wyjątkiem, 
którego celem nie jest panowanie nad pa-
cjentem, ale czasowe, konieczne zabezpie-
czenie go przed nim samym. 

Choć co pewien czas pojawiają się in-
formacje dotyczące na przykład długotrwa-
łego pobytu pacjenta w  podobnym oddziale, 
to jednak trudno uznać, iż były one wynikiem 
istotnych mankamentów i  wewnętrznych błędów 
ustawy psychiatrycznej. Należy pamiętać, że działania 
przymusowe zawsze są kontrolowane przez sądy.

Luki do zmiany
Postać sędziów wskazuje na wyjątkowy, wręcz 

specjalny charakter omawianego, prawnego do-
kumentu. W  polskim porządku prawnym tylko 
w  odniesieniu do psychiatrii dostrzec możemy 
sytuację, w  której to do szpitala osobiście udaje 
się sędzia, w celu zbadania legalności przyjęcia da-
nej osoby bez jej zgody. Już jednak na tym poziomie 
dostrzec można praktyczne problemy związane z podob-
nymi sędziowskimi interwencjami. Sędziowie nie są bowiem 
przygotowywani w trakcie studiów do kontaktu ze szczegól-
nym pacjentem, jakim jest osoba doświadczająca zaburzeń 
psychicznych. Obserwując podobne spotkania, dojść można 
do wniosku, iż od pół wieku nie straciły na ważności słowa 
prof. Antoniego Kępińskiego, który podkreślał, że kontaktując 
się z chorym, zawsze działamy na niego terapeutycznie lub an-
tyterapeutycznie. 

Przyjęcie bez zgody z perspektywy samego kształtu usta-
wy powoduje jednak, iż pojawiają się nie tylko pytania o cha-
rakterze relacyjnym, ale również formalno-prawnym, pytania 
które zarówno dla sędziów, jak i psychiatrów, łączyć się mogą 
z istotnymi wątpliwościami. 

Czasem wątpliwości rodzi nawet podstawowe pytanie; 
kto może być leczony w szpitalu psychiatrycznym bez swojej 
zgody? Analizując zapisy omawianej ustawy, odnajdujemy za-
równo art. 22, jak i 23, i 29. Z ich treści wynika, że przymuso-
we leczenie dotyczy przede wszystkim osób agresywnych lub 
autoagresywnych, u których stwierdzono chorobę psychiczną 
lub upośledzenie umysłowe. W innych wypadkach ustawa nie 
zezwala na leczenie. Możliwa jest wyłącznie dziesięciodniowa 
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obserwacja, mająca na celu dostrzeżenie, czy pacjent 
jest, czy też nie jest chory psychicznie (art. 24 ustawy). 

W tym miejscu rodzi się jednak kilka dodatkowych pytań:
- W  jaki sposób postąpić np z  pełnoletnią oraz auta-

gresywną osobą, u której stwierdzono autyzm? Co zrobić, jeśli 
osoba ta nie jest upośledzona umysłowo (wyraźnie prezentuje 
zachowania osoby w normie intelektualnej)? Autyzm nie jest 

chorobą psychiczną. Czy podobną osobę można przyjąć do 
szpitala bez jej zgody? W jakim trybie, na podstawie jakie-

go przepisu?
- Co w podobnym kontekście uczynić z pacjent-

ką, u  której stwierdzono zaburzenia odżywiania 
typu anoreksja? Osoba ta nie doświadcza psycho-
tycznych objawów. Pragnie jednak usilnie „zrzu-
cić kolejnych 10 kg”, co wg lekarzy doprowadzi 
ją do śmierci?

- Jak w  podobnych ujęciach interpretować 
otępienie. Czy zawsze jest to choroba psychiczna?

W  podobnym kontekście – w  Dylematach 
współczesnej psychiatrii – problem ten dostrzegał prof. 

Stanisław Pużyński. 

Dokonując krytycznej oceny treści polskiej „ustawy 
psychiatrycznej” napotykamy na kolejne luki. Zgodnie 
z  art. 28 omawianego dokumentu, personel szpitala 
posiada prawo do zatrzymania pacjenta w  szpitalu, 
mimo że wcześniej na leczenie wyraził on zgodę. Dzia-
łania takie wielokrotnie są podejmowane w  chwili, 
w której pacjent żąda wypisu, przy jednoczesnym pre-

zentowaniu objawów choroby psychicznej, które im-
plikować mogą pojawienie się zagrożenia dla niego lub 

innych osób. Analizując jednak treść przywołanego prze-
pisu, dostrzec można, iż powiązany on został w ustawie z art. 
23 (kluczowe jest tu rozpoznanie choroby psychicznej). W tym 
miejscu pojawia się jednak problem. Powiążmy bowiem art. 
28 z art. 24 ustawy. W tym przypadku, żądanie wypisu zgłasza 
osoba, u  której nie stwierdzono choroby psychicznej, a  jed-
nocześnie deklaruje ona np. chęć popełnienia samobójstwa, 
pojawiają się u niej myśli rezygnacyjne. W podobnej sytuacji, 
kolokwialnie rzecz ujmując, art. 28 „nie działa”. Lekarz widzi 
pacjenta, który potencjalnie zagraża sobie, lecz nie posiada 
formalnych podstaw do pozostawienia go w szpitala, wyraź-
nie widząc, iż zgłaszane np. samobójcze zamierzenia wynikają 
z poważnych zaburzeń osobowości.

 Brak działania dostrzec można również badając 
praktyczną realizację kierowania pacjentów do szpitala w try-
bie wnioskowym (art. 29 ustawy). Wspomniany już powyżej 
prof. Pużyński, w  ostatniej ze swoich książek zwracał uwagę, 
że szczególnym problemem jest w tym kontekście wykonanie 
postanowień sądów opiekuńczych. Jak podkreślał – co po-
twierdzają również opinie Rzeczników Praw Pacjenta Szpitala 
Psychiatrycznego – zdarzają się nadal sytuacje, w  których to 
dana osoba trafia bez swojej zgody do szpitala kilka miesięcy, 
bądź nawet lat(!) od dnia, w którym sąd wyda postanowienie 

ws skierowania jej do szpitala psychiatrycznego w przywoła-
nym trybie wnioskowym. W  tym miejscu nierzadko pojawia 
się słuszne pytanie psychiatrów: Czy istnieje uzasadnienie do 
podejmowania wobec wspomnianej osoby działań terapeu-
tycznych? Oczywistym jest, iż odpowiedź uzależniona jest od 
stanu klinicznego danej osoby. Zdarzyć się może jednakże sy-
tuacja, w  której do szpitala przywieziony zostanie pod przy-
musem osoba, która nie wykazuje żadnych objawów choroby 
psychicznej. Zostanie jednak przyjęta do szpitala z  racji na 
treść postanowienia sądu oraz wywiad rodzinny, wskazujący, 
iż kilka tygodni wcześniej prezentowała zachowanie wskazują-
ce na konieczność zastosowania leczenia szpitalnego. Czy po-
zostawienie takiej osoby w szpitalu – paradoksalnie – nie bę-
dzie bezprawnym pozbawieniem jej wolności? Co prawda na 
podobne działanie zgodę wyraził sąd, faktycznie jednak ustały 
przesłanki wskazujące na konieczność leczenia danej osoby.

Refleksje na przyszłość
Ustawa o  ochronie zdrowia psychicznego była już kilka-

krotnie nowelizowana. Kolejne zmiany w sposób istotny mo-
dyfikowały, m.in. zasady hospitalizacji w  ramach obserwacji 
psychiatrycznej, stosowanie przymusu bezpośredniego oraz 
kwestie związane z  ochroną praw i  wolności człowieka pod-
dawanego terapii. Przedstawione powyżej luki w omawianym 
akcie prawnym w  istocie nie są zjawiskiem wyjątkowym. Nie 
ma doskonałej ustawy. Każda bowiem ustawa wchodzi w re-
lacje z innymi aktami prawnymi. Ponadto wszystkie formalne 
przepisy prawne oddziałują w konkretnych sytuacjach i to po-
dobne „aktywności” pokazują najczęściej niedoskonałość da-
nego artykułu, który nie jest w stanie uwzględnić wszystkich 
życiowych kontekstów. Wydaje się jednak, iż po ponad dwu-
dziestu latach funkcjonowania w  Polsce ustawy o  ochronie 
zdrowia psychicznego, koniecznym wydaje się podjęcie deba-
ty dotyczącej zmiany wspomnianego dokumentu. 

Jędrzej Bujny słusznie zwraca uwagę, że omawiana usta-
wa posiada charakter szczególny. Wydaje się, iż w  podobny, 
szczególny sposób powinna być podejmowana dyskusja do-
tycząca jej modyfikacji. W Polsce, od pewnego czasu, kolejne 
gremia tworzą komisje kodyfikacyjne pracujące nad zmianą np. 
przepisów karnych, cywilnych lub rodzinnych. Być może warto 
stworzyć komisję, która w interdyscyplinarnym gronie pochyli 
się nad zawiłościami polskiego „prawa psychiatrycznego”. 

Ustawa o  ochronie zdrowia psychicznego nie jest zwy-
kłym aktem prawnym. Odnosi się do szczególnych, często 
trudnych sytuacji. Wydaje się, iż podobna komisja powinna 
podjąć pracę nad jej modyfikacją, którą poprzedzi solidna re-
fleksja prawna, medyczna oraz etyczna. n
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przywiązania (część 5)

Wewnętrzne 
modele robocze 
cezary Żechowski
| Katedra Psychologii Klinicznej, Instytutu Psychologii, 
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Aby opisać intrapsychiczne re-
prezentacje przywiązania, John Bowl-
by wprowadził pojęcie wewnętrznych 
modeli roboczych (internal working 
models). Pojęcie to jest w  pewnym za-
kresie analogiczne w stosunku do pojęć 
znanych z  psychoanalizy kleinowskiej 
– takich jak uwewnętrzniona relacja 
z  obiektem lub relacja z  obiektem we-
wnętrznym. Melania Klein oraz Joan 
Riviere superwizowały pracę kliniczną 
Bowlby’ego i  zapewne miały istotny 
wpływ na jego koncepcje teoretyczne, 
nawet wtedy, gdy prezentował on skraj-
nie odmienne stanowisko, jak np. wobec 
funkcji środowiska w  kształtowaniu się 
życia psychicznego dziecka. Wprowa-
dzenie koncepcji wewnętrznego modelu 
roboczego miało podkreślić dynamiczny 
(working) aspekt reprezentacji. Model ro-
boczy zwierał reprezentację siebie (self ), 
rodziców i relacji z nimi. Bowlby czasami 
określał go jako roboczy model self i ro-
dziców. „Dziecko – pisał – buduje mode-
le robocze swojej matki, jej sposobów 
komunikowania się z  nim i  zachowania 
wobec niego oraz porównywalny model 
swojego ojca. Równocześnie powstają 
komplementarne modele jego samego 
w interakcji z każdym z rodziców. Mode-
le te są budowane przez dziecko w ciągu 
kilku pierwszych lat życia i, jak sądzimy, 
wkrótce stają się istotnymi strukturami 
poznawczymi” (1988). 

Opierając się na obserwacjach 
i  badaniach dzieci i  rodziców, Bowlby 
doszedł do wniosku, że wewnętrzne 

modele robocze powstają w  wyniku 
doświadczeń dziecka w  prawdziwym 
świecie (real-life experience) na skutek 
wielokrotnych, codziennych interakcji 
z  rodzicami. Podejście to było zupełnie 
odmienne od dominującego w  latach 
60. w  psychoanalizie brytyjskiej kle-
inowskiego rozumienia rozwoju, które 
akcentowało fakt, iż małe dziecko wno-
si w świat własne destrukcyjne impulsy, 
popędy i  fantazje, a  interakcje z  rodzi-
cami, choć ważne, nie są aż tak istotne 
w kształtowaniu się jego wewnętrznego 
świata. 

Pojęcie wewnętrznego modelu ro-
boczego nawiązywało do prac brytyj-
skiego neurobiologa J.Z. Younga (1964) 
i  filozofa Kenetha Creika (1943). Creik 
odwołując się do teorii ewolucji postulo-
wał, że organizm chcąc zwiększyć szan-
se przeżycia musi generować w  swoim 
umyśle „wewnętrzne modele robocze”. 
Modele te odwzorowują jego interakcję 
ze środowiskiem, służą mu do oceny 

skutków działania oraz testowania alter-
natywnych konsekwencji własnych za-
chowań. Young zwracał natomiast uwa-
gę, że mają one reprezentację w mózgu, 
i że składają się z mniejszych jednostek, 
które nie przypominają struktury repre-
zentowanej, ale złożone w  całość, two-
rzą kompletny model roboczy (Bowlby 
1969). Zdaniem Younga i  Bowlby’ego 
struktura ta przypomina mapę, ale jest 
bardziej dynamiczna, ponieważ pozwa-
la na „przeprowadzanie w  głowie cze-
goś na kształt eksperymentów na małą 
skalę”, których skutkiem jest symulacja 
i przewidywanie konsekwencji interakcji. 

Wewnętrzny model roboczy skła-
dałby się zatem z  dwóch części – orga-
nizmicznej oraz środowiskowej. Część 
środowiskowa opierałaby się na sku-
mulowanym doświadczeniu i  jego re-
prezentacjach, część organizmiczna 
na samowiedzy, znajomości własnych 
wzorów zachowań i możliwości (Bowlby 
1969). Zdaniem Bowlby’ego wewnętrzne 
modele robocze są uniwersalnymi mo-
delami interakcji organizmu ze środo-
wiskiem i  nie ograniczają się do modeli 
przywiązaniowych. Jednakże w obszarze 
jego zainteresowań badawczych znajdo-
wały się wyłącznie te ostatnie.

Jak wspomnieliśmy wyżej, przywią-
zaniowe wewnętrzne modele robocze 
zawierają w  sobie reprezentację rodzi-
ców oraz reprezentację siebie same-
go (self ). W  reprezentacjach rodziców 
zgromadzone są informacje o  tym, kim 
są rodzice (figury przywiązania), gdzie 
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mogą być odszukani, w  jaki sposób są 
dostępni i czego można oczekiwać z ich 
strony (Bretherton 2008)). Reprezentacje 
siebie odzwierciedlają wg Bowlby’ego 
obraz dziecka jaki posiadają jego rodzi-
ce. Innymi słowy dziecko tworzy wize-
runek własnego ja (self ) opierając się na 
wizerunku, który wcześniej uformował 
się w  umyśle rodzica. Donald Winnicott 
zawarł podobną myśl w swej pracy „Lu-
strzana rola matki i  rodziny w  rozwoju 
dziecka” (1971), stwierdzając, że „w  roz-
woju emocjonalnym jednostki rolę lu-
stra odgrywa najpierw twarz matki”. Zda-
niem Bowlby’ego obraz siebie powstaje 
nie tylko poprzez to, w jaki sposób dziec-
ko jest traktowane przez rodziców, ale 
również, w  jaki sposób rodzice mówią 
do dziecka. W  badaniach Mary Main 
cytowanych przez Bowlby’ego (1988), 
rodzice dzieci z  ufnym wzorcem przy-
wiązania angażowali się w  swobodnie 
płynącą konwersację, powiązaną z wyra-
żaniem emocji i poruszaniem ważnych 
osobistych tematów, podczas gdy ro-
dzice dzieci przywiązanych nieufnie 
ograniczali rozmowy, poruszali tematy 
bezosobowe i unikali odnoszenia się do 
emocji. 

Zdaniem Bowlby’ego te nakładają-
ce się na siebie, wielokrotne interakcje 
prowadzą do wytworzenia modeli, które 
przyjmowane są przez dziecko za oczy-
wiste, mają tendencję do uogólniania się 
i  operują na poziomie nieświadomym. 
Ich funkcja jest adaptacyjna i polega na 
przewidywaniu interakcji z  rodzicem 
w  kontekście aktywacji systemów przy-
wiązaniowych. 

Roboczy, czyli dynamiczny charak-
ter wewnętrznych modeli nie ogranicza 
się tylko do „eksperymentu w  głowie”. 
Jego rolą jest również aktualizacja do-
świadczeń w  interakcji z  figurami przy-
wiązania. Aktualizacja doświadczeń 
przywiązaniowych zakłada, że obok 
doświadczeń dawnych powstają repre-
zentacje doświadczeń nowych. Czy za-
tem wewnętrzny model roboczy może 
się zmieniać? Czy nowe doświadczenia 
przekształcają istniejący model? (Prior, 
Glaser 2006). Zdaniem Bowlby’ego 
przekształcenie modelu nie jest łatwe 
ze względu na jego nieświadomy i zge-
neralizowany charakter. Dokonuje się 
ono powoli, zwykle nie jest całościo-
we, a czasem w ogóle nie jest możliwe. 
W  przypadku przywiązania ufnego re-
gularne uaktualnianie modelu poprzez 
swobodną komunikację pomiędzy mat-
ką i  dzieckiem prowadzi do rozumienia 

różnic pomiędzy sobą i innym. U dziecka 
pojawia się wtedy świadomość „punktu 
widzenia innego, jego celów uczuć i  in-
tencji, tak że każda ze stron potrafi przy-
stosować własne zachowanie do drugiej 
strony i w pewnym zakresie możliwe jest 
negocjowanie zrównania celów (tzw. ko-
rekcje celów) obu stron” – pisał Bowlby. 
Uaktualnianie jest zatem przystosowa-
niem do nowych, coraz bardziej złożo-
nych wzorców interakcji.

W  przypadku nieufnych wzorców 
przywiązania sytuacja zmienia się zasad-
niczo. W  wewnętrznych modelach ro-
boczych zaczynają rozwijać się obrony, 
które z jednej 

strony służą 
przystosowaniu dziecka do zakłóconej 
interakcji z  rodzicem (nadmierna sepa-
racja, trauma, chaotyczna komunika-
cja i  in.), z  drugiej strony prowadzą do 
zniekształceń poznawczych zarówno 
w  aspekcie własnego self, jak doświad-
czenia innego. Opisując obronną organi-
zację wewnętrznych modeli roboczych, 
Bowlby dystansował się od nomenkla-
tury psychoanalitycznej i  starał się na-
wiązywać do języka teorii poznawczej. 
Mimo, iż nie stosował takich pojęć jak 
wyparcie lub rozszczepienie, jego kon-
cepcje nawiązują właśnie do nich. Sfor-
mułowanie poznawcze mechanizmów 
obronnych otwierało wg Bowlby’ego 
nowe perspektywy badawcze i terapeu-
tyczne. Inge Bretherton i  Kristine Mun-
holland (2008) identyfikują w  pismach 
Bowlby’ego opisy dwóch rodzajów 
obron. Pierwszym z  nich jest obronne 
wykluczenie (defensive exclusion). 
Proces ten, analogiczny do wyparcia, 
polega na „systematycznym wyklucze-
niu z  dalszego przetwarzania ‘pewnych 

istotnych dla jednostki informacji’ cał-
kowicie lub w długim okresie czasu”. Po-
wstaje on w sytuacji odrzucenia dziecka 
przez rodzica z  powodu intensywnego 
wzbudzenia systemu przywiązaniowe-
go lub też karania dziecka za posiadanie 
wiedzy o  rodzicu, której to rodzic nie 
akceptuje. Autorki cytują za Bowlby’m 
opis przypadku wykorzystania seksu-
alnego, w  którym dziecko rozwija dwa 
wewnętrzne modele robocze. Pierwszy 
model jest zgodny z  życzeniem rodzica 
– zawiera jego idealny obraz; drugi zaś, 
oparty na doświadczeniu dziecka, zosta-
je obronnie wykluczony. Oba wewnętrz-
ne modele pozostają niekompatybilne, 

przy czym model wykluczony nie ule-
ga aktualizacji, za to ciągle prze-

jawia się w życiu dorosłym. 
Drugim procesem jest 

segregacja systemów 
(segregation of sys-
tems). Proces ten, ana-
logiczny do dysocjacji, 
opiera się na podziale 
w  obrębie self. Każde 
z wielu self jest oddzie-
lone od innych i posia-

da swój własny model 
roboczy. W  określonym 

czasie dominuje na ogół 
jedno self, ale dominacje 

mogą się zmieniać. Przykład 
podany przez Bowlby’ego i  cyto-

wany przez ww. autorki dotyczy dziew-
czynki negującej przeżywanie żałoby po 
śmierci matki, ale aktywnie poszukującej 
jej w stanach fugi. W tym przypadku dwa 
konfliktowe modele robocze aktywują 
się w  następujących po sobie sekwen-
cjach.

Inni autorzy, np. George i Solomon 
(2008) identyfikują w  pismach Bowlby-
’ego opisy takich strategii obronnych 
jak dezaktywacja (deactivation), po-
legająca na przerzucaniu uwagi poza 
zdarzenia, wspomnienia i  uczucia przy-
wiązaniowe oraz rozłączenie poznaw-
cze (cognitive disconnection), którego 
istotą jest odłączenie stresu związanego 
z przywiązaniem od jego źródła.

Koncepcja wewnętrznych modeli 
roboczych znalazła zastosowanie psy-
choterapii, w  procedurach badawczych 
opisujących wzorce i style przywiązania 
oraz, co bardzo interesujące, w  bada-
niach nad neurobiologią przywiązania. 
Tematy te będą przedmiotem kolejnych 
artykułów tej serii.n

Piśmiennictwo u autora.
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Chcemy zaprosić Państwa do wspólnej dyskusji 
o tym, na czym polega w ostatnich latach rewolucja
w psychoterapii – będziemy mogli posłuchać
światowej sławy naukowców, psychoterapeutów 
i badaczy mówiących o nowych ideach i badaniach
oraz o ich przełożeniu na codzienną praktykę
kliniczną.

Udało nam się zaprosić wyjątkowych gości –
najwybitniejszych przedstawicieli re�eksji badawczej 
nad psychoterapią. Ci znani na całym świecie uczeni 
i klinicyści będą rozmawiali o tym, jak odkrycia 
neuronauki zmieniają nasze rozumienie
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i kierunku oddziaływań psychoterapeutycznych.
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Konferencja odbędzie się w Warszawie 10-12 
czerwca 2016. Cele i  zamierzenia konferencji są 
sformułowane bardzo ambitnie, na poziomie zmia-
ny istniejącego stanu rzeczy, rewolucji i przełomu, 
co w zasadzie „jak w banku” gwarantują zaprosze-
ni goście konferencji – osoby, które już tej zmiany 
dokonały lub dokonują i mają zapewnione miejsce 
w  podręcznikach psychiatrii i  psychoterapii, oraz 
których dokonania przekładają się już obecnie na 
proces rozwoju tych dziedzin oraz sposób pracy kli-
nicystów na całym świecie.

Wśród zaproszonych wykładowców są ludzie, 
którzy zmienili świat psychiatrii. To przede wszyst-
kim Profesor Nancy Andreasen, której myślami 
jako psychiatrzy myślimy na co dzień, wkuwamy 
do egzaminu, a następnie posługujemy się tym, co 
prof. Andreasen zapoczątkowała w swoim umyśle, 
traktujemy to jako swój własny sposób myślenia, 
opieramy się na tym lecząc pacjentów ze schizofre-
nią. Myślimy często o pacjentach, o lekach, o trud-
nościach terapeutycznych w  kontekście objawów 
negatywnych w schizofrenii. Artykuł Nancy Andre-
asen z 1982 „Objawy negatywne schizofrenii” poru-
szył lawinę w całej światowej psychiatrii i był cyto-
wany 2000 razy. Potem była ona już tylko bardziej 
twórcza i kreatywna, czym w powiązaniu z psychia-
trią zajmuje się do dziś. A  także neuroobrazowa-
niem zaburzeń psychicznych…

…neurobrazowanie  
plus psychoanaliza

Są ludzie, którzy zmieniają psychiatrię, psy-
choterapię, całe pole wiedzy, którym się zajmuje-
my na co dzień. I robią to teraz, na naszych oczach. 
To Mark Solms, twórca neuropsychoanalizy, prze-
wodniczący Międzynarodowego Towarzystwa 
Neuropsychoanalitycznego. Człowiek, który zapo-
czątkował rewolucję, kiedy, gdzieś około 1986 roku 
napisał list do Olivera Sacksa (autora „Przebudzeń”, 
„Muzykofilii”, „Człowieka, który pomylił swoją żonę 
z kapeluszem”) i uruchomił proces, który po deka-
dach głęboko zmienia całe oblicze psychoterapii, 
psychiatrii, psychoanalizy. W  tej chwili wszystko 
jest już neuro-, jak neuropsychoanaliza, neurop-
sychiatria, neuropsychoterapia. Mark Solms zmie-
nia te dziedziny łącząc, inspirując do znajdowania 
naukowych dowodów, weryfikując, udowadniając, 
że nie ma przepaści pomiędzy wiedzą neurobiolo-
giczną, a  psychoanalityczną, psychodynamiczną 
i psychoterapeutyczną. Łączy w sposób sensowny 
i odkrywczy psychoterapię z neuroobrazowaniem, 
teorie i  pojęcia sformułowane przez Zygmunta 
Freuda z odzwierciedlającym ich mózgowe odsło-
ny rezonansem magnetycznym. 

Fred Guterl napisał o  pracy neuropsycho-
nalizy w  amerykańskim Newsweeku (2002): „Nie 
chodzi o to, aby udowodnić, że Freud mylił się lub 
miał rację, ale raczej o  dokończenie pracy” [19]. 
I to jest ważny cel, dokonanie syntezy wiedzy w jej 
różnych, często wydawałoby się odległych aspek-
tach. A koncepcje psychoanalityczne wykorzystu-
je psychoterapia psychodynamiczna…

… psychoterapia psychodyna-
miczna ugruntowuje dowody 
swojej skuteczności

To Jonathan Shedler. Jest on światowej sławy 
psychoterapeutą i  badaczem, aktualnie pracują-
cym na stanowisku Clinical Associate Professor of 
Psychiatry w Szkole Medycznej Uniwersytetu Colo-
rado (University of Colorado School of Medicine). 

Zgodnie z powiedzeniem  
Alfreda Hitchcocka „Film powinien 
zaczynać się od trzęsienia ziemi, 
potem zaś napięcie ma nieprze-
rwanie rosnąć”, po pierwszej kon-
ferencji Naukowego Towarzystwo 
Psychoterapii Psychodynamicznej 
(NTPP) dotyczącej „Miłości roman-
tycznej” – NTPP zaprasza na drugą, 
zatytułowaną „Rewolucja w psy-
choterapii? Nowe badania, idee, 
praktyka.”

Są ludzie, którzy 
zmieniają psychiatrię, 
psychoterapię, całe 
pole wiedzy, którym 
się zajmujemy na co 
dzień. I robią to teraz, 
na naszych oczach. 

Dlaczego psychiatra powinien 
uczestniczyć w konferencji

„Rewolucja w psychoterapii”?
Sławomir Murawiec
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kliniczną.

Udało nam się zaprosić wyjątkowych gości –
najwybitniejszych przedstawicieli re�eksji badawczej 
nad psychoterapią. Ci znani na całym świecie uczeni 
i klinicyści będą rozmawiali o tym, jak odkrycia 
neuronauki zmieniają nasze rozumienie
świadomości i nieświadomości, psychopatologii 
i kierunku oddziaływań psychoterapeutycznych.

Będzie ciekawie i rewolucyjnie, zapraszamy
serdecznie.

Zarząd NTPP, Komitet Programowy:

Przewodniczący Sławomir Murawiec,
Anna Król-Kuczkowska,
Paweł Malinowski,
Zo�a Milska-Wrzosińska,
Renata Moraczewska,
Krystyna Sosnowska,
Cezary Żechowski.

NASI PRELEGENCI:

Mark Solms

•   "Pamiętanie i powtarzanie - lekcje
       płynące z i dla neuronauki."

Nancy Andreasen

•   "Pacjent jako osoba - poza
       psychofarmakologią."

Jonathan Shedler

•   "Skuteczność psychoterapii
       psychodynamicznej - leczenie rozmową
       w erze praktyki opartej na dowodach."

Patricia Coughlin

•   "Praca nad głęboką zmianą 
       w Intensywnej Krótkoterminowej
       Psychoterapii Dynamicznej.
       6 zasad dynamiki mózgu i ich
       zastosowanie w pracy klinicznej."

10-12 CZERWCA | WARSZAWA, 2016
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konferencje

Jego zainteresowania naukowe skupiają się na oce-
nie skuteczności psychoterapii psychodynamicznej 
oraz badaniach nad zaburzeniami osobowości. 
Wraz z  Drew Westenem stworzył unikalną proce-
durę diagnozy zaburzeń osobowości SWAP (She-
dler–Westen Assessement Procedure) pozwalającą 
na dymensjonalne i  kategorialne diagnozowanie 
zaburzeń osobowości (polska wersja C. Żechowski 
i  wsp. 2009). Diagnoza powstała jako efekt wielo-
letniej współpracy z szerokimi grupami klinicystów 
(zaangażowanych ok. 2000 specjalistów). Jest me-
todą typu Q-sort i opiera się na analizie objawów, 
zachowań, emocji, funkcji poznawczych i  mecha-
nizmów obronnych. SWAP pozwala na śledzenie 
zmian w procesie psychoterapii oraz wyodrębnia-
nie klasterów pacjentów wg podobieństwa cech 
osobowości. Liczne badania potwierdziły użytecz-
ność kliniczną i  badawczą SWAP oraz jej wysoką 
jakość w badaniach psychometrycznych, a od 2008 
r. procedura ta stała się częścią Psychodynamicz-
nego Podręcznika Diagnostycznego (PDM). Wśród 
badań J.Shedlera szczególne znaczenie mają prace 
poświęcone efektywności psychoterapii psychody-
namicznej, w  których dowiódł on, że psychotera-
pia ta jest oddziaływaniem opartym na dowodach 
(EBT). Aktualnie poza pracą naukową J. Shedler 
zajmuje się superwizją psychologów, psychiatrów 
i  psychoanalityków, jest też konsultantem amery-
kańskich agencji rządowych oraz profesjonalistów 
w zakresie zdrowia psychicznego na całym świecie.

Psychoterapia psychodynamicz-
na się zmienia i rozwija. 

O  tym opowie dr Patricia Coughlin. psy-
cholog, badaczka i  psychoterapeutka, ceniona 
i znana na świecie przedstawicielka i nauczycielka 
Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Psy-
chodynamicznej (ISTDP). Jest autorką cenionych 
publikacji, m.in. wydanej po polsku „Intensywnej 
Krótkoterminowej Psychoterapii Psychodyna-
micznej.” Od lat wykłada i prowadzi superwizje na 
całym świecie. Jej badania, jak również badania 
prof. Alana Abbassa dowiodły skuteczności ISTDP. 
Podstawowym celem tej metody jest udzielenie 
pacjentowi pomocy w  pokonaniu oporu przed 
doświadczaniem prawdziwych, głębokich uczuć 
dotyczących teraźniejszości i przeszłości. Stosowa-
na technika pracy terapeutycznej jest intensywna, 
ponieważ pomaga pacjentowi w przeżyciu owych 
odsuwanych uczuć - na takim stopniu głębokości, 
jaki tylko jest możliwy. Jest krótkoterminowa, po-
nieważ pozwala na przeżycie tego doświadczenia 
w  możliwie najkrótszym czasie i  jest dynamiczna, 
ponieważ zakłada pracę z  nieświadomymi siłami 
oraz z uczuciami przeniesieniowymi. Sama terapia 
została rozwinięta w  latach 60. przez Habiba Da-
vanloo, psychiatrę i  psychoanalityka, który posta-
nowił zrozumieć, dlaczego tradycyjna psychoanali-
za nie zawsze przynosi efekty. Obserwując nagrane 

sesje minuta po minucie, ustalił, tak precyzyjnie jak 
to możliwe, jaki rodzaj interwencji terapeutycznych 
pozwala pacjentowi przełamać opór przed do-
świadczaniem głębokich uczuć oraz przed nawią-
zaniem bliskiej emocjonalnie relacji. O tym właśnie 
opowie na konferencji dr Coughlin.

I są wydarzenia, w czasie których można spo-
tkać te osoby, włączyć się w wymianę myśli i poczuć 
wiatr nadchodzącej rewolucji. Takim wydarzeniem 
jest w 2016 roku konferencja Naukowego Towarzy-
stwo Psychoterapii Psychodynamicznej (NTPP).

Zarówno psychiatria jak i psychoterapia będą 
się zmieniać w związku z codzienną rewolucją, jaka 
dokonuje się w  ostatnich dekadach. Ta rewolucja 
odbywa się poprzez napływ informacji, które zmie-
niają najpierw naszą wiedzę, a  potem praktykę.  
Naukowość psychoterapii, dowody na jej biolo-
giczne działanie na strukturę i  różne funkcje mó-
zgu, wiedza o  procesach pamięci deklaratywnej 
i proceduralnej, rozumienie procesów konsolidacji, 
a przede wszystkim konsolidacji pamięci jako klu-
czowych dla wywołania zmiany i  leczenia pacjen-
tów – to wszystko zapowiada wykład Marka Solmsa. 
Tematem ostatniej konferencji neuropsychoana-
litycznej, która odbyła się w Amsterdamie w 2015 
roku, była właśnie próba odpowiedzi na pytania 
dotyczące dwóch fundamentalnych dla psychiki 
procesów: z  jednej strony zmiany plastyczności, 
modyfikacji zapisanych w  pamięci treści i  zmiany 
utrwalonych zachowań – a  z  drugiej przymusu 
powtarzania, odtwarzania w psychice i w zachowa-
nych tego, co zostało zapisane w  wyniku traumy. 
Tu podstawowym tematem była rekonsolidacja 
pamięci, jako cel leczenia i nośnik zmiany psychicz-
nej. Rekonsolidacja to proces, poprzez który dawne 
ślady pamięciowe, przywołane na nowo, wchodzą 
w  stan labilności i  mogą być ponownie zapamię-
tywane, jednak już w  nowej, zmienionej formie. 
Nowo nabyte ślady pamięciowe pamięci długoter-
minowej są początkowo labilne i  podlegają, pro-
cesowi konsolidacji, w wyniku którego zamieniają 
się we wspomnienia przechowywane w  pamięci.  
Jednak po takiej stabilizacji i utrwaleniu mogą po-
nownie wejść w  stan, w  którym stają się płynne 
i  mogą podlegać zmianom, procesowi rekonso-
lidacji. To właśnie chcielibyśmy uzyskać w  trakcie 
psychoterapii. Różne rodzaje pamięci mają róż-
ne granice procesu konsolidacji, różne podstawy 
neuronalne i  zróżnicowane cechy. Identyfikacja 
mechanizmów rekonsolidacji traumatycznych 
wspomnień lub wspomnień o  treści negatywnej 
jest ważna w kontekście leczenia, może stanowić 
wyjaśnienie niektórych aspektów leczenia tera-
peutycznego i  analitycznego i  mogłaby pomóc 
w jego ulepszeniu poprzez dokładniejszą wiedzę 
na temat zasad działania tych procesów. 

To tylko jeden z  przykładów tematów, które 
zostaną poruszone w trakcie konferencji „Rewolu-
cja w psychoterapii? Nowe badania, idee, prakty-
ka.” n

Zarówno psychiatria 
jak i psychoterapia 

będą się zmieniać 
w związku z codzienną 

rewolucją, jaka doko-
nuje się w ostatnich 

dekadach.  
Ta rewolucja odbywa 

się poprzez napływ 
informacji, które 

zmieniają najpierw 
naszą wiedzę, a potem 

praktykę.

Są wydarzenia, w czasie 
których można  

spotkać te osoby, 
włączyć się w wymianę 

myśli i poczuć wiatr 
nadchodzącej  

rewolucji.  
Takim wydarzeniem 

jest w 2016 roku  
konferencja Naukowe-

go Towarzystwo Psy-
choterapii Psychodyna-

micznej (NTPP).

Więcej informacji 
na stronie: 
psychoterapiaszkolenia.pl
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praktykaSkuteczność 
i bezpieczeństwo 
pregabaliny w leczeniu 
zaburzeń lękowych
Karolina Kołosowska

Zaburzenia lękowe, obok zaburzeń 
depresyjnych, należą do najbardziej 
rozpowszechnionych problemów 
zdrowia psychicznego. Według 
Klasyfikacji Zaburzeń Psychicznych 
i Zachowania ICD-10 do zaburzeń 
lękowych zalicza się fobie – w tym 
fobię społeczną, agorafobię oraz  
fobie specyficzne, zaburzenia  
lękowe z napadami lęku, zaburzenia 
lękowe uogólnione oraz zaburzenia 
stresowe pourazowe. Najwyższą 
skuteczność leczenia zaburzeń 
lękowych uzyskuje się przy łączeniu 
oddziaływań psychoterapeutycz-
nych i farmakoterapii, niemniej 
jednak metody te mogą być także 
stosowane oddzielnie.

Pierwszą grupą leków, która okazała się przydatna w le-
czeniu zaburzeń lękowych są pochodne benzodiazepiny. Ze 
względu na wysoki potencjał uzależniający są one aktualnie 
preferowane w doraźnym łagodzeniu objawów somatycznych 
i psychicznych lęku oraz w terapii krótkoterminowej zaburzeń 
lękowych i bezsenności. W przewlekłej terapii zaburzeń lęko-
wych najczęściej stosuje się leki z grupy leków przeciwdepre-
syjnych, przede wszystkim inhibitory wychwytu zwrotnego 
serotoniny - SSRI oraz o te nasilające jednocześnie przekaźnic-
two serotoninergiczne i noradrenergiczne. 

Leki przeciwpadaczkowe 
w zaburzeniach lękowych

Leki przeciwpadaczkowe stosuje się coraz częściej jako 
alternatywę wobec „klasycznych” leków anksjolitycznych lub 
w  terapii skojarzonej. Najwięcej badań klinicznych dotyczy 
tych związków, których mechanizm działania związany jest 
z  nasilaniem przekaźnictwa GABA-ergicznego, którego hipo-
funkcję uważa się za jedną z hipotetycznych przyczyn powsta-
wania zaburzeń lękowych. Jedynym jak dotąd lekiem prze-
ciwpadaczkowym, który został zarejestrowany do leczenia 
zaburzeń lękowych jest pregabalina. Została ona zarejestro-
wana w  2006 roku przez Komisję Europejską do stosowania 
w leczeniu uogólnionych zaburzeń lękowych u dorosłych [1]. 
Wieloośrodkowe, randomizowane badania kliniczne potwier-
dziły również jej skuteczność w leczeniu fobii społecznej [2].

Mechanizm działania pregabaliny
Pregabalina jest strukturalnym analogiem głównego 

hamującego neuroprzekaźnika w  OUN – kwasu γ-amino-
masłowego – GABA. Jej mechanizm działania polega na wią-
zaniu się z pomocniczą podjednostką - α2δ zlokalizowanych 
presynaptycznie napięciozależnych kanałów wapniowych, co 
skutkuje redukcją przepływu jonów wapnia i  zmniejszeniem 
uwalniania neuroprzekaźników pobudzających do przestrze-
ni synaptycznej. Pregabalina nie wykazuje powinowactwa do 
receptorów GABA, jak również nie wywiera bezpośredniego 
działania GABA-ergicznego. Lek w praktyce klinicznej wykazu-
je działanie przeciwdrgawkowe, analgetyczne i anksjolityczne. 
Pregabalina jest wskazana w leczeniu skojarzonym napadów 
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częściowych, które są lub nie są wtórnie uogólnione oraz w le-
czeniu bólu neuropatycznego pochodzenia obwodowego 
i ośrodkowego u osób dorosłych. 

Farmakokinetyka
Pregabalina po podaniu doustnym na czczo osiąga mak-

symalne stężenie we krwi po 1 h, pokarm wydłuża ten czas do 
około 2,5 h, ale nie wpływa istotnie na stopień wchłaniania 
leku. Czas półtrwania leku wynosi około 6 h, po podaniu da-
wek wielokrotnych stan stacjonarny jest osiągany po 24–48 h. 
Pregabalina nie wiąże się z białkami osocza i nie wpływa na ak-
tywność enzymów układu CYP450. 98% dawki wydalane jest 
z  moczem w  postaci niezmienionej. N-metylowa pochodna 
pregabaliny – główny metabolit obecny w  moczu – stanowi 
0,9% dawki i  jest nieaktywna biologicznie. Klirens osoczowy 
i  nerkowy pregabaliny są wprost proporcjonalne do klirensu 
kreatyniny. 

Skuteczność i bezpieczeństwo w GAD
Liczne wieloośrodkowe, randomizowane badania klinicz-

ne z  użyciem placebo i  zastosowaniem metody podwójnie 
ślepej próby potwierdzają skuteczność pregabaliny w leczeniu 
zaburzeń lękowych uogólnionych [1]. U pacjentów przyjmują-
cych pregabalinę w dawkach 200-450 mg na dobę obserwo-
wano poprawę kliniczną w  zakresie nasilenia psychicznych 
i  somatycznych objawów lękowych mierzonych za pomocą 
Skali Lęku Hamiltona już w pierwszym tygodniu badania w po-
równaniu do grupy, która otrzymywała placebo [3]. Poprawa 
utrzymywała się w kolejnych punktach czasowych 6-tygodnio-
wej obserwacji. Najczęściej obserwowane działania niepożą-
dane pregabaliny obejmowały zawroty głowy oraz nadmierną 
sedację, jednak odsetek pacjentów, którzy przerwali leczenie 
z  powodu działań niepożądanych nie różnił się od odsetka 
pacjentów w grupie przyjmującej placebo (9-13% vs 8%). Pre-
gabalina w dawkach 150-600 mg na dobę okazała się również 
lekiem skutecznym i  bezpiecznym w  leczeniu zaburzeń lęko-
wych uogólnionych u osób powyżej 65 roku życia [4].

W dwóch randomizowanych, podwójnie zaślepionych ba-
daniach klinicznych z użyciem placebo i  leku referencyjnego 
efekt przeciwlękowy pregabaliny w dawkach 300-600 mg na 
dobę był porównywalny do efektów wywoływanych przez po-
chodne benzodiazepiny – alprazolam i lorazepam [5,6]. U pa-
cjentów z  nasiloną bezsennością w  przebiegu uogólnionych 
zaburzeń lękowych pregabalina w  dawkach 300-600 mg na 
dobę wykazywała silny efekt przeciwlękowy w porównaniu do 
placebo oraz istotnie redukowała bezsenność [7]. W przypad-
ku dawki 150 mg nie obserwowano jednak istotnego efektu 
terapeutycznego. Pregabalina w dawkach 400 mg i 600 mg na 
dobę okazała się również podobnie skuteczna jak wenlafak-
syna w dawce 75 mg w zmniejszaniu nasilenia objawów lęku, 
poza tym normalizowała sen i wpływała korzystnie na nastrój 
[8]. Efekt kliniczny pregabaliny obserwowany był już w pierw-
szym tygodniu leczenia, podczas gdy zmniejszenie nasilenia 
objawów lękowych podczas leczenia wenlafaksyną następo-

praktyka

wało najwcześniej po 2 tygodniach od włączenia leku. U pa-
cjentów z  zaburzeniami lękowymi uogólnionymi, u  których 
nie obserwowano wystarczającej odpowiedzi terapeutycznej 
na leki z grupy SSRI i SNRI, dołączenie pregabaliny pozwoliło 
uzyskać lepszy efekt terapeutyczny niż stosowanie tych leków 
w monoterapii [9].

Pregabalina w fobii społecznej
Skuteczność pregabaliny w  leczeniu fobii społecznej 

została oceniona w  dwóch randomizowanych badaniach kli-
nicznych z użyciem placebo i podwójnie ślepą próbą [10,11]. 
Pregabalina w  dawce dobowej 600 mg istotnie redukowała 
nasilenie lęku mierzonego za pomocą Skali Lęku Społecznego 
Leibowitza – obserwowano poprawę także w podskalach na-
silenia lęku społecznego i unikania sytuacji społecznych [11]. 
Efekt przeciwlękowy pregabaliny ujawniał się już w pierwszym 
tygodniu stosowania. Dawki 150 mg, 300 mg i 450 mg na dobę 
nie wywoływały większego efektu terapeutycznego niż place-
bo [10,11].

Tolerancja pregabaliny
Pregabalina stosowana w  leczeniu zaburzeń lękowych 

uogólnionych i  fobii społecznej okazała się lekiem dobrze 
tolerowanym [1,2]. W  krótkoterminowych badaniach klinicz-
nych najczęściej zgłaszane działania pregabaliny u pacjentów 
z uogólnionymi zaburzeniami lękowymi obejmowały zawroty 
głowy (31%), nadmierną sedację (29%), suchość w jamie ust-
nej (15%), nieostre widzenie (8%) oraz zaburzenia koordynacji 
(7%) [1]. Obserwowane działania niepożądane leku charakte-
ryzowało łagodne lub umiarkowane nasilenie, pojawiały się 
one najczęściej w okresie zwiększania dawki leku, po czym sa-
moistnie ustępowały. W trakcie trwającej rok terapii pregaba-
liną w dawkach dobowych 150-600 mg u pacjentów z uogól-
nionymi zaburzeniami lękowymi, fobią społeczną i zespołem 
lęku napadowego najczęściej obserwowano zawroty głowy 
(12,5%), senność (7,6%), przyrost masy ciała (5,5%), bóle głowy 
(5,3%) oraz bezsenność (4,7%) [12]. Nie zanotowano istotnego 
wpływu pregabaliny na parametry życiowe, takie jak ciśnienie 
tętnicze, tętno, liczbę oddechów. Ciężkie działania niepożą-
dane pregabaliny raportowane były w niewielkiej liczbie i do-
tyczyły one pacjentów ze współistniejącymi zaburzeniami ze 
strony układu sercowo-naczyniowego i objawiały się istotnym 
pogorszeniem stanu klinicznego. 

Wpływ na funkcje poznawcze
Dyskusyjny jest wpływ pregabaliny na funkcje poznawcze 

- w  badaniach klinicznych raportowano subiektywne poczu-
cie osłabienia funkcji poznawczych, zwłaszcza funkcji pamięci. 
U  zdrowych ochotników obserwowano wpływ pregabaliny 
w  dawce 600 mg na dobę na wykonanie podtestu Symbole 
Cyfr Skali Inteligencji Wechslera, Testu Stroopa oraz Testu Flu-
encji Słownej [13]. Gdy lek był podawany w  dawce 450 mg, 
wpływ na funkcje poznawcze przejawiał się przede wszystkim 
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pogorszeniem uwagi związanym z sedacją, ale znaczenie kli-
niczne tego efektu było poddane w wątpliwość. Niemniej jed-
nak, niekorzystny wpływ pregabaliny na funkcje poznawcze 
jest istotnie mniejszy niż stosowanego przewlekle alprazola-
mu w dawce 1 mg na dobę, który istotnie upośledzał wykona-
nie większości testów neuropsychologicznych w porównaniu 
do placebo i pregabaliny [14]. 

Zasady stosowania 
Leczenie pregabaliną w uogólnionych zaburzeniach lęko-

wych zaleca się rozpocząć od 150 mg na dobę. W zależności 
od odpowiedzi klinicznej na lek i jego tolerancji dawkę można 
zwiększyć do 300 mg po upływie 3-7 dni. Za maksymalną daw-
kę dobową uważa się 600 mg, podawaną w dawkach podzie-
lonych. U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek redukcję 
dawki należy przeprowadzić zgodnie z klirensem kreatyniny. 
Lek może wywoływać zawroty głowy i senność, co może upo-
śledzać zdolność prowadzenia pojazdów i  obsługi urządzeń 
mechanicznych. Pregabalina najprawdopodobniej nie wcho-
dzi w  istotne interakcje farmakokinetyczne z  innymi lekami. 
Po wprowadzeniu leku do obrotu zanotowano natomiast 
pojedyncze przypadki niewydolności oddechowej i  śpiączki 
u  chorych, którzy przyjmowali jednocześnie leki działające 
hamująco na OUN. Nie ma danych wskazujących na poten-
cjał uzależniający pregabaliny. Jednak, ze względu na ryzyko 
wystąpienia objawów odstawiennych, takich jak bezsenność, 
bóle i  zawroty głowy, nudności i  biegunka, nerwowość, nie 
należy gwałtownie przerywać leczenia pregabaliną, należy 
natomiast stopniowo zmniejszać dawkę w  okresie jednego 
tygodnia. 
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Wnioski dla praktyka
<cuadrado> Pregabalina jest lekiem o szerokim spektrum zastosowania klinicznego.

<cuadrado> Efekt przeciwlękowy pregabaliny (150-600mg) jest porównywalny do efektów wywo-
ływanych przez leki z grupy benzodiazepin i wenlafaksynę w uogólnionych zaburze-
niach lękowych. 

<cuadrado> W wysokich dawkach (600mg) jest również skuteczna w leczeniu fobii społecznej. 

<cuadrado> Pregabalina jest lekiem stosunkowo bezpiecznym, w  trakcie terapii najczęściej  
obserwowano wzmożoną senność oraz zawroty głowy – nasilenie tych objawów 
miało charakter dawkozależny. 

<cuadrado> Lek nie jest metabolizowany w wątrobie i nie wykazuje wpływu na układy enzyma-
tyczne odpowiedzialne za biotransformację leków, dlatego wydaje się, że może być 
także bezpiecznie stosowany w politerapii np. w terapii skojarzonej z SSRI lub SNRI, 
w przypadku ich niewystarczającej skuteczności. n
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praktykaABC stosowania 
pregabaliny w lęku 
uogólnionym
Tomasz Szafrański               

W Polsce [badanie EZOP 2010] rozpowszech-
nienie zaburzenia lękowego uogólnionego w cią-
gu życia, w  populacji osób w  wieku 18-64 lata 
oceniono na 1,1% co odpowiada liczbie około 290 
tysięcy osób. Rozpowszechnienie wśród kobiet 
jest 3 razy wyższe niż wśród mężczyzn (1,7% vs. 
0,5%), objawy narastają z  wiekiem (1% w  grupie 
18-29 lat vs 2,2% w przedziale wieku 50-64 lata). 

Co to jest pregabalina?
Pregabalina jest lekiem o działaniu przeciwlę-

kowym, przeciwbólowym i przeciwdrgawkowym. 
Jest dopuszczona do obrotu przez EMA od ponad 
10 lat – w Europie jest zarejestrowana do leczenia 
lęku uogólnionego, bólu neuropatycznego i  pa-
daczki (jako lek wspomagający u pacjentów z na-
padami częściowymi). 

Jak działa pregabalina?
Pregabalina powoduje zmniejszone uwal-

nianie neuroprzekaźników pobudzających: 
glutaminianu, noradrenaliny i  substancji P. Pre-
gabalina jest strukturalnym analogiem kwasu 
γ-aminomasłowego (GABA), który jest głównym 
neuroprzekaźnikiem hamującym w  ośrodkowym 
układzie nerwowym. W  odróżnieniu od GABA 
(oraz od benzodiazepin czy alkoholu) pregabalina 
nie wiąże się jednak z  receptorami GABA-A  i  GA-
BA-B. Wiążąc się natomiast z pomocniczą podjed-
nostką (białko α2δ) otwieranego poprzez zmianę 
napięcia błonowego kanału wapniowego. Prega-
balina zamyka te kanały i  w  ten sposób wywiera 
swój wpływ hamujący na neuroprzekaźniki. Jest to 
pierwszy lek o takim mechanizmie działania zare-
jestrowany w leczeniu lęku uogólnionego. 

Zaburzenia lękowe dotykają 
około 61 milionów osób w Europie, 
z tego około 9 milionów osób  
cierpi na uogólnione zaburzenie 
lękowe. Roczne rozpowszech-
nienie uogólnionego zaburzenia 
lękowego wynosi około 1,7% 
w populacji osób w wieku 14-65 
lat i wzrasta do 3,4% wśród osób 
powyżej 65 roku życia. Chorzy 
z uogólnionym zaburzeniem  
lękowym często zgłaszają się  
do lekarzy rodzinnych. Trafne 
rozpoznanie stawiane jest rzadko, 
a przewlekłe stosowanie benzo-
diazepin jest niestety częste [3]. 

Szacowana liczba chorych (mln)
OCD 2,9 mln

PTSD 7,7 mln

Lęk uogólnioony
8,9 mln

Lęk społeczny
10,1 mln

Napady paniki 7,9 mln
Agorafobia
8,8 mln

Fobie specy�czne
22,7 ml

Zaburzenia lękowe w Europie Eurostat 2010
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Czy pregabalina jest lekiem I, czy 
raczej II rzutu w leczeniu uogól-
nionych zaburzeń lękowych?

Polskie standardy leczenia farmakologiczne-
go (2015) wymieniają w uogólnionym zaburzeniu 
lękowym jako leki pierwszego wyboru selektywne 
inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) 
i  selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego se-
rotoniny i noradrenaliny (SNRI). Pregabalina obok 
opipramolu, buspironu, alprazolamu i innych ben-
zodiazepin znalazła się w grupie leków II wyboru. 
Autorzy tych zaleceń (Jerzy Landowski, Wiesław 
Jerzy Cubała) piszą, że „coraz częściej pregabalina 
jest rekomendowana jako lek pierwszego rzutu. 
Biorąc pod uwagę polskie doświadczenia i wysoką 
cenę leku, autorzy niniejszego opracowania zali-
czyli ją do leków II rzutu”[6] . Brytyjskie wytyczne 
NICE (2011), również plasują pregabalinę jako lek II 
rzutu do stosowania w przypadku nieskuteczności 
SSRI i SNRI [7].

W  odróżnieniu od nich rekomendacje The 
World Federation of Biological Psychiatry WFSBP 
(2012) oraz wytyczne British Association for Psy-
chopharmacology z 2014 roku stwierdzają, że pre-
gabalina jest lekiem I  rzutu jako alternatywa dla 
SSRI i SNRI [1,3]. 

A  jak jest w  praktyce? Można stwierdzić, że 
obecna pozycja pregabaliny plasuje ją gdzieś 
pomiędzy lekami I  i  II rzutu: klinicyści z  różnych 
krajów zapytani o to, jakie leki stosują najczęściej 
w  leczeniu lęku uogólnionego, stosunkowo czę-
sto wymieniali pregabalinę jako lek pierwszego 
rzutu (na 3 miejscu po SSRI i SNRI). W przypadku 
konieczności kolejnego wyboru (leków II rzutu) 
najczęściej wskazywano właśnie na pregabalinę 
i SNRI [2]. 

Dotychczas w Polsce pregabalina praktycznie 
nie była stosowana w ogóle w leczeniu lęku – sy-
tuacja zaczyna ulegać zmianie wraz z wprowadze-
niem form generycznych i  znaczną poprawą do-
stępności dla pacjentów. 

Jaki jest wpływ 
pregabaliny  
na objawy depresji? 

Część chorych z  uogólnionym zaburzeniem 
lękowym (około 40%) ma jednocześnie współwy-
stępujące objawy depresji. Wprawdzie pregaba-
lina nie jest lekiem przeciwdepresyjnym, ale wy-
niki badań wskazują, że w  trakcie jej stosowania 
dochodziło do zmniejszenia nasilenia łagodnych/
umiarkowanych objawów depresyjnych towarzy-
szących objawom zamartwiania się. W  trakcie le-
czenia pregabaliną u części chorych dochodzi rów-
nież do poprawy w zakresie zaburzeń snu. Zatem 
jeżeli objawy depresyjne nie są wyraźnie nasilone, 
to możemy z powodzeniem stosować pregabalinę 
zamiast leków przeciwdepresyjnych [3]. 

Szybkość działania 

W  porównaniu z  lekami przeciwdepresyjny-
mi pregabalina działa szybko – często, porów-
nywalnie z  benzodiazepinami, może zmniejszać 
nasilenie objawów już po pierwszym tygodniu 
stosowania leku. Jednakże u niektórych pacjentów 
uzyskanie odpowiedzi na leczenie zajmuje więcej 
czasu i w związku z tym zaleca się, aby okres lecze-
nia, po którym ostatecznie weryfikuje się skutecz-
ność kuracji wynosił 8-12 tygodni. Z drugiej strony, 
jeżeli nie ma żadnej odpowiedzi na leczenie w cią-
gu 4-6 tygodni, to mniej prawdopodobne jest jej 
uzyskanie przy dalszym stosowaniu leku [3,4, 5].

Optymalna dawka: 
300-450mg 

Trzeba pamiętać, że optymalna odpowiedź 
na leczenie pregabaliną może zależeć od dawki 
i  generalnie była lepsza, jeżeli stosowano dawki 
>200mg. W  przypadku bardziej nasilonych obja-
wów, w tym objawów somatycznych lęku, najsku-
teczniejsze są dawki 300-600mg. Działanie leku 
na objawy psychiczne lęku jest nieco lepsze niż na 
objawy somatyczne. Boschen na podstawie analizy 
danych z badań klinicznych uważa, że optymalna 
dawka (najwięcej pacjentów odpowiada na lecze-
nie), to 450mg, zaś zwiększenie dawki do 600 mg/

Lek I rzutu Lek II rzutu

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

0

SSRI

SNRI

Pregabalina

BDZ

TLPD

LPP2

Baldwin DS. i wsp. orld J Biol Psychiatry. 2012;13(7):510-6.

Leki I i II rzutu w leczeniu uogólnionego zaburzenia 
lękowego Ankietowe badanie wśród 501 psychiatrów 
z18 krajów

150
300

450
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dz przynosiło już tylko niewielki wzrost odsetka 
odpowiedzi na leczenie, przy gorszej tolerancji [5].

Jak dawkować pregabalinę? 

Zgodnie z  charakterystyką produktu leczni-
czego, pregabalinę możemy podawać niezależnie 
od posiłku. Leczenie należy rozpoczynać od dawki 
150mg/dz, w dwóch dawkach podzielonych (rano 
i wieczorem), po tygodniu można zwiększyć daw-
kę do 300mg/dz, w trzecim tygodniu leczenia do 
450mg/dz, a w czwartym tygodniu do 600 mg/dz. 

W  praktyce klinicznej możemy zdecydować 
o  wolniejszym schemacie zwiększania dawki, zaś 
w  przypadku powodowania nadmiernej sedacji, 
większą część dawki zalecać wieczorem – patrz 
przykładowe schematy dawkowania.

Czego można 
oczekiwać?

Istotna klinicznie odpowiedź na leczenie, czyli 
redukcja objawów lęku uogólnionego o co najmniej 
połowę, dotyczyła w  badaniach klinicznych 45-
60% leczonych pregabaliną w dawce 300-600mg/
dz. Możemy zakładać, że bardzo dobrą odpowiedź 
na leczenie pregabaliną odnotujemy u  co trze - 
ciego pacjenta, u którego zastosujemy ten lek [4]. 

Jak długo 
stosować leczenie? 

W chwili obecnej dysponujemy niewielką licz-
bą badań dotyczących długoterminowego lecze-
nia pregabaliną. Jednakże lęk uogólniony jest za-
burzeniem obarczonym dużym ryzykiem nawrotu 

objawów po przerwaniu leczenia. Dlatego u cho-
rych, u których uzyskano korzystną odpowiedź na 
leczenie należy je kontynuować – niektóre reko-
mendacje podają, że leczenie powinno trwać po-
nad rok, nawet do 18 miesięcy [3]. 

Czy można stosować 
pregabalinę w leczeniu 
skojarzonym z SSRI/SNRI?

Pregabalinę można stosować w  leczeniu 
skojarzonym z  SSRI lub SNRI jako augmentacja 
w przypadku braku odpowiedzi na leczenie lekiem 
przeciwdepresyjnym. Randomizowane badanie 
kontrolowane placebo (n=356, Rickels i wsp. 2012) 
potwierdziło, że pregabalina stosowana w  daw-
kach (150-600 mg/dz) była dobrze tolerowana 
i powodowała szybszą i dotyczącą większej grupy 
leczonych klinicznie, istotną redukcję objawów 
lęku (47.5% versus placebo 35.2%; p=0.014) [8]. 

praktyka
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Przykład dawkowania pregabaliny z wolniejszym  
tempem wzrostu dawki i zastosowaniem wyższego  
dawkowania w godzinach wieczornych niż rano

<cuadrado> Wchłania się szybko, biodostępność powyżej 90%.
<cuadrado> Maksymalne stężenie w surowicy 1 godzina po podaniu na 

czczo, około 2-3 godzin z posiłkiem.
<cuadrado> Czas półtrwania wynosi 6 godzin. 
<cuadrado> Stan stacjonarny ustala się po 24-48 godzinach.
<cuadrado> Przewidywalna farmakokinetyka liniowa, podobna u kobiet 

i mężczyzn. 
<cuadrado> Nie ma konieczności monitorowania poziomu leku.
<cuadrado> U osób starszych tendencja do kumulacji – zaleca się niższe 

dawkowanie dostosowane do poziomu czynności nerek.

Tabelka: Podstawowe dane 
                    farmakokinetyczne pregabaliny

dni
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Jakie jest ryzyko interakcji?

Pregabalina nie jest metabolizowana w  wą-
trobie i  w  większości, niezmieniona, jest elimino-
wana przez nerki. Lek prawie nie wiąże się z biał-
kami. Dlatego właściwie nie powinny występować 
istotne klinicznie interakcje farmakokinetyczne. 

Pregabalina może być stosowana łącznie 
z  innymi lekami przeciwpadaczkowymi jak kar-
bamazepina, kwas walproinowy i  lamotrygina. 
Pregabalina nie zmniejsza skuteczności leków an-
tykoncepcyjnych [3,4]. Uwaga: należy zachować 
ostrożność łącząc pregabalinę z  klozapiną – opi-
sano pojedyncze przypadki sugerujące, że takie 
połączenie może powodować wzrost poziomu 
klozapiny. Mechanizm nie jest znany [10].

Tolerancja i środki ostrożności

Pregabalina jest lekiem relatywnie bezpiecz-
nym przy przedawkowaniu. Jednakże z uwagi na 
eliminację przez nerki, należy zachować ostroż-
ność u chorych z niewydolnością nerek!! – koniecz-
na jest redukcja dawki pregabaliny proporcjonal-
nie do stopnia niewydolności nerek – szczegóły są 
opisane w CHPL.

Działania niepożądane są zależne od dawki 
i  część z  nich zmniejsza się wraz z  czasem lecze-
nia. Najczęściej zgłaszane były senność i  zawroty 
głowy – w  ostrej fazie leczenia nawet przez 30% 
leczonych. Mimo to, lek był zwykle lepiej tolerowa-
ny, niż porównywane z nim leki przeciwdepresyjne 
[3,4].

Pregabalina powoduje zdecydowanie mniej 
dysfunkcji seksualnych, niż leki z  grupy SSRI czy 
SNRI. Wzrost apetytu i  tycie dotyczy 1/5 chorych. 

Po 8 tygodniach leczenia istotny przyrost wagi 
(>7% wartości wyjściowej) dotyczył 4/100 pacjen-
tów, zaś po 24 tygodniach 13/100.

Inne objawy uboczne to suchość w  ustach 
(około 15%), zaburzenia ostrości widzenia (7-8%) 
i zaburzenia koordynacji (7-8%) [3,4].

Subiektywne problemy z myśleniem zgłasza-
ło w trakcie leczenia mniej niż 10% pacjentów. 

Badania u  zdrowych ochotników, u  których 
zastosowano dawkę 450 mg, nie wskazywały na 
istotną zmianę czasu reakcji, natomiast lek wpły-
wał na podzielność uwagi i  wywoływał sedację 
częściej niż placebo. Wpływ leku na funkcje po-
znawcze jest istotnie mniejszy niż benzodiazepin 
[3,4].

Pregabalina a benzodiazepiny

Uważa się, że w  przypadku stosowania pre-
gabaliny, nie mamy do czynienia z ryzykiem uza-
leżnienia, takim jak w  przypadku benzodiazepin. 
Krótkotrwały efekt euforyzujący występował 
u  kilku-kilkunastu procent pacjentów. Opisano 
przypadki nadużywania leku, zwiększania dawki, 
objawów odstawiennych – dotyczyły one gene-
ralnie osób wcześniej lub aktualnie uzależnionych 
od innych substancji (alkohol i  benzodiazepiny) 
– trzeba zachować czujność stosując pregabalinę 
w tej grupie chorych [11].

Z  drugiej strony pojawiają się doniesienia 
wskazujące, że leczenie pregabaliną ułatwia re-
dukcję i  odstawienie leków z  grupy benzodiaze-
pin, które często są nadużywane u  chorych z  lę-
kiem uogólnionym [9]. n

Pregabalina wywiera niewielki  
lub umiarkowany wpływ na 
prowadzenie pojazdu, dlatego 
należy uprzedzić o tym pacjen-
tów i zalecić powstrzymanie 
się od prowadzenia pojazdu do 
czasu ustalenia, czy lek nie ma 
negatywnego wpływu.
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Zaburzenia lękowe 
uogólnione u osób  
w podeszłym wieku. 
Czy to w ogóle jest problem?
Piotr Wierzbiński
| Medsolver, Łódź

Analizy demograficzne są nieubłagane. Szacuje się, że 
około 600 milionów ludzi na świecie przekroczyło 65 rok życia. 
W ciągu najbliższych lat istotnie zwiększy się przyrost ludno-
ści w wieku powyżej 65 roku życia i ich liczba w ciągu najbliż-
szych lat istotnie się zwiększy. Taki trend obserwuje się również 
w Polsce. Z pespektywy psychiatry sprawa wydaje się oczywi-
sta - zwiększy się liczba chorych z zespołami otępiennymi. Na-
leży jednak podkreślić, że dużym problemem w tym wieku jest 
również depresja oraz zaburzenia lękowe, zwłaszcza zaburze-
nia lękowe uogólnione. 

Zespoły depresyjne u osób w podeszłym wieku, to pro-
blem epidemiologiczny, ale również i diagnostyczny. W opar-
ciu o  badanie Cache County Study  stwierdzono, że depresja 
u osób w wieku 65 - 100 lat występuje z częstością 4,4% u ko-
biet i 2,7% u mężczyzn. Wśród tych pacjentów tylko 35,7% osób 
przyjmowało leki przeciwdepresyjne, a  27,4% pacjentów sto-
sowało leki uspokajające i nasenne. Warto zaznaczyć, że często 
w przypadku osób w podeszłym wieku zespół depresyjny pre-
zentuje subkliniczne nasilenie i pojawia się trzykrotnie częściej 
niż pełnoobjawowy zespół depresyjny. [1] 

Najczęściej jednak spotykanymi zaburzeniami w  prak-
tyce klinicznej, zarówno psychiatry, jak i  lekarzy podstawo-
wej opieki zdrowotnej są zaburzenia lękowe. Ich rozpoznanie 
często bywa odroczone w  czasie. Głównym powodem takie-
go stanu rzeczy wydaje się symptomatologia nie nasuwająca 
podejrzenia etiologii psychiatryczno - psychologicznej. Około 
8 % osób zgłaszających się do lekarza podstawowej opieki 
zdrowotnej będzie miało zaburzenia lękowe uogólnione. 
Tylko 28% przypadków zespołu lęku uogólnionego jest wła-
ściwie rozpoznawane. W 40 % przypadków lęku uogólnionego 
okres nieleczonego zaburzenia trwa ok. 5 lat. [2,3] 

Zaburzenie lękowe uogólnione w populacji osób powy-
żej 65 r.ż. występuje z częstością 1,2 - 7,3 %. [4], a co istotne,  wiele  
z przypadków lęku uogólnionego  współistnieje z zaburzenia-
mi depresyjnymi. 13 - 23% pacjentów z zaburzeniami lękowymi 
powyżej 55 r.ż. spełnia kryteria zaburzeń depresyjnych. [5] 

Zaburzenie lękowe uogólnione mają zwykle przewlekły 
i nawracający przebieg, a chorzy cierpiący na nie często przez 

wiele lat szukają pomocy u lekarzy innych specjalności,  zwra-
cając uwagę przede wszystkim na aspekty somatyczne dolegli-
wości, nie dostrzegając komponenty psychologicznej. Według 
Lopez - Ibor’a, u pacjentów z lękiem uogólnionym można zaob-
serwować klasyczną drogę rozpoznań. W wieku 30 - 40 lat z po-
wodu lęku zaczynają stosować benzodiazepiny, od których się 
uzależniają, potem mają rozpoznawaną depresję (40 - 50 r.ż.),  
by po 60 r.ż. mieć stwierdzane otępienie. [6] 

Leczenie farmakologiczne zaburzenia lekowego uogólnionego 
u osób powyżej 65 roku życia – na co warto zwrócić uwagę? 

Stwierdzenie zaburzenia lękowego uogólnionego o znacz-
nym lub umiarkowanym nasileniu, które istotnie upośledzają 
funkcjonowanie pacjentów jest wskazaniem do leczenia. Nale-
ży podkreślić, że farmakoterapia i psychoterapia są podobnie 
skuteczne w leczeniu lęku uogólnionego, ale to farmakoterapia 
działa szybciej. To bardzo często decyduje o zastosowaniu le-
ków. Przed podjęciem leczenia należy również brać pod uwagę 
stosowane przez pacjenta leki na choroby somatyczne.

Stosowanie leków psychotropowych u pacjentów w po-
deszłym wieku jest trudne i trzeba brać pod uwagę wiele czyn-
ników które będą modyfikowały ich działanie w  porównaniu 
do zdrowej, dorosłej osoby w średnim wieku. Osoby w wieku 
powyżej 70 lat mają dwukrotnie więcej działań niepożąda-
nych po stosowanych lekach, niż osoby poniżej 50 roku życia. 
Wpływa na to wiele czynników, z  których najważniejsze to: 
zmiana farmakokinetyki i  farmakodynamiki leków. Zmianie 
może ulec absorpcja leków i  zwiększa się dystrybucja leków. 
Zmniejszeniu ulega metabolizm wątrobowy,  zmniejsza się 
klirens nerkowy (średnio o 20-40%), co wpływa na wydalanie 
leku i jego możliwą kumulację. Znaczna lipofilność leków w po-
łączeniu ze wzrostem ilości tkanki tłuszczowej oraz  zmniej-
szeniem metabolizmu i  wydalania powoduje, że zwiększa się 
objętość dystrybucji i  wydłuża się okres półtrwania leku. Ku-
mulacja leku powoduje więc więcej działań niepożądanych. 
[7] Wraz z wiekiem pojawiają się także zmiany neuronalne i re-
ceptorowe w  ośrodkowym układzie nerwowym (OUN), które 
mogą odpowiadać za większe ryzyko pojawienia się działań  
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np. antycholinergicznych czy związanych z nadmierną sedacją. 
W  zakresie układu serotoninergicznego dochodzi do zmniej-
szenia liczby receptorów serotoninergicznych 5HT1 i  5HT2. 
Zmniejsza się synteza dopaminy, zmniejsza się liczba recep-
torów dopaminergicznych, maleje liczba neuronów noradre-
nergicznych. Układ cholinergiczny w  starszym wieku bywa 
poszkodowany na samym początku. Zmniejszaniu się liczby 
receptorów nikotynowych i muskarynowych towarzyszy obni-
żenie aktywności acetylotransferazy. [8, 9] 

Polskie standardy leczenia farmakologicznego zaburzenia 
lękowego uogólnionego jako leki I wyboru rekomendują selek-
tywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenali-
ny. II wybór to opipramol, pregabalina, buspiron i benzodiazepiny. 
III wybór obejmuje agomelatynę, bupropion, kwetiapinę, mirta-
zapinę, trazodon i trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne. [10] 

jako jedyny w Polsce posiada rejestrację do leczenia zaburzeń 
występujących pod postacią somatyczną. Z  uwagi na długą 
obecność na rynku lek wydaje się mieć ugruntowaną pozycję. 
Opipramol został zsyntetyzowany w 1961 roku, jest pochodną 
iminostilbenu. Nie jest to lek trójpierścieniowy, choć budową 
jest podobny do trójpierścieniowych leków przeciwdepresyj-
nych, głównie imipraminy, stąd uważano początkowo, że bę-
dzie działał podobnie do leków trójpierścieniowych. Mecha-
nizm działania opipramolu wiąże się antagonizmem wobec 
receptorów dopaminergicznych (D2, D5), serotoninergicznych 
(5HT1, 5HT2) oraz histaminergicznych (H1, H2), a także muska-
rynowych (M1). Efekt cholinolityczny jest jednak bardzo mały, 
co ma korzystne znaczenie w przypadku stosowania go u osób 
w podeszłym wieku. Wbrew oczekiwaniom lek ten nie hamu-
je wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny, tak jak to 

Selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny 
wydają się być dość bezpiecznymi preparatami stosowanymi 
u osób starszych, niemniej jednak również i te leki mają swo-
je ograniczenia. Selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego 
serotoniny i noradrenaliny (SNRI), takie jak wenlafaksyna i du-
loksetyna, również są stosowane u osób w podeszłym wieku. 
Stosowanie SNRI wiąże się jednak z nieco większym odsetkiem 
pojawienia się działań niepożądanych i  nieco gorszą toleran-
cją. Istotne informacje dotyczące stosowania SSRI i SNRI w lęku 
uogólnionym u osób w podeszłym wieku przedstawiono w ta-
beli 1. (wymieniono leki mające zarejestrowane wskazania, 
z wyjątkiem sertraliny).

Opipramol jest kolejnym lekiem który posiada rejestra-
cję do leczenia zaburzenia lękowego uogólnionego. Poza tym, 

Escitalopram

Paroksetyna

Wenlafaksyna

Duloksetyna

Sertralina
(lek nie posiada 
zarejestrowane-
go wskazania  
w GAD)

Inhibitor wychwytu zwrotnego sero-
toniny, czynny S-enancjomer citalo-
pramu ale od niego 2 x silniejszy

Selektywny inhibitor wychwytu 
zwrotnego serotoniny, słabe działa-
nie cholinolityczne, niewielki wpływ 
na wychwyt zwrotny noradrenaliny. 
Hamowanie syntezy tlenku azotu. 

Hamowanie transportera serotoni-
ny, hamowanie transportera dopa-
miny (niewielkie)

W zależności od dawki hamuje wy-
chwyt zwrotny trzech monoamin

Silniejsze hamowanie wychwytu 
zwrotnego noradrenaliny niż wenla-
faksyna

Dobra tolerancja w podeszłym wieku, stosowanie połowy dawki 
standardowej na początku terapii poprawia tolerancję leku.
Umiarkowanie skuteczny w GAD u starszych pacjentów z odset-
kiem remisji nieco wyższym niż paroksetyna

[11]

[12]

[13]

[7]
[14]
[15]

[16]
[17]

[18]
[19]

[20]
[21]
[22]

U starszych osób zaleca się stosowanie dawki początkowej 10mg. 
Większe dawki powodują, że lek osiąga wyższe niż zalecane stę-
żenia.
Poprawy w GAD obserwuje się po 8 tygodniach u 60-75% pacjen-
tów.

Bezpieczny w przypadku pacjentów z chorobami układu krążenia 
i serca. 
Okres półtrwania może być wydłużony u pacjentów w pode-
szłym wieku. 
W GAD bardziej skuteczna od placebo (63% popraw vs 37% po 
placebo).

Osoby w podeszłym wieku mają zmniejszony klirens wenlafak-
syny o 15%.
Redukcja dawki nie jest wymagana.
W porównaniu do sertraliny może być gorzej tolerowana. 

T1/2 u osób w podeszłym wieku wydłuża się o 25%. Więcej osób 
rezygnuje z leczenia z uwagi na działania niepożądane.
Dawki 60-120mg nie zaburzają funkcji poznawczych u  osób 
w podeszłym wieku.
Skuteczność podobna jak wenlafaksyny, dość dobrze redukuje 
aktywacje autonomiczną oraz korzystnie wpływa na ból u  pa-
cjentów z GAD.

SSRI i SNRI w lęku uogólnionym u osób w wieku podeszłym
Nazwa leku Komentarz LiteraturaMechanizm działania

robią zarówno TLPD jak i SSRI czy SNRI. Z tego względu lek ten 
można nazywać atypowym lekiem przeciwlękowym z mecha-
nizmem przeciwdepresyjnym. 

Biorąc pod uwagę budowę chemiczną leku i mechanizm 
działania, główne przeciwwskazania dotyczą zaburzeń ze stro-
ny układu bodźco-przewodzącego. Jeśli uwzględni się przeciw-
wskazania u osób w podeszłym wieku, to lek ten wydaje się być 
dość dobrze tolerowany. Uwagę zwraca niekiedy konieczność 
modyfikacji leczenia hipotensyjnego w  czasie równoległego 
stosowania leków przeciwnadciśnieniowych z opipramolem. 

Działanie leku wydaje się być dwufazowe. Najpierw po-
woduje spadek napięcia, zmniejszenie lęku i  poprawę snu, 
potem poprawia nastrój. Początek działania jest dość szybki 
(zwłaszcza spadek napięcia i poprawa snu) z uwagi na recep-
torowy mechanizm działania leku. [23] Z uwagi na krótki okres 
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półtrwania, opipramol stosuje się w  dawkach podzielonych, 
ale biorąc pod uwagę możliwy efekt sedatywny rozpoczyna się 
od dawek wieczornych. Początkowa dawka 50mg wieczorem, 
potem pod kontrolą stanu psychicznego i somatycznego oraz 
działań niepożądanych, dawki można zwiększać do 150mg/d. 
W dostępnych badaniach wykazano, że opipramol jest skutecz-
niejszy od placebo, a  równy alprazolamowi w  leczeniu GAD 
oraz podobnie skuteczny jak imipramina, ale cechuje go szyb-
szy początek działania. [24, 25] 

Buspiron jest niebeznodiazepinowym lekiem anksjoli-
tycznym. Lek cechuje się powolnym początkiem działania (2-4 
tygodni), słabo działa u  osób, które wcześniej stosowały bez-
nodiazepiny. Lepiej wpływa na komponentę psychiczną lęku 
niż somatyczną. Wydaje się być skuteczniejszy od placebo, ale 
mniej efektywny niż benzodiazepiny i częściej bywa odstawia-
ny właśnie na rzecz benzodiazepin. U osób w podeszłym wie-
ku nie ma istotnej zmiany w  farmakokinetyce leku. Brak jest 
znaczących badań dotyczących stosowania buspironu u osób 
w podeszłym wieku [26, 27] 

Pregabalina jest analogiem leucyny. Jest to lek o  dzia-
łaniu przeciwdrgawkowym, antyneuralgicznym, ma również 
działanie przeciwlękowe i posiada rejestrację do leczenia lęku 
uogólnionego. Jej skuteczność w  leczeniu GAD jest podob-
na do SSRI, SNRI i BZD. Klirens pregabaliny zmniejsza się wraz 
z wiekiem i u osób w podeszłym wieku należy zwracać uwagę 
na parametry nerkowe stosując pregabalinę, poza tym uważa-
na za lek bezpieczny u osób starszych [28] 

Benzodiazepiny są bardzo często stosowane przez osoby  
w  podeszłym wieku. Epidemiologia stosowania tych leków 
u osób powyżej 65 r.ż. jest nieubłagana: więcej niż 25% wszyst-
kich recept na benzodiazepiny otrzymują osoby starsze po 65 
r.ż. [29, 30] 

Niestety, leki te bywają stosowane przez długi okres, a oce-
na zasadności ich przyjmowania często bywa wątpliwa. [31] 
Najczęściej pacjenci w podeszłym wieku otrzymują benzodia-
zepiny z  powodu zaburzeń snu i  zaburzeń lękowych. Wydaje 
się, że to właśnie zaburzenia lękowe skłaniają do długotrwałe-
go stosowania tych leków. [32] 

Wyraźnie należy podkreślić, że benzodiazepiny u  osób 
w  podeszłym wieku będą powodowały więcej działań niepo-
żądanych. Oksazepam jest benzodiazepiną, którą można stoso-
wać w standardowych dawkach, a lorazepam potrzebuje tylko 
niewielkiej korekcji dawkowania. W  przypadku pozostałych 
benzodiazepin czas półtrwania się wydłuży. Zwłaszcza benzo-
diazepiny z długim czasem półtrwania i licznymi metabolitami 
będą częściej powodować liczne działania niepożądane, głów-
nie z powodu kumulowania się w organizmie. Najczęściej wystą-
pią: sedacja, senność dnia następnego, zaburzenia chodu, osła-
bienie i upośledzenie funkcji poznawczych. Zwiększa się ryzyko 
upadków i złamania kości udowej. Wang i wsp. (2001) wykazali, 
że dawki diazepamu > 3mg lub ekwiwalent tej dawki zwiększa 
ryzyko złamań biodra o 50%, szczególnie w pierwszym miesią-
cu leczenia. Ponadto przewlekłe stosowanie benzodiazepin jest 
czynnikiem ryzyka otępienia. [33,34,35,36, 37, 38,39] 

W  leczeniu zaburzeń lękowych, czy też w ogóle w  lecze-
niu osób starszych nie sposób nie wspomnieć o hydroksyzy-
nie. Dość powszechnie stosowany lek w  lecznictwie, również 
w  zaburzeniach lękowych przewyższał placebo, a  w  krótkich 
badaniach porównywano go nawet do benzodiazepin. W mar-
cu 2015 roku ukazało się jednak doniesienie Europejskiej Agen-
cji Leków (EMA), które ogranicza stosowanie hydroksyzyny 

i zmniejsza maksymalne dawki dobowe. EMA wydała decyzję 
po analizie dostępnych danych dotyczących hydroksyzyny. 
Hydroksyzyna jest lekiem przeciwhistaminowym, metabolizo-
wanym do cetyryzyny, która blokuje obwodowe receptory H1. 
Hydroksyzyna może blokować kanały potasowe w mięśniu ser-
cowym i w tym mechanizmie powodować wydłużenie odstę-
pu QT oraz może wiązać się z ryzykiem wystąpienia zaburzeń 
rytmu serca. Ryzyko potencjalnych opisanych działań niepożą-
danych zwiększa się w grupie pacjentów, którzy obciążeni są 
chorobami serca, zwłaszcza w zakresie układu bodźco-przewo-
dzącego. Dawkowanie hydroksyzyny ograniczono  do 100 mg 
dziennie u osób dorosłych, natomiast w odniesieniu do osób 
starszych, jeśli nie można ograniczyć stosowania leku, to mak-
symalnie można zastosować  do 50 mg dziennie. Leku tego nie 
powinny zatem stosować osoby z  zaburzeniami rytmu serca 
lub pacjenci przyjmujący leki, które wydłużają odstęp QT lub 
działają proarytmicznie. W  grupie ryzyka są również pacjenci 
z zaburzeniami elektrolitowymi. [40] 

Stosowanie trójpierścieniowych leków przeciwdepre-
syjnych u osób starszych wiąże się również z ryzykiem wystą-
pienia działań niepożądanych związanych z układem krążenia. 
Leki trójpierścieniowe, z uwagi na profil receptorowy i mecha-
nizm działania, będą wiązały się z takimi działaniami niepożą-
danymi jak działanie antycholinergiczne, sedujące, hipotensyj-
ne oraz kardiotoksyczne, które wynika z ich wpływu na kanały 
potasowe mięśnia sercowego. [41] Choć klomipramina wydaje 
się być równie dobrze tolerowana u  pacjentów starszych jak 
i młodszych, to jednak dużo częściej spowoduje ortostatyczne 
spadki ciśnienia tętniczego i działania antycholinergiczne. [42] 
Biorąc więc pod uwagę gorszą tolerancję leków trójpierścienio-
wych u pacjentów w podeszłym wieku, leki te należy stosować 
z ostrożnością, szczególnie u pacjentów starszych ze znaczną 
współchorobowością somatyczną. 

Podsumowanie
Zaburzenia lękowe uogólnione obok depresji 

i  zespołów otępiennych wydają się być istotnym pro-
blemem pacjentów w  podeszłym wieku, a  z  uwagi na 
złożoną symptomatologię i  towarzyszące liczne obja-
wy somatyczne, nie są wystarczająco diagnozowane. 
Inwalidyzacja codziennego funkcjonowania pacjenta 
w  podeszłym wieku powoduje, że leczenie farmakolo-
giczne może odegrać istotną rolę, szczególnie, jeśli jest 
potrzeba szybkiej poprawy stanu pacjenta. Stosowanie 
leków psychotropowych u  osób w  podeszłym wieku 
wiąże się z  licznymi odrębnościami w  porównaniu do 
osób dorosłych w młodszym wieku. Leki psychotropowe 
będą powodowały w tym wieku więcej działań niepożą-
danych, a  ich wybór powinien być poprzedzony oceną 
stanu somatycznego i analizą obecności chorób współ-
istniejących.  Zwłaszcza niektóre leki stosowane w wieku 
podeszłym, takie jak beznodiazepiny, hydroksyzyna czy 
niektóre trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne mogą 
wiązać się z istotnymi potencjalnie groźnymi powikłania-
mi. Właściwe dawkowanie i  wiedza co do odmienności 
farmakokinetycznych i  farmakodynamicznych danych 
preparatów w tej grupie wiekowej pozwalają unikać nad-
miernej ilości działań niepożądanych. n

praktyka

Pismiennictwo na www.psychiatraonline.com
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Dlaczego aripiprazol  
powinien być lekiem  
pierwszego rzutu  
w pierwszych epizodach 
psychoz i we wczesnej 
schizofrenii?
Tomasz Szafrański

praktyka

Schizofrenia jest chorobą przewlekłą, charakteryzującą 
się znaczną nawrotowością. Leczenie lekami przeciwpsycho-
tycznymi znacznie redukuje ryzyko nawrotów. Dla większości 
pacjentów zachodzi konieczność prowadzenia leczenia dłu-
goterminowo. Wprawdzie po pierwszym epizodzie zaleca się 
leczenie podtrzymujące przez okres 1-2 lat, ale wydaje się, że 
już w  tym momencie zalecany okres powinien być znacznie 
dłuższy. Nie mamy bowiem dowodów, że po 1-2 letnim okresie 
leczenia ryzyko nawrotu, próby samobójczej czy innych nieko-
rzystnych zdarzeń związanych z chorobą istotnie maleje. 

Jednakże kiedy rozpoczynamy leczenie farmakologiczne, 
rzadko myślimy o długoterminowych konsekwencjach wybo-
ru danego leku. Koncentrujemy się na tu i  teraz. Na koniecz-
ności opanowania ostrych objawów, z którymi zgłosił się (lub 
„został zgłoszony”) pacjent. U części chorych pierwszy epizod 
psychozy otacza niepewność, co do ostatecznej diagnozy. 
Niektórzy wolą unikać wczesnego stawiania rozpoznania schi-
zofrenii jako stygmatyzującego. W  Polsce, mamy niestety do 
czynienia z sytuacją, w której praktycznie wszystkie leki II ge-
neracji są lekami refundowanymi jedynie w przypadku rozpo-
znania schizofrenii. Zatem chorzy z pierwszym epizodem psy-
chozy niespełniającym kryteriów diagnostycznych są w Polsce 
dyskryminowani pod względem dostępu do nowoczesnych 
terapii farmakologicznych. 

Możliwość swobodnego wyboru pomiędzy dostępnymi 
terapiami jest ogromnie ważna z punktu widzenia ich indywi-
dualnego doboru dla naszego pacjenta. W przypadku każdej 
terapii, która jest lub może być terapią długoterminową, obok 
skuteczności dużego znaczenia nabierają również aspekty 
związane z  tolerancją i  długoterminowym bezpieczeństwem 
stosowania leków, z  subiektywną akceptacją leku przez cho-
rego, z preferencjami odnośnie leczenia deklarowanymi przez 
pacjenta.

Zagrożenie związane z rozwojem zespołu metaboliczne-
go wśród osób chorujących na schizofrenię lecz także depresję 
i chorobę afektywną dwubiegunową zostało zidentyfikowane 
już kilkanaście lat temu. Wiemy teraz, że przed upływem 2 
miesięcy leczenia przeciwpsychotycznego połowa pacjentów 
z  pierwszym epizodem psychozy rozwinie objawy dyslipide-
mii, zaś połowa z nich już wcześniej miała nadwagę lub otyłość 
[Corell 2014]. Współczesne rekomendacje dotyczące wyboru 
leczeniu w  pierwszym epizodzie zalecają rozpoczynanie le-
czenia od leku przeciwpsychotycznego II generacji. Coraz czę-
ściej sugeruje się w nich, aby lekiem tym nie była olanzapina, 
wskazując na zagrożenie objawami metabolicznymi. Sugeruje 
się wybór leku, który jest takiego ryzyka pozbawiony, tak jak 
aripiprazol, amisulpryd czy ziprasidon [Jarema 2015] 

Tymczasem ryzyko metaboliczne jest cały czas niedoce-
niane przez klinicystów. Dane z badania RAISE-EPT (Recovery 
After an Initial Schizophrenia Episode – The Early Treatment 
Program) – swego rodzaju amerykańskiej odpowiedzi na ba-
danie EUFEST – pokazują, że wśród 300 uczestników badania 
z pierwszym epizodem schizofrenii lub psychozy ze spektrum 
zaburzeń schizofrenicznych najczęściej wybieranym lekiem 
w  monoterapii (dane zbierano w  latach 2010-2012) był ri-
speridon lub paliperidon (odpowiednio 36,3% i  10% łącznie 
46,3%), kolejnym olanzapina (17%, w tym co 4 leczony olan-
zapiną miał stosowane dawki przewyższające te zalecane dla 
leczenia I epizodu), dopiero następne miejsce zajmował aripi-
prazol (11,7%), kwetiapina (9,2%), haloperidol (7%), ziprasidon 
(4%).  

Ryzyko metaboliczne nie jest jedynym, które należy brać 
pod uwagę lecząc chorych na schizofrenię, zaburzenie schi-
zoafektywne i  inne psychozy. W  tabeli 1 pokazano częstość 
występowania czterech różnych grup problemów klinicznych, 
które mogą współwystępować u chorych na schizofrenię. Oka-
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zuje się, że w wielu sytuacjach mamy do dyspozycji niewiele 
opcji terapeutycznych, które są dostępne i  nie są związane 
z  ryzykiem nasilania danego stanu (na przykład ryzyka me-
tabolicznego, sedacji, akatyzji itp). Zastanawiające jest, że lek 
najczęściej stosowany w  leczeniu chorych z  I  epizodem – ri-
speridon – w żadnej z wymienionych kategorii nie znajduje się 
w grupie „najlepszych opcji terapeutycznych”, metabolit rispe-
ridonu – paliperidon znajduje się tylko w jednej grupie, wśród 
leków rekomendowanych w  przypadku ryzyka nadmiernej 
sedacji. Z kolei w trzech kategoriach risperidon jest wśród le-
ków, których zastosowanie jest związane z większym ryzykiem 
(zatem takich, które raczej nie powinny być w danej sytuacji 
lekami I wyboru)…

Dlaczego zatem risperidon i  olanzapina są stosowane 
najczęściej? Mądrość ludowa sugeruje zwykle, że to „życie” 
weryfikuje wartość kliniczną leku. Pewnie jest w  tym więcej 
niż ziarno prawdy. Ale zawsze, kiedy słyszę takie tłumaczenie, 
przypominam sobie, że „upuszczanie krwi” także było uważane 
za niewątpliwie skuteczną metodę terapii albo, w nie tak odle-
głych czasach, leczenie choroby wrzodowej atybiotykiem za 

kompletną bzdurę i aberrację….  
Risperidon jest bez wątpie-

nia lekiem „oswojonym” – został 
wprowadzony do praktyki ponad 
20 lat temu. Ma opinię relatywnie 
skutecznego leku przeciwpsycho-
tycznego. Aripiprazol, chociaż ma 
już blisko 10 letnią historię – wciąż 
jest przez klinicystów oswajany. 
Postrzegany bywa jako lek „słab-
szy”, chętniej stosowany w  tera-
piach dodanych. Incydentalne 
problemy przy inicjalizacji terapii 
aripiprazolem bywają na zasadzie 
„nadmiernego włączania” genera-
lizowane na inne sytuacje klinicz-
ne. Cóż, miejmy nadzieję, że sytu-
acja będzie ulegała zmianie, gdyż 
porównanie risperidonu i  aripi-
prazolu jest nieubłagane.

Doskonale pokazuje to opu-
blikowane ostatnio badanie, któ-
rego autorzy zadali sobie pytanie, 
czy korzystny profil metaboliczny 
aripiprazolu stwierdzony w  ba-
daniach dotyczących chorych 
na przewlekłą schizofrenię znaj-
dzie odzwierciedlenie u  chorych 
z  I  epizodem psychozy? Czy ari-
piprazol będzie przy tym równie 
skuteczny jak risperidon?

Badanie trwało 12 tygo-
dni i  było prowadzone metodą 
próby podwójnie ślepej, w  8 
ośrodkach w  Nowym Jorku oraz 
pojedynczych centrach zdrowia 
psychicznego Teksasie, San Anto-

nio i Calgary. Dotyczyło 198 chorych w wieku 15-40 lat (71% 
mężczyzn), z pierwszym epizodem psychozy. Około ¼ z nich 
nigdy nie brała leków przeciwpsychotycznych, u pozostałych 
łączny czas dotychczasowego leczenia nie przekraczał 2 tygo-
dni.

Aripiprazol stosowany średnio w dawce 15 mg/dz. w po-
równaniu z  risperdonem 3 mg/dz. po 12 tygodniach lecze-
nia spowodował istotną klinicznie poprawę objawów pozy-
tywnych wśród 62.8%; (95% CI: 50.8%-74.8%) zaś risperidon 
u  56.8% (95% CI: 43.9%-69.9%) – różnica nieistotna staty-
stycznie. Czas do uzyskania odpowiedzi wynosił w  przypad-
ku jednego jak i  drugiego leku około 8 tygodni. W  zakresie 
objawów negatywnych nie było różnic pomiędzy lekami jeśli 
idzie o wpływ na blady afekt (który nie poprawiał się) i alogię 
(w przypadku której uzyskano podobną poprawę). W zakresie 
asocjalności i  anhedonii oraz awolicji-apatii lepszą poprawę 
obserwowano w grupie leczonych aripiprazolem (istotną sta-
tystycznie dla awolicji i apatii). Okazało się również, że aripipra-
zol powodował lepszą poprawę w zakresie depresji.

Objawy parkinsonizmu nie różnicowały terapii - wystąpiły 
wśród 14,8% leczonych aripiprazolem i 15,5% leczonych rispe-
ridonem. Akatyzja oceniana skalą Barnesa była bardziej nasilo-

Ryzyko metabo-
liczne,  ryzyko 
dotyczące chorób 
układu krążenia

Ryzyko zależne  
od podwyższone-
go poziomu  
prolaktyny

Ryzyko 
związane z nad-
mierną sedacją

Ryzyko związane 
z akatyzją  
i objawami poza-
piramidowymi 

Otyłość (20-50%), 
Cukrzyca (20%), 
Ortostatyczne spadki ciśnienia 
(20-40%),
Choroby sercowo-naczyniowe 
(10-15%), 
Wydłużenie QTc (3-5%).

Lurasidon 
Aripiprazol
Asenapina

Iloperidon, 
Kwetiapina, 
Olanzapina, 
Risperidon, 
Sertindol.

Amisulpryd
Paliperidon
Risperidon

Asenapina
Kwetiapina
Olanzapina
Ziprasidon

Paliperidon
Risperidon

Amisulpryd QT!!

Ziprasidon QT!, iRR,

Aripirazol
Kwetiapina
Asenapina
Olanzapina
Iloperidon
Ziprasidon 
Lurasidon

Amisulpryd
Paliperidon
Sertindol QT

Iloperdion
Aripiprazol

Kwetiapina
Iloperidon
Sertindol QT

Olanzapina

Podwyższony poziom prolaktyny 
(30-40%),
Osteopenia/osteoporoza (40-50%),
Dysfunkcje seksualne (30-80%),
Zaburzenia miesiączkowania (20%).

Nadmierna sedacja (40-50%),
Zmęczenie (60%).

Akatyzja (5-35%),
Objawy pozapiramidowe (30-60%).

Tabela 1: Dostępność wyborów terapeutycznych u chorych  
                    na schizofrenię w szczególnych sytuacjach klinicznych
Obciążenia/ 
Sytuacja kliniczna

Najlepsze opcje 
terapeutyczne 

Opcje 
terapeutyczne związane 
z wyższym ryzykiem

Średni odsetek chorych 
ze schizofrenią i danymi 
czynnikami ryzyka (%)

Opracowanie: redakcja Psychiatry na podstawie Citrome L i  wsp. Neuropsychiatric Disease and Treatment, 2015: 11: 
2100, Leucht i  wsp. Lancet 2013, 382:951-62 oraz Jarema M. Standardy leczenia farmakologicznego schizofrenii, Via 
Medica, Gdańsk 2015: 15 (z modyfikacjami). Uwaga: Iloperidon nie jest zarejestrowany w UE, Lurasidon nie jest dostęp-
ny w Polsce, Asenapina jest zarejestrowana w UE wyłącznie w manii w CHAD i nie jest refundowana w PL, Paliperidon 
jest zarejestrowany w schizofrenii i  zaburzeniu schizoafektywnym, tabletki nie są dostępne w aptekach i  lek nie jest 
refundowany w PL. Amisulpryd QT!! jest lekiem o niskim ryzyku tycia i objawów metabolicznych ale może powodować 
w wyższych dawkach wydłużenie QTc, Ziprasidon QT!, iRR, !! jest lekiem o niskim ryzyku tycia i objawów metabolicznych, 
ale może powodować ortostatyczne spadki ciśnienia i wydłużać QTc, SertindolQT jest zgodnie z CHPL lekiem II rzutu 
z  uwagi na ryzyko kardiologiczne. W  tabeli pogrubiono sugerowane, najlepsze opcje (kryteria, refundacja) do-
stępne w Polsce
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na w grupie aripiprazolu niż w grupie leczonej risperidonem 
w 1, 4 i 6 tygodniu leczenia (dawka początkowa leków wynosi-
ła odpowiednio 5mg aripirazolu i 1mg risperidonu). 

Badanie potwierdziło dużą wrażliwość tej grupy chorych 
na tycie – przyrost masy ciała odnotowany w ciągu 12 tygodni 
leczenia wynosił średnio dla aripiprazolu + 5 kg, dla risperido-
nu + 6,12 kg. O ile różnice w tyciu nie były istotne statystycznie, 
o tyle odnotowano korzystne i istotne statystycznie różnice je-
żeli chodzi o poziom cholesterolu, cholesterolu LDL, glukozy 
na czczo, które to parametry istotnie pogorszyły się podczas 
leczenia risperidonem. Znaczne różnice dotyczyły również 
wzrostu stężenia prolaktyny zarówno u mężczyzn jak i u kobiet 
leczonych risperidonem (wśród leczonych aripiprazolem war-
tości prolaktyny spadły w stosunku do wartości wyjściowych). 

To pierwsze tak duże i mocne metodologicznie badanie 
porównujące aripiprazol i risperidon w warunkach podwójnie 
ślepej próby. Projekt badania pozwala na uogólnianie jego wy-
ników na codzienną praktykę kliniczną. Badanie pokazuje, że 
w tej populacji pacjentów aripiprazol jest lekiem równie sku-
tecznym jak risperidon w odniesieniu do objawów pozytyw-
nych, a może dawać lepsze efekty w odniesieniu do objawów 
depresyjnych i  niektórych objawów negatywnych (wymiar 
awolicja-apatia). 

W zakresie tolerancji jedynie akatyzja jest większym pro-
blemem w przypadku chorych leczonych aripiprazolem. Leki 
nie różnią się istotnie wpływem na przyrost masy ciała w ciągu 
12 tygodni, ale aripiprazol wykazywał wyraźnie lepszy profil 
metaboliczny. 

Implikacje kliniczne tego badania są takie, że warto sięgać 
po aripiprazol jako lek I rzutu w leczeniu chorych z I epizodem 
psychozy. Aripiprazol nie jest lekiem idealnym, ale nie ustępu-
je skutecznością risperidonowi, a pozwala na uzyskanie u czę-
ści pacjentów poprawy przy minimalizowaniu ryzyka i obcią-
żenia objawami ubocznymi istotnym nie tylko „tu i teraz”, ale 
znaczącymi zwłaszcza w perspektywie długoterminowej. Na-
leży pamiętać, że nawet przy braku istotnych zmian BMI może 
u chorych z I epizodem może dochodzić do pogorszenia para-
metrów metabolicznych. Ważne jest, aby zalecenia dotyczące 
badań laboratoryjnych nie pozostawały na papierze. 
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Poprawę zdefiniowano jako co najwyżej łagodne nasilenie dezorganizacji pojęcio-
wej, zachowań omamowych, niezwykłych treści myślenia i wielkościowości na skali 
BPRS-A oraz dużą lub bardzo dużą poprawę w CGI podczas dwóch kolejnych ocen.

Odsetek chorych z pierwszym epizodem psychozy  
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Dla wielu chorych z  wczesną schizofrenią aripiprazol to 
bezpieczny i skuteczny wybór, dający szansę na uzyskanie do-
brej poprawy objawowej i poprawy w zakresie funkcjonowa-
nia przy mniejszym, w porównaniu z wieloma innymi lekami, 
ryzyku niepożądanych działań metabolicznych, nadmiernej 
sedacji, hiperprolaktynemii. n
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Zespół metaboliczny  
– coraz większy problem

W  ostatnich latach coraz większą 
uwagę psychiatrów zwraca problem 
zespołu metabolicznego. Jest to klaster 
współwystępujących zaburzeń (otyłości, 
zaburzeń lipidowych oraz podwyższone-
go stężenia glukozy), które zwiększają ry-
zyko chorób serca, udaru oraz cukrzycy. 
Jego znaczenie kliniczne wynika z faktu, 
że każda składowa tego zespołu w istot-
nym stopniu zwiększa ryzyko zgonu, 
głównie z  przyczyn sercowo-naczynio-
wych [1]. Zespół metaboliczny u osób le-
czonych lekami przeciwpsychotycznymi 
występuje 1,5 do 2-krotnie częściej niż 
w  populacji ogólnej [2], zaś najczęściej 
stwierdzaną komponentą tego zespołu 
jest otyłość centralna, występująca na-
wet u  75% pacjentów. Pacjenci cho-
rujący na schizofrenię są zatem grupą 
szczególnie narażoną na występowanie 
zaburzeń metabolicznych i wtórnych do 
nich powikłań sercowo-naczyniowych, 
co przekłada się na skrócenie średniej 

długość życia o około 20 lat w porówna-
niu z populacją ogólną [3] oraz 2-3 razy 
zwiększone ryzyko zgonu [4]. 

Leki przeciwpsychotyczne 
mają różny profil metabo-
liczny

Zwiększenie łaknienia i  przyrost 
masy ciała w trakcie leczenia wydaje się 
być kluczowym elementem rozwoju ze-
społu metabolicznego, wywołanego le-
kami przeciwpsychotycznymi.

Aripiprazol jest atypowym lekiem 
przeciwpsychotycznym, zarejestrowanym 
w  leczeniu schizofrenii i  choroby afek-
tywnej dwubiegunowej (5). Ze względu 
na szczególny mechanizm działania czę-
sto lek ten jest określany mianem leku 
przeciwpsychotycznego trzeciej genera-
cji. Aripiprazol jest częściowym agonistą 
receptorów dopaminergicznych D2 i D3. 
Silnie wiąże się z receptorami dla dopa-
miny, ale aktywuje je słabiej niż dopa-
mina. Jest również agonistą receptorów 
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Z dostępnych badań wynika, że dodanie aripiprazolu do klozapiny 
lub olanzapiny może być bezpieczną i skuteczną metodą 

redukowania indukowanego leczeniem przyrostu masy ciała. 

serotoninergicznych 5-HT1A, oraz anta-
gonistą receptora serotoninergicznego 
5-HT2A. Spośród dostępnych leków prze-
ciwpsychotycznych aripiprazol cechuje 
się jednym z najlepszych profili metabo-
licznych. Dotyczy to zarówno wpływu na 
łaknienie i masę ciała, jak i ryzyka rozwo-
ju zaburzeń lipidowych [6].

Klozapina i  olanzapina są uznawa-
ne za najskuteczniejsze leki przeciw-
psychotyczne [7]. Niestety w  obydwu 
przypadkach wysoka skuteczność prze-
ciwpsychotyczna jest powiązana z  wy-
sokim ryzykiem rozwoju zaburzeń me-
tabolicznych. Już w  krótkim okresie od 
rozpoczęcia leczenia tymi lekami może 
dojść do istotnego klinicznie (>7%) 
przyrostu masy ciała, rozwoju otyłości 
brzusznej oraz podwyższenia stężenia 
glukozy i  lipidów. Oznacza to koniecz-
ność monitorowania tych parametrów 
oraz konieczność wdrażania interwencji, 
pozwalających na ich kontrolowanie. 
Podstawową i  najprostszą interwencją 
jest modyfikacja diety i  aktywności fi-
zycznej, ale w  przypadku osób chorych 
na schizofrenię ich efektywność jest czę-
sto niewystarczająca. 

Efekty metaboliczne 
leczenia skojarzonego 
aripiprazolem i klozapiną 
lub olanzapiną

Kolejnym krokiem jest wprowadze-
nie jednej z kilku dostępnych interwencji 
farmakologicznych. W  przypadku osób 
przyjmujących klozapinę lub olanzapinę 
jedną z opcji jest dołączenie aripiprazolu. 

Jedną z pierwszych prac na ten te-
mat jest opublikowane w 2006 badanie, 
w którym oceniono wpływ metaboliczny 
dodania aripiprazolu do klozapiny [8]. 
W badaniu tym uczestniczyło 10 pacjen- 

tów, przy czym u  2 osób obserwacja 
trwała jedynie 4 tygodnie. Średnia daw-
ka klozapiny wynosiła 455 mg/dobę. 
Autorzy badania odnotowali istotną re-
dukcję masy ciała (średnia zmiana - 2,7 
kg) oraz wskaźnika masy ciała (średnia 
redukcja BMI o  1,0 kg/m2). Odnotowa-
no poprawę w  zakresie stężenie trójgli-
cerydów (średnia redukcja 98,1 mg/dL) 
oraz cholesterolu całkowitego (średnia 
redukcja 26,6 mg/dL). Nie stwierdzono 
istotnych statystycznie zmian obwodu 
brzucha, ciśnienia tętniczego, chole-
sterolu LDL oraz wskaźników insulino-
oporności (stężenie glukozy i  insuliny). 
Co ważne, nie stwierdzono pogorszenia 
stanu psychicznego badanych osób, co 
potwierdza bezpieczeństwo kliniczne tej 
interwencji. 

W  2007 Chen i  wsp. opublikowa-
li opis dwóch pacjentów, u  których po 
dołączeniu aripiprazolu do stosowanej 
wcześniej olanzapiny uzyskano poprawę 
szeregu parametrów metabolicznych [9]. 
W  obu przypadkach udało się zreduko-
wać masę ciała do wartości sprzed lecze-
nia olanzapinę, obserwowano ponadto 
normalizację stężenia glukozy na czczo, 
cholesterolu oraz trójglicerydów. 

W 2009 Henderson i wsp. [10] prze-
prowadzili 10-tygodniowe, kontrolowa-
ne placebo badanie, w  których ocenio-
no wpływ augmentacji aripiprazolem 
(w  dawce 15 mg/dobę) na masę ciała 
u 15 otyłych pacjentów leczonych olan-
zapiną (średnia dawka 22 mg/dobę). 
W  trakcie badania odnotowano istotną 
w porównaniu z placebo redukcję masy 
ciała (-1,3 kg vs. +0,9 kg), wskaźnika masy 
ciała (-0,4 vs. +0,3 kg/m2) oraz stężenia 
trójglicerydów (-51,7 vs. 47,6 mg/dL). Nie 
stwierdzono natomiast zmiany obwodu 
brzucha, zawartości tłuszczu w  organi-
zmie, stężenia cholesterolu całkowitego, 
cholesterolu HDL i LDL oraz wskaźników 

insulinooporności, być może ze względu 
na zbyt krótki czas trwania badania (4 
tygodnie). 

Dłuższe (16-tygodniowe) badanie 
leczenia skojarzonego aripiprazolem 
i  klozapiną opublikowali w  2010 Fle-
ischhacker i  wsp. [11]. Do badania tego 
włączono 207 pacjentów, u  których 
w  trakcie leczenia klozapiną wystąpił 
przyrost masy ciała co najmniej o  2,5 
kg. Aripiprazol stosowano w  dawce 5 
do 15 mg/dobę, zaś dawka klozapiny 
nie była modyfikowana. W  porównaniu 
z  placebo, w  grupie otrzymującej aripi-
prazol odnotowano istotny statystycznie 
spadek masy ciała (-2,53 kg vs. -0,38 kg), 
wskaźnika masy ciała BMI (-0,8 vs. 0,0 kg/
m2), obwodu brzucha (-2,0 vs. 0,0 cm). 
Ponadto, poprawie uległo stężenie cho-
lesterolu LDL oraz cholesterolu całkowi-
tego, a nie stwierdzono zmiany stężenia 
glukozy, trójglicerydów oraz cholestero-
lu HDL. Nasilenie objawów psychopato-
logicznych (mierzone skalą PANSS) rów-
nież nie uległo zmianie.

Fan i  wsp. opublikowali w  2013 
8-tygodniowe badanie leczenia skoja-
rzonego aripiprazolem (w dawce 15 mg/
dobę) i  klozapiną (średnia dawka 400 
mg/dobę) [12]. W  przeciwieństwie do 
poprzednich badań, autorzy nie stwier-
dzili, aby w  porównaniu z  placebo ari-
piprazol powodował istotną redukcję 
masy ciała. Za wyjątkiem redukcji stę-
żenia cholesterolu LDL (średnia zmiana 
-15,1 mg/dL dla aripiprazolu oraz +22,5 
mg/dL dla placebo), nie stwierdzono 
również zmian w  zakresie większości 
analizowanych parametrów metabolicz-
nych. Jedyną zaobserwowaną zmianą 
parametrów antropometrycznych była 
redukcja beztłuszczowej masy ciała 
u  osób otrzymujących aripiprazol oraz 
jej przyrost w  grupie placebo. Możliwą 
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przyczyną uzyskanych wyników może 
być nie tylko niewielka liczebność ba-
danej populacji (łącznie 30 pacjentów), 
ale jej heterogenny skład (do badania 
włączono osoby ze schizofrenią oraz za-
burzeniem schizoafektywnym). Ponad-
to, osoby otrzymujące placebo w  tym 
badaniu, były wyjściowo bardziej otyłe 
(klinicznie istotnie większa wartość masy 
ciała, wskaźnika masy ciała oraz obwodu 
brzucha), chociaż różnice w zakresie tych 
parametrów nie były istotne statycznie.

Ze względu na szczególne właści-
wości farmakologiczne i  skuteczność 
kliniczną klozapiny i  olanzapiny, nie za-
wsze udaje się przeprowadzić zmianę 
leczenia na aripiprazol. Warto więc zwró-
cić uwagę, że w  jednym z  opublikowa-
nych badań stwierdzono, że dołączenie 
aripiprazolu do klozapiny daje podob-
ną redukcję masy ciała, jak całkowita 
zamiana klozapiny na aripiprazol [13]. 
Spośród 53 pacjentów włączonych do 
tego badania, zamianę klozapiny na ari-
piprazol udało się przeprowadzić u  po-
łowy pacjentów. Średnia redukcja masy 
ciała u  osób otrzymujących aripiprazol 
w monoterapii wynosiła 3,0 kg, a u osób 
otrzymujących aripiprazol w  skojarze-
niu z klozapiną redukcja wynosiła 4,4 kg 
(różnica pomiędzy obiema grupami nie 
była istotna statystycznie).

Bardzo kompleksową meta-analizę 
skuteczności różnych strategii farma-
kologicznych w  zakresie redukcji masy 
ciała oraz poprawy parametrów meta-
bolicznych u  pacjentów ze schizofrenią 
opublikowali w 2014 Mizuno i wsp. [14]. 
W pracy, w której uwzględniono wszyst-
kie trzy wspomniane wyżej kontrolowa-
ne badania, analiza statyczna wykazała, 
że w  porównaniu z  placebo augmenta-
cja aripiprazolem jest związana z  istot-
nie większą redukcją masy ciała (różnica 
względem placebo 2,13 kg). Również 
z  opublikowanej w  2015 meta-analizy 
autorstwa Srisurapanont i  wsp. wynika, 
że dodanie aripiprazolu do klozapiny 
przynosi poprawę głównie w  zakresie 
redukcji masy ciała (średnia redukcja 
1,36 kg) oraz stężenia cholesterolu LDL 
(średnia redukcja 11,06 mg/dL) [15]. Na-

tomiast taka kombinacja lekowa nie jest 
związana ze zmianami innych parame-
trów metabolicznych (stężenie glukozy 
na czczo, trójglicerydów lub cholestero-
lu HDL). 

Pytanie, czy leczenie skojarzone 
aripiprazolem może być korzystne z me-
tabolicznego punktu widzenia u pacjen-
tów otrzymujących leki przeciwpsycho-
tyczne inne niż olanzapina lub klozapina 
pozostaje otwarte, gdyż badania z  uży-
ciem innych leków są bardzo nieliczne. 
Jedna z takich prac została opublikowa-
na przez Wang i wsp. [16]. W pracy tej nie 
wykazano, aby w przypadku kwetiapiny, 
amisulprydu lub risperidonu dodanie 
aripiprazolu wpływało na poprawę pa-
rametrów metabolicznych, co w  tym 
samym badaniu po raz kolejny wykaza-
no jednak dla kombinacji aripiprazolu 
z olanzapiną. Być może wynika to z małej 
liczebności badanych podgrup (od 6 do 
19 pacjentów), ale możliwe również, że 
w zjawisku tym rolę odgrywają szczegól-
ne właściwości receptorowe klozapiny, 
olanzapiny oraz aripiprazolu.

Metabolicznie korzystne 
mechanizmy działania 
aripiprazolu 

Podstawową korzystną (z  metabo-
licznego punktu widzenia) właściwością 
farmakologiczną aripiprazolu jest jego 
niskie powinowactwo wobec receptora 
histaminowego H1, będące w przypadku 
większości leków przeciwpsychotycz-
nych głównym mechanizmem odpowie-
dzialnym za przyrost masy ciała. Słaby 
antagonistyczny wpływ na ten recep-
tor oznacza nie tylko niewielki wpływ 
na wzrost łaknienia, ale także mniejszą 
sedację, co przekłada się na większą ak-
tywność ruchową i  zwiększone wydat-
kowanie energii, co z kolei znajduje bez-
pośrednie odzwierciedlenie w poprawie 
bilansu energetycznego i  umożliwia re-
dukowanie masy ciała. 

Drugim ważnym mechanizmem 
działania jest agonistyczny wpływ ari-
piprazolu na receptor serotoninowy 
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5-HT2C, który odgrywa istotą rolę w kon-
troli łaknienia. Przekładać się to może na 
brak lub tylko niewielki wzrost łaknienia 
w czasie leczenia aripiprazolem. 

Kolejnym receptorem, który może 
odpowiadać za korzystny efekt meta-
boliczny aripiprazolu jest receptor se-
rotoninowy 5-HT2A. Stymulacja tego re-
ceptora przez aripiprazol (silniejsza niż 
w  przypadku klozapiny, olanzapina zaś 
jest jego antagonistą) może się wiązać 
z hamowaniem łaknienia oraz wzrostem 
aktywności - to może przekładać się na 
kompensowanie wywołanego klozapiną 
lub olanzapiną wzrostu łaknienia. 

Mechanizmy leżące u  podłoża ko-
rzystnego efektu działania aripiprazolu 
na parametry metaboliczne nie są do 
końca poznane i wymagają dalszych ba-
dań.

Bezpieczeństwo leczenia 
skojarzonego
aripiprazolem i klozapiną 
lub olanzapiną

Brak jest informacji na temat poten-
cjalnych interakcji farmakokinetycznych 
pomiędzy aripiprazolem i klozapiną lub 
olanzapiną. Klozapina i  olanzapina są 
głównie metabolizowane przez CYP1A2, 
aripiprazol CYP3A4 i  CYP2D6. Dodanie 
aripiprazolu do jednego z  tych leków 
nie powinno zatem być związane z  ry-
zykiem pojawienia się działań niepo-
żądnych innych, niż typowe dla samego 
aripiprazolu. Znajduje to odzwierciedle-
nie w  opublikowanych i  omówionych 
powyżej pracach, w  których najczęściej 
opisywanymi zdarzeniami po dołączeniu 
aripiprazolu było wystąpienie akatyzji, 
niepokoju, bezsenności oraz nudności 
i bólu głowy. n
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Podsumowanie

Z  dostępnych badań wynika, że dodanie aripiprazolu do klozapiny lub olan-
zapiny może być bezpieczną i  skuteczną metodą redukowania indukowane-
go leczeniem przyrostu masy ciała. Należy jednak pamiętać, że obserwowana 
w omawianych powyżej pracach redukcja masy ciała to średnio 2-3 kg, co zwykle 
uniemożliwia pacjentom odzyskanie masy ciała, jaką mieli przed rozpoczęciem  
leczenia olanzapiną lub klozapiną (przyrost masy ciała w  trakcie leczenia tymi  
lekami wynosi przeciętnie 6-8 kg). Z drugiej strony nawet umiarkowana redukcja 
masy ciała, w połączeniu z obserwowaną poprawą w zakresie innych parametrów 
metabolicznych (redukcja stężenia trójglicerydów, cholesterolu LDL) może w dłuż-
szym okresie czasu przynosić istotną redukcję ryzyka szeregu poważnych powikłań,  
takich jak nadciśnienie tętnicze, cukrzyca oraz zdarzenia sercowo-naczyniowe  
(zawał serca, udar mózgu). 

W tym momencie brak jest badań długoterminowych w tym zakresie, ale nie 
można wykluczyć, że leczenie skojarzone aripiprazolem przekłada się na zmniej-
szenie umieralność z tych przyczyn, poprawę jakości życia oraz redukcję kosztów 
leczenia tych powikłań. Ze względu na dużą wagę tego problemu i  obecnie nie-
wielką liczbę dostępnych prac oraz ich ograniczenia metodologiczne (głównie 
w zakresie małej liczebności badanych grup), uzasadnione jest prowadzenie dalsze 
badań nad tym zagadnieniem. n
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pzp
Nieznośna 
niesymetryczność daru
Ireneusz Cedeński

Przemyślenia Zestresowanego Psychiatry

a  potem zaproponować przyjmowanie tabletki 
na złagodzenie czegoś, co obaj uznamy, że trzeba 
złagodzić. 

Rozpoznałem w  swoim pacjencie dawnego 
kapelana szpitalnego. Tego samego, który kiedyś 
przyszedł w  nocy i  udzielił sakramentu namasz-
czenia chorych mojemu ojcu, a potem modlił się 
nad nim przyłożywszy mu ręce do czoła, gdy oj-
ciec był w  bardzo ciężkim stanie i  nie wiadomo 
było, czy przeżyje tę noc. Przeżył. Ksiądz emeryt 
oburzył się, że sprowadzono do niego psychiatrę, 
ale po paru minutach rozmowy ochoczo zapropo-
nował mi, abym z wiarą przyjął jego błogosławień-
stwo, po którym wszystkie moje problemy się roz-
wiążą. Wydało mi się, że to był właściwy moment, 
bym zaproponował mu coś w zamian, czyli swoją 
tabletkę o  owocowym smaku rozpuszczającą się 
w  ustach. Nie zgodził się. Potraktował to niemal 
jak bluźnierstwo, ale wielkodusznie podtrzymał 
swoją propozycję. No dobrze, myślę sobie, przyj-
mę to błogosławieństwo. Przecież mi nie zaszko-
dzi, a Bóg jeden wie, ile mam ostatnio problemów 
na głowie. Mój pacjent pobłogosławił mnie kładąc 
mi ręce na głowę i właściwie na tym się skończyło. 
Stary ksiądz nie ustąpił ani o krok. Rozstaliśmy się 
w pokoju. Mówiąc ściślej - poszedłem sobie. 

Nazajutrz zatelefonował przyjaciel z przepro-
sinami, że tak nieładnie to wyszło, że słyszał, co się 
wydarzyło. Ja mu na to, żeby się w ogóle nie przej-
mował. Nie usłyszałem ani jednego brzydkiego 
słowa pod swoim adresem, a nawet zostałem po-
błogosławiony. A on mi na to bardzo poważnym 
tonem: Wiesz, to jest błogosławieństwo kapłana 
kościoła katolickiego.

Zacząłem się nad tym wszystkim trochę za-
stanawiać. Pracy mi nie ubyło, ale czuję się mniej 
zestresowany. Może to…

Jeśli chce się mieć przyjaciół, lepiej ich nie 
leczyć. Jeśli chce się mieć dobre relacje z rodziną, 
też lepiej samemu nikogo z rodziny nie leczyć. Ale 
w praktyce bywa różnie; czasem trzeba. 

Najgorzej jest, gdy ktoś z  przyjaciół poprosi 
o pomoc dla kogoś ze swojej rodziny lub ktoś z ro-
dziny, dla kogoś ze swoich przyjaciół. Niby wiado-
mo, że można, bo to już osoba zupełnie nieznajo-
ma, ale jakaś taka zapośredniczona…

Zatelefonował do mnie mój kolega ze szko-
ły, który został księdzem. Już od dawna nim jest, 
tak jak ja już od dawna jestem psychiatrą. Prosił 
o pomoc dla jednego ze swoich najstarszych bra-
ci w zgromadzeniu, który ostatnio, bodaj po uro-
czystościach pogrzebowych starszego od siebie 
współbrata, swoim zachowaniem zaczął przyspa-
rzać zmartwień przełożonym. Mimo sędziwego 
wieku i zasłużonego statusu emeryta, zapał ewan-
gelizacyjny wzmógł się w nim do tego stopnia, że 
staruszek nagminnie opuszczał ciepłe mieszkanie. 
Wychodził na pobliską ulicę i  wśród panującego 
chłodu nagabywał przechodniów. Nie robił im 
nic złego. Ot, po prostu błogosławił im, nakłada-
jąc ręce na ich głowy. Prosił też, by wypowiadali 
z nim pewne słowa. Nic szczególnego, jakieś licz-
by. Zapewniał, że dzięki jego błogosławieństwu 
ich problemy zostaną rozwiązane. Gdy przełożony 
próbował ostudzić nieco ten jego zapał, sędziwy 
ksiądz poprosił go, by pozwolił, tak jak inni, pobło-
gosławić się przez przyłożenie rąk. Szef nie ugiął 
się i nie przyjął błogosławieństwa.

Byłem zmęczony i potrzebowałem spokojne-
go popołudnia, ale wiecie, co zrobiłem. Pojecha-
łem do nich. Przyjacielowi ze szkoły się nie odma-
wia. Wziąłem ze sobą próbkę leku: takiego, co to 
rozpuszcza się w ustach, ma miły owocowy smak. 
W  głowie miałem sprawdzony plan - wysłuchać, 

Wiadomo.

Nie Wiadomo. n

Byłem zmęczony  
i potrzebowałem spo-

kojnego popołudnia, 
ale wiecie, co zrobiłem. 

Pojechałem do nich. 
Przyjacielowi ze szkoły 

się nie odmawia.  
Wziąłem ze sobą 

próbkę leku: takiego, 
co to rozpuszcza się 

w ustach, ma miły 
owocowy smak.
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superwizje
Pacjent, który przyszedł 
coś „załatwić”2
Antoni Jakubczyk

Rozważania starego praktyka

W  uzupełnieniu bilansu pacjentów, „którzy 
przyszli coś załatwić” (patrz Psychiatra Nr 9/2015 str 
74), przypominały mi się jeszcze dwa szczególne ro-
dzaje zaświadczeń.

Jednym z  nich jest „zaświadczenie o  zdrowiu 
psychicznym”. Nigdy takiego nie wydałem (z wyjąt-
kiem zaświadczenia o zdolności do sporządzenia te-
stamentu, do zezwolenia na broń i do celów adopcji 
dziecka). Po pierwsze, w  każdym takim przypadku 
w  tle istniały zaburzenia paranoiczne. Jest to oczy-
wiste, takie zaświadczenie pacjent chce pokazać ko-
muś, kto ma co do tego duże wątpliwości. Po drugie 
takie zaświadczenie ma krótki termin ważności – na-
stępnego dnia po wydaniu pacjent może mieć psy-

chozę. Informuję pacjenta, że takiego zaświadczenia 
sam sobie nie wydam z powyższego powodu. 

Zaświadczeniem z  grupy „zdrowia psychiczne-
go” jest zaświadczenie dla celów adopcji przez parę. 
Zwykle nie miałem żadnych problemów z  wyda-
niem go. Jeżeli para stara się o takie zaświadczenie, 
to można domniemywać, że jest to para zgodna i nie 
ma w niej psychopatologii.

Kilka razy w życiu proszono mnie również o za-
świadczenie o tokofobii. Dla celów przeprowadzenia 
cesarskiego cięcia. Zwykle takie wydawałem – bo je-
śli kobieta zadaje sobie tyle trudu i kosztów, to zwy-
kle faktycznie panicznie boi się porodu i  może być 
w czasie porodu nieobliczalna. n
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lab & lajfNornik preriowy współczuje i pociesza 
szansa dla psychofarmakologii?
Adam Płaźnik

Truizmem jest stwierdzenie, że jesteśmy 
zwierzętami nie tylko pod względem cech fizycz-
nych, ale także psychicznych. W trakcie filogenezy, 
odtwarzanej podczas życia płodowego, przecho-
dzimy etapy rozwoju płazów, gadów itd. Precyzyj-
niej mówiąc, mamy wspólnych przodków. Padają 
kolejne bastiony człowieczeństwa, zarezerwowa-
ne do niedawna tylko dla małp naczelnych. Wia-
domo na przykład, że zwierzęta mogą uczyć się 
przez wgląd (przez obserwację zachowania in-
nych członków stada), mogą wykazywać altruizm, 
itd. Ostatnio udowodniono także, że krukowate, 
ale także takie ssaki jak słonie i  psowate mogą 
okazywać współczucie i  stosować różne metody 
pocieszania współbraci narażonych na traumę. 

To jest dobra wiadomość dla psy-
chofarmakologii, ponieważ staje 

się jasne, że ssaki mogą być 
dobrym modelem do bada-

nia złożonych zaburzeń 
emocjonalnych, występu-

jących w chorobach psy-
chicznych, np. autyzmie, 
schizofrenii czy psycho-
patii. Ostatnio opubli-
kowano wyniki badania 

zachowania społecznego 
mającego wszelkie cechy 

„pocieszania - consola-
tion”, występującego u  nor-

ników preriowych (Microtus 
ochrogaster). Ta świeżo opubli-

kowana w Science (2016) publikacja 
autorstwa Burkett’a i współpracowników 

pokazuje także neurochemiczne podłoże takie-
go zachowania oraz jego lokalizację w  mózgu. 
Trudno przecenić znaczenie tego niezwykle po-
mysłowego eksperymentu, przeprowadzonego 
przy pomocy relatywnie prostej metodologii, zro-
zumiałej dla laików. Doniesienie Burketta i  wsp. 
otwiera szansę wglądu w  mechanizmy psycho-
patii oraz wskazuje na przyszłe farmakologiczne 
metody korekty zaburzeń emocjonalnych. 

Norniki preriowe, w  przeciwieństwie do np. 
nornika łąkowego (Microtus pennsylvanicus), żyją 
w monogamicznych parach, wspólnie wychowu-
jących potomstwo. Norniki łąkowe żyją natomiast 
w  koloniach poligamicznych i  wspólnie wycho-
wują potomstwo. Ta różnica ma podstawowe zna-
czenie z  punktu widzenia omawianego badania, 
ponieważ zachowanie „pocieszające” występuje 
tylko u norników preriowych, co wskazuje na jego 
znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania par 
rodzinnych chomików. Burkett i  wsp. najpierw 
hodowali pary chomików preriowych różnej płci 
w  celu wytworzenia między nimi asocjacji spo-
łecznej. Następnie, w  izolowanym pomieszcze-
niu, poddawali jednego chomika z  pary, wybra-
nego losowo, działaniu stresora (łagodny szok 
elektryczny do łapek, niepowodujący fizycznego 
defektu). Drugi chomik pozostawał w  klatce ho-
dowlanej i nie był świadkiem procedury stresowej 
stosowanej wobec jego partnera. Następnie, łą-
czono oba chomiki w klatce hodowlanej i obser-
wowano ich zachowanie. Stresowany chomik wy-
kazywał cechy zachowania lękowego, np. bardziej 
intensywnie czyścił futerko (grooming), co jest 
rodzajem reakcji przeniesienia i  służy osłabieniu 
przeżywanego stresu. Częściej także wyrażał tzw. 
reakcje znieruchomienia (freezing), co z kolei jest 
bardzo starym filogenetycznie sposobem małych 
gryzoni na unikanie zagrożenia (zamieranie w ob-
liczu drapieżców). 

Najciekawsze jednak zmiany zachowania 
wystąpiły o  chomika niestresowanego, nazywa-
nego obserwatorem. Otóż, obserwator poświęcał 
znacznie więcej czasu nornikowi stresowanemu, 
np. znacznie dłużej czyścił i  lizał jego futerko, 
niż partnerowi, który nigdy nie był stresowa-
ny. W  efekcie, stresowane chomiki wykazywały 
znacznie krótszy czas występowania objawów 
stresu w porównaniu do norników stresowanych 
i  pozostawionych w  izolacji, bez oddziaływania 
obserwatora. Najbardziej zaskakującym faktem 
był natomiast wzrost zachowań lękowych rów-
nież wśród obserwatorów. Można powiedzieć, 

Obserwator poświęcał 
znacznie więcej 

czasu nornikowi 
stresowanemu, 

np. znacznie  dłużej 
czyścił i lizał jego 

futerko, niż partnerowi, 
który nigdy nie był 

stresowany. 
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Nornik preriowy współczuje i pociesza 
szansa dla psychofarmakologii?
Adam Płaźnik

że chomiki kontrolne (obserwatorzy) 
przejmowały zachowanie lękowe od 
tych poddanych procedurze awer-
syjnej (czyszczenie futerka, reakcje 
znieruchomienia). Ponadto, wzrastał 
w  ich organizmie poziom kortykoste-
ronu w  stopniu podobnym do zmian 
u chomików stresowanych. Co ciekawe, 
wzrost kortykosteronu był najwyższy 
w  przypadku interakcji obu chomików 
przez przezroczystą, perforowaną barie-
rę, natomiast znikał po usunięciu bariery. 
Oznacza to, że bezpośredni kontakt fizyczny 
działał uspokajająco i  hamująco na wydzie-
lanie hormonu stresu u  obserwatorów i  cho-
mików stresowanych. Opisane powyżej zmiany 
behawioralne i biochemiczne występowały tylko 
u  obserwatorów, które były hodowane wspólnie 
z chomikami stresowanymi (w ustalonych związ-
kach społecznych), nie występowały natomiast 
po połączeniu par zwierząt, które nie znały się 
uprzednio. Należy podkreślić, że ten eksperyment 
przeprowadzano tylko jednorazowo, w  ten spo-
sób wykluczając możliwość wyuczania się opisa-
nych reakcji, a więc tym samym wykluczono rolę 
ewentualnych zmian w procesach kognitywnych, 
jako przyczynę opisanego zjawiska. 

Autorzy kontynuowali analizę podłoża neu-
rochemicznego reakcji behawioralnych chomika 
obserwatora. Ze względu na poznaną już rolę 
oksytocyny w zachowaniach społecznych (zacho-
wanie macierzyńskie, empatia, związki partner-
skie), podano antagonistę receptorów dla oksyto-
cyny do komór mózgu obserwatorów. Okazało się, 
że blokada działania oksytocyny w mózgu chomi-
ków blokowała także ich reakcję współczucia i po-
cieszania. Ponadto, stosując analizę ekspresji biał-
kowego markera aktywności neuronów (c-Fos), 
wykazano, że aktywacja przedniej części zakrętu 
obręczy jest selektywnie związana z opisaną reak-
cją społeczną chomików obserwatorów. W  kon-
kluzji, autorzy stwierdzają, że reakcja pocieszenia 
i  empatii jest wywoływana specyficznym pobu-

Pismiennictwo
J. P. Burkett, E. Andari, Z. V. Johnson, D. 
C. Curry, F. B. M. de Waal, L. J. Young. 
*Oxytocin-dependent consolation 
behavior in rodents*. /Science/, 2016; 
351 (6271): 375 DOI: 10.1126/science.
aac4785 <http://dx.doi.org/10.1126/
science.aac4785>

dzeniem receptorów dla oksytocyny w tej właśnie 
części kory przedczołowej (ACC) mózgu. Ostatecz
nym potwierdzeniem tej koncepcji było zahamo-
wanie zachowania „pocieszającego” przez mikro-
iniekcję antagonisty oksytocyny do ACC. 

W  podsumowaniu, Burkett i  współpracow-
nicy stwierdzają, że filogenetycznie bardzo stare 
zachowanie macierzyńskie kontrolowane przez 
oksytocynę prawdopodobnie stało się źródłem 
powstania bardziej złożonych zachowań społecz-
nych, w  tym związanych z empatią oraz powsta-
waniem związków partnerskich. Dalszą implikacją 
tych badań może być poszukiwanie farmakolo-
gicznych metod korekcji patologicznych zacho-
wań emocjonalnych, występujących w niektórych 
chorobach psychicznych (autyzm, schizofrenia, 
psychopatia). Warto więc obserwować zwierzęta, 
ponieważ w ten sposób możemy nauczyć się cze-
goś nowego i bardzo ważnego o sobie samych. n 

W efekcie, stresowane 
chomiki wykazywały 
znacznie krótszy 
czas występowania 
objawów stresu 
w porównaniu do 
norników stresowanych 
i pozostawionych 
w izolacji, 
bez oddziaływania 
obserwatora. 

rysunki: Katarzyna Szaulińska
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relacjeBiałowieża 
po raz czternasty!
Beata Galińska-Skok, Karolina Wilczyńska, Aleksandra Małus 

Swoją obecnością zaszczycił nas Prorektor 
UMB – prof. Zenon Mariak, który wraz z prof. Aga-
tą Szulc – Przewodniczącą Komitetu Organizacyj-
nego, przywitał zebranych i  otworzył sesję wy-
kładową. Pierwszego dnia swoją wiedzą dzieliło 
się wielu znakomitych wykładowców. Konsultant 
krajowy w  dziedzinie psychiatrii – prof. Piotr Ga-
łecki przedstawił wykład o zespole przewlekłego 
zmęczenia, a  prof. Otylia Kowal-Bielecka z  Kliniki 
Reumatologii UMB zapoznała nas ze spojrzeniem 
reumatologa na zaburzenia psychiczne w  prze-
biegu chorób reumatycznych. Prof. Maciej Karcz, 
specjalista w  dziedzinie kardiologii inwazyjnej, 
poświęcił swój wykład problematyce różnicowa-
nia schorzeń psychiatrycznych z  zaburzeniami 
ukrwienia mięśnia sercowego. Zwrócił uwagę na 
fakt, jak często pacjenci zjawiają się w  gabinecie 
psychiatry zbyt późno, z teczką pełną niepotrzeb-
nych wyników inwazyjnych badań diagnostycz-
nych. Z  drugiej strony, zaprezentował przypadki 
pacjentów, u  których wykonana „na wszelki wy-
padek” tomografia komputerowa naczyń wień-
cowych umożliwiła zdiagnozowanie istotnych 
klinicznie zwężeń i  przeprowadzenie koniecznej 
interwencji medycznej. Ze względu na bardzo 
częste wśród pacjentów psychiatrycznych trud-
ności z utrzymaniem prawidłowej masy ciała, du-

żym zainteresowaniem cieszył się wykład dr hab. 
Lucyny Ostrowskiej z Zakładu Dietetyki i Żywienia 
Klinicznego UMB, który przybliżył słuchaczom 
związek pomiędzy cechami osobowości pacjenta 
a preferowanym przez niego stylem odchudzania. 

Drugą część sesji wykładowej poświęcono 
strategiom leczenia farmakologicznego. Dr hab. 
Adam Wichniak omówił, w jaki sposób ujęcia teo-
retyczne zaburzeń depresyjnych przekładają się 
na wybór optymalnej dla pacjenta farmakoterapii. 
Prof. Andrzej Czernikiewicz zaprezentował aktu-
alne wyniki badań i  standardy terapeutyczne re-
komendujące skuteczność arypiprazolu w ostrych 
stanach psychotycznych, nie tylko w  przebiegu 
psychoz ze spektrum schizofrenii, ale również epi-
zodów maniakalnych. Dwa wykłady poświęcono 
terapii iniekcjami o  przedłużonym uwalnianiu. 
Prof. Przemysław Bieńkowski i dr hab. Adam Wy-
sokiński podkreślali zalety wczesnego rozpoczę-
cia leczenia neuroleptykami w postaci depot. Na 
zakończenie prof. Agata Szulc w swoim wykładzie 
przekonywała zebranych, że oprócz względów 
medycznych nie do przecenienia jest pozytywny 
wpływ terapii LAI na funkcjonowanie pacjentów 
w  rodzinie i  społeczeństwie. Jako, że nie samą 
nauką człowiek żyje, dzień zakończyliśmy miłą 
biesiadą przy ognisku i przejazdem bryczkami po 
ośnieżonej Białowieży.

Kolejnego dnia odbyły się sesje warsztatowe 
– można było wzbogacić wiedzę o treści związa-
ne z  seksuologią, orzecznictwem, psychoterapią, 
EEG, psychoedukacją, psychosomatyką czy z pro-
blemem samobójstw. 

Oto podsumowanie wybranych warsztatów:
Dr n. med. Ksymena Urbanek przed-

stawiła opracowany wspólnie z  prof. Mał-
gorzatą Janas-Kozik warsztat na temat 
limbicznych zapaleń mózgu, zilustrowany 
opisami przypadków klinicznych. Prezento-
wany temat wywołał dyskusję uczestników 
na temat napotkanych przez nich w  prak-
tyce klinicznej przypadków podejrzeń 
autoimmunologicznych zapaleń mózgu 

W dniach 14-16 stycznia 2016 odbyły się 
Czternaste Podlaskie Warsztaty Psychiatryczne 
w Białowieży zorganizowane przez Oddział  
Podlaski Polskiego Towarzystwa Psychiatrycz-
nego wraz z Kliniką Psychiatrii Uniwersytetu 
Medycznego w Białymstoku i Kliniką Psychiatrii 
Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego  
Uniwersytetu Medycznego. Jak co roku,  
w Hotelu Białowieskim powitaliśmy około  
30 wykładowców i 300 uczestników z całej Polski. 
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i dostępnych możliwości oznaczania wywo-
łujących je przeciwciał. 

Mgr Tytus Koweszko z  warszawskiej 
Kliniki Psychiatrycznej Wydziału Nauk 
o  Zdrowiu zaprezentował problem zacho-
wań samobójczych wśród pacjentów z do-
legliwościami bólowymi. Autor przedstawił 
różne definicje i  rodzaje bólu (ból fizyczny 
i  psychiczny) oraz standardowe metody 
leczenia bólu i  poziom ich skuteczności. 
Omówił także rodzaje i  epidemiologię sa-
mobójstw, dużo uwagi poświęcając czyn-
nikom ryzyka w samobójstwie. Przedstawił 
też metaanalizy badań ukazujące związki 
pomiędzy nasileniem bólu i  występowa-
niem samobójstw. Część praktyczną warsz-
tatu stanowiło wspólne oszacowanie ryzyka 
samobójczego u  pacjentów na podstawie 
studiów przypadku. 

Dr n. med Grzegorz Opielak omówił 
różnorodną etiologię i  obraz kliniczny otę-
pień, dostarczywszy słuchaczom praktycz-
nych wskazówek odnośnie diagnostyki róż-
nicowej zaburzeń poznawczych.

Warsztat prowadzony przez mgr Martę 
Janus przybliżył uczestnikom problematy-
kę funkcjonowania seksualnego pacjentów 
z zaburzeniami nastroju. 

Warsztat na temat niepowodzenia 
w terapii według psychoterapeuty i pacjen-
ta przygotował zespół z  Kliniki Psychiatrii 
UMB – dr  n. med. Aleksandra Małus, dr n. 
med. Beata Galińska-Skok i dr hab. Beata Ko-
narzewska. Pierwsza część warsztatu miała 
formę interakcyjną – burza mózgów i  po-
święcona była refleksji nad porażką psycho-
terapeutyczną. Uczestnicy warsztatu przy 
użyciu metafory cytryny oraz zastosowaniu 
wielozmysłowych inspiracji formułowali 
swoje skojarzenia na temat porażek. Waż-
nym elementem tego ćwiczenia była próba 
odnalezienia pozytywnych aspektów pora-
żek w  życiu zawodowym oraz ich przydat-
ności w przyszłości. W drugiej części warsz-

tatu zaprezentowane zostały wyniki badań 
zespołu nad postrzeganiem porażek przez 
psychoterapeutów i ich pacjentów. 

Mgr Jacek Gierus podczas swojego 
warsztatu przybliżył psychosomatyczne 
aspekty kontroli astmy. Przedstawił psy-
chologiczne teorie powstawania astmy 
i ewaluowanie tych teorii na przestrzeni lat, 
stereotypy dotyczących astmy i jej leczenia. 
Przedstawił też skalę własnego autorstwa 
do subiektywnej kontroli astmy oraz przy-
datność jej stosowania w badaniach nauko-
wych i praktyce indywidualnej.

Tego dnia odbyła się także, po raz pierwszy 
w  historii naszej konferencji, sesja plakatowa. Ze 
zgłoszonych 13-stu doniesień komisja wyróżniła 4 
postery. 

Na koniec drugiego dnia konferencji odbyła 
się sesja wykładowa, podczas której prof. Alina Bor-
kowska zaprezentowała możliwości diagnozy i te-
rapii dysfunkcji OUN w chorobach somatycznych. 
Natomiast prof. Anatol Panasiuk z  Kliniki Chorób 
Zakaźnych i Hepatologii UMB zapoznał zebranych 
z  rodzajami i  objawami encefalopatii. Specjali-
sta leczenia niepłodności, prof. dr hab. Sławomir 
Wołczyński podkreślał zalety stosowania metod 
wspomagania rozrodu w kontekście kondycji psy-
chicznej starających się o dziecko par. W związku 
z burzliwą dyskusją w mediach na temat możliwo-
ści stosowania kannabinoidów w lecznictwie głos 
zabrał prof. dr hab. Marcin Wojnar. Zaprezentował 
wskazania do leczenia „medyczną marihuaną” 
w świetle aktualnej wiedzy medycznej, przestrze-
gając jednocześnie przed negatywnym wpływem 
marihuany na stan psychiczny, układ krążenia 
i  oddechowy. Część naukową XIV Podlaskich 
Warsztatów Psychiatrycznych zakończył dr hab. 
Napoleon Waszkiewicz wykładem poświęconym 
problematyce nadciśnienia tętniczego w  prakty-
ce psychiatrycznej. Wieczorem spotkaliśmy się na 
uroczystej pożegnalnej kolacji. 

Serdecznie dziękujemy 
wszystkim  
Koleżankom i Kolegom 
za przybycie,  
a Szanownym  
Wykładowcom za 
czas i wysiłek włożony 
w ciekawe wykłady 
i warsztaty. Mamy 
nadzieję, że za rok  
spotkamy się ponownie 
w urokliwej zimowej 
Białowieży. <cuadrado>

relacje
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relacje

Sprawozdanie z konferencji 
Problematyka samobójstw 
w II dekadzie XXI wieku
Marta Makara-Studzińska

Spotkanie zgromadziło blisko 300 uczestni-
ków z Polski i zagranicy. Uczestnicy konferencji byli 
reprezentantami 26 jednostek naukowych.

W  pierwszym dniu obrad odbyły się czte-
ry sesje plenarne. Podczas pierwszej sesji, której 
przewodniczył prof. Brunon Hołys, dotyczącej 
,,Markerów samobójstw – biologicznych, psycho-
społecznych’’, udział wzięli zagraniczni prelegenci: 
prof. Marco Sarchiapone z Włoch, który zapoznał 
uczestników ze swoim wystąpieniem The European 
Psychiatric Association (EPA) – Suicide and Gene-
tics; prof. Lars- Håkan Thorell ze Szwecji, przedsta-
wił swoją prezentację ,,EDOR Test in suicide risk as-
sessment’’ oraz prof. Wolfgang Rutz, reprezentant 
Niemiec i  Szwecji –zaprezentował temat:,,Male 
suicidality: Reflections from a regional and interna-
tional perspective’’.

Przewodniczącym drugiej sesji była prof. 
Marta Makara-Studzińska. W  ramach tej sesji 
przedstawione zostały wyniki badań dotyczące 
ryzyka samobójstwa w  wybranych populacjach 
z  uwzględnieniem przemocy, używania alkoholu 
i  innych substancji psychoaktywnych. Zaproszeni 
goście przedstawili aktualne statystyki samobójstw 
w  poszczególnych grupach populacji. Szczegóło-
wo zostały omówione czynniki ryzyka samobój-
stwa w populacji kobiet, młodzieży i seniorów.

W  sesji trzeciej zaprezentowano doświadcze-
nia polskie i europejskie w prewencji samobójstw. 
Tej sesji przewodniczyła prof. Agnieszka Gmitro-
wicz oraz prof. Tadeusz Pietras. Zaproszeni prele-
genci z Norwegi oraz Szwecji przedstawili modele 
prewencji samobójstw oraz znaczenie programu 
profilaktycznego realizowanego w  Szwecji w  pre-
wencji samobójstw. Dr Błażej Kmieciak zapoznał 
uczestników konferencji z  występującymi współ-
czesnymi dylematami prawnymi związanymi 
z  przymusową hospitalizacją osób po próbach 
samobójczych. Uczestnicy konferencji zapoznani 
zostali również z polskimi doświadczeniami w pre-
wencji samobójstw. 

W sesji czwartej, której przewodniczył prof. Jó-
zef Kocur zaproszeni goście oraz uczestnicy mogli 
zapoznać się z metodami interwencji oraz rolą no-
wych mediów w profilaktyce samobójstw. Podczas 
tej sesji została omówiona skala problemu samo-

W dniach 20-21  
listopada w Łodzi  

odbyła się  
Ogólnopolska  

Konferencja  
Suicydologiczna  

„Problematyka samo-
bójstw w II dekadzie 

XXI wieku”.

Konferencja została 
zorganizowana przez:

Klinikę Psychiatrii Młodzieży 
i Katedrę Psychiatrii, Zakład 

Rehabilitacji Psychospo-
łecznej, Zakład Socjologii, 

Zakład Prawa Medycznego, 
Zakład Psychologii Lekarskiej 

Uniwersytetu Medycznego 
w Łodzi; Polskie Towarzystwo 

Suicydologiczne; Uczelnię 
Łazarskiego; Zakład Psycho-

logii Stosowanej Uniwersy-
tetu Medycznego w Lublinie; 

Sekcję Naukową Suicydologii 
Polskiego Towarzystwa Psy-

chiatrycznego; Regionalne 
Centrum Polityki Społecznej 

w Łodzi. 

bójstw w Polsce, a także metody ich zapobiegania. 
Drugiego dnia obrad podczas sesji pod pa-

tronatem Polskiego Towarzystwa Suicydologicz-
nego uczestnicy konferencji mogli zapoznać się 
wystąpieniem następujących prelegentów: prof. 
Józefa Kocura, dotyczącego ,,Czynników ryzyka 
samobójczego w  uzależnieniach behawioralnych”, 
prof. Antoniego Florkowskiego na temat ,,Czyn-
ników klinicznych wpływających na zachowania 
samobójcze u  osób w  wybranych zaburzeniach 
psychicznych’’. Prof. Adam Czabański omówił zjawi-
sko samobójstw altruistycznych, zaś prof. Justyna 
Jurewicz dokonała analizy przepisów polskiego 
prawa karnego w  kontekście targnięcia się po-
krzywdzonego na własne życie. Na zakończenie 
tej sesji dr Krzysztof Rosa przedstawił uczestnikom 
konsekwencje zachowań samobójczych.

W ramach konferencji uczestnicy mogli zapre-
zentować swoje prace również podczas sesji poste-
rowych, podczas których wyłoniono trzy najlepsze 
prace, a autorom wręczono nagrody.

Podczas konferencji odbyły się warsztaty szko-
leniowo-naukowe prowadzone przez zaproszo-
nych gości z  Polski i  zagranicy. Warsztaty cieszyły 
się ogromnym zainteresowaniem uczestników, 
którzy mieli okazję zapoznać się m.in. z modelami 
współpracy z rodzinami w prewencji samobójstw; 
wpływem osób trzecich na decyzje popełnienia sa-
mobójstwa na podstawie wybranych przypadków 
opiniowania sądowo-psychologicznego; Preven-
tion of Male Suicides: possibilities, and challenges 
from an international perspective (Follow up work-
shop to Wolfgang Rutz lecturer on day), czy też rolą 
motywacji w życiu współczesnej młodzieży Pokole-
nia Y i Z – dobre praktyki Motivation Punch.

Na zakończenie obrad zaprezentowany zo-
stał film w reżyserii Katarzyny Dąbkowskiej-Kułacz 
„Między światami”, który opowiada o społeczności 
Inuitów na północy Kanady i  przybliża problem 
wzrastającej liczby samobójstw w  tamtejszej spo-
łeczności.

Konferencja spotkała się z ogromnym zainte-
resowaniem uczestników, umożliwiła wymianę do-
świadczeń oraz refleksji dotyczących problematyki 
samobójstw. n
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ogłoszenia
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

   VII 
konferencja czasopisma 
„Psychiatria” 

13 maja 2016
Warszawa, Hotel Courtyard 
by Marriott Warsaw Airport

Program i zgłoszenia: 
www.psychiatriakonferencja.viamedica.pl

   II 
Międzynarodowy Kongres 
Psychiatrii Sądowej

15-16 kwietnia  2016
Łódź, Hotel Double Tree by Hilton 

Program i zgłoszenia: 

www.psychiatriasadowa.pl

Dr Maciej Kuligowski 
zaprasza 
nakonferencję
naukowo-szkoleniową

XXI 
Bieszczadzkie 
Dni 
Psychiatryczne

6-8 
października 2016
Arłamów-Lwów-Połoniny

Więcej informacji: 

www.bdp.edu.pl
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JAK NAS WIDZĄInne spojrzenie 
Porozumienie na Rzecz Wspierania 
Osób Chorujących Psychicznie
Paweł Bronowski

Droga Redakcjo, dziękuję za zaproszenie! 
Jest ono miłą niespodzianką, która może świadczyć o tym, 

że środowisko psychiatrii zaczyna interesować się, co mają do 
powiedzenia osoby chorujące psychicznie oraz profesjonali-
ści z nie medycznych programów wsparcia. Są to środowiska 
tworzące Porozumienie na Rzecz Wspierania Osób Chorujących 
Psychicznie. Postaramy się informować na bieżąco, co u nas sły-
chać.

Porozumienie jest organizacją nietypową w polskich wa-
runkach i warto wyjaśnić jego genezę. Pomysł na jego utwo-
rzenie wynikał z obecnej sytuacji osób chorujących psychicznie 
w  Polsce. Jak dotąd podstawowym głosem wypowiadającym 
się na ich temat był głos środowiska psychiatrycznego. Jest ono 
opiniotwórcze, światłe i dobrze zorganizowane. Od kiedy pa-
miętam, to psychiatrzy określali zarówno sposób myślenia o sa-
mej psychiatrii, jak i o jej użytkownikach. Jednak od dłuższego 
już czasu narastało poczucie, że opis ten jest niepełny i brak jest 
w nim dwóch środowisk. Po pierwsze, zupełnie nie słychać gło-
su osób z  doświadczeniem kryzysu psychicznego, czyli użyt-
kowników psychiatrii. Niewiele wiemy o tym, jakie są ich opinie 
o oferowanym leczeniu i pomocy, słabo znamy ich codzienne 
problemy, nie wiemy jak w istocie wygląda ich życie i co o nim 
myślą. Oczywiście nie chodzi o to, co słyszymy w szpitalach lub 
gabinetach w  relacji „lekarz/psycholog – pacjent”, lecz o  ich 
własne, niezależne opinie i oczekiwania. Chodzi o to, aby sły-
szeć nie tylko „pacjentów”, lecz również „użytkowników psy-
chiatrii” albo „osoby z doświadczeniem kryzysu psychicznego”. 
W Polsce bardzo brakuje organizacji samopomocowych osób 
korzystających z usług psychiatrycznych. Głosu tego środowi-
ska nie ma. Może, między innymi, właśnie dlatego wprowadza-
nie reform w psychiatrii przychodzi w Polsce z takim trudem? 

Druga, niedoceniana i słabo słyszalna grupa, to profesjona-
liści z nie medycznych programów wsparcia środowiskowego. 
Programy te są w Polsce obecne od ponad 20 lat, zapewniają 
wsparcie dla dużej grupy osób chorujących, dysponują kom-
petentnym i  dość licznym personelem. Te najpopularniejsze 
obecnie to: Środowiskowe Domy Samopomocy, Warsztaty Te-
rapii Zajęciowej, Ośrodki Wsparcia, Specjalistyczne Usługi Opie-
kuńcze, Kluby, Mieszkania Chronione oraz Programy Aktywiza-
cji Zawodowej. Programy wsparcia są szczególnie skuteczne 
we wzmacnianiu funkcjonowania oraz poprawie jakości życia 
tam, gdzie są połączone w  system i  współpracują z  lecznic-
twem psychiatrycznym. Jednak głos tego środowiska również 
jest słabo słyszalny. Wiedza o programach, ich specyfice i efek-
tywności jakoś nie trafia ani do psychiatrii, ani do szerszych 
kręgów społecznych. Nadal często są one określane uroczym 
terminem „działań „okołopsychiatrycznych”. 

Geneza Porozumienia wiąże się w  największym stopniu 
z potrzebą wyrażania opinii właśnie przez te dwa środowiska. 
Chodziło o to, aby stworzyć platformę do dialogu między oso-
bami chorującymi psychicznie i  profesjonalistami oraz wspo-
móc ruch samopomocowy. Ważne było również doskonalenie 
i promowanie środowiskowego modelu wsparcia. Doskonałym 
miejscem do tego rodzaju działań okazała się Akademia Peda-
gogiki Specjalnej - warszawska szkoła wyższa kształcąca kadry 
pracujące z  osobami chorującymi psychicznie: psychologów, 
pedagogów i  pracowników socjalnych. W  roku 2013 po raz 
pierwszy spotkała się grupa osób z  doświadczeniem kryzysu 
psychicznego, profesjonalistów z  mazowieckich programów 
wsparcia, pracowników naukowych oraz wolontariuszy. W roku 
2014 Porozumienie zostało objęte patronatem Rady Wydziału 
Stosowanych Nauk Społecznych APS i została utworzona Rada 
Programowa. Dotychczasowe działania Porozumienia ognisku-
ją się wokół doskonalenia środowiskowego modelu wsparcia, 
głownie podczas regularnych spotkań dotyczących wspólnych 
działań oraz poprzez organizacje konferencji. Do tej chwili od-
były się konferencje poświęcone Środowiskowym Domom Sa-
mopomocy, Mieszkaniom Chronionym oraz ruchom samopo-
mocowym. Konferencje cieszyły się dużym zainteresowaniem, 
ku zaskoczeniu organizatorów okazały się być ogólnopolskie, 
a nie jedynie, jak planowano, lokalne. 

Wielkim sukcesem Porozumienia jest jednak działalność 
Grupy Wsparcia TROP. W  jej skład wchodzą osoby z doświad-
czeniem kryzysu psychicznego. Znalazła ona swoje miejsce 
w  Akademii Pedagogiki Specjalnej, regularnie spotyka się od 
roku 2013. I co wydaje się być szczególnie ważne i cenne, pro-
wadzi dość unikatowe w  polskiej skali działania. Zostały one 
zaprezentowane obok przez lidera Grupy Jacka Bednarzaka. 
Działalność TROPu skutecznie przyczynia się do tworzenia szer-
szego ruchu użytkowników psychiatrii w Polsce i pokazuje po-
tencjał tkwiący w osobach z doświadczeniem kryzysu. 

Postaramy się cyklicznie prezentować punkt widzenia 
Porozumienia i Grupy Wsparcia TROP na zagadnienia naszym 
zdaniem ważne. Zależy nam na tym, aby przekonać psychia-
trów, że życie osób z doświadczeniem choroby psychicznej nie 
składa się z samej psychiatrii. Może to pomóc w lepszym zrozu-
mieniu (albo w ogóle nawiązania kontaktu) między „użytkow-
nikami psychiatrii” a psychiatrami. n

Więcej informacji o Porozumieniu
www.facebook.com/WspieramyOsobyChorePsychicznie
www.czasnaporozumienie.pl
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JAK NAS WIDZĄ jak nas widzą

Grupa Wsparcia 
Osób z Doświadczeniem Kryzysu 
Psychicznego TROP 
Jacek Bednarzak

W  ramach Porozumienia na Rzecz Wspierania Osób 
Chorujących Psychicznie funkcjonuje Grupa Wsparcia Osób 
z  Doświadczeniem Kryzysu Psychicznego TROP. Pomysł dzia-
łania TROPu zrodził się na spotkaniu Grupy Inicjatywnej Poro-
zumienia. Uznano, że istnieje potrzeba stworzenia organizacji 
użytkowników psychiatrii, którzy byliby partnerem dla profe-
sjonalistów. Z  uwagi na specyfikę choroby ich głos jest mało 
słyszalny i ze względu na brak organizacji wśród tych chorych, 
niebrany pod uwagę podczas różnych decyzji podejmowanych 
na rzecz wspierania i leczenia. Doświadczeni chorobą najlepiej 
znają jej objawy, jakie są działania uboczne przyjmowanych 
przez nich leków, z  jakimi trudnościami borykają się na co 
dzień. Chorujący, dobrze radzący sobie z  trudnościami wyni-
kającymi z choroby mogą i powinni udzielać wsparcia innym 
chorującym, będącym w  gorszym stanie zdrowia. Działania 
samopomocowe na rzecz lepszego życia dobrze wpływają na 
proces zdrowienia jednych i drugich. 

Przed ponad dwoma laty zapoczątkowałem działania TRO-
Pu poprzez cykl spotkań z osobami chorującymi, uczestnikami 
pięciu lokalnych warszawskich placówek wsparcia środowisko-
wego. Chętnych do wspólnych działań w kierunku stworzenia 
grupy samopomocowej było początkowo osiem osób. Tak 
powstawała Grupa Wsparcia Osób z Doświadczeniem Kryzysu 
Psychicznego TROP.

W wyniku podjętych działań, w Akademii Pedagogiki Spe-
cjalnej zaczęły odbywać się regularne spotkania użytkowni- 
ków psychiatrii chętnych do niesienia pomocy innym chorują-
cym. Od grudnia 2013 roku spotykamy się raz w miesiącu. Do 
stycznia 2015 odbyło się 25 spotkań, w których wzięło udział 
łącznie 55 osób po kryzysie psychicznym. W spotkaniu każdo-
razowo uczestniczy średnio 10-12 osób. Wszystkie sprawoz-
dania ze spotkań Grupy dostępne są na stronie Porozumienia: 
www.czasnaporozumienie.pl.

Nazwa „Grupa Wsparcia Osób z Doświadczeniem Kryzysu 
Psychicznego TROP” została wymyślona na drugim spotkaniu. 
Zdecydowano się na słowa „doświadczenie” oraz „kryzys”, aby 
podkreślić, iż każdy człowiek może przejść kryzys psychiczny 
jako jedno z wielu życiowych doświadczeń. „Trop” zaś ma sym-
bolizować ścieżkę, którą osoby chorujące mogą obrać i podą-
żać nią ku zdrowiu, dzięki pomocy i wsparciu Grupy. Poza tym 
jest to druga część słowa „psychotrop”, które zostało przez nas 
nieco zmodyfikowane… 

Niezależnie od comiesięcznych zebrań, dla członków TRO-
Pu chętnych do podjęcia różnych wyzwań, odbywały się spo-
tkania szkoleniowe prowadzone przez kadrę naukową APS. 
Były to między innymi szkolenia przygotowujące do prelekcji 

wśród uczniów i  studentów zapobiegających stygmatyza-
cji oraz do pełnienia roli Doradców Telefonicznych (sposoby 
wspierania emocjonalnego i  prowadzenia rozmów z  innymi 
chorującymi oraz udzielanie niezbędnych informacji). Dużym 
wsparciem w przygotowaniu do pracy było również szkolenie 
„Edukator Praw Obywatelskich” zorganizowane przez Biuro 
Rzecznika Praw Obywatelskich. W  bieżącym działaniu Grupę 
wspierają członkowie Koła Psychologii Klinicznej i  Psychote-
rapii APS. Stałym miejscem comiesięcznych spotkań Grupy 
Wsparcia TROP jest Akademia Pedagogiki Specjalnej, uczelnia 
kształcąca specjalistów w zakresie udzielania pomocy i wspar-
cia osobom po kryzysie psychicznym.

Na jednym z pierwszych spotkań Grupy ustalono, iż człon-
kostwo w TROPie nie wiąże się z koniecznością brania udziału 
we wszystkich podejmowanych przez nią inicjatywach, ale każ-
dy z członków ma w niej możliwość znalezienia przestrzeni do 
działania odpowiedniej dla siebie. Część osób bywa słuchacza-
mi w zależności od samopoczucia.

Najważniejsze inicjatywy zrealizowane przez 
członków Grupy:

<cuadrado> Badanie dotyczące oczekiwań użytkowników wo-
bec psychiatrii i programów wsparcia.

<cuadrado> Spotkania Edukatorów Praw Obywatelskich z użyt-
kownikami psychiatrii.

<cuadrado> Udzielanie wsparcia emocjonalnego i informacyj-
nego osobom po kryzysie i ich rodzinom w ramach 
programu Doradcy Telefoniczni - stałe dyżury od 
lutego 2015 r. do chwili obecnej (program dofinan-
sowany przez miasto Warszawa).

<cuadrado> Prelekcje dla uczniów, studentów i zainteresowa-
nych organizacji.

<cuadrado> Przygotowanie Poradnika/Informatora dla osób 
po kryzysie psychicznym (projekt dofinansowany 
przez miasto Warszawa). 

Korzystając z  zaproszenia Redakcji będziemy starali się 
przybliżać Państwu nasze problemy, poglądy i oczekiwania. n

Więcej o działaniach Grupy Wsparcia Osób  
z Doświadczeniem Kryzysu Psychicznego TROP  
można się dowiedzieć na stronie Porozumienia  
Na Rzecz Wspierania Osób Chorujących Psychicznie 
www.czasnaporozumienie.pl oraz na profilu FB:  
www.facebook.com/WspieramyOsobyChorePsychicznie.
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„Turandot” 
jako baśń
Katarzyna Prot

„Turandot” traktowana dosłownie, jest hi-
storią prowokującą i  niepokojącą przez ewident-
ny brak sprawiedliwości. Tekst opowiada historię 
chińskiej księżniczki, która odrzuca wszystkich 
konkurentów do jej ręki. Kandydat musi odpo-
wiedzieć na trzy pytania. Jeżeli nie poradzi sobie, 
musi zginąć. Opera zaczyna się od obrazowej sce-
ny uśmiercenia niedoszłego męża. To okrucień-
stwo księżniczki nie przeszkadza księciu Kalafowi 
zakochać się w niej i zaryzykować życie, żeby zo-
stać jej wybrankiem. Co gorsza, nie tylko swoje 
życie, ale też życie zakochanej w nim służącej Liu 
oraz życie ojca. Nawet tortury zarządzone przez 
Turandot, w których ginie Liu, nie chcąc zdradzić 
imienia Kalafa, nie odstręczają go od zamiaru po-
ślubienia księżniczki. W tym kontekście szczegól-
nie paradoksalne wydaje się zakończenie, którym 
jest szczęśliwe małżeństwo Kalafa i Turandot.

Życie czy baśń? 
Libretto „Turandot” powstało według sztuki 

Carlo Gozziego, której źródłem jest przypuszczal-
nie bajka perska. Sztuka Gozziego była Comme-
dią dell’arte opierająca się przede wszystkim na 
improwizacji. W  Polsce sztukę Gozziego przetłu-
maczył Zegadłowicz, wplatając w  nią dygresje, 
na przykład: „Precz z  teatrem naturalistycznym, 
w którym aktor się dusi, a którego widz ma dosyć 
aż do obrzydzenia. Wróćmy do fantazji, do gry te-
atralnej, która nie chce być niczym innym jak grą, 
która nie małpuje życia, słowem do teatru dell’ar-
te.” 1

„Turandot” należy więc traktować jak baśń, 
o czym często zapomina się, moralnie „rozliczając” 
bohaterów. Przykładem moralizatorskiego po-
dejścia jest recenzja Michaela Tannera „Turandot” 
w Royal Opera, w której krytykuje Kalafa za to, że 
zapomina szybko o biednej Liu2. Recenzent cytuje 
także Juliana Buddena, autora książki o  operach 
Pucciniego, który nie wierzy w tak szybko wybu-

chającą miłość pomiędzy Kalafem a  Turandot, 
pisząc, że mogło to być jedynie hormonalne po-
żądanie. 

Okrutna prawda
„Turandot” przypomina swoim okrucień-

stwem baśnie Grimma. O  wartości takich baśni, 
do których odwołuje się w swoich analizach Bet-
telheim, często zapominamy. Traktujemy je za 
„zbyt okrutne” dla dzieci i  wolimy karmić nasze 
pociechy naturalistycznymi historyjkami „z życia”. 
Jednak, jak pisze Bettelheim, siła baśni polega na 
bezpośrednim odnoszeniu się do struktur pod-
świadomych i pozwala dziecku (a może także do-
rosłemu) dawać sobie radę z godzeniem sprzecz-
nych impulsów3. 

O czym jest więc „Turandot”? Nie mamy wąt-
pliwości, że początkowo reprezentuje czyste id 
– popęd śmierci, destrukcji. Turandot mści się za 
krzywdy prababki sprzed dwóch tysięcy lat, jakby 
w jej wnętrzu zamieszkał złośliwy, okrutny obiekt. 
Można to rozumieć jako obecność tej części „pra-
babek”, która ze względu na konieczność pod-
porządkowania się światu mężczyzn, nie mogła 
zostać wyrażona. Ten „przekaz międzypokolenio-
wy” w inscenizacji Trelińskiego w Teatrze Wielkim 
w Warszawie został wzmocniony przez delikatną 
wzmiankę sugerująca nadużycie seksualne samej 
Turandot. 

Co ciekawe, nie wiemy nic o matce księżnicz-
ki. Jak często w bajkach matki nie ma, pozostaje 
tylko relacja edypalna z ojcem. Turandot nie chce 
dorosnąć, chce na zawsze pozostać z ojcem, mor-
dując wszystkich kandydatów, którzy mogliby za-
kłócić ten związek. Inaczej niż w „Jolancie”4, która 
jest strzeżona przez ojca, tutaj kompleks Edypa 
pokazany jest bez łagodzącej projekcji. To Turan-
dot nie chce opuścić ojca wiążąc się z innym męż-
czyzną. 
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Miłość i ocalenie
Jeżeli Turandot reprezentuje popęd śmier-

ci, to Liu jest popędem życia. Bajka pokazuje, jak 
w  ciągu jednej nocy (podobnie, jak w „Baśniach 
z tysiąca i jednej nocy”) dochodzi do pogodzenia 
sprzecznych impulsów. Liu umierając, niejako od-
daje swoją miłość do Kalafa Turandot – Turandot 
pyta: „Kto ci daje tyle siły?”, Liu odpowiada: „Miłość, 
której i  ty w  końcu ulegniesz”. Kulminacja ambi-
walencji uczuciowej, miłości i nienawiści związana 
jest z fazą edypalną, integracja tych uczuć w ciągu 
symbolicznej nocy daje możliwość przejścia do 
fazy genitalnej i zintegrowania osobowości. Jeżeli 
uznamy, że Liu i Turandot są tą samą postacią, nie 
ma nic dziwnego w tym, że Kalaf „zapomina” o Liu. 

Kalaf, podobnie jak Szecherezada w „Tysiącu 
i  jednej nocy”, ma poradzić sobie w ciągu jednej 
nocy, żeby nie zostać zabitym. W  obu baśniach 
ocalenie i miłość spotykają się. 

Trzy pytania
W  „Turandot”, podobnie jak w  innych ba-

śniach i  mitach, występują trzy pytania. Tak jak 
wspominałam, przy omawianiu „Kupca wenec-
kiego”5 Freud uważał, że pytania te oznaczają trzy 
fazy życia, kluczowa jest śmierć, związana niero-
zerwalnie z miłością. Trudno o bardziej wyrazisty 
przykład niż pytania w „Turandot”. Turandot zada-
je trzy pytania Kalafowi. Co rodzi się każdej nocy 
i ginie o świcie? Odpowiedź brzmi – nadzieja. Co 
migocze i  jest ciepłe jak płomień, nie będąc pło-
mieniem? Kalaf odpowiada – krew. Co jest niczym 
lód, a parzy? Turandot! Treść pytań-zagadek wska-
zuje na nadzieję Turandot na osiągnięcie dojrza-
łości seksualnej. Krew jest symbolem życia, ale też 

seksualności. Rozwiązanie trzeciej zagadki ozna-
cza miłość, ale także śmierć, gdyż Kalaf ryzykując 
życie swoje i  swoich bliskich powierza się Turan-
dot – jeżeli ona odgadnie jego imię do rana, może 
go zgładzić. 

Kobiety i papierosy
Bardziej współcześnie można na bohaterkę 

„Turandot” spojrzeć jako na femme fatale. Fem-
me fatale to kobieta niszcząca mężczyzn poprzez 
kuszenie ich i wykorzystywanie do swoich celów, 
jest gotowa oszukiwać i mordować, przynosi zgu-
bę i śmierć6. Istotę femme fatale określają te cechy, 
które zazwyczaj przypisywane są mężczyznom 
– siła, władza, stanowczość. Femme fatale mają 
władzę nad własną seksualnością, a więc też nad 
mężczyznami. Opisywane często przez mężczyzn, 
którzy dają w ten sposób wyraz lękom przed sek-
sualnością kobiety. 

Historia życia Pucciniego, to jak pisze Jerzy 
Snakowski7, dwa zgubne nałogi – papierosy i ko-
biety. Za pierwowzór Liu uchodzi służąca w domu 
Puccinich – Doria. Oskarżana (jak się okazało nie-
sprawiedliwie) przez żonę Pucciniego o  romans 
z Giacomo otruła się. Ostatnią sceną, jaką napisał 
Puccini przed swoją śmiercią, była scena śmierci 
i opłakiwania dobrej i niewinnej Liu. Można więc 
powiedzieć, że „Turandot” – femme fatale uśmier-
ciła samego Pucciniego. 

Opera została ukończona przez Franco Alfa-
no. Podczas prapremiery dzieła w  mediolańskiej 
La Scali, 25 kwietnia 1926 roku, po scenie śmierci 
Liu przerwano spektakl. Dyrygujący Arturo Tosca-
nini, odwrócił się publiczności i oznajmił: „W tym 
miejscu Giacomo Puccini przerwał pracę. Śmierć 
okazała się tym razem silniejsza od sztuki.”8  

Wystawienie w MET, reżyserowane przez słyn-
nego filmowca Franco Zeffirelliego, na pierwszy 
rzut oka przeładowane „chińszczyzną”, okazało się 
dobrze korespondować z  baśniowym nastrojem 
opery. Reżyser podkreśla rolę chóru, który poru-
szając się na scenie, staje się ważnym elementem, 
wychodzącym z  ram baśni – rzeczywistym umę-
czonym tłumem. Być może zarówno Puccini, jak 
i Zeffirelli chcieli oddać atmosferę Włoch Mussoli-
niego z okresu „marszu na Rzym”. Ten zabieg prze-
nosi „Turandot” do czasów współczesnych, poka-
zując konsekwencje uruchomienia nienawistnych 
impulsów – zarówno w wymiarze indywidualnym, 
jak i społecznym. n

1.  „Flirt z Melpomeną. Wieczór dziewią-
ty.” Tadeusz Boy-Żeleński, Biblioteka 
Boya, Warszawa, 1932.

2. http://www.spectator.co.uk/2013/09/
turandot-is-a-disgusting-opera-that-
is-beyond-redemption/

3. „Cudowne i pożyteczne. O znacze-
niach i wartościach baśni”. Bruno 
Bettelheim. Wydawnictwo: W.A.B., 
Warszawa, 2010. 

  4. Psychiatra w operze: Dlaczego ope-
ra? Katarzyna Prot, Psychiatra. Pismo 
dla praktyków. 1/2015 s.32-34.

  5. Psychiatra w operze: Widma Wenecji. 
Katarzyna Prot, Psychiatra. Pismo dla 
praktyków. 3/2015 s. 33-34. 

 6.  „Femme fatale jako byt fantazma-
tyczny: o demonicznych postaciach 
kobiecych w filmie w pierwszej 
połowie XX wieku i ich późniejszych 
reminiscencjach”, Zofia Hadamik, 
„Kwartalnik filmowy”, nr. 41-42 2003, 
Instytut Sztuki Polskiej Akademii 
Nauk

  7. http://www.dobrewiadomosci.eu/
attachments/article/152/puccini.pdf

  8. „Tysiąc i jedna opera” Piotr Kamiński. 
Polskie Wydawnictwo Muzyczne SA, 
Kraków, 2008. 
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Robert Schumann, twórca popularnego „Marze-
nia”, przyjaciel naszego narodowego idola – Fryderyka, 
wraz z  innymi wybitnie uzdolnionymi artystami tamtych 
czasów wykreował muzyczny świat XIX wieku, epoki okre-
ślanej w sztuce jako Romantyzm. Kompozytor, dyrygent 
i pianista, któremu w karierze wirtuoza tego instrumentu 
na przeszkodzie stanęła kontuzja ręki od zbyt forsownego 
grania. Twórca dużych form orkiestralnych, m. in. czterech 
wspaniałych symfonii i koncertów na różne instrumenty 
z orkiestrą symfoniczną (na marginesie: gdyby do głowy 
przyszedł mi pomysł szukania podniosłej oprawy muzycz-
nej do własnego pogrzebu, pewnie pomyślałbym również 
o Kyrie eleison z Missa Sacra). Próbował również swych sił 
w operze, ale bez powodzenia (jedyna opera „Genoweva”, 
o której Rychard Wagner powiedział, że „wywołuje całko-
wite przerażenie pospolitością i  prymitywnością”, nie stała 
się przebojem). Naczelne miejsce w  jego twórczości zaj-
mują kompozycje na fortepian solo (jazda obowiązkowa: 
sonaty (Martha Argerich!), „Kreisleriana”, „Tańce Związku 
Dawida” czy „Sceny dziecięce” (Wladimir Horovitz!)) oraz 
pieśni (np. „Miłość i życie kobiety”) – można o nim śmiało 
powiedzieć, że był mistrzem małych form. Oprócz tworze-
nia muzyki, Schumann także pisał o muzyce – w tym celu 
stworzył popularne pismo „Neue Zeitschrift für Music”, 
w  którym propagował „nowe” w  sztuce, z  entuzjazmem 
promował twórczość Chopina, Brahmsa czy Schuberta. 
Nie wszyscy jednak ulegli urokowi zamieszczanej krytyki, 
np. Wagner po lekturze napisał krótki list do maestro: „Jest 
to czyste gówniarstwo! Adieu, najmilszy Schumannie!”. Ot, 
„szorstka przyjaźń”.

Robert Schumann pochodził z  rodziny obciążonej 
zaburzeniami psychicznymi. Oboje rodzice przejawiali bli-
żej nieokreślone „ataki nerwowe”, zaś jego siostra Emilia 
popełniła samobójstwo. Sam maestro chorował prawdo-
podobnie na ChAD (być może na zaburzenie schizoafek-
tywne), pod uwagę brana jest również neuroinfekcja kręt-
kiem bladym – zanim kompozytor poznał miłość swojego 
życia, przyszłą żonę, utalentowaną pianistkę Klarę Wieck, 
był kochliwym młodzieńcem; z powodu kiły, którą zaraził 
się od jednej z partnerek, poddano go rtęciowej terapii. 
Biegunowa choroba zrodziła dwa biegunowe alter ego 
artysty. W okresach podwyższonego nastroju Schumann 
zmieniał się we Florestala – energicznego, radosnego 
i twórczego kompozytora. To właśnie Schumann-Florestal 
w budzącym zdumienie tempie (w 4 dni!) skomponował 

swą I  Symfonię, o  wiele znaczącej, z  punktu widzenia 
psychopatologii, nazwie „Wiosenna”. W liście do dyrygen-
ta napisał: „Czy nie mógłby Pan natchnąć swojej orkiestry 
w czasie grania wiosenną tęsknotą? Chciałbym, aby od razu 
pierwsze wejście trąbek brzmiało jak sygnał przebudzenia – 
wstęp miałby ukazywać, jak wszystko zaczyna się zielenić, 
a Allegro – jak ciągle i ciągle przybywa wszystkiego, co na-
leży do wiosny”. Przeciwieństwem Florestala był Euzebiusz: 
cichy, smutny, wycofany. Zmieniał się wówczas również 
wygląd Schumanna – dotychczas zadbane długie włosy, 
teraz opadały w grube strąki na twarzy, poruszał się po-
woli, przygarbiony. W okresie rekonwalescencji po epizo-
dzie głębokiej depresji, Schumann-Euzebiusz przystąpił 
do komponowania swojej II Symfonii, traktując to również 
jako formę terapii („Symfonię pisałem w  grudniu 1845 r. 
jeszcze na wpół chory; przypuszczam, że to musi się w niej 
słyszeć. Dopiero w  ostatniej części poczułem się lepiej.”). 
W  błyskotliwym zestawie krótkich fortepianowych kom-
pozycji o  nazwie „Tańce Związku Dawida”, maestro oso-
biście podpisał, czy daną kompozycję stworzył Florestal, 
czy Euzebiusz („Związek Dawida” to fikcyjna, wymyślona 
przez kompozytora organizacja, której celem było „atako-
wanie bliskiej przeszłości jako nieartystycznej, wspierającej 
jedynie pustą wirtuozerię”, co miało doprowadzić do „przy-
gotowania i przyśpieszenia nadejścia nowej ery poetyckiej”).

Jesienią 1850 r. kompozytor objął zaszczytne stano-
wisko dyrektora programowego orkiestry düsseldorfskiej. 
Początkowo współpraca z  filharmonikami układała się 
zgodnie, ale po niedługim czasie muzycy zaczęli skarżyć 
się na problemy w komunikacji z maestro, który sprawiał 
wrażenie roztargnionego, „nieobecnego”, był małomówny 
i zamknięty w sobie, innym razem drażliwy i wybuchowy. 
Kiedyś w  trakcie próby Uwertury do Hamleta, Josepha 
Joachima, Schumann kazał muzykom w nieskończoność 
powtarzać pewien fragment, nie dając żadnej wskazów-
ki, co chce poprawić. Innym razem śpiewacy pogubili się 
i  umilkli, gry zaprzestał również akompaniator, mimo to 
Schumann w  ciszy dyrygował dalej, by po chwili oznaj-
mić: „Ten takt jest piękny!”. Czasami stawał gotowy z batu-
tą w  ręku, mimo to nie zaczynał dyrygować, więc orkie-
stra rozpoczynała grać sama. Z  tych powodów zaczęto 
stopniowo odsuwać go od sprawowanych obowiązków, 
w końcu kompozytor sam złożył dymisję z zajmowanego 
stanowiska.

Na trzy lata przed śmiercią Robert Schumann skom-

Maestro u psychiatry

Robert Schumann
Witold Misztal
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ponował koncert skrzypcowy 
d-moll, który wielu biogra-
fów i  krytyków muzycznych 
określa jako ciekawy materiał 
do analizy przez psychiatrów. 
W  tym okresie zaburzenia 
psychiczne kompozytora na-
siliły się i „nie był on już w pełni 
jasności władz umysłowych”. 
Koncert posiada charaktery-
styczne cechy stylu „schuman-
nowskiego”, ale jednocześnie 
frazy są jakby zniekształcone, 
„skrzywione”, a rejestry instru-
mentu solowego zadziwiająco 
niskie. W  czasie komponowa-
nia koncertu u maestro gościł 
młody Brahms – podejrzewa-
no nawet, że to on jest auto-
rem bądź współautorem kom-
pozycji. Nie chcąc zaszkodzić 
reputacji Schumanna, jego 
żona Klara Wieck, Johannes 
Brahms oraz Joseph Joachim, 
sławny skrzypek, któremu ma-
estro zadedykował koncert, 
zdecydowali o  zablokowaniu 
jego publicznych wykonań. 
Partytura utworu przeleżała 
w  zapomnieniu aż do 1937 r., kiedy 
to ukazała się drukiem i można było zacząć grać 
utwór na deskach sal koncertowych (po raz pierw-
szy dzieło wykonał Georg Kulenkampff).

Finał życia genialnego Roberta Schumanna 
był niestety smutny i tragiczny. W grudniu 1853 r. 
kompozytor znajdował się w stanie głębokiej de-
presji psychotycznej. Święta Bożego Narodzenia 
spędził na rozmowie z wyimaginowanym Franzem 
Schubertem (doznając intensywnych omamów 
słuchowych), skarżył się na uporczywe bóle głowy 
i bezsenność. Stan przedłużał się bez poprawy i 27 
lutego 1854 r. Schumann zdecydował o  zakoń-
czeniu bolesnej egzystencji poprzez samobójczy 
skok do ukochanej rzeki Ren (na jej cześć w 1841 
r. skomponował swoją III Symfonię zatytułowaną 
„Reńska”), na szczęście został w  ostatniej chwi-
li odratowany przez kapitana parowca Victoria 
i  miejscowych rybaków. Kilka dni później z  wła-
snej woli zgłosił się do prywatnej kliniki dla ner-
wowo chorych w Endenich (obecnie w granicach 
Bonn), którą kierował dr Richarz, ceniony lekarz, 
jeden z najlepszych i najbardziej kompetentnych 
psychiatrów działających w owym czasie w Nad-
renii. Warunki panujące w klinice, jak na ówczesne 
standardy szpitalnego lecznictwa psychiatryczne-
go, były znakomite. Robert Schumann był jednym 
z kilkunastu pacjentów przebywających w ośrod-
ku, nie stosowano wobec nich niepotrzebnej 
przemocy, nie bito ich ani nie wiązano, chociaż 

„lekarze 
byli aroganccy, nie-
wrażliwi i  pozbawieni 
wyobraźni”. Kompozytor 
miał do dyspozycji prywat-
ny pokój z  fortepianem, mógł też 
codziennie spacerować po ogrodzie peł-
nym pięknych kwiatów oraz przyjmować gości. 
Opłata za pobyt w  szpitalu (700 talarów rocznie) 
stanowiła równowartość rocznej pensji dyrygenc-
kiej Schumanna. Do podstawowych metod leczni-
czych należało upuszczanie krwi, zanurzanie cho-
rych w wodzie na przemian zimnej i gorącej oraz 
karmienie ich na siłę ciężko strawnymi posiłkami 
z  jednoczesnym podawaniem silnych środków 
przeczyszczających. Stan psychiczny maestro był 
zmienny. W  gorszył okresach „Schumanna nękały 
konwulsyjne drgawki, czasami miał halucynacje słu-
chowe i zawzięcie mówił do siebie. Tam i z powrotem 
przemierzał swój pokój lub padał na kolana i wykrę-
cał ręce. Bywał gwałtowny i  hałaśliwy, wrzeszczał, 
przeklinał lub po prostu mówił od rzeczy”.

Kompozytor przebywał w szpitalu aż do tra-
gicznej śmierci – wskutek odmawiania przyjmo-
wania posiłków (w  tym drastycznej „terapii die-
tetycznej”) zmarł z wycieńczenia 29 lipca 1856 r., 
w wieku 46 lat. W budynku dawnej kliniki znajduje 
się obecnie muzeum poświęcone Schumannowi 
oraz biblioteka muzykologiczna. n

Ilustracja ©Katarzyna Kowalska 
/T.Szafrański. Biografie: Robert 
Schumann. Nastroje 2007, Nr 5, 
str 4./ Slater E, Meyer A:„Contri-
butions to a pathography of the 
musicians: Robert Schumann”. 
Confinia Psychiatrica 1959 (2) 
65-94)
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historieHistoria psychiatrii krakowskiejod Kuchni
Jacek Bomba

Tajemnice 
Docenta

Boguchwała
Winidai

Docent Winid był pierwszym 
i  długo jedynym psychoanalitykiem 
w  zespole Katedry. Psychoanalitykiem 
klasycznym, freudowskim. Stąd zapew-
ne wynikała jego enigmatyczność umoż-
liwiająca rzutowanie własnych wyobra-
żeń i  emocji. Mówiono, że w  młodości 
był sportsmenem i  równolegle z  medy-
cyną studiował w Studium Wychowania 
Fizycznego UJ. Mówiono, że był pierw-
szym psychiatrą przychodzącym do pra-
cy w  szortach, na które wdziewał biały 
krochmalony fartuch lekarski. W  Krako-
wie nazywano taki fartuch kitlem. 

Tak było? Nic pewnego. Mówiono, 
że był biegłym Kurii, a może nawet kon-
sultantem księcia Adama kardynała Sa-
piehy. W psychoanalizie szkolił się w po-
łowie dwudziestego wieku w Menninger 
Foundation. Tak mówiono. Na pewno był 
uczonym psychoanalitykiem i na pewno 
uczył myślenia psychoanalitycznego. Na 
pewno z  powodzeniem. Uczył psychia-
trii i  psychoanalizy nie tylko w  Krako-
wie, ale także w  Kielcach. W  publicznej 
służbie zdrowia prowadził długotermi-
nowe indywidualne terapie analityczne. 
Prowadził też analityczną terapię gru-
pową kobiet, u  których rozpoznawano 
schizofrenię. Anna Teutsch, bojowniczka 
walcząca z  przemocą, była wtedy jego 
ko-terapeutką. Po latach praktykowania 
odkrył publicznie jedną przynajmniej ze 
swoich tajemnic: wgląd oparty na inter-
pretacji przekazanej przez analityka nie 
prowadzi do zmiany. 

Nie wypowiedział się w  kwestii 
ujawnionych w  1985 r. przez Hillmana 
i  Boera sekretnych zapisków Zygmunta 
Freuda. Nie jest pewne, czy je czytał, cho-
ciaż był biegły w angielskim i nie musiał 
czekać na polskie wydanie. Tkwił w prze-
konaniu o  wyższości rozkoszy seksual-
nych nad rozkosze stołu? Uczestniczył 
w  zmowie milczenia? Nic pewnego nie 
wiadomo. Nie wiadomo nawet, co jadał! 
Możemy jedynie rzutować na ekran Do-
centa Winida własne pragnienia oralne. 
Na przykład pragnienie faworków. Ulot-
ność tych ciasteczek i ich pozornie zawiła 
struktura kojarzą się z sublimacją.i  zmarł w 2003, w Krakowie
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Albo coś bliższego pierwotnym popędom, a jednak ufor-
mowanego i  kulturowo akceptowalnego, chociaż pochodzi 
z krajów islamu

CHRUST ANNY
•  22,5 dkg  Mąki 

•  2  Żółtka 

•  1 Całe jajko

•  Łyżeczka (orzech) Masła 

•  2 łyżki Kwaśniej śmietany

•  1 Kieliszek rumu

•  ½ kieliszka Octu

•  ½ kg Białej margaryny do smażenia

•  1 Obrany i cienko pokrojony ziemniak

•  Ok. 15 dkg Cukru pudru

•  ½ opakowania Cukru z prawdziwą 

    
     wanilią

•  Cukier puder wymieszać starannie z waniliowym. 
Przygotować obok tacy do układania chrustu ra-
zem z sitkiem do posypywania.

•  Żółtka, jajko i masło ubić w malakserze. Dodawać 
powoli mąkę, potem śmietanę, rum i  ocet. Wyra-
biać kilka minut na gładkie elastyczne ciasto. Po-
winno być bardzo dobrze wybite nożem malakse-
ra, tak, żeby było elastyczne. Zależnie od wielkości 
jajek i wilgotności mąki, czasem trzeba dodać wię-
cej mąki, czasem łyżeczkę rumu.

•  Teraz następuje ważny moment, bo chrust najle-
piej robić we dwoje. 

•  Jedna osoba rozwałkowuje ciasto na stolnicy tak 
cienko, jak ciasto pozwoli. Kroi je w  romby, prze-
cina każdy – nie do końca – po przekątnej, żeby 
można było przewinąć jeden ostry koniec przez 
dziurkę. 

•  Druga – roztapia połowę tłuszczu i rozgrzewa do 
temperatury, w  której plasterek ziemniaka unosi 
się z bąbelkami w górę i rumieni. 

•  Wtedy można wrzucać kawałeczki ciasta do frytu-
ry, obracać patyczkiem, kiedy się zrumienią z jed-
nej strony, a  po usmażeniu przekładać na papie-
rowy ręcznik, a kiedy ociekną z nadmiaru tłuszczu, 
układać na tacy i posypywać cukrem pudrem. 

•  Koordynacja współpracy pozwala wałkować, kro-
ić, przewijać, smażyć, osuszać, układać i  posypy-
wać cukrem pudrem harmonijnie i bez przestojów.

•  Właściwą temperaturę smażenia utrzymuje się 
przez dodawanie nowych porcji tłuszczu i spraw-
dzanie plasterkami ziemniaka.

BUREK
•  1/2 opakowania Mrożonego ciasta filo

•  1 opakowanie Tłustego sera feta

•  2 Jajka

•  garść Suszonego oregano

•  1 łyżeczka Mielonego pieprzu

•  ½ litra Oliwy

•  Rozmrozić ciasto. 
•  Rozłożyć na stole i nie skąpiąc posmarować oliwą. 
•  Wzdłuż dłuższego brzegu ułożyć wałek sera roztar-

tego wcześniej z jajkami i oregano. 
•  Delikatnie i  luźno zwinąć ciasto wokół serowego 

nadzienia i przenieść na posmarowaną oliwą for-
mę. Można je zwinąć w ślimak lub podkowę. 

•  Polać obficie oliwą i piec około 20 minut w tempe-
raturze 125oC. 

•  Jeść na ciepło. Ale można też na zimno.
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rezydencjaTak za tak - nie za nie
Janina Sonik

W psychiatrii na co dzień stykamy się 
z  zatarciem granic. U  chorego rozpadają 
się wszelkiego rodzaju granice. Nie tylko 
zaciera się granica między rzeczywistością 
a iluzją, między tym, co na zewnątrz, a tym, 
co wewnątrz, ale również (w zależności od 
przypadków) między dniem a  nocą, mię-
dzy dobrem a  złem, a  czasem - w  uroje-
niach rozkładu - między życiem a śmiercią. 
Jeżeli nostalgia była kiedyś chorobą psy-
chiczną (a była!), to Norwid na nią cierpiał. 
I bezdyskusyjnie wykazał się sporym wglą-
dem skoro pisał: 

„Do bez-tęsknoty 
i do bez-myślenia,
Do tych, co mają tak za tak 
- nie za nie,
Bez światło-cienia...
Tęskno mi, Panie...“

Czyż jest to coś innego jak zapis tęsk-
noty za jasno wytyczonymi granicami?  

Częścią mojego wkładu w  zdrowie-
nie i odbudowanie świata chorego będzie 
m.in stawianie jasno (i mądrze) wyznaczo-
nych granic w naszej wzajemnej relacji.

Paradoksalnie, w zetknięciu z psycho-
zą ma się w tej materii ułatwione zadanie, 
ponieważ granica między tym, co cho-
robowe i  tym co zdrowe, między moim 
światem a  światem pacjenta, jest jasno 
określona. O ironio - ponieważ tacy chorzy 
są zazwyczaj postrzegani jako najbardziej 
nieprzewidywalni - daje to duże poczu-
cie bezpieczeństwa. Bowiem w psychozie 
w  zasadzie nie ma możliwości manipula-
cji. W tym właśnie upatruję komfort pracy 
z chorymi w psychozie. 

Dlatego dużą wartością programu 
specjalizacji, jest moim zdaniem zasada, 
iż pierwszy rok szkolenia spędza się na od-
dziale ogólnopsychiatrycznym.

O  kryzysie dorosłości we współcze-
snych rodzinach tak pisała prof. Maria Or-
wid: „Jeżeli dorośli czują się niepewni, nie 
znają dokładnie celów swojego egzysto-
wania, ich wzajemne relacje są niejasne, 

nie mogą stanowić koniecznego dla roz-
woju oparcia dla dziecka.”.

Sporo naszych dorosłych pacjentów 
doświadcza zaburzeń, które w  jakimś 
stopniu są owocem takiego właśnie braku 
oparcia. Nie doświadczyli go w  dzieciń-
stwie, nie nauczyli się go doświadczać, nie 
doświadczają go dzisiaj. Jednym z czynni-
ków leczących jest zbudowanie bezpiecz-
nej przestrzeni, gdzie będzie miejsce do 
osobistego rozwoju. Żeby taka przestrzeń 
mogła zaistnieć, lekarz (terapeuta) musi 
stać się „dorosłym” budującym siatkę opar-
cia w życiu chorego.

Staż na oddziale dzieci i młodzieży jest 
zaskakująco (dla psychiatry „dorosłych”) 
owocny. Pozwala spojrzeć na chorowa-
nie jako na kontinuum, jak w  soczewce 
unaocznia źródła społeczne, genetyczne, 
środowiskowe chorowania oraz skompli-
kowany system zależności między nimi. 
Może pomóc nam zobaczyć, skąd dorosły 
chory „przychodzi”, czego mu zabrakło i co 
w związku z tym jest w naszej mocy, a co 
poza nią wykracza. 

Pracując z nastolatkami szybko zrozu-
miałam, że stawianie granic jest potrzebne 
nie tylko mnie, ale głównie pacjentowi, 
który tych granic się domaga i potrafi ich 
szukać dość dosłownie. A  ich brak hamu-
je rozwój relacji terapeutycznej, podobnie 
jak potrafi zahamować rozwój osobowo-
ści. 

Nowy program specjalizacji ogranicza 
ilość i czas trwania staży (m.in. tego na od-
działach dla dzieci i młodzieży o połowę). 
Szkoda, doświadczenie pracy w  różnych 
zespołach, z  chorymi o  różnych potrze-
bach, jest dla mnie szalenie istotnym 
i cennym formacyjnie atutem starego pro-
gramu. To właśnie wobec różnorodności 
doświadczeń szybko przychodzi zrozu-
mienie, że granice są dobre, jeżeli stawiane 
za każdym razem świadomie i podmioto-
wo. n

Po pierwszej fali oszołomie-
nia nową rzeczywistością 
zawodową, po drugiej fali 
rozeznawania możliwości 
farmakoterapii, szybko  
przychodzi etap trzeci  
zmagań specjalizanta:  
pytanie o stawianie granic. 
Jasno ustawione granice 
w kontakcie z pacjentem  
pozwalają uniknąć  
wypalenia zawodowego,  
chronią mój świat, dają  
niezbędne poczucie  
autonomii i bezpieczeństwa.  
Długo sądziłam, że głównie 
do tego są potrzebne.  
Dopiero podczas staży,  
nabierając doświadczenia,  
zrozumiałam, iż myliłam 
się myśląc, że chodzi tylko 
o mnie. 



75PSYCHIATRA/PISMO dla praktyków/ wiosna 2016

superwizje
Anna Netrebko 
i reszta świata
Bogusław Habrat

Snobistyczny felieton plotkarski 

Noooo! To się nam Anna Netrebko znów wydała za 
mąż! Gratulujemy! Tym bardziej, że potwierdziła przysłowie, że 
miłość jest ślepa.

Miało być o  Arvo Pärcie, więc będzie. Jeszcze nie dosłu-
chaliśmy dobrze płyt wydanych z okazji ćwierćstulecia Pärta, 
a  tu już sypnęło płytami z okazji 85-lecia. Oby tak dalej! Pärt 
jest najbardziej popularnym klasykiem współczesnym, co 
wyraża się największą liczba sprzedawanych płyt. Aż dziw 
bierze, że wyprzedził minimalistów, szczególnie Philipa Glas-
sa, Steve’a  Reicha i  Michaela Nymana. Tym bardziej, że Glass 
wydaje bardzo dużo muzyki filmowej, podobnie jak Nyman 
i często w promocjach. Tymczasem płyty Pärta rzadko się prze-
cenia, dobre wykonania nie schodzą poniżej 60 PLN. Dobre, 
to znaczy wydawane przez wytwórnię ECM Records. Jest ona 
częścią Deutsche Gramofon, która z  kolei… ECM ma jednak 
dużą samodzielność, której efektem jest staranność muzycz-
nego i technicznego przygotowania płyt. Warto obejrzeć dvd/
BD: „Sound and Silence. Travel with Manfred Eichler” o  pra-
cy w ECM. Jest duży fragment o pracy z AP. Jak już jesteśmy 
przy nośnikach ponaddźwiękowych, to warto przypomnieć 
parę dvd/BD, które warto mieć. O składance: „24 Preludes for 
a Fugue” + „St John’s Passion” już pisałem, starawe, ale na BD – 
odnowione. Wyszły też: „Adam’s Passion”, widowisko baletowe 
do muzyki Mistrza i „The Lost Paradise”, ale tylko na dvd, więc 
czekam – może będzie na BD.

Na 85-lecie ECM wydał składankę (2CD): ”Musica Selecta”. 
To klasyka. Kto zamierza budować płytotekę a  ściubi grosza, 
powinien zacząć od 3-płytowego „Sound of Arvo Pärt” (Era-
to). A kto jeszcze nie zakosztował Mistrza, powinien zacząć od 
ogólnie dostępnej składanki: „Serenity”. Wciągające! Niezależ-
nie od muzyki, pociągający jest tytuł. Otóż słowo „serenity” jest 
trudno przekładalne na język polski. O  jego znaczeniu prze-
pięknie pisał Jarosław Iwaszkiewicz. Ale kto dziś go jeszcze 
czyta? Warta polecenia jest płyta: „Tintinabuli” (Gimell). Choćby 
po to, żeby zapamiętać, że to nazwa kierunku muzycznego, 
której Mistrz jest jedynym przedstawicielem.

Zbieranie utworów i wykonań Pärta sprawia dużą frajdę 
także dlatego, że większość utworów to nie są wielkie formy 
(tylko 4 symfonie), a  i  te większe składają się z  części, które 
często funkcjonują samodzielnie. Stąd mnóstwo składanek, 
w tym wiele z muzyką chóralną. Poza tym utwory Pärta często 
są częścią składanek, których wspólnym mianownikiem jest 

duchowość. No i  co wybitniejsi wykonawcy muzyki współ-
czesnej w  zapisach swoich recitali „muszą” uwzględnić Pär-
ta (Dubeau, Grimaud, Hope, Kremer). No i  mnóstwo nagrań 
pochodzi z małych wytwórni albo z nieco większych, tyle, że 
w  skali Estonii. Dla zupełnych fanatyków polecane jest zbie-
ranie starych winyli z wytwórni „Mełodia”, jako że Estonia była 
częścią imperium. Jest to o  tyle interesujące, że Pärta nagry-
wano często na składankach z utworami innych awangardo-
wych muzyków ZSRR. Zazwyczaj trzeszczy to niemiłosiernie, 
ale bywa zaskakujące, zarówno jeśli idzie o samą muzykę, jak 
i  fakt tolerowania takich „formalizmów” i  „spirytualizmów”. 
To zresztą interesujące, że np. w Polsce, Ryszard Wagner miał 
chyba zapis cenzury („bo go Hitler lubił”), w ogóle nie było na-
grań, na salach koncertowych grywany był rzadko. Tymczasem 
w latach 70. i 80. ja na potęgę wymieniałem z przyjacielem ze 
Swierdłowska (hi, Andriej!) nasze płyty ossjanopodobne na 
przepiękne winyle Mełodii z operami Wagnera. Zresztą do dziś 
nie słyszałem lepszego wykonania uwertur i interludiów niż te 
pod Ewgienijem Mrawińskim.

Na Pärta jeździło się m.in. do Lublina na festiwal „Kody”. 
Była tam wykonywana polska prapremiera IV Symfonii. Nie 
wszyscy wiedzą, że ma ona swoją nazwę własną: „Chodorkow-
ski”. Trochę mnie to ruszyło, bo zazwyczaj jestem przeciwni-
kiem mieszania muzyki z polityką.

Drugi raz ruszyły mnie inne okoliczności związane z mu-
zyką Pärta. Wychodząc wzruszony (pozytywnie) z Filharmonii 
Warszawskiej, zagadnąłem mgra I. trochę głupawo: „Ależ Pärt 
przytłoczył dziś wszystko…” (jak jestem wzruszony muzycznie, 
to czasami nie wykorzystuję lewej półkuli i plotę takie tam…). 
Mgr I. popatrzył na mnie pobłażliwie i protekcjonalnie nazwał 
to „taką to muzyczką filmową”. Tym razem wzruszenie zmie-
niło bieguny i  przez parę lat miałem zamiar nie odpowiadać 
mgrowi I. na ukłony. Tyle, że jakoś nie było okazji dla tego typu 
ostentacji…

Na dodatek, okazało się, że mgr I. miał trochę racji (i jakby 
nie przesadzał z  pobłażliwością, to byłbym w  stanie uchylać 
ronda kapelusza, którego nie mam). Otóż: muzykę Arvo Pärta 
wykorzystano w prawie 80 filmach fabularnych i dokumental-
nych. Czyż to nie wspaniałe zacząć kolekcję dvd z  takimi fil-
mami?

Na transmisjach z Met zauważono panią dr T. Dlaczego tak 
późno, Pani Doktor? n
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„Terapeutka z Dąbrowy 
Górniczej   Łukasz Święcicki

Rzekła sercu: Chcesz dziczeć, 
to dziczej

Rozumiem, że terapeutka z  limeryku Barań-
czaka (cytat z pamięci) była psychoterapeutką? Bo 
w zasadzie, to mogła też być fizjoterapeutka, tylko 
wtedy czemu miałoby jej serce dziczeć? No więc 
jeśli psycho-, to ja się też do niej poczuwam i też 
mówię sercu – chcesz dziczeć to dziczej. A czemu 
tak myślę? Nie jestem pewien, czy a  propos, ale 
myślę w związku z wiadomą szafą Czesława Kisz-
czaka.

Jasne, jesteśmy tylko psychiatrami, nic nas 
to nie obchodzi, to stare kotlety itd. A  poza tym 
zawsze wszyscy, podobno, wiedzieli o  Bolku 
i w ogóle wszyscy wiedzieli o wszystkim. Ja jednak 
potrafię sobie przypomnieć czas, kiedy nie byłem 
psychiatrą i był to też z pewnością czas, kiedy nie 
wiedziałem o Bolku. W roku 1980, w czasie pierw-
szej Solidarności, miałem 18 lat i  skończyłem Li-
ceum im. Lelewela. Napisałem pracę maturalna 
z  języka polskiego na temat „Twój współczesny”. 
Dostałem za nią zresztą pierwszą nagrodę w Ogól-
nopolskim Konkursie Matur Życia Warszawy. Moje 
zdjęcie na pierwszej stronie sąsiadowało z  infor-
macją o  ciężkiej chorobie towarzysza Edwarda. 
W  tym momencie nie miałem jeszcze świado-
mości istnienia Lecha Wałęsy. Usłyszałem o  nim 
pierwszy raz kilka miesięcy później z małego od-
biornika tranzystorowego na końcu cywilizowa-
nego świata – w miniaturowej wioseczce na samej 
czechosłowackiej (wówczas) granicy, czyli na Ry-
niasie. Stało tam wówczas, jeśli dobrze liczę, sześć 
chałup nie licząc małego szałasu gazdy Nowobil-
skiego z Białki. W tym szałasie spędzałem sierpień 
1980 roku razem z moimi kuzynami. Na Ryniasie 
nie było wówczas ani prądu, ani kanalizacji, ale 
było radyjko na baterie. Słuchaliśmy i nie wierzy-
liśmy własnym uszom. Byliśmy zachwyceni. Całą 
sytuacją, ale pamiętam, że Wałęsą szczególnie. 
I on był wtedy tym moim współczesnym z pracy 
maturalnej. 

Potem były dwa strajki studenckie, stan wo-
jenny, wszystkie manifestacje, w których braliśmy 
udział, i podczas których nie było tak, jak podczas 
„demonstracji” KODu, tylko naprawdę groźnie 

i niebezpiecznie. A potem był rok 1989 i  lata na-
stępne. Jedynym słusznym kandydatem na pre-
zydenta był Tadeusz Mazowiecki, a Wałęsa był dla 
wszystkich, jestem pewien, że dosłownie WSZYST-
KICH swoich dzisiejszych obrońców, „prostakiem”, 
„głupkiem” i „chamem”. No jakoś tak było, że nie był 
dobrem narodowym i Michnik mówił, że trzeba się 
z  niego śmiać. No to się śmiali, dla mnie to było 
przykre, ale Polska jakoś to przeżyła. „Legendy” 
nikt nie bronił. To znaczy nikt z mainstreamu, nikt 
z  dzisiejszych żałosnych obrońców. Nie dlatego 
żałosnych, że rozumieją ludzką słabość, bo ludzką 
słabość trzeba rozumieć, tylko dlatego żałosnych, 
że wcale nie chodzi im o tego konkretnego czło-
wieka nazwiskiem Wałęsa, a jedynie o możliwość 
posłużenia się nim do czegoś, co dziś, na obec-
nym etapie, uznają za dobry pomysł, do tego, co 
dziś jest chwalone przez Michnika. Jeśli jutro Wa-
łęsa zapisze się do PIS, to znów będzie „chamem”. 
Chcecie się założyć? Serce mi kompletnie dziczeje, 
kiedy pomyślę o tych mainstreamowych wygiba-
sach. Mądrość etapu – dziś palimy kukłę, jutro bro-
nimy – bo tak wygodnie i politycznie.

Grzęznąc w życia zjełczałej 
osełce terapeucę wciąż i tera-
peucę

A później dowiedziałem się o Bolku i o współ-
pracy. I nigdy, jeśli dobrze pamiętam, nie ocenia-
łem lat 70. Bo tego się nie da ocenić. Nikt uczci-
wy nie może powiedzieć, że wie, co by w  takim 
momencie zrobił, że jest pewien, że by się nie 
złamał. Więc o to zupełnie nie chodzi i nigdy nie 
chodziło. Ale kiedy człowiek zostaje prezyden-
tem i z całą pewnością nic mu już nie grozi, to ma 
pewne niezbywalne obowiązki wobec tych, któ-
rzy go wybrali. Nikt nie zmuszał Wałęsy do tego, 
żeby startował w wyborach. Mówił, że nie chce, ale 
musi, ale rozumiem, że to był jednak przymus we-
wnętrzny i Wachowski nie bił go kapciem. I wtedy 
trzeba było powiedzieć. Nie ma argumentu, który 
by mnie przekonał, że tak nie jest. Słyszę tych „zjeł-
czałych” argumentów wiele, ale wszystkie są do 
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niczego. „Poczekajmy aż zbada grafolog” – jasne, 
a potem jeszcze irydolog i parapsycholog. Czeka-
liśmy już sobie jakieś 26 lat, poczekajmy jeszcze 
drugie tyle. „Pamiętajmy, że jest Rok Miłosierdzia” 
– to podły i  niegodny argument. Szczególnie 
przykro mi, że został użyty m.in. przez księdza, 
którego zawsze szanowałem i ceniłem. Nie dziwię 
się, że na znanych z przywiązania do katolicyzmu 
łamach GW. Co ma tu do rzeczy Rok Miłosierdzia, 
tego zrozumieć nie sposób. Czy miłosierdzie ozna-
cza, że dobro staje się złem, a  zło dobrem? Jeśli 
tak jest, to miłosierdzie jest dziełem szatana. Złe 
czyny można, a  może i  trzeba, darować, sąd po-
zostawić Bogu. Staram się tego trzymać. Ale Bóg, 
w którego wierzę, nigdy nie mówił mi, że mam nie 
odróżniać dobra od zła – ma to dotyczyć zwłasz-
cza tego dobra, które ja czynię i tego zła, którego 
jestem sprawcą, ale, na logikę, muszę w związku 
z tym odróżniać dobro od zła w ogóle. W każdym 
Roku! „To było dawno i  nic nas to nie obchodzi” 
– świetnie, w  takim razie nie wypowiadajcie się 
i zostawcie w spokoju tych, których to obchodzi! 
„Wałęsa to nasza wizytówka w świecie” – pewnie, 
że tak jest, jestem tego świadom. A więc tym bar-
dziej mi przykro, że nasza wizytówka zachowała 
się w  sposób niegodny. Nie wtedy, kiedy została 
TW, ale wtedy, kiedy darła kartki, zabierała teczki 
i uparcie kłamała. I nadal kłamie. Przecież to chyba 
zupełnie jasne, że ta wizytówka niszczy się sama 
i nie wymaga żadnej naszej pomocy. Nawet gdyby 
wszyscy ludzie w  Polsce uparli się, że będą ślepi 
i głusi, nie wystarczyłoby to. Musieliby się uprzeć 
wszyscy na Świecie. A gdyby oni wszyscy byli śle-
pi i głusi, to moglibyśmy już im wysyłać dowolne 
wizytówki. To nie miałoby większego znaczenia. 
„Wszyscy byli (byliśmy?) umoczeni”. Pięknie na 
ten podły zarzut odpowiedział jeden z  prawdzi-
wych bohaterów, czyli Jan Krzysztof Kelus w liście 
otwartym do pisma „W sieci”. Jeszcze dobitniej od-
powiedziała jego żona. Jeśli ktoś był umoczony, to 
niech ma odwagę mówić za siebie, a nie za tych, 
którzy „ginęli o  świcie”. Naprawdę urąganie lu-
dziom prawym i odważnym nie przywraca piękna 
tym, którzy się odwagą nie wykazali. Tego chyba 
udowadniać nawet nie warto. 

Duszo – spsiałaś? 
Zstąp niżej – zjamniczej!

 Nie słyszałem żadnego, choćby troszkę, 
przekonującego argumentu. Cała salwa jest ża-
łośnie niecelna. Głównie dlatego, że w  ogóle źle 
mierzona. Obecni „miłośnicy” Lecha Wałęsy wal-
czą z wrogiem, którego nie ma. „My” – to znaczy 
„nie-miłośnicy”, nie pałamy do Wałęsy wrogością. 
To my, tak również ja, wybieraliśmy go na prezy-
denta i to nie raz, ale dwa razy, walcząc ze swoimi 
wątpliwościami także po niezwykle słabej i małej 
prezydenturze. Nie byliśmy jego wrogami wtedy, 
nie jesteśmy także teraz. Jest nam tylko bardzo, 
bardzo smutno. I  kiedy patrzymy na was i  na to, 
że wam jest z  tego powodu wesoło (właśnie zo-
baczyłem w  internecie zdjęcie mojego znajome-
go z rodziną – radosny piknik na marszu KOD!!), to 
robi się nam jeszcze smutniej. Z czego się durnie 
śmiejecie?? No z czego? Koniecznie chcecie zjam-
niczeć?

Terapeutka z Dąbrowy 
Górniczej n
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„Widmo wolności”
W odpowiedzi 
profesorowi Święcickiemu…

Profesorowi Święcickiemu spodobała się ostatnia scena 
z filmu Luisa Bunuela „Widmo Wolności” (1974), chociaż 
przyznał, że nie miał pojęcia, o co w niej chodzi i nadal nie 
ma. Czytelnikom, którzy filmu nie mieli okazji obejrzeć, 
warto powiedzieć, że są to surrealistyczne wariacje na temat 
paradoksów związanych z marzeniami człowieka o wolności. 
W początkowych scenach żołnierze napoleońscy dokonują 
egzekucji hiszpańskich patriotów, jak w słynnym obrazie Goi. 
Jeden ze skazańców wykrzykuje przed śmiercią „Niech żyją 
kajdany!”, we francuskim tłumaczeniu - „Precz z wolnością”! 
W ostatecznym rozrachunku, hiszpańscy lojaliści wolą rodzi-
my despotyzm od rewolucyjnych idei francuskich okupantów. 
Końcowe fragmenty filmu są echem tej sceny, lecz tym razem 
rzecz dzieje się w Paryżu, jak można się domyślić, podczas 
rozruchów studenckich w roku 1968. Policja rozpędza bru-
talnie tłum próbujący uwolnić zwierzęta zamknięte w ZOO. 
Prawdziwym bohaterem tej sceny jest struś, który rozgląda się 
niespokojnie na boki, a w ostatnim ujęciu zastyga, jak gdyby 
pytając widza, czy lepiej zostać w klatce, czy wyjść  
na niespokojne ulice Paryża. Film nie odpowiada na to pyta-
nie; sugeruje jedynie, że wolność stwarza dylematy, w których 
nie tylko struś, ale i człowiek łatwo mogą się pogubić.

Tam, gdzie Bunuel stawia znak zapytania, Profesor 
Święcicki woła „Precz z wolnością, niech żyją oddziały 
psychiatryczne!”. Sprawa jest dla niego prosta: Dla na-
prawdę (naprawdę...!) ciężko chorych psychicznie, oddział 
bez klamek, to jedyne miejsce, w którym mogą czuć się 
prawdziwie bezpieczni. Ci koledzy, którzy tego nie rozu-
mieją, są dla Święcickiego albo pozbawieni wrażliwości na 
cierpienie, albo są lekkoduchami bujającymi w obłokach, 
albo fanatykami o zbrodniczych instynktach. W latach 70., 
kiedy powstał film Bunuela, mój mentor, wybitny psychia-
tra i uczony, śp. Profesor Zdzisław Bizoń tworzył w Polsce 
podwaliny psychiatrii środowiskowej. Profesor był surowy dla 
siebie i swoich uczniów, ale chorych psychicznie traktował 
z nadzwyczajną dobrocią serca i rozumu. Bizoniowi nigdy 
nie przyszło do głowy, żeby pacjentów porywać z oddziałów 
całodobowych. Dbał o godziwe warunki leczenia w swoim 
oddziale i uporczywie przekonywał kolegów, że pacjenci nie 
muszą koniecznie w ciągu dnia chodzić w piżamach. Rozwijał 
służby środowiskowe po to, by chorzy - i to ci naprawdę 
ciężko chorzy - mieli po wyjściu ze szpitala dokąd wrócić i by 
mieli tam zapewnioną ciągłość opieki. Jeszcze jedno było dla 
Bizonia ważne. Starał się, by jego współpracownicy z oddzia-
łu całodobowego i ci zatrudnieni w psychiatrycznym zespole 
środowiskowym traktowali się wzajemnie po koleżeńsku i ze 
zrozumieniem.

Andrzej Axer

W odpowiedzi 
doktorowi Axerowi:

Szanowny Panie Doktorze,
Bardzo dziękuję za zainteresowanie moim niegodnym 

tegoż felietonem, ponieważ jednak mam wrażenie, że zosta-
łem nie tyle niezrozumiany, co wręcz zrozumiany opacznie, 
chciałbym wyjaśnić kilka spraw:

1. Dziwi się Pan, że „nie całkiem rozumiem” znaczenie filmu 
Bunuela. Chciałbym zdecydowanie zwiększyć to zdziwie-
nie. Nie ma ani jednej rzeczy na niebie wysoko, ani na ziemi 
nisko, którą rozumiałbym dobrze. Ani jednej. Jakoś z tym 
żyję. Osobom, które wszystko rozumieją dobrze i jasno, nie 
zazdroszczę. Przyjmuję do wiadomości, że istnieją.  
Jednak dokładnego opisu sceny filmu nie uważam  
za dowód zrozumienia.

2. Nie mam pojęcia, z którego fragmentu wyczytał Pan mój 
brak szacunku dla osób zajmujących się leczeniem środo-
wiskowym. Nie miałem takich intencji, i co dobrze wynika 
z tekstu, nie przejawiałem ich. Wymienieni w jednym zda-
niu „wyznawcy destygmatyzacji”, to nie pracownicy opieki 
środowiskowej, tylko właśnie jacyś „wyznawcy”, a i o nich 
piszę z szacunkiem i miłością, że działają „w dobrej wierze 
i zupełnie szczerze”, choć się z nimi nie zgadzam. Gdzież tu 
niby brak szacunku?

3. Mój mentor i nauczyciel, śp. prof. Stanisław Pużyński rów-
nież uczył mnie szacunku dla opieki środowiskowej i choć 
z pewnością nie jestem wystarczająco pojętnym uczniem, 
to jednak coś tam z tego zrozumiałem.

4. Krytykowany przez Pana tekst jest felietonem. Metodą 
działania felietonu jest przerysowanie. Czasem trochę 
przerysowuję, żeby było jasne, o co chodzi. Widocznie 
przerysowuję zbyt mało. W tym tekście ważni są pacjenci 
i to ich los mnie niepokoi. O pracownikach napiszę pewnie 
kiedy indziej, czemu nie. 

5. Jeszcze raz dziękuję za zainteresowanie i przepraszam,  
jeśli nie spełniłem wysokich oczekiwań.

Łukasz Święcicki






