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Drodzy Czytelnicy !

Psychiatra zadebiutował 3 lata temu w czasie 44 Zjazdu Psychiatrów Polskich 
w Lublinie, a teraz uczestnicy 45 Zjazdu PTP w Katowicach otrzymują do ręki – 
nomen omen – trzynasty numer naszego kwartalnika. Bardzo się z tego cieszę. 

Czytając „założenia programowe”, opublikowane we wrześniu 2013 roku, 
zastanawiam się, na ile udaje nam się opowiadać o  współczesnej psychiatrii 
i współczesnych psychiatrach? Być czasopismem niezależnym, ale czasem za-
angażowanym? Dbać o zwięzłą i przystępną formę, humor i autoironię? Publi-
kować artykuły dotyczące zagadnień przydatnych w  codziennej praktyce kli-
nicznej? Pokazywać styl życia psychiatrów? Nie uciekać od cicer cum caule, czyli 
„panopticum i archiwum kultury”?

Chętnie poznamy Wasze zdanie – zapraszamy do nadsyłania listów na ad-
res redakcji, zaś uczestników 45 Zjazdu PTP na nasze stoisko.

 Wiem, że mamy grupę wiernych czytelników i  wiem, że są też osoby, 
które z  dystansem podchodzą do, miejscami tabloidowej, formy „ilustro-
wanego magazynu”. Dziękujemy za krytykę, która pozwala nam zacho-
wać dystans do własnych poczynań. Przede wszystkim dziękuję jednak za te  
wspólne lata pracy wszystkim członkom i współpracownikom redakcji oraz nie-
zliczonym autorom za Wasz wkład. Jego wielkość, może choć w części, ilustruje 
poniższy wykres. Z radością odnotowuję, że właśnie po raz pierwszy przebili-
śmy „setkę”.

Lato 2016/NR 13

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

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

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

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

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

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

cji nie może być gdziekolwiek i w jakikolwiek sposób wykorzysty-
wana bez pisemnej zgody Wydawcy.
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Od samego początku postanowiliśmy, że Psychiatra nie będzie nigdy or-
ganem żadnego towarzystwa naukowego, nie będzie reprezentował żadnej 
instytucji, podejmował starań o „Impact Factor” ani miejsce na liście Minister-
stwa. Jednak popularna forma nie zwalnia nas mówienia o rzeczach ważnych 
– w tym numerze takim tematem jest eutanazja osób z zaburzeniami psychicz-
nymi w XXI wieku.

 Kwartalnik Psychiatra był do tej pory czasopismem bezpłatnym, ukazują-
cym się w oparciu o środki pozyskane z publikacji reklam. Nie prowadziliśmy 
prenumeraty. W tym roku postanowiliśmy to zmienić – wewnątrz numeru pu-
blikujemy informację na temat możliwości zamówienia pojedynczych egzem-
plarzy gazety lub rocznej prenumeraty w sklepie internetowym.

Nasze łamy są otwarte dla wszystkich Koleżanek i Kolegów, którzy mieliby 
ochotę wzbogacać nasz specjalistyczny almanach – zapraszam do nadsyłania 
materiałów i propozycji.

Na zakończenie jeszcze raz pozdrawiam uczestników Zjazdu, pozdrawiam 
również tych, którzy nie uczestniczą, ale będą nas czytać gdzie indziej. Przed 
Wami wspaniały, opasły, kolejny numer Psychiatry!

Tomasz Szafrański
Redaktor Naczelny
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Serdecznie zapraszamy na sesję w ramach  
45 Zjazdu Psychiatrów Polskich w Katowicach

„PSYCHIATRIA AMBULATORYJNA  
W PRYWATNEJ PRAKTYCE”

• 30 lat z Trilafonem - jak rutyna wpływa na leczenie? lek. Anna Nowak
• Dermatotillomania - rozpoznawanie i leczenie, lek. Daria Ochędzan 
• Sezonowa bulimia, dr n. med. Dorota Bzinkowska
• Dysmorfofobia - 5 faktów, które powinien znać każdy psychiatra, lek. Michał Feldman
• Sport - alternatywa dla leku? lek. Daniel Dudek
• Zwolnienie wsteczne - dylematy psychiatry, lek. Wenesa Gajos
• Lekarz jako pacjent w gabinecie psychiatry - wyzwania i doświadczenia, 
lek. Magdalena Flaga-Łuczkiewicz
• Stygmatyzacja w obronie przed stygmatyzacją, prof. dr hab. Marek Jarema

Dyskusja: 
• Stosowanie neuroleptyków LAI w ramach prywatnej praktyki - możliwości  
i nasze doświadczenia
• Rola pełnej diagnozy psychologicznej w diagnostyce w ambulatorium
• Co dają konsultacje eksperckie w procesie leczenia szczególnie „trudnych” pacjentów?

Akredytacja 
Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego 

do prowadzenia stażu specjalizacyjnego  
z zakresu psychiatrii ambulatoryjnej

www.psychiatrzy.warszawa.pl

PROGRAM SESJI

18 CZERWCA 2016 (sobota)
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konto
66 1020 1068 0000 1202 0265 1446

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

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

www.przerwane-milczenie.pl

NIKT NIE MA PRAWA DECYDOWAĆ 
O WARTOŚCI LUDZKIEGO ŻYCIA!

Pomóżmy budować pomnik upamiętniający
zagładę osób chorych psychicznie  

w czasie II Wojny Światowej!
Rozpoczęła się zbiórka publiczna środków na budowę pomnika 

(Nr zbiórki 2015/725/KS)
Pomnik powstanie na terenie dawnego szpitala psychiatrycznego  

św. Jana Bożego u zbiegu ulic Bonifraterskiej i Sapieżyńskiej w Warszawie. 

Chorzy psychicznie w Polsce byli 
pierwszymi ofiarami nazistowskiego 
ludobójstwa.

Śmierć poniosło około 20 tysięcy chorych 
psychicznie obywateli polskich.

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

TOMasz SZafrański

W kwietniu 2016 roku w czasopiśmie JAMA Psychiatry 
ukazał się artykuł dotyczący eutanazji i „wspomaganych samo-
bójstw” dokonywanych w Holandii w latach 2011–2014 u osób 
z  zaburzeniami psychicznymi. Autorzy artykułu przedstawili 
analizę 66 przypadków chorych (70% kobiet) z zaburzeniami 
psychicznymi, którzy wystąpili o zgodę na procedurę eutana-
zji. Większość chorowała na depresję, ale były również wśród 
nich osoby cierpiące na psychozy, zaburzenia odżywiania, 
PTSD czy autyzm. Większość wykazywała też cechy zaburzeń 
osobowości i była opisywana jako osoby samotne lub społecz-
nie izolowane. Procedura dotycząca eutanazji była realizowa-
na w 27% przypadków przez lekarzy, którzy nie znali dotych-
czas pacjenta, najczęściej działo się to w ramach „mobilnych” 
klinik „End-of-Life”. Psychiatrzy brali udział w ocenie mniej niż 
połowy pacjentów. 

Forma eutanazji, którą jest tak zwane wspomagane sa-
mobójstwo, polegające zazwyczaj na przepisaniu przez leka-
rza dawek letalnych leków, które zażywa pacjent, jest obecnie 
dopuszczalna w  Belgii, Holandii i  Luksemburgu (od 2002), 
w Niemczech (od 2010). W tym roku zalegalizowano eutanazję 
w Kanadzie. Jest również legalna w 4 stanach USA (pierwszym 
był w 1997 r. Oregon). Początkowo eutanazja miała być ogra-
niczona jedynie do chorych w stanach terminalnych. Jednakże 
faktyczna możliwość wystąpienia o eutanazję została stopnio-
wo rozszerzona na szereg innych stanów i zaburzeń, a cierpie-
nie z powodu zaburzeń psychicznych stało się jednym z nich. 
Zresztą zdaniem wielu etyków nie ma żadnego powodu, aby 
„dyskryminować” osoby z  zaburzeniami psychicznymi w  do-
stępie do tej „procedury medycznej”. 

Znany amerykański psychiatra Paul S. Appelbaum w swo-
im komentarzu w  JAMA pisze o  powodach do niepokoju – 
między innymi podkreśla fakt, że ponad połowa chorych miała 
zaburzenia osobowości, a więc stan związany z dużą reaktyw-
nością na czynniki zewnętrzne, co stawia pod znakiem zapyta-
nia stałość wyrażanego „życzenia śmierci”. Wątpliwości w przy-
padku osób z  zaburzeniami psychicznymi, nie tylko chorych 
na depresję, dotyczą oczywiście tego, czy rzeczywiście są one 
w  stanie podjąć w  pełni świadomą decyzję o  zakończeniu 
życia. Jaka jest rola psychiatry? Fakt, że ponad połowa osób, 
u których dokonano eutanazji, doświadczała społecznej izola-
cji, każe zadać pytanie także o  to, czy eutanazja nie staje się 
substytutem efektywnych interwencji psychospołecznych? 
Wreszcie, w ¼ przypadków eutanazji dokonano pomimo bra-

ku zgodności między trzema niezależnymi lekarzami, którzy 
odpowiadali na pytanie, czy wyczerpano istniejące metody 
leczenia, które mogłyby przynieść poprawę.

Pytań i  wątpliwości jest oczywiście więcej. Na naszych 
oczach różnego rodzaju, czy raczej różnie nazywane, formy 
eutanazji chorych psychicznie stały się dzisiaj faktem, a „prawo 
do śmierci” wprowadzono w pewnym sensie do katalogu praw 
człowieka…

Na kolejnych stronach znajdziecie, moim zdaniem, 
wstrząsający wywiad, który Katarzyna Szaulińska przeprowa-
dziła z prof. Suzanne van de Vathorst, autorką prac o eutanazji 
osób chorych psychicznie, członkinią Dutch Euthanasia Com-
mittee (2008–2013), a obecnie profesorką katedry „Quality in 
the Final Phase of Life and of Dying” na Wydziale Medycznym 
Uniwerystetu w Amsterdamie. 

Psychiatrzy Robert Pudlo i Łukasz Święcicki, ksiądz i psy-
choterapeuta Jacek Prusak oraz etycy Jakub Zawiła-Niedź-
wiecki i Joanna Różyńska odpowiedzieli na naszą prośbę i na-
pisali komentarze do artykułu prof. Vathorst i  kanadyjskiego 
etyka Udo Schuklenka, którzy w artykule „Treatment-Resistant 
Major Depressive Disorder and Assisted Dying” przedstawiają 
argumenty na rzecz eutanazji – asystowanego samobójstwa – 
u chorych na depresję. 

Henryk Axer opisał dla nas konsekwencje obowiązującej 
w  Oregonie ustawy „Śmierć z  godnością”. Wreszcie Tadeusz 
Nasierowski zastanawia się, czy idea wspomaganego umiera-
nia osób chorych psychicznie istnieje w  historycznej próżni? 
A  może eutanazja u  chorych psychicznie staje się możliwa 
dzisiaj także dlatego, że w świadomości społecznej nie istnieje 
lub uległa zatarciu zagłada osób chorych psychicznie w czasie 
II wojny światowej?

Na zakończenie tego cyklu artykułów zamieszczamy wy-
wiad Janiny Sonik z  Anną Dziewit-Meller – autorkę wydanej 
niedawno, przejmującej powieści, o zabijaniu dzieci w szpitalu 
psychiatrycznym w Lublińcu w ramach akcji T4. <cuadrado>

Pismiennictwo:
Appelbaum PS. Physician-Assisted Death for Patients With Mental Disorders-

-Reasons for Concern. JAMA Psychiatry. 2016;73(4):325-326. 
Kim SYH, De Vries RG, Peteet JR. Euthanasia and Assisted Suicide of Patients 

With Psychiatric Disorders in the Netherlands 2011 to 2014
Schuklenk U, Van De Vathorst S. Treatment-Resistant Major Depressive Disor-

der and Assisted Dying.  Journal of Medical Ethics 41(8): 577–83. 
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z Suzanne van de Vathorst 
Rozmawia Katarzyna Szaulińska

PRAWO DO ŚMIERCI

rozmowa

Prof. dr hab. Suzanne van de Vathorst 
(1962) studiowała medycynę i zdrowie 
publiczne na Uniwersytecie w Maastricht, 
obroniła doktorat z filozofii na Wolnym 
Uniwersytecie w Amsterdamie. Była 
członkinią Holenderskiego Komitetu ds. 
Eutanazji w latach 2008-2013. Brała udział 
w wielu projektach badawczych zwią-
zanych z kwestiami końca życia, w tym 
dotyczących noworodków. Prof. S. van de 
Vathorst jest profesorem nadzwyczajnym 
do spraw Jakości w Końcowej Fazie Życia 
i Umierania na Uniwersytecie w Amster-
damie na Wydziale Lekarskim (AMC-UVA). 
Stanowisko to powstało na wniosek orga-
nizacji Prawo do Śmierci (Right to Die-NL) 
(NVVE). Prof. van de Vathorst zajmuje się 
również nauczaniem lekarzy i pielęgnia-
rek na temat godności i prawa wyboru 
w ostatniej fazie życia.

Katarzyna Szaulińska: W 2013 roku 
zostałaś mianowana profesorem nad-
zwyczajnym do spraw Jakości w  Koń-
cowej Fazie Życia i  Umierania na Uni-
wersytecie w Amsterdamie na Wydziale 
Lekarskim (AMC-UVA). Twoje stano-
wisko powstało na wniosek organiza-
cji Prawo do Śmierci (Right to Die-NL) 
(NVVE). Czy mogłabyś mi powiedzieć 
coś więcej na ten temat?

Suzanne van de Vathorst: Mamy 
w  Holandii instytucję profesorów nad-
zwyczajnych. Funkcjonuje to w taki spo-
sób, że organizacja płaci Uniwersytetowi 
i  Uniwersytet może powołać kogoś na 
takie stanowisko. Więc nie jestem zatrud-
niona przez Prawo do Śmierci, a  przez 
Uniwersytet, ale to Prawo do Śmierci 

finansuje moją pracę. Moja praca ma 
wiele aspektów. Zajmuję się badaniami 
naukowymi, z których większość związa-
na jest z holenderskim prawem do euta-
nazji. Mam teraz doktorantkę, która bada 
osobiste powody, dla których lekarze są 
gotowi lub nie, podejmować się wyko-
nania eutanazji. Pracuje głównie z  leka-
rzami rodzinnymi, gdyż to oni otrzymują 
najwięcej wniosków o eutanazję i wspo-
magane samobójstwo i najwięcej ich wy-
konują - 80 do 90 procent. W holender-
skim prawie nie ma zbyt dużej różnicy 
między eutanazją i  wspomaganym sa-
mobójstwem. Lekarze wykonują jedno 
i drugie. Moja doktorantka przygląda się 
temu, w jaki sposób lekarze radzą sobie 
z regulacjami prawnymi i jak wygląda ich 
osobisty proces podejmowania decyzji. 
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Drugą dziedziną moich badań jest oce-
na holenderskiego prawa do eutanazji. 
To już trzeci raz, kiedy dokonywana jest 
ewaluacja tego prawa. Pracujemy nad 
tym z  grupą ludzi z  Utrechtu, Rotterda-
mu, Amsterdamu, mamy duży zespół. 
Są to dwa projekty badawcze, które są 
aktualnie w toku, ale mam plany na wie-
le innych. Jeden dotyczy ludzi, których 
wnioski zostały odrzucone przez Klinikę 
Końca Życia (End-of-Life Clinic). W  Ho-
landii jest to ostatnia instancja dla osób, 
którym odmówiono eutanazji - jeśli le-
karz rodzinny lub psychiatra odrzuca 
wniosek o eutanazję, można zwrócić się 
do Kliniki Końca Życia, ale jeśli oni rów-
nież odmówią, to jest to koniec ścieżki - 
nie ma już innego miejsca, gdzie można 
się odwołać. Zamierzam tych, którym 
tam odmówiono opisać i  scharaktery-
zować jako grupę. Myślę, że dla ciebie to 
najbardziej interesujące, ponieważ więk-
szość z nich to ludzie chorzy psychicznie.

K.Sz.: Chciałabym zapytać cię o hi-
storię holenderskiej ustawy o eutanazji 
i  wspomaganym samobójstwie, która 
weszła w życie 1 kwietnia 2002. Lekarz 
ma możliwość zastosowania tych pro-
cedur w szczególnych okolicznościach. 
Czy mogłabyś mi powiedzieć w jakich?

S vd V: Mamy w  Holandii długą hi-
storię przypadków eutanazji, które stały 
się przedmiotem postępowania sądo-
wego. Wszystkie te przypadki dotyczy-
ły lekarzy wykonujących samobójstwo 
wspomagane lub eutanazję i  byli za to 
postawieni przed sądem. Następnie 
większość z  nich zostawała uniewinnio-
na, albo uznana za winnych, ale nie ska-
zana na żadną karę. Te przypadki, kiedy 
lekarze zostali uniewinnieni, stały się źró-
dłem precedensu, na podstawie którego 
stworzono nowe prawo. 

Jednym z  zastrzeżeń jest to, że le-
karz dokonujący eutanazji musi stać 
w obliczu konfliktu interesów, czyli obo-
wiązku utrzymania pacjenta przy życiu 
i obowiązku łagodzenia cierpienia. W sy-
tuacjach, o których mówimy, utrzymanie 
przy życiu wydłuża cierpienie, a skróce-
nie cierpienia jest równoznaczne z  za-
kończeniem życia. Lekarz musi więc 
wybrać. Należy zwrócić uwagę na kilka 
rzeczy. Pacjent musi złożyć dobrowolny 
wniosek o  eutanazję, trzeba mieć rów-
nież pewność, że jest dobrze poinformo-
wany o diagnozie i rokowaniach, i że nie 
istnieją alternatywne sposoby leczenia 

mogące złagodzić cierpienie. Ten ostatni 
podpunkt ma zastrzeżenie - pacjent nie 
musi akceptować np. kolejnej serii elek-
trowstrząsów, która mogłaby złagodzić 
cierpienie, o ile istnieją uzasadnione po-
wody, żeby odrzucić to leczenie, takie jak 
poważne skutki uboczne przy poprzed-
nich próbach jego wdrażania. Pacjent 
ponadto musi cierpieć bez perspektywy 
poprawy.

W każdej sytuacji składania wniosku 
o eutanazję należy zasięgnąć opinii dru-
giego lekarza, która ma zostać złożona 
w formie pisemnej. Opinia musi odnosić 
się do wszystkich kryteriów: dobrowol-
ności wniosku, cierpienia, niemożności 
jego złagodzenia, rokowania.

Gdy lekarz ma już drugą opinię, 
może przystępować do działania. Musi 
ono być zgodne z wytycznymi, a o całej 
procedurze należy poinformować Ho-
lenderski Komitet ds. Eutanazji. 

K.Sz.: Niedawno ukazał się artykuł 
opisujący 66 pacjentów psychiatrycz-
nych, którzy zostali poddani eutanazji. 
W 24 z tych przypadków opinie lekarzy 
były sprzeczne, a eutanazję przeprowa-
dzono mimo to. Czy mogłabyś to sko-
mentować?

S vd V: Wymóg, by drugi lekarz wyra-
ził swoją opinię nie znaczy, że obie opinie 
muszą być zgodne. Można wykonać pro-
cedurę nawet jeśli drugi lekarz nie zgadza 
się. Zwykle w  takich przypadkach prosi 
się o  opinię jeszcze kolejnego lekarza. 
We wszystkich pięciu tysiącach dotych-
czas przeprowadzonych przypadkach 
eutanazji, tylko niewielki procent lekarzy 
wykonał ją, jeśli opinia drugiego lekarza 
była sprzeczna. W psychiatrii jest to bar-
dziej skomplikowane, jest więcej dyskusji 
na temat niektórych aspektów. Takich jak 
np. „kiedy sytuacja jest beznadziejna?”. 
Więc spór może być tam większy.

 K.Sz.: Jak oceniasz te 15 lat, od kie-
dy prawo zostało ustawione?

S vd V: Jestem obecnie zaangażo-
wana w  badania, które dotyczą oceny 
tego prawa. Ostatnia ewaluacja wska-
zuje, że owszem, prawo działa tak jak 
powinno. Ale jak wiesz, istnieje kilka 
obszarów, które nadal wywołują ogrom-
ną dyskusję. Mówię o  ludziach chorych 
psychicznie, chorych na demencję, dzie-
ciach oraz grupie osób, które są bardzo 
stare i po prostu nie chcą już żyć, bo są 
zmęczone życiem.

K.Sz.: Byłaś członkinią holender-
skiego Komitetu ds. Eutanazji w latach 
2008-2013. Jaka jest rola Komitetu?

S vd V: O  wszystkich przypadkach 
eutanazji należy zawiadamiać Komitet. 
Lekarz, który wykonuje eutanazję musi 
wypełnić formularz, dołączyć opinię dru-
giego lekarza, a  czasami również kilka 
fragmentów z  dokumentacji pacjenta. 
Do Komitetu należą trzy osoby - lekarz, 
etyk i prawnik. Wszystkie trzy zapoznają 
się z dokumentacją i sprawdzają, czy le-
karz postąpił zgodne z prawem.

K.Sz.: I to robi się już post factum?
S vd V: Tak.

 K.Sz.: Naprawdę?
S vd V: We wszystkich sytuacjach, 

które poprzedziły powstanie prawa do 
eutanazji, mieliśmy do czynienia z  leka-
rzami, którzy dokonali eutanazji, a  na-
stępnie zostali postawieni przed sądem. 
Mieliśmy więc doświadczenie w  spra-
wach przebiegających w  takiej kolejno-
ści. Wiedzieliśmy jak wyglądały przypad-
ki, w których lekarz został uniewinniony. 
Ale w  poprzednich przypadkach, przed 
powstaniem Komitetu, decyzja o  tym, 
czy lekarz postąpił zgodnie z  prawem 
należała zawsze do prokuratora. Nie 
wszyscy lekarze zawsze informowali sąd: 
trzymali to w  tajemnicy, ponieważ nie 
chcieli kłopotów z  wymiarem sprawie-
dliwości. Prokurator nie jest związany 
z medycyną. Komitet ds. Eutanazji został 
powołany, aby pomóc prokuratorom 
podejmować decyzje, i po to, by lekarze 
czuli się bezpieczniej. I  rozwinęło się to 
do tego stopnia, że jeśli Komitet uważa, 
że lekarz postąpił zgodnie z prawem, to 
jest to koniec, sprawa nie trafia do sądu. 
Dopiero kiedy Komitet sądzi, że lekarz 
nie działał zgodnie z  procedurą, doku-
mentacja zostaje przesłana do proku-
ratury i  inspekcji zdrowia. Ale to zawsze 
dzieje się już po fakcie.

K.Sz.: Czy w Holandii można zaob-
serwować zwiększenie liczby przypad-
ków eutanazji i wspomaganego samo-
bójstwa?

S vd V: Tak. Wzrost ten wynosi 
od 2000 do ponad 5000 przypadków. 
Wzrost był bardzo gwałtowny od jakie-
goś czasu, ale teraz spowolnił.
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K.Sz.: Czy masz sygnały o wzroście 
liczby eutanazji u pacjentów, którzy nie 
wyrazili jasnego życzenia, albo wzro-
ście liczby eutanazji w grupach wrażli-
wych?

S vd V: Bez wyraźnego życzenia eu-
tanazji nie powinno się wykonywać. Czę-
ścią holenderskiej ustawy o  eutanazji, 
jest to, że jest ona wykonywana na wnio-
sek pacjenta. Co do grup wrażliwych... To 
sformułowanie już jest ocenne... Istnieje 
obserwowalny wzrost liczby eutanazji 
wśród pacjentów psychiatrycznych, pa-
cjentów z otępieniem i zmęczonych ży-
ciem. Ale nie sądzę, żeby wzrost ten był 
nieproporcjonalny względem ogólnej 
tendencji. 

 K.Sz.:. Czy jest możliwe, żeby to ro-
dzina złożyła wniosek?

S vd V: To już nie jest eutanazja. Tym, 
co może się zdarzyć na prośbę rodziny 
jest np.wyłączenie respiratora u pacjen-
ta podtrzymywanego nim przy życiu, 
w stanie ciężkim. Ale eutanazja jest defi-
niowana jako intencjonalne zabicie czło-
wieka na jego wniosek poprzez wstrzyk-
nięcie mu śmiertelnej dawki leku albo 
poprzez podanie mu śmiertelnej dawki 
leku, którą może przyjąć sam.

K.Sz.: Jakie leki są używane? 
S vd V: Jeśli chodzi o  iniekcję, to 

system jest dwuetapowy. Najpierw na-
leży podać dużą dawkę tiopentalu. Gdy 
pacjent jest w głębokiej śpiączce, podaje 
się lek zwiotczający mięśnie. A jeśli cho-
dzi o wspomagane samobójstwo, to pa-
cjentowi po prostu daje się napój z pen-
tobarbitalu i to wszystko. 

K.Sz.: Jesteś autorką artykułów na 
temat eutanazji osób psychicznie cho-
rych - chorych na depresję i demencję. 
Jakie jest twoje zdanie w  tych kwe-
stiach?

S vd V: Jeśli chodzi o  osoby z  cięż-
ką depresją, moją główną tezą jest to, 
że nie powinniśmy ich dyskryminować 
i  twierdzić, że tak naprawdę nie cierpią. 
W Holandii prawo do eutanazji opiera się 
o poziom cierpienia, jakiego doświadcza 
jednostka. Możesz cierpieć z  powodu 
raka, choroby neurologicznej, ale można 
również cierpieć z powodu choroby psy-

chicznej. A jeśli cierpi się bez perspektyw 
złagodzenia, to myślę, że dyskryminowa-
nie takich ludzi jest niesprawiedliwe. Oni 
również cierpią, ich życie jest złe. Szcze-
gólnie w  przypadkach depresji, która 
istnieje np. 20 lat i nie ma perspektywy 
na poprawę. 

K.Sz.: A w otępieniu?
S vd V: To trochę bardziej skompli-

kowane. Główną cechą tej choroby jest 
to, że wraz z  jej przebiegiem nie można 
już wyrazić świadomego życzenia. W de-
mencji, jak sądzę, musimy uszanować 
wolę tych osób, które wyrażają ją, kiedy 
wciąż mają wybór. Niektórzy ludzie mó-
wią, że kiedy jest się w zaawansowanym 
stadium demencji, już się nie cierpi, po-
nieważ nie jest się tego świadomym. 
My uważamy, że jest to cierpienie, choć 
w  innej formie. Fakt, że będziesz w  ta-
kim stanie w  pewnym momencie, jest 
cierpieniem samym w  sobie. Traci się 
godność. Zdajemy sobie sprawę, że nie 
wszyscy ludzie będą wybierać eutanazję 
z tego powodu, ale dla niektórych utrata 
godności jest czymś, co jest tak ważne, 
że woleliby umrzeć niż ją utracić.

K.Sz.: W  JAMA Psychiatry 2016 
ukazał się artykuł (Eutanazja i  wspo-
magane samobójstwo pacjentów z za-
burzeniami Psychicznymi w  Holandii 
2011 do 2014 roku, Kim S,  De Vries RG., 
Peteet, JR.), który pokazuje, że o euta-
nazję ubiegają się pacjenci z  różnymi 
diagnozami psychiatrycznymi i  zabieg 
przeprowadzono nie tylko w lekoopor-
nej depresji, ale na przykład w 50 pro-
centach przypadków rozpoznaniem 
były ciężkie zaburzenia osobowości. 
Ciężkie zaburzenia osobowości są sta-
nem często związanym z silną reaktyw-
nością na środowisko i napięcia w rela-
cjach międzyludzkich, co rodzi pytanie 
o  stabilność wyrażanego pragnienia 
śmierci. Jak długi jest okres pomiędzy 
momentem, kiedy dana osoba decydu-
je się na eutanazję, a momentem kiedy 
jest ona wykonana?

S vd V: Nie wiem na pewno, ale my-
ślę, że prawie wszystkie opisane przy-
padki dotyczyły pacjentów Kliniki Koń-
ca Życia. To również wyjaśnia, dlaczego 
wykonuje się więcej eutanazji wśród pa-
cjentów psychiatrycznych niż 5 lat temu, 
ponieważ wówczas nie istniała Klinika 
Końca Życia. Klinika ma listę oczekują-
cych i  wnioski są oceniane przez kilka 

miesięcy, zanim eutanazja zostanie wy-
konana. Powiedziałbym, że jest to co naj-
mniej rok lub dłużej.

K.Sz.: W  ponad 50% przypadków 
opisanych w tym artykule występowa-
ła silna izolacja społeczna i samotność. 
Czy eutanazja służy jako substytut sku-
tecznej interwencji i  wsparcia psycho-
logicznego?

S vd V: Jeśli to prawda, to byłoby 
straszne. Ale uważam również, że moż-
liwości interwencji psychospołecznych 
bywają przereklamowane. Utraty relacji 
społecznych nie da się rozwiązać tylko 
przez towarzystwo. Wielu pacjentów 
psychiatrycznych było w związkach mał-
żeńskich i funkcjonowało dzięki pomocy 
małżonka. Gdy małżonek umiera, a  oni 
mają 60 lub 70 lat, nie można skorygo-
wać tego, że przez 40 lat funkcjonowali 
w takim układzie. Jeśli masz 20 lat i roz-
pada się twój związek, wszystko można 
zmienić. Ale jeśli masz 60 - jest inaczej. 
Myślę, że wielu spośród tych pacjentów 
to właśnie takie przypadki. 

K.Sz.: Wątpliwości budzi także oce-
na zdolności do wyrażenia świadomej 
chęci zakończenia życia. Kto dokonuje 
tej oceny? Psychiatra? 

S vd V: Wytyczne mówią, że potrzeb-
ny do tego jest psychiatra, ale wiem, że 
był jeden albo dwa takie przypadki, gdy 
wytyczne nie były przestrzegane. Aby 
stwierdzić, czy pacjent złożył wniosek 
dobrowolnie, wystarczy, że dobrowol-
ność skoncentrowana jest wokół życze-
nia śmierci. Ta osoba musi być w stanie 
wyobrazić sobie, czym jest śmierć, że 
jest nieodwołalna, że stanowi koniec 
wszystkiego. Trzeba się również upew-
nić, że osoba ta jest zdolna do dokony-
wania wyboru. To nie znaczy, że musi 
być sprawna we wszystkich dziedzinach 
życia, chodzi o  zdolność dokonania tej 
konkretnej decyzji. 

K.Sz.: Rozumiem, że zanim taka 
osoba podejmie decyzję, prezento-
wane są jej wszystkie opcje terapeu-
tyczne. Zastanawia mnie, że badania 
pokazują, że aż 56% pacjentów, którzy 
zostali poddani eutanazji, odmówiło 
przynajmniej kilku zaproponowanych 
sposobów leczenia. W  24% przypad-
ków istniała też niezgodność opinii 
między trzema niezależnymi lekarzami 
w  kwestii możliwości osiągnięcia po-
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prawy przy zastosowaniu dostępnego 
leczenia. 

S vd V: Niektóre przypadki euta-
nazji, jakie pamiętam, to byli pacjenci 
hospitalizowani przez 30 lub 40 lat, na-
zywani „beznadziejnymi przypadkami”. 
Ich życie wypełnione było pobytami 
w szpitalu albo w instytucjach opiekuń-
czych. Czasami radzili sobie tylko dzięki 
rodzinie i  przyjaciołom, a  jeśli ci zmarli, 
funkcjonowanie pacjenta się pogarszało. 
W chwili zgłaszania wniosku byli tym już 
po prostu zmęczeni.

K.Sz.: Ci pacjenci byli przeważnie 
psychotyczni lub depresyjni?

S vd V: W  większości mieli oba te 
zaburzenia. Jeśli ktoś jest naprawdę 
psychotyczny, trudno ocenić, czy życze-
nie śmierci jest dobrowolne. Jeśli mają 
nawracające epizody psychotyczne, 
a  pomiędzy nimi myślą racjonalnie, to 
ich nie dyskwalifikuje jako zdolnych do 
wnioskowania o  eutanazję. Ale nie są-
dzę, żeby ktokolwiek mógł utrzymywać, 
że w  ostrej psychozie życzenie jest do-
browolne. Więc ci ludzie byli chorzy na 
depresję, psychozę, zespół natręctw, cza-
sem mieli więcej niż jedno rozpoznanie.

K.Sz.: Czy uważasz, że Klinika Koń-
ca Życia może mieć zbyt niski próg za-
twierdzania wniosków o eutanazję?

S vd V: Pierwszym progiem jest dłu-
ga lista oczekujących. Pacjent musi też 
zadbać o  to, żeby trafiła tam cała jego 
dokumentacja. Więc próg nie jest niski. 
Pracownicy Kliniki dzwonią do lekarzy 
leczących pacjenta, co zajmuje sporo 
czasu. Różnica między holenderskimi 
lekarzami rodzinnymi i  pracownikami 
Kliniki Końca Życia jest taka, że jeśli przy-
padek mieści się w granicy prawa, to ich 
postawa względem wykonania eutanazji 
jest pozytywna. Natomiast jeśli chodzi 
o lekarzy, jest różnie. 

K.Sz.: Jaka jest więc ogólna opinia 
lekarzy wobec eutanazji? Czy istnieje 
jakakolwiek dyskusja czy spór w  tej 
dziedzinie?

S vd V: Myślę, że około 90 procent 
holenderskich lekarzy zgadza się z  na-
szym prawem. Ale nie znaczy to, że są 
gotowi wykonywać eutanazję sami - ten 
odsetek jest mniejszy. Zależy to też od 
przypadku - im bardziej wątpliwy, tym 
lekarze są mniej chętni do wykonywa-
nia eutanazji. Jeśli ktoś choruje na raka 

w ostatnim stadium, 70 procent lekarzy 
powie „tak, zrobię to”. Natomiast jeśli 
chodzi o chorych psychicznie, to odsetek 
ten jest niższy.

K.Sz.: Czy doświadczyłaś jakiej-
kolwiek zmiany swojego stosunku do 
eutanazji, pracując tyle lat w  tym ob-
szarze?

S vd V: Im więcej wiesz, tym bar-
dziej zwracasz uwagę na detale, zaczy-
nasz widzieć drugą stronę rzeczy. Chyba 
teraz zaczynam rozumieć wątpliwości 
lekarzy dotyczące eutanazji. Teraz le-
piej ich rozumiem, co nie znaczy, że się 
z nimi zgadzam. Nasze prawo dotyczące 
eutanazji skupione jest właśnie wokół 
lekarzy. W  Holandii zawsze to lekarze 
stawali przed sądem po wykonaniu eu-
tanazji. W  innych krajach, na przykład 
w  Kanadzie czy RPA, to sam pacjent 
udawał się do prokuratury z wnioskiem 
o  wspomaganą śmierć. Myślę, że daw-
niej przyjmowałam raczej perspektywę 
pacjenta, uważałam, że ma pełne pra-
wo zadecydować o  swoim życiu. Teraz 
myślę, że owszem, każdy ma prawo do 
decydowania o swoim życiu, ale jeśli to 
angażuje kogoś innego, czyli lekarza, to 
on też ma prawo do swojego zdania na 
ten temat.

K.Sz.: Pewnie znasz lekarzy, którzy 
wykonywali eutanazję osobiście. Jaki 
to ma na nich wpływ?

S vd V: Są lekarze, którzy twierdzą, 
że jest to dla nich bardzo trudne, że nie 
śpią, dużo o  tym myślą, wątpią. I  są też 
tacy, którzy mówią: „Robię dobrą rzecz 
dla mojego pacjenta, więc cieszę się, że 
mogę pomóc w  potrzebie.” Lekarze są 
różni, jak wszyscy ludzie.  

K.Sz.: W jaki sposób fakt, że studio-
wałaś i medycynę i filozofię pomaga ci 
w pracy w Holenderskim Komitecie ds. 
Eutanazji i w działalności naukowej? 

S vd V: Trudno stwierdzić, czy to mi 
pomaga. Tym co pomaga najbardziej, jest 
wieloletnie przyglądanie się kwestiom 
wartości, zasad, abstrakcyjnych pojęć 
i  poszukiwanie istoty rzeczy w  każdym 
przypadku, jaki do nas trafiał. To po części 
filozofia, po części etyka medyczna.

K.Sz.: Pracowałaś jako lekarz, 
prawda?

S vd V: Nie, nigdy, tylko podczas stu-
diów medycznych. Od razu po ich zakoń-

czeniu odbiłam w stronę pracy naukowej.

K.Sz.: Zawsze interesowały cię 
kwestie końca życia?

S vd V: Nie, kiedyś starałam się uni-
kać tych kwestii. Ale pracowałam w szpi-
talu Erasmus MC i  był tam Komitet ds. 
Końca Życia, a  częścią mojej pracy było 
branie udziału w  jego posiedzeniach, 
w  których chodziło głównie o  dyskusje 
na temat noworodków. W  Holandii od 
wielu lat mieliśmy ograniczony dostęp 
do diagnostyki i opieki prenatalnej, cho-
ciaż w innych krajach była już dostępna. 
Problemem było to, że dzieci rodziły się 
czasem ze strasznymi chorobami i  mu-
sieliśmy zdecydować, co mamy z  nimi 
zrobić. Po pewnym czasie pojawił się 
wakat w  Komitecie ds. Eutanazji i  apli-
kowałam. Byłam ciekawa, jak wygląda ta 
praca. Pracowałam tam przez 5 lat.  

K.Sz.: Dlaczego przestałaś?
S vd V: Skończyłam, gdy zostałam 

mianowana profesorem. Kiedy jest się 
członkiem Komitetu, nie omawia się 
spraw publicznie, mamy specjalnie wy-
znaczoną osobą, która się tym zajmuje. 
Obecnie jako badacz akademicki mogę 
mówić publicznie o  pracy regionalnych 
Komitetów ds. Eutanazji i  krytycznie się 
im przyglądać. Daje mi to większą swo-
bodę, której nie miałam pracując w  Ko-
mitecie.  

K.Sz.: Twoim celem, jako profesora, 
jest poprawa medycznych programów 
szkoleniowych dla lekarzy i  pielęgnia-
rek. Czy mają one związek ze sprawami 
związanymi z końcem życia?

S vd V: Tak, na przykład teraz robię 
podyplomowy kurs dla farmaceutów 
o holenderskiej ustawie o eutanazji. Ro-
bię dużo kursów dla lekarzy rodzinnych 
i innych specjalistów, żeby przybliżyć im 
prawo i  wytyczne dotyczące prawa do 
śmierci.

K.Sz.: Bardzo dziękuję za rozmowę.

Z Suzanne van de Vathorst 
w Lejdzie, 11 kwietnia 2016 r. 

rozmawiała Katarzyna Szaulińska.
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Artykuł, o którym mowa w wywiadzie:
Kim S,  De Vries RG., Peteet, JR. Euthanasia  
and Assisted Suicide of Patients With Psychiatric 
Disorders in the Netherlands 2011 to 2014, 
JAMA Psychiatry. 2016;73(4):362-36
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Autorzy przekonują 
o celowości umoż-
liwienia eutanazji 
osobom cierpiącym 
z powodu 
nieskutecznie 
leczonej depresji.

„life not worth living”
Robert Pudlo
| Katedra Psychiatrii w Tarnowskich Górach, 
  Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Dzięki uprzejmości Redakcji miałem możli-
wość przeczytania artykułu Udo Schuklenka i Su-
zanny van der Vathorst „Treatment-resistant major 
depressive disorder and assisted dying” [J Med Ethics 
2015,41:577-83], w  którym Autorzy przekonują 
o celowości umożliwienia eutanazji osobom cier-
piącym z powodu nieskutecznie leczonej depresji. 
We wstępie przedstawiają poglądy poddanych 
badaniom ankietowym społeczeństw. Wynika 
z nich, że opinia publiczna – nawet w krajach po-
wszechnie akceptujących eutanazję – sprzeciwia 
się stosowaniu jej wobec chorych psychicznie, ze 
względu na niedoszacowanie spowodowanego 
zaburzeniami psychicznymi cierpienia. Dalej Auto-
rzy – relatywizując pojęcie „terminalności” choroby 
– krytykują jego użycie jako progowego kryterium 
dopuszczenia do eutanazji. Podano też trzy różni-
ce pomiędzy depresją a chorobami somatycznymi: 
1. depresja nie skraca radykalnie życia (choć – jak 
czytamy – jest to życie „marne”); 2. rozpoznanie 
depresji może być wątpliwe; 3. lekooporność może 
być rzekoma lub tymczasowa. 

Następny rozdział opisuje depresję i jej skutki. 
Czyta się go z dużym wysiłkiem i oporem, bo po – 
słusznym skądinąd – przypomnieniu, że depresja 
jest najważniejszą przyczyną niepełnosprawności 
i główną przyczyną samobójstw, następuje zestaw 
cytatów, z  którego można wywnioskować, że le-
czenie przeciwdepresyjne jest generalnie niesku-
teczne. 

W  kolejnej części artykułu następuje opis 
holenderskich reguł dopuszczających eutanazję 
wobec osób chorych psychicznie wraz ze staty-
styką za rok 2013, w  którym eutanazji poddano 
42 osoby z  zaburzeniami psychicznymi. Spośród 
32 przypadków zbadanych przez Holenderski Ko-
mitet Eutanazji, 22 osoby cierpiały na depresję, 

pozostałe na zaburzenia lękowe, fobie, zaburzenia 
osobowości i „utratę pamięci” (którą opisano jako 
znany efekt leczenia elektrowstrząsami!). Dalej 
napisano, że zdolność do świadomego wyrażenia 
zgody, definiowana jako „zdolność rozumienia sy-
tuacji i podjęcia decyzji”, rzadko była przedmiotem 
dyskusji. Od pacjentów oczekiwano zrozumienia 
czego żądają, podania przekonujących argumen-
tów i  przekonania do swoich racji trzech lekarzy 
(w tym dwóch psychiatrów). Kryterium wyklucza-
jącym była jedynie depresja psychotyczna. W Bel-
gii, gdzie zasady są podobne, w 2011 r. zaburzenia 
psychiczne były przesłanką 3,5% spośród 1133 wy-
konanych eutanazji. 

Najciekawsza część pracy, obejmująca dysku-
sję nad zdolnością do wyrażenia zgody, zaczyna 
się od stwierdzenia, że żądanie eutanazji jest za-
wsze wynikiem zbiegu przesłanek obiektywnych 
i subiektywnych, somatycznych i psychicznych. Po-
dano przykłady zaakceptowanych wniosków o eu-
tanazję uzasadnianych „zaburzeniami psychiczny-
mi” czy „utratą godności” (?). Przytoczono pogląd, 
zgodnie z  którym sądy osób z  depresją są zabu-
rzone przez samą depresję. Z  tym poglądem Au-
torzy w zasadzie nie polemizują, twierdzą jednak, 
że nie wpływa to na zdolność do wyrażenia zgody, 
uważając, że samoocena jakości życia i perspektyw 
osób z  depresją nie jest mniej racjonalna niż in-
nych grup chorych. Autorzy przyznają wprawdzie, 
że znaczna część osób odratowanych po próbach 
samobójczych jest wdzięczna za uratowanie życia, 
ale podkreślają też, że wielu z nich podejmuje ko-
lejne próby. Artykuł kończy się odrzuceniem czte-
rech argumentów przeciwników eutanazji osób 
w  depresji (możliwość wynalezienia skutecznej 
terapii, możliwość pomyłki diagnostycznej, skie-
rowanie uwagi raczej na opiekę niż na eutanazję 

komentarze i refleksje

Eutanazja
chorych
psychicznie
w XXI wieku

PSYCHIATRA/PISMO dla praktyków/lato 2016



15

komentarze / refleksje
i  traktowanie eutanazji jako odbieranie nadziei 
osobom chorym) oraz propozycją „kryteriów” do-
puszczenia eutanazji w depresji. Miałyby nimi być: 
1. zdolność pacjenta do oceny swojej sytuacji; 2. 
zdolność pacjenta do oceny przyszłości w oparciu 
o dowody naukowe; 3. świadoma i „poinformowa-
na” decyzja; 4. poziom jakości życia pacjenta, który 
nie może zostać uznany za „wart życia”; 5. powtó-
rzenie żądania po pewnym okresie. 

Skonstruowanie komentarza do przeczy-
tanego artykułu jest z  kilku powodów niezwy-
kle trudne. Po pierwsze, ze względu na pewne 
konstrukcje językowe, które budzą niepokój lub 
sprzeciw. Na przykład zwrot „life not worth living” 
sam mi się w głowie tłumaczy na „Lebensunwertes 
Leben“ ze wszystkimi nazistowskimi skojarzeniami. 
Nie umiem zdefiniować pojęcia „loss of dignity” 
(to jedna z  zaakceptowanych przyczyn eutanazji 
w Holandii w 2013 r.), ani zaakceptować eutanazji 
jako „requested service”. Nie wiem, kiedy życie staje 
się „miserable”, zaś nazwanie organizacji „Care Not 
Killing” ruchem „przeciwko wolności wyboru” uwa-
żam za chwyt erystyczny. Po drugie – biorąc pod 
uwagę, że autorzy nie są psychiatrami – nie wiem 
jak traktować uwagi o nieskuteczności leków prze-
ciwdepresyjnych i  dezawuowanie elektrowstrzą-
sów (brak wiedzy, wyraz defetystycznych przeko-
nań, czy coś jeszcze innego?). 

Żeby uciec od tych trudności i nie nasycać ko-
mentarza własnymi poglądami (bo nie należy mie-
szać poglądów z wiedzą fachową), spróbuję skon-
centrować się na problemie świadomej zgody. Na 
temat zaburzeń myślenia w depresji napisano wie-
le, a rekapitulacja tej wiedzy nie jest w krótkim tek-
ście ani możliwa, ani celowa, zwłaszcza, że wpływ 
nastroju na treść myślenia jest bezsporny. Warto 
jednak wspomnieć dwie kwestie, z których pierw-
szą jest płynna granica pomiędzy depresją „niepsy-
chotyczną”, a  „psychotyczną”. Egzemplifikacją tej 
niejednoznaczności jest każdorazowe rozważanie 
wskazań do przyjęcia do szpitala bez zgody oso-
by cierpiącej na depresję z  myślami samobójczy-
mi lub po próbie samobójczej (ciekawe, czy ktoś 
z czytelników „Psychiatry” odstąpiłby w takiej sytu-
acji od przyjęcia). Terminem, który dobrze nadaje 
się do zilustrowania granicy „psychotyczności” de-
presji jest „światopogląd depresyjny”. Czy człowiek, 
u którego występuje klasyczna triada Becka, który 
dostrzega jedynie ciemne strony świata, znalazł 
się już po stronie psychozy, czy jeszcze nie? Jeśli 
psychozę rozumiemy jako znaczne, wynikające 
z  choroby, zaburzenie rozumienia rzeczywistości, 
to czy ciężki epizod depresji – nawet bez urojeń, 
czy omamów – nie jest psychozą? Skoro cierpienie 
stanowiące przesłankę eutanazji musi być „nie do 
zniesienia”, wykluczamy depresję łagodną i umiar-
kowaną. Co zostaje?

Drugim – nieco zapomnianym, a przydatnym 
– konstruktem poznawczym jest opisany przez 
Ringla zespół presuicydalny. na który składa się 
antycypowanie nieszczęść, poczucie bezradności, 
koncentracja na stratach, poczucie osamotnienia 
i  braku możliwości wyjścia z  sytuacji, dewaluacja 
wartości, kumulowanie się agresji i  autoagresji, 
w końcu fantazje samobójcze i pożądanie śmierci 
jako jedynego rozwiązania problemu. Autorzy pi-
szą, że ogląd świata chorych na depresję nie różni 
się od oglądu innych grup chorych. Istotnie, ciężkie 
choroby mogą indukować podobne myślenie, ale 
czy dowodzi to zasadności eutanazji w  depresji, 
czy raczej istnienia zespołu presuicydalnego u nie-
których osób chorych somatycznie? Wątpliwości 
co do świadomej zgody pojawiają się przy lektu-
rze artykułu wielokrotnie, np. ciekaw jestem, jak 
uzasadniono „patient’s competence” w przypadku 
eutanazji z powodu „memory loss” (jak pamiętamy, 
to „znany efekt leczenia elektrowstrząsami”).

Poza rozważaniami dotyczącymi świadomej 
zgody, sprzeciw budzi sposób polemiki z  argu-
mentami przeciwników eutanazji osób chorych 
psychicznie. W tych fragmentach tekstu ideologia 
wydaje się brać górę nad wiedzą, a ta ostatnia słu-
ży raczej wyrafinowaniu argumentacji, niż dojściu 
do prawdy. Jako przykład może posłużyć zdanie 
„We have no right to require of them (the patients) 
to continue living while we try to bring our current 
suboptimal situation closer to what would be an 
optimal situation”. Ten sposób argumentacji zbliża 
się niebezpiecznie do mutatio controversiae, gdyż 
przedmiotem artykułu jest przecież dopuszczal-
ność eutanazji w depresji, a nie ustanowienie kar za 
samobójstwo. Pomiędzy odmawianiem człowie-
kowi prawa do śmierci, a zaangażowaniem aparatu 
państwa (więc pośrednio całego społeczeństwa) 
wraz z  systemem ochrony zdrowia w  eutanazję 
jest mnóstwo stanów pośrednich, więc szkicowa-
nie w  tym miejscu czarno-białej alternatywy jest 
intelektualnym nadużyciem. Nie da się zmusić 
człowieka do życia i nie ma to nic wspólnego z ak-
ceptowaniem eutanazji w depresji. Dalej idą inne 
chwyty wzięte wprost z „Erystyki” Schopenhauera. 
Argument o  celowości poprawienia opieki palia-
tywnej zostaje już na początku polemiki podwa-
żony stwierdzeniem, że „podobne argumenty są 
często podnoszone przez przeciwników eutanazji”. 
Czy każdy argument wcześniej podniesiony przez 
przeciwników eutanazji jest fałszywy z definicji? Te 
i inne sformułowania skłaniają do wniosku, że po-
stawa za lub przeciw eutanazji może być bardziej 
kwestią przekonań niż racjonalnych argumentów. 
Chyba trzeba samemu zdecydować, czy bardziej 
przekonująca jest koncepcja „life not worth living”, 
czy pogląd, że życie jest wystarczającym powo-
dem by żyć. <cuadrado>
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Kwestia logiki,
czyli wrażenia 
po lekturze artykułu Udo Schuklenka  
i Suzanne van de Vathorst  
opublikowanego w piśmie Journal 
of Medical Ethics
Łukasz Święcicki

Nie szukałem tego artykułu, bo nigdy nie 
sądziłem, że pisze się takie rzeczy. Artykuł sam 
mnie znalazł za pośrednictwem Redaktora Na-
czelnego. Nie jestem wdzięczny. Po przeczytaniu 
tego manifestu, a tym chyba wspomniany artykuł 
jest, czuję się źle. Czuję się tak, jak czuje się czło-
wiek po kontakcie ze Złem w czystej postaci. Tym 
najgorszym rodzajem zła, które zawsze, bo taka 
jest żelazna reguła, zawsze podkreśla, że właśnie 
Dobrem jest, a nie Złem. To tak jak kolektywizacja 
na Ukrainie w  latach 30. Od początku do końca 
świetny pomysł na poprawę jakości produkcji rol-
nej. I  efekt uboczny w  postaci dwóch milionów 
trupów. Drobna sprawa. Z  tekstu dowiedziałem 
się, że w Holandii morduje się obecnie rocznie „je-
dynie” około 40 osób chorych na depresję. To rze-
czywiście inna skala problemu, jeszcze długo nie 
dojdziemy do milionów, więc pewnie na razie nie 
ma się co denerwować…

Tym, co chyba najbardziej uderza, jest niezwy-
kle neutralny ton wypowiedzi. Autorzy w zasadzie 
polemizują z  opiniami przeciwników zabijania 
chorych (nazywanego „wspomaganym samobój-
stwem”, ale to przecież tylko nazwa, również Żydzi 
nie byli mordowani – ich kwestia „była ostatecznie 
rozwiązywana”, ale ta polemika wyraźnie nie ma 
wysokiej temperatury. Ot takie tam rozmyślanka. 

No więc ustalamy sobie, czym tam jest, 

a  czym nie jest lekooporna depresja, i  czy czę-
sta ona, czy rzadka. Nawiasem mówiąc, autorzy 
cały czas mylnie używają określenia „depresja 
lekooporna” (treatment-resistant), mając jednak 
najwyraźniej na myśli depresję „nieuleczalną” 
(incurable) – to jednak nie jest to samo, można 
oczywiście się domyślać, czemu ma służyć takie 
niewinne qui pro quo – jeśli nazwiemy depresję 
nieuleczalną, to będziemy musieli udowodnić, że 
naprawdę nie da się jej wyleczyć. A udowodnić już 
się nie da, bo pacjent nie żyje i  de facto nikt już 
go nie leczy! Jednak, moim zdaniem, zupełnie nie 
w tym rzecz. Autorzy właśnie chcieliby sprowadzić 
dyskusję do detali, określeń i definicji. Ich chłod-
ny ton ma zachęcić do „naukowego” traktowania. 
Z góry można przypuścić, że każda próba okaza-
nia większych emocji zostanie potraktowana jako 
prowincjonalna, niedojrzała, niewarta zwrócenia 
na nią uwagi. I tyle, jeśli chodzi o ton. 

Treść jest zupełnie prosta. „Ponieważ”, piszą 
autorzy, „wszyscy cywilizowani ludzie zgadzają 
się co do tego, że ludzie nie mogą cierpieć i trzeba 
im cierpienia skracać zabijając ich, to nie możemy 
z  tej społeczności zasługujących na współczucie 
wykluczać chorych na depresję. Żadną miarą nie 
możemy tego robić! Rozumiemy, że wy, społe-
czeństwo zacofane i  niemiłe, lekceważycie cier-
pienia związane z  depresją (tu następuje bardzo 
szczegółowy opis tych cierpień), jednak my, ety-
cy prawdziwi, wiemy, że te cierpienia są straszne 
i w związku z tym nie ma mowy, żebyśmy odpu-
ścili. Jeśli tylko te chore na depresję osoby po-
wiedzą, że nie chcą żyć, to trzeba ich natychmiast 
posłuchać i  wykonać tę prośbę z  szacunku. I  nie 
wolno ani chwili czekać na możliwe ustąpienie lub 
wyleczenie depresji, bo przecież każda taka chwila 
to cierpienie i nie nam, głupiemu społeczeństwu, 
decydować, jak długo jest za długo. Cierpienie 
trzeba uszanować i już”. To, co napisałem, nie jest 
dosłownym cytatem z artykułu, tylko skrótem, ale 
jest skrótem bardzo wiernym i ręczę, że oddałem 
dokładnie to, co przeczytałem. 

To wszystko jest zupełnie logiczne i po prze-
myśleniu tych argumentów muszę przyznać, 
że w  pełni zgadzam się z  panem Schuklenkiem 
i panią van de Vathorst. Nie ma siły, żebym się nie 
zgodził. Jeśli ktoś uważa, że człowieka cierpiące-
go należy zabić, żeby mu ulżyć, to będzie musiał 
się zgodzić, że, w  imię szacunku (!), oznaczać to 
będzie zabijanie chorych psychicznie, dzieci, nie-
mowląt, a z czasem także posiadaczy niehigienicz-
nych poglądów, którzy w opinii ekspertów z pew-
nością się z tymi poglądami męczą, tylko, że o tym 
nie wiedzą. 

Przesada? Na pewno nie! Jeśli osoby z  psy-
chotyczną depresją, urojeniowo oceniające świat 
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i swoją sytuację (a takie osoby autorzy wspomina-
ją!) mogą podjąć decyzję, że my (zdrowi) mamy je 
zabić, to znaczy, że ocena rzeczywistości nie ma 
żadnego znaczenia. A  jeśli ocena rzeczywistości 
nie ma znaczenia, to nie potrzeba żadnej choro-
by, wystarczą niehigieniczne poglądy. Oczywiście, 
posiadacze tych poglądów muszą nas jeszcze po-
prosić o śmierć, ale chyba potrafimy sobie z  tym 
poradzić? Będzie można im wytłumaczyć, jestem 
pewien. Przecież „wszyscy cywilizowani ludzie” 
już zrozumieli, że nie można dopuścić do jakie-
gokolwiek cierpienia, tylko natychmiast należy je 
kończyć śmiercią. A czym, jak nie cierpieniem, są 
nieprawidłowe (np. „nacjonalistyczne”) poglądy? 
Jeśli ktoś uważa, że taka kategoria jak naród ma 
znaczenie – to bredzi, jeśli bredzi – to cierpi, je-
śli cierpi – to trzeba to przerwać, tak nie można. 
I nie dlatego, że my nacjonalistów nie lubimy, ależ 
wręcz odwrotnie – z szacunku, wielkiego szacun-
ku, dla nich, chcemy im dać to, co i reszcie ludzko-
ści. Niech sobie spokojnie umrą!

Ostatecznie, tak jak ja to widzę, wszystko spro-
wadza się tylko do jednej kwestii, jednej jedynej. 
Nie jest najważniejsze, czy mamy szansę doczekać 
skutecznej metody leczenia, nie jest najważniej-
sze, które cierpienie największe. W  końcu musi-
my sobie zdawać sprawę i  to najlepiej każdego 
dnia, że każde życie kończy się śmiercią, a śmierć 
zawsze następuje z  jakiejś przyczyny, i  że contra 
vim mortis non est medicamen in hortis, a  więc 
nie wyleczymy nie tylko wszystkiego, ale tak na-
prawdę nie wyleczymy w ogóle niczego! Bo prze-
cież tylko odwlekamy to, co i tak nieuniknione, nie 
anulujemy wyroku, tylko zyskujemy odroczenie. 
I  właśnie dlatego tylko jedna kwestia jest ważna 
– kto powinien decydować o  życiu i  śmierci, kto 
może o tym decydować. I jest tylko jedna, jedyna 
odpowiedź – nie może tego robić Człowiek. Jeśli 
ktoś nie wierzy w Boga, to problem jest dla niego 
nierozwiązywalny, przykro mi. Jeśli wierzy – tylko 
Bóg może decydować. Zgadzam się bowiem z au-
torami artykułu, że jeśli już uznamy, że to my mo-
żemy decydować o śmierci czyjejkolwiek, to dalej 
nie ma już żadnych granic!! Jeśli możemy odebrać 
życie komukolwiek – nieurodzonemu, ale przecież 
żyjącemu (!!) dziecku z zespołem Downa, komuś, 
kto na naszych oczach cierpi katusze, choremu na 
straszną depresję – komukolwiek, to w  myśl tej 
samej logiki możemy je odebrać każdemu!! Do-
słownie każdemu. Jeśli to nieładnie więzić ludzi, 
co do zasady, to i  Breivika więzić nieładnie. Jeśli 
ładnie zabić, bo ktoś prosił, to ładnie też zabić, gdy 
co prawda nie prosił, ale prosić powinien, tylko 
nie rozumie, co dla niego dobre (np. osoba cho-
ra psychicznie, która ze względów urojeniowych 

mówi, że chce, żeby ją zabić, wcale o to przecież 
nie prosi wg kryteriów świata realnego – a gdyby 
powiedziała, że jest królem, to co? Holenderscy 
etycy kopną się po koronę?? A  czemu nie? Prze-
cież trzeba ludzi uszczęśliwiać.). Jeśli komuś takie 
rozumowanie nie odpowiada, to mam dla niego 
przykrą wiadomość, jest skazany na to co ja. Musi 
być przeciw śmierci. 

Niezależnie więc od tego, czy jesteś mój Czy-
telniku osobą wierzącą i  niezależnie od tego na 
czym wiara Twoja polega, czy jesteś agnostykiem 
czy też satanistą, jeśli nie chcesz obrazić swojej in-
teligencji, musisz logicznie przyznać – jeśli śmierć 
– to dla wszystkich i od zaraz. Bo nie ma prawdzi-
wych kryteriów, które mogłyby się obronić. Nie ma 
„ani jednego”, że tak językiem biblijnym powiem. 
„Oto kładę przed wami życie i  śmierć, błogosła-
wieństwo lub przekleństwo” powiedział Bóg do 
Mojżesza w  Księdze Powtórzonego Prawa – być 
może jeszcze za mało powtórzonego. 

Dlaczego więc artykuł dwojga „filozofów” 
(filozof to miłośnik mądrości, więc tytuł się oczy-
wiście nie należy, jako, że nie ma mądrości bez 
dobra) jest obrzydliwy? A zapewniam, że przynaj-
mniej dla mnie jest i to skrajnie. Nie dlatego, że au-
torzy namawiają i podżegają do zabójstwa, choć 
właśnie to robią. To jest bardzo złe. Ale naprawdę 
obrzydliwe jest udawanie, jestem przekonany, że 
także przed sobą, że jest wręcz przeciwnie. Że nie 
namawiamy do zła, tylko do równego traktowania, 
do poszanowania cierpienia, do zrozumienia isto-
ty depresji i tego czym jest jej leczenie, a także te-
goż leczenia bezskuteczność (autorzy mimocho-
dem twierdzą, że nie ma skutecznej możliwości 
leczenia depresji – sugerują, że w ogóle!!! Otwiera 
się interesujące nowe pole do dalszych energicz-
nych działań…). A to „asystowane samobójstwo”, 
to tylko tak przy okazji, mimochodem, właściwie 
symbolicznie. I to jest do głębi obrzydliwe. 

Twierdzę, że kwestie eutanazji, aborcji, asy-
stowanego samobójstwa i innych zawoalowanych 
form zabijania ludzi, to nie tylko kwestie moralne. 
Nie wystarczy, że mówię „nie zgadzam się, bo ta-
kie mam zasady” – choć oczywiście tak właśnie 
mówię i takie mam zasady, ale jest to też kwestia 
podstawowej i  elementarnej logiki!! Nie ma żad-
nego bezwzględnego kryterium dla rozeznania, 
kogo można, a  kogo nie można pozbawić życia. 
Myślę, że każdy przyzna, że mam rację. Jeśli tak, 
to nie mogę zabijać absolutnie nikogo nigdy, albo 
powinienem absolutnie wszystkich i  zawsze. Tak 
więc mamy przed sobą życie lub śmierć, błogosła-
wieństwo lub przekleństwo. Wybór należy jeszcze 
do nas, ale kanadyjscy i holenderscy etycy myślą, 
że do nich… Niech Bóg się nad nimi zlituje. <cuadrado>

komentarze / refleksje

I właśnie dlatego 
tylko jedna kwestia 
jest ważna – kto 
powinien decydować 
o życiu i śmierci, kto 
może o tym decydo-
wać.

Eutanazja
chorych
psychicznie
w XXI wieku

PSYCHIATRA/PISMO dla praktyków/lato 2016



18

Wspomagane umieranie  
w psychiatrii 
– dlaczego nie?
Jakub Zawiła-Niedźwiecki*, Joanna Różyńska**

| * Centrum Bioetyki i Bioprawa
  ** Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski

Cierpienie, jakiego doświadczają pacjenci 
w ostatniej fazie choroby nowotworowej, nie jest 
większe ani prawdziwsze od tego, z jakim zmagają 
się chorzy na lekooporną depresję czy inne chro-
niczne i nieuleczalne zaburzenia psychiczne. 

Odmawianie pacjentom psychiatrycznym 
prawa do korzystania z  pomocy lekarskiej w  sa-
mobójstwie czy eutanazji jest – zdaniem Autorów 
– przejawem nieusprawiedliwionej dyskryminacji 
tej grupy chorych.

 
Skąd jednak bierze się ta widoczna w  bada-

nych społecznych tendencja do odmiennego trak-
towania pacjentów zmagających z nieuleczalnymi 
chorobami psychicznymi? Nie ulega wątpliwości, 
że ma ona wiele źródeł. Do najważniejszych z nich 
należą ignorancja i uprzedzenia. Większość z nas 
ma bardzo ograniczoną wiedzę na temat przy-
czyn chorób psychicznych i  ich konsekwencji dla 
życia osób nimi dotkniętych. Zauważmy, że w ję-
zyku potocznym słowem „depresja” wciąż okre-
śla się niemal każdy stan obniżonego nastroju, 
gorszego samopoczucia czy smutku, będącego 
reakcją na doznane niepowodzenie lub stratę. Co 
więcej, bardzo wielu ludzi nadal traktuje proble-
my psychiczne jako przejaw zawinionej słabości, 
ułomności charakteru czy innej wady moralnej. To 
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Badania opinii społecznej pokazują,  
że większość osób, które opowiadają się za lega-
lizacją dobrowolnej eutanazji lub samobójstwa 

z pomocą lekarza, sprzeciwia się przyznaniu prawa 
do korzystania z tych świadczeń kompetentnym pa-
cjentom z nieuleczalnymi chorobami psychicznymi, 

które czynią ich życie nieznośnym i – w ich własnej 
ocenie – niewartym kontynuowania. Udo Schuklenk 

i Suzanne Van de Vathorst (2015) uważają, że nie 
ma dobrych racji, aby w dyskusjach i regulacjach 

dotyczących wspomaganego umierania odmiennie 
traktować pacjentów cierpiących na nieuleczalne 

choroby fizyczne i pacjentów zmagających się z nie-
uleczalnymi chorobami psychicznymi. 
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generuje uprzedzenia i  obniża szacunek wobec 
pacjentów oraz należnych im praw.

Do odmiennego traktowania osób chorych 
psychicznie przyczynia się także, wciąż dość roz-
powszechnione przekonanie (będące zapewne 
popkulturowym pokłosiem myślenia antypsy-
chiatrycznego), że problemy psychiczne są mniej 
„prawdziwe” od zaburzeń somatycznych. Prawdzi-
wa choroba, powiadają niektórzy, jest widoczna 
na wydrukach ze skanera MRI, w badaniach labo-
ratoryjnych czy pod mikroskopem patologa, tym-
czasem to, czym się zajmuje psychiatria, to jakieś 
subtelności życia wewnętrznego, o  których ist-
nieniu i naturze często świadczą wyłącznie słowa 
samego pacjenta. Ponieważ – wbrew opinii wiesz-
cza – czucie i  wiara słabiej dziś do nas przema-
wiają, niż mędrca szkiełko i oko, mamy skłonność 
do kwestionowania autentyczności słów osób 
psychicznie chorych, a  co za tym idzie, wielkości  
doznawanego przez nie cierpienia.  

Paradoksalnie, do umniejszania znaczenia 
cierpienia, jakiego doświadczają osoby z  pro-
blemami psychicznymi, często przyczyniają się 
także sami naukowcy i  lekarze. W  popularno-na-
ukowym dyskursie, problemy i  doświadczenia 
pacjentów z  zaburzeniami psychicznymi bywają 
sprowadzane do „chorób mózgu”, wadliwej pracy 
neuronów lub zaburzonego poziomu neuroprze-
kaźników. Taki redukcjonistyczny język również 
nie zdaje sprawy z  całego bogactwa cierpienia 
i egzystencjalnej tragedii, jaka jest udziałem cho-
rych psychicznie. 

Warto w tym miejscu wspomnieć także o zja-
wisku tak zwanego myślenia krypto-dualistyczne-
go. Najogólniej rzecz biorąc, jest to skłonność ludzi 
do tego, aby postrzegać samych siebie jako złożo-
nych z dwóch (relatywnie) niezależnych substan-
cji – ciała i duszy; jako swoistych „pasażerów” we 
własnych ciałach. Taki sposób myślenia sprawia, 
że w sposób nieuprawniony oddzielamy choroby 
ciała od chorób duszy. Wbrew ustaleniom współ-
czesnej nauki, w  szczególności aktualnej wiedzy 
o ucieleśnionym charakterze ludzkiego poznania 
(embodied cognition) – ignorujemy fakt, iż choroby 
somatyczne wpływają na stan psychiczny człowie-
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ka – jego percepcję, emocje, myślenie i  decyzje, 
a  choroby duszy oddziałują na funkcjonowanie 
i  kondycję ciała. Zapominamy, że zarówno tzw. 
choroby somatyczne, jak i tzw. choroby psychicz-
ne, to po prostu choroby, które dotykają całego 
człowieka, narażając go na różnego rodzaju ogra-
niczenia oraz cierpienia fizyczne i psychiczne. 

Poza powyższymi czynnikami i  tendencja-
mi myślowymi, istnieje jeszcze jeden powód od-
miennego traktowania osób psychicznie chorych 
w  kontekście dyskusji o  legalizacji wspomaga-
nego umierania, a  mianowicie przekonanie, że 
tacy pacjenci nie mają kompetencji faktycznej 
do podjęcia świadomej i  dobrowolnej decyzji 
o wcześniejszym zakończeniu własnego życia. To 
najpoważniejszy problem, z jakim muszą zmierzyć 
się zwolennicy przyznania prawa do dobrowolnej 
eutanazji lub wspomaganego samobójstwa tak-
że osobom cierpiącym na nieuleczalne choroby 
psychiczne. Schuklenk i Van de Vathorst słusznie 
zauważają jednak, że nie ma rozstrzygających do-
wodów empirycznych, które jednoznacznie wska-
zywałby na to, że osoby chore psychicznie, na 
przykład zmagające się z nieuleczalną, lekooporną 
depresją, nie mogą być zdolne do podjęcia takiej 
decyzji. Każdy przypadek powinien być oceniany 
indywidualnie, w oparciu o takie same kryteria, ja-
kie stosuje się w odniesieniu do wszystkich innych 
pacjentów proszących lekarzy o  pomoc w  skró-
ceniu życia i cierpienia. Tego wymaga sprawiedli-
wość proceduralna i zasada równego traktowania. 
Trudno nie zgodzić się z tym argumentem. <cuadrado>
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Jak podał Journal of Medical Ethics, opisując 
praktyki stosowane w  holenderskich szpitalach, 
po zalegalizowaniu w tym kraju w 1984 roku eu-
tanazji, 3 procent przypadków śmierci w  1995 
roku stanowiły samobójstwa dokonane z  pomo-
cą lekarza, z  których aż jedna czwarta była po-
zbawieniem życia wbrew woli pacjenta. Autorzy 
raportu, Henck Jochensen i John Klown, napisali: 
„holenderskie zapewnienia o  skutecznym upo-
rządkowaniu tej kwestii brzmią fałszywie”1. W USA 
zatwierdzono prawo pozwalające na eutanazję 
osobom terminalnie chorym, którym pozostało 
mniej niż sześć miesięcy życia. Wbrew począt-
kowym zapewnieniom legislatorów o  surowym 
przestrzeganiu kryterium „długości życia” 2, pró-
buje się obecnie objąć nim pacjentów, którym po-
zostało dwanaście miesięcy życia. Brytyjski raport 
komisji Lorda Falconera dotyczący samobójstwa 
z  pomocą lekarza (Assisted Dying Bill) stwierdził 
na przykład, że jeszcze jest przedwcześnie („not at 
this point”), aby zezwolić na nie osobom niepeł-
nosprawnym, ale nie terminalnie chorym3. Psy-
chiatria nie pozostaje w tyle. 

W Belgii eutanazję dla terminalnie chorych pa-
cjentów zalegalizowano w 2002 roku. Jak oświad-
czył niedawno Wim Distelmans, przewodniczący 
Federalnej Komisji Ds. Eutanazji, z  1924 osób, 
które zmarły w ostatnim roku wskutek eutanazji, 
2 – 3% stanowili pacjenci psychiatryczni (ok. 60 
samobójstw) – głównie z  rozpoznaniem zabu-
rzenia dwubiegunowego. Distelmans wyznał: 
„w większości przypadków nie były to osoby sta-
re, ale cierpiały od dłuższego już czasu. Uważają, 
że ten świat nie jest ich domem”4. Jedna z gazet 
ujawniła, że wśród osób czekających na eutana-

zję jest 24 letnia Laura, zdrowa fizycznie kobie-
ta, ale nieradząca sobie z  depresją. Mimo, że ma 
grono bliskich przyjaciół, cieszy ją teatr i  dobra 
kawa, mówi: „życie nie jest dla mnie”. Pochodzi 
z  rozbitej rodziny, wiele cierpiała w szkole i – jak 
wyznała – stworzyła sobie „wewnętrznego po-
twora”, z  którym nie potrafi już żyć. Po złożeniu 
wniosku o dopuszczenie do eutanazji, rozmawia-
ło z  nią trzech psychiatrów, którzy pozytywnie 
rozpatrzyli jej prośbę, zezwalając na jej śmierć5.  
Stopniowe rozluźnianie belgijskiego prawa do 
eutanazji skutkuje nie tylko tym, że około 50 Bel-
gów rocznie kończy z życiem z powodów psycho-
logicznych w świetle prawa, ale z tej „możliwości” 
chcą również korzystać pacjenci psychiatryczni 
z  innych krajów. Zapewnienie ze strony Distel-
mansa, że Belgia jest przeciwna „turystyce eutana-
zyjnej” i nie zezwoli na samobójstwo z pomocą le-
karza obcokrajowcom6 – nie brzmi uspokajająco.

Przytoczone przykłady z różnych krajów świa-
ta pokazują bowiem, że nie tylko depresja oporna 
na leczenie7, ale również inne zaburzenia psychicz-
ne, które uważa się za chroniczne, mogą stanowić 
„argument” za dopuszczalnością eutanazji. To, co 
filozofowie moralności nazwali śliskim zboczem, 
w „ostatnich dekadach stało się śliskie niczym po 
nawoskowaniu. Jest teraz śliskie jak nigdy dotąd”8.  
Z  tą uwagą amerykańskiego filozofa i  pedago-
ga Davida Berlinskiego zgadza się sędzina Eliza-
beth Butler-Sloss, była przewodnicząca Wydziału 
ds. Rodziny w  Sądzie Najwyższym Wielkiej Bry-
tanii. W  grudniu 2013 roku ostrzegała, że „pra-
wa, podobnie jak państwa, gwarantują większe 
bezpieczeństwo, jeśli są oparte na naturalnych 
granicach. Zasada, że nie pozwala się na celowe 
angażowanie się w uśmiercenie innej osoby speł-
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nia to kryterium”. Kiedy zaczyna się robić wyjątki 
od tej reguły, w  oparciu o  arbitralne kryteria, ta-
kie jak choroba terminalna czy cierpienie nie do 
udźwignięcia, „granica prawa staje się linią na pia-
sku – łatwo ją można przekroczyć i trudno obronić 
przed pogwałceniem”9.

Profesor Sheila Hollins z  Uniwersytetu Lon-
dyńskiego i  była Prezydent Królewskiego Kole-
gium Psychiatrów uważa, że owe prawa do sa-
mobójstwa z  pomocą lekarza z  ich arbitralnymi 
granicami zawierają w  sobie „ziarna własnego 
unicestwienia”. „Jeśli uwolnienie od cierpienia jest 
celem praktyki lekarskiej – pyta Hollins – dlaczego 
samobójstwo z pomocą lekarza ma być oferowa-
ne osobom, o których się sądzi, że wkrótce umrą 
z przyczyn naturalnych, ale odmówione tym, któ-
re mają przed sobą lata zmagań z  cierpieniem? 
Albo gwarantowane osobom cierpiącym z powo-
dów somatycznych, ale nie tym zmagającym się 
z zaburzeniem psychicznym?”. Jej zdaniem propo-
zycjom rozszerzenia prawa do samobójstwa z po-
mocą lekarza brakuje logicznej spójności, a wiele 
obiekcji można wysunąć wobec eutanazji w ogóle. 
„Wprowadzenie prawa do samobójstwa z pomocą 
lekarza dla pacjentów cierpiących na zaburzenia 
psychiczne nie tylko podkopuje dotychczasowe 
postawy społeczne wobec samobójstwa, któremu 
na wszelki sposób próbuje się zapobiec, ale pod-
waża wysiłki zmierzające do uwolnienia od cier-
pienia i beznadziei osoby z myślami samobójczy-
mi”. Hollins podkreśla, że „legalizacja samobójstwa 
z pomocą lekarza wobec pacjentów z jakąkolwiek 
poważną chorobą, a być może szczególnie z zabu-
rzeniem psychicznym, poważnie godzi w zaufanie 
jakim pacjent ma prawo obdarzyć lekarza” 10.

Bioetycy zwracają uwagę na fakt, że istnieją 
dwa główne, ale różniące się od siebie zagad-
nienia etyczne dotyczące samobójstwa z  pomo-
cą lekarza. Po pierwsze: czy jest ono moralnie 
uzasadnione w  jakichkolwiek indywidualnych 
przypadkach? Po drugie: czy zgoda na samobój-
stwo z  pomocą lekarza byłaby etycznie uzasad-
niona z uwagi na politykę społeczną i prawną?11. 
Pragmatyczne argumenty Schuklenka i  van de 
Vathorst za prawem do samobójstwa z  pomocą 
lekarza w  przypadku osób cierpiących na opor-
ną na leczenie depresję stawiają wysiłki psychia-
trów na głowie. Nie wiem, w jakim sensie „pomoc 
w samobójstwie” jest leczeniem, i w jakim ma być 
czymś innym od eutanazji (dobrowolnej eutanazji 
czynnej), skoro pacjent jest uśmiercany za zgodą 
i  przy współudziale psychiatry? Jest wiele argu-
mentów za tym, żeby przeciwdziałać legalizacji 
samobójstwa z pomocą lekarza12, zwłaszcza przy 
probabilistycznym charakterze diagnoz i  terapii 
psychiatrycznych13. Schuklenk i  van de Vathorst, 
nie będąc psychiatrami ani psychoterapeutami, 
nie biorą pod uwagę, że osoba (pacjent) prosząc 

o pomoc w samobójstwie może prosić o ratunek, 
a  nie o  unicestwienie. Wiemy z  badań, że osoby 
chcące odebrać sobie życie i  robiące to skutecz-
nie, zazwyczaj zachowują się inaczej. Powoływa-
nie się na „kwalifikacyjne progi” w  argumentacji 
za uznaniem depresji opornej na leczenie jako 
choroby terminalnej, która powinna zostać objęta 
prawem do samobójstwa z pomocą lekarza, zrów-
nuje wartość życia do jego jakości.

Choć istnieje związek pomiędzy niepełno-
sprawnością a  redukcją możliwości osobowego 
rozwoju, to jak przekonuje prof. Barbara Chyro-
wicz, „o  tym, czy niepełnosprawność ma wpływ 
na jakość życia, decydują każdorazowo czynniki 
środowiskowe i  osobiste preferencje dotkniętej 
nią osoby”14. Preferencję do zakończenia życia 
nazywamy samobójstwem, dlaczego miałaby stać 
się czymś innym, tylko dlatego, że psychiatra na 
nią zezwala? Osobiste preferencje można realizo-
wać żyjąc, śmierć nie jest preferencją, bo nie ma 
od niej powrotu. W samobójstwie z pomocą leka-
rza, preferencje tego ostatniego urastają do rangi 
„boskiej” – to on (ona) decyduje, czy ktoś może żyć 
czy nie. Choroba psychiczna jest doświadczeniem 
granicznym, wzywającym do poszukiwania sen-
su swojego życia, a  nie usprawiedliwiania śmier-
ci. Walka o  zachowanie tej perspektywy czyniła 
z  psychiatry lekarza. Zgoda na asystowanie przy 
samobójstwie czyni z  psychiatry „kata”, którego 
preferencje w  ocenie czyjegoś cierpienia wyzna-
czają horyzont życia i śmierci. Śliskie zbocze psy-
chiatrii staje się wtedy instytucjonalną gilotyną, 
a  ona sama w  nieodwracalny sposób traci coś, 
co wyróżniało ją w  walce o  godność człowieka 
w cierpieniu.<cuadrado>
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Śmierć z Godnością w Oregonie
Andrzej Axer
| Columbia Care Services Oregon, USA

Od 1997 roku obowiązuje w  Oregonie 
ustawa pod nazwą „Śmierć z  Godnością” („Death 
with Dignity”). Jest to regulacja prawna określają-
ca tryb, w jakim osoby nieuleczalnie chore mogą 
w  obliczu nieuchronnej śmierci uzyskać od leka-
rza prowadzącego receptę na lekarstwa (barbi-
turaty takie jak Secobarbital lub Pentobarbital) 
w dawce powodującej szybki i łagodny zgon. Aby 
uzyskać receptę na śmiercionośne lekarstwo, pa-
cjent musi być dorosłym mieszkańcem Oregonu, 
zdolnym do podjęcia świadomej i  wolnej od ze-
wnętrznych nacisków decyzji. Pacjent musi wyra-
zić pragnienie odebranie sobie życia dwukrotnie 
w odstępie co najmniej 15 dni. Deklaracja słowna 
musi zostać potwierdzona prośbą na piśmie pod-
pisaną w obecności dwóch świadków. Lekarz pro-
wadzący, po konsultacji z drugim lekarzem, musi 
upewnić się co do diagnozy i  rokowania, które 
nie mogą pozostawiać wątpliwości, że pacjent 
ma przed sobą nie więcej niż 6 miesięcy życia. 
Lekarz prowadzący ma obowiązek poinformowa-
nia pacjenta o  realistycznych alternatywach dla 
„śmierci z godnością” w postaci opieki paliatywnej 
lub/i hospicjum. Jeżeli jeden z dwóch lekarzy od-
nosi wrażenie, że zaburzenia psychiczne wpływają 
na zamiar odebrania sobie życia, mają obowiązek 
skierowania pacjenta na badanie psychiatryczne 
lub psychologiczne. Lekarz prowadzący, farma-
ceuta, psychiatra lub psycholog mogą odmówić 
współpracy z  pacjentem dążącym do odebrania 
sobie życia, jeżeli nie jest to zgodne z  ich sumie-
niem. Każdy przypadek wydania recepty w  celu 
spowodowania śmierci pacjenta musi być zgło-
szony do stanowego wydziału zdrowia. 

Należy dodać, ze śmierć nieuleczalnie cho-
rego w  trybie określonym przez ustawę nie jest 
w Oregonie traktowane jako samobójstwo. Trud-
no zrozumieć dlaczego tak jest, gdyż ustawa 
podkreśla znaczenie aktywnego udziału pacjen-

ta w  urzeczywistnianiu swojej decyzji. Zapewne 
w  grę wchodzą względy praktyczne, takie jak 
uchronienie umierającego od utraty ubezpiecze-
nia na życie, które nie obejmuje śmierci samobój-
czej. Być może pewną rolę odgrywa również za-
miar uwolnienia od moralnego odium zawodów 
i organizacji medycznych zaangażowanych w re-
alizację ustawy. Niewykluczone wreszcie, że twór-
cy ustawy uznali, że „wyprzedzenie” biologiczne-
go procesu nie jest tym samym, co samobójstwo.

 

Konsekwencje ustawy 
Od roku 1997 do końca roku 2015 receptę na 

śmiercionośne lekarstwo otrzymało 1545 miesz-
kańców Oregonu (1998 – 24, 2015 – 218). Spo-
śród nich, 991 osób umarło po zażyciu lekarstwa 
(1998 – 16, 2015 -132). Niektórzy pacjenci uczynili 
to w  kilka dni po otrzymania śmiercionośnego 
środka, inni czekali nawet ponad dwa lata. W 46% 
przypadków, od odebrania sobie życia odwiodła 
chorych bardziej skuteczna kontrola fizycznego 
cierpienia, opieka hospicjum lub działanie leków 
przeciwdepresyjnych. Osoby, które odebrały so-
bie życie w  ramach określonych przez ustawę, 
były przeważnie starsze (powyżej 65 roku życia), 
dobrze wykształcone, mające bliską rodzinę oraz 
zamieszkałe w Portland, jedynej wielomilionowej 
aglomeracji miejskiej Oregonu. U  zdecydowanej 
większości rozpoznano złośliwe nowotwory, po 
nich, najliczniejsze były osoby cierpiące na choro-
bę Lou Gehriga. Odsetek pacjentów z przewlekłą 
choroba serca wzrósł w  ostatnich latach od 2% 
do 6%. Niemal wszyscy samobójcy odebrali sobie 
życie we własnym domu i  w  obecności rodziny  
lub przyjaciół. Pomiędzy rokiem 1997 i  2016  
spośród 1545 osób ubiegających się o  śmiercio-
nośną receptę, jedynie 52 zostały skierowane 
na badanie psychiatryczne lub psychologiczne. 
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Deklarowane przyczyny decyzji o  pozbawieniu 
siebie życia były następujące: utrata autonomii 
(91.4%), utrata radości życia (89.7%), utrata god-
ności (78.7%), utrata kontroli nad własnym orga-
nizmem (48.2%), poczucie, że chory jest ciężarem 
dla rodziny, bliskich lub opiekunów (41.1%), nie-
dostateczna kontrola bólu (25.2%) oraz trudności 
finansowe związane z leczeniem (3.1%). 

Udział psychiatry lub psycholo-
ga w „umieraniu z godnością”
 

Lekarz prowadzący ma obowiązek upew-
nienia się, że osąd rzeczywistości u  pragnącego 
śmierci pacjenta nie jest zakłócany przez zabu-
rzenia psychiczne. Lekarze pierwszego kontaktu 
w  Oregonie wyrażają uzasadnione wątpliwości, 
co do swoich zdolności rozpoznawania depresji 
u osób nieuleczalnie chorych. W takich przypad-
kach ustawa wymaga konsultacji lekarza psychia-
try lub psychologa z  licencją uprawniającą do 
praktyki w Oregonie. Celem badania jest ustalenie, 
czy pacjent posiada niezakłóconą przez objawy 
chorobowe zdolność podejmowania i komuniko-
wania „decyzji w  sprawach zdrowotnych” (health 
care decisions). Na uwagę zasługuje fakt, że kry-
teria są tutaj podobne jak w ocenie kompetencji 
pacjenta do świadomego („poinformowanego”) 
wyboru tej lub innej metody leczenia. Badanie 
kliniczne skupia się na ustaleniu czy pacjent cier-
pi na depresję lub zaburzenia świadomości, czy 
ma trudności w podejmowaniu decyzji z powodu 
innych zaburzeń psychicznych lub deficytów po-
znawczych oraz czy jest wolny od przymusu ze-
wnętrznego. Stwierdzenie lekkiego otępienia nie 
wyklucza pacjenta automatycznie. W Oregonie, le-
karze pierwszego kontaktu kierują na konsultacje 
pacjenta w sytuacjach granicznych, kiedy pewne 
objawy psychopatologiczne są obecne w  umiar-
kowanym stopniu i  zdolność podejmowania de-
cyzji może być do pewnego stopnia zakłócona. 
Pacjenci z  ciężką depresją lub poważnymi zabu-
rzeniami świadomości kierowani są na leczenie, 
a nie poddawani badaniu kompetencji. Niektórzy 
ciężko chorzy somatycznie mają lekkie zaburzenia 
poznawcze, które nie spełniają kryteriów diagno-
stycznych otępienia. Ich zdolność podejmowania 
decyzji nie musi być drastycznie zakłócona, ale 
nie jest wykluczone, że mogą mieć oni trudności 
w zrozumieniu skomplikowanych niuansów zwią-
zanych z alternatywną opieką paliatywną. 

Podobnie jak ogół mieszkańców Oregonu, 
psychiatrzy i  psychologowie tego stanu dzielą 
się na silnie popierających i głęboko przeciwnych 
„Śmierci z Godnością”. Warto zaznaczyć, że ustawa 
została przyjęta po powszechnym referendum, 
w którym zwolennicy przeważali jedynie niewielką 
większością głosów. Przeprowadzony w roku 2008 
sondaż wykazał, że 72% psychiatrów przeciwnych 

ustawie z powodów etycznych, odmówiłoby prze-
prowadzenia badania kompetencji pacjenta do 
pozbawienia siebie życia w  sposób regulowany 
przez prawo stanowe. Jedynie 36% psychologów 
w Oregonie było skłonnych dokonać takiej oceny. 
Większość psychiatrów i  psychologów przeciw-
nych ustawie deklaruje, że staraliby się odwieść 
kompetentnego nawet pacjenta od decyzji ode-
brania sobie życia. W innym sondażu, jedynie 6% 
psychiatrów i  psychologów w  Oregonie wyraziło 
pełne zaufanie do swoich możliwości bezsporne-
go stwierdzenia w jednorazowym badaniu zabu-
rzeń psychicznych u  osób nieuleczalnie chorych. 
W ciągu pierwszych dziesięciu lat od wprowadze-
nia ustawy„Śmierć z Godnością”, jedynie 11% nie-
uleczalnie chorych osób, które umarły po zażyciu 
śmiertelnego leku, było uprzednio poddanych ba-
daniu psychiatrycznemu lub psychologicznemu. 
Spośród 49 osób, które zmarły w  roku 2007 po 
zażyciu śmiertelnej dawki przepisanej przez leka-
rza, żadna nie była skierowana na badanie stanu 
psychicznego. W  tym samym sondażu ustalono, 
że co czwarta sposób 58 osób ubiegających się 
o śmiertelną dawkę leku miała ciężkie zaburzenia 
depresyjne. Trzy spośród 18 osób, które otrzymały 
śmiertelną dawkę leku, spełniało kryteria diagno-
styczne dużej depresji (major depression). Wszyst-
kie trzy zmarły w ciągu dwóch miesięcy od prze-
prowadzenia z nimi wywiadu. 

Refleksja końcowa
Metoda uśmiercania chorych psychicznie 

w Oregonie jest niewątpliwie skuteczna. Na prze-
strzeni wielu lat odnotowano jedynie sporadycz-
ne „komplikacje” po zażyciu śmiertelnej dawki 
leku. Popularność metody rośnie systematycznie 
z  roku na rok. Jest również faktem bezspornym, 
że ustawa oregońska nie chroni skutecznie cho-
rych psychicznie przed dostępem do śmiertel-
nego leku. W  moim odczuciu jest to dowód, że 
demokratyczne społeczeństwo o  głęboko prag-
matycznych instynktach może być zdolne do eks-
perymentów nie tylko niebezpiecznych, ale zgoła 
barbarzyńskich. Jedyną korzyścią ustawy jest być 
może uzmysłowienie lekarzom konieczności bar-
dziej skutecznego uśmierzaniu fizycznego cier-
pienia w obliczu nieuchronnej śmierci.  <cuadrado>

Piśmiennictwo:
Oregon Death with Dignity Act: 2015 Data Summary. Ore-

gon Public Health Division, February 4, 2016: http://www.he-
althoregon.org

Death with Dignity Act Requirements: https://public.he-
alth.oregon.gov/ProviderPartnerResources/EvaluationRese-
arch/DeathwithDignityAct/Pages/ors.as

The Oregon Death with Dignity Act: A Guidebook for Health 
Care Professionals Developed by The Task Force to Improve the 
Care of Terminally-Ill Oregonians. The Greenwall Foundation 
Current Edition (2008): https://www.ohsu.edu/xd/education/
continuing-education/center-for-ethics/ethics-outreach/
upload/Oregon-Death-with-Dignity-Act-Guidebook.pdf.

komentarze / refleksje

Eutanazja
chorych
psychicznie
w XXI wieku

W ciągu pierw-
szych dziesięciu lat 
od wprowadzenia 
ustawy„Śmierć 
z Godnością”, jedynie 
11% nieuleczalnie 
chorych osób, które 
umarły po zażyciu 
śmiertelnego leku, 
było uprzednio 
poddanych badaniu 
psychiatrycznemu 
lub psychologiczne-
mu.
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Czy żyjemy w świecie 
historycznej próżni? 
Zagłada osób z zaburzeniami psychicznymi 
a idea wspomagania umierania pacjentów 
z oporną na leczenie depresją
Tadeusz Nasierowski 
| Katedra i Klinika Psychiatryczna
  Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

W maju 2015 r. Udo Schuklenk i Suzanne 
van de Vathorst opublikowali w “Journal of Medi-
cal Ethics” artykuł Treatment-resistant major de-
pressive disorder and assisted dying (J Med Ethics 
2015;41:577–583), w  którym zasugerowali, że 
osoby z oporną na leczenie depresją są społecznie 
dyskryminowane w kwestii uzyskiwania usankcjo-
nowanego prawnie pozwolenia na wspomaganą 
śmierć.

Udo Schuklenk jest bioetykiem, którego 
związki z medycyną praktyczną, poza problemem 
HIV/AIDS, są czysto teoretyczne. Z  pewnością 
w swoim życiu zawodowym nie miał do czynienia 
z psychiatrią kliniczną i pacjentami z zaburzenia-
mi psychicznymi. Podobnie rzecz się ma ze współ-
autorką. Suzanne van de Vathorst jest działaczką 
organizacji Prawo do Śmierci (Right to Die), a w la-
tach 2008-2013 była członkiem Holenderskiego 
Komitetu ds. Eutanazji.

Wykorzystując dane epidemiologiczne, in-
formacje na temat nieskuteczności leczenia wielu 
przypadków depresji, ilości dokonywanych w  tej 
grupie pacjentów samobójstw oraz ich własno-
ręczne opisy doznawanych cierpień, autorzy 
artykułu starali się zasugerować słuszność wysu-
niętej przez nich tezy o potrzebie legalizacji wspo-
maganej śmierci w przypadku osób z oporną na 

leczenie depresją. Dla uwiarygodnienia swojej 
bezstronności omówili także argumenty przeciw-
ników ich tezy, którzy uważają, że psychiatrzy nie 
są w stanie zdiagnozować opornej na leczenie de-
presji z  wystarczająco wysokim poziomem pew-
ności, a także argument, że powinno się raczej in-
westować w lepszą profesjonalną opiekę nad tymi 
chorymi, niż w udostępnianie im wspomaganego 
umierania, które może prowadzić do odbierania 
chorym nadziei i demoralizować personel.

Omawiając istniejące regulacje prawne, auto-
rzy przypomnieli, że wspomagane umieranie jest 
zalegalizowane w Holandii i Belgii, a także w Qu-
ebek w  Kanadzie, gdzie uchwalona została nie-
dawno ustawa 52., która na to zezwala. Poza tym 
wspomnieli, że w  Niemczech grupa bioetyków 
rozpoczęła prace nad ustawą mającą sankcjono-
wać wspomagane samobójstwo, jednak wyklu-
czyła możliwość stosowania go w przypadku osób 
z zaburzeniami psychicznymi.

Autorzy artykułu uznali, że niesłusznie za-
ostrza się kryteria stosowania wspomaganego 
samobójstwa do osób, u  których spodziewamy 
się szybkiej śmierci. Ostatecznie zalecili przepro-
wadzenie takich regulacji prawnych, które de-
kryminalizowałyby stosowanie wspomaganego 
umierania nie tylko w przypadku pacjentów cier-
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piących na ściśle określoną nieuleczalną chorobę 
somatyczną. Uznali, że regulacją tą należy objąć 
także pacjentów z  oporną na leczenie depresją, 
choć doznawane przez nich cierpienia są trudno 
zrozumiałe dla osób psychicznie zdrowych. We-
dług autorów, w  kryteriach kwalifikacyjnych po-
winno być uwzględniane stanowisko pacjenta, że 
choroba czyni go niezdolnym do życia, sprawiając, 
że ma poczucie, iż jego życie nie jest warte życia. 

Do warunków, które powinny być spełnio-
ne przy podejmowaniu decyzji o  zastosowaniu 
wspomaganego samobójstwa autorzy zaliczyli: 
zdolność pacjenta do adekwatnej oceny swo-
jej aktualnej sytuacji, a  także przyszłej sytuacji 
w oparciu o dowody naukowe; zdolność pacjenta 
do podejmowania swobodnej i świadomej decy-
zji; uznanie przez pacjenta, że jakość jego życia 
jest na tyle zła, że nie uznałby on, że warto żyć, 
a  prawdopodobieństwo poprawy w  tym wzglę-
dzie byłoby niezmiernie małe lub w ogóle nieist-
niejące; prośba pacjenta o  pomoc w  dokonaniu 
samobójstwa powinna być powtórzona w rozsąd-
nym terminie.

Autorzy, będąc przekonani o słuszności swo-
ich wywodów, zalecili omawianie tych kwestii 
podczas zajęć ze studentami medycyny i lekarza-
mi. Tylko jednym zdaniem odnieśli się do rozwa-
żań filozoficznych na temat wolności człowieka, 
które jakoby stanowić mają dodatkowy argument 
na rzecz ich tezy. Wymienili, jako szczególnie god-
ne polecenia, prace Johna Locke’a, Johna Stuarta 
Milla i Immanuela Kanta. 

Autorzy w  pełni świadomie pominęli repre-
zentantów filozofii egzystencjalnej, w  szczegól-
ności Sorena Kierkegaarda i Emmanuela Lévinasa. 

Kierkegaard skupiając się na tematyce lęku 
i śmierci uważał, że człowiek z powodu niedosko-
nałości swojej natury skazany jest na rozpacz lub 
wiarę, a jedną z sytuacji, która może doprowadzić 
do wystąpienia rozpaczy, jest depresja, gdyż wów-
czas człowiek nie może być sobą, choć tego chce. 
Rozpacz ma, zdaniem Kierkegaarda, naturę psy-
chiczną i  jest rodzajem doświadczenia przekra-
czającego ludzką zdolność rozumienia, jest cier-
pieniem, a  jego doznawanie jest podstawowym 
atrybutem ludzkiego życia, sprawiającym, że jedy-
nie człowiek, który doświadczył w życiu rozpaczy 
może być szczęśliwy.

Bardziej radykalny w  swoim spojrzeniu na 
człowieka jest Lévinas, dla którego podstawowym 
nakazem etyki jest wezwanie „nie zabijaj”. Więź 
z  drugim człowiekiem rodzi się – według niego 
– poprzez odpowiedzialność, która poprzedza 
kontakt z  Innym i  warunkuje człowieczeństwo. 
Dla niego odpowiedzialność jest najważniejszym 
doświadczeniem człowieka, doświadczeniem 
anarchicznym, nieredukowalnym, czyniącym go 
podmiotem. W kategoriach „spojrzenia” i „twarzy” 
Lévinas opisuje podmiotowość człowieka, a spoj-
rzenie wspierające, któremu obce jest szacowanie, 
ocenianie i kwalifikowanie do odpowiedniej gru-
py, uznaje za warunek nawiązania relacji. Jest ono 
szczególnie ważne w  praktyce medycznej, gdy 
obecność przy Innym staje się wyznacznikiem by-
cia lub nie bycia odpowiedzialnym. Dopiero obec-
ność stwarza Innemu warunki do dostrzeżenia, że 
od własnego istnienia nie można uciec, czego po-
kusa rodzi się przy doznawaniu bólu i cierpienia.

W kontekście powyższego, niezmiernie waż-
ne są wywody Kanta na temat zła w  człowieku, 
które skłaniają do refleksji, jak wiele niebezpie-
czeństw czyha na człowieka, i jak łatwo dochodzi 
do, jak to określiła Hannah Arendt, banalizacji zła. 

Kant dokonując analizy natury ludzkiej, wy-
odrębnił z  niej maksymy woli, będące subiek-
tywnymi zasadami postępowania, pozostającymi 
w  relacji do imperatywów, czyli zasad obiektyw-
nych. Zdaniem Kanta, człowiek dochodzi do 
imperatywu kategorycznego poprzez próbę 
uniwersalizacji maksym. Królewiecki filozof uwa-
żał, że skłonność do zła przynależy człowiekowi, 
gdyż działa on w sposób wolny. Kant sądził, że zło 
jest zakorzenione w  człowieczeństwie, gdyż jest 
wrodzone, a  przez to nieusuwalne i  radykalne. 
Jednakże jest też w  człowieku predyspozycja do 
dobra, mieszcząca się na szczycie celów konstytu-
tywnych dla człowieka, pozostająca w opozycji do 
jego skłonności do zła. Zdaniem Kanta, początek 
zła jest dla człowieka niepojęty. Dlatego też, pełne 
uchronienie człowieka od zła byłoby równoważ-
ne z pozbawieniem go wolności. To, czy zwycięży 
w  człowieku moralny postęp i  odrodzenie pier-
wotnej predyspozycji do dobra, zależy już tylko 
od niego samego i  dokonywanych przez niego 
wyborów.
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Jest zaskakujące, że we wspomnianym arty-
kule brak jest jakichkolwiek odniesień do wiążą-
cych się z omawianym problemem zdarzeń histo-
rycznych, choć psychiatria ma w  tym względzie 
bogate doświadczenie. Już nieraz w  przeszłości 
pojawiały się idee podobne do tych, które głoszą 
autorzy, a których ostatecznym skutkiem była za-
głada osób chorych psychicznie podczas II wojny 
światowej. 

Wysunięcie w  1857 roku przez Benedicta 
Augustina Morela teorii o  dziedzicznym zwyrod-
nieniu psychicznym doskonale wpisywało się 
w  panującą wówczas atmosferę. Teoria Morela, 
przeceniająca rolę czynnika dziedzicznego w etio-
logii zaburzeń psychicznych, stanowiła uzasad-
nienie panującego w  szpitalach przepełnienia, 
pozwalając przy tym niektórym lekarzom czuć się 
zwolnionymi z odpowiedzialności za stan zdrowia 
chorych i  na zredukowanie swoich obowiązków 
do klasyfikowania zaburzeń psychicznych i  kon-
trolowania zachowań pacjentów przy pomocy 
środków instytucjonalnych. Z drugiej jednak stro-
ny, pogłębiła panujące wówczas w  środowisku 
psychiatrycznym poczucie pesymizmu terapeu-
tycznego. 

W 1865 roku Francis Galton, krewny Charlesa 
Darwina, opublikował pracę Hereditary talent and 
character, w której wystąpił z tezą iż talent i ogól-
ne cechy psychiczne człowieka podlegają tym 
samym prawom dziedziczenia, co właściwości fi-
zyczne. Swoje idee Galton rozwinął w monografii 
Hereditary genius: an inquiry into its laws and con-
sequences (1869), uznając, że drogą “rozsądnych 
małżeństw” w  ciągu kilku pokoleń można stwo-
rzyć „rasę niezwykle uzdolnionych ludzi”. Galton 
umniejszał rolę czynników środowiskowych, i tak 
jak Morel, przeceniał znaczenie czynnika dzie-
dzicznego w  etiologii zaburzeń psychicznych. 
Uważał za dziedziczne ubóstwo i  wiele innych 
zjawisk społecznych, nie mających w rzeczywi-
stości charakteru dziedzicznego. Starał się tak-
że dowieść, że to „natura” (czynnik dziedziczny), 
a nie „wychowanie”, decyduje o inteligencji danej 
osoby. Pod koniec życia Galton zajął się zagadnie-
niem praktycznego wykorzystania wiedzy o dzie-
dziczności w  celu ulepszenia „natury” ludzkiej. 
Podzieliwszy ludzi na „przystosowanych”, których 
należy wspierać w ich dążeniu do posiadania po-
tomstwa, i „nieprzystosowanych”, których należy 
zniechęcać, marzył o tym, aby można było wpły-
wać na procesy rozrodcze poprzez odpowiednio 
prowadzoną politykę społeczną. Wychodził w ten 
sposób naprzeciw oczekiwaniom angielskiej klasy 
średniej obawiającej się rozrostu populacji biedo-
ty miejskiej. 

W  stworzonej przez Galtona eugenicznej 
hierarchii „nieprzystosowanych” najniższe miej-
sce zajmowali „kryminaliści, półkryminaliści 
i próżniacy”. Ten, wydawałoby się, mało znaczący 
przyczynek jego koncepcji, miał duże znaczenie 
praktyczne. Jego źródeł można upatrywać w gło-
szącej determinizm biologiczny włoskiej szkole 
kryminologicznej, dążącej do wizualizacji typów 
kryminologicznych, której głównym reprezentan-
tem był Cesare Lambroso. Przyjęcie przez Galtona 
za punkt odniesienia grupy przestępców, rzucało 
cień na wszystkie inne grupy wpisane przez niego 
do kategorii „nieprzystosowanych”, w  której naj-
więcej było osób z  zaburzeniami psychicznymi. 
Per analogiam wszyscy ludzie uznani za „nieprzy-
stosowanych” zaczęli być traktowani jako poten-
cjalnie niebezpieczni dla społeczeństwa. Podobny 
proces zachodził w umysłach psychiatrów, szcze-
gólnie tych, którzy swoje pierwsze doświadczenia 
zawodowe zdobywali w więzieniach, zajmując się 
osobami chorymi psychicznie, będącymi spraw-
cami ciężkich przestępstw. Oni także z olbrzymią 
łatwością przenosili negatywne emocje, jakich do-
świadczali podczas tej pracy, na wszystkich innych 
chorych. A  gdy dochodziło do tego przekonanie 
o decydującej roli czynnika dziedzicznego w etio-
logii zaburzeń psychicznych, z  łatwością godzili 
się na sterylizację chorych. 

W  ten sposób powstała eugenika („nauka 
o  rodzeniu dobrych dzieci”), którą przyjęto dzie-
lić na eugenikę negatywną, której zadaniem było 
przeciwdziałanie zawieraniu małżeństw mogą-
cych mieć chore i obarczone wadami potomstwo, 
oraz eugenikę pozytywną, której zadaniem było 
udzielanie pomocy w  kojarzeniu par mogących 
mieć utalentowane i zdrowe dzieci. 

Powstanie w 1907 roku w Londynie Eugenics 
Education Society na czele z Galtonem, przekształ-
conego później w  English Eugenics Society, za-
początkowało proces powstawania narodowych 
towarzystw eugenicznych. W  tymże 1907 roku 
w dwóch stanach USA, Indiana i Connecticut, ze-
zwolono na dokonywanie sterylizacji z  przyczyn 
eugenicznych.

Do rozpropagowania idei eugenicznych 
w świecie, w szczególności w krajach anglosaskich 
(w tym w borykających się z problemem narasta-
jącej imigracji Stanach Zjednoczonych), przyczy-
niły się międzynarodowe kongresy eugeniczne, 
które odbyły się w Londynie (1912) i Nowym Jor-
ku (1921, 1932). Autorem pierwszego projektu 
ustawy sterylizacyjnej (1914) był Harry Hamilton 
Laughlin, dyrektor Eugenics Records Office, który 
zaproponował usankcjonowanie sterylizacji osób 
„społecznie niewypłacalnych” – „niedorozwinię-
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tych umysłowo, chorych psychicznie, krymina-
listów, chorych na epilepsję, alkoholików, osób 
często zapadających na choroby somatyczne, nie-
widomych, głuchych, kalek, osób pozostających 
na utrzymaniu, w  tym sierot, osób uchylających 
się od pracy, włóczęgów, bezdomnych”. Po uka-
zaniu się publikacji Laughlina, dwanaście stanów 
USA wprowadziło zmiany prawne dopuszczające 
sterylizację. W  powstałym w  1926 roku Ameri-
can Eugenics Society znaleźli się ludzie o  poglą-
dach rasistowskich, wierzący w  wyższość białej 
rasy. Na fali tych nastrojów doszło do uchwalenia 
w 1931 roku w 27 stanach USA ustawy steryliza-
cyjnej, zezwalającej na sterylizację dobrowolną 
lub przymusową osób wymienionych w projekcie 
Laughlina. W  latach 1907–1941 wysterylizowano 
w  USA ponad 60 tys. osób z  przyczyn eugenicz-
nych. Biologiczne utopie eugeniki podtrzymywa-
ne były z  jednej strony powszechnym strachem 
przed degeneracją psychiczną i fizyczną, z drugiej 
wiarą w  postęp i  zdolność człowieka do ingero-
wania w  procesy ewolucyjne. Zapuściły one na 
tyle głęboko korzenie w świadomości społecznej, 
że w  amerykańskich zakładach psychiatrycznych 
możliwe było dokonywanie sterylizacji aż do po-
łowy lat siedemdziesiątych XX wieku.

Ważne, choć początkowo niedoceniane, było 
ukazanie się w 1895 roku pracy Adolfa Josta Das 
Recht auf den Tod (Prawo do śmierci), którą można 
uznać za manifest współczesnych ruchów propa-
gujących prawo do wspomaganej śmierci.

Do 1923 roku toczyła się w  Niemczech dys-
kusja odnośnie statusu prawnego osób chorych 
psychicznie. Jej wygaśnięcie zbiegło się w  czasie 
z  opublikowaniem w  1922 roku przez znanego 
prawnika Karla Bindinga i  psychiatrę Alfreda Eri-
cha Hochego pracy Die Freigabe der Vernichtung 
lebensunwerten Lebens (Wydanie zniszczeniu istot 
nie wartych życia; I  wydanie pracy Bindinga bez 
komentarza Hochego, 1920) oraz z  odrzuceniem 
przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zasad-
niczych założeń Ustawy ochronnej dla osób umy-
słowo chorych (Schutzgesetz für Geisteskranke). 
Hoche i  Binding głośno wypowiedzieli krążące 
w kręgach prawniczych i psychiatrycznych opinie 
o  bezwartościowości życia osób przewlekle cho-
rych psychicznie, stanowiących jedynie zbędny 
balast dla wyniszczonego przegraną wojną spo-
łeczeństwa i wezwali do porzucenia przesadnego 
humanitaryzmu w imię “wyższej państwowej mo-
ralności”. Jednak nie wszyscy psychiatrzy poddali 
się tym demagogicznym hasłom. Niestety, przy 
zaczynającej dominować rasistowskiej utopii 
ostatecznego rozwiązania kwestii społecznych, 
zwyciężyło przekonanie o  konieczności dokony-

wania na skalę masową przymusowych steryliza-
cji osób rzekomo nieuleczalnie chorych, uśmier-
cania ich przez zaniedbanie, a  nawet celowego 
ich zabijania. Wielki w tym udział miały nauki hu-
manistyczne, które zaaprobowały podział ludzi 
w ramach potencjalnie wiecznego kolektywnego 
podmiotu „ciała narodowego” (Volkskörper) na 
jednostki „wartościowe” i „pozbawione wartości”, 
w oparciu o ocenę w kategoriach kosztów i przy-
datności i uznaniu za biologiczny wykładnik war-
tości jednostki, posiadanego przez nią materiału 
genetycznego. W  ten sposób ludzie chorzy psy-
chicznie, tak jak później Cyganie i  Żydzi, stali się 
„osobami obcymi wspólnocie”, których należało 
„wyeliminować”. W  1933 roku Ernst Rüdin stanął 
na czele „grupy roboczej do spraw rasowej higie-
ny i polityki”, będącej ciałem doradczym ministra 
spraw wewnętrznych w  kwestii polityki rasowej 
i  demograficznej. Jej dziełem była uchwalona 14 
lipca 1933 roku Ustawa o zapobieganiu choremu 
dziedzicznie potomstwu (Gesetz zur Verhütung 
erbkranken Nachwuchses) sankcjonująca pro-
ceder sterylizacji, który odtąd zaczęto stosować 
w  oszałamiającym tempie. Niemiecka ustawa 
sterylizacyjna wzorowana była na ustawie H. H. 
Laughlina, który w  1936 roku za swoje „zasługi” 
na polu eugeniki otrzymał doktorat honorowy 
w zakresie medycyny na Uniwersytecie w Heidel-
bergu z okazji 550 rocznicy jego utworzenia. W su-
mie, w  latach 1934–1945 poddano w Niemczech 
sterylizacji 400 tysięcy osób, wcielając w  życie 
wysunięty przez Hitlera w Mein Kampf postulat, iż 
„państwo musi dbać o  to, aby ten płodził dzieci, 
kto jest zdrowy”. Niemiecki program sterylizacyjny 
spotkał się z  entuzjastycznym przyjęciem wśród 
amerykańskich eugenistów. Frederick Osborn, se-
kretarz American Eugenics Society, w raporcie na 
ten temat z 1937 roku stwierdził, iż szybka realiza-
cja programu była możliwa dzięki wprowadzeniu 
w Niemczech dyktatury oraz że program ten jest 
„być może najważniejszym eksperymentem jaki 
kiedykolwiek podjęto”. 

W połowie lat trzydziestych rasizm w swojej 
archaicznej, rasowo-antropologicznej, oraz nowo-
czesnej, rasowo-higienicznej i eugenicznej formie, 
stał się zjawiskiem międzynarodowym. Ustawy 
sterylizacyjne zostały uchwalone w  Szwajcarii, 
Szwecji, Danii, Norwegii, Finlandii, Islandii i  Esto-
nii. 

W  1935 roku Hitler ogłosił, że w  przypadku 
wojny podjęte zostaną kroki sankcjonujące ta-
nazję. Już wkrótce przekonano się, jak napisał 
Paul Celan, że „śmierć jest mistrzem z  Niemiec”. 
W pierwszej połowie sierpnia 1939 roku w kance-
larii Hitlera, w biurze Philippa Bouhlera, odbyła się 

Biologiczne utopie 
eugeniki podtrzymy-
wane były z jednej 
strony powszechnym 
strachem przed de-
generacją psychiczną 
i fizyczną, z drugiej 
wiarą w postęp 
i zdolność człowie-
ka do ingerowania 
w procesy ewolucyj-
ne.
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narada w  gronie 10–15 osób, na której omawia-
no sprawę wymordowania chorych. Pod koniec 
października 1939 roku, już po agresji na Polskę, 
Hitler podpisał z  datą wsteczną 1 września 1939 
roku pismo sankcjonujące zagładę chorych: „Kie-
rownik Kancelarii rzeszy Bouhler i dr med. Brandt 
otrzymują jako odpowiedzialni polecenie takiego 
rozszerzenia uprawnień imiennie wyznaczonych 
lekarzy, aby nieuleczalnie – po ludzku sądząc – 
chorym, przy krytycznej ocenie stanu ich choroby, 
można było zapewnić łaskawą śmierć”. Pierwszymi 
ofiarami byli chorzy psychicznie obywatele polscy 
zabici przez niemieckich najeźdźców w  trakcie 
trwania kampanii wrześniowej. Z upływem czasu 
metody zabijania chorych stawały się coraz bar-
dziej wyrafinowane. Szukano sposobu pozwala-
jącego na szybkie uśmiercenie dużej liczby osób. 
Niemieccy specjaliści od zabijania na skalę prze-
mysłową doszli do wniosku, że najbardziej ekono-
miczne i skuteczne będzie zastosowanie gazu.

Program „eutanazji” (tanazji) dzieci był trakto-
wany jako oddzielne zadanie i zaczął być realizo-
wany od sierpnia 1939 roku. Szacuje się, że w ra-
mach tej operacji w  latach 1939–1945 zabito co 
najmniej 5 tysięcy dzieci. 

Pierwsze próbne gazowanie w  Niemczech 
miało miejsce w ośrodku „T4” w Brandenburgu (by-
łym więzieniu) 4 stycznia 1940 roku, 1–1,5 miesią-
ca po rozpoczęciu gazowania polskich pacjentów 
ze szpitala w Owińskach w Forcie VII w Poznaniu. 
Na terenie Niemiec i Austrii utworzonych zostało 
sześć ośrodków eksterminacji: w  Brandenburgu 
nad Hawelą, w  Grafeneck w  Jurze Szwabskiej, 
w Hartheim koło Linzu nad Dunajem, w Bernbur-
gu i Sonnenstein w Saksonii oraz w Hadamar koło 
Frankfurtu nad Menem (wszystkie ośrodki poza 
brandenburskim były szpitalami psychiatryczny-
mi; każdy z nich wyposażony był w łaźnię-komo-
rę gazową i  krematorium). Nie wszyscy chorzy 
spełniający wyznaczone przez funkcjonariuszy 
akcji „T4” kryteria zostali zabici. Dyrektorzy zakła-
dów psychiatrycznych otrzymali prawo do wyłą-
czenia z akcji „T4” do 25% pacjentów. Korzystanie 
z tego przywileju nie było obwarowane żadnymi 
przepisami, a  więc stanowiło pole do korupcji. 
Bezpośrednim wykonawcą zbrodni był personel 
medyczny, którego werbowanie rozpoczęto pod 
koniec lipca 1939 roku. O ile za przygotowanie do 
gazowania chorych przybyłych w transporcie od-
powiedzialny był personel pielęgniarski, o tyle od-
kręcanie kurka z gazem pozostawało w gestii tzw. 
„lekarza gazującego” (Vergasungsärzte), zgodnie 
z  obowiązującą w  akcji „T4” zasadą, że „zaworem 
gazowym operuje wyłącznie lekarz”. W  sumie, 
w  akcji „T4” brało udział 14 „lekarzy gazujących”. 
Proces selekcji chorych był bardzo sformalizowa-

ny. Z centrali akcji „T4” rozsyłano do dyrektorów za-
kładów psychiatrycznych kwestionariusze, które 
miały dostarczyć urzędnikom informacji o pacjen-
tach. Wypełnione kwestionariusze wracały z  po-
wrotem do centrali, gdzie specjalna trzyosobowa 
komisja lekarska opracowywała je, kierując się na-
stępującymi zasadami: w  pierwszej kolejności za 
osoby niegodne życia uznawano chorych niezdol-
nych do pracy, przebywających w zakładzie dłużej 
niż pięć lat, przestępców oraz osoby narodowości 
innej niż niemiecka. Na koniec dokument trafiał 
do profesora psychiatrii, który dopełniał formal-
ności, podpisując go. Tak przygotowany kwestio-
nariusz dawał prawo do przewiezienia chorego do 
jednego z  wymienionych powyżej ośrodków za-
głady. Pierwszy okres akcji „T4” stanowiły działania 
planowe, ujęte w ramy ściśle określonej procedu-
ry medycznej, a jej wykonanie w całości należało 
do personelu medycznego.

Szacuje się, że w  sumie, podczas II wojny  
światowej w Rzeszy Niemieckiej zabitych zostało 
w  ramach akcji „T4” 250 do 300 tysięcy ludzi. Na 
terenie Polski okupanci niemieccy zabili około 20 
tysięcy chorych. 

Czy te, jakże trudne doświadczenia psychia-
trii, które podbudowane były dominującymi wów-
czas teoriami naukowymi, nie są wystarczającym 
argumentem do podważenia sensowności gło-
szonych dzisiaj idei wspomagania umierania pa-
cjentów z oporną na leczenie depresją? Twierdzę, 
że są.

Moje doświadczenie kliniczne daje podsta-
wę do innych wniosków, niż te, które przedstawili 
autorzy artykułu. Uważam, że w przypadku osób 
potrzebujących stałej pomocy psychiatrycznej, 
w  tym mających oporną na leczenie depresję, 
szansę rozpoznania ich potrzeb daje tylko regu-
larna przy nich obecność, która dla podejmujące-
go się tego zadania lekarza staje się wyzwaniem 
i próbą charakteru. Nie jest tego w stanie uczynić 
żadna zewnętrzna komisja, złożona z  bioetyków, 
na podstawie uprzednio wypełnionych przez le-
karzy, odpowiednich formularzy, wymaganych do 
tej procedury. Podstawą oceny stanu psychiczne-
go tych osób nie mogą być ujawniane przez nich 
ad hoc odczucia, stawiające pod znakiem zapyta-
nia kwestię autonomiczności ich ewentualnej de-
cyzji o zakończeniu życia, a działania lekarza po-
winny być nastawione na podtrzymywanie w nich 
nadziei, decydującej o  jakości ich życia, a  nie jej 
gaszenie. <cuadrado>

Moje doświadcze-
nie kliniczne daje 
podstawę do innych 
wniosków, niż te, 
które przedstawili 
autorzy artykułu.
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z Anną Dziewit  - Meller Rozmawia Janina Sonik 
Góra Tajget

Anna Dziewit - Meller 
ur. 1981 w Chorzowie. Pisarka i dzien-
nikarka. Współautorka (z Agnieszką 
Drotkiewicz) tomów wywiadów  
„Głośniej! Rozmowy z pisarkami”  
i „Teoria trutnia i inne. Rozmowy  
z mężczyznami”, a także bestsellerowej 
reporterskiej książki o Gruzji  
„Gaumardżos, opowieści z Gruzji”  
(Nagroda Magellana 2011), napisanej 
wspólnie z Marcinem Mellerem.  
W 2012 roku ukazała się jej debiutancka 
powieść „Disko”, nominowana do Nagro-
dy Literackiej „Gryfia”. Prowadzi autorski 
popularny kanał internetowy o książkach.

Janka Sonik: Napisałaś książkę 
bardzo ciekawą dla psychiatrów. Po-
ruszyłaś temat uważany za tabu. Za-
głada chorych psychicznie, preludium 
Holocaustu, to historia quasi-nieznana. 
Piszesz o  Akcji T4, o  eliminacji „życia 
niewartego życia”. Opisujesz zbrodnie 
w  szpitalu w  Lublińcu, gdzie dzieciom 
podawano śmiertelne dawki luminalu. 
Do tej pory nikt o tym nie chciał mówić, 
a  jeżeli już ktoś mówił, to nikt nie słu-
chał. Tobie udało się osiągnąć sukces 
czytelniczy! Przypadek?

Anna Dziewit - Meller: Wciąż się 
zastanawiam. Ja wpadłam na pomysł 
na napisanie tej książki przypadkiem. 
Szukałam materiałów dotyczących ro-
botników przymusowych w  Trzeciej 
Rzeszy i  gdzieś natknęłam się na krót-
ką wzmiankę o  akcji T4 w  lublinieckim 
szpitalu. Pamiętam, jakie silne wrażenie 

zrobiło to na mnie wówczas. Zaczęłam 
zgłębiać tę historię i  tak narodziła się 
koncepcja powieści „Góra Tajget”. Pisząc 
ją, jednak nie przypuszczałam, że może 
mieć taki silny oddźwięk, że kupi ją tak 
wielu czytelników, że będę jeździć po 
całej Polsce ze spotkaniami autorskimi 
i  opowiadać ludziom od Mazur po Dol-
ny Śląsk o tragedii T4. To wciąż dla mnie 
wielkie zaskoczenie. Moja książka, choć 
poświęcona w  dużym stopniu akcji T4, 
mówi dużo o  uniwersalnym poczuciu 
lęku przed wojną, być może wstrzeliłam 
się nią w jakieś zapotrzebowanie czytel-
ników na mówienie o  tym lęku. Czasy 
mamy niespokojne.

J.S.: Podkreślasz istotę upamięt-
niania zbrodni dokonanych przez hi-
tlerowców na chorych psychicznie. Fak-
tem jest, że w tym zakresie są ogromne 
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zaniedbania. Jakie są powody, że walka 
o  upamiętnienie tych zbrodni od lat 
sprowadza się do donkiszoterii?

A. D.-M.: Mam wrażenie, że upa-
miętnianie ofiar cywilnych, pamięć 
o  chorych, dzieciach, kobietach, star-
cach, których przecież działania wojenne 
dotykały w straszliwym stopniu, nie jest 
specjalnie popularne wśród tych, którzy 
nadają ton tzw. polityce historycznej. 
Ja też spotykałam się z  zarzutem, że 
sprzyjam za bardzo „narracji antyhero-
icznej”. Owszem, sprzyjam – bo narracji 
heroicznej mamy aż nadto w  dyskursie 
publicznym. Łatwiej się utożsamiać z bo-
haterami, trudniej z ofiarami? Być może 
o to chodzi.

J.S.: Widzisz potencjalne zagro-
żenie płynące z  zapomnienia o  tych 
zbrodniach?

A. D.-M.: Z zapomnienia, ale i z pew-
nej „makdonaldyzacji” pewnych zjawisk. 
Uważam, że popkultura bardzo bana-
lizuje Zagładę, że do naszego języka 
zbyt łatwo przenikają sformułowania 
„jak w Auschwitz” i tym podobne. Warto 
przywoływać nieustająco to, co tak na-
prawdę stoi za tymi słowami – wytrycha-
mi. Czytać Imre Kertesa, czytać Borow-
skiego, pokazywać młodzieży filmy takie 
jak „Ciemności skryją ziemię”, żeby sobie 
od czasu do czasu unaocznić skalę Zła. 

J.S.: Opowiadasz też historię lekar-
ki. Pierwowzorem tej postaci jest dok-
tor Elisabeth Hecker, która pracowała 
w  Lublińcu. Pytana, które dzieci wysy-
łała na śmierć, milczy, nie odpowiada.

A. D.-M.: Ona nie odpowiada, 
bo tego nie wie. Różne były strategie 
obrony, jakie przyjmowali nazistowscy 
zbrodniarze. Ona jest człowiekiem tego 
pokroju, który odpowiedzialność zrzucał 
na konieczność rozwoju nauki. Była też 
spora ilość ludzi, którzy powtarzali, że 
wykonywali tylko polecenia, że to była 
tylko praca. Ona zaś, jako lekarka, ma 
perspektywę pseudonaukową.

J.S.: A propos „banalności zła”, któ-
re bierze się z braku poczucia odpowie-
dzialności: przytaczasz przykład pielę-
gniarki, która zapytana o to, czy skoro 
poważyła się podać truciznę swoim 
pacjentom, dokonałaby np. kradzieży 

lub rozboju, odpowiada: „nie, bo tego 
się nie robi”. Jako dziecko nauczyła się, 
że nie wolno kraść. A podawanie leków, 
także takich, które nie leczą a zabijają, 
traktowała jako swoje zadanie służbo-
we. Czy w dzisiejszych czasach prawne 
formalizowanie „pragnienia śmierci” 
pod postacią legalizacji eutanazji i wy-
maganie od lekarza, że będzie się kie-
rował określonymi wytycznymi w  tym 
zakresie, nie poprowadzi nas z powro-
tem do tej pielęgniarki?

A. D.-M.: Projekty prawne, nawet 
idealne, w  rękach nieodpowiednich 
osób zamieniają się w  narzędzia zbrod-
ni. To jak z  nożem, którym możesz po-
kroić warzywa na sałatkę, możesz nim 
przecież też zabić. To jest obosieczna 
broń. Problem w tym, że dopóki jest się 
sprawnym, można być panem swojego 
życia i  śmierci, popełnić samobójstwo, 
jeśli uważasz, że nie jesteś już w  stanie 
trwać w jakiejś skrajnej sytuacji. Ale jeśli 
nie jesteś w stanie zadać sobie śmierci? 
Dla mnie to są dylematy nierozstrzygal-
ne. Jeżeli ktoś uważa, że jego cierpienie 
jest uporczywe, bezcelowe, prowadzi do 
śmierci i już nie ma siły, żeby to brzemię 
dźwigać, to czy można mu tego samo-
bójstwa zabronić? Nie wiem. Za każdym 
razem chciałabym się nad tym zastana-
wiać z osobna.

J.S.: W czterech krajach EU istnieje 
prawna możliwość ubiegania się o eu-
tanazję nie tylko z powodów śmiertel-
nej choroby, ale także z  powodu „nie-
odwracalnego cierpienia”. Skutkiem 
tego jest rosnąca ilość kontrowersyj-
nych podań o  eutanazję z  powodów 
psychiatrycznych, pojawił się termin 
„zmęczenia życiem”.

A. D.-M.: Tu pojawia się pytanie, jak 
bardzo lekarze skłonni są brać na siebie 
odpowiedzialność za taką decyzję. Prze-
cież podpisując takie skierowanie na 
eutanazję, podpisujesz wyrok śmierci na 
kogoś. Kto ma takie kompetencje, żeby 
oceniać, kto może, a kto już nie musi żyć? 
Kto komu przyzna takie kompetencje? To 
jest chyba największy problem. Bo zawsze 
będą ludzie, którzy w pewnym momencie 
będą mieli dość swojego życia, tylko pyta-
nie, kto ma o tym przejściu na drugą stro-
nę decydować. Komu przyznamy takie 
prawo? Ja się tego jednak obawiam. 

J.S.: 20-letnia kobieta, ofiara prze-
mocy seksualnej, poddała się w Holan-
dii eutanazji. Jej psychiatra ocenił jej 
stan jako „beznadziejny i bez szans na 
poprawę”. Czy lekarz, a zwłaszcza psy-
chiatra, ma prawo składać takie dekla-
racje?

A. D.-M.: Aż mi ciarki przeszły po 
plecach. To jest absolutnie skrajna sytu-
acja, ale jeżeli to jest cena jaką przycho-
dzi nam zapłacić za prawo do tak zwanej 
godnej śmierci, to pytanie, czy ta cena 
nie jest za wysoka? Z  jednej strony my-
ślę, że gdybym była w straszliwym stanie 
fizycznym, cierpiąc ogromnie, wiedząc 
że zostało mi pół roku, ale nie mam już 
na to siły - być może skłaniałabym się 
wówczas do myślenia, że tak, zalegalizuj-
my eutanazję. Gdybym była wielokrotnie 
zgwałconą dziewczyną, która zachodzi 
w  ciążę z  czerwonoarmistą, może też 
myślałabym o aborcji. Ale sama stworzy-
łam w  mojej powieści bohaterkę, która 
decyduje się urodzić dziecko pochodzą-
ce z takiego gwałtu. Kiedy myślę o tym, 
że lekarz psychiatra zdecydował, że nale-
ży umożliwić tej dwudziestolatce prawo 
do „łagodnej śmierci”, czuję jednak jak 
wpadam w pułapkę sofizmatów.

Czy to bowiem znaczy, że idziemy 
w  kierunku „przemysłu dobrej śmierci”? 
Dzisiaj zoperuję sobie obwisłe policzki, 
jutro powiększę biust, a pojutrze stwier-
dzę, że mimo to moje życie nie ma sensu 
i pójdę po pieczątkę do psychiatry? 

Prawdopodobnie musiałabyś zadać 
te pytania najwybitniejszym bioetykom 
chodzącym po planecie Ziemi.

J.S.: Byłabyś zaskoczona, najczę-
ściej im bardzo łatwo przychodzi od-
powiadanie na takie pytania. Dirk De 
Wachter, profesor psychiatrii na Uni-
wersytecie w  Leuven mówi: „Nie chcę 
zabijać ludzi – nie uważam, że psychia-
trzy powinni zabijać ludzi, ale kiedy 
cierpienie jest ekstremalne, nie może-
my się odwracać od problemu plecami”.

A. D.-M.: Ale gdy na dachu budynku 
stoi samobójca, przychodzi negocjator 
policyjny i usiłuje go od tego odwieść za 
wszelką cenę. Ten na dachu też jest czło-
wiekiem na skraju i to dosłownie. A jed-
nak próbujemy go ratować. 

Psychiatra, który podpisuje zgodę 
na eutanazję dwudziestoletniej ofiary 
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molestowania seksualnego oddaje więc 
walkowerem tę bitwę o jej zdrowie i ży-
cie? Mówi „Nie da się, sorry nie jestem 
w  stanie Pani wyleczyć; musi się Pani 
zabić”? To jest chyba zaprzeczenie tego, 
co powinniście robić! To jest postawienie 
świata na głowie. 

J.S.: W  Stanach prężnie działają 
stowarzyszenia „Survivors”, ludzi, któ-
rzy przeżyli poważne próby samobój-
cze, zrzeszają się i  finansują działania 
mające na celu przeciwdziałanie samo-
bójstwom.

A. D.-M.: Być może edukacyjne 
działanie takich grup, czyli spotkania 
z  ludźmi, którzy „przeżyli” i  mają więcej 
do powiedzenia niż każdy z teoretyków, 
powinny być podstawą? Być może to jest 
bardzo ważny element szerszej refleksji 
nad pojęciem eutanazji i prawa do euta-
nazji? Uciekając od ideologicznych spo-
rów możemy znacznie więcej osiągnąć, 
bo bardzo łatwo jest się kłócić w oparciu 
o czystą ideologię. A przecież Szymbor-
ska napisała jedno z  najprawdziwszych 
zdań w  historii ludzkości „tyle wiemy 
o sobie, ile nas sprawdzono”.

J.S.: Czego można się nauczyć stu-
diując te historie? Co ty z  tego wycią-
gnęłaś dla siebie?

A. D.-M.: Największą lekcją wycią-
gniętą z  tych dramatycznych opowieści 
z  przeszłości jest patrzenie na historię 
przez pryzmat małych zdarzeń. Z  per-
spektywy zwyczajnych ludzi, jak ja czy 
ty. Bo, czy rozmawiamy o  Ostatecznym 
Rozwiązaniu, czy rozmawiamy o eutana-
zji w Belgii, za tym przecież stoi historia 
konkretnej, określonej osoby, która znaj-
duje się w  określonej sytuacji. Historia 
składa się z  opowieści takich, jak opo-
wieść o moim własnym życiu. I to jest dla 
mnie niesamowicie ciekawe. Szkoda, że 
tak się nie uczy w  szkołach. Wydaje mi 
się, że ludzie byliby bardziej skłonni do 
wyciągania wniosków, gdyby mogli my-
śleć o tym, co się zdarzyło w kontekście 
osobistym: co by było, gdybym to był ja... 

J.S.: Mam wrażenie, że żyjemy 
w  czasach, w  których ludzie szukają 
generalizacji, a to sprzyja powstawaniu 
coraz większych podziałów. W  ramach 
T4 eliminowano chorych, upośledzo-

nych, niezdolnych do życia. Dziś dys-
kutujemy posługując się czasem tymi 
argumentami. Co o tym myślisz?

A. D.-M.: Niestety - idziemy w  kie-
runku utwardzania swojego stanowiska 
i braku porozumienia. Ostatnie wydarze-
nia wokół zaostrzenia prawa aborcyjne-
go były tego doskonałym przykładem. 
Nie ma miejsca na spokojną rozmowę, 
na ważenie racji, jest tylko potężny ide-
ologiczny spór. W świecie totalnej dycho-
tomii, gdzie jest tylko czarne i tylko białe, 
bardzo trudno funkcjonować. Mnie trud-
no się rozmawia z  wieloma ludźmi. Bo 
gdy stajesz gdzieś pośrodku i próbujesz 
wołać „poczekajcie, poczekajcie, bo i  tu 
i tu jest coś fajnego, coś wartościowego” 
dostajesz kamieniem w łeb z obu stron. 
Ja tak się niestety dosyć często czuję. 

Po napisaniu tej książki nie zmieni-
łam swoich poglądów na sprawę abor-
cji czy eutanazji. Bardzo jestem daleka 
od potępiania kogokolwiek. Rozumiem 
ludzi, którzy są za całkowitym zakazem 
aborcji, wydaje mi się, że wiem z czego 
takie ich myślenie wynika, ale nie mogę 
się z nimi zgodzić. 

J.S.: Czy to jest podział na świętość 
życia vs jakość życia?

A. D.-M.: To jest mocno zarysowa-
ny podział, ale chyba tak jest. Ja mimo 
wszystko wierzę, że istnieje zbiór wspól-
ny, tylko my nie chcemy go widzieć. 
Myślę, że choćby z  trudem, ale można 
wyciągnąć do siebie rękę, osiągnąć ja-
kieś porozumienie i pójść na kompromis 
z  jednej czy z  drugiej strony. Tak mi się 
wydaję, może to jest naiwne. Na przy-
kład ja nie mogę się do końca godzić 
z  hasłem „moja macica, mój wybór”. 
Z  mojego punktu widzenia tak nie jest. 
Ale z drugiej strony nie wyobrażam sobie 
zaostrzenia prawa aborcyjnego w Polsce. 

J.S.: Poza warstwą fabularną 
ta książka jest przede wszystkim 
o  emocjach, o  strachu jaki się poja-
wia w  momencie pojawienia się w  ży-
ciu człowieka dziecka. O  lęku, który 
temu towarzyszy. Na początku tego 
doświadczenia jest sala porodowa. 
W Twojej opowieści lekarz zupełnie nie 
umie rozmawiać. Tak jest?

A. D.-M.: Takie są doświadczenia 
wielu kobiet, które rodziły w  polskich 

szpitalach. W momencie porodu jest się 
tak bezbronną, tak zależną od tego, kto 
- i w  jaki sposób - tobą się zajmuje. Po-
ród jest prawdopodobnie jednym z naj-
bardziej spektakularnych doświadczeń 
naszego życia i  łatwo jest zrobić z  tego 
największą jatkę naszego życia. Wszyst-
ko zależy od umiejętności i  dobrej woli 
człowieka, który z  tobą pracuje. Oczy-
wiście znam wielu wspaniałych lekarzy. 
Natomiast z  doświadczeń mojego śro-
dowiska wynika, że kobiety często spo-
tykają się z  pewną bezdusznością. Ro-
zumiem, że rozhisteryzowana położnica 
jest trudnym partnerem w  kontaktach. 
Zwłaszcza, że każdej się wydaję, że to 
jest koniec świata albo początek świata. 
A  lekarze codziennie obcują z  setkami 
takich samych przypadków. Tylko, że dla 
każdej z  nas to wyjątkowa okoliczność 
i  szukamy zrozumienia. Traumy około-
porodowe są bardzo przykre. Odbierają 
kobietom wielką radość. Dużo dobrego 
zrobiła akcja „Rodzić po ludzku”. Bo czę-
sto chodzi tylko o to, żeby kogoś za rękę 
potrzymać i spojrzeć na niego ze zrozu-
mieniem.

J.S.: Właśnie, jeśli komuś jest trud-
no w komunikacji przy porodzie, to jak 
ma rozmawiać o umieraniu?

A. D.-M.: To jest chyba sedno. 
Oprócz narzędzi, w które wyposaża Uni-
wesytet Medyczny, w  całym skompliko-
wanym procesie leczenia, jesteś jeszcze 
ty - jako człowiek. Mój dziadek był leka-
rzem w starym stylu, nad każdym się po-
chylał, każdego pijaka wysłuchał, zacze-
piał ludzi: „panie musisz iść na EKG, masz 
palce dobosza, sprawdź serce” - mówił 
do jakichś często przypadkowych ludzi. 
U  niego funkcja „człowiek”, funkcja „hu-
manizm” była niezwykle rozwinięta. My-
ślę, że właśnie kwestia humanizmu w le-
karzu może być odpowiedzią na pytanie 
„co z tą eutanazją?”. 

J.S.: Dziękuję za rozmowę!

Z Anną Dziewit-Meller w Cafe MiTo w Warsza-
wie, 12 maja 2016 r. rozmawiała Janina Sonik.
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Uczestników 45 Zjazdu Psychiatrów 
Polskich w Katowicach serdecznie za-

praszamy na debatę Wokół góry Tajget. 
17 czerwca 2016 r. [piatek],  
godz. 18-19:30 (Sala nr 7).
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kodeks

Czym jest Kodeks Przejrzystości?

Dla innowacyjnej branży farmaceu-
tycznej oraz środowiska medycznego 
oczywiste jest, że wzajemne kontakty 
muszą być realizowane w  sposób przej-
rzysty, etyczny i zgodny z obowiązującym 
prawem. 

W  odpowiedzi na rosnącą potrzebę 
transparentności w  życiu publicznym na 
całym świecie wprowadzany jest szereg 
rozwiązań regulujących te kwestie. Nie-
które z nich przyjmują formę ustawy, jak 
ma to miejsce we Francji, Danii, Portugalii 
czy USA, w  innych krajach dochodzi do 
samoregulacji, do której zobowiązują się 
zarówno przemysł farmaceutyczny jak 
i lekarze. 

Przykładem stworzenia wewnętrz-
nych, branżowych norm jest Kodeks 
Przejrzystości. Dokument wypracowany 
w 2013 roku przez Europejską Federację 
Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycz-
nych (EFPIA) określa zasady udostępnia-
nia opinii publicznej informacji na temat 
współpracy innowacyjnych firm farma-
ceutycznych z  przedstawicielami środo-
wiska medycznego. Kluczowym zapisem 
Kodeksu Przejrzystości jest wspólne zobo-
wiązanie wszystkich firm sygnatariuszy, 
że publikacja danych dotyczących wyna-

Kodeks Przejrzystości

Pod koniec czerwca 2016 r. inno-
wacyjne firmy farmaceutyczne po raz 
pierwszy przedstawią informacje na 
temat zakresu i  wartości swojej współ-
pracy ze środowiskiem medycznym. 
Stosowne raporty zostaną umieszczone 
na stronach internetowych firm i  będą 
publikowane co roku. Przedstawione 
dane obejmą m.in. koszty związane 
z udziałem w konferencjach naukowych 
oraz wynagrodzenia za usługi świadczo-
ne na rzecz firm sygnatariuszy Kodeksu 
Przejrzystości. Inicjatywa innowacyjnej 
branży farmaceutycznej dąży do pod-
niesienia standardów transparentności 
i  budowy zaufania między wszystkimi 
uczestnikami systemu ochrony zdrowia.

grodzeń i innych świadczeń odbędzie się 
wyłącznie za wiedzą i zgodą przedstawi-
cieli zawodów medycznych oraz organi-
zacji ochrony zdrowia. Od kilku lat podob-
ne zasady dotyczą transferów na rzecz 
organizacji reprezentujących pacjentów.

Kodeks Przejrzystości umożliwia 
przedstawienie opinii publicznej wartości 
i  znaczenia współpracy branży i  przed-
stawicieli zawodów medycznych dla roz-
woju medycyny i poprawy jakości opieki 
nad pacjentami. Publikacja informacji na 
temat wzajemnych kontaktów, to szansa 
na podniesienie standardów transparent-
ności oraz budowy wzajemnego zaufania 
między wszystkimi uczestnikami systemu 
ochrony zdrowia. 

Jakie dane będą udostępniane?

Zgodnie z  Kodeksem udostępniane 
będą informacje o  wartości świadczeń 
takich jak: 
<cuadrado> koszty opłat rejestracyjnych oraz podró-

ży i zakwaterowania podczas m.in. spo-
tkań informacyjnych, promocyjnych, 
naukowych lub zawodowych, kongre-
sów, konferencji, sympozjów, 

<cuadrado> wynagrodzeń z  tytułu wszelkich usług 
świadczonych przez przedstawicieli 
zawodów medycznych na rzecz firm-
-sygnatariuszy Kodeksu przejrzystości. 

W  przypadku organizacji ochrony 
zdrowia upublicznieniu podlegać będą 
darowizny oraz świadczenia sponsorin-
gowe.

Pierwsza publikacja danych dotyczą-
cych świadczeń przekazanych przez in-
nowacyjne firmy farmaceutyczne nastąpi 
pod koniec czerwca 2016 roku. Raporty na 
temat współpracy za rok 2015 będą publi-
kowane na stronach internetowych firm 
sygnatariuszy Kodeksu Przejrzystości. Dane 
lekarzy, którzy wyrazili na to zgodę, poka-
zywane będą w  sposób zindywidualizo-
wany. Oznacza to, że w raportach zostanie 
udostępnione imię i nazwisko przedstawi-
ciela zawodów medycznych, miejsce wy-
konywania przez niego działalności wraz 
z  wysokością przekazanych świadczeń 
w poszczególnych kategoriach.

W  przypadku lekarzy, którzy nie 
udzielili indywidualnej zgody na publi-
kację ich danych lub wyrazili ją tylko dla 
części umów, wartość świadczeń prze-

kazanych przez sygnatariuszy Kodeksu 
będzie publikowana w  sposób zagrego-
wany w  danej kategorii. W  identycznej 
formie przedstawione będą również środ-
ki przekazane lekarzom oraz placówkom 
ochrony zdrowia w  ramach działalności 
badawczo-rozwojowej.

Dlaczego warto mówić  
o współpracy?

Współpraca innowacyjnych firm 
farmaceutycznych ze środowiskiem me-
dycznym jest naturalnym elementem sys-
temu ochrony zdrowia, który pozytywnie 
wpływa na jego rozwój i funkcjonowanie. 

Od dziesięcioleci wymiana wiedzy 
i doświadczeń służy podnoszeniu jakości 
opieki nad pacjentami. Umożliwia wpro-
wadzenie nowych i udoskonalanie istnie-
jących terapii i narzędzi diagnostycznych 
oraz stałe podnoszenie kwalifikacji za-
wodowych lekarzy. Wzajemne kontak-
ty stanowią okazję do bezpośredniego 
przepływu wiedzy, ale także do wymiany 
doświadczeń na poziomie międzynaro-
dowym. Organizacja czy udział w  kon-
ferencjach naukowych oraz pracach 
nad najnowszymi standardami leczenia 
w  poszczególnych obszarach terapeu-
tycznych, jest możliwy także dzięki świad-
czeniom sponsoringowym płynącym od 
przemysłu farmaceutycznego.

Jednocześnie charakter i zakres wza-
jemnych świadczeń pozostaje nieznany 
dla zdecydowanej większości opinii pu-
blicznej. Pacjenci, którzy w  największym 
stopniu korzystają na merytorycznych 
kontaktach branży farmaceutycznej ze 
środowiskiem medycznym, nie mają 
świadomości jak ważne w  procesie two-
rzenia nowych leków jest doświadczenie 
kliniczne lekarzy. Nie wiedzą także o  roli 
przemysłu farmaceutycznego w  popu-
laryzacji wiedzy na tematy wytycznych 
postępowania w leczeniu poszczególnych 
chorób. <cuadrado> 

Informacje o  Kodeksie przejrzy-
stości i  lista firm, które go przyjęły, 
znajdują się na stronie internetowej 
www.kodesksprzejrzystosci.pl. 
Europejski wymiar Kodeksu można 
poznać odwiedzając stronę inter-
netową EFPIA: 
www.transparency.efpia.eu.
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mediaCzemu psychiatria nie ma tak łatwo 
jak kardiologia, czyli problem wizerunku
Jan Domaniewski

Ten tekst nie jest efektem ogląda-
nia seriali z  lekarzami, ale rzeczywistych 
rozmów z  nimi. Czasem, jak na siebie 
patrzę i  słucham własnych słów, to nie 
mam wątpliwości, że rozmowa z psychia-
trą bardzo by mi pomogła. I  faktycznie, 
sprawdziłem – pomogła. Z  moją głową, 
co prawda, niewiele dało się zrobić, ale za 
to ja dowiedziałem się wiele o  głowach 
psychiatrów. W których jest wielki maga-
zyn inteligencji, mądrości i  doświadcze-
nia, nie ma tylko czegoś najbardziej pod-
stawowego: wyobrażenia, kim jesteście, 
czym jest Wasza dziedzina medycyny, 
i  czym, jako grupa specjalistów, różnicie 
się od grup postrzeganych jako podobne. 
Upraszczając: psychiatra nie umie zdefi-
niować ani siebie, ani własnych kompe-
tencji, nie umie także pozycjonować się 
względem innych lekarzy. A  kardiolog 
umie. Dlatego jest lubiany, rozumiany, 
pożądany i słuchany.

Podczas spotkań z  psychiatrami za-
daję zawsze to samo pytanie, które oka-
zuje się pytaniem morderczym: Czym 
różnicie się od psychologów, których 
wszyscy wielbią i zapraszają do wszelkich 
możliwych mediów? Co słyszę w  odpo-
wiedzi? Tym, że my wypisujemy recepty! 
Powiem tak: ręce opadają! Głównym atu-
tem lekarzy, którzy mają być specjalistami 
od głowy pacjentów i  – nomen omen – 
na głowę bić „amatorskich” psychologów, 
jest pieczątka i  prawo przystawiania jej 
na recepcie... Idźmy zresztą dalej, pytani 
przeze mnie psychiatrzy nie potrafią też 
zwykle powiedzieć, czym się różnią od 
neurologów… Być może dlatego, że neu-
rolodzy, w odróżnieniu od psychologów, 
mogą tak jak psychiatrzy wypisywać re-
cepty. Jednym słowem – tragedia.

Kto pierwszy, ten lepszy, a raczej, kto 
lepszy, ten pierwszy. Właśnie dlatego ulu-
bieńcami telewizji śniadaniowych, pism 
poradnikowych, kobiecych itd. itp. stali 
się psychologowie. Którzy wiedzą kim 
są, choć nie mają „żelaznego” argumen-
tu z receptami. W tym momencie uczeni 
psychiatrzy powiedzą, żebym, przepra-
szam za wyrażenie, spadał na drzewo. Bo, 

po pierwsze, oni zajmują się poważnymi 
zaburzeniami, a  po drugie, kolorowe pi-
śmidła i  programy dla gospodyń, to nie 
miejsce dla doktorów! Tak? Naprawdę? 
A kardiolodzy co tam robią? No chyba, że 
mi udowodnicie, iż kardiologia to mało 
poważna dziedzina medycyny, która ist-
nieje tylko po to, by zaspokoić ludzkie 
fanaberie?

Tego jednak nie udowodnicie. Bo 
dobrze wiecie, że kardiolodzy z  łatwością 
sprzątną Wam sprzed nosa wszelkie moż-
liwe fundusze unijne, że to ich słuchają za-
równo politycy, jak i przeciętni ludzie, po-
nieważ w porę odrobili lekcję. Ta lekcja nosi 
tytuł: Jak zdefiniować siebie, swoje cele 
i swoje znaczenie, tak, by przekonać opinię 
publiczną, że jesteśmy jej niezbędni.

Wylałem na Was całą moją złość pod-
szytą wątpliwej jakości ironią, no to teraz 
przyszedł czas na coś bardziej konstruk-
tywnego. Zacznę od tego, że świat nie 
składa się z samych odnoszących sukcesy 
kardiologów. Wiele, z pewnością znanych 
Wam, firm i  środowisk ma dokładnie te 
same problemy co Wy. Nie wiedzą kim są, 
nie wiedzą, po co robią to, co robią, nie 
wiedzą, jakie to mogłoby mieć znaczenie 
dla opinii publicznej. Świadomie piszę 
„nie wiedzą”, choć to może wydawać się 
absurdalną tezą. W rzeczywistości jednak, 
a zwracam się przecież do lekarzy „od gło-
wy”, wszyscy mamy gigantyczny, tkwiący 
w naszych mózgach, problem z autodefi-
nicją. Tymczasem, kto nie potrafi spójnie 
siebie samego opisać, nazwać, ulokować 

w rzeczywistości, ten nie istnieje! W rów-
nym stopniu dla innych, jak i  dla siebie. 
Co ja tak naprawdę wiem o Was, Drodzy 
Psychiatrzy? Podkreślam: ja, a nie cała opi-
nia publiczna. Np. to, że często ratujecie 
psychikę ludzi, którzy za chwilę mogliby 
zwariować w  świecie ograniczonym do 
własnej korporacji. Np. to, że rozumiecie 
istotę i  dynamikę statystyk samobójstw. 
To są fragmenty Waszego etosu, który po-
winien zostać spisany, opisany i  na jego 
bazie należy opracować cele społeczne 
Waszej działalności. Dokładnie tak to się 
robi. Opowieść o Was trzeba w specjalny 
sposób przelać na papier, przedyskuto-
wać i przećwiczyć w praktyce. Otoczenie 
będzie mówiło o psychiatrii i psychiatrach 
takim językiem, jaki owemu otoczeniu 
podstawicie pod nos! Tak jak ludzie o wła-
snej kuchni mówią językiem z  progra-
mów o gotowaniu, a o własnym sercu – ję-
zykiem, który dostarczyła im kardiologia.

Kardiologia ma bowiem swój język 
publiczny, świetnie znamy jego kluczo-
we pojęcia i  zwroty, świetnie też wiemy, 
co się, w  domyśle – złego, stanie, jeśli 
nie będziemy się przejmować słowami 
kardiologów. A  przecież dokładnie tak 
samo można zdefiniować i  wprowadzić 
do publicznego obiegu rolę psychiatry 
i psychiatrii, rugując najstraszniejsze ste-
reotypy myślenia. 

Jeśli nie zbudujecie własnej narracji, 
to nadal będziemy korzystać z  tej przy-
najmniej XIX-wiecznej. Czemu nie rozma-
wiamy swobodnie o seksie? Z powodów 
religijnych? Nie, przede wszystkim z  po-
wodu braku języka, który spełniałby w tej 
dziedzinie standardy estetyczno-obycza-
jowe i zawierał pojęcia, które przystają do 
naszego codziennego świata. Dokładnie 
tak samo jest z wstydliwym i niezrozumia-
łym tematem psychiatrii. Dajcież więc lu-
dziom wzory, jak o Was mówić i co o Was 
myśleć! Naturalnie pozostaje problem, 
kto w Waszym środowisku ma to zainicjo-
wać. Z  pewnością możecie się dogadać. 
Jesteście przecież dorośli. Macie prawo 
wystawiać recepty! <cuadrado>

Szef Agencji Komunikacji Społecznej Me-
dioster, dziennikarz, ekspert medialny, 
specjalista w dziedzinie analizy i budowy 
języka komunikacji. Kierował projektami 
wydawniczymi w  Gazecie Wyborczej oraz 
Super Expressie. Był wicenaczelnym Faktu, 
redaktorem naczelnym Fakt International, 
jest współtwórcą Fundacji Faktu. Konsul-
tuje największe polskie projekty społecz-
ne, doradza także w dziedzinie argumen-
tacji publicznej.
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praktykaLEKARZ U PSYCHIATRY 
Magdalena Flaga-Łuczkiewicz
|  Centrum Terapii DIALOG w Warszawie

Psychiatra, psychoterapeuta integracyjny. Interesuje się pro-
filaktyką wypalenia zawodowego i zaburzeń psychicznych 
wśród lekarzy. Prowadzi Poradnię Zdrowia Psychicznego dla 
Lekarzy i Studentów Medycyny.

POLSKA RZECZYWISTOŚĆ

W  2007 r. Naczelna Rada Lekarska zobowią-
zała okręgowe rady lekarskie do powołania peł-
nomocników ds. zdrowia lekarzy, zajmujących się 
tymi, „których stan zdrowia ogranicza lub unie-
możliwia wykonywanie zawodu”. Jednak pełno-
mocnicy umocowani są w  strukturach izb lekar-
skich (wydających lub zawieszających PWZ), ich 
działalność ograniczona jest do osób uzależnio-
nych, a  metody pracy owiane tajemnicą. Trudno 
nie odnieść wrażenia, że pełnomocnik w  pierw-
szej kolejności chroni pacjentów i prestiż zawodu. 
Tylko Wojskowa IL publikuje regulamin działania 
pełnomocnika, określający granice jego kompe-
tencji. Numer telefonu i/lub adres e-mail do peł-
nomocnika można znaleźć na 8 spośród 23 ser-
wisów internetowych okręgowych izb lekarskich 
(Bydgoska, Śląska, Kujawsko-Pomorska, Święto-
krzyska, Dolnośląska, Wojskowa, OIL w Warszawie, 
OIL w Opolu); w niektórych przypadkach kontak-
tować należy się za pośrednictwem pracownika 

biura izby (nie lekarza). Być może pozostałe izby 
wybrały osobę piastującą tę odpowiedzialną funk-
cję, ale z bliżej nieokreślonych powodów nie upu-
bliczniają jej nazwiska. Jak więc będący w tarapa-
tach, borykający się z uzależnieniem lekarz ma się 
z widmowym rzecznikiem skontaktować? Z udo-
stępnionych przez Dolnośląską IL sprawozdań 
wynika, że w okresie 2007-12 r. interwencje objęły 
13 osób (z tego 6 w dłuższej opiece). Nasuwa się 
pytanie o skuteczność tego systemu.

Niestety, poza słowem „psychoza” w uchwale 
NRL nie ma nic na temat innych niż uzależnienia 
zaburzeń psychicznych. Nasze środowisko milczy 
na ten temat, zresztą spójnie z  oczekiwaniami 
społecznymi. Stygmatyzacja dotycząca leczenia 
psychiatrycznego jest potężna. W  znanym bada-
niu EZOP respondenci wyrażali wyraźną dezapro-
batę wobec lekarza chorującego w  przeszłości 
(np. na depresję), większą niż w przypadku innych 
zawodów.

W środowisku lekarskim królują uprzedzenia 
i  stereotypy, co jest szeroko omawiane w  świa-
towej literaturze tematu. Lekarz w  psychicznym 
kryzysie zwykle zaprzecza istnieniu problemu, 
reguluje emocje alkoholem czy anksjolitykami, or-
dynuje sobie lek przeciwdepresyjny albo zamienia 
kilka słów z kolegą psychiatrą. Samoleczenie bez 
procesu diagnostyczno-terapeutycznego i  relacji 
terapeutycznej – wszyscy znamy z  praktyki takie 
przypadki lekarzy różnych specjalności, także psy-
chiatrów. Pytanie, co zrobić, by lekarze dali sobie 
– jak swoim pacjentom – prawo do korzystania 
z fachowej pomocy?

Jest jeszcze inny aspekt szczególnej sytuacji, 
kiedy lekarz staje się pacjentem. Wielu z  nas nie 
lubi leczyć lekarzy, bo to “trudni” pacjenci. Często 
czujemy się niekomfortowo z kimś, kto dysponuje 
specjalistyczną wiedzą i komu trudno być “po dru-
giej stronie”. Bywa, że relacja staje się polem walki 
o kontrolę, uruchamia w nas wątki rywalizacyjne 
lub poczucie niepewności i  tendencje unikowe. 
Czasem uciekamy się do tworzenia atmosfery 
niezobowiązującej pogawędki zamiast relacji te-
rapeutycznej z  jej wszystkimi elementami, bez 
poczucia, że wpływa to negatywnie na jakość ofe-
rowanej pomocy.

W 2015 r. nakładem wydawnictwa Czerwone 
i Czarne ukazała się autobiografia K. Sienkiewicza. 

Autor, neurolog i muzyk, opisuje swoje zmagania 
z uzależnieniem, osobiste kryzysy, korzystanie z te-
rapii. Lekko napisaną, piękną literacko książkę czyta 
się z prawdziwą przyjemnością, choć treść porusza 
i skłania do refleksji. Dr Sienkiewicz dzieli się swoją 

historią z rozbrajającą otwartością, okraszając ją 
dużą dozą autoironii i właściwego sobie poczucia 
humoru. Takie otwarte, publiczne przyznawanie 

się do chwil zwątpienia i problemów psychicznych 
należy w naszym środowisku do rzadkości. Zdrowie 

psychiczne lekarzy to temat tabu. 

Czasem uciekamy 
się do tworzenia 
atmosfery niezobo-
wiązującej poga-
wędki zamiast relacji 
terapeutycznej z jej 
wszystkimi elemen-
tami
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POZA POLSKĄ

W  wielu krajach istnieją rozwiązania orga-
nizacyjne dedykowane chorującym lekarzom. 
Warto przyjrzeć się, jak ewoluował taki system 
w Wielkiej Brytanii. Już w  1964 r. British Medical 
Journal alarmował o samobójstwach wśród leka-
rzy, zwracając uwagę na rolę stresu, dostępu do 
leków, wiedzy nt. toksyczności, etykietującej at-
mosfery w  środowisku. W  1985 r. powstał Natio-
nal Councelling Service for Sick Doctors (NCSSD). 
W  1994 r. na łamach BMJ zwracano uwagę na 
bezpieczeństwo pacjentów, zgłaszanie przypad-
ków chorych kolegów, odpowiedzialność 
pracodawców, nierówność w  traktowaniu 
chorób przewlekłych („lepsze”, np. RZS 
i  „gorsze”, np. uzależnienie). Rozważano, 
czy chorujący lekarze powinni być trakto-
wani w  szczególny sposób, czy może tak, 
jak inni pacjenci. An-
kieta Nuffield Provin-
cial Hospitals Trust 
zrealizowana wśród 
pracowników służby 
zdrowia ujawniła szereg barier w dostępie 
do pomocy psychiatrycznej: stygmaty-
zację, zaprzeczanie, źle pojmowaną lojal-
ność, przekonania nabyte w trakcie nauki, 
tradycję samoleczenia czy nieoficjalnego 
konsultowania się. Kierujący NCSSD rozwa-
żali w  artykule z  1997 roku powody, dla których 
lekarze są tak podatni na zaburzenia psychiczne 
i równocześnie niechętni do korzystania z facho-
wej pomocy. Wg oczekiwań społecznych lekarz to 
osoba zdrowa, darzona szacunkiem i  zaufaniem, 
wykonująca swoją prace z poświęceniem i satys-
fakcją. Lekarze są przeciążeni fizycznie i psychicz-
nie, ale przyznanie się do słabości grozi utratą po-
zycji i perspektyw kariery. W ogólnie dostępnych 
przychodniach można spotkać swoich pacjentów 
czy kolegów. Stąd średnie opóźnienie w zgłosze-
niu się do specjalisty wynosi ponad 6 lat! Autorzy 
postulowali szkolenia z  zakresu radzenia sobie 
ze stresem i  postępowania wobec chorych kole-
gów, zniechęcanie do samoleczenia i zwiększanie 

ogólnej świadomości. Reakcja ze strony kolegów 
i  pracodawcy wobec lekarza z  problemem psy-
chicznym powinna być akceptująca, konstruktyw-
nie wspierająca, pełna szacunku, nastawiona na 
zrozumienie i pomoc.

Tymczasem w 2000 r. National Health Servi-
ce (NHS) wstrząsnęła dramatyczna śmierć 34-let-
niej Dakshy Emson i  jej 3-miesięcznej córki. NHS 
przeprowadziło niezależne dochodzenie, badając 
okoliczności tego rozszerzonego samobójstwa. 
W  sprawozdaniu z  dochodzenia zdecydowano 
się opublikować historię ze szczegółami jako 
przestrogę, jak tragiczne mogą być konsekwen-
cje stygmatyzującej atmosfery w  środowisku 

lekarskim. Emson nie była bowiem „sta-
tystycznym” pacjentem, lecz lekarzem 
psychiatrą. Wprawdzie Royal College of 
Psychiatrists (RCoP) inicjował kampanie 
społeczne na rzecz otwartości wobec 
osób chorujących psychicznie, jednak zu-

pełnie zaniedbał kwe-
stie stygmatyzacji we 
własnych szeregach. 
Dr Emson chorowała 
na zaburzenia afek-

tywne dwubiegunowe od czasu studiów, 
pozostając pod opieka ambulatoryjną, 
przez lata w stanie remisji objawowej. Jej 
psychiatra traktował ją szczególnie, chcąc 
ochronić jej pozycję zawodową. Założył, 
że wiedza i  doświadczenie zawodowe 

umożliwiają monitorowanie własnego stanu psy-
chicznego oraz uchwycenie w porę pogorszenia. 
Dokumentacja była niepełna, a  informacje prze-
kazywane lekarzowi ogólnemu (GP) lakoniczne 
i optymistyczne. W oczywistej sytuacji wysokiego 
ryzyka nawrotu w  okresie poporodowym, mimo 
dostępnych możliwości, dr Emson nie została 
objęta (standardową dla “zwykłych” pacjentów) 
opieką środowiskową. W raporcie z dochodzenia 
NHS przeanalizowało wszystkie elementy, które 
zawiodły, formułując listę błędów, wytycznych 
i problemów do rozwiązania. Zwrócono uwagę na 
paradoks bycia równocześnie pracownikiem i be-
neficjentem systemu opieki zdrowotnej, kwestię 
stygmatyzacji; problem konsultacji lekarzy-pa-

praktyka

Większość lekarzy 
z zaburzeniami psy-
chicznymi lepiej lub 
gorzej pełni swoje 
zawodowe i społecz-
ne role. Ukryte cier-
pienie rozgrywa się 
w ich wewnętrznych 
światach. 
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cjentów (Doctor-to-Doctor Consultation) – na ja-
kich warunkach i gdzie powinny się odbywać, jak 
ma wyglądać relacja z lekarzem-pacjentem, jakie 
są granice poufności i anonimowości oraz zakres 
odpowiedzialności konsultującego. Powszechne 
w obszarze zaburzeń psychicznych samoleczenie 
czy nieformalne, „koleżeńskie” porady, bez doku-
mentacji i  monitorowania terapii skutkują mniej 
efektywnym leczeniem lekarzy w porównaniu ze 
„zwykłymi” pacjentami. Widzenie w  chorującym 
koledze bardziej lekarza niż pacjenta, powoduje 
często zlekceważenie ryzyka związanego z  cho-
robą. Dochowywanie tajemnicy lekarskiej jest 
bardzo ważne, nie może jednak przeważyć nad 
priorytetem ochrony życia pacjenta. 

Samobójstwo dr Emson i  raport z  docho-
dzenia NHS zainspirowały do wspierania zdro-
wia psychicznego lekarzy od samego początku 
kariery: wprowadzenia nauki radzenia sobie ze 
stresem i zapobiegania wypaleniu zawodowemu 
do programu studiów, obejmowania adekwatną 
opieką osób z  zaburzeniami psychicznymi, 
kształtowania pozytywnych nastawień, ce-
chujących się zrozumieniem i  akceptacją. To 
zaowocowało wydaniem w  2010 
r. przez RCoP dokumentu „Health 
fot Health Professionals. Enhaced 
Competencies for Psychiatrists”. 
W  2013 r. General Medical Council opubli-
kował wytyczne dla władz uczelni medycz-
nych: „Supporting medical students with 
mental health conditions” oraz „Identyfying good  
practice among medical schools in the suport of 
students with mental health concerns.” 

WYTYCZNE BRYTYJSKIE

RCoP podkreśla, że problemy zdrowia psy-
chicznego wśród lekarzy są niewystarczająco roz-
poznawane. Nawiązując do przypadku dr Emson, 
wskazuje na obszary problemowe: stygmatyzację, 
trudność w  byciu w  roli pacjenta oraz zagadnie-
nia medycyny pracy. Chorujący lekarz narażony 
jest na poczucie wstydu, dewaluacji, zagrożenie 
utratą pozycji zawodowej, negatywny wpływ na 
karierę. RCoP postuluje utworzenie specjalnych 
jednostek organizacyjnych, dysponujących ka-
drą psychiatrów posiadających odpowiednie do-
świadczenie i  kompetencje. Powołana grupa ro-
bocza przeanalizowała czynniki ryzyka zaburzeń 
psychicznych u lekarzy i problem z dostępem do 
adekwatnej pomocy. Zwrócono uwagę na wyso-
ką chorobowość, tendencję do zaprzeczania i ba-
gatelizowania, zgłaszanie się w późnych stadiach 
choroby, dostęp do leków i  ich “samoordynowa-
nie”. W sformułowanych wytycznych podkreślono, 
że chorujący lekarze mają być traktowani przede 
wszystkim jak pacjenci, a nie koledzy. Należy bar-

dzo ściśle przestrzegać zasady poufności, w razie 
potrzeby stosując dodatkowe rozwiązania, takie 
jak konsultacje poza lokalnymi strukturami służby 
zdrowia (“out-of-area”). Dokument zawiera szcze-
gółowe wytyczne odnośnie wymaganej wiedzy, 
umiejętności i  zachowania w  konkretnych sytu-
acjach: rozpoznawania zaburzeń psychicznych 
w  tej grupie zawodowej, zasad sprawowania 
opieki, przebiegu leczenia, monitorowania krót-
ko- i długoterminowego, oceny ryzyka i zagroże-
nia, jakie chory lekarz stwarza dla siebie oraz dla 
innych osób, znajomości przepisów, jasno okre-
ślonych zasad współpracy z  innymi profesjonali-
stami. Spełnienie wszystkich wymagań w prakty-
ce może być trudne, jednak wytyczne sugerują 
kierunek dla lekarzy leczących kolegów po fachu. 

WRACAJĄC DO POLSKI

Wg badania EZOP u 23,4% osób w wieku 18-
64 l. w ciągu życia występują zaburzenia psychicz-

ne. Duże jest też rozpowszechnienie objawów, 
które wprawdzie nie upoważniają do posta-
wienia rozpoznania, ale obniżają jakość życia 

i  mogą poprzedzać pełnoobjawo-
we zaburzenia: u  20-30% okresy 
obniżonego nastroju i  aktywności, 
przewlekły lęk, drażliwość, zacho-

wania unikające, a u kilkunastu procent napa-
dy złości oraz cechy lęku napadowego i spo-
łecznego. Lekarze nie są unikalną populacją, 

łaskawie potraktowaną przez los (i  genetykę). 
Biorąc pod uwagę wpływ przewlekłego stresu 
i przeciążenia, można przypuszczać, że zaburzeń 
psychicznych jest wśród lekarzy nawet więcej; 
niestety nie dysponujemy żadnymi polskimi ba-
daniami. Temat zdrowia psychicznego lekarzy 
pojawia się przy okazji spotkań naukowych raczej 
sporadycznie, anegdotycznie. Choć z przeprowa-
dzanych na świecie badań (np. australijskiej Natio-
nal Mental Health Survey of Doctors and Medical 
Sudents z 2013 roku) wyłania się zgoła innych ob-
raz, można odnieść wrażenie, że polskiego lekarza 
problemy psychiczne się nie imają. 

Większość lekarzy z  zaburzeniami psychicz-
nymi lepiej lub gorzej pełni swoje zawodowe 
i  społeczne role. Ukryte cierpienie rozgrywa się 
w ich wewnętrznych światach. Staramy się pomi-
jać ten problem milczeniem, ponieważ słowa “za-
burzenia psychiczne”, uruchamiają u  większości 
z nas ciąg negatywnych, etykietujących skojarzeń. 
Tymczasem osoby z  zaburzeniami psychicznymi, 
to co najmniej co czwarty z nas, lekarzy. To naszą 
rolą jest wyjść do kolegów, zachęcić ich do dbania 
o zdrowie psychiczne. Mam nadzieję, że rozpocz-
niemy w środowisku dyskusję na ten temat. <cuadrado>

. 
magdalena.flaga-luczkiewicz@terapiadialog.pl
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Między psychiatrią, 
psychoterapią 
a psychologią biznesu  
Zenon Waldemar Dudek 

Kiedy lekarze przestali się zajmować psychiką pacjenta, 
w  tym także – nomen omen – psychiatrzy, rola ta przypadła 
psychologii klinicznej i profesjonalnej psychoterapii. Ale zanim 
kształcenie psychoterapeutów stało się powszechnie dostęp-
ne i modne, wyrosła jej w Polsce silna konkurencja w postaci 
rynku wróżb, magii, tarota i podobnych form taniego porad-
nictwa ezoterycznego na telefon. 

Informacje prasowe podają, że rynek wróżbiarstwa w Pol-
sce jest oceniany na ok. 3 mld zł, co stanowi pokaźny procent 
budżetu przeznaczanego na leczenie. Jest to duże wyzwanie 
dla medycyny, a zwłaszcza psychiatrii, których rozwój poszedł 
w kierunku farmakologii i leczenia interwencyjnego z pomię-
ciem sfery psychicznej, wszechstronnych działań edukacyjnych 
i  profilaktycznych. W  ostatnich dziesięcioleciach psychiatria 
koncertuje się na inwazyjnej terapii szpitalnej, poszukiwaniu 
nowych substancji zmieniających pracę mózgu, a psychiatrów 
interesują głównie skrajne przypadki patologiczne. Zapomi-
namy, co znaczy zdrowy człowiek, zdrowe myślenie i zdrowy 

styl życia. Ośrodki medyczne, w tym placówki psychiatryczne, 
często nie zasługują na miano „ośrodek zdrowia” lecz „ośrodek 
choroby”.

Dlaczego o tym piszę do kolegów psychiatrów? Po pierw-
sze, aby zwrócić uwagę na stan przygotowania psychiatrów 
w  zakresie zdrowia psychicznego, psychologii rozwoju czło-
wieka i rozumienia współczesnych fenomenów epoki techno-
logicznej. Kryzysy rozwojowe od dziecka, przez młodość, do 
okresu starości, tak jak gorączka, nie są chorobami, lecz obja-
wami przemian. Każda ze sfer: emocjonalna, intelektualna, or-
ganizacja osobowości, relacje społeczne, tożsamość rozwijają 
się przez kryzys. Skoncentrowani na wyszukiwaniu patologii, 
psychiatrzy nie widzą w  kryzysach procesów transformacyj-
nych, a w efekcie nie mają narzędzi wczesnej diagnozy zabu-
rzeń psychicznych i uprawiania profilaktyki. Rolę edukatorów 
i  profilaktyków, z  którą z  racji przygotowania medycznego 
najlepiej mógłby wypełnić psychiatra, pełnią dziś często wróż-
bici, doradcy duchowi, trenerzy jogi, reiki itd. Nawet modny 
dziś coaching znalazł dla siebie furtkę do zarabiania pieniędzy, 
wymyślając trening zdrowia czy (uwaga!) psycho-somato-co-
aching! Znamienne, że coraz częściej zamiast do psychotera-
peuty czy psychiatry osoba z psychicznymi problemami trafia 
do egzorcysty. 

Nie piętnuję tych inicjatyw, traktuję je jako obiektyw-
ne zjawiska społeczno-kulturowe, które są odpowiedzią na 
współczesne potrzeby i  palące problemy człowieka: pustkę 
duchową, zagubienie w świecie zdominowanym przez „religię 
sukcesu”, utratę tożsamości, niską odporność na stres, brak 
całościowej wizji życia, uzależnienie od nowych technologii, 
kariery, wizerunku, gadżetów. Sprowadzanie wszystkich tych 
problemów do objawów depresji jest anachroniczne. Dlate-
go psychiatrzy rzadko uczestniczą w  powszechnej dyskusji 
o  zdrowym życiu w  warunkach cywilizacji technologicznej. 
W mediach rolę guru zdrowia odgrywają nawet kucharze i ce-
lebryci.

Piszę o słabej reprezentacji środowiska psychiatrycznego 
w powszechnej dyskusji o zdrowiu psychicznym także dlate-
go, że wskaźniki statystyczne w zakresie wzrostu problemów 

W XXI wieku psychologia ma szansę stać 
się jedną z nauk podstawowych, jak biologia, 

medycyna czy fizyka. Rozumienie zachowa-
nia i funkcjonowania człowieka, poddanego 
ogromnej presji cywilizacji technologicznej, 

wymaga uwzględnienia perspektywy psycho-
logii. Świadczy o tym potężny rozwój sektora 

psychoterapii w ubiegłym wieku, co należy 
traktować jako dział terapii równorzędny 
medycynie, która przestała się zajmować 

sferą psychiki pacjenta. Jak pisał Jung, kultura 
nie znosi pustki, kiedy jakaś jej część obumie-

ra, jej funkcje przejmuje inna struktura. Ten 
proces rozkłada się na lata, dziesiątki lat. 

refleksje
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i zaburzeń psychicznych (samobójstwa, depresje, uzależnienia 
behawioralne nowego typu, syndrom wypalenia, ofiary pedo-
fili, mobbingu, kryzysów finansowych, nieuczciwych proce-
sów sądowych) są alarmujące. Oznacza to, że psychiatrzy będą 
mieli coraz więcej pracy. Trzeba więc mieć jakąś wizję czy pro-
jekt profilaktyczny, zamiast defensywnie czekać na katastro-
fę. Taki projekt potrzebuje dobrego fundamentu w  zakresie 
pozytywnej, profilaktycznej wiedzy medycznej. Psychologia, 
coaching, a także psychoterapia bez takich fundamentów nie 
są w  stanie zastąpić wszechstronnie zorientowanego lekarza 
zdolnego objąć i somę i psyche. Rynek wróżb i leczenia cuda-
mi, co jest faktem społecznym, nie ma na tym polu konkuren-
ta. Techniki poradnictwa i terapii, zorientowane na magiczne 
myślenie i manipulację, rozwijają się znakomicie. 

Nawet psychoterapia budowana na zasadach nauki 
obiektywnej dryfuje w  stronę magii: szuka sprawdzonych 
empirycznie pewnych „metod”, które potwierdzą bezosobo-
we badania statystyczne. Towarzyszy temu przekonanie, że 
udowodniona naukowo metoda czy technika sama dokona 
wyleczenia. Ani osobowość terapeuty, ani 
osobowość i  droga życiowa pacjenta nie 
mają w  tym podejściu znaczenia. Stoso-
wanie jednej zobiektywizowanej metody, 
która ma zadziałać w przypadku tak złożo-
nej istoty, jaką jest człowiek, z  pomięciem 
wszelkich kontekstów i  uwarunkowań sy-
tuacyjnych, to bardzo ryzykowna naukowa 
utopia. Statystyczny umysł jest potrzebny 
na etapie gromadzenia danych i  analizy, 
ale na etapie syntezy staje się balastem. 
Diagnoza medyczna, a tym bardziej proces 
leczenia, to czynność o charakterze wysoce 
syntetycznym. Powszechne jest zaślepienie 
redukcyjną koncepcją człowieka jako ma-
szyną, urządzeniem podlegającym tech-
nicznej interwencji, a nie istotą obdarzoną 
wrażliwością, systemem indywidualnego 
wartościowania emocjonalnego i moralne-
go czy zakorzenioną w określonej tożsamości kulturowej. Piszę 
o tym, gdyż psychiatrzy, posiadając wiedzę z obszaru psycho-
logii i medycyny, nie mogą być nieświadomi, co oznacza uto-
pijne i magiczne myślenie, którego nie równoważy racjonalna 
analiza i umiejętność syntezy wiedzy i doświadczenia w odnie-
sieniu do określonego, indywidualnego przypadku.

Wspominam z  szacunkiem okres, kiedy zacząłem praco-
wać jako psychiatra najpierw w oddziale całodobowym, a po-
tem w dziennym. Pamiętano wówczas jeszcze, jak w latach 70. 
pracowały teamy terapeutyczne psycholog-psychiatra-pielę-
gniarka. Każdy z tego tercetu uczył się myślenia zintegrowane-
go. Ten model starałem się wcielić w praktykę, dodając jeszcze 
aspekt kulturowy. Ale Kasy Chorych, a potem NFZ, a wraz za 
tym kierownicy placówek medycznych skutecznie zniszczyły 
ten kierunek myślenia. W ciągu trzydziestu lat, jak obserwuję 
to z  zewnątrz, doszło do poważnego naruszenia współpracy 
psychologów i psychiatrów, a ich światy znacznie się oddzie-
liły. Dominacja myślenia biologicznego i  patalogizującego 
wszelkie kryzysy w  życiu psychicznym sprawiła, że kontakt 
psychiatrii z podstawami psychologii oraz społecznymi i kultu-
rowymi uwarunkowaniami zdrowia psychicznego znacznie się 
ograniczył. Przestała być ona dziedziną wiedzy i praktyki zaj-

mującej się całym człowiekiem. Psychiatrzy niemal całą uwagę 
poświęcają chorobom i zaburzeniom psychicznym oraz inter-
wencji farmakologicznej w zakresie przypadków skrajnych. 

W oddziale dziennym II kliniki Psychiatrycznej IPiN (1986-
1999), wypracowałem model diagnostyczno-terapeutyczny, 
który obejmował wymiar biologii (ciało, mózg – biogeneza), 
psychologii (sfera psychiczna – psychogeneza), społeczny (re-
lacje, normy środowiska – socjogeneza) i  kulturowy (wzorce, 
mity – antropogeneza). W dalszej praktyce terapeutycznej od 
2000 roku odwoływałam się do analizy i wzajemnych powią-
zań wszystkich tych wymiarów. W ich kontekście obserwowa-
łem problemy kolejnych pokoleń pacjentów. Z  perspektywy 
gabinetu zauważyłem, że w ostatnim dziesięcioleciu pojawiała 
się nowa grupa klientów, wychowanych w warunkach gospo-
darki rynkowej, w której wartości materialne zastąpiły wartości 
humanistyczne, a wzorce zbiorowe, w tym społeczne, moralne 
i religijne (bez ich wartościowania) zastąpiły rozwiązania indy-
widualne. 

W ciągu ostatnich lat stwierdziłem trend, który można trak-
tować jako wyraz procesów cywilizacyjnych, 
prowadzący do skutków o charakterze psy-
chologicznym. Kilkanaście lat temu wśród 
pacjentów z problemami nerwicowymi, de-
presyjnymi, stresowymi i adaptacyjnymi na 
tle zawodowym czy rodzinnym, były zwykle 
osoby z niższego szczebla kariery. Na przy-
kład początkujący sprzedawcy w  dużych 
sieciach i  korporacjach usługowych, którzy 
nie wytrzymywali tempa pracy i  poziomu 
rywalizacji. W ostatnich latach wśród klien-
tów zaczęły się częściej pojawiać osoby ze 
średniego i wyższego szczebla zarządzania, 
kierownicy działów, niezależni eksperci, fre-
elancerzy, szefowie małych i  średnich firm, 
kreatywni specjaliści, znane postaci z  me-
diów, sektora reklamy i PR, szefowe działów 
HR w  dużych korporacjach. Uznałem to za 
wskaźnik nie tylko indywidualnych proble-

mów adaptacyjnych konkretnych osób, ale znaczący wskaźnik 
dekompensacji o  podłożu cywilizacyjno-kulturowym, który 
dotyka szerszą grupę społeczną. Określiłem tę grupę jako ludzi 
sukcesu, którzy mają znakomite warunki do prowadzenia zdro-
wego życia, ale nie są w stanie tego zrealizować. 

Tego typu obserwacje oraz doświadczenie wyniesione ze 
szkoleń psychologicznych prowadzonych w  firmach, których 
podjąłem się w  odpowiedzi na zapotrzebowanie rynkowe, 
przekonały mnie, że pracę psychiatry i praktykę psychoterapeu-
tyczną powinienem poszerzyć o wiedzę z zakresu psychologii 
biznesu. W efekcie w 2015 roku powstał program szkoleniowy 
dla liderów pt. „Linia życia”, w którym zawarłem doświadczenia 
psychoterapeutyczne i psychiatryczne, a także wiedzę psycho-
logiczną i  wnioski o  charakterze profilaktycznym, ukazujące 
procesy i  wczesne przejawy kryzysów życiowych lub dekom-
pensacji psychicznej. W oparciu o wiedzę o wczesnych zjawi-
skach można budować i  rozwijać umiejętności psychologicz-
ne, które mogą uchronić przed poważniejszymi zaburzeniami 
w  niesprzyjających warunkach, z  jakimi mają do czynienia 
współcześni menadżerowie, liderzy i ludzie biznesu. n

W ciągu ostatnich 
lat stwierdziłem 

trend, który można 
traktować jako wy-
raz procesów cywi-
lizacyjnych prowa-
dzący do skutków 
o charakterze psy-

chologicznym.
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„Znikający Punkt” 
czyli w pogoni

za wolnością
Andrzej Axer

                                                                                                                                                                                                         | Columbia Care Services Oregon, USA 

praktyka

Nowi
pacjenci prawie 

zawsze chwalą sobie 
„domowe” warunki 
pobytu w zakładzie.

„Znikający punkt” (“Vanishing Point”) – ame-
rykański film z  roku 1971 – robił duże wrażenie 

w epoce PRL-u. Film opowiada o zawodowym kierow-
cy, podejmującym się doprowadzenia potężnego samo-

chodu z Denver do San Francisco w ciągu zaledwie jednego 
weekendu. Enigmatyczny bohater (o  znajomym nam nazwisku 

Kowalski) pędzi w karkołomnym tempie przez cztery stany, łamiąc 
po drodze wszelkie możliwe przepisy. Ucieka przed policją z determi-

nacją tym większą, im bardziej zapalczywie jest ścigany. W finałowej scenie 
Kowalski wbija rozpędzone auto w ustawioną na drodze barykadę z buldoże-

rów i ginie w eksplozji. Wspomnienie zbuntowanego kierowcy powróciło do mnie 
niedawno za sprawą dość nietypowej sytuacji w pracy. Miejscem mojego działania 

jest zamknięty ośrodek psychiatryczny w stanie Oregon. Trafiają tutaj osoby poważnie 
chore psychicznie, zobowiązane sądownie do leczenia w trybie warunkowego zwolnieniu 
ze szpitala stanowego. Nowi pacjenci prawie zawsze chwalą sobie “domowe” warunki po-
bytu w zakładzie. Są zadowoleni z możliwości wychodzenia do miasta w towarzystwie 
personelu. Akceptują bez protestów regulamin zakładu, bardziej swobodny niż prze-
pisy szpitalne. Ten “miodowy miesiąc” na początku pobytu trwa zwykle nie dłużej niż 
kilka tygodni. Potem wszystko powszednieje. Pacjenci orientują się, że ich sytuacja 
nie zmieniła się aż tak bardzo, jak to odczuwali wcześniej. Jeden z nich uzmysłowił 
nam to w sposób szczególnie dobitny. 

Bohaterem tej anegdoty jest szczupły, niespełna czterdziestoletni mężczy-
zna o  łagodnym usposobieniu i  życzliwym stosunku do ludzi. Pacjent został 
skierowany do naszego zakładu po wieloletnim pobycie w szpitalu stanowym 
na życzenie matki, która jest jego sądowym opiekunem. Matka pragnęła dla 
syna bezpieczeństwa. Oczekiwała od nas powstrzymania go od trudnych 
do wyjaśnienia działań, takich jak niespodziewane wybieganie na śro-
dek ruchliwej ulicy albo wyskakiwanie z  jadącego samochodu. W  trakcie 
pierwszego spotkania w  szpitalu, mężczyzna biegał truchtem po poko-
ju i  zduszonym głosem wyrzucał z  siebie pojedyncze słowa. Wychodził 
z  pokoju, po chwili wracał, w  końcu usiadł przy stole. Oświadczył krót-
ko, że wolałby mieszkać sam. Pod wpływem nalegań matki zgodził się 
w  jednak na wizytę w  ośrodku. Decydujący wpływ na to miał fakt, że 
w  bezpośrednim sąsiedztwie naszego budynku znajduje się kościół.  

Po przybyciu, 
m ę ż c z y z n a 

w i ę k s z o ś ć 
czasu spędzał  

w  swoim poko-
ju. Studiował Pi-

smo Święte, pisał 
wiersze, rozma-

wiał przez telefon 
z  matką albo grał 

na gitarze. Wycho-
dził z  pokoju prze-

ważnie tylko po leki 
i  na posiłki. Początko-

wo próbował nawiązać 
kontakt z  niektórymi 

współmieszkańcami. Po-
ruszał z  nimi tematy reli-

gijne, mówił o swoim pra-
gnieniu życia zgodnie ze 

Słowem Bożym i  dodawał, 
że te aspiracje są trudne do 

spełnienia we współczesnym 
świecie. Nie znalazł ani jed-

nego partnera do rozmowy. 
Jego religijność musiała okazać 

się zbyt trudna. Do podobnych 
niepowodzeń musiał przywyk-

nąć, gdyż przyjął kolejne ze spo-
kojną rezygnacją. Nasz bohater 

w  młodości trenował biegi śred-
niodystansowe. To zamiłowanie 

nie minęło. Co tydzień z imponującą 
kondycją biegał po murawie pobli 
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Domyślaliśmy się, 
że “impulsywne ucieczki” 

mogą być skutkiem ustawiczne-
go niepokoju, urojeniowych prze-

konań, fizycznego bezruchu, niespeł-
nionej potrzeby kontaktu z  bliźnim, 

buntu przeciw zamknięciu oraz  
rosnącej satysfakcji z  przechy-

trzania personelu.

praktyka

skiego stadionu. Lubił robić 
to w  towarzystwie persone-
lu, choć nikt z nas nie potrafił 
dotrzymać mu kroku. Nasz 
bohater okazywał natomiast 
wyraźne zniecierpliwienie kon-
wencjonalnymi pytaniami per-
sonelu o to, jak się czuje. Wznosił 
wtedy oczy do góry, wzdychał 
i  odpowiadał z  odcieniem iryta-
cji: „To nie jest dobre pytanie”. Nie 
sposób było odmówić mu pewnej 
racji. Można sobie przecież wy-
obrazić bez zbędnych pytań, jak 
czuje się człowiek poddany przez 
lata inwigilacji CIA. Można również 
uznać za nietaktowne wypytywanie 
o  samopoczucie człowieka, któremu 
władze państwowe uporczywie wysy-
łają głośne myśli za pomocą fal magne-
tycznych. Z tymi przeżyciami nasz boha-
ter zżył się przez wiele lat. Mówił o nich 
niechętnie, lecz przyznawał, że Clozaril 
i  Ativan pomagały mu czasem odsunąć 
na boczny tor dręczące myśli i  skupić się 
na przyjemniejszych aspektach życia.     

Przez pierwsze miesiące nasze obser-
wacje potwierdzały tę refleksję. Potem, bez 
żadnych konkretnych powodów, nastąpiły 
w zachowaniu mężczyzny niepokojące zmia-
ny. Pewnego dnia, wielkimi susami przemknął 
przez uchylone do ogrodu drzwi, przesko-
czył zwinnie przez dwumetrowe ogrodzenie 
i  w  błyskawicznym tempie zniknął za rogiem 
ulicy. W  języku urzędowym incydent musiał 
być zakwalifikowany jako ucieczka, choć pacjent 
wrócił niebawem i ze skruchą wyjaśnił, że pokusa 
zaczerpnięcia świeżego powietrza była dla niego 
zbyt trudna do opanowania. Podobne incydenty 
zaczęły powtarzać się z coraz częściej. Nasz boha-
ter wykorzystywał każdą okazję, żeby gwałtowną 
szarżą uciec z zakładu przynajmniej na chwilę. Czaił 
się za rogiem przy podwójnych drzwiach fronto-
wych, szturmował wyjścia kuchenne, wślizgiwał się 
na zaplecze budynku przez niewielkie okno jadalni. 
Wszyscy schodzili mu z drogi, żeby uniknąć zderzenia. 
Pozamykano lub wyłączono z użycia wszystkie możli-
we drzwi i okna. Dyrekcja zakładu przypominała o ko-
nieczności zachowania ostrożności przy wchodzeniu 
i wychodzeniu z budynku. Pacjent zaczął potem uciekać 
także w  trakcie spacerów po mieście. Wymykał się na-
gle spod opieki personelu, rzucał się na oślep w poprzek  

ruchliwej ulicy, wracał po chwi-
li albo biegł prosto do domu. 
Po drodze zaczepiał nieznajo-
mych przechodniów i pytał, czy są 
chrześcijanami. Zwykle otrzymywał 
zdawkowe odpowiedzi, dziękował za 
nie i  odchodził. Innym razem musiał 
sprawdzić, czy kobieta po drugiej stronie 
ulicy jest jego znajomą sprzed lat, albo czy 
za rogiem nie czeka przypadkiem dawny 
kolega ze szkoły. Czasem wreszcie biegł na 
posterunek policji, żeby wyjaśnić sprawę rzą-
dowej inwigilacji. Mężczyzna twierdził, że tych 
gwałtownych impulsów nie potrafi przewidzieć 
ani kontrolować. Nazywał je nawet swoim “upośle-
dzeniem”. Zespól leczący nie kwestionował tej inter-
pretacji, choć wydawała się nam zbyt jednostronna. 

Domyślaliśmy się, że “impulsywne ucieczki” mogą 
być skutkiem ustawicznego niepokoju, urojeniowych 
przekonań, fizycznego bezruchu, niespełnionej potrzeby 
kontaktu z bliźnim, buntu przeciw zamknięciu oraz rosną-
cej satysfakcji z przechytrzania personelu. Tak czy owak, ze 
względu na jego osobiste bezpieczeństwo, pacjent został cał-
kowicie pozbawiony możliwości wychodzenia z zakładu. Wol-
no mu było spacerować jedynie po wewnętrznym dziedzińcu 
ogrodzonym siatką wysoką na dziesięć metrów. Pewnego razu, 
mężczyzna wdrapał się po tym ogrodzeniu na dach budynku i ze-
skoczył na parking od frontu. Pobiegł w kierunku pobliskiego skle-
pu i  jak zwykle wrócił po krótkiej chwili. W obliczu tej wyjątkowo 
niebezpiecznej eskalacji, dyrekcja zakładu brała pod uwagę moż-
liwość umieszczenia pacjenta w szpitalu. Jednakże wbrew logice 
administracyjnej nakazującej unikanie niepotrzebnego ryzyka, za 
zgodą matki zrobiliśmy krok w  przeciwnym kierunku - daliśmy 
naszemu pacjentowi niemal całkowitą swobodę opuszczania za-
kładu w zamian za obietnicę, że będzie z tej wolności korzystał 
odpowiedzialnie. Zabroniliśmy mu jedynie udziału w wyciecz-
kach grupowych, żeby uniknąć sytuacji prowokujących do 
ucieczek i pogoni. W ciągu czterech tygodni poprzedzających 
rozluźnienie restrykcji, zanotowaliśmy dwadzieścia pięć przy-
padków niebezpiecznego naruszenia regulaminu. Po rozluź-
nieniu restrykcji, nie było ani jednego takiego incydentu. 
Nasz bohater samodzielnie wychodził na stadion, do par-
ku, po zakupy, czasem na posterunek policji. Za każdym 
razem skrupulatnie informował nas, dokąd się wybiera 
i kiedy planuje wrócić. Zawsze telefonował z miasta, żeby 
uprzedzić personel o ewentualnym spóźnieniu albo wy-
syłał nam wiadomość: “Jadę autobusem do domu, będę 
za kwadrans”. Uśmiechał się częściej niż dawniej i przy-
znawał z ulgą, że jego życie zmieniło się na lepsze. Aż 
strach pomyśleć, że tak niewiele brakowało, by wró-
cił ponownie do szpitalu. Być może pomogło wspo-
mnienie “Znikającego punktu”. <cuadrado>
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O istocie 
kobiecego 
libido
Małgorzata Dosiak 

Okiem psychiatry na seksuologię

Libido – słowo mające kilka znaczeń:
<cuadrado>      energia popędu seksualnego, według koncepcji Zygmunta 

Freuda jeden z podstawowych popędów człowieka (eros),
<cuadrado>      chęć i dążenie do osiągnięcia przyjemności seksualnej,
<cuadrado>      energia psychiczna, życiowa,
<cuadrado>      a mówiąc językiem medycznym: potrzeba seksualna, 

z okresowo pojawiającym się napięciem psychofizycznym 
możliwym do zredukowania poprzez podjęcie aktywności 
fizycznej, określana, jako pożądanie. Jest cechą indywidualną 
każdego człowieka, wartością, zwłaszcza u kobiety, zmienną, 
zależną od wielu wewnętrznych i zewnętrznych czynników.

Seksualność, będącą procesem od chwili narodzin przez 
całe życie, możemy ocenić dopiero pod jego koniec. U kobiet 
energia seksualna może ujawniać się z  różną ekspresją – od 
obniżonego poziomu bądź jej braku (wtedy mówimy o hipo-
libidemii, zaburzeniach pożądania) na jednym biegunie, do 
hiperseksualizmu na drugim.  

Reaktywność seksualna ma kilka składowych: pożądanie, 
podniecenie, satysfakcja (orgazm) oraz faza odprężenia połą-
czona z  refleksją poznawczą. Pożądanie, czyli motywacja do 
inicjowania kontaktu seksualnego, zaangażowanie w bliskość 
seksualną współistnieje z podnieceniem seksualnym, czyli od-
czuwaniem i doświadczaniem emocjonalnym oraz z reakcjami 
somatycznymi w obrębie stref erogennych i ogólnoustrojowy-
mi. Ze względu na współistnienie tych dwóch elementów pod-
niecenie i  pożądanie traktujemy obecnie jako jedną całość. 
Faza satysfakcji, czyli orgazmu, ze względu na ekspresję jej 
doświadczania przez kobiety jest według obszernej definicji 
Międzynarodowego Towarzystwa Medycyny Seksualnej „róż-
norodnym przemijającym szczytem odczuwania intensywnej 
przyjemności, powodującym zmieniony stan świadomości, 
zazwyczaj połączony z  niezależnymi od woli, rytmicznymi 
skurczami mięśni dna miednicy z  towarzyszącymi skurczami 
zwieraczy cewki moczowej i  odbytu oraz miotonią powodu-
jącą ustąpienie przekrwienia związanego z  podnieceniem 
seksualnym i dobrostanem psychicznym”. W 2001 r. Rosema-
ry Basson zaproponowała cyrkularny model seksualności ko-
biet, znacznie różniący się od modelu linearnego opisanego 
w 1966 r. przez Wiliama Mastersa i Wirginię Johnson, według 
aktualnej wiedzy mniej przydatnego do rozumienia aspektów 
kobiecej seksualności. Założeniami modelu cyrkularnego jest 
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przyczynowo, nie zapominając o edukacji dotyczącej zdrowia 
seksualnego. Jeśli jest wskazanie do wdrożenia farmakotera-
pii, to mamy do dyspozycji na przykład hormonalną terapię 
zastępczą czy leki przeciwdepresyjne, jeśli oddziaływania psy-
choterapeutyczne, to psychoterapię indywidualną lub pary – 
najefektywniejsza jest terapia behawioralno-poznawcza. Przy 
stwierdzonych zaburzeniach orgazmu – utrzymującej się lub 
nawracającej trudności lub opóźnieniu osiągania orgazmu, 
jego braku mimo odpowiedniej stymulacji seksualnej i wystę-
powania podniecenia, powodującej odczuwanie cierpienia, 
niezależnie, czy zaburzenia jest pierwotne, czy wtórne – spe-
cyficznej farmakoterapii nie ma. 

Jedną z przyczyn wystąpienia zaburzeń seksualnych u ko-
biet może być farmakoterapia lekami psychotropowymi, które 
jako objaw niepożądany powodować mogą: obniżenie pożą-
dania i podniecenia seksualnego, zaburzenia orgazmu w po-
staci jego opóźnienia lub zahamowania oraz dyspareunię, 
czyli odczuwanie bólu w trakcie stosunku, będącą zazwyczaj 
następstwem zmniejszonej lubrykacji. Wśród leków przeciw-
depresyjnych, najmniejszym ryzykiem wystąpienia dysfunkcji 
seksualnej jako objawu niepożądanego, charakteryzują się 
między innymi: agomelatyna, bupropion, duloksetyna, mir-
tazapina, moklobemid, nefazodon, trazodon, wortioksetyna; 
wśród leków normotymicznych: lamotrygina, lit, kwas wal-
proinowy, a wśród leków przeciwpsychotycznych: aripiprazol, 
kwetiapina, olanzapina. 

Terapia zaburzeń seksualnych współistniejących z  zabu-
rzeniami psychicznymi może być utrudniona, ponieważ brak 
jest schematów postępowania, nie są ustalone jednoznaczne 
przyczyny dysfunkcji seksualnych. Zdecydowanie jednak war-
to jest podejmować leczenie, ponieważ poprawia to jakość 
życia i  samoocenę pacjentki oraz relację w  związku, zwięk-
sza efektywność leczenia choroby podstawowej. Ze strony 
pacjentki może pojawić się lęk przed oceną, nieumiejętność 
poruszenia tematyki seksualności związana z  wychowaniem, 
przebytymi traumatycznymi doświadczeniami czy nieuzna-
wanie problemu jako ważnego w procesie leczenia. Sytuacją 
najbardziej komfortową jest możliwość przeprowadzenia dia-
gnozy problemu i wdrożenia terapii w trakcie trzech wizyt le-
karskich. Podczas pierwszej wizyty zebranie wywiadu, zalece-
nie konsultacji ginekologicznej; w trakcie drugiej dokończenie 
wywiadu głównie w  kontekście relacji, zalecenie konsultacji 
psychologicznej, badanie fizykalne i zlecenie badań laborato-
ryjnych; w trakcie kolejnej wizyty przedstawienie planu lecze-
nia, psychoedukacja. 

 Przy rozważaniach o  energii kobiet warto pamiętać nie 
tylko o seksualnym aspekcie, ale też o energii życiowej dającej 
moc i  odwagę do działania w  innych obszarach aktywności. 
Osoby, które będą uczestnikami 45 Zjazdu Psychiatrów Pol-
skich w Katowicach w czerwcu bieżącego roku, a odwiedzą to 
miasto i region po raz pierwszy i zechcą je choć trochę poznać, 
zachęcam do spaceru „śląskim szlakiem kobiet”, pierwszych 
posłanek autonomicznego Sejmu Śląskiego czterech kadencji 
1922-1939 r. Można odwiedzić miejsca związane z postaciami 
tych dzielnych kobiet, w tym Janiny Omańkowskiej, która jako 
pierwsza kobieta w  historii Europy otworzyła obrady Sejmu. 
Jest to nowy projekt przygotowany przez kobiety aktywistki 
społeczne, dokładniejsze dane dostępne są w  mediach spo-
łecznościowych. <cuadrado> 

kilka zmiennych: płynność granicy pomiędzy pożądaniem 
i podnieceniem a orgazmem i  refleksją; istnienie także poza-
seksualnych motywów inicjowania relacji seksualnych; wpływ 
czynników zewnętrznych na reakcję seksualną; istnienie me-
chanizmów sprzężenia zwrotnego dodatniego i  ujemnego; 
znaczenie czynników poznawczych.

Brak lub zmniejszenie zainteresowań i aktywności seksu-
alnej, brak myśli oraz fantazji seksualnych i brak reakcji pożą-
dania, utrata potrzeb seksualnych, są objawem obniżonego 
poziomu libido. Jest to najczęściej występujący problem w ob-
szarze seksualności u kobiet, dotyczy około 25% ich populacji. 
U  podłoża mogą być czynniki związane ze stanem zdrowia 
somatycznego: zaburzenia hormonalne, przewlekłe choroby; 
czynniki psychologiczne – lęk, zaburzone relacje partnerskie, 
negatywnie oceniane dotychczasowe życie seksualne, za-
burzenia sfery psychicznej; stosowana farmakoterapia. Za-
kłócenia libido mogą także występować w  trakcie ciąży oraz 
w okresie połogu. Zaburzenia pożądania najczęściej są wtórne 
wobec nieprawidłowych relacji partnerskich, według modelu 
Kaplana mogą to być „długotrwałe sytuacje konfliktowe mię-
dzy partnerami, negatywne uczucia do partnera, nieatrakcyj-
ność partnera, zanik miłości, związek uczuciowy z inną osobą, 
monotonia i  rutyna w  sztuce miłosnej, więź o  typie bierno-
-agresywnym, rywalizacja, walka o dominację w związku, opór 
wobec nieakceptowanych form współżycia seksualnego”. 

Ponad 85% kobiet z  obniżonym libido nie podejmuje 
terapii tego zaburzenia (wśród nich dużą grupę stanowią pa-
cjentki leczone psychiatrycznie), powodem jest często odczu-
wanie skrępowania bądź wstydu przed rozmową na temat 
sfery seksualnej. 

Tak delikatna materia jak życie intymne, sa-
tysfakcja z niego, wymaga stosownego podej-
ścia terapeutycznego. Po ustaleniu problemu, 
w tym zebraniu wywiadu, który jest głównym 
narzędziem diagnostycznym, przeprowa-
dzeniu w  razie wskazań badań dodatkowych, 
skierowania na badanie ginekologiczne, po-
dejmujemy decyzję – czy leczenie prowadzimy 
samodzielnie, czy kierujemy na konsultację do 
lekarza specjalisty seksuologa lub psychologa 
seksuologa klinicznego.

Wywiad winien obejmować ocenę czynników psychicz-
nych, społecznych, relacyjnych. Często pacjentki kierowane na 
konsultację czy dalsze leczenie specjalistyczne seksuologiczne 
mają dużo wątpliwości, czy jest to zasadne – dlatego warto 
podjąć kilka kroków: poruszyć tematykę dotyczącą seksual-
ności w trakcie wywiadu lekarskiego, zauważyć ważność sfery 
seksualnej w terapii innych chorób, unikać przeniesienia wła-
snych lęków i zahamowań związanych ze sferą seksualną, pra-
cować bez pośpiechu, w trakcie wywiadu stosować zrozumiałe 
dla pacjentki określenia, nie oceniać, nie podejmować leczenia 
bez posiadania umiejętności w tym zakresie. Nie dysponuje-
my schematami postępowania, leczenie prowadzimy zawsze 
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relacje i konferencje

Światowa Organizacja Zdrowia WHO po-
daje, że w 2000 roku około 1 mln ludzi na świecie 
odebrało sobie życie. Z  badań epidemiologicz-
nych wynika, że zaburzenia psychiczne związane 
ze zwiększonym ryzykiem samobójstwa, to głów-
nie zaburzenia depresyjne nawracające, zabu-
rzenia afektywne dwubiegunowe, zaburzenia 
lękowe, schizofrenia i  zaburzenia spowodowane 
używaniem substancji psychoaktywnych.

W  Polsce podejmowane są różnorodne ini-
cjatywy pozarządowe służące profilaktyce sa-
mobójstw, ten cel jest też wpisany do NPOZP. 
Niestety, wciąż brakuje skoordynowanej oferty 
profesjonalnej pomocy w sytuacji kryzysu samo-
bójczego. 

European Alliance Against Depression – 
EAAD, to organizacja non-profit, powstała w 2008 
roku na bazie różnych instytucji badawczych, jako 
efekt zakończenia projektu UE prowadzonego 
w  latach 2004-2008: „Program optymalizacji za-
pobiegania samobójstwom i  jego rozpowszech-
nienia w  Europie”. Główny cel opisywanego So-
juszu, to poprawa opieki i optymalizacja leczenia 
pacjentów z  zaburzeniami depresyjnymi w  celu 
zapobiegania samobójstwom przez poprawę 
form opieki, wsparcie osób bliskich, promowanie 

4-poziomowego modelu, podniesienie publicz-
nej świadomości na temat depresji i  jej wpływu 
na tendencje samobójcze, informowanie, edu-
kowanie społeczeństwa i  profesjonalistów, infor-
mowanie o efektach podejmowanych działań na 
poziomie regionalnym, krajowym i  europejskim. 
Cel dodatkowy, to wsparcie młodych naukowców 
w  przeprowadzaniu kolejnych badań poświęco-
nych depresji i zapobieganiu samobójstwom.

Centrum dowodzenia i  żywo bijące serce 
Sojuszu znajduje się w Niemczech w Klinice Psy-
chiatrii w Lipsku. Prezydent EAAD, profesor Ulrich 
Hegel, był w  tym roku gościem XXI Konferencji 
szkoleniowo-naukowej z  cyklu „Farmakoterapia, 
psychoterapia i  rehabilitacja zaburzeń afektyw-
nych” – „Depresja i co dalej?” w Zakopanem. Dwie 
pozostałe osoby będące w  zarządzie, to dr Ella 
Arensman i dr Victor Perez Sola, bardzo zaangażo-
wani klinicyści, którzy chcą działać nie tylko w psy-
chiatrii, ale też w dziedzinie zdrowia publicznego. 
Dzięki spotkaniu w  Zakopanem mieliśmy uni-
katową szansę na długie dyskusje, wymianę do-
świadczeń, a  także przyjrzenie się możliwościom 
współpracy naszego kraju w  ramach tej między-
narodowej organizacji. 

perspektywy współpracy  
z polskimi specjalistami

Marlena Sokół-Szawłowska
                                                                       | Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie



Największym osiągnięciem EAAD jest stopniowe, systematyczne prowadzanie 4- poziomowego modelu, któ-
rego celem jest poprawa opieki nad pacjentami i zapobieganie samobójstwom. Jest on niezwykły w swojej 
teoretycznej prostocie, choć bywa bardzo trudny do wprowadzenia w poszczególnych państwach (a te trud-
ności są głównie natury finansowej, instytucjonalnej i mentalnej). 

                                                              Model obejmuje 4 równoległe etapy: 

lekarze rodzinni i pediatrzy są zapraszani na warsztaty, aby nauczyć się, jak rozpoznawać i leczyć depresję oraz    
zagrożenie „S” w odpowiednikach naszych POZ. Lekarze otrzymują też materiały do rozdawania pacjentom.

prowadzone są duże kampanie społeczne podnoszące świadomość nt. metod skutecznego leczenia.  
Materiały papierowe, spoty TV i internetowe. Celem tych działań jest zmniejszenie stygmatyzacji „depresji”  
i ludzi na nią chorujących.

rozdawane są „emergency cards”, tj. karty z bezpośrednimi kontaktami uzyskania szybkiej profesjonalnej  
pomocy w grupach ryzyka (młodzież w kryzysie dojrzewania i osoby po próbach „S”). Tworzone są regional-
ne grupy samopomocy, ze wsparciem specjalistów, współpracujące ze stowarzyszeniami pacjentów.

prowadzone są warsztaty edukacyjne dla osób związanych z medycyną, księży, policji, nauczycieli, bliska 
współpraca z mediami w celu pobudzenia publicznej dyskusji nt. depresji.

Opisany model w  2016 roku jest wprowadzony w  19 rejonach Europy, a  od 2008 roku już kilkakrotnie  
był nagradzany w rozmaitych gremiach UE. Nagrody obejmowały głównie lokalną skuteczność w obniżaniu 
liczby samobójstw (średnio o około ¼ w ciągu 2 lat od momentu wprowadzenia). 

EAAD aktualnie zrzesza 22 członków z 21 kra-
jów. Polska od niedawna jest krajem stowarzyszo-
nym, jednak do pełnego uczestnictwa w Sojuszu 
niezbędne są skoordynowane działania podejmo-
wane początkowo na małym terenie, np. dzielnicy 
dużego miasta. Nasz kraj reprezentują pisząca te 
słowa (pracownik I Kliniki Psychiatrii IPiN) oraz dr 
hab. n. med. Adam Wichniak (pracownik III Kliniki 
Psychiatrii IPiN). 

Po Konferencji w  Zakopanem podjęte zo-
stały w Warszawie inicjatywy propagujące EAAD, 
m.in. w Szpitalu Nowowiejskim w ramach spotkań 
naukowych Oddziału Warszawskiego PTP został 
przeze mnie wygłoszony wykład nt. działalno-
ści EAAD. W  ostatnich tygodniach pojawiła się 
też szansa, iż pewne elementy 4- poziomowego 

modelu zostaną prowadzone w  ramach jedne-
go z  projektów unijnych służących rozwojowi 
psychiatrii środowiskowej. Dodatkowo podjęto 
współpracę z organizacjami pozarządowymi, któ-
re pomagają pacjentom m.in. Stowarzyszeniem 
Integracja, działającym na Mokotowie i Fundacją 
Aktywnie Przeciw Depresji.  

Za pośrednictwem czasopisma „Psychia-
tra” zwracam się do osób, które chcą przyłą-
czyć się do Sojuszu w Polsce z prośbą o kon-
takt drogą mailową. 

. msokol@ipin.edu.pl
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Wydawnictwo
Instututu Psychiatrii 
i Neurologii

Barbara Remberk

PSYCHOZY 
O WCZESNYM 
POCZĄTKU: 
DIAGNOZA, PRZEBIEG 
I ROKOWANIE
Czym w istocie jest doświadczenie psychotyczne 
w okresie adolescencji? Czy pierwszym epizodem 
schizofrenii o wczesnym początku, tradycyjnie 
wiązanej z przewlekłym przebiegiem i niekorzyst-
nym rokowaniem? Czy też może krótkotrwałą 
dekompensacją spowodowaną naporem zbyt 
trudnych przeżyć okresu dojrzewania? W wypadku 
psychoz o wczesnym początku rozpoznanie posta-
wione w trakcie pierwszego epizodu niekoniecznie 
 będzie rozpoznaniem ostatecznym, a przewidzenie 
dalszego przebiegu choroby w jej początkowym 
okresie często okazuje się niemożliwe. Książka jest 
głosem w trwającej od lat dyskusji na temat natury 
i przebiegu zaburzeń psychotycznych o wczesnym 
początku.

Psychozy o wczesnym początku: 

diagnoza, przebieg i rokowanie

dekompensacją spowodowa
ną naporem zbyt trudnych 
przeżyć okresu dojrzewania? 
W wypadku psychoz o wczes
nym początku rozpoznanie 
postawione w trakcie pierw
szego epizodu niekoniecz
nie będzie rozpoznaniem 
ostatecznym, a przewidzenie 

Czym tak naprawdę jest do
świadczenie psychotyczne 
w okresie adolescencji? Czy 
pierwszym epizodem schizo
frenii o wczesnym początku, 
tradycyjnie wiązanej z prze
wlekłym przebiegiem i nie
korzystnym rokowaniem? 
Czy też może krótkotrwałą 

Barbara Remberk

dalszego przebiegu choroby 
w jej początkowym okresie 
często okazuje się niemożli
we. Dyskusja na temat natury 
i przebiegu zaburzeń psycho
tycznych o wczesnym począt
ku trwa od lat. Do tej dyskusji 
przyczynkiem ma nadzieję 
być niniejsza książka.
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ZAGADNIENIA 
PSYCHIATRII
SĄDOWEJ
CZĘŚĆ I. PODSTAWY 
PRAWNE I MEDYCZNE
Pierwszy tom podręcznika do psychiatrii sądowej 
 autorstwa wybitnej specjalistki w tej dziedzinie – 
dr Danuty Hajdukiewicz. Omawia podstawowe 
zagadnienia orzecznicze w oparciu o aktualny stan 
prawny: opiniowanie w sprawach karnych i cywil-
nych, Ustawę o ochronie zdrowia psychicznego, 
zasady pracy biegłych, unormowania dotyczące 
 wykonywania zawodu lekarza i rolę lekarza sądo-
wego. Tom uzupełnia kompendium psychopato-
logiczne. Podstawowa pozycja dla wszystkich 
 lekarzy, psychologów i prawników zajmujących 
się tą problematyką.

Tom drugi – omawiający zagadnienia szczegółowe – 
ukaże się pod koniec 2016 roku.
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Instytut Psychiatrii i Neurologii

Zagadnienia
 psychiatrii  

 sądowej

Danuta 
Hajdukiewicz

Część I  
Podstawy prawne i medyczne

nowości

o wydawnictwie

Książki i czasopisma można zakupić:
• na stronie internetowej
• składając pisemne zamówienie 

(drogą mailową, faksem lub listownie)

Jeśli masz pomysł na wydanie książki z  dziedzin: 
psychiatria, neurologia, zdrowie psychiczne, 
psycho terapia, psychologia kliniczna neuro-
psychologia, uzależnienia lub gotową do publikacji 
książkę, skontaktuj się z nami. Pomożemy wydać 
ją szybko i profesjonalnie.

redakcja: +48 22 45 82 659 zamówienia: +48 22 45 82 704 e -mail: wydawnictwo@ipin.edu.pl

Książki z dziedzin:
• psychiatria
• neurologia
• uzależnienia
• zdrowie psychiczne

www.wydawnictwo.ipin.edu.pl

Czasopisma:
• Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii
• Postępy Psychiatrii i Neurologii
• Alkoholizm i Narkomania
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teorie

Pojęcia wzorców i stylów przywią-
zania stanowią oś całej teorii i wydają się 
kluczowe dla rozumienia jej rozwojo-
wych i klinicznych aspektów. 

Jak pisaliśmy wcześniej, Mary Ain-
sworth  prowadząc obserwacje interakcji 
niemowląt i  ich matek opisała trzy pod-
stawowe wzorce przywiązania. Pierw-
szy z  nich, najczęstszy w  populacji to 
wzorzec ufny /B/ (secure)  (inne polskie 
tłumaczenie – bezpieczny), dwa kolejne 
to wzorce nieufne (insecure – poza-
bezpieczne).  Są nimi - wzorzec unika-
jący /A/ (avoidant) oraz ambiwalentny 
z  oporem /C/ (ambivalent/resistant). 
Pojęcie „wzorzec przywiązania” dotyczy 
strategii behawioralnej dziecka w relacji 
z figurą przywiązania. Strategię tę może-
my obserwować  w przypadku aktywacji 
i  wygaszenia systemu przywiązaniowe-
go, np. krótkotrwałej separacji od matki 
w trakcie procedury badawczej Obca Sy-
tuacja (Strange Situation). Wzorce przy-
wiązania tworzą się w  pierwszym roku 
życia dziecka, a  wieku 9-18 mies. są na 
tyle skonsolidowane, że możliwa jest ich 
klasyfikacja. 

Prior i  Glaser (2006) opisują dzieci 
przejawiające przywiązanie ufne jako 
bardziej zharmonizowane ze swoimi 
matkami. Dzieci te charakteryzują się 
bardziej pozytywnymi emocjami i  za-

chowaniem wobec matek, niż dzieci z  przywiązaniem nieuf-
nym. Chętniej współpracują z  matkami, są bardziej skłonne 
aby stosować się do ich próśb, częściej używają matki jako 
bezpiecznej bazy w eksploracji świata, w przypadku stresu po-
szukują kontaktu z ciałem matki, a kiedy stres zanika podejmu-
ją dalsze badania otoczenia.

Dzieci z  przywiązaniem unikającym utrzymują (Prior, 
Glaser 2006) relatywnie wysoki stopień eksploracji świata po-
mimo separacji od matek. W przypadku stresu nie poszukują 
one szczególnie aktywnie bliskości figury przywiązania. Sepa-
racja tylko nieznacznie aktywuje ich system przywiązaniowy. 
Dzieci te unikają intensywnych interakcji z matką i wolą sto-
sować strategie „radzenia sobie samemu/samej”. Podobnie 
niechętnie przytulają się do matek, zwykle po okresie sepa-
racji odwracają od nich wzrok, częściej przejawiają frustrację 
i gniew.

Przywiązanie ambiwalentne z oporem charakteryzuje się 
(Prior, Glaser 2006) wyraźną intensyfikacją emocji. Dzieci z tym 
wzorcem przywiązania reagują silnym stresem na separację 
od matki, aktywnie poszukują jej bliskości, ich system przywią-
zaniowy podlega silnej aktywacji. Wymagają długiego okresu 
uspokojenia, w czasie którego przywierają do matek, demon-
strując jednoczenie ambiwalentne uczucie np. gniew, agresję 
fizyczną, złość. W  interakcjach z  matkami wykazują istotnie 
więcej oporu niż dzieci przywiązane ufnie. 

M. Ainsworth starała się opisać wzorce przywiązania na 
kontinuum rozciągającym się pomiędzy zahamowaniem za-
chowań przywiązaniowych (wzorzec unikający) poprzez ada-
ptacyjną aktywację przywiązania (wzorzec ufny) aż do nad-
miernego wzburzenia systemu we wzorcu ambiwalentnym 

Wprowadzenie do teorii 
przywiązania (część 6)

Wzorce 
przywiązania 
cezary Żechowski
| Katedra Psychologii Klinicznej, Instytutu Psychologii, 
  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Piśmiennictwo 
u autora.
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z oporem. W dalszych badaniach wyodrębniła ona 8 podgrup wzorców przywiąza-
nia: 2 wzorce unikające, 2 ambiwalentne i 4 ufne.

Stosując kryteria klasyfikacji zachowań przywiązaniowych niemowląt badaczki 
skupione wokół Mary Ainsworth ciągle nie potrafiły opisać wszystkich przypadków 
par dziecko – matka.  Podobnie John Bowlby zwracał  w swoich pracach uwagę na 
fakt, że niektóre dzieci nie wytworzyły żadnej spójnej strategii przywiązaniowej. Ten 
brak spójnej strategii dotyczył przeważnie tych dzieci, których matki miały istotne 
trudności w angażowanie się w opiekę. Niemowlęta te częściej doświadczały zanie-
dbywania i traumy. Mary Main i Judith Salomon (1990) przebadały 200 taśm video 
z nagraniami interakcji matek i małych dzieci, dochodząc do wniosku, że te niespój-
ne strategie zachowań można opisać jako przywiązanie zdezorganizowane/zdez-
orientowane /D/ (disorganized/disoriented attachment). Zdaniem tych badaczek 
przywiązanie zdezorganizowane nie jest zupełnie nowym wzorcem, ale pomiesza-
niem zachowań unikających i ambiwalentnych z oporem. Zachowania tych dzieci 
w interakcjach z figurą  przywiązania sprawiają wrażenie dziwacznych i niezrozumia-
łych.  Main i Salomon (1990)  opisały siedem grup zachowań diagnostycznych dla 
przywiązania zdezorganizowanego we wczesnym dzieciństwie;

n       Przejawianie w sekwencjach przeciwstawnych wzorców behawioral-
nych, takich jak b. silne przywiązanie, po którym nagle pojawia się 
unikanie, zamrożenie lub ogłuszenie.

n   Symultaniczne występowanie przeciwstawnych zachowań, takich 
jak silne unikanie z  silnym poszukiwaniem kontaktu, stresem  
lub gniewem.

n       Nieukierunkowane, błędnie ukierunkowane, niekompletne lub prze-
rwane ruchy i ekspresja – np. ekstensywna ekspresja stresu, towa-
rzysząca raczej oddalaniu się od matki niż przybliżaniu. 

n       Stereotypie, ruchy asymetryczne, nieprawidłowo zsynchronizowane, 
nietypowe pozycje (postawy) jak potykanie się bez żadnej przyczy-
ny i tylko w obecności rodzica.

n       Zamrożenie, znieruchomienie, opóźnione „podwodne” ruchy i ekspresja.

n    Bezpośrednie wykładniki obawy w  odniesieniu do rodzica, jak np. 
zgarbione ramiona  lub lękowa ekspresja mimiczna.

n       Bezpośrednie wykładniki dezorganizacji i dezorientacji jak np. zdez-
orientowane wędrowanie, pomieszana  ekspresja i oszołomienie.

Dalsze badania Main i Salomon wy-
kazały, że można ocenić stopień dezor-
ganizacji przywiązania, a także wyróżnić 
pierwotną strategię przywiązaniową le-
żącą u  jej podstaw (ufną, unikającą lub 
ambiwalentną). W  tym ujęciu dezorga-
nizacja przywiązania byłaby faktycznie 
efektem rozpadu wcześniejszego wzor-
ca i wskazywałaby na fakt, iż dziecko nie 
posiada żadnej spójnej strategii radzenia 
sobie ze stresem.

Obserwacje interakcji małych dzie-
ci i  ich matek w  środowisku domowym 
doprowadziły Ainsworth i  jej współpra-
cownice do wniosku, że decydującą ce-
chą matki dzieci z przywiązaniem ufnym 
jest responsywność, a  więc wrażliwość 
na stany emocjonalne i  potrzeby dziec-
ka oraz zdolność do adekwatnych od-
powiedzi. Matki dzieci z  przywiązaniem 
unikającym wykazywały niski stopień 
responsywności. W  przepadkach przy-
wiązania ambiwalentnego matki choć 
były resposnywne, nie potrafiły jednak 
wykształcić konsekwentnych zachowań 
opiekuńczych.  Matki dzieci z przywiąza-
niem zdezorganizowanym były dla nich 
źródłem zarówno poczucia bezpieczeń-
stwa jak i  lęku, a  ich zachowania były 
znacząco częściej nieprzewidywalne niż 
zachowania matek dzieci ze spójnymi 
wzorcami przywiązania. 

Badania nad wzorcami przywiązania 
ocenianymi w procedurze Obcej Sytuacji 
wykazały wysoką rzetelność tej metody. 
Wzorce przywiązania charakteryzuje wy-
soka stabilność w  okresie dzieciństwa 
i  relatywna stabilność w  okresie dora-
stania i dorosłości. Relatywność dotyczy 
faktu, iż zarówno doświadczenia trauma-
tyczne jak i  pozytywne doświadczenia 
przywiązaniowe są w  stanie przekształ-
cać pierwotne wzorce. Badania nad tymi 
zagadnieniami będą jednak tematem 
kolejnej części cyklu. <cuadrado>

A1    A2                                   B1     B2      B3    B4                                   C1    C2

Hamowanie   przywiązania Ekspresja

Wzorzec unikający                                        Wzorzec ufny                                   Wzorzec ambiwalentny

Ryc. na podst. Prior, Glaser 2006
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Moja praca lekarza 
psychiatry
 Irena Krupka-Matuszczyk

Krótka historia powstania Kliniki

Katedra i Klinika Psychiatryczna Śląskiej Akademii Me-
dycznej została powołana 1 września 1952 r. na bazie Państwo-
wego Szpitala dla Psychicznie Chorych w Lublińcu w wyniku 
konsekwentnych starań pierwszego kierownika jednostki, 
profesora Stanisława Cwynara o  tymczasowe zlokalizowanie 
Kliniki w lublinieckim Szpitalu za zgodą dyrektora tego Szpita-
la, dr Emila Cyrana i władz Uczelni - Rektora Profesora Tadeusza 
Chorążaka i Dziekana Profesora Stefana Ślopka. Ćwiczenia ze 
studentami V roku rozpoczęły się w styczniu 1953 r., a wykłady 
prowadzone były w siedzibie Akademii w Zabrzu - Rokitnicy. 

Powołana jednostka składała się z dwóch klinik: psychia-
trii dorosłych i psychiatrii dziecięco-młodzieżowej. Ćwiczenia 
odbywały się systemem internatowym przez okres jednego 
tygodnia. Niewielki zespół lekarzy (dr n. med. Janina Siedlec-
ka, Janina Krasowska i Włodzimierz Kowalczuk, lek Krzysztof 
Chłopicki) prowadził ćwiczenia przez cały dzień. Nawiązała się 
pozytywna współpraca z  lekarzami i  psychologami szpitala, 
prezentacja chorych miała miejsce na oddziałach szpitalnych, 

a tradycją stały się wspólne posiedzenia naukowe. Stopniowo 
zespół lekarzy powiększał się (Waldemar Deręgowski, Krzysz-
tof Matias, Piotr Sobczyk, Julian Rospond, Andrzej Wojakowski, 
Izabela Dzierżanowska i psycholog Włodzimierz Kasprowicz).

Zasługą prof. S. Cwynara (był konsultantem wojewódzkim 
dla woj. katowickiego, a  od 1957 r. specjalistą krajowym do 
spraw psychiatrii) było to, iż w Lublińcu, jako jednej z pierw-
szych jednostek psychiatrycznych w Polsce, już w 1953 r. roz-
poczęto stosowanie chloropromazyny do leczenia kilkunastu 
chorych od wielu lat hospitalizowanych, co przyniosło niesa-
mowitą poprawę w stanie ich zdrowia psychicznego. 

Ważnym wydarzeniem było utworzenie Oddziału Śląskie-
go PTP z siedzibą w Lublińcu w 1957 r. z prezesem prof. S. Cwy-
narem.

Po odejściu profesora Cwynara do Łodzi, gdzie w 1958 r. 
objął kierownictwo Katedry i Kliniki Psychiatrycznej Akademii 
Medycznej, drugim z kolei kierownikiem Katedry i Kliniki Psy-
chiatrycznej został doc. dr hab. Stanisław Świerczek i funkcję tę 

Pierwsza siedziba Katedry i  Kliniki  
Psychiatrycznej SUM w  Lublińcu (od 
1957 r.).

Klinika Psychiatrii i Psychoterapii 
Wydziału Lekarskiego SUM w Katowicach

miejsca
W  pierwszym rzędzie, od lewej: dr Ste-
fania Kaiser-Świerczkowa, docent Sta-
nisław Świerczek, dr Piotr Sobczyk, dr 
Krzysztof Chłopicki, w  górnym rzędzie 
lek. Maria Kazik, lek. Leszek Duś, dr Ma-
ria Maksimowska, lek. Henryk Kochelt, 
lek. Marta Haubrich-Kochelt, lek. Bar-
bara Kasprowicz.

Siedzi docent K. Chłopicki, stoją lekar-
ki: od lewej Irena Krupka-Matuszczyk,  
Elżbieta Rut-Kot, Stanisława Lassota.
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sprawował do 1971 r. Kadra lekarska była znakomita i ustabili-
zowana, pracowali w tym czasie lekarze, którzy w przyszłości 
zostali kierownikami klinik, ordynatorami czy dyrektorami róż-
nych jednostek psychiatrycznych – docent Janina Krasowska, 
adiunkci: Stefania Kaiser-Świerczkowa, Maria Maksimowska, 
Krzysztof Chłopicki, Piotr Sobczyk, asystenci: Andrzej Różyc-
ki, Małgorzata Rzewuska, Danuta Galewska, Anna Pawłowicz, 
Henryk Kochelt, Marta Haubrich-Kochelt, Jan Szatkowski, 
Barbara Kasprowicz, Maria Kazik, Janusz Sibielak. W paździer-
niku 1969 r. jako lekarze-stażyści podjęli pracę: Krystyna Łu-
koszek-Adamczyk, Irena Krupka-Matuszczyk, Elżbieta Rut-Kot, 
Urszula Żok-Jaroszewska i Siemion Altman. W latach 1958-64 
kierownikiem laboratorium klinicznego był dr Andrzej Ró-
życki, następnie przejęła kierownictwo mgr Elżbieta Różyc-
ka-Sznapka. Psychologiem był mgr Stanisław Romankiewicz, 
który w dziejach Lublińca zapisał się jako mężczyzna chodzący 
w sandałach bez skarpetek i grający na rynku na fujarce.  Był to 
świetny okres rozwoju Kliniki, zorganizowano pracownię EEG 
(wykonywano badania dla pacjentów szpitala i  kliniki), labo-
ratorium kliniczne, ale po nieporozumieniach z kierownikiem 
kliniki pani docent Janina Krasowska w 1964r. uzyskała zgodę 
Uczelni na odłączenie z Katedry i przeniesienie oddziału dzie-
cięco-młodzieżowego do Szpitala Lublinieckiego.

W 1970 r. w Katowicach miał miejsce XXX Zjazd Psychia-
trów Polskich poświęcony Psychiatrii Przemysłowej. Innym 
ważnym wydarzeniem naukowym było zorganizowanie 
w 1968 r. w Bytomiu Krajowego Sympozjum nt. Modernizacji 
opieki psychiatrycznej w Polsce, w czasie którego zmarł były 
asystent Kliniki, a  wówczas ordynator oddziału psychiatrycz-
nego, pierwszego na Śląsku oddziału w szpitalu wielospecja-
listycznym w Bytomiu, dr Janusz Sibielak.

Po przejściu na emeryturę dr hab. S. Świerczka w  1971 
r. Katedrę i  Klinikę objął dr hab. K. Chłopicki, a  w  tym czasie 
pracowali lekarze: Maria Maksimowska, Jan Szatkowski, Mał-
gorzata Rzewuska, Anna Pawłowicz, Urszula Żok, Krystyna 
Adamczyk, Elżbieta Rut, Irena Krupka-Matuszczyk, Barbara 
Tomasik, Stanisława Lassota, Lidia Baruch, Siemion Altman, Je-
rzy Horzelski, Wiesław Wysocki, Wiesław Leksowski, Grzegorz 
Tomasik, Włodzimierz Siczek, Wiesław Marciniak, Paweł Kozak, 
Andrzej May-Majewski, psycholog Stanisław Romankiewicz. 

W  1971 r. uruchomiono Przykliniczną Poradnię Zdrowia 
Psychicznego i utworzono Sekcję Psychiatryczną SKN (tak się 
wówczas nazywało Koło Naukowe Studenckiego Towarzystwa 
Naukowego), która stała się kuźnią doświadczeń dla przyszłych 
asystentów Kliniki. Wprowadzono do działalności oddziałów 
społeczność terapeutyczną, muzykoterapię, system drzwi 
otwartych oraz arteterapię na szeroką skalę. W  tym czasie 
opublikowano cały szereg prac, które było oparte na doświad-
czeniach własnych, a  dotyczyły środowiska terapeutycznego 
w  lecznictwie psychiatrycznym, a  niektóre były pierwszymi 
doniesieniami w  polskim piśmiennictwie, np. o  społeczności 
terapeutycznej, systemie otwartych drzwi, zagadnień socjo-
logicznych związanych z  chorobami psychicznymi i  chorobą 
szpitalną.

25-lecie utworzenia Katedry i Kliniki w Lublińcu stało się 
okazją do spotkania obecnych i byłych pracowników z władza-
mi Uczelni, poprzednimi kierownikami Katedry prof. S. Cwyna-
rem i doc. S. Świerczkiem.

Rozdzielenie Katedry i Kliniki (1977) na dwie odrębne ka-
tedry i kliniki związane było z posadowieniem Katedry i Kliniki 
Psychiatrycznej w Tarnowskich Górach dla nowoutworzonego 
Wydziału Lekarskiego z  Oddziałem Stomatologii w  Zabrzu. 
Tu szefem został doc. K. Chłopicki, a w Katedrze i Klinice Lu-
blinieckiej Wydziału Lekarskiego w Katowicach doc. Piotr Sob-
czyk. Podzielił się też zespół lekarzy. Ja zostałam w Lublińcu, za 
czym przemawiało kilka czynników, m.in. praca mojego męża 
i dobre warunki mieszkaniowe w Kochcicach pod Lublińcem. 

Zmiana budynku (1978) nastąpiła po staraniach docenta 
P. Sobczyka o  takową lokalizację, z  równoczesnym objęciem 
opieką jednego z  subrejonów Szpitala - powiatów Tarnow-
skie Góry i Piekary Śląskie. Lekarze kliniki pracowali w Poradni 
Zdrowia Psychicznego w  Tarnowskich Górach, co stwarzało 
przykład nowoczesnego modelu ciągłości opieki nad chorymi 
psychicznie. 

miejsca
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Przy mównicy stoi profesor S. Cwynar, 
siedzą od lewej dr (obecnie profesor 
psychiatrii w  Kanadzie) Siemion Alt-
man i docent K. Chłopicki.

Moja praca na psychiatrii

Można ją podzielić na 3 okresy. Praca pod okiem mistrzów, 
a zaczęła się w czasie studiów na VI roku, kiedy po raz pierwszy 
miałam wykłady z  psychiatrii, prowadzone w  Klinice Chorób 
Wewnętrznych przy ul. Reymonta w  Katowicach przez do-
centa S. Świerczka. Byłam, wraz z późniejszym moim mężem, 
jedną z nielicznych uczestniczek wykładów. Natomiast moim 
asystentem w czasie ćwiczeń w Lublińcu była Małgorzata Rze-
wuska, której prezentacje były tak inspirujące, że nazwiska pa-
cjentów, których przedstawiała pamiętam do dzisiaj. Jednym 
z nich był chory, który uratował miasto Bytom od wysadzenia 
przez Niemców w  1945r. Wtedy pojawiła się myśl, że chorzy 
psychicznie to również bohaterowie, a  nie wariaci, za jakich 
byli uważani w  społeczeństwie. Oceniając to z  perspektywy 
lat, to profesor Małgorzata Rzewuska spowodowała wybór 
mojej specjalizacji.

W  czasie egzaminu z  psychiatrii docent S. Świerczek za-
proponował mi pracę w  Klinice podczas stażu podyplomo-
wego, podobnie jak czterem innym osobom, które bezpo-
średnio po studiach podjęły pracę w  klinice, początkowo na 
wolontariacie, a od 1 marca 1970 r. na etacie asystenta. Miałam 
szczęście pracować ze świetnymi nauczycielami, którzy potra-
fili przekazać swoją wiedzę i doświadczenie: prof. Małgorzatą 
Rzewuską, dr Marią Maksimowską, doc. Piotrem Sobczykiem 
i dr Włodzimierzem Siczkiem, któremu zawdzięczam wyjazdy 
na kursy psychoterapii i hipnoterapii do prof. Stanisława Krato-
chvila do Kromeriża, w ówczesnej Czechosłowacji. 

Specjalistą psychiatrą zostałam w 1976 r., będąc już w cią-
ży z drugim synem, a stopień doktora nauk medycznych otrzy-
małam w 1979 r. po obronie pracy „Analiza niektórych przyczyn 
prób samobójczych pacjentów hospitalizowanych w  Klinice 
Psychiatrycznej ŚAM w Lublińcu”, której promotorem był doc. 
dr hab. P. Sobczyk, a recenzentami profesorowie A. Szymusik, 
A. Wasik, J. Dudkiewicz. Od 1979 r. byłam adiunktem I Kliniki 
Psychiatrii, późniejszego Oddziału Klinicznego Psychiatrii ŚAM 
w Lublińcu, a w latach 1977-1982 zastępcą Kierownika Kliniki 
doc. dr hab. Piotra Sobczyka. Pan docent P. Sobczyk nie wró-
cił z wyjazdu służbowego do Szwajcarii w sierpniu 1982 r. i ja 
zostałam wyznaczona do pełnienia obowiązków kierownika 

Zdjęcie (obok) zrobione w  czerwcu 
2000 r. przed budynkiem klinicznym 
na terenie Szpitala w Lublińcu. Od le-
wej stoją: mgr Jan Leśniak, dr Krzysz-
tof Kielan, lek. Krystyna Jena, lek. 
Teresa Klir, dr hab. Irena Krupka-Ma-
tuszczyk, dr Karol Wiśniewski, dr Lidia 
Baruch, dr Krzysztof Kucia, mgr Zyg-
munt Podbielski, w  dolnym rzędzie:  
dr Aleksandra Pawlak.

Kierownikami Katedry 
i Kliniki Psychiatrycznej 

w Lublińcu 
Śląskiej Akademii Medycznej 

w Katowicach byli:

1.
Prof. dr hab. Stanisław Cwynar 

1953-1958

2.
Dr hab. Stanisław Świerczek 

1958-1971

3.
Dr hab. Krzysztof Chłopicki 

1971-1977

4.
Dr hab. Piotr Sobczyk 

1977-1982

5.
Dr hab. Irena Krupka-Matuszczyk 

1982-2000
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Ważnymi wydarzeniami dla pracujących w  Klinice były 
spotkania lekarzy Polaków mieszkających w  różnych zakąt-
kach świata w  trakcie Kongresów Polonii Medycznej, które 
w  latach 1991, 1995 i  1997 odbywały się w  Częstochowie. 
W  pracy był jedynie lekarz dyżurny, pozostali koledzy mieli 
przydzielone zadania, prowadzili wykłady, pokazywali oddzia-
ły psychiatryczne naszym gościom. Od drugiego Kongresu 
wśród psychiatrów znaleźli się Polacy mieszkający za wschod-
nią granicą, którym koszty pobytu w Polsce opłacał Senat RP. 
Do dnia dzisiejszego utrzymuję kontakt z osobami, którymi się 
opiekowaliśmy. Ogromnym przeżyciem w  trakcie I  Kongresu 
było wspólne zwiedzanie Jasnej Góry, gdzie przywitano nas 
słowami „witajcie w  domu” i  dzięki Polonusom, kobiety-psy-
chiatryczki mogły wejść do pomieszczeń klauzurowych, gdzie 
płeć żeńska ma zakaz wstępu. W trakcie pobytu w pomieszcze-
niach klasztornych okazało się jednak, że wyjątkowo lekarki, ze 
względu na zawód, mogą wchodzić do zastrzeżonych miejsc.

Muszę wspomnieć jeszcze o  docenieniu dwóch naszych 
psychologów, wówczas jeszcze magistrów, obecnie z tytułami 
doktora, którzy na zaproszenie trenera Antoniego Piechniczka 
zapewniali pomoc psychologiczną naszej piłkarskiej kadrze 
narodowej przebywającej w Wiśle w 1996 r. (Rektor ŚUM obu 
Panom dał oddelegowanie z pracy). Były to trudne czasy pod 
względem zakupów żywności, więc gdy nasi Koledzy wrócili, 
to opowiadali, że tak urozmaiconego i pysznego jedzenia daw-
no nie jedli. Piłkarze, pomimo działań psychologów, jednak nie 
awansowali na Mistrzostwa Świata we Francji.

Trudnym przeżyciem był pożar, który spowodowali stu-
denci w internacie w suterenach. Wymagał ewakuacji chorych, 
a  wszystkie pomieszczenia malowania - generalnie pracow-
nicy w tym dniu nie szczędzili sił i  stawili się natychmiast do 
pomocy po ogłoszeniu alarmu. To był czynnik przyspieszający 
decyzję władz Uczelni o przeniesieniu Kliniki do Katowic.

Rozprawą habilitacyjną pod tytułem „23-letnia katamneza 
schizofrenii o wczesnym początku” uzyskałam stopień doktora 
habilitowanego n. med. nadany uchwałą Rady Naukowej In-
stytutu Psychiatrii i  Neurologii w Warszawie w  stycznia 1999 
r. Recenzentami pracy byli profesorowie: Irena Namysłowska, 
Marek Masiak i Adam Szymusik.

Rektor Profesor Tadeusz Wilczok i dyrektor Administracyj-
ny Adam Sałaniewski wezwali mnie w październiku 1999 r. do 
Rektoratu i  zapytali, czy popieram ich decyzję przeniesienia 
„psychiatrii” do Katowic-Ochojca, a  moim zadaniem będzie 
pozyskanie sponsorów na wykonanie generalnego remontu 
oddziału po oddziale okulistyki. Oddział został przystosowany 
dla potrzeb pacjentów i studentów, jako pierwszy w szpitalu 
posiadał w  swoich strukturach dwie sale konferencyjne dla 
studentów, pomieszczenie socjalne dla pracujących, pomiesz-
czenia na specjalistyczne gabinety, nowoczesną kuchnię czy-
stą i brudną. Gdy wszystko było gotowe do przeniesienia z Lu-
blińca do Katowic, Ministerstwo Zdrowia nie przysyłało pisma, 
że oddział psychiatryczny może być umieszczony na III piętrze, 
mimo, że taka prośba o  zgodę była skierowana w  styczniu 
2000 r. do MZ. Dyrektor Szpitala zapowiedział, że jeśli do 2 dni 
nie dostarczę takiego pisma, oddział zostanie przeznaczony 
dla innej specjalności. Pojechałam do Warszawy 16 czerwca 
2000 r. i zapowiedziałam, że nie opuszczę budynku Minister-
stwa Zdrowia dopóki zgody nie otrzymam. Pismo wydano mi 
5 min. przed 15-tą, kiedy pracownicy MZ wychodzili do domu. 
Powiodło się.

Kliniki. Oficjalne pismo przywiózł w godzinach południowych 
na mój dyżur Prorektor ds. Klinicznych profesor Jan Sroczyński. 
Nie wiedziałam, jak mam tę decyzję władz Uczelni przekazać 
moim Koleżankom i Kolegom. Uczyniłam to po 3 miesiącach, 
a do gabinetu byłego kierownika weszłam po pół roku, kiedy 
otrzymałam list od docenta P. Sobczyka przekazany przez cór-
kę, z prośbą o odbitki prac pozostawione w biurku. 

I tak rozpoczął się mój drugi etap pracy p.o. kierownika, aż 
do podjęcia prac remontowych oddziału klinicznego psychia-
trii w Górnośląskim Centrum Medycznym w Katowicach. 

Współpracowałam ze wspaniałymi lekarzami, chętnymi 
do szkolenia, niezawodnymi w  dydaktyce. Oto ich nazwiska: 
Krystyna Jena, Teresa Klir, Grażyna Stokłosińska, Katarzyna Ter-
mińska, Iwona Bielaj-Czuma, Dagmara Kuczyńska, Aleksandra 
Pawlak, Krzysztof Czuma, Tomasz Giersz, Andrzej Grabowski, 
Andrzej Pietruszewski, Maria Tomala, Beata Grabińska, Beata 
Trędzbor, Małgorzata Dosiak, Jadwiga Lipecka, Izabela Serda-
-Kraskiewicz, Anna Warchala, Krzysztof Kucia, Marek Krzysta-
nek, Maciej Matuszczyk, Krzysztof Kielan, Jacek Przybyło oraz 
psycholodzy: Halina Pietruszewska, Zdzisława Pilarz, Marzena 
Twardowska, Jan Leśniak, Jadwiga Pradela, Karol Wiśniewski, 
Zygmunt Podbielski. Nigdy już potem nie pracowało w klinice 
tylu nauczycieli akademickich, ale też prowadziliśmy zajęcia 
dla prawie 500 studentów w ciągu roku, koło naukowe prężnie 
się rozwijało, co skutkowało zdobywanymi nagrodami i  pu-
charem na konferencjach studentów, zjazdach i konferencjach 
psychiatrycznych. Psychiatrycznym Kołem Naukowym przez 
wiele lat opiekowała się dr n. med. Lidia Baruch. 

Na terenie Kliniki funkcjonowały: Poradnia Przykliniczna 
PZP, Pracownia Psychoterapii, Światłolecznictwa, Fizykoterapii 
i  Arteterapii. Zajęcia z  muzykoterapii prowadził muzykotera-
peuta w przystosowanej do tego sali na terenie szpitala, choć 
w oddziale rehabilitacyjnym było pełne instrumentarium Orf-
fa. Budynek kliniczny posiadał 4 kondygnacje - w suterenach 
znajdował się internat dla studentów, pracownia arteterapii 
i fizykoterapii oraz Poradnia Przykliniczna, na parterze i I pię-
trze oddziały koedukacyjne zamknięte, na II piętrze oddział 
otwarty dla osób z rozpoznaniem zaburzeń lękowych i depre-
syjnych o nasileniu łagodnym, działający na zasadzie społecz-
ności terapeutycznej, zaś na ostatniej kondygnacji umieszczo-
no oddział rehabilitacyjny.
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Od 1 lipca 2000 r. Katedra i Klinika Psychiatrii i Psychote-
rapii (nowa nazwa kliniki), której byłam kierownikiem, pracuje 
w  strukturach GCM Szpitala Klinicznego nr 7 w  Katowicach-
-Ochojcu. 

Lekarze, którzy przeszli z  Lublińca do Katowic to: Lidia 
Baruch, Małgorzata Dosiak, Krystyna Jena, Krzysztof Kielan, 
Teresa Klir, Krzysztof Krysta, Marek Krzystanek, Krzysztof Kucia, 
Beata Trędzbor, Anna Warchala, Maciej Matuszczyk, psycholo-
gowie: Zdzisława Pilarz, Zygmunt Podbielski, Marzena Twar-
dowska.

Katedra posiadała Klinikę Psychiatrii i Psychoterapii z od-
działem całodobowym i  dziennym oddziałem nerwicowym 
oraz dwiema poradniami (PZP i  dla zaburzeń nerwicowych)  
a od 2012 r. w  jej skład weszła Klinika Psychiatrii i  Psychote-
rapii Wieku Rozwojowego posadowiona w Centrum Pediatrii 
w Sosnowcu.

Na otwarciu otrzymaliśmy od JM Rektora aparat do elek-
trowstrząsów MECTA 2000, który pomimo upływu lat służy 
chorym do dzisiaj. Katedra posiada akredytację na prowadze-
nie specjalizacji z psychiatrii, psychiatrii dzieci i młodzieży oraz 
seksuologii. Tytuł profesora zwyczajnego otrzymałam 22 paź-
dziernika 2007 r., stanowisko profesora zwyczajnego w kwiet-
niu 2010 r., a specjalizację z seksuologii uzyskałam w 2014 r.

W okresie mojego kierownictwa zostało obronionych 31 
prac doktorskich i zakończono 3 postępowania habilitacyjne. 
Opublikowaliśmy ponad 600 prac, napisaliśmy 3 podręczniki 
dla studentów medycyny, pielęgniarstwa i  fizykoterapii, roz-
dział w podręczniku pod red. prof. S. Kaspra wydany w Wied-
niu. Wystawialiśmy liczne postery na konferencjach krajowych 
i  zagranicznych. Siedmiokrotnie postery były nagradzane 
przez ECNP nagrodą travel award. Moi koledzy brali udział 
w szkoleniach ECNP School poza granicami kraju, a dzięki za-
angażowaniu dr n. med. Krzysztofa Krysty, członkowie Koła 
Psychiatrycznego STN zdobywają liczne nagrody, wraz ze swo-
imi pracami biorą udział w międzynarodowych konferencjach, 
publikują w  czasopismach z  IF, a  jako absolwenci nie mają 
trudności w podjęciu pracy w kraju czy poza Polską.

Dzięki wytężonej pracy całego zespołu, kilkakrotnie 
w rankingach Wprost plasowaliśmy się na wysokich pozycjach, 
a  ogromnie satysfakcjonujące były wyniki LEP-u  z  psychiatrii 

naszych studentów przez kilka ostatnich sesji egzaminacyj-
nych. 

Przed moim przejściem na emeryturę kierownikiem Kate-
dry została dr hab. Małgorzata Janas Kozik a Katedra Psy-
chiatrii i Psychoterapii uległa restrukturyzacji na 3 Kliniki:

<cuadrado>    Klinika Psychiatrii i Psychoterapii - kierownik  
dr hab. Krzysztof Kucia,

<cuadrado>    Klinika Rehabilitacji Psychiatrycznej - kierownik  
dr hab. Marek Krzystanek,

<cuadrado>    Klinika Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojo-
wego - kierownik dr hab. Małgorzata Janas Kozik.

Podsumowanie mojej 46 letniej pracy jako psychiatry, 34 
letniego kierowania Katedrą i Kliniką Psychiatrii i Psychotera-
pii, 29 lat sprawowania funkcji konsultanta wojewódzkiego 
czy regionalnego w dziedzinie psychiatrii, 5 kadencji przewod-
niczenia Zarządowi Oddziału Śląskiemu PTP wzbudziło wiele 
pozytywnych wspomnień, choć były i  trudne sytuacje. Trzy-
krotnie agresywni pacjenci próbowali działać na moją szkodę, 
ale gdyby zapytano, czy w następnym wcieleniu wybrałabym 
medycynę i  psychiatrię jako zawód, odpowiedziałabym bez 
chwili wahania, że tak.

Pozostawiłam Katedrę i  Klinikę w  znakomitych rękach 
i mogę być spokojna o jej przyszłość w działalności naukowej 
i dydaktycznej. 

Mam 2 synów, z których jeden jest psychiatrą, drugi praw-
nikiem, 2 dzielne synowe (sędzię i  ekonomistkę), które zna-
komicie radzą sobie z moimi synami i 4 wnuczki, dla których 
chciałabym być ostoją. Jestem od 6 lat wdową, mąż Jacek był 
internistą i specjalistą medycyny fizykalnej i balneoklimatolo-
gii i bardzo mi go brakuje. <cuadrado>

Zdjęcia na stronach 48 - 52 z archiwum domowego autorki.

Siedziba Katedry Psychiatrii i Psychote-
rapii z Kliniką Psychiatrii i Psychoterapii 
oraz Kliniką Rehabilitacji Psychiatrycznej 
w Szpitalu Klinicznym nr 7.
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Katedra Psychiatrii  
i Psychoterapii Wydziału 

Lekarskiego w Katowicach 
Śląskiego Uniwersytetu  

Medycznego w Katowicach
        małgorzata janas-kozik

Kierownikiem Katedry Psychiatrii i  Psychote-
rapii od 1.03.2016 r. jest dr hab. n med. Małgorzata 
Janas-Kozik, która od 1.10.2015 r. pełniła obowiązki 
kierownika w/w jednostki.

W Katedrze Psychiatrii i Psychoterapii, w obrębie 
klinik prowadzone są zajęcia (ćwiczenia, seminaria 
i wykłady) ze studentami Wydziału Lekarskiego w Ka-
towicach IV i VI roku studiów, ze studentami anglo-
języcznymi, pielęgniarstwa, fizjoterapii i położnictwa 
Wydziału Nauk o Zdrowiu.

Klinika Psychiatrii i Psychoterapii oraz Klinika Re-
habilitacji Psychiatrycznej ze swoimi strukturami po-
sadowione są w Górnośląskim Centrum Medycznym, 
w Szpitalu Klinicznym Nr 6 im. Leszka Gieca w Katowi-
cach-Ochojcu, przy ul. Ziołowej 45.

Oddział Kliniczny Psychiatrii i  Psychoterapii 
Wieku Rozwojowego został powołany w  2012 r. na 
bazie funkcjonującego od 1.12.1999 r. Oddziału Psy-
chiatrii i  Psychoterapii Wieku Rozwojowego. Jest on 
zlokalizowany w  Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II 
w Sosnowcu Sp. Z o.o, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 3. 
Kierownikiem Oddziału Klinicznego Psychiatrii i  Psy-
choterapii Wieku Rozwojowego jest dr hab. n. med. 
Małgorzata Janas-Kozik. W  Oddziale Klinicznym Psy-
chiatrii i  Psychoterapii Wieku Rozwojowego zainte-
resowania naukowe dotyczą szeroko rozumianych 
zaburzeń odżywiania, a w ostatnich latach ortoreksji, 
z próbą określenia jej kryteriów diagnostycznych. 

W skład Katedry 
Psychiatrii i Psychoterapii wchodzą:

Oddział Kliniczny Psychiatrii
i Psychoterapii Wieku Rozwojowego

poradnia
zdrowia psychicznego
dla dzieci i młodzieży

oddział dzienny

Klinika Psychiatrii i Psychoterapii 

odcinek zamknięty odcinkek otwarty pracownia 
elektrowstrząsów

Klinika Rehabilitacji Psychiatrycznej 

poradnie

poradnia leczenia 
zaburzeń 

nerwicowych

poradnia 
zdrowia 

psychicznego

oddziały dzienne

oddział 
nerwicowy

oddział 
rehabilitacji 

psychiatrycznej 



54 PSYCHIATRA/PISMO dla praktyków/lato 2016

miejsca

Oddział Kliniczny Psychiatrii
i Psychoterapii Wieku Rozwojowego

poradnia
zdrowia psychicznego
dla dzieci i młodzieży

oddział dzienny

Klinika Psychiatrii i Psychoterapii 

odcinek zamknięty odcinkek otwarty pracownia 
elektrowstrząsów

W ramach grantu naukowego po raz pierwszy w Europie 
zwalidowano kwestionariusz ORTO-15 w grupie wiekowej 15-
21 lat. (Stochel M., Janas-Kozik M., Zejda J.E., Hyrnik J., Jelonek 
I., Siwiec A.:Polska wersja kwestionariusza OTRO-15. Psychia-
tria Polska 2015; 49 (1): 119 – 134). Konsekwencją badań nad 
ortoreksją są rozprawy doktorskie dotyczące rozpowszechnie-
nia tego zjawiska w populacji adolescentów i młodych doro-
słych, jak również wspólnego obszaru dla ortoreksji, innych 
zaburzeń odżywiania i  obsesyjno-kompulsyjnych. Wspólnie 
z Kliniką Rehabilitacji Psychiatrycznej powstaje podręcznik dla 
studentów dotyczący uzależnień behawioralnych. Kolejnym 
zagadnieniem badanym w  Oddziale Klinicznym Psychiatrii 
i Psychoterapii Wieku Rozwojowego jest problematyka spek-
trum poalkoholowych wrodzonych zaburzeń rozwojowych 
(Fetal Alcohol Spectrum Disorders, FASD). U  osób po prena-
talnej ekspozycji na alkohol obserwuje się deficyty w rozwoju 
fizycznym, poznawczym i  behawioralnym, jednak nie są one 
w  swej naturze dychotomiczne – tzn. obecność objawu lub 
jego brak. Obserwuje się raczej całą gamę objawów, od dys-
kretnie natężonych, po wyraźną ich obecność. Po nawiązaniu 
współpracy z prof. Susan Astley z Uniwersytetu Waszyngtoń-
skiego i  finansowaniu dzięki pracy statutowej 2010 – 2011 
KNW-1-035/10, został przetłumaczony i  częściowo zwalido-
wany (skala obrazkowa służąca do oceny dysmorfii twarzy - 
rynienki podnosowej i  stopnia ścieńczenia wargi górnej, jak 
również stopień skrócenia szpar powiekowych) 4-cyfrowy 
kwestionariusz diagnostyczny FASD – narzędzie do diagno-
styki spektrum zaburzeń poalkoholowych u dzieci i młodzieży. 
Efektem tych zainteresowań (zaburzeń odżywiania i  proble-
matyki FASD) są publikacje poglądowe (13) opublikowane 
w  recenzowanych czasopismach polskich, prace badawcze 
(10) opublikowane w recenzowanych czasopismach polskich 
i  zagranicznych, prace kazuistyczne (8), a  także książki (1 za-
graniczna) i rozdziały w książkach polskich (17). 80 prac przed-
stawionych na konferencjach krajowych, w tym 16 streszczeń 
opublikowano w  recenzowanych czasopismach polskich, 15 
streszczeń opublikowano w pamiętnikach zjazdowych i kon-
ferencyjnych, a  49 wygłoszono. 18 prac wygłoszono na kon-
ferencjach międzynarodowych odbywających się w  Polsce, 
których streszczenia opublikowano w  pamiętnikach konfe-

rencyjnych lub zjazdowych. 8 prac zaprezentowano na kon-
ferencjach za granicą. Oddział Kliniczny Psychiatrii i  Psycho-
terapii Wieku Rozwojowego od 2002 r. posiada akredytację 
i prowadzi szkolenia w ramach specjalizacji z psychiatrii dzieci 
i młodzieży (która jest od ośmiu lat specjalizacją podstawową), 
staże cząstkowe w ramach specjalizacji z psychiatrii, neurologii 
dziecięcej, laryngologii oraz w ramach specjalizacji z psycho-
logii klinicznej. Koło Naukowe  psychiatrii dzieci i  młodzieży 
działa od 2012 r. W 2014 r. studenci tego Koła zajęli III miejsce 
na IX Studenckiej Międzynarodowej Konferencji Naukowej, jak 
również wygłaszali prace na zjazdach i konferencjach w kraju 
i za granicą.

Klinika Rehabilitacji Psychiatrycznej powstała jako 
ostatnia struktura w obrębie Katedry Psychiatrii i Psychotera-
pii 1.10.2015 r. i  kierowana jest przez dr hab. n. med. Marka 
Krzystanka.

Klinika Rehabilitacji Psychiatrycznej zajmuje się rozwojem 
psychiatrii środowiskowej. W  oddziałach dziennych oprócz 
leczenia biologicznego prowadzone są programy psychotera-
peutyczne metodami: psychodynamiczną i poznawczo-beha-
wioralną. W obrębie Kliniki prowadzone jest wiele projektów 
badawczych – główne obszary zainteresowań to zastosowanie 
nowych technologii w psychiatrii oraz prace badawcze z ob-
szarów onkoseskuologii, kardioseksuologii, temperametal-
nych uwarunkowań zaburzeń schizofrenicznych i  uzależnień 
czynnościowych. Klinika koordynuje badania epidemiologicz-
ne uzależnień behawioralnych na terenie województwa ślą-
skiego. Kierownik Kliniki, dr hab. n. med. Marek Krzystanek był 
pomysłodawcą, autorem grantu i  głównym badaczem w  ba-
daniu klinicznym dotyczącym stworzenia platformy telepsy-
chiatrycznej do leczenia pacjentów psychiatrycznych. Obecnie 
w  Klinice projekt jest rozwijany w  postaci centrum doskona-
lenia telemedycznego, obejmującego szkolenia stacjonarne 
i  mobilne jak również badania telepsychiatryczne w  obsza-
rze psychiatrii oraz psychogeriatrii i  zaburzeń psychicznych 
w chorobach przewlekłych. W Klinice prowadzone są ponadto 
prace nad zastosowaniem komputerowych treningów kogni-
tywnych w leczeniu zaburzeń poznawczych w psychiatrii, jak 
również we współpracy z  oddziałami kardiologii i  chirurgii 
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miejsca

pracownia 
elektrowstrząsów Klinika Rehabilitacji Psychiatrycznej 

oddziały dzienne poradnie

poradnia leczenia 
zaburzeń nerwicowych

poradnia 
zdrowia psychicznegooddział nerwicowy oddział rehabilitacji 

psychiatrycznej 

naczyniowej – u  pacjentów ze schorzeniami somatycznymi. 
Podjęta została ponadto współpraca z ośrodkiem zajmującym 
się tworzeniem rzeczywistości wirtualnej, aby badać możli-
wości leczenia zaburzeń psychicznych z  użyciem okularów 
3D. Rozpoczęto również nowatorskie badania nad aktywno-
ścią układu nerwowego autonomicznego w  schorzeniach 
psychicznych poprzez wyznaczenie termogramu i  określanie 
dynamicznej regulacji termoregulacji po zadziałaniu bodźca 
stresowego.

Przy Klinice Rehabilitacji Psychiatrycznej aktywnie działa 
Studenckie Koło Naukowe, którego opiekunem jest dr n. med. 
Krzysztof Krysta. Najważniejsze projekty badawcze, w których 
aktualnie biorą udział członkowie koła, to analiza dobowych 
zmian poziomu kortyzolu u  pacjentów leczonych z  powodu 
schizofrenii i zaburzeń lękowych, zastosowanie rzeczywistości 
wirtualnej w  terapii behawioralnej zaburzeń lękowych (jest 
to program realizowany we współpracy z  Polsko-Japońską 
Akademią Technik Komputerowych). Członkowie Koła zdobyli 
wiele nagród na konferencjach polskich i zagranicznych, mię-
dzy innymi na konferencjach organizowanych przez Uniwersy-
tet w Cambridge. W okresie letnim studenci Koła uczestniczą 
w praktykach wakacyjnych prowadzonych przez Bedfordshire 
Centre for Mental Health Research w Wielkiej Brytanii.

Klinika Psychiatrii i Psychoterapii, kierowana od 1.10.2015 
r. przez dr hab. n. med. Krzysztofa Kucię, prowadzi leczenie 
z  wykorzystaniem zarówno spektrum metod biologicznych, 
jak i  psychoterapeutycznych w  nurcie psychodynamicznym 
z  elementami psychodramy. Jako jednostka akredytowana 
prowadzi szkolenie rezydentów w zakresie psychiatrii.

Jednym z  istotnych nurtów poszukiwań badawczych re-
alizowanych w Klinice są badania asocjacyjne polimorfizmów 
genów układu glutaminergicznego oraz białek szoku cieplne-
go w  chorobach psychicznych, prowadzone we współpracy 
z Katedrą i Zakładem Genetyki Medycznej Wydziału Farmaceu-
tycznego SUM. Zainteresowanie rolą układu immunologiczne-
go w schizofrenii, a także badania asocjacyjne polimorfizmów 
genów kodujących cytokiny w patogenezie chorób psychicz-
nych zaowocowały licznymi oryginalnymi publikacjami w cza-
sopismach indeksowanych.

W  ramach jedynej funkcjonującej na Śląsku pracowni 
elektrowstrząsów prowadzone są prace zarówno nad łącznym 
stosowaniem EW oraz leków psychotropowych u  chorych 
z rozpoznaniem opornej na leczenie farmakologiczne depresji 
lub schizofrenii, jak i nad wykorzystaniem EW w grupie pacjen-
tów podwyższonego ryzyka, w niestandardowych stanach kli-
nicznych.

Pierwszym etapem projektu klinicznego, obejmującego 
wykorzystanie procedur neurochirurgicznych w  terapii leko-
opornych chorób psychicznych, jest wdrożenie w najbliższym 
czasie stymulacji nerwu błędnego do dostępnych w  Klinice 
Psychiatrii i Psychoterapii metod leczenia.

Odrębna tematyka eksploracji naukowej obejmuje oce-
nę stanu zdrowia psychicznego u pacjentów, którzy odzyskali 
wzrok po przeszczepie rogówki, z uwzględnieniem stosowanej 
immunosupresji. W  planach jest badanie epidemiologiczne, 
dotyczące występowania sezonowych zaburzeń afektywnych 
wśród chorych niewidomych oraz ze znacznie zaburzonym wi-
dzeniem.

We współpracy z  Akademią Wychowania Fizycznego 
w Katowicach przygotowywane jest badanie wpływu kontro-
lowanej hipoksji na mechanizmy obronne osobowości, emo-
cje i  funkcje poznawcze. Opracowanie nowoczesnego mo-
delu rehabilitacji funkcji poznawczych będzie przedmiotem 
współpracy z Wydziałem Inżynierii Biomedycznej Politechniki 
Śląskiej w Gliwicach oraz Akademią Wychowania Fizycznego.

Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Psychiatrii i  Psy-
choterapii działa od października 2016 r. Liczy ponad 30 
członków, a jego opiekunem jest dr n. med. Karolina Drzyzga. 
W trakcie realizacji jest 8 projektów o  interdyscyplinarnej te-
matyce, obejmujących m.in. różne aspekty zdrowia psychicz-
nego wśród pacjentów poddawanych przeszczepom orga-
nów, zjawisko aleksytymii u studentów polskich uczelni oraz 
analizę konsultacji psychiatrycznych w macierzystym szpitalu 
wieloprofilowym. <cuadrado>
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badaniaSchizofrenia
znaleziono czarną 
skrzynkę!
Dominika Narowska

Schizofrenia jest postępującą cho-
robą neuropsychiatryczną o nie do końca 
wyjaśnionym typie dziedziczenia. Duże 
nadzieje odszyfrowania podłoża mole-
kularnego, które wytyczyłoby ścieżki do 
pracy nad nowymi rozwiązaniami tera-
peutycznymi, pokładano w badaniach 
genetycznych. Niestety, przed erą GWAS 
(genom – wide association study), które 
połączyło ryzyko zachorowania na schi-
zofrenię z poszczególnymi miejscami w 
ludzkim genomie, ta dziedzina była nę-
kana przez brak dyscypliny statystycznej 
i liczne falstarty [1,2]. GWAS udowodniło, 
że większość wcześniejszych wniosków 
była błędna [3]. Na szczególną uwagę 
zasługuje badanie z 2014 r., w którym to 
wytypowano 108 miejsc (locus) związa-
nych ze zwiększonym ryzykiem zacho-
rowania na schizofrenię [4]. Niestety, nie 
udało się w nim wyodrębnić jednego, 
konkretnego genu wyraźnie wiążącego 
się ze zwiększeniem ryzyka zachoro-
wania na schizofrenię. Udało się to dwa 
lata później grupie naukowców z trzech 
ośrodków klinicznych: Stanley Center for 
Psychiatric Research w Broad Institute, 
Harvard Medical School i Boston Childre-
n’s Hospital. Wyniki swoich badań opisali 
w artykule, który ukazał się w lutowym 
numerze “Nature”.

Sekar et al.[5] odkryli, że z ryzykiem 
zachorowania na schizofrenię najmoc-
niej związany jest region kodujący głów-
ny układ zgodności tkankowej (MHC). 
Obszar ten znajduje się na chromosomie 

6 i zawiera geny zaangażowane w regu-
lację nabytej odpowiedzi immunologicz-
nej. W obrębie MHC najsilniejsze ryzyko 
zachorowania na schizofrenię wiąże się 
z sekwencją DNA zawierającą gen C4 
(OMIMM 120810), kodujący jedno z bia-
łek układu dopełniacza.

U ludzi C4 jest obecne w postaci 
dwóch odrębnych genów: C4A i C4B. 
Geny te posiadają swoje krótkie i dłu-
gie wersje, które determinuje brak lub 
obecność cząsteczek ludzkiego endo-
gennego retrowirusa (HERV). Sekar et al. 
dokładnie opracowali metodę, w której 
zmierzyli liczbę kopii danego genu, jego 
długość oraz obecność sekwencji HERV i 
sprawdzili jego korelację z ryzykiem wy-
stąpienia schizofrenii. Najważniejszym 
wnioskiem płynącym z tego badania 
była zależność zwiększonego ryzyka 
schizofrenii od zwiększonej ekspresji 
C4A. Naukowcy nie poprzestali na tym 
założeniu i poszli krok dalej, powiązując 
tę zależność ze zjawiskiem przycinania 
połączeń synaptycznych, które jest jed-
nym z etapów dojrzewania mózgu [5]. 
Na podstawie modelu mysiego udo-
wodniono, że zmniejszona ekspresja C4 
powodowała zmniejszenie natężenia 
przycinania połączeń synaptycznych. 
Na tej podstawie wysnuli hipotezę, że 
zwiększona ekspresja C4A u chorych na 
schizofrenię jest związana ze wzmożo-
nym przycinaniem połączeń synaptycz-
nych. Interesujący jest fakt, iż badania 
mózgów osób dotkniętych schizofrenią 

wykazały u nich zredukowaną ilość połą-
czeń synaptycznych [6,7].

Być może Sekar et al. nareszcie wy-
tyczyli ścieżkę do poznania molekularnej 
etiologii schizofrenii. Mamy nadzieję, że 
zapoczątkuje ona nową erę psychofar-
makoterapii i stanie się inspiracją dla in-
nych naukowców starających się zrozu-
mieć biologię chorób psychicznych [9]. 
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raportbadania Schizofrenia
Leki długodziałające szansą  
na powrót do aktywności  
zawodowej i społecznej*

Wielowymiarowy charakter 
schizofrenii, wpływający na zdolność 
jasnego myślenia, wyrażania emocji czy 
relacje z  innymi  sprawia, że z  każdym 
miesiącem choroba ta konsekwentnie 
wyklucza młodych ludzi z życia zawodo-
wego, upośledzając ich funkcje poznaw-
cze i  uniemożliwiając pełne funkcjono-
wanie w  społeczeństwie. Schizofrenia 
jest jednak doświadczeniem obciążają-
cym również najbliższe otoczenie osoby 
nią dotkniętej. Na długofalowe skutki 
schizofrenii i trudną sytuację opiekunów 
szczególną uwagę zwracają autorzy 
Raportu „Schizofrenia. Rola opiekunów 
w kreowaniu współpracy”.

Opiekun w procesie  
leczenia

Zaangażowanie rodziny i  ciężar 
opieki nad chorymi na schizofrenię jest 
ogromnym wyzwaniem dla systemu 
opieki psychiatrycznej. Jak wynika z Ra-
portu, na każdego pacjenta ze zdiagno-
zowaną schizofrenią przypada około 
10 osób z  jego najbliższego otoczenia, 
które bezpośrednio dotknięte są konse-
kwencjami choroby.  Większość z nich to 
osoby w średnim wieku, aktywne zawo-

50 mln chorych na świecie , 385 tys. osób w Polsce, w tym – 185 tys. 

nieotrzymujących właściwego leczenia.  To szacunkowe dane obrazujące liczbę osób 

chorych i leczonych z powodu schizofrenii, przytoczone w Raporcie „Schizofrenia. Rola 

opiekunów w kreowaniu współpracy”.

dowo, które poświęcają na opiekę nad 
chorym średnio 34 godziny tygodniowo.  
78% opiekunów to kobiety, najczęściej 
matki, które niejednokrotnie łączą opie-
kę nad bliskim z aktywnością zawodową 
(68%). 

Opiekunowie dźwigają materialne, 
emocjonalne i  społeczne konsekwencje 
choroby. Większość opiekunów pomaga 
w pracach domowych (79%), w przygo-
towaniu posiłków (77%), a także wspiera 
swoich podopiecznych finansowo (72%).  
To na najbliższych spoczywa obowią-
zek kontroli regularnego przyjmowania 
leków, który – zdaniem samych opieku-
nów – jest jednym z  najtrudniejszych 
zadań. 

Mimo ogromnej roli rodziny w pro-
cesie leczenia, funkcjonujący w  Polsce 
model opieki nad chorymi ze schizofre-
nią nie jest doskonały i prowadzi do wie-
lu negatywnych skutków. Obciążenia, 
pogorszenie wzajemnych relacji w  ro-
dzinie, destabilizacja życia na skutek na-
wrotów choroby, wyraźny spadek jakości 
życia w  sferze zdrowia psychicznego – 
prowadzą do dyskryminacji opiekunów 
i  wykluczenia ich z  życia społecznego. 
Zaangażowanie, poświęcenie oraz wy-
rzeczenia sprawiają z  kolei, że opieku-

nowie żyją w  ciągłym stresie. W  efekcie 
– 12-18% spośród opiekunów jest na 
granicy depresji,  a  co czwarty– wyma-
ga pomocy specjalisty.  Często mówi się, 
że opiekunowie osób ze schizofrenią są 
tzw. „cichymi pacjentami”.

Leki długodziałające 
a poprawa jakości życia

Szansą na odciążenie opiekunów 
oraz jednocześnie poprawę jakości życia 
pacjentów jest stosowanie leków o prze-
dłużonym uwalnianiu (LAI – long-acting 
antipsychotic injections). Wdrożenie le-
czenia technologią LAI w znaczący spo-
sób redukuje stres i niepokój opiekunów, 
zwalniając ich z codziennego obowiązku 
przypominania chorym o  stosowaniu 
się do zaleceń lekarskich i  negocjowa-
nia z nimi przyjęcia kolejnej dawki leku.  
Preparaty długodziałające niosą tak-
że szereg korzyści dla chorych. Przede 
wszystkim zmniejszają ryzyko nagłego 
odstawienia leku czy przedawkowania, 
pozwalają pacjentowi przerwać rutynę 
codziennego przyjmowania określonej 
ilości tabletek,  zapewniając jednocze-
śnie, że podany lek będzie się utrzymy-
wał w organizmie chorego do momentu 
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podania kolejnej dawki. Stabilne stę-
żenie substancji czynnej w  organizmie, 
daje jednocześnie pewność, iż leczenie 
przeciwpsychotyczne jest najbardziej 
skuteczne. 

Zastosowanie LAI pozwala nawet 
o  60% zmniejszyć ryzyko hospitalizacji, 
znacząco ograniczając liczbę rehospi-
talizacji pacjentów dotkniętych schizo-
frenią.  Stosowanie leków długodzia-
łających korzystnie wpływa również 
na poprawę jakości życia chorych, ich 
powrót do aktywności społecznej i  za-
wodowej. Co więcej, wdrożenie leczenia 
długodziałającego we wczesnym etapie 
choroby pozwoliłoby na utrzymanie 
chorych w  społeczeństwie. Osoby ze 
schizofrenią, otrzymując tę formę terapii 
mogą z  powodzeniem pracować, uczyć 
się i być aktywnymi społecznie.

Ile kosztuje leczenie  
schizofrenii?

Co istotne, dostępność do leków 
długodziałających, poza bezpośrednimi 
korzyściami klinicznymi, generuje rów-
nież znaczne ograniczenia kosztów po-
średnich związanych z  chorobą, takich 
jak niezdolność do pracy czy świadcze-

nia rentowe. Jak wskazują dane zawarte 
w  Raporcie, schizofrenia plasowana jest 
dziś na pierwszym miejscu w rankingach 
jednostek chorobowych powodujących 
niezdolność do pracy oraz na czwartym 
w  wydatkach na świadczenia.  Łączne 
wydatki ZUS związane ze schizofrenią 
wynoszą 1,1 mld złotych rocznie (dane 
za 2013 r.), natomiast koszty całkowi-
te przeznaczane na leczenie oscylują 
w  okolicach 3,1 mld złotych (dane za 
2013 r.).  Co istotne, wydatki na świad-
czenia medyczne związane z  leczeniem 
pacjentów ze stwierdzoną schizofrenią 
każdego roku wzrastają. Pomiędzy ro-
kiem 2010 a  2014 zanotowano prawie 
15% wzrost wydatków z poziomu 485,34 
mln zł (2010 r.) do 557,12 mln zł (2014 r.). 

Poza kosztami bezpośrednimi, 
schizofrenia skutkuje również spad-
kiem produktywności spowodowanym 
nieobecnością w  pracy, zmniejszoną 
wydajnością, koniecznością korzysta-
nia z  pomocy państwa (renty z  tytułu 
trwałej i  częściowej niezdolności do 
pracy) czy przedwczesnym zgonem 
oraz opieką nieformalną ze strony osób 
trzecich.  Liczba zwolnień lekarskich 
związanych ze schizofrenią z  roku na 
rok rośnie. W  2012 roku wydano 26852 

zaświadczeń lekarskich, z  kolei w  2014 
roku – już ponad 27 tysięcy.  Dane przy-
toczone w  Raporcie wskazują także, że 
około 15% zdiagnozowanych pacjentów 
ze schizofrenią otrzymało przynajmniej 
jedno zwolnienie lekarskie.  Wraz z liczbą 
zaświadczeń lekarskich rośnie również 
liczba dni absencji w pracy. W 2012 roku 
było to ogółem 591.455 dni, natomiast 
w 2014 roku – już 610.895. 

Spadek produktywności pacjentów 
powoduje istotne wydatki po stronie bu-
dżetu państwa. Największy udział w wy-
płatach ZUS z powodu schizofrenii mają 
renty z tytułu niezdolności do pracy oraz 
renty socjalne, które w 2013 roku stano-
wiły odpowiednio 74,4% (827.785 tys. zł) 
oraz 22,7% (252.647 tys. zł) wydatków 
ZUS na schizofrenię ogółem.  Skala orze-
czonych świadczeń również jest ogrom-
na. W 2014 roku blisko 16 tysiącom osób, 
u których rozpoznano schizofrenię, przy-
znano renty z  tytułu niezdolności do 
pracy (całkowitej lub częściowej).  Wy-
dane zostały również 1192 orzeczenia 
pierwszorazowe oraz 14.608 orzeczeń 
ponownych.  Najwięcej, bo ponad po-
łowę wydawanych orzeczeń stanowiły 
orzeczenia o całkowitej niezdolności do 
pracy. 

SYLWETKA CHOREGO 2

NIE PRACUJE

sytuacja  
zawodowa

przed 
diagnozą 

po 
diagnozie: 

wiek

stan
cywilny

pierwsze 
symptomy

postawienie 
diagnozy

55% 
wolny

61% 
renta

wykształcenie

56% 
średnie*

65%
pracowało

(średnio  
10 lat)

29 lat  
(mediana)

1 rok 
(mediana)

43 lata  
(mediana)

w wieku

85%    

15%
PRACUJE

WIĘKSZOŚĆ OSÓB W WYNIKU CHOROBY TRACI SWOJE STANOWISKA PRACY

CHOROBA LUDZI MŁODYCH

dotyka ponad

ludzi na świecie 1

to pacjenci  
niezdiagnozowani

z czego
według szacunków,
liczba chorych 
w Polsce może wynosić
nawet  385 000

SCHIZOFRENIA SKRACA ŻYCIE  
– średnio o 10–20 lat 3

samobójstwo jest przyczyną  
śmierci 5–10% pacjentów  
dotkniętych schizofrenią

chorzy mają zwiększone  
ryzyko chorób układu  
krążenia i układu  
oddechowego

stosunkowo dużo  
pacjentów dotkniętych  
jest innymi chorobami  
przewlekłymi

* w wyniku pojawienia się symptomów we wczesnym okresie dużej części chorych nie uda się ukończyć wyższej edukacji.
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Powyższe liczby wyraźnie obrazują 
skalę obciążeń finansowych, jaką obar-
czony jest funkcjonujący obecnie system 
opieki nad osobami ze schizofrenią. Zda-
niem ekspertów, z uwagi na brak rozwi-
niętej opieki środowiskowej nad chorymi 
na schizofrenię w polskim systemie opie-
ki zdrowotnej i ogromne zaangażowanie 
w proces leczenia rodziny chorego, pol-
ska psychiatria wymaga dziś szerszego 
udostępnienia leków długodziałających, 
które od kilku lat są standardem opieki 
we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Dostęp do nowoczesnych 
terapii w Polsce

Niestety, mimo udowodnionych 
korzyści terapeutycznych oraz oszczęd-
ności dla budżetu państwa, użycie aty-
powych leków przeciwpsychotycznych 
o  przedłużonym uwalnianiu nie jest 
obecnie rozpowszechnione w  praktyce 
klinicznej, co ma bezpośredni związek 
z  ograniczeniami refundacyjnymi. Jak 
podkreślają specjaliści z  Polskiego To-
warzystwa Psychiatrycznego, od wielu 
lat żaden nowy lek przeciwpsychotyczny 
nie został wprowadzony na listę leków 
refundowanych. 

SCHIZOFRENIA MA WPŁYW NA CAŁE OTOCZENIE CHOREGO

opiekun chorego 
ze schizofrenią to często  
„cichy pacjent”, z pierwszymi  
objawami depresji

schizofrenia bliskiej  
osoby to największe  
źródło stresu  
w życiu opiekunów

opiekunów jest  
na granicy depresji, 
a co 4. opiekun wymaga 
pomocy specjalisty

OPIEKUN  
– cichy pacjent 6

wynosi wsparcie finansowe, 
jakie opiekunowie udzielają 
swoim bliskim

569 zł 
miesięcznie

średnio

wsparcie 
chorego

> 88%  
kontrola leczenia  
i stosowania się do 
zaleceń lekarskich

> 79% 
pomoc w pracach 
domowych

> 77% 
przygotowywanie 
posiłków

aktywność
zawodowa

68%
pracuje

chorych mieszka 
ze swoim opiekunem

relacja 
z chorym

46 %  
rodzic

26 %  
partner(ka)

SYLWETKA OPIEKUNA 5

 
płeć

78%
kobieta

wiek

51 lat
(mediana)

opiekunów pokrywa  
część kosztów chorych

W Polsce są zarejestrowane i refun-
dowane tylko niektóre z  leków długo-
działających, jednak niekoniecznie te, 
które są najbardziej akceptowane przez 
pacjentów. Wciąż jesteśmy daleko od 
międzynarodowych standardów lecze-
nia. W czasie, gdy w Europie już za chwi-
lę pacjenci będą mieli dostęp do leków 
stosowanych raz na kwartał, w  Polsce 
nadal brakuje refundacji preparatów po-
dawanych raz na miesiąc. Zmiana zasad 
refundacji oraz dopuszczenie na nasz 
rynek nowych leków długodziałających, 
które z  powodzeniem są przepisywane 
za granicą, byłoby dużym wsparciem dla 
polskich pacjentów. Co istotne, nowe 
rozwiązania mogłyby wpłynąć również 
na oszczędności wydatków po stronie 
państwa i ograniczenie kosztów społecz-
no-ekonomicznych związanych z choro-
bą. <cuadrado>

* Opracowanie Instytutu Ochrony Zdrowia 
na podstawie treści raportu „Schizofrenia. Rola 
opiekunów w  kreowaniu współpracy”. Komen-
tarza merytorycznego do treści raportu udzielili: 
prof. dr hab. n. med. Marcin Wojnar, kierownik 
Katedry i Kliniki Psychiatrycznej Warszawskiego 
Uniwersytetu Medycznego, dr Marek Balicki, były 
minister zdrowia, kierownik Centrum Zdrowia 
Psychicznego przy Szpitalu Wolskim w  Warsza-
wie, ks. Arkadiusz Nowak, prezes fundacji Insty-
tut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej.

Raport „Schizofrenia. Rola opiekunów 
w kreowaniu współpracy” został opracowany 
we współpracy z  Instytutem Praw Pacjenta 
i Edukacji Zdrowotnej, na zlecenie firmy Jans-
sen-Cilag Polska. Publikacja jest częścią kam-
panii edukacyjnej Instytutu Ochrony Zdrowia 
dedykowanej schizofrenii.
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Schizofrenia to przewlekła, 
ciężka i powodująca znaczną 

niesprawność choroba psy-
chiczna, która dotyka około 1% 
populacji, zaś jej nawrotowość 

wynosi około 75%. Podstawową 
metodą leczenia schizofrenii 

pozostają klasyczne i atypowe 
leki przeciwpsychotyczne. Ocenia 

się, że dobrą odpowiedź na le-
czenie uzyskuje 40-50% pacjen-

tów, częściową poprawę osiąga 
kolejne 30-40%, co oznacza, że 
około 20% chorych nie reaguje 

na zastosowane leczenie (1). 
Nie dziwi więc fakt stałego  

poszukiwania nowych metod  
leczenia tej choroby.

GABA
Kwas γ-aminomasłowy (gamma-

-aminobutyric acid, GABA) to organiczny 
związek chemiczny z  grupy aminokwa-
sów, który pełni funkcję głównego neu-
roprzekaźnika o  działaniu hamującym 
w  układzie nerwowym. W  mózgu czło-
wieka, w przeciwieństwie do neuronów 
dopaminergicznych oraz serotoniner-
gicznych, neurony GABA-ergiczne nie 
tworzą wyodrębnionych szlaków, są na-
tomiast rozmieszczone we wszystkich 
strukturach ośrodkowego układu ner-
wowego. Synteza GABA zachodzi w mó-
zgu, gdyż GABA nie przechodzi przez 
barierę krew-mózg. Prekursorem w  tym 
procesie jest kwas glutaminowy, który 
ulega dekarboksylacji pod wpływem 
dekarboksylazy kwasu glutaminowego 
(glutamate decarboxylase, GAD) w obec-
ności witaminy B6. Powstały GABA jest 
magazynowany w  pęcherzykach sy-
naptycznych, skąd w razie potrzeby jest 
uwalniany do szczeliny synaptycznej. 
Szybki transport GABA z  powrotem do 
neuronu presynaptycznego zapewnia 
transporter GABA (GABA transporter, 
GAT), gdzie następnie GABA jest meta-
bolizowany i resyntezowany.

Receptory dla GABA
Wyróżnia się trzy typy receptorów 

dla GABA: 1) GABAA, 2) GABAB oraz 3) 
GABAC. Receptory GABAA i  GABAC są 
jonotropowe, a  receptor GABAB – me-
tabotropowy. Najlepiej poznano bu-
dowę i  funkcję receptorów GABAA. Są 
one istotne w  kontekście omawianego 
tematu, gdyż znajduje się na nich miej-
sce wiążące benzodwuazepiny. Leki 
z tej grupy są modulatorami aktywności 
tego receptora, a  po związaniu z  nim 
powodują silniejszą reakcję na przyłą-
czenie GABA (otwarcie kanału dla jonów 
chlorkowych). Receptory GABAA różnią 
się między sobą budową, co wpływa na 
różną ich wrażliwość na działanie ben-
zodwuazepin, jednak szczegółowe omó-
wienie tego zagadnienia wykracza poza 
zakres niniejszej pracy. Receptor GABAB 
jest związany z  białkiem G, zaś jego ak-
tywacja prowadzi do otwarcia kanałów 
dla jonów potasowych, chlorkowych lub 
aktywacji cyklazy adenylowej. Znanym 
agonistą tego receptora jest baklofen, 
lek o działaniu miorelaksacyjnym. Z do-
tychczasowych wyników badań wynika, 
że nie wywiera on korzystnego wpływu 
(w  monoterapii lub w  leczeniu skoja-
rzonym z  lekami przeciwpsychotyczny-
mi) na nasilenie objawów schizofrenii, 
a  może wręcz nasilać objawy psycho-
tyczne. Receptor GABAC został wyodręb-
niony niedawno, w związku z czym brak 
jest badań na temat jego roli w  schizo-
frenii.

Rola GABA w etiopatogene-
zie schizofrenii

Wyniki licznych badań potwierdza-
ją, że dysfunkcje w  układzie GABA od-
grywają ważną rolę w  etiopatogenezie 
i przebiegu schizofrenii. Bardzo szczegó-
łowe omówienie tych zjawisk znajduje 
się w publikacji autorstwa Wassef i wsp. 
(2), poniżej przedstawione zostanie pod-
sumowanie najważniejszych danych. 
Neurony GABA-ergiczne modulują ak-
tywność dopaminergicznych neuronów 
szlaków mezolimbicznego oraz mezo-
kortykalnego. W  przebiegu schizofrenii 
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dochodzi do zmian aktywności neuro-
nów tych szlaków, co wiąże się z  roz-
wojem objawów pozytywnych oraz ne-
gatywnych. W  badaniach pośmiertnych 
wykazano, że w mózgach osób chorych 
na schizofrenię dochodzi do niepra-
widłowości strukturalnych neuronów 
GABA-ergicznych w  różnych częściach 
mózgu, np. w obrębie kory (co wiąże się 
z takimi następstwami jak zjawisko nad-
miernego włączania (overinclusiveness) 
oraz dezorganizacja myślenia) lub ukła-
du limbicznego (w którym zachodzi m.in. 
przetwarzanie emocji, czego przejawem 
może być typowy dla schizofrenii blady 
lub niedostosowany afekt). Zaburzenia 
aktywności neuronów GABA-ergicznych 
mogą prowadzić do dysfunkcji poznaw-
czych, gł. w zakresie pamięci operacyjnej 
(3). Brak jest jednoznacznych dowodów 
na znaczenie różnych wariantów gene-
tycznych receptorów GABA, postuluje 
się natomiast udział epigenetycznej 
dysregulacji genu GAD (kodującego de-
karboksylazę kwasu glutaminowego) 
w etiopatogenezie schizofrenii (4).

Zastosowanie 
benzodiazepin 
w leczeniu schizofrenii

Uwzględniając udowodnioną rolę 
zaburzeń strukturalno-funkcjonalnych 
układu GABA-ergicznego w etiopatoge-
nezie schizofrenii, nasuwa się pytanie 
o  możliwość zastosowania benzodiaze-
pin w  leczeniu tej choroby. Przez długi 
czas obowiązywał pogląd, iż leki te mają 
jedynie działanie objawowe, gł. uspoka-
jające, przeciwlękowe oraz nasenne. Od 
dawna znana jest również wysoka sku-
teczność i  szybki efekt działania leków 
z tej grupy w leczeniu katatonii. Dostęp-
ne obecnie dane wskazują, że benzodia-
zepiny mogą być skuteczne w  leczeniu 
objawów pozytywnych oraz negatyw-
nych, chociaż ich przewlekłe stosowanie 
może się wiązać z typowymi działaniami 
niepożądanymi, takimi jak nadmierna 
sedacja oraz rozwój tolerancji (5). Prak-
tyka kliniczna pokazuje, że wielu pacjen-
tów chorych na schizofrenię przyjmuje 
przewlekle benzodwuazepiny w  stałej 
dawce, nie rozwija tolerancji wobec tych 
leków, a  niewielkie nawet zmniejszenie 
dawki może powodować gwałtowne 
dekompensacje w  postaci zaostrzenia 

objawów psychotycznych.
Poniżej przedstawiono podsumo-

wanie najważniejszych badań nad uży-
ciem benzodiazepin jako potencjalizacji 
leczenia przeciwpsychotycznego. Nale-
ży zwrócić uwagę na fakt, że większość 
z  tych badań jest dość stara, zwykle 
obejmuje grupy o  niewielkiej liczebno-
ści, stąd trudność w sformułowaniu jed-
noznacznych związków. Brak jest badań, 
które oceniałyby wpływ benzodiazepin 
na zaburzenia poznawcze, powszechnie 
występujące w przebiegu schizofrenii.

W 1991 r. Wolkowitz i Pickar opubli-
kowali podsumowanie badań nad zasto-
sowaniem benzodiazepin w  monotera-
pii (14 badań) lub w skojarzeniu z lekami 
przeciwpsychotycznymi (16 badań) (6). 
Autorzy stwierdzili dużą zmienność od-
powiedzi na leczenie, ogólnie od 30 do 
50% pacjentów uzyskiwało poprawę sta-
nu psychicznego. Większą skuteczność 
obserwowano w  przypadku leczenia 
skojarzonego. U  większości pacjentów 
dominowała skuteczność w  zakresie ła-
godzenia psychotycznego pobudzenia, 
ale odnotowano również przypadki bez-
pośredniego działania przeciwpsycho-
tycznego. Lepszą odpowiedź na leczenie 
stwierdzano u pacjentów przyjmujących 
większe dawki leków. Wreszcie, u części 
pacjentów efekt terapeutyczny rozwijał 
się szybko, ale często też nagle ustępo-
wał po upływie kilku tygodni leczenia. 
Hollister i  wsp. potwierdzili, że benzo-
diazepiny w  połączeniu z  lekami prze-
ciwpsychotycznymi mogą zwiększać 
ich działanie chroniące przed nawrotem 
psychozy (7). Nie ma zgodności co do 
tego, które benzodiazepiny mogą być 
najskuteczniejsze. Niektórzy autorzy po-
stulują stosowanie benzodiazepin o du-
żej sile działania (np. lorazepam, klona-
zepam, alprazolam) (8), podczas gdy inni 
uznają przewagę leków słabszych, ale 
długodziałających (9). Delini-Stula i wsp. 
stwierdzili, że analizując dostępne bada-
nia kliniczne nie można jednoznacznie 
potwierdzić lub wykluczyć skuteczności 
benzodwuazepin w  leczeniu schizo-
frenii, chociaż jednocześnie podkreślili 
obserwowaną w  niektórych badaniach 
poprawę w zakresie objawów pozytyw-
nych i  negatywnych (10). Choć ich wy-
niki pozostają niejednoznaczne, prace 
Easton i wsp. (11) oraz Wolkowitz i wsp. 
(12) mogą wskazywać na skuteczność 
benzodiazepin w  augmentacji leków 

przeciwpsychotycznych u  pacjentów ze 
schizofrenią oporną na leczenie. Bardzo 
interesujące wyniki zostały opublikowa-
ne przez Carpenter i wsp. (13). W grupie 
53 pacjentów ze schizofrenią lub za-
burzeniem schizoafektywnym w  chwili 
stwierdzenia zaostrzenia schizofrenii (po 
wcześniejszym przerwaniu dotychczaso-
wego leczenia) włączano diazepam (30 
mg/dobę), flufenazynę (15 mg/dobę) 
lub placebo. Zarówno diazepam, jak i flu-
fenazyna były skuteczniejsze od placebo 
w zakresie zapobiegania narastaniu ob-
jawów zaostrzenia psychotycznego, nie 
stwierdzono przy tym różnic pomiędzy 
oboma lekami.

Podsumowanie
Dostępne dane wskazują, że zabu-
rzenia w  obrębie układu GABA-er-
gicznego są istotnym elementem 
w  procesach rozwoju i  przebiegu 
schizofrenii. Istotne jest zatem pyta-
nie o  zasadność (i  możliwość) prze-
wlekłego stosowania benzodiaze-
pin w  terapii schizofrenii. Chociaż 
wyniki dostępnych badań nie są 
jednoznaczne, to większość z  nich 
wskazuje, że benzodiazepiny mają 
nie tylko działanie objawowe, ale że 
w  połączeniu z  lekami przeciwpsy-
chotyczmi mogą potencjalizować 
ich działanie i zwiększać skuteczność 
leczenia objawów pozytywnych, ne-
gatywnych, a  być może również za-
burzeń poznawczych w  schizofrenii. 
Niezależnie od możliwych korzyści, 
należy jednak pamiętać o  potencjal-
nym ryzyku nadużywania, uzależ-
nienia oraz innych typowych dzia-
łań niepożądanych (np. nadmiernej 
senności oraz zwiększonym ryzyku  
upadków). <cuadrado>
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Trazodon, czyli 
dawka x postać x wskazanie

Przemysław Bieńkowski

Wprowadzenie

Znany psychiatrom od de-
kad trazodon jest lekiem prze-
ciwdepresyjnym działającym na 
kilka układów przekaźnikowych 
w sposób bardzo wyraźnie zależ-
ny od dawki. Dawka determinuje 
profil psychotropowy trazodonu. 
I  odwrotnie – rozpatrując wska-
zania do stosowania leku (za-
burzenia snu, depresja, zespoły 
lękowe w  przebiegu depresji), 
trzeba poważnie zastanowić się, 
tak nad wstępną, jak i  docelową 
dawką. “Przypadek” trazodonu 
jest interesujący także ze wzglę-
du na zróżnicowanie dostępnych 
postaci farmaceutycznych. Kilka 
postaci leku (w  tym zarejestro-
wane w Polsce CR i XR) sprawia, 

Prostując zakola 
farmakologii
Przypadek trazodonu 
Cz. 5

że lekarz może zetknąć się ze sto-
sowaniem trazodonu w  różnych 
dawkach, z  różną częstotliwo-
ścią i  w  zasadniczo odmiennych 
wskazaniach.

Powszechnie przyjmuje się, 
że podawanie trazodonu w  niż-
szych dawkach sprzyja induk-
cji snu i  działa uspokajająco. 
W  wyższych dawkach lek działa 
przeciwdepresyjnie. Efekt uspo-
kajający i  nasenny nie znika 
jednak ze wzrostem dawki. Sto-
sując odpowiednią postać leku 
„na sen”, efekty uspokajające 
i  nasenne można zogniskować  
w  czasie. Służy do tego postać 
CR, której czas działania wynosi 
ok. 8-12 h. 

Do terapii depresji można 
wykorzystać obie postaci – sto-
sowaną dwa razy na dobę postać 
CR i  opracowaną do stosowania 
raz na dobę postać XR (Tabela 1). 
Tu kluczową rolę odgrywa daw-
ka, o czym poniżej.
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Farmakodynamika, czyli
receptorologia trazodonu

Trazodon dość zasadniczo różni się 
od leków z  grupy SSRI mechanizmem 
działania. Bywa nazywany lekiem mul-
tifunkcjonalnym (multimodalnym), co 
odnosi się do mechanizmu działania 
obejmującego kilka układów przekaź-
nikowych i  receptorowych. Zwiększenie 
dawki sprawia, że molekuły leku „za-
lewają” kolejne mechanizmy działania 
– receptory serotoninowe, receptory 
adrenergiczne, receptory histaminowe 
i wreszcie transportery dla serotoniny, co 
przekłada się na zmianę lub poszerzenie 
spektrum terapeutycznego (Ryc. 1).

Już małe dawki trazodonu (50–75 
mg) wystarczają do zablokowania recep-
torów serotoninowych 5HT2 oraz części 
receptorów alfa1-adrenergicznych i  re-
ceptorów histaminowych H1. W  więk-
szych dawkach, lek zaczyna blokować 
transportery dla serotoniny, ogranicza-
jąc wychwyt zwrotny tego przekaźnika 
i  zwiększając stężenie serotoniny w  sy-
napsach. Ujmując rzecz całościowo, 
mamy do czynienia z lekiem typu SSRI+, 

a  właściwie – dla szczególarzy – +SSRI, 
ponieważ ze wzrostem dawki najpierw 
pojawiają się dodatkowe efekty recep-
torowe. 

To, że blokada receptorów 
serotoninowych 5-HT2 jest 
względnie niezależną od dawki 
cechą leku, przekłada się na 
wyciśnięcie z układu serotoni-
nergicznego wartości dodanej:

n blokowania receptorów sero-
toninowych, których pobu-
dzać nie należy, czyli 5-HT2, co 
lubią robić SSRI i SNRI, 

n wtórnego, do zablokowania 
wychwytu serotoniny, pobu-
dzenia “dobrych” receptorów 
dla serotoniny (np. 5-HT1), tak  

 
jak SSRI i SNRI.

Blokowanie receptorów 5-HT2 
sprawia, że stosowanie leku 
wiąże się z relatywnie niskim 
ryzykiem dysfunkcji seksual-
nych i dodatkowym działaniem 
przeciwlękowym.

Farmakokinetyka trazodonu

Większość cech farmakokinetycz-
nych trazodonu nie stwarza istotnych 
problemów klinicznych. Trazodon do-
brze wchłania się po podaniu doustnym, 
a pokarm może nawet poprawiać wchła-
nianie leku. Uwaga, dla postaci długo-
działającej, oznaczanej jako XR, posiłek 
z dużą zawartością tłuszczu może zwięk-
szyć maksymalne stężenie leku prawie 
dwukrotnie. Dobra penetracja bariery 
krew-mózg gwarantuje efekt psychotro-
powy. 

rycina 1A

transportery 
serotoninowe 
nie blokowane

brak wyraźnego 
działania przeciw-
-depresyjnego

dodatkowe efekty 
receptorowe - tak

działanie uspoka-
jające i nasenne 
włączone.

mniejsza 
dawka

trazodonu

rycina 1b

transportery 
serotoninowe 
blokowane

działanie 
przeciwdepresyjne 
włączone

dodatkowe efekty 
receptorowe - tak

działanie uspoka-
jające i nasenne 
włączone

większa 
dawka

trazodonu
(>300 mg/d)

leki
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Jak większość leków przeciwdepre-
syjnych, trazodon jest metabolizowa-
ny w  wątrobie. Metabolizm trazodonu 
mogą hamować typowe inhibitory me-
tabolizmu wątrobowego – ketokonazol 
i  SSRI, a  przyspieszać typowy induktor 
metabolizmu, karbamazepina. Okres 
biologicznego półtrwania trazodonu CR 
jest dość krótki (8-12 h) i  sprzyja stoso-
waniu leku w  terapii zaburzeń snu. Ina-
czej sprawa ma się z terapią depresji, do 
leczenia której lepiej nadaje się postać 
o długim czasie uwalniania (XR), działają-
ca do 24 h i przeznaczona do podawania 
raz na dobę. Co można zyskać stosując 
trazodon XR? Poza zmniejszeniem czę-
stotliwości podawania leku, ogranicze-
nie górek i dołków stężenia, bardziej ty-
powych dla postaci CR. 

W kilku badaniach klinicznych uda-
ło się wyznaczyć minimalne osoczo-
we stężenie terapeutyczne trazodonu. 
Stężenie to w  leczeniu depresji wynosi 
600–700 ng/ml. Co ważne, przekrocze-
nie tego stężenia wymaga stosowania 
dawek >150 mg/d. Dawka 150 mg/d dla 
znaczącej części pacjentów z ciężkim ze-
społem depresyjnym będzie zbyt niska. 
W zgodzie z powyższym pozostają wyni-

Piśmiennictwo:
Bieńkowski P. Przypadek trazodonu. cz. 1-4. 
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ki niedawnej analizy porównawczej da-
wek ekwiwalentnych leków przeciwde-
presyjnych (artykuł Hayasaka i  wsp. był 
omawiany na łamach Psychiatry). Dawką 
porównywalną terapeutycznie do dawki 
40 mg/d fluoksetyny jest dla trazodonu 
dawka ok. 400 mg/d. (A przecież dawka 
40 mg nie jest maksymalną dawką dobo-
wą fluoksetyny...)

Podsumowanie
Zamiast przegadanego podsumo-

wania - Tabela 1. Krótka i  praktyczna, 
mam nadzieję.

Artykuł jest podsumowa-
niem cyklu 4 artykułów opu-
blikowanych na łamach Psy-
chiatry w 2015 r. 

Tekst sponsorowany przez firmę 
Angelini Polska.

tabela 1

Postać leku Wskazania, częstość podawania

trazodon CR bezsenność: raz na dobę na noc, mniejsze dawki

depresja: 2 razy na dobę, większe dawki*

trazodon XR depresja: raz na dobę, na noc**, większe dawki*

*np. ≥300 mg/d zgodnie z ChPL
**możliwy wybór optymalnej dla pacjenta pory podania
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Tiapryd w leczeniu 
objawów lęku 
aspekty praktyczne
Tomasz Tafliński
| Instytut Psychiatrii i Neurologii, III Klinika Psychiatryczna

Amerykański Narodowy Instytut 
Zdrowia Psychicznego szacuje 

rozpowszechnienie zaburzeń lęko-
wych w ogólnej populacji na 18,1%, 

przy czym jeden na pięć przypad-
ków osiąga nasilenie ciężkie [1]. 

Zaburzenia lękowe są związane 
z wysoką współchorobowością [2, 
3], ich rozpowszechnienie wzrasta 

wraz z wiekiem [4]. Skuteczne 
leczenie objawów lękowych ma 
zatem szczególne znaczenie nie 
tylko w perspektywie krótkoter-
minowej. Leczenie powinno być 

skuteczne długoterminowo i bez-
pieczne w sensie nie stwarzania 

ryzyka uzależnienia czy rozwoju 
tolerancji na efekt anksjolityczny. 

Celem artykułu jest przedsta-
wienie danych empirycznych 

odnoszących się do możliwości 
zastosowania w leczeniu objawów 

lękowych jednego z atypowych 
neuroleptyków – tiaprydu.

Etiopatogeneza zaburzeń 
lękowych – rola układu 
dopaminowego

Lęk jest niezbędny w procesie iden-
tyfikacji zagrożeń zewnętrznych i  we-
wnętrznych. Jako stan patologiczny, 
określany jest, gdy występuje bez ade-
kwatnych czynników wyzwalających, 
nie zmniejsza się po ustąpieniu czynnika 
wyzwalającego lub nie poddaje się regu-
lacji homeostatycznej. Typowe objawy 
lęku dzieli się na objawy motoryczne, 
autonomiczne i  psychiczne, klasyfikacje 
wyróżniają kilka typowych jednostek 
chorobowych [5].

Wiadomo, że w  rozwoju zaburzeń 
lękowych zaangażowanych jest szereg 
układów neuroprzekaźnikowych. Ukła-
dy te funkcjonalnie wiążą różne struk-
tury ośrodkowego układu nerwowego, 
których aktywność łączy się z  wystę-
powaniem objawów lękowych – ciała 
migdałowate, hipokampy oraz kora 
czołowa mózgu [6]. Wśród różnych ukła-
dów zwraca się między innymi uwagę 
na zjawisko niestabilności układu do-
paminowego w  warunkach stresu oraz 
nadmiernej wrażliwości receptorów 
dopaminowych. Przykładem mogą być 
obserwacje poczynione przez badaczy 
japońskich, wskazujące na znaczenie 
nadwrażliwości presynaptycznych re-
ceptorów dopaminowych D2 w rozwoju 
lęku. Stwierdzenie takiej nadwrażliwości 

pozwala również na odróżnienie osób 
z  wyjściowo wyższym poziomem lęku 
(czyli podatnych na rozwój zaburzeń lę-
kowych) od osób cechujących się niskim 
poziomem lęku – ma zatem potencjalne 
znaczenie diagnostyczne [8]. Potwier-
dzono istnienie związku pomiędzy wzro-
stem uwalniania dopaminy w  obrębie 
podstawnobocznego ciała migdałowa-
tego, a częstością oddychania w stanach 
lękowych. Obserwacje te pozwalają na 
powiązanie zjawiska zwiększonej aktyw-
ności dopaminowej z jednym z objawów 
często obserwowanych w  lęku – ten-
dencją do hiperwentylacji [9]. Istnieją 
również dowody na przywracanie sta-
bilności dopaminowej w mózgu w toku 
leczenia za pośrednictwem desensy-
tyzacji postsynaptycznych receptorów 
dopaminowych D3. Regulacja farmako-
logiczna aktywności układu dopamino-
wego w  kontekście rozwoju objawów 
lękowych możliwa jest w  mechanizmie 
bezpośrednim (leki przeciwpsychotycz-
ne), jak i  pośrednim (leki z  grupy SSRI) 
[10]. Zaobserwowano też, że aktywność 
leków stabilizujących działanie ukła- 
dów neuroprzekaźnikowych związanych 
z powstawaniem objawów lękowych, za-
leżna jest od czynników genetycznych. 
Przykładowo – w  przypadku tiaprydu, 
okazało się, że skuteczność anksjolitycz-
na i tymoleptyczna tiaprydu zależna jest 
od obecności mutacji w  obrębie genu 
E8, decydującego o  syntezie receptora 
dopaminowego D2 [11]. 

leki
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Leczenie zaburzeń 
lękowych – problemy 
i wyzwania

W  leczeniu zaburzeń lękowych 
stosowane są leki z  kilku różnych grup 
terapeutycznych, których profile dzia-
łania pozwalają na wpływ na kluczowe 
dla zaburzeń lękowych układy neuro-
przekaźnikowe. W  leczeniu doraźnym 
i  krótkoterminowym stanów lękowych 
nadal standardem pozostają leki z grupy 
benzodiazepin oraz inne leki o działaniu 
anksjolitycznym, jak hydroksyzyna, bu-
spiron, czy niektóre neuroleptyki (chlor-
protiksen, flupentyksol). W perspektywie 
długoterminowej, stosowanie benzodia-
zepin można brać wyłącznie pod uwagę 
w  przypadku braku odpowiedzi klinicz-
nej na zastosowanie leków o innych me-
chanizmach działania oraz psychoterapii 
[12].

Do niedawna lekiem postrzeganym 
jako względnie najbezpieczniejszy w re-
lacji do skuteczności leczenia i  braku 
ryzyka uzależnienia, była pochodna pi-
perazyny o działaniu antyhistaminowym 
– hydroksyzyna. Obecnie, wskazuje się 
na zależny od dawki wpływ hydroksyzy-
ny na działanie kanału hERG i ryzyko wy-
dłużenia odstępu QT. W  związku z  tym 
zaleca się, by podawanie hydroksyzyny 
ograniczyć do jak najkrótszego okresu, 
a dawka dobowa leku nie powinna prze-
kraczać 100 mg w populacji osób doro-
słych. Stosowanie leku jest przeciwwska-
zane w  stanach zwiększających ryzyko 
wystąpienia zaburzeń rytmu pracy serca 
[13, 14].

 

Tiapryd na tle atypowych 
leków przeciwpsycho-
tycznych w leczeniu lęku

Leki przeciwpsychotyczne o  dzia-
łaniu anksjolitycznym (niektóre neuro-
leptyki konwencjonalne oraz neurolep-

tyki atypowe, jak sulpiryd czy tiapryd) 
stosowane były od wielu lat w  leczeniu 
zaburzeń lękowych. W praktyce sięgano 
po nie w  przypadkach przeciwwskazań 
do stosowania benzodiazepin, braku 
skuteczności innych leków, czy też nad-
wrażliwości na leki przeciwdepresyjne. 
W  momencie pojawienia się na rynku 
leków przeciwpsychotycznych II gene-
racji, dość szybko podejmowano próby 
ich stosowania w  leczeniu zaburzeń lę-
kowych. W toku badań obserwacyjnych 
stwierdzono ostatecznie, że większość 
prób klinicznych z  udziałem neurolep-
tyków atypowych w  leczeniu zaburzeń 
lękowych przynosiła efekty pozytywne 
[15]. Jednakże ich stosowanie jest zwią-
zane z  ryzykiem występowania działań 
niepożądanych, głównie wzrostem ry-
zyka występowania objawów zaburzeń 
metabolicznych [16].

Na tym tle tiapryd jest lekiem zna-
nym od dawna – we Francji stosowano 
go od 1967 r., a  większość prac doty-
czących profilu działania leku oraz jego 
zastosowań praktycznych opublikowa-
no na przełomie lat 70. i  80. XX wieku. 
Tiapryd jest selektywnym blokerem 
receptorów dopaminowych D2 i  D3 
o  marginalnym wpływie na pozosta-
łe układy neuroprzekaźnikowe (w  tym 
receptor D1). Wpływ leku na receptory 
dopaminowe zależy od ich wcześniej-
szej sensytyzacji i jest bardziej wyrażony 
w  przypadku receptorów cechujących 
się nadwrażliwością na dopaminę, co 
pozwala na wyjaśnienie działania prze-
ciwdyskinetycznego tiaprydu. Lek ten 
cechuje się również słabym działaniem 
przeciwwytwórczym, sedatywnym i  ka-
taleptycznym, jak również działaniem 
anksjolitycznym, którego dokładny me-
chanizm nie został co prawda dobrze po-
znany, lecz został dobrze opisany w wa-
runkach modeli zwierzęcych. Wydaje 
się jednak, że działanie przeciwlękowe 
tiaprydu nie jest związane z  działaniem 
antagonistycznym wobec receptorów 

dopaminowych. Ważną cechą leku jest 
jego korzystny profil kognitywny, gdyż 
tiapryd w  niewielkim stopniu wpływa 
na poziom czujności uwagi i  zdolność 
do koncentracji. Selektywne działanie 
tiaprydu wobec układu dopaminowe-
go ma szczególne znaczenie, gdyż tego 
rodzaju profil receptorowy wiąże się 
z  mniejszym ryzykiem pogorszenia sta-
nu somatycznego [17]. Ryzyko związane 
z leczeniem wydaje się przy tym wyższe 
w przypadku leków przeciwpsychotycz-
nych o  wieloreceptorowych profilach 
działania [18]. Stosowanie długotermi-
nowe tiaprydu nie wiąże się z  ryzykiem 
uzależnienia czy rozwoju tolerancji fi-
zycznej lub psychologicznej, lek ten nie 
wpływa również na próg drgawkowy; 
może natomiast powodować hiperpro-
laktynemię. Tolerancję tiaprydu ogólnie 
ocenia się jako dobrą. Objawy pozapira-
midowe występują rzadko i  najczęściej 
u osób cechujących się szczególną wraż-
liwością na ich występowanie. Mimo, iż 
stosowanie tiaprydu jest przeciwwska-
zane u osób z zaburzeniami rytmu serca, 
stwierdzono, że lek ten wywiera niewiel-
ki wpływ na kanał hERG i to w dawkach 
znacznie przekraczających stężenia tera-
peutyczne [17].

Maksymalne stężenie lek osiąga po 
upływie 1.5 godziny po podaniu doust-
nym, zaś stan stacjonarny w  surowicy 
osiągany jest dość szybko, bo po 24 do 
48 godzin podawania w trzech dawkach 
dobowych. Ryzyko interakcji farmakoki-
netycznych jest w  przypadku tiaprydu 
dość niskie z uwagi na niewielki stopień 
wiązania z białkami. Tiapryd eliminowa-
ny jest głównie drogą nerkową w postaci 
niezmienionej, a czas półtrwania wynosi 
od 3 do 4 godzin, co jest zależne głównie 
od wieku pacjenta oraz stopnia wydol-
ności nerek [19].

Obecnie (2016) na rynku polskim 
znajdują się dwa preparaty zawierające 
tiapryd w  postaci tabletek. Do wskazań 
Tiaprydu PMCS należą: zaburzenia za-
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chowania u  pacjentów w  podeszłym 
wieku z demencją; zaburzenia zachowa-
nia podczas odstawiania alkoholu: ostry 
zespół majaczeniowy, zespół odstawien-
ny; ciężka postać pląsawicy Huntingto-
na. Wskazania do stosowania Tiapridalu 
są nieco węższe i ograniczone do subpo-
pulacji pacjentów w  wieku podeszłym: 
pobudzenie psychomotoryczne i  agre-
sywne zachowania u pacjentów w pode-
szłym wieku z demencją.

Tiapryd – wyniki badań 
empirycznych i obserwa-
cyjnych

Większość prac poświęconych far-
makologii tiaprydu i  możliwości jego 
praktycznych zastosowań odnoszą się 
do lat 70. i 80. XX wieku. Analiza bazy da-
nych Medline (dostęp 30.04.2016) z  za-
stosowaniem słów kluczowych „tiapride” 
oraz „anxiety treatment” przyniosła 32 
cytowania z  lat 1978–2013, z  których 5 
odnosi się bezpośrednio do leczenia sta-
nów lękowych. Pozostałe prace poświę-
cone są opisowi efektów stosowania tia-
prydu u  pacjentów z  uzależnieniem od 
alkoholu – głównie w  kontekście lecze-
nia objawów alkoholowego zespołu abs-
tynencyjnego z lękiem i pobudzeniem. 

W  najwcześniejszej z  cytowanych 
publikacji [20], na podstawie obserwacji 
praktycznych wyników leczenia stwier-
dzono, że tiapryd jest lekiem mogącym 
przynosić największe korzyści pacjen-
tom z depresją o przebiegu napadowym 
lub „przewlekle somatycznym”, jak też 
pacjentom z maskowanymi lub wczesny-
mi postaciami psychoz.

W  publikacji z  1982 r. przedstawio-
no zbiór ówczesnych doświadczeń z ba-
daniami klinicznymi nad stosowaniem 
leków z  grupy benzamidów. Zwrócono 
uwagę na pozytywne doświadczenia 
wynikające ze stosowania leku w  sta-
nach chorobowych związanych z  uza-
leżnieniem od alkoholu, pobudzeniem 
w  przebiegu chorób somatycznych, 

a  także zaburzeń motorycznych. Obser-
wacje te miały jednak najczęściej cha-
rakter otwartych prób klinicznych, co 
obniża ich wartość z  punktu widzenia 
współczesnej metodologii badań kli-
nicznych, niemniej jednak miało duże 
znaczenie praktyczne [21].

Wartościowym badaniem, pozwala-
jącym na doświadczalne określenie moż-
liwych dawek terapeutycznych tiaprydu 
w  praktyce klinicznej, była podwójnie 
ślepa, randomizowana próba kliniczna 
z  udziałem 60 pacjentów. Celem tego 
badania była ocena efektów leczenia 
objawów lęku w grupie chorych z obja-
wami odstawiennymi związanymi z uza-
leżnieniem od alkoholu. Okazało się, że 
tiapryd w  dawce 600 mg/d okazał co 
najmniej równie skuteczny, co karbama-
zepina w tej samej dawce dobowej [22]. 
Skuteczność tiaprydu w  leczeniu lęku 
porównano również w  kilka lat później 
w grupie pacjentów przyjmujących ben-
zodiazepiny (triazolam), potwierdzając 
istnienie wyraźnego profilu anksjolitycz-
nego leku, porównywalnego w sile dzia-
łania do profilu benzodiazepin [23].

Inna grupa badaczy francuskich 
przeprowadziła badanie, w którym oce-
niono skuteczność tiaprydu w  lecze-
niu 45 pacjentów w  podeszłym wieku. 
W grupie tej stosowano tiapryd w daw-
kach 100-400 mg/dobę przez okres 2–4 
miesięcy. Wskazaniem do zastosowania 
tiaprydu były stany pobudzenia, niepo-
koju oraz lęku, a  także zaburzenia snu. 
Skuteczność terapii była bardzo dobra 
(efekty leczenia oceniano jako „znakomi-
te” lub „satysfakcjonujące” w 38 przypad-
kach). Odnotowano również, że w przy-
padku 22 pacjentów wystąpiła znacząca 
poprawa w  zakresie poziomu czujności 
w  godzinach porannych, aktywności 
w ciągu dnia, jakości relacji społecznych 
oraz sprawności pamięci [24].

Znacząca liczba publikacji odno-
siła się do oceny działania tiaprydu 
w  różnych subpopulacjach pacjentów 
uzależnionych od alkoholu. W  1987 
przeprowadzono 6-miesięczną próbę 

kontrolowaną placebo, w  której udział 
wzięło 32 pacjentów uzależnionych od 
alkoholu ze współistniejącymi objawa-
mi depresji i  lęku o nasileniu znacznym. 
Poza wyraźnym efektem anksjolitycz-
nym tiaprydu, zaobserwowano również, 
że w  grupie eksperymentalnej redukcji 
uległo spożycie alkoholu i  wydłużeniu 
uległa też długość okresów z abstynen-
cją przy dobrej tolerancji leczenia. Zaob-
serwowano też, że zastosowanie tiapry-
du wpłynęło na wzrost poczucia własnej 
wartości, a  także poprawę ujawnianej 
satysfakcji związanej ze zmianą nieko-
rzystnej sytuacji życiowej [25].

Jedną z  prac wskazujących na po-
tencjalną rolę mechanizmu selektywne-
go antagonizmu wobec receptorów D2/
D3 w utrzymywaniu remisji w uzależnie-
niu od alkoholu jest praca Bendera i wsp. 
[26]. W  pracy tej zrelacjonowano prze-
bieg wieloośrodkowego, randomizowa-
nego i kontrolowanego placebo badania 
przeprowadzonego metodą podwójnie 
ślepej próby na grupie 299 pacjentów 
z uzależnieniem od alkoholu w ciągu 24 
tygodni po przebytej detoksykacji. Jako 
zmienną pierwszorzędową wybrano 
czas do pierwszego nawrotu definiowa-
nego jako użycie dowolnej ilości alkoho-
lu. Stwierdzono jednak, że zastosowanie 
tiaprydu w  dawce 300 mg/dobę nie 
wiązało się ze znaczącym wydłużeniem 
czasu do nawrotu ani też z redukcją czę-
stotliwości nawrotów.

Na podstawie tych obserwacji sfor-
mułowano rekomendacje dotyczące 
dawkowania tiaprydu w  leczeniu ob-
jawów majaczenia alkoholowego oraz 
objawów odstawiennych w  przebiegu 
uzależnienia od alkoholu. Dawkowanie 
to mogło wynosić od 400 do 1200 mg/
dobę stosowanych w  dawkach podzie-
lonych podawanych co 4 do 6 godzin 
z maksymalnym poziomem dawkowania 
wynoszącym 1800 mg/dobę. W leczeniu 
objawów pobudzenia oraz agresji, za-
lecane dawkowanie wynosi od 200 do 
300 mg/dobę przez okres 1–2 miesięcy 
lub dłużej pod kontrolą lekarską. Wyższe 
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dawki dopuszczano w leczeniu zaburzeń 
motorycznych, w  których dawkowanie 
tiaprydu sięgać mogło 300 do 800 mg/
dobę. Tiapryd w  dawce 300 mg/dobę 
oceniano jako skuteczny w  przypadku 
postępowania detoksykacyjnego u  pa-
cjentów po ciągach alkoholowych. Zwró-
cono przy tym uwagę na konieczność 
redukcji dawek u pacjentów z objawami 
niewydolności nerek.

Zgodnie z  charakterystyką produk-
tu leczniczego Tiapridu PMCS, w  lecze-
niu zaburzeń zachowania związanych 
z otępieniem, zalecane dawkowanie leku 
wynosi 200–400 mg/dobę, przy czym 
leczenie należy rozpoczynać od dawki 
50 mg stosowanej dwa razy na dobę, 
a  zwiększanie dawkowania może na-
stępować co 2–3 dni w krokach 50–100 
mg. W przypadku zaburzeń zachowania, 
związanych z  uzależnieniem od alko-
holu, dawka dobowa leku powinna wy-
nosić maksymalnie 300–400 mg/dobę, 
a czas leczenia określono na 1–2 miesią-
ce. W przypadku pląsawicy Huntingtona 
dawkowanie leku powinno rozpoczynać 
się od 1200 mg/d w  co najmniej trzech 
dawkach podzielonych, a  następnie 
dawka leku powinna być stopniowo 
redukowana do dawki podtrzymującej 
w  zależności od odpowiedzi klinicznej. 
W  przypadku pacjentów w  wieku od 6 
do 18 lat standardowa dawka leku wy-
nosi 100–150 mg/d, zaś dawka maksy-
malna 300 mg/dobę. Dawkowanie mak-
symalne Tiapridalu w  grupie pacjentów 
w  podeszłym wieku z  objawami zabu-
rzeń zachowania określono na 300 mg/
dobę, przy czym dawkę 200 mg/dobę 
wymieniono jako „zwykle stosowaną”, 
zaś lek powinien być włączany od dawki 
50 mg dwa razy dziennie, a dawka doce-
lowa osiągana w ciągu 2–3 dni [27, 28]. <cuadrado>

Podsumowanie – aspekty praktyczne

Tiapryd jest lekiem neuroleptycznym cechującym się słabym 
działaniem przeciwpsychotycznym oraz wyraźnym działaniem 
uspokajającym i  przeciwlękowym. Dzięki selektywnemu działaniu 
na receptory dopaminowe oraz korzystnemu profilowi farmakokine-
tycznemu, ryzyko interakcji z innymi lekami wydaje się niskie. Stoso-
wanie tiaprydu wiąże się również ze względnie niewielkim ryzykiem 
występowania działań niepożądanych, w tym późnych dyskinez.

Analiza badań klinicznych i obserwacyjnych poświęconych tia-
prydowi pozwala na określenie dość ograniczonego zestawu wska-
zań do stosowania leku, co odzwierciedla się w  charakterystykach 
produktów leczniczych. Zwracają tu również uwagę wyraźnie niższe 
zakresy dopuszczalnych dawek leku w porównaniu do stosowanych 
we wcześniejszym okresie. Wydaje się jednak, że z uwagi na korzyst-
ny profil skuteczności oraz bezpieczeństwa leku, określić można ze-
staw wskazań pozarejestracyjnych do stosowania leku:

n epizody depresyjne z pobudzeniem i lękiem – tiapryd może w ta-
kich przypadkach skutecznie eliminować objawy pobudzenia 
i niepokoju psychoruchowego w sytuacji braku skuteczności le-
ków przeciwdepresyjnych o profilu anksjolitycznym lub przeciw-
wskazań do stosowania benzodiazepin, czy hydroksyzyny; duże 
znaczenie może mieć w tych przypadkach szybkość działania tia-
prydu – o wiele większa, niż leków przeciwdepresyjnych, a także 
brak ryzyka rozwoju tolerancji na działanie anksjolityczne,

n zaburzenia lękowe (uogólnione, z  napadami lęku panicznego, 
mieszane – szczególnie z towarzyszącą tendencją do hiperwenty-
lacji) – z uwagi na wyraźne działanie przeciwlękowe w przypadku 
istnienia przeciwwskazań do stosowania benzodiazepin, hydrok-
syzyny czy innych neuroleptyków o  działaniu anksjolitycznym; 
korzystną cechą tiaprydu w  tych przypadkach może być niskie 
ryzyko występowania zaburzeń kognitywnych jako działań nie-
pożądanych leczenia,

n zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne oraz zaburzenie stresowe po-
urazowe z nasilonym lękiem i niepokojem – w tych przypadkach 
tiapryd może być również dołączany do leków przeciwdepresyj-
nych z grupy SSRI czy trójpierścieniowych leków przeciwdepre-
syjnych, w czym pomocne może być niskie ryzyko interakcji,

n epizody psychotyczne przebiegające z  lękiem i  pobudzeniem – 
w  przypadkach tych można oczekiwać skuteczności tiaprydu 
w maksymalnych zarejestrowanych dawkach w połączeniu z  in-
nymi lekami przeciwpsychotycznymi; w  przypadkach tych na-
leży też przyjąć założenie, że równoległe stosowanie więcej niż 
jednego leku przeciwpsychotycznego powinno być ograniczone 
w czasie do niezbędnego minimum,

n zespoły odstawienne w przebiegu uzależnienia od substancji psy-
choaktywnych (alkohol, benzodiazepiny) – w przypadkach braku 
skuteczności czy przeciwwskazań do stosowania leków przeciw-
psychotycznych. Tiapryd może być stosowany w skojarzeniu z le-
kiem przeciwpadaczkowym (np. karbamazepiną),

n późne dyskinezy jako powikłania długoterminowego leczenia 
przeciwpsychotycznego.
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Leki przeciwdepresyjne 
a niewydolność nerek
TOMASZ SZAFRAŃSKI

Podobnie jak w przypadku innych 
przewlekłych chorób somatycznych de-
presja i zaburzenia lękowe często nie są 
rozpoznawane i  leczone u osób cierpią-
cych z  powodu niewydolności nerek. 
Z badań wynika, że nieleczona depresja 
jest niezależnym czynnikiem większego 
ryzyka hospitalizacji i  niezależnym czyn-
nikiem większego ryzyka zgonu, zarów-
no przed jak i po zainicjowaniu dializ.

W  praktyce klinicznej spotykamy 
również sytuacje, w których chorzy z nie-
wydolnością nerek są wprawdzie leczeni, 
ale, z obawy przed działaniami niepożą-
danymi, subterapeutycznymi dawkami 
leków. 

Wykluczeni z badań
Niestety chorzy z  niewydolnością 

nerek (stadium 3-5 stopnia przewle-
kłej choroby nerek czyli eGFR <60 mL/
min/1.73 m2) są wykluczeni z badań kli-
nicznych leków przeciwdepresyjnych. 
W  ogóle jest bardzo mało badań w  tej 
grupie chorych, a opublikowane są zwy-
kle badania niekontrolowane na małych 
grupach chorych. Mamy więc niewy-
starczające dane o  skuteczności i  bez-
pieczeństwie i  prowadzi to czasami do 
sytuacji, że obawy dotyczące akumulacji 
toksycznych metabolitów i interakcji po-
wodują ograniczenia w  stosowaniu le-
ków przeciwdepresyjnych lub stosowa-
nie ich w dawkach subterapeutycznych.

Celem tego opracowania jest przy-
pomnienie podstawowych zasad lecze-
nia chorych z  niewydolnością nerek. 
W  tabeli na sąsiedniej stronie zebrano 
informacje dotyczące sugerowanego 
dostosowywania dawek leków przeciw-

depresyjnych w  niewydolności nerek, 
które mogą być przydatne w codziennej 
praktyce klinicznej.

Jak dostosować dawkę
Niewydolność nerek prowadzi oczy-

wiście do zmian w  farmakokinetyce le-
ków, zmienia ich metabolizm. Może do-
chodzić do wypierania leków z połączeń 
z  białkami i  zwiększeniu frakcji wolnej 
w  osoczu. Niewydolność nerek może 
również wpływać na I fazę metabolizmu 
leków w wątrobie, redukując aktywność 
CYP 450, chociaż wpływ ten jest zmien-
ny. 

Jednakże w przypadku wielu leków 
psychotropowych nie ma konieczności 
drastycznej zmiany dawkowania w przy-
padku łagodnej, umiarkowanej a nawet 
ciężkiej niewydolności nerek. Spośród 
leków przeciwdepresyjnych koniecz-
ność redukcji dawek dotyczy przede 
wszystkim: bupropionu, duloksetyny, 
paroksetyny, reboksetyny, wenlafaksyny 
i  tianeptyny. Spośród leków przeciwpa-
daczkowych: gabapentyny, okskarbama-
zepiny, pregabaliny, topiramatu, walpro-
inianów, leków przeciwpsychotycznych: 
amisulprydu, paliperidonu i risperidonu, 
sulpirydu oraz spośród innych leków: litu 
i memantyny.

Zasady leczenia
Generalne zasady stosowania leków 

w niewydolności nerek mówią o tym, że 
powinniśmy zaczynać od niższych da-
wek (start low), a  następnie stopniowo 
zwiększamy dawkę monitorując działa-
nia niepożądane (go slow). Spośród dzia-

Rozpowszechnienie chorób 
nerek wzrasta wraz z wiekiem 
i w USA dotyczy około 13% do-

rosłych. Wśród osób powyżej 65 
roku życia, nawet w przypadku 
prawidłowych wartości kreaty-
niny, należy zakładać, że mamy 

do czynienia z łagodną niewy-
dolnością nerek. Jednocześnie 

depresja i zaburzenia lękowe są 
bardzo częste u osób cierpiących 

na przewlekłe choroby nerek. 
Szacuje się, że umiarkowana  

lub ciężka depresja występuje 
u 20-30% tej populacji, a u ko-

lejnych 25% obecne są łagodne 
objawy depresyjne. Częste są 

również objawy lękowe – prze-
wlekle mogą utrzymywać się 

u 15% chorych, zaś w zmiennym 
nasileniu u około 1/3 pacjen-

tów. Dodatkowo u ponad 50% 
chorych dializowanych stwierdza 

się zaburzenia snu (najczęściej 
bezsenność).

leki
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Sugerowane dostosowanie dawek dobowych leków przeciwdepresyjnych w niewydolności nerek*

Lek Dawka gdy 
GFR 30 - 60 mL/min

Dawka gdy 
GFR 15 - 30 mL/min

Dawka gdy 
GFR <15 mL/min

Dawka gdy terapia 
nerkozastępcza
(dializa, przeszczep)

Amitryptylina

Doksepina

Klomipramina

Mianseryna

Mirtazapina

Trazodon

Citalopram

Escitalopram

Fluwoksamina

Fluoksetyna

Paroksetyna

Sertralina

Wenlafaksyna

Duloksetyna

Wortioksetyna

Reboksetyna

Bupropion

Moklobemid

Tianeptyna

Agomelatyna

Nie wymaga

Nie wymaga

Nie wymaga

Nie wymaga

Nie wymaga

Nie wymaga

Nie wymaga

Nie wymaga

Nie wymaga

Nie wymaga

Ostrożnie zwiększać 
od 10 mg

Nie wymaga

Nie wymaga

Nie wymaga

Nie wymaga

4–6 mg

Max. 150 mg

Nie wymaga

Ostrożnie zwiększać 
od 12,5 mg

Nie wymaga

Nie wymaga

Nie wymaga

Nie wymaga

Nie wymaga

Ostrożnie zwiększać od 
15 mg (klirens spada ok. 30%)

Nie wymaga

Nie wymaga

Ostrożnie zwiększać 
od 5 mg

Nie wymaga

Nie wymaga

Ostrożnie zwiększać 
od 10 mg

Nie wymaga

37.5–112.5 mg

Ostrożnie zwiększać 
od 30 mg

Nie wymaga

4–6 mg

Max. 150 mg

Nie wymaga

12.5–25 mg

Nie wymaga

Ostrożnie / Nie wymaga?

Ostrożnie / Nie wymaga?

Ostrożnie od 10 mg rozważyć 
mniejszą dawkę  max. 

Ostrożnie / Nie wymaga?

Ostrożnie zwiększać od 15 mg, 
rozważyć mniejszą dawkę max  
(klirens spada ok. 50%) 

Ostrożnie,  rozważyć mniejszą 
dawkę max (150mg)?

Ostrożnie / Nie wymaga?

Ostrożnie zwiększać od 5 mg

Ostrożnie / Nie wymaga?

Ostrożnie, rozważyć dawkowanie 
co 2 dzień?

Ostrożnie zwiększać od 10mg
(max 40 mg na dobę)

Ostrożnie / Nie wymaga?

Bardzo ostrożnie
Nie jest zalecana

Bardzo ostrożnie
Nie jest zalecana

Ostrożnie / Nie wymaga?

4–6 mg

Bardzo ostrożnie
Nie jest zalecana

Ostrożnie / Nie wymaga?

12.5–25 mg

Ostrożnie / Nie wymaga?

Ostrożnie / Nie wymaga?

Ostrożnie / Nie wymaga?

Ostrożnie od 10 mg rozważyć 
mniejszą dawkę  max. 

Ostrożnie / Nie wymaga?

Ostrożnie zwiększać od 15 mg, 
rozważyć mniejszą dawkę max  
Dializa nie wpływa istotnie na poziom leku 

Ostrożnie,  rozważyć mniejszą daw-
kę max (150mg)?

Ostrożnie / Nie wymaga?

Ostrożnie zwiększać od 5 mg

Ostrożnie / Nie wymaga?

Ostrożnie / Nie wymaga?

Ostrożnie zwiększać od 10mg
(max 40 mg na dobę)

Ostrożnie / Nie wymaga?

Bardzo ostrożnie 37.5–112.5 mg 
Podawać po dializie.

Ostrożnie zwiększać od 30 mg

Ostrożnie / Nie wymaga?

4–6 mg

Bardzo ostrożnie!
Dawka 150 mg co 3 dni?

Ostrożnie / Nie wymaga?

12.5–25 mg

Ostrożnie / Nie wymaga?
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łań niepożądanych mocniej wyrażone 
mogą być zwłaszcza: sedacja, zaburze-
nia świadomości, spadki ciśnienia, tycie 
i  działania cholinolityczne (zatrzymanie 
moczu!). W niewydolności nerek docho-
dzi do zaburzeń elektrolitowych, należy 
zatem zawsze pamiętać o  tym, stosując 
leki mogące wydłużać odstęp QTc.

W  przypadku braku danych na te-
mat dostosowania leku w zależności od 
poziomu kreatyniny u  chorego można 
kierować się zasadą nieprzekraczania 
2/3 dawki rekomendowanej u  chorych 
z normalną czynnością nerek.

Co znowu oczywiste, należy unikać 
leków o których wiadomo, że są neuro-
toksyczne, bądź tych które są głównie 
metabolizowane przez nerki. 

Należy również unikać politerapii 
i  każdorazowo przeanalizować poten-
cjalne interakcje danego leku z  innymi 
lekami stosowanymi u  pacjenta – po-
mocne są dostępne szeroko w internecie 
programy do analizy interakcji lekowych.

Co wiemy o skuteczności?
Przeprowadzone do tej pory otwar-

te badania kliniczne sugerują dobrą sku-
teczność leków przeciwdepresyjnych 
w  niewydolności nerek (SSRI-8 badań, 
TCA-1 badanie). Badania wykazały też, że 
ich stosowanie jest relatywnie bezpiecz-
ne, choć łagodne działania niepożądane 
występują często. Badań randomizowa-
nych, kontrolowanych placebo (RCT) 
prawie nie ma: RCT dotyczące fluoksety-
ny u 14 chorych  dializowanych – wykaza-
ło, że jest ona bezpieczna ale nie wykaza-
ło istotnej skuteczności, randomizowane 
badanie dotyczące escitalopramu u  62 
chorych dializowanych wykazało jego 
skuteczność, ale brak jest precyzyjnych 
danych bo badanie nie zostało opubli-
kowane (poza abstraktem z  konferen-
cji ECNP). W  chwili obecnej w  Stanach 
Zjednoczonych jest prowadzone duże 
randomizowane badanie dotyczące sku-
teczności i  bezpieczeństwa stosowania 
sertraliny u chorych na depresję z niewy-
dolnością nerek (CAST). <cuadrado>

Rekomendacje
W opublikowanych w 2012 roku rekomendacjach 
European Renal Best Practice stwierdza się, że:

n Pacjenci z niewydolnością nerek (stadium CKD 
3-5), którzy spełniają kryteria umiarkowanego 
epizodu depresji (DSM-IV) powinni być aktyw-
nie leczeni. 

n Sugerowane jest aby rozpocząć leczenie 
lekiem przeciwdepresyjnym.  Należy dokonać 
ewaluacji skuteczności leczenia po 8–12 tygo-
dniach, należy unikać długotrwałego stosowa-
nia leków, które nie są efektywne.

n Jako leki I rzutu u pacjentów z niewydolnością 
nerek sugeruje się leki z grupy inhibitorów 
wychwytu zwrotnego serotoniny.

Spośród inhibitorów wychwytu zwrotnego  
serotoniny najrozsądniejszymi lekami pierwszego 
wyboru wydają się citalopram i sertralina.   
Z nowszych leków warto zwrócić uwagę  
na wortioksetynę, która charakteryzuje się  
dobrym profilem bezpieczeństwa.

Opracowanie: 
T.Szafrański na podstawie ChPL poszczególnych 
leków, oraz: 

1. Bautovich A, Katz I, Smith M, Loo CK, Harvey SB. 
Depression and chronic kidney disease: A review 
for clinicians. Aust N Z J Psychiatry 2014 Mar 21. 

2. Ferrando SJ, Levenson JL, Owen JA (red.). Clinical 
Manual of Psychopharmacology on The Medi-
cally Ill. 2010; 150-175. 

3. Hedayati SS, Yalamanchili V, Finkelstein FO. A 
practical approach to the treatment of depres-
sion in patients with chronic kidney disease 
and endstage renal disease. Kidney Int. 2012; 
81(3):247-55

4. Jain N, Trivedi MH, Rush AJ, Carmody T, Kurian B, 
Toto RD, Sarode R, Hedayati SS. Rationale and 
design of the Chronic Kidney Disease Antide-
pressant Sertraline Trial (CAST). Contemp Clin 
Trials 2013; 34(1):136-44

5. Rayner L, Price A, Evans A, i wsp. Antidepressants 
for depression in physically ill people. Cochrane 
Database Syst Rev 2010;(3):CD007503

6. Taylor D, Paton C, Kapur S.(red.) The Maudsley 
Prescribing Guidelines in Psychiatry, 13 th 
Edition. Wiley-Blackwell, 2013. s 388-399. 

* Uwaga:  Dołożono starań aby przedsta-
wione w  tabeli na stronie 77 informacje 
były zgodne z  aktualnym stanem wiedzy 
jednakże poszczególne źródła różnią się 
odnośnie danych dotyczących indywidual-
nych leków. Autor i wydawca nie ponoszą 
odpowiedzialności za błędy, pominięcia 
lub za konsekwencje zastosowania tego 
schematu. Ze względu na ciągły postęp 
wiedzy medycznej konieczne jest niezależ-
ne weryfikowanie na bieżąco dawkowania 
leków i  informacji zawartych w  aktualnej 
Charakterystyce Produktu Leczniczego. 
Dawkowanie leku u każdego pacjenta na-
leży ustalić indywidualnie biorąc pod uwa-
gę całościową ocenę stanu klinicznego. 

leki
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praktykaZaburzenia poznawcze –
zbyt rzadko dostrzegany  
objaw depresji
Adam Wichniak, Kaja Wojciechowska
| III Klinika Psychiatryczna, Instytut Psychiatrii i Neurologii

Depresja – cele leczenia

Aktualne zalecenia dotyczące le-
czenia depresji, jako główne cele terapii, 
wymieniają zmniejszenie nasilenia ob-
jawów depresji, a następnie osiągnięcie 
remisji, ograniczenie ryzyka próby samo-
bójczej, przywrócenie zdolności do peł-
nienia ról społecznych i  zawodowych, 
odzyskanie przez pacjenta subiektyw-
nego poczucia zdrowia i równowagi psy-
chicznej, zmniejszenie ryzyka nawrotu 
choroby. Choć wszystkie te cele są istot-
ne, badanie wykonane przez Zimmer-
mana i wsp. [1] w grupie 535 chorych na 
depresję wykazało, że pacjenci różnią się 
od lekarzy w  oczekiwaniach co do naj-
ważniejszych celów leczenia. 

Mniej zależy im na osiągnięciu cał-
kowitego braku objawów choroby. Za to 
najbardziej istotny jest dla nich powrót 
pozytywnych objawów zdrowia psy-
chicznego, takich jak optymizm, wigor, 
pewność siebie, powrót uczucia bycia 
dawnym, normalnym sobą oraz powrót 
do dawnego/zwykłego poziomu funk-
cjonowania w domu, w pracy lub w szko-
le. Biorąc pod uwagę tę perspektywę 
pacjenta, istotne staje się uwzględnianie 
w planie leczenia objawów, które zwykle 
nie są pierwszoplanowym obszarem od-
działywań lekarskich. Do objawów takich 
zaliczamy zaburzenia poznawcze. Celem 

artykułu jest zwięzłe przedstawienie za-
leżności pomiędzy nasileniem zaburzeń 
poznawczych, a  przebiegiem depresji, 
wskazanie prostych metod oceny funk-
cji poznawczych u chorych na depresję, 
omówienie wybranych badań polskich 
autorów oraz przedstawienie zaleceń 
odnośnie leczenia chorych na depresję 
z zaburzeniami poznawczymi.

Znaczenie kliniczne 
zaburzeń poznawczych 
w depresji

Skargi na zmniejszoną zdolność do 
myślenia lub skupienia się są jednym 
z  kryteriów diagnostycznych epizodu 
depresyjnego zarówno w  Międzyna-
wowej Klasyfikacji Chorób i  Problemów 
Zdrowotnych (ICD-10), jak i  w  klasy-
fikacji zaburzeń psychicznych DSM-5 
Amerykańskiego Towarzystwa Psychia-
trycznego. W tej drugiej klasyfikacji, jako 
objaw zaburzeń poznawczych w depre-
sji, wymieniona jest również zmniejszo-
na zdolność do podejmowania decyzji. 
Zwrócenie uwagi na funkcjonowanie 
poznawcze chorego na depresję jest 
istotne nie tylko ze względu na koniecz-
ność postawienia diagnozy. Obecność 
zaburzeń funkcji poznawczych, szcze-

gólnie funkcji wykonawczych, prędkości 
przetwarzania informacji oraz pamięci, 
jest czynnikiem ryzyka złej rekcji na le-
czenie farmakologiczne, nie tylko u  pa-
cjentów w  wieku podeszłym, ale także 
u osób młodych [2]. Zaburzenia poznaw-
cze, obok zaburzeń snu, należą również 
do najczęstszych objawów rezydualnych 
depresji. W  obserwacji trzyletniej liczba 
pacjentów chorych na depresję, którzy 
zgłaszali obecność zaburzeń poznaw-
czych, również w  okresie remisji pozo-
stałych objawów depresji, wynosiła aż 
44% [3]. Analiza danych badania STAR*D 
wykazała, że zaburzenia poznawcze są 
jeszcze częstsze wśród pacjentów, którzy 
korzystnie zareagowali na leczenie far-
makologiczne (>50% poprawa objawów 
depresji), ale nie osiągnęli remisji. 

Wśród takich chorych, zaburzenia 
poznawcze mogą występować nawet 
u 70% pacjentów [4]. Tak częste występo-
wanie zaburzeń poznawczych u chorych 
na depresję jest istotne, ponieważ należą 
one do objawów depresji, które najsilniej 
negatywnie wpływają na zdolność do 
pracy i  ogólny poziom funkcjonowania. 
Biorąc pod uwagę, że powrót do prawi-
dłowego funkcjonowania społecznego 
i zawodowego jest jednym z najważniej-
szych celów leczenia z perspektywy pa-
cjenta, konieczne są ich właściwa ocena 
i leczenie. 
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Funkcje poznawcze można podzielić 
na dwie duże grupy: neuropoznawcze 
i poznania społecznego. Do funkcji neu-
ropoznawczych zaliczamy m.in. uwagę, 
prędkość przetwarzania, pamięć, funkcje 
wykonawcze, uczenie się, wnioskowanie 
i  rozwiązywanie problemów. Funkcje 
poznania społecznego to m.in. rozpo-
znawanie emocji na podstawie ekspresji 
twarzy i/lub pozy ciała, rozpoznawanie 
stanów umysłu i  empatyczne odczuwa-

Uwaga

Prędkość 
przetwarzania

Funkcje 
wykonawcze

Pamięć 

<cuadrado> Orientacyjne
• Zdolność pacjenta do skupienia i utrzymania uwagi w czasie  
  oglądania programów w telewizji oraz czytania gazety lub książki

<cuadrado> Z użyciem testów psychologicznych
• test d2
• test Łączenia Punktów Reitana A i B (TMT A i B)
• test Stroopa

<cuadrado> Orientacyjne
• wymienienie miesięcy roku wprzód i wstecz

<cuadrado> Z użyciem testów psychologicznych
• test fluencji słownej
• test Łączenia Punktów  Reitana A (TMT A)
• test Symbole-Cyfr (DSST)

<cuadrado> Orientacyjne
• planowanie wydatków i zarządzanie budżetem 
domowym, planowanie dnia, planowanie wyjazdów   
weekendowych/wakacyjnych

<cuadrado> Z użyciem testów psychologicznych
• Test Łączenia Punktów B (TMT B)
• Test sortowania kart Wisconsin (WCST)
• Test Wieży Londyńskiej (TOL)

<cuadrado> Orientacyjne
• Podanie własnego adresu, numeru telefonu, 
numeru PESEL, nazw i dawek przyjmowanych leków

<cuadrado> Z użyciem testów psychologicznych
• Test Stroopa
• Test powtarzania cyfr wprost i wspak

Tabela 1: Proponowane metody do orientacyjnej oceny poznawczej 
                    chorych na depresję

Funkcja poznawcza Proponowane metody oceny

nie, rozpoznawanie intencji, rozumienie 
reguł wzajemności i  wyciąganie wnio-
sków, umiejętność życia wśród ludzi 
i współpracy z  innymi, co określane jest 
często zbiorczym terminem kompeten-
cje społeczne. Zaburzenia funkcji po-
znania społecznego nie są typowe dla 
depresji i jeśli występują, dotyczą przede 
wszystkim pacjentów, u  których epizo-
dy afektywne przebiegały z  nasilonymi 
objawami psychotycznymi lub są uwa-

runkowane organicznie. Do zaburzeń 
poznawczych typowo występujących 
w  depresji zaliczamy zaburzenia neu-
ropoznawcze, a  szczególnie zaburzenia 
uwagi, prędkości przetwarzania informa-
cji, funkcji wykonawczych oraz pamięci. 
Ich ocena jest możliwa zarówno przy 
pomocy prostych prób, jak i  krótkich, 
łatwych do wykonania testów psycholo-
gicznych (Tabela 1).

Które funkcje poznawcze należy oceniać? 
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wskazano w  tej pracy uwagę, pamięć, 
myślenie i  uczenie się, funkcje wyko-
nawcze, fluencję słowną, a spoza funkcji 
poznawczych spostrzeganie oraz szyb-
kość i  sprawność psychoruchową. War-
tościowa klinicznie praca poglądowa na 
temat zaburzeń poznawczych w depresji 
została opublikowana ostatnio również 
przez Dominikę Dudek i  Roksanę Epa 
w  Psychiatrii po Dyplomie [7]. Autorki 
wskazują w  niej, że w  leczeniu depresji 
dość powszechnym błędem jest brak 
uwzględniania zaburzeń poznawczych 
jako krąg objawów, na które kierowane 
są bezpośrednie oddziaływania terapeu-
tyczne. Natomiast zwrócenie uwagi na 
wymiar poznawczy depresji i  zastoso-
wanie adekwatnej farmakoterapii może 
przynieść u  chorego remisję i  pozwolić 
na powrót do aktywnego życia. Spośród 
innych prac poświęconych zaburzeniom 
poznawczym w depresji, na uwagę zasłu-
gują publikacje z ośrodka poznańskiego, 
dotyczące zaburzeń poznawczych w de-
presji w  przebiegu choroby afektywnej 
dwubiegunowej (CHAD). W jednej z tych 
prac opublikowanej przez Aleksandrę 
Suwalską i wsp. [8] w Psychiatrii Polskiej 
autorzy wskazali, że dysfunkcje poznaw-
cze obecne są w zaburzeniach afektyw-
nych również w okresie remisji, w CHAD 
stwierdzano je m.in. w teście Stroopa, te-
ście fluencji słownej i  teście sortowania 
kart z  Wisconsin. Obecność dysfunkcji 
poznawczych w  CHAD również w  okre-
sie remisji podkreślała także Agnieszka 
Kałwa [9]. Kolejne ważne wnioski płyną 
z następujących wykonanych przez pol-
skich autorów badań. Maria Pąchalska 
i wsp. [10] wykazali, że u pacjentów cho-
rych na depresję występują zaburzenia 
funkcji wykonawczych, przy czym są 
one łagodne i  dotyczą głównie cza-
su potrzebnego na wykonanie danej 
czynności. Wynik ten wskazuje na to, że 
ocena funkcji poznawczych w  depresji 
musi brać pod uwagę spowolnienie psy-
choruchowe, które jest także zależne od 
zaburzeń napędu i obniżonej motywacji. 
Nieprawidłowości stwierdzane w  czasie 
oceny wykonanej w trakcie epizodu de-
presyjnego, powinny być zatem zwery-
fikowane poprzez powtórzenia badania 
w okresie remisji. W badaniach wykona-
nych przez Monikę Talarowską i wsp. [11] 
stwierdzono istotne różnice pomiędzy 
chorymi na depresję, a osobami z orga-
nicznymi zaburzeniami depresyjnymi. 

W  jednej z  ostatnich publikacji 
w Psychiatrii Polskiej na temat zaburzeń 
poznawczych w  depresji Marek Jarema 
i  wsp. [5] wskazali, że dysfunkcje po-
znawcze są niedocenionym wymiarem 
tej choroby. Nadal są one zbyt rzadko 
rozpoznawane i  niezbyt często stają się 
celem działań terapeutycznych. W pracy 
tej autorzy szczegółowo omawiają ob-
szary zaburzeń poznawczych w  depre-

sji, ich neurobiologię i  zasady leczenia. 
Wartościowe podsumowanie wiedzy 
na temat funkcjonowania poznawcze-
go w  depresji zawiera opublikowana  
również w  Psychiatrii Polskiej praca 
Moniki Talarowskiej i  wsp. [6]. Ważnym 
wnioskiem z  tej analizy jest wskazanie, 
że orientacja autopsychiczna i  allopsy-
chiczna pozostają w  normie w  depre-
sji i  zaburzenia w  tym obszarze muszą 
powodować u  lekarza niepokój o  stan 
chorego i  prowadzić do wdrożenia dia-
gnostyki w  celu poszukiwania innych 
schorzeń niż depresja. Jako funkcje, 
które ulegają pogorszeniu w  depresji, 

Wybrane polskie publi-
kacje na temat zaburzeń 
poznawczych w depresji

Test d2 jest prostym testem psychologicznym oceniającym przede wszystkim 
koncentrację i utrzymanie uwagi, ale też szybkość spostrzegania. 

Test Łączenia Punktów Reitana część A (TMT A) bada szybkość psychomoto-
ryczną, a część B (TMT B) wzrokowo-przestrzenną pamięć operacyjną i zdol-
ność przełączania się na nowe kryterium po wyuczeniu się już innej zasady 
reagowania. Test ten zależy również od dobrej koordynacji wzrokowo-rucho-
wej. 

Test Stroopa służy do badania werbalnej pamięci operacyjnej i koncentracji 
oraz selektywności uwagi. Próba ta składa się z dwóch części – odczytania 
nazw kolorów zapisanych czarną czcionką (RCnb, Reading color names in 
black) i nazywania koloru zgodnie z kolorem użytej czcionki, a nie zapisanej 
nazwy koloru (NKWD, naming color of word-dif ferent).  

Test Fluencji Słownej jest bardzo praktycznym w użyciu testem psycholo-
gicznym, ponieważ do jego wykonania nie potrzebne są żadne arkusze. Oce-
nia on zdolność do tworzenia i płynnego wypowiadania słów zgodnie z za-
leconym kryterium: kategorialnym (np. nazwy zwierząt) bądź fonemicznym 
(np. słowa na literę K) w ciągu jednej minuty. Dla osób zdrowych oczekiwane 
wyniki to: nazywanie zwierząt 16±2 słów dla osób starszych i 23±6 słów dla 
młodych osób, słowa na zadaną literę odpowiednio 14±2 i 15±4 słów. Za wy-
nik poniżej oczekiwanego uznaje się mniej niż 12 słów dla kryterium katego-
rialnego i mniej niż 10 słów dla kryterium fonemicznego.  

Podtest Symbole-Cyfr z  Skali Inteligencji dla Dorosłych Davida We-
chslera (WAIS-R) bada uczenie się oraz jest czuły na spowolnienie prze-
twarzania informacji obecne w depresji. 

Test Powtarzania Cyfr wprost i wspak mierzy zakres pamięci bezpośred-
niej słuchowej, koncentrację uwagi i odporność na dystraktory. Od osoby 
zdrowej należy oczekiwać zapamiętania 7 cyfr wprost i 5 cyfr wspak. 

Test Sortowania Kart z Wisconsin służy do pomiaru funkcji wykonawczych 
rozumianych jako funkcje nadzorcze, kontrolujące i kierujące poznawczą 
aktywnością człowieka. Wadą testu jest brak możliwości jego powtó-
rzenia np. w celu oceny efektów leczenia. Alternatywą dla tego testu jest  

Test Wieży Londyńskiej.
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Pacjenci z  organicznymi zaburzeniami 
depresyjnymi wykonują test fluencji 
słownej i  test łączenia punktów istotnie 
gorzej niż chorzy na depresję. Znaczne 
trudności w wykonywaniu tych prostych 
testów mimo remisji innych objawów 
depresji może być zatem traktowane 
jako neuropsychologiczny marker zmian 
organicznych mózgu. Polscy psychiatrzy 
zajmowali się również wpływem lecze-
nia elektrowstrząsami (EW) na funkcje 
poznawcze w  depresji. Wojciech Datka 
i wsp. [12] stwierdzili, że u osób chorych 
na depresję poddawanych terapii EW, 
jak i u tych leczonych farmakologicznie, 
wyniki testów neuropsychologicznych 
istotnie poprawiają się. Jest to ważny wy-
nik w  kontekście negatywnych postaw 
wobec EW w społeczeństwie i częstego, 
błędnego przekonania, że EW prowadzą 
do uszkodzenia mózgu. Zagadnieniami 
związku pomiędzy uszkodzeniem róż-
nych obszarów mózgu na skutek udaru 
mózgu, nasileniem depresji i  zaburzeń 
poznawczych zajmowali się Alina Bor-
kowska i  wsp. [13]. Wykazali oni m.in., 
że u  badanych chorych na depresję po 
udarze mózgu występują nasilone za-
burzenia funkcji poznawczych. Ich na-
silenie związane jest z  lokalizacją zmian 
strukturalnych w  mózgu (gorsze wyniki 
przy zmianach w  lewej półkuli), więk-
szym nasileniem objawów depresji, cza-
sem, jaki upłynął od udaru (im dłuższy, 
tym gorsze funkcjonowanie poznawcze) 
i  nieleczonej depresji (im dłuższy, tym 
gorsze funkcjonowanie poznawcze). Wy-
niki te wskazują na celowość wczesnego 
rozpoczynania leczenia psychiatryczne-
go i  rehabilitacji poznawczej u  chorych 
na depresję poudarową. Jan Jaracz i wsp. 
[14] oceniali w depresji zaburzenia funk-
cji poznawczej również w  powiązaniu 
z  wybranymi parametrami somatyczny-
mi. Ciekawym wynikiem z jego prac jest 
stwierdzona zależność między wartością 
wskaźnika BMI, a sprawnością funkcji po-
znawczych (im wyższy wskaźnik BMI tym 
była ona niższa). Jest to jeszcze jeden po-
wód, dla którego lekarze psychiatrzy po-
winni bardziej aktywnie przeciwdziałać 
otyłości oraz dbać o ogólny stan zdrowia 
leczonych przez nich pacjentów.

Leczenia 
farmakologiczne

Plan leczenia chorych na depresję 
z  zaburzeniami poznawczymi powinien 
uwzględniać kilka podstawowych zasad. 
Schemat dawkowania leku przeciwde-
presyjnego powinien być prosty. Jeśli 
jest to możliwe, preferowane powinno 
być leczenie w  monoterapii i  w  jednej 
dawce dziennie. Należy unikać leków 
o silnym działaniu cholinolitycznym oraz 
unikać stosowania dodatkowych leków, 
np. pochodnych benzodiazepiny, leków 
przeciwhistaminowych, które mogą 
nasilać dysfunkcje poznawcze m.in. po-
przez wywoływanie sedacji. Choć do 
niedawna brak było jednoznacznych 
danych na temat korzystnego wpływu 
leków przeciwdepresyjnych na tak zwa-
ne „zimne”, czyli niezależne od emocji, 
funkcje poznawcze, w  ostatnim czasie 
opublikowano wiele prac wskazujących 
na to, że leki zmniejszające aktywność 
osi-podwzgórze-przysadka-nadnercza, 
zwiększające syntezę BDNF i  neuroge-
nezę w  obrębie hipokampa, zwiększa-
jące uwalnianie dopaminy i  noradran-
liny oraz zewnątrzkomórkowe stężenia 
acetylocholiny w korze mózgu wykazują 
takie działanie. Jednym z  takich leków 
jest wortioksetyna, która jako jedyny 
lek przeciwdepresyjny została wska-
zana przez polskich ekspertów do le-
czenia depresji z  zaburzeniami funkcji 
poznawczych [15]. Wortioksetyna jest 
lekiem o wielofunkcyjnym mechanizmie 
działania, poza hamowaniem wychwy-
tu zwrotnego serotoniny jest również 
agonistą receptorów serotoninowych 
5-HT1A i  5-HT1B oraz antagonistą re-
ceptorów 5-HT3 i 5-HT7. W porównaniu 
do leków z  grupy SSRI i  SNRI, wortiok-
setyna dzięki agonistycznemu działaniu 
na receptory 5-HT1A szybko normali-
zuje przekaźnictwo serotoninergiczne 
i zwiększa neurogenezę w obrębie hipo-
kampa, poprzez blokowanie receptorów 
5-HT3 zwiększa uwalnianie w korze mó-
zgu acetylocholiny i  dopaminy, a  przez 
blokowanie receptorów 5-HT7 prowadzi 
do normalizacji snu i  poprawy pamięci. 
Modulujący wpływ wortioksetyny na 
układ serotoninergiczny wpływa rów-
nież na przekaźnictwo glutaminianer-
giczne i dopaminergiczne prowadząc do 
poprawy uwagi. <cuadrado>
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ABC dawkowania 
aripiprazolu  
w różnych wskazaniach
Tomasz Szafrański

Dawkowanie a właściwo-
ści farmakologiczne leku

Aripiprazol jest lekiem wykazu-
jącym wysokie powinowactwo do re-
ceptora dopaminowego D2, w  dawce 
30 mg stopień zajęcia tych receptorów 
wynosi 90-95%, ale już tak niskie daw-
ki leku jak 2 mg/dz powodują zajęcie 
nawet 60-70% receptorów D2. W  bada-
niach klinicznych dotyczących chorych 
na schizofrenię i  chorobę afektywną 
dwubiegunową ustalono, że próg od-
powiedzi klinicznej był zwykle związa-
ny ze stosowaniem dawki 5-10 mg/dz, 
zaś optymalne dawki wynosiły zwykle 
10-15 mg/dz. Dawki powyżej 20 mg/dz 
nie przynosiły u  większości leczonych 
dalszej istotnej poprawy objawowej 
[1]. Sprashatt i  wsp. potwierdzili, że ist-
nieje silna zależność pomiędzy dawką 
aripiprazolu, stężeniem leku w  osoczu 
i  stopniem zablokowania receptorów 
dopaminowych (ocenianych w  badaniu 
PET). Wykazano, że stopień wysycenia 
receptorów D2 osiąga plateau powyżej 
dawki 10 mg/dz. Opisane właściwości 
aripiprazolu znajdują odzwierciedlenie 
w zalecanym dawkowaniu leku w zareje-
strowanych wskazaniach [2].

Dawkowanie u dorosłych 
w schizofrenii i chorobie 
afektywnej dwubiegunowej

Aripiprazol jest zarejestrowany do 
leczenia schizofrenii i  choroby afektyw-
nej dwubiegunowej zarówno w Europie, 
jak i w Stanach Zjednoczonych [3,4].

W  przypadku leczenia schizofrenii, 
zarówno dawka początkowa, jak i  reko-
mendowana docelowa dawka aripipra-
zolu to 10-15 mg zażywane raz dzien-
nie, niezależnie od posiłków. Dawką 
maksymalną jest 30 mg/dz, zaleca się, 
aby ewentualne zwiększenie dawki roz-
ważyć po 2 tygodniach – czyli po czasie 
potrzebnym na osiągnięcie stałego po-
ziomu leku w surowicy [3,4].

W  przypadku CHAD rekomenduje 
się rozpoczęcie leczenia od dawki 15 mg 
w monoterapii lub 10-15 mg w leczeniu 
skojarzonym z litem lub walproinianem. 
Dawka maksymalna to również 30 mg/
dz – u części chorych z epizodem mania-
kalnym może być uzasadnione szybkie 
dojście do dawki maksymalnej [3,4].

Dawkowanie 
u dzieci i młodzieży

U dzieci i młodzieży poniżej 17 roku 
życia dawkowanie w  schizofrenii lub 
chorobie afektywnej dwubiegunowej 
(mania) powinno zaczynać się od 2 mg/
dz, po 2 dniach zwiększając do 5 mg/
dz i  po kolejnych 2 dniach dochodząc 
do docelowej dawki 10 mg/dz. Dawka 
10 mg/dz jest dawką rekomendowaną 
w leczeniu, gdyż nie wykazano istotnego 
wzrostu skuteczności przy stosowaniu 
wyższych dawek. Możliwe jest jednak, 
w  indywidualnych przypadkach, stop-
niowe (nie więcej niż 5 mg/dz) zwiększe-
nie dawki do dawki maksymalnej 30 mg/
dz. Należy jednak pamiętać, że dawka 30 
mg/dz jest związana ze znacząco więk-
szą częstością występowania istotnych 
działań niepożądanych [3,4].

W  Europie aripiprazol nie jest zare-
jestrowany do stosowania w przypadku 
drażliwości związanej z  zaburzeniami 
autystycznymi ani tików związanych 
z zespołem Tourette’a i w charakterysty-
ce produktu brak zaleceń dotyczących 
dawkowania. W Stanach Zjednoczonych 
rekomendowane dawki u  pacjentów 
pediatrycznych (6-17 lat) z  drażliwością 
związaną z  autyzmem to 5-15 mg/dz 
(dawka początkowa 2 mg/dz, zwiększa-
nie nie więcej niż o 5 mg i nie szybciej niż 
co tydzień). Z kolei u chorych z zespołem 
Tourette’a  (6-18 lat) rekomendowany 
zakres dawkowania to 5-20 mg/dz. Le-
czenie należy rozpocząć od dawki 2 mg/
dz, po dwóch dniach zwiększyć do 5mg/
dz. W  przypadku braku odpowiedzi kli-
nicznej można lek zwiększyć do 10 mg/
dz [3,4].

Dawkowanie u chorych 
w wieku podeszłym

W  przypadku leczenia aripiprazo-
lem chorych na schizofrenię lub chorobę 
afektywną dwubiegunową w podeszłym 
wieku, należy zachować ostrożność i roz-
ważyć zastosowanie mniejszej dawki 
początkowej [3,4]. Lek nie jest zarejestro-
wany do leczenia pobudzenia, zaburzeń 
zachowania i  objawów psychotycznych 
występujących u osób z otępieniem. Ba-
dania wskazują, że aripiprazol może być 
skuteczny i może być relatywnie lepiej 
tolerowany niż część leków przeciwpsy-
chotycznych takich jak haloperidol, olan-
zapina, risperidon. W  grupie chorych 
z  otępieniem lek był zwykle efektywny 
w  dawkach 5-10 mg/dz, najbardziej 
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w zakresie takich objawów jak urojenia, 
pobudzenie, agresja, lęk oraz drażliwość. 
Stosowanie dawek wyższych niż 10 mg/
dobę nie przynosiło zwykle dodatko-
wych korzyści, natomiast pogarszało to-
lerancję leczenia. [5]

Dawkowanie 
aripiprazolu w augmenta-
cji działania leków 
przeciwdepresyjnych

FDA zarejestrowała w  2007 roku 
aripiprazol we wskazaniu augmentacji 
leczenia przeciwdepresyjnego w dużym 
epizodzie depresji (w  przypadku opor-
ności objawów na monoterapię lekiem 
przeciwdepresyjnym). Według zaleceń 
rejestracyjnych rekomendowaną daw-
ką początkową w  takim wypadku jest 
2-5 mg/dz, zaś dawka docelowa powin-
na mieścić się w  zakresie 2-15 mg/dz. 
Zwiększenie dawki rekomenduje się nie 
szybciej niż po tygodniu i o nie więcej niż 
5 mg/dz [3]. 

Opisane zalecenia dawkowania 
w  depresji były oparte o  wyniki ba-
dań rejestracyjnych. Ostatnio opu-
blikowane prace wskazują jednak, że 
w codziennej praktyce klinicznej wy-
starczającą skuteczność w  augmen-
tacji leczenia depresyjnego wykazują 
niskie dawki leku: 
<cuadrado> Jing i wsp. opisali, że średnia daw-

ka aripiprazolu stosowana w  au-
gmentacji leczenia przeciwdepre-
syjnego w USA spadła z 13,5 mg/
dz w 2006 r. do 6,9 mg/dz w 2010 r. 
(w tym samym czasie średnia daw-
ka kwetiapiny stosowana w au-
gmentacji istotnie się nie zmieni-
ła, pozostając w  granicach 125±5 
mg/dz) [6].

<cuadrado> Pae i wsp. analizując naturalistyczne 
dane dotyczące stosowania aripi-
prazolu jako augmentacji u  276 
chorych na depresję (dane z  lat 
2009–2012) stwierdzili, że średnią 
dawką początkową było 3,4 mg, 
ewentualne zwiększenie dawki 
miało miejsce po 3 tygodniach 
(średnia dawka po zwiększeniu 4,2 
mg/dz), średnia dawka maksymal-
na wynosiła 4,7 mg/dz, zaś średnią 
dawką podtrzymująca było 4,4 mg/
dz (zwykle augmentacja aripipra-
zolem trwała około 5 miesięcy) [7]. 

<cuadrado> Han i wsp. w opublikowanej ostat-
nio pracy przeglądowej podkreśla-

ją, że zarówno dane ze stosowania 
leku „w  realnych warunkach kli-
nicznych”, jak i  opinie większości 
ekspertów, sugerują obecnie daw-
kę początkową w  augmentacji na 
poziomie 1-3 mg/dz, zaś dawkę 
docelową na poziomie 5-10 mg/
dz [8]. 

<cuadrado> Niebagatelne znaczenie ma tutaj 
aspekt tolerancji. Działania niepo-
żądane, takie jak akatyzja, nudno-
ści, bezsenność, są bardziej nasi-
lone przy stosowaniu wyższych 
dawek leku (na przykład w  jed-
nym z  badań przy dawce 3 mg/
dz akatyzję odnotowano wśród 
14% leczonych, zaś w  przypadku 
stosowania dawek 3-15 mg/dz już 
u 37%) [8].

Podsumowując, w  przypadku 
stosowania aripiprazolu jako poten-
cjalizacji leczenia przeciwdepresyjne-
go, dawka początkowa powinna wy-
nosić 2,5-3,75 mg. Jeżeli w ciągu 2-3 
tygodni nie ma efektu, to dawkę moż-
na zwiększyć do 5-7,5 mg/dz, która to 
dawka u większości chorych powinna 
być dawką skuteczną. 

Jako wariant augmentacji działania 
leków przeciwdepresyjnych w  depresji 
możemy potraktować próby stosowania 
aripiprazolu w leczeniu opornych postaci 
zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych. Nie 
jest to jednak zarejestrowane wskazanie 
i badań na ten temat jest znacznie mniej. 
W  konkluzji przygotowanego przez Ve-
ale i  wsp. systematycznego przeglądu 
piśmiennictwa, autorzy stwierdzają, że 
u  chorych, którzy nie odpowiedzieli na 
co najmniej dwie próby leczenia SSRI 
lub CBT, próba potencjalizacji działania 
leku przeciwdepresyjnego aripiprazo-
lem może być uzasadniona. Autorzy 
sugerują, aby zastosować dawkę 10 
mg/dz lub niższą. Zalecają, aby oceny 
skuteczności i  decyzję o  kontynuowa-
niu leczenia podejmować już po 4 tygo-
dniach i w przypadku dalszego leczenia 
regularne monitorować wagę, poziom 
glikemii i  lipid ogram [9]. Zalecenia te 
są siłą rzeczy dosyć konserwatywne, ale 
z  drugiej strony brak obecnie danych 
uzasadniających stosowanie w opornym 
OCD dawek wyższych niż 15 mg/dz oraz 
kontynuowania leczenia dłużej niż 12 
tygodni w  przypadku braku istotnego 
efektu klinicznego.

Dawkowanie  
w chorobach wątroby 
i nerek. Interakcje

Na zakończenie tego krótkiego 
przeglądu, dotyczącego dawkowania 
leku w różnych wskazaniach należy przy-
pomnieć, że charakterystyka produktu 
nie mówi o  konieczności modyfikacji 
dawki aripiprazolu u osób z zaburzenia-
mi czynności wątroby o nasileniu lekkim 
do umiarkowanego, ani u  pacjentów 
z zaburzeniami czynności nerek [3,4]. 

Dawkę aripiprazolu należy zredu-
kować (o  połowę) w  przypadku jedno-
czesnego stosowania leków o  silnym 
działaniu hamującym cytochrom CYP3A4 
(np. klarytromycyna, itrakonazol) lub CYP 
2D6 (np. fluoksetyna, paroksetyna). Jeżeli 
jednocześnie są stosowane zarówno in-
hibitory CYP2D6 i CYP3A4 dawkę należy 
zredukować do ¼. W  przypadku stoso-
wania leków silnie indukujących CYP3A4 
(np. karbamazepina) dawkę aripiprazolu 
należy zwiększyć dwukrotnie w ciągu 1-2 
tygodni (np. z 15 mg do 30 mg) [3,4].

Nie stwierdzono konieczności mo-
dyfikowania dawkowania u  osób palą-
cych [3,4]. <cuadrado>
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Prewenit Balance
suplement diety 
dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi 
Tomasz szafrański

Pierwsze preparaty zawierające 
kombinację witamin i minerałów 

pojawiły się ponad 70 lat temu 
i zyskały dużą popularność. 

Obecnie przyjmuje się, że w Sta-
nach Zjednoczonych i Europie co 

najmniej co trzecia osoba sięga 
po tego typu preparaty, które 
określa się mianem nutraceu-

tyków lub suplementów diety. 
Najwyższe stosowanie obser-

wuje się w najstarszych grupach 
wiekowych, nieco częściej po pre-

paraty tego typu sięgają kobiety. 
Częściej będą to również osoby 

z wyższym poziomem docho-
dów i zainteresowane „zdrowym 

stylem życia” – zatem, paradok-
salnie, akurat ta część populacji, 

która jest mniej narażona na 
niedobory witamin i minerałów.

Czym się od siebie różnią 
suplementy diety?

Złożone suplementy diety różnią 
się między sobą składem i  zawartością. 
Czasami dokonuje się ich podziału na 
trzy grupy, biorąc pod uwagę właśnie 
zróżnicowaną zawartość poszczególnych 
składników.

Największą grupę stanowią prepara-
ty zawierające większość istotnych wita-
min w  dawkach zbliżonych do poziomu 
rekomendowanego dziennego spożycia 
(RDAs z  angielskiego Recommended 
Dietary Allowances). Ponieważ zapotrze-
bowanie różni się w zależności od wieku 
i płci, mamy tutaj preparaty opracowane 
dla dzieci, dorosłych, osób starszych oraz 
kobiet w  ciąży. Zwykle przeznaczone są 
do zażywania raz dziennie.

Drugą grupę stanowią takie prepa-
raty, w  których zwartość niektórych wi-
tamin i minerałów jest wyższa niż RDAs, 
czasem nawet wielokrotnie wyższa – na 
poziomie maksymalnego tolerowanego 
dziennego spożycia (UL – z ang. upper in-
take level). Tego typu preparaty zawierają 
czasem inne składniki organiczne i  nie-
organiczne, jak na przykład kwasy niena-
sycone omega-3 czy preparaty ziołowe 
lub preparaty pochodzenia roślinnego 
(na przykład może być to wyciąg z nasion 
czarnej afrykańskiej fasoli – Griffonia sim-
pliciflora). Zalecaną dzienną dawką bywa 
więcej niż jedna tabletka preparatu. 

Wreszcie trzecią grupę preparatów 
złożonych charakteryzuje skład, który ma 

na celu wspomaganie leczenia jakichś 
określonych schorzeń, działanie objawo-
we lub ogólne wspomaganie określonych 
funkcji organizmu (na przykład: łagodze-
nie objawów menopauzy, wspomaga-
nie kontrolowania masy ciała, działanie 
wzmacniające układ odpornościowy itp). 
W przypadku takich preparatów ich skład 
jest zwykle zróżnicowany, dobrany pod 
kątem postulowanego kierunku działa-
nia, a dawki niektórych składników mogą 
przekraczać zarówno rekomendowane 
dawki dzienne (RDA), jak nawet ustalone 
maksymalne limity (UL).

Jakie są cele?
Wyróżnia się dwa główne cele zaży-

wania preparatów wielowitaminowych: 
zapewnienie właściwego poziomu za-
żywania witamin i minerałów, (który nie 
może być osiągnięty za pomocą diety) 
oraz prewencja przewlekłych chorób.

Przyjmowanie preparatów witami-
nowych bywa porównywane do „ubez-
pieczenia żywieniowego”. Nie można jed-
nak zapominać o zagrożeniu związanym 
z nadmiernym spożywaniem niektórych 
składników (obecnych równocześnie 
w  preparacie i  w  diecie). Na przykład 
wskazuje się na możliwość przekraczania 
zapotrzebowania na witaminę A, żelazo 
czy niacynę (czyli witaminę PP albo B3). 
U  osób palących istnieją badania suge-
rujące większe ryzyko nowotworu płuc 
u  tych, którzy przyjmowali duże dawki 
beta-karotenu i witaminy A. 
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Szczególna sytuacja może dotyczyć 
kwasu foliowego – w niektórych krajach 
(ale nie w Polsce) kwas foliowy znajduje 
się w wielu produktach, jest obowiązko-
wo dodawany do mąki. Wówczas jedno-
czesne stosowanie suplementów z kwa-
sem foliowym może łatwiej prowadzić 
do przekraczania dziennego zapotrzebo-
wania.

Jeśli chodzi o zapobieganie przewle-
kłym chorobom (takim jak nowotwory, 
choroby sercowo-naczyniowe, neurolo-
giczne, endokrynologiczne, itp.), w chwili 
obecnej brak jest danych, które pozwala-
łyby na silną rekomendację dla przyjmo-
wania jakichś preparatów wielowitami-
nowych, ale należy podkreślić, że również 
brak silnych argumentów, które przema-
wiałyby przeciwko ich stosowaniu.

Problem oczywiście polega na tym, 
że większość danych przemawiających 
za korzystnym wpływem suplementów 
diety ma charakter obserwacyjny, mogą-
cy jedynie sugerować jakiś związek, ale 
niepozwalający na dowodzenie relacji 
przyczynowo-skutkowej.

Wśród interwencji, których skutecz-
ność uważana jest za najbardziej 
udowodnioną wymienia się:
<cuadrado>  suplementację wapnia i witaminy 

D (zapobieganie osteoporozie 
u kobiet po menopauzie),

<cuadrado>  suplementację witaminy D 
u noworodków i niemowląt,

<cuadrado>  suplementację kwasem foliowym 
(400 ug/dz) u kobiet planujących 

zajście w ciążę oraz w pierwszych 
miesiącach ciąży (zapobieganie 
zaburzeniom rozwoju cewy ner-
wowej u dziecka),

<cuadrado>  suplementację żelaza w ciąży,
<cuadrado>  zapewnienie odpowiedniej  

podaży witaminy B12 u wegan  
oraz osób powyżej 50 roku życia.

Dodatkowo, nie budzi kontrower-
sji rekomendacja zażywania prepara-
tów zawierających witaminy i  minerały 
u  osób stosujących określone diety eli-
minacyjne, w  tym wegetarian i  wegan 
oraz osób z  chorobami zaburzającymi 
wchłanianie pożywienia.

Korzyści i ryzyko
Uważa się, że większość prepara-

tów wielowitaminowych i zawierających 
minerały w dawkach nieprzekraczają-
cych dziennych zalecanych dawek nie 
powinno narażać osób przyjmujących 
na ryzyko przedawkowania. Działa-
nia niepożądane mogą pojawiać się w 
przypadku przyjmowania preparatów 
zawierających bardzo wysokie dawki 
poszczególnych składników (zwłaszcza 
przekraczające ustalone maksymalne 
dzienne limity). Szczególnie łatwo o ta-
kie przedawkowanie w przypadku łącze-
nia ze sobą kilku suplementów.

Większość preparatów wielowitami-
nowych i preparatów zawierających mi-
nerały nie wchodzi w istotne interakcje z 
lekami. Najważniejsze wyjątki to interak-

cje pomiędzy witaminą K, która redukuje 
skuteczność preparatów zmniejszają-
cymi krzepnięcie (takich jak warfaryna), 
interakcje pomiędzy preparatami zawie-
rającymi ekstrakt z dziurawca (interakcje 
farmakokinetyczne i farmakodynamicz-
ne z lekami przeciwdepresyjnymi, indu-
kowanie metabolizmu leków antykon-
cepcyjnych), wreszcie antyoksydanty 
(witamina C i witamina E) mogą reduko-
wać skuteczność niektórych terapii on-
kologicznych.

Sytuacją niekorzystną może być też 
przyjmowanie suplementu diety zamiast 
leku o udowodnionej skuteczności. Na 
pewno decyzja o tym, czy należy jakiś 
suplement przyjmować, oraz czy moż-
na go z prowadzonym leczeniem łączyć 
powinna być skonsultowana z lekarzem 
prowadzącym leczenie.

Wybór suplementu diety jest deter-
minowany wiekiem, płcią i stanem 
zdrowia. W przypadku konkretnego 
pacjenta powinniśmy odpowiedzieć 
na następujące pytania: 

1. Jakie potencjalne korzyści zdrowot-
ne może przynieść przyjmowanie 
danego suplementu u konkretnej 
osoby?

2. Czy produkt jest bezpieczny, czy 
z jego przyjmowaniem wiąże się 
jakieś ryzyko?

Witamina B1
(tiamina)

Witamina B6

Witamina B12

Witamina D3

Kwas foliowy

Cynk

Ekstrakt z Griffonia
simplicifolia 
(źródło 5-HTP)

Prewenit Balance -  skład

Składnik

Nie określono - niski potencjał tok-
syczności w dawkach (< 50 mg/dz)

100 mg

Nie określono - niski potencjał  
toksyczności (1 mg/dz)

100 μg
(4000 IU)

1000 μg

40 mg

Nie określono, (ryzyko działań niepo-
żądanych w przypadku stosowania 
<1000 mg/dz minimalne)

1,2 mg / 1,1 mg

1,7 mg / 1,5 mg

2,4 μg

20 μg  
(800 IU -> 70 r.ż.)

400 μg

11 mg / 8 mg

5 mg/kg

1,2 mg / 1,1mg
 

1,3 mg

2,4 μg

15 μg 
(600 IU)

400 μg

11 mg / 8 mg

5 mg/kg

1,1 mg

3 mg

500 μg

5 μg 
(200 IU)

600 μg

10 mg

51 mg
(50 mg)

Dawka Maksymalna dawka dzienna ULsRDAs 
(wiek: 19-50)

RDAs 
(wiek: 51+)

RDAs to uśrednione dawki wystarczające do zaspokojenia dziennego zapotrzebowania u większości osób zdrowych. Mogą się różnić dla wieku i płci. 
ULs, to maksymalne dzienne dawki, które nie powinny powodować żadnych niepożądanych efektów zdrowotnych. 
Wartości RDAs i ULs są ustalane przez Food and Nutrition Board (FNB) at the Institute of Medicine of The National Academies w Stanach Zjednoczo-
nych, dane w tabeli podajemy na podstawie danych na stronie National Instiututes od Health. Office for dietary supplements. https://ods.od.nih.gov/ 
– dostęp 2016-05-28
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Spróbujmy prześledzić odpowiedzi 
na te pytania na przykładzie suplemen-
tu diety Prewenit Balance. 

Prewenit Balance jest przykładem 
złożonego suplementu diety, w którego 
skład wchodzą witaminy z grupy B, kwas 
foliowy, witamina D3, cynk i  tryptofan. 
Dawki większości składników są na po-
ziomie rekomendowanego dziennego 
zapotrzebowania – wyjątek stanowi 
wyższa dawka witaminy B12. Jednak 
w  przypadku tej witaminy nie mamy 
określonej maksymalnej dawki dziennej 
– szczegółowe dane dotyczące składu 
suplementu przedstawiono w tabeli. 

Dlaczego w  ogóle powinniśmy roz-
ważać przyjmowanie suplementu o  ta-
kim składzie u  osoby z  zaburzeniami 
psychicznymi?

Witamina B6, B12 
i kwas foliowy

W  badaniach prowadzonych u  cho-
rych na depresję, schizofrenię i  inne 
zaburzenia, stwierdza się u  dużego od-
setka niskie poziomy kwasu foliowego, 
witaminy B6 i witaminy B12. 

Niedobór witaminy B6, B12 i  kwasu 
foliowego dotyczy zresztą całej popula-
cji polskiej – na przykład w badaniu WO-
BASZ niedobór witaminy B6 stwierdzo-
no u co 3 kobiety, ponad połowa kobiet 
miała niedobory B12, zaś niski poziom 
kwasu foliowego dotyczył prawie 90%.

Nadużywanie alkoholu, stosowanie 
leków przeciwpadaczkowych (karbama-
zepina, walproinian), to kolejne czynniki 
ryzyka hipowitaminozy. Podkreślić na-
leży, że w  przypadku stosowania leków 
takich jak walproiniany, podawanie wi-
tamin z grupy B i kwasu foliowego może 
zapobiegać narastaniu wysokich pozio-
mów homocysteiny.  

Niskie poziomy witamin B6, B12 
i  kwasu foliowego są uważane za czyn-
nik ryzyka wystąpienia objawów depre-
syjnych. Ale są one również powiązane 
z ryzykiem rozwoju hiperhomocysteine-
mi. Wysokie poziomy homocysteiny są 
uważane nie tylko za marker progresji 
miażdżycy czy niedokrwiennej choroby 
serca. Są one również wyznacznikiem 
większego stresu oksydacyjnego, i co za 
tym idzie, bardziej nasilonej neurotok-
syczności. A  zatem mogą mieć związek 
z  rozwojem zaburzeń neurodegenera-
cyjnych. Obniżony poziom witaminy B12 

i  kwasu foliowego oraz wysoki poziom 
homocysteiny potwierdzono na przy-
kład u  chorych w  pierwszym epizodzie 
schizofrenii.

Zatem argumenty przemawiające za 
suplementacją kwasu foliowego i  wi-
tamin z  grupy B są w  takich przypad-
kach znacznie silniejsze niż w  sytuacji, 
gdy mówimy o  całej populacji osób 
zdrowych. Mamy bowiem do czynienia 
z  grupą ryzyka, w  której możemy spo-
dziewać się korzystnego działania, za-
równo w  zakresie zmniejszania ryzyka 
hiperhomocysteinemii, ryzyka metabo-
licznego i  sercowo naczyniowego, ale 
także zapobiegania występowaniu ob-
jawów depresji – zwłaszcza w populacji 
osób starszych, powyżej 65 roku życia. 
Ponadto niskie poziomy kwasu foliowe-
go i  witaminy B12 mogą być również 
predyktorem gorszej odpowiedzi na 
leczenie przeciwdepresyjne w  depresji, 
zaś w  schizofrenii niższy poziom kwasu 
foliowego, witaminy B12 i  wysoki po-
ziom homocysteiny wiązał się z  gorszy-
mi efektami farmakoterapii, zwłaszcza 
terapii objawów negatywnych. 

W  przypadku witamin B6 i  B12 pod-
kreśla się również ich rolę w utrwalaniu 
remisji i  zapobieganiu nawrotom de-
presji. W  przypadku niedoboru witami-
ny B6 dochodzić może do przesunięcia 
metabolizmu tryptofanu i  zaburzeń 
jego przemiany w  tak zwanym kinure-
ninowym szlaku metabolizmu. Powstają 
wówczas pochodne, które mogą mieć 
działanie neuroaktywne – lękotwór-
cze, upośledzające funkcje poznawcze, 
zaś zmniejszenie produkcji melatoniny 
może prowadzić do bezsenności. Nie-
dobory witaminy B6 sprzyjają również 
powstawaniu metabolitów o  działaniu 
diabetogennym.

Tryptofan i Griffonia
Jeśli mowa o tryptofanie, to jego za-

wartość w suplemencie diety dedykowa-
nemu „prawidłowemu funkcjonowaniu 
układu nerwowego” nie może dziwić.

Tryptofan jest jednym z aminokwa-
sów, który musi być dostarczany organi-
zmowi w diecie. Przemiany tryptofanu są 
źródłem takich amin jak serotonina, me-
latonina, niacyna. Wiadomo, że ekspery-
menty opierające się na wywoływaniu 
ostrego niedoboru tryptofanu pokazały 
występowanie obniżenia nastroju u osób 

chorych na depresję. Niedobór tryptofa-
nu wiązał się również u niektórych osób 
z nasileniem agresji i drażliwości, zmniej-
szał poziom współpracy. Dodawanie 
tryptofanu do leków przeciwdepresyj-
nych działających na wychwyt zwrotny 
serotoniny może powodować większą 
poprawę objawów depresyjnych. Stwier-
dzono również, że tryptofan podawany 
wieczorem może zmniejszać zaburzenia 
snu wolnofalowego powodowanego 
przez SSRI. Łączne stosowanie tryptofa-
nu i SSRI jest dobrze tolerowane, Teore-
tyczne ryzyko wystąpienia zespołu se-
rotoninowego, o  którym wspomina się 
w przypadku łączenia tryptofanu i leków 
przeciwdepresyjnych zwiększających 
poziom serotoniny, dotyczy stosowania 
dawek tryptofanu powyżej 5 g na dobę.

Interesującym rozwiązaniem w  su-
plemencie Prewenit Balance jest wyko-
rzystanie naturalnego źródła 5-hydroksy-
-tryptofanu jakim jest ekstrakt z Griffonia 
simplicifolia – czyli naturalne źródło ami-
nokwasu, co ma zapewnić lepszą przy-
swajalność. Jako ciekawostkę możemy 
podać, że stosowanie ekstraktu z  Grif-
fonia simplicifolia było przedmiotem 
opublikowanego w  2010 roku badania 
Emanuele i wsp. Autorzy oceniali w nim 
wpływ tego naturalnego prekursora 
tryptofanu na… przeżywanie zawodu 
miłosnego („romantic stress”). Autorzy, 
u  15 osób (średnia wieku 23 lata, brak 
zaburzeń depresyjnych lub lękowych) 
oceniali poziom BDNF (brain-derived 
neurotrophic factor), stężenie serotoni-
ny w płytkach krwi oraz poziom „roman-
tycznego stresu”. Zastosowanie 60 mg 
ekstraktu Griffonia simplicifolia powodo-
wało zmniejszenie nasilenia stresu, ale 
po 6 tygodniach także wzrost wartości 
BDNF i  stężenia serotoniny w  płytkach! 
Poza stwierdzeniem efektywności u “nie-
szczęśliwie zakochanych”, badanie ma 
dla nas przede wszystkim wartość taką, 
że udowadnia wpływ niewielkiej dawki 
tryptofanu na poziom BDNF i serotoniny. 
Warto również wspomnieć, że Ronda-
nelli i  wsp. w  małym randomizowanym 
badaniu przeprowadzonym metodą 
podwójnie ślepej próby u  kobiet z  oty-
łością wykazali, że podawanie ekstraktu 
z Griffonia w ciągu 4 tygodni zmniejszało 
apetyt, prowadziło do spadku BMI a jed-
nocześnie w  dobowej zbiórce moczu 
wzrastały poziomy metabolitów 5-hy-
droxytryptofanu (5-HIAA, p<0.001).
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Tiamina 
Poza omówionymi wyżej witamina-

mi B6 i B12 i kwasem foliowym preparat 
Prewenit Balance zawiera jeszcze jedną 
witaminę z grupy „B” – witaminę B1, czyli 
tiaminę. Konsekwencje niedoboru tia-
miny, zwłaszcza u  osób uzależnionych 
od alkoholu, są dobrze znane wszystkim 
psychiatrom i  neurologom. To zespół 
Wernickego-Korsakowa. Ale pamiętajmy, 
że niedobory tiaminy mogą być także 
wyrażone w  sposób bardziej dyskretny 
niż w pełnoobjawowym zespole, upośle-
dzają jednak istotnie pamięć krótkoter-
minową. Poza grupą osób z problemem 
alkoholowym (ocenia się, że niedobory 
tiaminy rozwija 80%) o niedoborach tia-
miny należy pamiętać także w populacji 
osób starszych – tutaj niedobory tiaminy 
stwierdza się nawet u 20-30%. Na niedo-
bór są bardziej narażone osoby przeby-
wające w domach opieki. 

Modele zwierzęce sugerują rolę nie-
doboru tiaminy w  rozwoju choroby Al-
zheimera. Chociażby w wyniku nasilenia 
stresu oksydacyjnego. U  części chorych 
na otępienie stwierdza się niedobór tia-
miny. Jak na razie, badania dotyczące 
suplementacji nie pozwalają jednak na 
wyciągnięcie wniosków, jaki wpływ na 
funkcje poznawcze ma suplementacja 
w  chorobie Alzheimera. Prawdopodob-
nie w  zaawansowanej chorobie trud-
no oczekiwać dużego efektu. Ale tym 
bardziej należy pamiętać, że skuteczna 
prewencja deficytów tiaminy może za-
bezpieczać przed obniżeniem funkcji 
poznawczych.

Witamina D3
Prewenit Balance zawiera również 

małą dawkę witaminy D3. Wiemy, że 
niedobory witaminy D na naszej szero-
kości geograficznej bywają częste, zaś 
jej rola wykracza poza tylko gospodarkę 
wapniem i prawidłowy rozwój kości. Co-
raz więcej badań przemawia za tym, że 
witamina D odgrywa rolę w  profilakty-
ce cukrzycy, nadciśnienia, stwardnienia 
rozsianego. Nie sposób w  tym miejscu 
omawiać teorii dotyczących poziomu wi-
taminy D u  matki, jako czynnika ryzyka 
schizofrenii. Wydaje się jednak, że mamy 
także dużo danych przemawiających za 
tym, że niedobór witaminy D może być 
czynnikiem ryzyka depresji – zwłaszcza 

u osób starszych, ale też, że stany niedo-
boru bywają powiązane z gorszą odpo-
wiedzią na leczenie, zarówno objawów 
afektywnych, jak też psychotycznych.

Cynk
Poza witaminami i  aminokwasem 

w  skład suplementu Prewenit Balance 
wchodzi także jeden pierwiastek – jest 
nim cynk. Ostatnie lata przyniosły duże 
zainteresowanie związkiem pomiędzy 
rolą cynku w  patofizjologii depresji 
i  możliwością jego zastosowania w  far-
makoterapii. Należy podkreślić, że nieba-
gatelną rolę w  badaniach nad cynkiem 
odgrywa zespół prof. Gabriela Nowaka 
z  Krakowskiego Instytutu Farmakolo-
gii PAN. Z  kolei jedne z  pierwszych na 
świecie badań klinicznych dotyczących 
cynku w depresji zostały przeprowadzo-
ne w  Zakładzie Zaburzeń Afektywnych 
Katedry Psychiatrii UJ CM w  Krakowie 
i  uczestniczyli w  nich między innymi dr 
Marcin Siwek i prof. Dominika Dudek. 

Wyniki badań w depresji wskazują na 
obniżenie poziomu cynku, i  to zarówno 
w chorobie afektywnej jedno-, jak i dwu-
biegowej. Poziomy cynku normalizują się 
w trakcie skutecznego leczenia przeciw-
depresyjnego. Suplementacja cynkiem 
może mieć korzystny efekt w przypadku 
chorych, których objawy depresji nie re-
agują na standardowe leczenie lekami 
przeciwdepresyjnymi. 

Postuluje się, że korzystny efekt za-
stosowania cynku w depresji może wią-
zać się między innymi z jego działaniem 
na układ glutamininergiczny. Rola cynku 
w organizmie jest w ogóle duża. Jest on 
zaangażowany w aktywność ponad 100 
enzymów, procesy immunologiczne, 
syntezę DNA i podziały komórek, odgry-
wa rolę w gojeniu ran (maści cynkowe). 
Niedobór cynku powoduje wypada-
nie włosów (zaś suplementacja może 
zmniejszać takie działanie niepożądane 
obserwowane w czasie leczenia walpro-
inianem).

Cynk od dawna znajduje zastosowa-
nie w zapobieganiu rozwoju przeziębie-
nia powodowanego przez rhinowirusy 
(zastosowany miejscowo w ciągu 24 go-
dzin od pierwszych objawów). Na temat 
zastosowania soli cynku w neurologii do 
leczenia choroby Wilsona czytelnik znaj-
dzie w tym numerze osobny artykuł na-
pisany przez doc. Tomasza Litwina.

Zakończenie

Podsumowując, wydaje się, 
że zestaw witamin wchodzący 
w skład preparatu Prewenit Ba-
lance, w połączeniu z cynkiem 
i L-Tryptofanem, stanowi suple-
ment, którego stosowanie może 
przynosić korzyści osobom 
z zaburzeniami afektywnymi, 
ale także innymi zaburzeniami 
psychicznymi wymagającymi 
przewlekłego leczenia psychia-
trycznego. 

Mamy do czynienia z grupą 
zwiększonego ryzyka niedo-
boru witamin i pierwiastków 
śladowych. Należy pamiętać,  
że ryzyko narasta z wiekiem 
i jest związane również z nad-
używaniem alkoholu.

Najważniejsze korzyści 
z przyjmowania suplementu 
diety mogą być zatem związane 
z profilaktyką niedoborów wi-
tamin, które pełnią istotną rolę 
w regulacji czynności psychicz-
nych i których stany niedoboru 
są wyraźnie powiązane z wy-
stępowaniem patologicznych 
stanów afektywnych, zabu-
rzeniami pamięci, procesami 
neurotoksycznymi.

Od strony bezpieczeństwa, 
kompozycja preparatu nie 
wydaje się wiązać z istotnym 
ryzykiem przedawkowania 
poszczególnych składników 
czy interakcji z prowadzonym 
leczeniem farmakologicznym 
lekami psychotropowymi. <cuadrado>
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Zastosowanie 
soli cynku 
w neurologii
Tomasz Litwin
| II Klinika Neurologii, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa

Dalej, Gaubius w swojej książce, opi-
sując własne doświadczenia w  leczeniu 
drgawek oraz skurczów, opisał, że na eta-
pie jego badań jest jeszcze za wcześnie 
mówić o  właściwej skuteczności cynku 
w  leczeniu powyższych dolegliwości 
i dopiero dłuższe doświadczenie w jego 
stosowaniu może dać odpowiedź od-
nośnie jego przydatności w medycynie. 
W następnym stuleciu (XIX wiek) terapia 
tlenkiem cynku doustnie (duże dawki) 
stała się popularna jako leczenie prze-
ciwpadaczkowe, a siarczan cynku został 
wtedy dodatkowo włączony do holen-

derskiej pharmacopei jako lek wymiotny 
stosowany w zatruciach (Hoogenraad, et 
al. 1979).

Dopiero w  połowie XX-wieku za-
obserwowano, że stosowanie dużych 
dawek soli cynku pozwala na usuniecie 
nadmiaru miedzi u zatrutych tym meta-
lem owiec (Dick 1953). Na tej podstawie 
w 1961 roku holenderski neurolog Scho-
uwink przeprowadził badania dotyczące 
zastosowania siarczanu cynku u pacjen-
tów z  chorobą Wilsona (chW), chorobie 
dziedzicznej, neurozwyrodnieniowej 
przebiegającej z  patologiczną akumula-
cją miedzi w  wielu narządach, głównie 
wątrobie i mózgu, z ich wtórnym uszko-
dzeniem, udowadniając, że stosowanie 
cynku w dawce 135 mg elementarnego 
Zn2+/dobę prowadzi do ujemnego bilan-
su gospodarki miedzią, a co za tym idzie, 
skutecznego leczenia pacjentów z  chW 
(Schouwink 1961). Mechanizm działa-
nia soli cynku wytłumaczono blokadą 
wchłaniania jonów miedzi z  przewodu 
pokarmowego, poprzez indukcję syn-
tezy metalotionein, głównie w  obrębie 
eneterocytów (ale również hepatocy-
tów). Białka te, obecne w  cytoplazmie 
enterocytów, mają duże powinowactwo 
do jonów miedzi, wiążą je, przez co blo-
kują wchłanianie miedzi ze ściany jelit do 
żyły wrotnej, a zgodnie z cyklem komór-
kowym, niewchłonięta miedź razem ze 
złuszczającymi się enterocytami zostaje 
usunięta z  kałem. W  kolejnych latach 
zaobserwowano, że sole cynku indukują 
również syntezę metalotionein w  hepa-
tocytach, zmniejszając toksyczność mie-
dzi (wykorzystywany efekt w  próbach 

leczenia encefalopatii wątrobowej). 
Oprócz siarczanu cynku (Zincteral) wdro-
żono do stosowania w  leczeniu chW  
inne preparaty soli cynku, jak np. octan 
(Galzin), przy czym nigdy nie przepro-
wadzono badań porównawczych doty-
czących stosowania różnych preparatów 
soli cynku w  leczeniu chW. Dalej, warto 
zwrócić uwagę, że niezależnie od sto-
sowanego preparatu cynku w  leczeniu 
chW, istotna jest zawartość elementar-
nego cynku w  preparacie. Rekomendo-
wana jest dawka 150 mg elementarnego 
Zn2+/dobę (w piśmiennictwie spotyka się 
dawki 150-250 mg/dobę w zależności od 
metabolizmu miedzi), dla dzieci <50 kg 
masy ciała 75 mg/dobę podawana w  3 
podzielonych dawkach co najmniej 30 
minut przed posiłkiem lub 2 godziny po 
posiłku, gdyż przyjmowanie soli cynku 
bezpośrednio z  posiłkami zmniejsza 
jego wchłanianie (EASL 2012). Sole cyn-
ku powodują nieliczne działania niepo-
żądane, głównie gastryczne, bóle brzu-
cha z  powodu podrażnienia, czy wręcz 
nadżerkowego zapalenia błony śluzowej 
żołądka (Wiernicka, et al 2014), rzadziej 
objawy biochemiczne zapalenia trzustki 
(podwyższone poziomy lipazy i amylazy 
w  surowicy, bez objawów klinicznych) 
(EASL 2012; Członkowska, et al. 2014).

Aktualnie w  chW, jako leczenie 
farmakologiczne prowadzące do ne-
gatywnego bilansu miedzi, stosuje się 
leki chelatujące miedź (d-penicillamina 
(DPA) lub trientina ((TN) preparat niedo-
stępny w Polsce) lub właśnie sole cynku 
(EASL 2012; Roberts and Schilsky 2009). 
Zalecenia towarzystw hepatologicznych 

Pierwsze doniesienie w lite-
raturze, dotyczące zastosowania 

cynku w medycynie miało miejsce 
w 1771 r. Hieronymus David Gau-
bius, profesor medycyny i chemii 

na Uniwersytecie w Leiden (Holan-
dia), w książce „Adversarium, varii 
argumenti” w rozdziale „Luna fixa 
Ludemani” opisał tajemniczy lek – 

„luna fixa”, rozprowadzany  
w Niderlandach przez sławnego 
szarlatana Ludemana, jako sub-

stancję zwierającą właśnie  
głównie tlenek cynku  

(Hoogenraad, et al. 1979). 
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(European Association for the Study of 
the Liver (EASL); American Association 
for the Study of Liver Disease) ze wzglę-
du na dłuższe doświadczenie w  stoso-
waniu leków chelatujących (od 1956 r.) 
ośrodków hepatologicznych, preferują 
stosowanie leków chelatujących jako 
leki pierwszego rzutu u  pacjentów ob-
jawowych z  chW, zalecając sole cynku 
u  pacjentów bezobjawowych oraz cho-
rych z objawami neurologicznymi (EASL 
2012; Roberts and Schilsky 2009; Weiss, 
et al. 2011). Jakkolwiek retrospektywne 
prace z wielu innych ośrodków pokazują 
podobną skuteczność obu grup leków 
w leczeniu chW (Hoogenraad, et al. 1979; 
Hoogenraad, et al 1987; Członkowska, et 
al. 1996; Brewer, et al 1998; Brewer 2009; 
Członkowska, et al. 2014; Ranucci, et al. 
2014), stąd aktualnie wydaje się, że więk-
sze znaczenie w leczeniu chW ma prawi-
dłowość przyjmowania leku (adherence, 
compliance), niż rodzaj preparatu. 

W  trakcie leczenia chW solami 
cynku, oprócz monitorowania stanu 
pacjenta – próby wątrobowe, badanie 
neurologiczne i  psychiatryczne, ważna 
jest kontrola metabolizmu miedzi i cyn-
ku. U  pacjentów leczonych przewlekle 
solami cynku dobowe wydalanie miedzi 
w  moczu powinno wynosić <75 µg/d 
(u  osób chorych nie leczonych wynosi 
znacznie powyżej >50 µg /d), natomiast 
poziom tzw. „wolnej miedzi” w surowicy 
5-15 µg/dl (u  osób chorych wynosi on 
>15 µg/dl). Wyniki powyżej tych war-
tości sugerują na niewłaściwe leczenie 
(brak regularnego przyjmowania leku, 
przyjmowanie tabletek z  posiłkami), 

wyniki poniżej tych wartości (zwłaszcza 
„wolnej miedzi”), mogą sugerować zbyt 
intensywne leczenie i powstanie niedo-
borów miedzi, co może prowadzić do 
powikłań neurologicznych wynikających 
z  niedoboru miedzi – mieloneuropatii 
z uszkodzeniem w obrębie sznurów tyl-
nych czy mieszanej czuciowo-ruchowej 
polineuropatii, jak i  ogólnoustrojowych 
( np. panyctopenia, anemia aplastycz-
na, itp.) (Willis, et al. 2005; Dzieżyc, et 
al. 2014). Przejściowe odstawienie soli 
cynku (czy leków chelatujących) prowa-
dzące do korekcji metabolizmu miedzi 
prowadzi zwykle do cofnięcia się powyż-
szych objawów. Omawiając zastosowa-
nie soli cynku w neurologii, dodatkowo 
warto wspomnieć, że w  neurologii i  la-
ryngologii sole cynku stosuje się również 
w  ostatnich 20 latach efektywnie w  le-
czeniu zaburzeń smaku, jakkolwiek brak 
jest prostego związku pomiędzy sku-
tecznością tej terapii a poziomem cynku 
w surowicy (Heckmann et al. 2005). <cuadrado>
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Czym jest 
Dom-Klub? 
Członkinie i członkowie warszwskiego 
domu pod fontanną

Nazwa “Dom-Klub” („Clubhouse”) wywodzi 
się z  języka opisującego wizję i  działanie Domu 
pod Fontanną w  Nowym Jorku. Był to pierwszy 
Dom-Klub, który powstał po okresie nieformal-
nych spotkań byłych pacjentów szpitala psychia-
trycznego: „Społeczności na całym świecie, które 
wzorowały się na modelu Domu pod Fontanną, 
przyjęły termin ‘Clubhouse’, gdyż trafnie przekazu-
je on znaczenie członkostwa i przynależności. (…) 
Dom-Klub jest organizacją członkowską i dlatego 
ludzie, którzy się w  nim pojawiają i  angażują, są 
jego członkami. Członkostwo w Domu-Klubie jest 
otwarte dla każdej osoby z historią choroby psy-
chicznej. Idea członkostwa jest fundamentalna dla 
koncepcji Domu-Klubu, ponieważ członkostwo 
w organizacji oznacza, że dana osoba dzieli z inny-
mi zarówno posiadanie (ang. ownership) jak i od-
powiedzialność za powodzenie swojej organizacji. 
Bycie członkiem oznacza, że się przynależy, pasuje 
do czegoś i ma się miejsce, w którym zawsze jest 
się mile widzianym.” (1) Co kluczowe w  każdej 
organizacji członkowskiej – jest się widzianym 
przede wszystkim jako osoba, która wnosi swój 
unikalny wkład, choć jednocześnie realizuje wła-
sne potrzeby. Sens wspólnych i  indywidualnych 
wysiłków wzajemnie się warunkują, tworząc przy 
tym przestrzeń nawiązywania się szczególnych re-
lacji: „Pilnie razem pracując, każdego dnia, człon-
kowie i  pracownicy uczą się od siebie nawzajem 
swoich mocnych stron, talentów i  umiejętności. 
Rozwijają także prawdziwe i trwałe przyjaźnie.” (2)

Udział w  działaniach Domu-Klubu wynika 
zawsze z  aktualnego i  indywidualnego wyboru 
członka: nie ma żadnych umów czy kontraktów 
określających czas, częstotliwość lub sposób per-
sonalnego zaangażowania. Wspólną i ciągłą pracę 

umożliwia w tej sytuacji struktura „dnia zoriento-
wanego na pracę” („work ordered day”) i garstka 
stałych pracowników. W Domu-Klubie działa z re-
guły kilka sekcji czy oddziałów. Członkowie i pra-
cownicy zajmują się wszystkim, co składa się na 
prowadzenie Domu: sprawami przesądzającymi 
o  jego istnieniu (wprowadzaniem nowych człon-
ków, kontaktowaniem się z tymi, którzy dłużej nie 
pojawiali się w  Domu, zatrudnianiem pracowni-
ków, pozyskiwaniem i rozliczaniem środków itp.), 
dbaniem o  bieżące funkcjonowanie (sprawne 
dzielenie się informacjami i podejmowanie wspól-
nych decyzji, przygotowywanie posiłków, prowa-
dzenie wewnętrznego barku, naprawy, sprzątanie 
itp.), wreszcie – prowadzeniem działań wspiera-
jących zatrudnienie i  edukację członków w  lo-
kalnym środowisku zewnętrznym. Chociaż dzień 
zorientowany na pracę tworzy naturalne warunki 
uczenia się nowych umiejętności i  współpracy 
z innymi – co jest wartością samą w sobie – to nie 
ma na celu zastąpienia edukacji formalnej ani ak-
tywności zawodowej, często natomiast motywuje 
do podejmowania dalszych kroków zawodowych 
i edukacyjnych. W każdym Domu-Klubie działa ko-
mórka zajmująca się penetrowaniem możliwości 
edukacji i  pracy w  środowisku oraz wspieraniem 
członków w podejmowaniu i pełnieniu ról ucznia, 
studenta czy pracownika, najchętniej w  warun-
kach jak najbardziej zbliżonych do tych, które 
służą wszystkim ludziom. Większość prowadzi też 
program „zatrudnienia przejściowego” („transitio-
nal employment”), realizowany wspólnie z  pra-
codawcami, którzy zaufali, że kolejni członkowie 
rekomendowani i wspierani przez swój Dom-Klub 
mogą wykonywać pełnowartościową, zgodną 
z  umową pracę. Nie korzystają w  związku z  tym 
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z dofinansowań do wynagrodzeń dla osób niepeł-
nosprawnych: „Dom dysponuje miejscami takiego 
zatrudnienia, które są rzeczywistymi miejscami 
pracy w naszym społeczeństwie. Pozwala to człon-
kom, którzy nigdy nie byli zatrudnieni, spróbować 
prawdziwej pracy, ze wsparciem według indywi-
dualnych potrzeb każdego członka. Zatrudnienie 
to jest pomocne również dla członków, którzy 
wcześniej pracowali, ale przez chorobę stracili 
wiarę we własne siły i dlatego potrzebują wspar-
cia. Ja pracowałem wcześniej, ale zawsze miałem 
problemy z  relacjami społecznymi i  poczuciem 
paranoi. Teraz jestem w trakcie próbowania mojej 
drugiej przejściowej pracy. Za pierwszym razem 
byłem kelnerem. Wykonywałem tę pracę przez kil-
ka tygodni i wówczas zaoferowano mi stałą pracę. 
Niestety, ta praca nie była tym, co chciałem robić, 
więc zrezygnowałem. Cały czas byłem mocno 
wspierany przez mój Dom, co uczyniło sprawy ła-
twiejszymi dla mnie. W tej chwili wykonuję drugą 
pracę przejściową jako recepcjonista. Robię to już 
od czterech tygodni. Miałem myśli, aby zrezygno-
wać, ale doznaję tak wielkiej pomocy i  zachęty 
ze strony personelu i członków Domu, że jestem 
w stanie przetrwać trudne okresy”. (3)

Wiele działań Domów-Klubów służy też temu, 
by członkowie chcieli i mogli korzystać z jak najlep-
szych dla siebie form pomocy medycznej i socjal-
nej w środowisku (tym bardziej, że sam Dom-Klub, 
zgodnie ze swoimi założeniami, tego nie oferuje 
i  w  niczym nie przypomina programu mające-
go takie cele). Działania te nie są również w żad-
nej mierze domeną pracowników, zwłaszcza, że 
członkowie – korzystając ze swoich doświadczeń 
i  więzi – mają szczególne możliwości pozytyw-
nego wpływu na decyzje, przekonania i  sytuację 
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innego członka: „W  Domu-Klubie rolą pracow-
nika nie jest edukowanie ani leczenie członków. 
Pracownicy są tu po to, aby angażować się wraz 
z  członkami, po koleżeńsku, w  ważną pracę, aby 
być zachęcającymi i  zaangażowanymi również 
w stosunku do osób, które mogą na razie jeszcze 
nie wierzyć w siebie”. (4) Podejmując zatrudnienie 
gotowi są pełnić uniwersalną rolę pracownika Do-
mu-Klubu i  nieustannie się jej uczyć – podobnie 
jak członkowie – poprzez praktykę oraz poznawa-
nie międzynarodowego dorobku i  wymianę do-
świadczeń z innymi Domami. Doceniają, że nie ma 
tu zadań lub pomieszczeń, które przeznaczone są 
tylko dla pracowników, podobnie jak nie ma za-
dań lub pomieszczeń przeznaczonych wyłącznie 
dla członków. 

Domy-Kluby przeznaczają dodatkowy czas 
(określone wieczory czy dni wolne od pracy) na 
rozrywkę, kulturę czy po prostu odpoczynek. Taka 
wspólna rekreacja ma sens właśnie dlatego, że 
poprzedzona jest dniem wspólnej pracy i  jest od 
niego wyraźnie oddzielona. Istotne dla społeczno-
ści Domów-Klubów jest też obchodzenie ważnych 
dla ludzi w  danym kraju świąt w  te dni, w  które 
one wypadają i  celebrowane są przez większość 
ludzi w danym kraju. 

Każdy Dom-Klub indywidualnie oraz w  ra-
mach wspólnej organizacji „Clubhouse Inter-
national” angażuje się też w  wybrane działania 
reprezentujące interesy, promocyjne czy eduka-
cyjne służące zarówno własnym działaniom, jak 
i  szerszym celom – realnemu wizerunkowi osób 
borykających się z problemami psychicznymi czy 
trafnej polityce medycznej i  społecznej w swoim 
środowisku, kraju, regionie, świecie.  (foto1)

Zdjęcie 2.
Wejście do WDpF: ul. Nowolipki 6a, 
00-153 Warszawa, www.wdpf.org.
pl, facebook Warszawski Dom pod 
Fontanną, tel. 22 636 55 89

Źródło: archiwum Warszawskiego 
Domu pod Fontanną

 Zdjecie 1.
Od lewej: Joel D. Corcoran – dyrektor 
wykonawczy Clubhouse International, 
aktorka Glenn Close i dr. Eric Kandel w 
czasie ceremonii wręczenia Nagrody 
Humanitarnej Conrada N. Hiltona. Clu-
bhouse International zrzesza ponad 320 
Domów-Klubów w 34 krajach  (www.
clubhouse-intl.org)

Źródło: Facebook Clubhouse Internatio-
nal, www.clubhouse-intl.org
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16:00, a  wtorkowe wieczory i  niektóre soboty 
traktujemy jako czas bycia ze sobą „po robocie” 
– w atmosferze rekreacji i rozrywki. Cała praca zor-
ganizowana jest w sekcjach, których działania się 
uzupełniają. Dzięki temu jesteśmy w stanie wspól-
nie prowadzić nasz Dom-Klub, a jednocześnie po-
konywać własne ograniczenia i  dystansować się 
od niejednokrotnie dramatycznych przeżyć: „Moje 
członkostwo w Domu-Klubie sięga początku roku 
2011, kiedy to po dziewiątej hospitalizacji wresz-
cie poczułem wstręt do przymusu przebywania 
w tym zapomnianym przez Boga przybytku i po-
stanowiłem, że wezmę się za siebie, choć prawnie 
byłem całkowicie ubezwłasnowolniony i niewiele 
mogłem. A  chciałem ustabilizować swoje życie, 
marzyłem, aby stanąć na nogi. Wtedy bardzo waż-
ną rolę odegrał Warszawski Dom pod Fontanną, 
ponieważ pokazał mi, że mogę zaistnieć w środo-
wisku, we wspólnocie, gdzie codzienność parano-
iczna, zmieniła się na codzienność, w której świat 
mnie otaczający pozwolił spełnić się jako redaktor 
naczelny i  poeta, potem barman. Przy tym co-
dziennie byłem witany z  entuzjazmem, wyrozu-
miałością i cierpliwością...” (5)

Obecnie (maj 2016) zrzeszamy 388 członków 
i  sześciu pracowników. Członkostwo to nie tylko 
wybrany sposób zaangażowania, ale też ciągłość 
raz uzyskanego statusu członka. W  każdej chwi-
li, bez żadnych wyjaśnień, można pojawić się 
w  WDpF nawet po długiej przerwie wynikającej 
z  sukcesów odnoszonych w  swoim życiu czy też 
z  problemów, jakie człowieka dotykają: „Każdy 
dzień spędzony tutaj uświadamia mi, że osoba 
doświadczona chorobą psychiczną może dać coś 
wartościowego od siebie dla Domu i  jego człon-
ków. Może wpływać na atmosferę tego miejsca 
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Warszawski Dom pod Fontanną 

W  1999 roku kilkoro z  nas – przyszłych ini-
cjatorów WDpF – poznało Anse Leroy, lekarza 
psychiatrę i  ówczesną wice-przewodniczącą Clu-
bhouse International. Dwa lata później, działa-
jąc w  ramach Zespołu Regionalnego Koalicji na 
rzecz Zdrowia Psychicznego, wynajęliśmy lokal, 
który służy nam do dziś. Nie mieliśmy wówczas 
zapewnionej żadnej dotacji, jedynie gotowość 
Anse i  Duńskiego Komitetu Helsińskiego do po-
mocy w jego remoncie. Potem podjęliśmy jeszcze 
wiele, mogących się wydać desperackimi działań, 
które dały jednak szansę narodzeniu się czegoś 
zupełnie nowego. Dopiero po kilku latach udało 
się nam zdobyć środki i odbyć pełen 3-tygodnio-
wy trening w Bazie Treningowej Clubhouse Inter-
national – Domu-Klubie „Mozaika” w  Londynie, 
w wyniku którego wypracowaliśmy i zrealizowali-
śmy w kolejnych latach nasz „action plan”. W 2011 
roku, już dłużej nie czekając na mityczny „dobry 
moment”, podjęliśmy decyzję o przystąpieniu do 
akredytacji. Ponad dwa lata pracowaliśmy nad 
tłumaczeniem, dyskutowaniem i  wypełnianiem 
naszego „protokołu samooceny”. W  2014 roku 
członkini Domu-Klubu w  Glasgow i  pracownik 
Domu-Klubu w Oslo – jako zespół akredytacyjny 
Clubhouse International – przez trzy dni praco-
wali z nami w Sekcjach, wizytowali nasze miejsca 
zatrudnienia przejściowego, zadawali nam mnó-
stwo pytań. Niebawem odebraliśmy wspaniałą 
wiadomość: dostaliśmy pełną akredytację na 
maksymalny okres trzech lat! Jesteśmy więc w tej 
chwili jedynym w Polsce i jednym z około 150 na 
świecie akredytowanych Domów-Klubów. 

Nasz dzień zorientowany na pracę realizuje-
my od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-

Zdjecie 3.
Sekcji Administracji WDpF: sprawy 
członkowskie, administracyjne, redak-
torskie i promocyjne, recepcja, kontakty 
zewnętrzne dotyczące praw obywatel-
skich i pomocy socjalnej

Autor: Maryla Boguszewska, WDpF

Zdjęcie 4.
Sekcja Zatrudnienia i Edukacji WDpF: 
program Zatrudnienia Przejściowego, 
Klub Pracy i Edukacji, kontakty zewnętrz-
ne dotyczące rynku pracy i szkoleń, 
współpraca międzynarodowa

Autor: Maryla Boguszewska, WDpF

Zdjęcie 5.
Sekcja Obsługi Domu WDpF: barek, 
obiady, oprawa kulinarna imprez, prace 
w warsztacie technicznym i ogródku, 
kontakty zewnętrzne dotyczące zdrowe-
go stylu życia i pomocy medycznej

Autor: Agnieszka Wisniewska, WDpF
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tak, by była ostoją spokoju, w której zarówno czło-
nek Domu jak i  pracownik czują się bezpiecznie. 
Nawet jeżeli już tak się zdarzy, że któryś z człon-
ków w trakcie pogorszenia swego stanu psychicz-
nego, staje się zagrożeniem zarówno dla człon-
ków jak i pracowników, wie że po pewnym okresie 
zawieszenia w prawach członka Domu-Klubu ma 
możliwość powrotu. Tak było w moim przypadku, 
gdy 8 lat temu przechodziłem poważny kryzys.” (6) 

Każdy dzień w  WDpF to pole do działania. 
Można po prostu pomagać w  wybranych zada-
niach, ale też podejmować szereg funkcji związa-
nych z większą odpowiedzialnością, dających tym 
większe zaufanie do siebie i innych: „Od kilkunastu 
lat ciągną się za mną stany depresyjne i  lęk spo-
łeczny, co mocno odbija się na mojej samoocenie. 
Długi czas moja choroba skutecznie niszczyła mi 
poczucie własnej wartości i  godności, właściwie 
prawie przestałem wierzyć, że coś potrafię i  coś 
jestem wart. Trzy lata temu – prawie cztery, na 
dobrą sprawę – na oddziale dziennym usłysza-
łem o  WDpF. Potrzebowałem jakiegoś miejsca, 
które pozwoli mi zachować właściwą strukturę 
dnia, więc zaraz po zakończeniu terapii pojecha-
łem zobaczyć, co tu się robi i  jak. Od pierwszego 
dnia Dom-Klub przypadł mi do gustu, a parę mie-
sięcy później zostałem jego członkiem. Zacząłem 
mocnym akcentem – zaangażowałem się w  dłu-
goterminowe zadanie obejmujące intensywną 
korespondencję mailową z dziesiątkami Domów-
-Klubów z całego świata. Od tamtego czasu zdą-
żyłem m.in. wziąć udział w całej masie akcji pro-
mocyjnych WDpF, konferencjach, tłumaczeniach 
materiałów dotyczących ruchu Domów-Klubów 
i  być w  komisjach rekrutujących pracowników 
Domu-Klubu. Moim największym sukcesem było 
współtworzenie i wygłoszenie prezentacji po an-

miejsca

gielsku na Międzynarodowym Seminarium Do-
mów-Klubów.” (7)

Jak każdy Dom-Klub wypracowaliśmy tryb 
współzarządzania nim. Każda Sekcja dwa razy 
dziennie spotyka się u  siebie, przy wspólnym 
stole, koło swoich tablic z  zadaniami. Wszyscy 
chętni spotykają się raz w  tygodniu na Zebraniu 
Generalnym, gdzie podejmujemy w  drodze kon-
sensusu decyzje dotyczące zgłoszonych wcze-
śniej wniosków i  dyskutujemy inne tematy. Raz 
do roku, wszyscy ci, którzy przystąpili do naszego 
stowarzyszenia, spotykają się na Walnym Zebra-
niu, gdzie co trzy lata wybierane są nowe władze. 
Pracownicy WDpF podjęli dobrowolną decyzję 
o  nie kandydowaniu do zarządu stowarzyszenia, 
więc członkowie WDpF mają tu większe możliwo-
ści działania. Bywają przewodniczącymi, skarbni-
kami lub innymi członkami zarządu, stając się pra-
codawcą dla zespołu pracowników i biorąc pełną 
odpowiedzialność za WDpF. Podejmują też role 
członków komisji rewizyjnej i  komisji etyki. Wła-
śnie te otwarte możliwości, a  także to, że korzy-
stanie z nich całkowicie zależy od własnych dążeń, 
decyzji i  dokonań konkretnej osoby, przesądza 
o  tym, że jesteśmy naprawdę niezłym Domem-
-Klubem: „Tutaj każdy jest na takich samych zasa-
dach. Nie ma gorszych – lepszych, mądrzejszych 
– głupszych. Każdy ma wpływ na to, co dzieje 
się w Domu. Decyzje są podejmowane wspólnie. 
Każdy przyczynia się swoją postawą i działaniem, 
aby nasz Dom był modelowym. Ja jestem dumny 
i szczęśliwy, że mogę tyle lat uczestniczyć aktyw-
nie w życiu codziennym Domu.” (8)

 
Zapraszamy do współpracy!

Piśmiennictwo:
1) Joel D. Corcoran, Domy-Kluby: Spo-

łeczności, które tworzą możliwości 
dla osób z chorobami psychicznymi  
(Clubhouses: Communities Creating 
Opportunities for People with Mental 
Illness)

2) Joel D. Corcoran, tamże
3) Fragment wypowiedzi członka Domu-

-Klubu „Mozaika” w Londynie (z ma-
teriałów szkoleniowych Clubhouse 
International)

4) Joel D. Corcoran, tamże
5) Bartek Orłowski, członek WDpF 

(fragment wypowiedzi na użytek 
materiału prasowego)

6) Krzysztof Sokołowski, członek WDpF 
(fragment artykułu w publikacji 
WDpF „W zgodzie z godnością”)

7) Marek Bruś, członek WDpF (fragment 
artykułu w publikacji WDpF „W 
zgodzie z godnością”)

8) Krzysztof Sokołowski, tamże
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ogłoszenia
7 Warmińsko-Mazurskie  
Spotkania Psychiatryczne 

23-25 września 2016
Stare Jabłonki, Hotel Anders

Program i zgłoszenia:
www.spotkaniamedyczne.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

II
Konferencja interdyscyplinarna 

PSYCHOTERAPIA A KULTURA
„Cywilizacja sukcesu w labiryncie”

19 listopada 2016
Warszawa

Więcej informacji:
www.eneteia.pl/psychoterapia/

  III MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA  
POLSKIEGO STOWARZYSZENIA INTEGRACJI 
PSYCHOTERAPII „INTEGRACJA PSYCHOTERAPII 
W DEZINTEGRUJĄCYM SIĘ ŚWIECIE”

2-4 czerwca 2017
Warszawa, 
Akademia Pedagogiki Specjalnej

Program i zgłoszenia: 
WWW.CONFERENCE.PSIP.ORG.PL

Informujemy o konferencjach, nad którymi Psychiatra objął patronat medialny:



relacje

Nagroda Aureliusza
Nagroda Aureliusza to rzeźba, której autorką jest Katarzyna Lipec-

ka. Jej nazwa, jak wskazuje Kapituła Nagrody, „odwołuje się do zasady 
wprowadzonej przez cesarzy Marka Aureliusza i Commodusa – satis fu-
rore ipso punitur. W jej myśl, nieszczęście losu szalonego sprawia, że nie 
można go winić, gdyż wystarczająco ukarało go już własne szaleństwo. 
Zatem wyróżnienie to jest przyznawane osobom z różnych dziedzin, któ-
re z potrzeby serca oraz w związku z działalnością zawodową w sposób 
szczególny przyczyniły się do działań na rzecz osób chorych psychicznie, 
przeciwdziałając stygmatyzacji oraz ich wykluczeniu społecznemu, a tak-
że wprowadzając nowe, szersze spojrzenie na los osób chorych psychicz-
nie oraz ich jakość życia w Polsce”. 

Tyle mówi nam Kapituła. Statuetki zostały wręczone w trakcie Dru-
giego Międzynarodowego Kongresu Psychiatrii Sądowej, który odbył się 
w  Łodzi w  dniach 15-16.04.2016. Nagrody przyznano w  trzech katego-
riach: postać, publikacja, prawa pacjenta. To połączenie prawa i psychiatrii 
odzwierciedlone zostało w postaci dwóch przewodniczących kongresu, 
prof. Piotra Gałeckiego, Konsultanta Krajowego w dziedzinie psychiatrii 
i  Krzysztofa Eichstaedta - sędziego Sądu Apelacyjnego w  Łodzi, którzy 
w towarzystwie trzech białych mimów przewodniczyli ceremonii. Nagro-
dy odebrali: Prof. Józef Gierowski, autor i  współautor kilku setek publi-
kacji naukowych z zakresu psychologii, psychiatrii sądowej i psychologii 
lekarskiej, wieloletni Kierownik Katedry Psychiatrii Collegium Medicum 
UJ; redaktor Wiktor Ferfecki za teksty poświęcone psychiatrii publikowa-
ne w dzienniku „Rzeczpospolita oraz Ogólnopolska Kampania Społeczna 
„Twarze depresji – Nie oceniam. Akceptuję”, w  której imieniu na scenę 
zaproszona została Joanna Chatizow, prezes Stowarzyszenia Aktywnie 
przeciwko Depresji. A potem błysnęły flesze…

Sławomir Murawiec
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IVOtwarte Seminarium Filozoficzno-Psychiatryczne

podsumowanie 
roku działalności 

Jakub Tercz i zespół OSF-P

Otwarte Seminaria Filozoficzno-Psychiatryczne to 
w  zamierzeniu szereg spotkań, konferencji i  warsztatów ma-
jących na celu dyskusję nad problematyką zdrowia psychicz-
nego, a  także integrację środowiska badaczy z obszaru nauk 
humanistycznych i  społecznych oraz ekspertów zajmujących 
się problematyką zdrowia psychicznego. Formuła OSF-P ma 
charakter otwarty, a  poruszana tematyka dotyczy zarówno 
fundamentalnych, jak i  bieżących problemów i  dylematów 
współczesnej filozofii kultury, antropologii kulturowej, filo-
zofii psychiatrii oraz zagadnień z  zakresu psychoprofilaktyki, 
psychoedukacji i  psychiatrii środowiskowej. Seminaria mają 
stanowić zachętę do myślenia krytycznego i odważnego po-
ruszania tematów kontrowersyjnych i  często niewygodnych. 
U  podstaw misji OSF-P znajduje się bowiem przekonanie, że 
zagadnienia, którymi zajmuje się psychiatria, nie są sprawą 
rozgrywającą się wyłącznie między lekarzami a  pacjentami, 
ale pociągają konieczność stawiania pytań podstawowych, 
o to czym jest zdrowie, o kształt społeczeństwa, o naturę czło-
wieka. Domagają się zatem szczególnej troski oraz wielodzie-
dzinowego i niespiesznego namysłu teoretycznego. 

Podstawowa formuła, nazwa oraz idea Otwartych Semi-
nariów Filozoficzno-Psychiatrycznych pochodzi od Andrzeja 
Kapusty i Jakuba Tercza. Pomysł wyłonił się w ramach dwulet-
niego seminarium „Filozoficzne ujęcia doświadczenia” prowa-
dzonego przez Profesor Zofię Rosińską na Wydziale Filozofii 
i Socjologii UW w latach 2011-2013 i kontynuowanego w miej-
scach prywatnych w roku akademickim 2013/14. 

I  Otwarte Otwarte Seminarium Filozoficzno-Psychia-
tryczne pt. „Psychiatria i filozofia w poszukiwaniu wspólnego 
języka” odbyło się 18 kwietnia 2015 roku w  Muzeum Sztuki 
Nowoczesnej w  Warszawie. Od tego czasu w  ramach OSF-P 
zorganizowane zostały łącznie cztery konferencje: II OSF-P, pt. 
„Norma / Patologia” (20 czerwca 2015, MSN w Warszawie), III 
OSF-P pt. „Diagnozy współczesności” (12-13 listopada 2015, 
Wydział Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie), IV OSF-P pt. „Re-
lacje” (23-24 kwietnia 2016, Biblioteka Uniwersytetu Warszaw-
skiego), dwa sympozja naukowe, pierwsze wokół filmu „Asy-

lum” z gościnnym udziałem laureata nagrody Oskara, Richarda 
Ware Adamsa (25 lipca 2015), oraz drugie pt. „Philosophy and 
Psychiatry. A Challange for the Future” z udziałem twórcy kon-
cepcji Value Based Practice Profesora Billa Kennetha Fulforda 
(10 maja 2016), w  końcu, jedno spotkanie dyskusyjne z  pro-
fesorem psychiatrii Jackiem Wciórką oraz uczniem Antoniego 
Kępińskiego, Jerzym Zadęckim (18 stycznia 2015). Nie sposób 
wyliczyć tu wszystkich prelegentów, których liczba łącznie się-
ga ok. 50 osób, oraz licznych instytucji wspierających. 

Po roku działalności wyklarowany został 
warszawsko-lubelski zespół organizacyjny OSF-P, 
w skład którego wchodzą: ze strony warszawskiej 
Agnieszka Brejwo, Karolina Jasser, Jan Molina, Jakub 
Tercz, ze strony lubelskiej, Andrzej Kapusta, Katarzyna 
Skalska, Justyna Rynkiewicz. 

W ramach zorganizowanych wydarzeń zgromadzo-
no ponad dwadzieścia godzin zapisów audio dyskusji 
dostępnych na stronie czasopisma ETYKA (http://etyka.
uw.edu.pl/philosophy-and-psychiatry-a-challenge-
for-the-future/), prowadzona jest strona na portalu 
społecznościowym Facebook (https://www.facebook.
com/otwarteseminariafilozoficznopsychiatryczne/) oraz 
uruchomiono kanał YouTube (https://www.youtube.
com/channel/UC4O6TpF8yiZ2I-Ydu2jdCbA). Dzięki 
współpracy z Radiem TOK FM zarejestrowane zostały 
cztery okolicznościowe audycje.  

Obecne plany OSF-P obejmują utrzymanie 
tempa dwóch dużych konferencji w roku (wiosennej 
w Warszawie i jesiennej w Lublinie), organizację po-
mniejszych wydarzeń, spotkań dyskusyjnych i warszta-
tów mających na celu promocję wiedzy na temat zdro-
wia psychicznego w stałym dialogu pomiędzy różnymi 
dziedzinami, działania antydyskryminacyjne, integrują-
ce oraz wspierające idee otwartego społeczeństwa.
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IVOtwarte Seminarium Filozoficzno-Psychiatryczne

Relacje i refleksje
uczestników

Krzysztof Sokołowski
członek Warszawskiego Domu pod Fontanną

Jako reprezentant Warszawskiego Domu pod Fontanną, 
współorganizatora IV Otwartych Seminariów Filozoficzno-Psy-
chiatrycznych, miałem wiele obowiązków organizacyjnych, ale 
starałem się być uważnym słuchaczem prelekcji. Najbardziej 
utkwiło mi w pamięci wystąpienie dr Marka Balickiego - leka-
rza psychiatry, który mówił o tym, jak system prawny w Polsce 
może zniszczyć pacjenta chorującego psychicznie. Tym bar-
dziej mnie to zainteresowało, gdyż ja osobiście padłem ofiarą 
tego systemu. Znalazłem się w  sytuacji, gdy moje prawo do 
wolności zostało ograniczone z  powodu jednej, nieprofesjo-
nalnej decyzji lekarza dyżurnego. Po tych doświadczeniach 
mam poczucie, że prawo nie daje mi możliwości obrony wła-
snego zdania, a nieprawidłowa diagnoza może zaważyć na ca-
łym życiu człowieka. 

Jestem szczęśliwy, że lekarz psychiatra walczy o  prawa 
pacjentów chorujących psychicznie. Dr Balicki, na przykła-
dzie pacjenta z  Białegostoku udowodnił, że polskie prawo 
jest niedoskonałe i  wymaga poprawy. Nie może być tak, że 
mimo stwierdzenia lekarza, iż pacjent nie stanowi zagrożenia 
dla siebie i społeczeństwa, jest on w dalszym ciągu izolowany 
i odbywa się to zgodnie z prawem, mimo braku konkretnych 
medycznych przesłanek. Uważam, że to niezwykle istotne, by 
pacjenci doświadczający choroby psychicznej mieli takie samo 
prawo do godności, samostanowienia i  bezpieczeństwa jak 
wszyscy obywatele i myślę, że wszystkim nam, czy lekarzom, 
czy pacjentom, powinno na tym tak samo zależeć. <cuadrado>

Katarzyna Boguszewska 
dyrektor Warszawskiego Domu pod Fontanną

Próbowałam w  czasie Seminarium wyobrażać sobie 
własne istnienie bez jakiegoś innego bytu, ale wniosek był za-
wsze ten sam: żeby istniało „źródełko własnego ja” (o które cu-
downie upomniała się prof. Rosińska) konieczne jest drugie ja, 
które jakoś odpowiada – umożliwia tytułową relację. Nie mo-
żemy jednak powiedzieć zbyt wiele o relacji pomiędzy dwoma 
kamieniami w  polu, jak rzekłby pewnie Saint-Exupery, które 
do niczego nie dążą, niczego nie pragną. Możemy, gdy cho-
dzi o dwie czy wiele osób z krwi i kości, z twarzą i  imieniem, 
włączonych w  określone działania, z  dziedzictwem znaczeń 
i  symboli, które kochają lub nienawidzą. Spotkały się może 
jako dobre sąsiadki lub żołnierze po dwóch stronach frontu. 
Jako mistrz i uczeń lub osoba w kryzysie i  terapeuta. Powód 
spotkania, ale też ich ogólne zaangażowania w świat, są istot-
ną składową ich relacji.

Kilka znanych naszej cywilizacji „modeli” relacji, mocno 
związanych z  istotnymi w  danym czasie wartościami i  uwa-
runkowaniami społeczno-ekonimicznymi, obrazowo opisał 
prof. Migasiński (żałowałam więc, że nikt z panelistów – psy-
choterapeutów nie odniósł się do nich). Wdzięczna byłam też 
prof. Wciórce za konstatację, że wiele mówimy o relacjach (czy 
odniesieniach, jak zaproponował Profesor) o charakterze hory-
zontalnym, ale lekceważymy te wertykalne – do określonych 
idei, Boga czy utopii. 

Seminaria to dla mnie sięganie do pierwszej i najbardziej 
wspólnej wiedzy o nas w danym nam świecie, zwanej filozofią. 
Odnoszę czasem wrażenie, że psychiatria nie tylko specjalizuje 
się, ale też alienuje z tej wiedzy, a tematyka relacji związanych 
z  praktyką terapeutyczną odcina od ogólnej refleksji o  wza-
jemnym przeżywaniu przez nas każdej relacji, związanej z na-
szymi ogólnymi wartościami. Kontynuujmy więc Seminaria! 
Pomóżmy sobie unikać abstrahowania od tego, co wspólne 
tylko po to, by za chwilę głosić konieczność „nowego paradyg-
matu” – chociaż chodzi tylko o wracanie do tego, od czego na 
własne życzenie odeszliśmy. <cuadrado>

relacje



102 PSYCHIATRA/PISMO dla praktyków/lato 2016

Jerzy Zadęcki

Dr Balicki (dwukrotny minister zdrowia) mówił 
przekonująco, tuż po otwarciu seminarium, o  drama-
tycznej sytuacji psychiatrii w Polsce, szczególnie lecznic-
twa zamkniętego. O „spotkaniu” z „innym” w koncepcji 
Levinasa wypowiadał się przenikliwie prof. Migasiński 
z Warszawy. Może to być twarz, ale może też być kark 
więźnia w kolumnie więźniów, jednym słowem „spotka-
nie” oraz zobowiązanie z tym związane, np. „Miłuj bliź-
niego swego, jak siebie samego”. Nie będę tutaj niczego 
rozwijał, z oczywistych przyczyn. Profesor Wciórka po-
święcił uwagę „relacji” w  psychiatrii oraz trudnościom 
identyfikacji w roli psychiatry (lub post-psychiatry?), je-
śli cokolwiek z tego zrozumiałem. O znaczeniu literatury 
w obrazie (wizerunku) „obłędu” w przestrzeni publicznej 
wypowiadali się socjolog kultury oraz językoznawcy, 
wśród nich dr Jarosław Fazan z Krakowa, którzy mówi-
li o  powiązaniu „obłędu” z „geniuszem” (np. w  wypad-
ku Strindberga). Dr Fazanowi zwierzyłem się z mojego 
uwielbienia dla Virginii Woolf, która utopiła się w Tami-
zie. 

Po lunchu, który serwowany był na pierwszym 
piętrze biblioteki, psychoterapeuci (dr Tarnowska, mał-
żeństwo Fijewskich, Maria i Piotr) dzielili się swoimi do-
świadczeniami z  terapii indywidualnej, nawiązując do 
Carla Rogersa i  cudów w  Kanie Galilejskiej. Film „Ktoś 
obok Ciebie” Edgara Hagena podtrzymywał wrażenie, 
że od „autentycznego” zaangażowania terapeuty w tera-
pię zależeć może zamiana wody w wino. W drugim dniu 
konferencji trochę prysła atmosfera utopii w spotkaniu 
z  pacjentem. Przyczynili się do tego filozofowie (prof. 

Rosińska, Kapusta, Bursztyka) którzy mówili o dylema-
tach, ograniczeniach, „różnicach”, w najlepszym wypad-
ku „zagadkach” z perspektywy egzystencjalizmu (piekło 
to inni) oraz Gadamera. Obraz tańca na linie, który zilu-
strował wypowiedz dr Kaczmarczyka oraz dwóch skocz-
ków na szachownicy (terapeuty i pacjenta), trafił mi do 
przekonania. Psychiatrzy z  Krakowa (dr Cechnicki i  ja) 
wprowadzili atmosferę teatru i maski w rozważaniu nad 
„autentycznością”. Dr Cechnicki wyprowadził pacjentów 
w maskach na ulice Krakowa, a ja usiłowałem nie odpo-
wiadać na żadne pytania padające z widowni (zgodnie 
z  założeniami fenomenologii). Następnie dr Szafrański 
z  bioetykami usiłował zakopać rów między leczeniem 
biologicznym (farmakoterapia) a  psychologicznym.  
Dr Zawiła-Niedźwiecki (filozof i  bioetyk) wprowadził 
niuanse, które zapobiec winny tej rozpaczliwej dychoto-
mii. Wspomnienia o Kazimierzu Jankowskim z udziałem 
jego „dzieci” oraz dr Różyckiego (który przyjechał na tę 
okazję specjalnie z Walii) zakończyło wieczór, z którego 
wynikało, że Kazik nie wyjechał po wyjeździe z  Polski 
(1981).

Ten wielogłos w  czasie czwartego już, otwartego, 
seminarium filozoficzno-psychiatrycznego był dosko-
nale zorganizowany (oraz nagrywany) przez filozo-
fa, pana Jakuba Tercza, który zaciągał się z  widoczną 
przyjemnością papierosami na zewnątrz sali plenarnej. 
W czasie drugiego dnia doszło do opóźnienia prelekcji 
z  powodu maratonu, który przeciągał ulicami Warsza-
wy. Nie spostrzegłem w nim filozofów ani psychiatrów, 
to mnie nie zaskoczyło. 

IV Otwarte Seminarium Filozoficzno-Psychiatryczne
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Andrzej Cechnicki

Trudno jest coś napisać pisząc niewiele. Może to 
jest kwestia pamięci. Co ludzie zapamiętują i dlaczego? 

Weźmy, powiedzmy, tę sympatyczną utopię fil-
mową Hagena. Trzeba by chyba zacząć od źródeł – dr 
Podvoll to ciekawa postać, psychoanalityk, więc zanim 
zbudował Windhorse, rozczarował się po 15 latach edu-
kacji i  20 latach praktykowania do psychoanalizy. Czy 
nie ciekawi Was, że wszyscy antypsychiatrzy to świetnie 
wyedukowani psychoanalitycy? Dlaczego odbyli taką 
właśnie zawodową drogę? Trzeba zapytać Katarzynę 
Prot, gdyż ona specjalizuje się w odpowiedzi na to py-
tanie. 

A  przecież ten psychoanalityk przez klinikę Men-
ningera (szczytowe momenty podejścia analitycznego 
w  terapii schizofrenii ) doszedł do stopnia Dyrektora 
w  Chestnut Lodge. Podobna była droga G. Ammona, 
u którego spędziłem dwa lata w Monachium. I tutaj pro-
blem. Podvoll opuszcza Mekkę psychoterapii schizofre-
nii rozczarowany i rozwija swoje alternatywne Centrum 
Zdrowienia ze Wszystkiego w opozycji do niewydolno-
ści analizy (tylko medytacja i  ludzkie otoczenie, co jest 
raczej nieskomplikowane), a G. Ammon opuszcza Men-
ningera, też w opozycji do ortodoksji (energia społecz-
na), ale daleko od centrali w Europie, więc rozgłaszając 
mit Mennigera „wyleczyliśmy każdą psychozę psychote-
rapią”. Potem Podvoll na 22 lata (1990-2002) zamknął się 
we Francji na medytacjach, aby zbyt długo nie dzielić 
codzienności z  osobami chorującymi psychicznie. Dał 
szansę innym. Czy zauważyliście, że Windhorse powsta-
je jako „Home based Recovery” w 10 lat później, po So-

terii Moshera. Historia rozwija się identycznie – analityk, 
alternatywa, nadzieja na wyleczenie, brak krytycznego 
rozeznania nowego ruchu, ale oparcie o  wolontariat 
często uniwersytecki lecz niewykształcony. W  żadnej 
pracy zespołu humanistów z Windhorse, na ich stronach 
internetowych, w opisie historii ruchu nie ma ani słowa 
o Soterii. Zerwali z całą tradycją. Nawet własną. Po pro-
stu odkryli Amerykę.

No i  smaczek na koniec. Ten azyl powszechnego 
zbawienia opiera się na prywatnym sponsoringu. Mini-
malnie rok pobytu kosztuje ok. pół miliona złotych (300 
$ dziennie). Czyli 10 mieszkańców to niemal 5 milionów. 

Chętnie odniosę się do Levinasa, ale kiedyś, w dal-
szej kolejności, gdyż nie mogłem go zrozumieć przez 30 
lat rozmów z Antosiem J. (specjalistą od Levinasa), a po 
błyskotliwym wykładzie Migasińskiego jestem jakby bli-
żej. Dawno nie słyszałem tak świetnego wykładu filozo-
ficznego dla niewykształconej filozoficznie publiczności 
(myślę oczywiście o sobie).

relacje
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Arytmio-psychiatria 
czyli o ciężkich 
pacjentach 
z lekką arytmią 
Notatki z sesji w trakcie Konferencji Kasprowisko 2016 

Sławomir Murawiec, Marta Anczewska

To jedna z najtrudniejszych i chyba jedna z najbardziej 
pomijanych w piśmiennictwie fachowym i w trakcie wystąpień 
konferencyjnych grupa pacjentów. Pacjenci z  lękiem przed 
chorobą i  śmiercią. Można byłoby powiedzieć krótko: hipo-
chondryczni, jednak określenie to opisuje tylko pewien zakres 
problemu. Wraz z zaproszeniem do udziału w konferencji kar-
diologicznej otrzymałem taki opis zagadnienia, które miało 
być tematem sesji:

„To praktyka codzienna wszystkich specjalności. Kardio-
lodzy nie są specjalnie nimi wyróżnieni, chociaż „serce to serce”, 
czyli jak dolega, to grozi zawałem lub śmiercią. Jedna z moich 
pacjentek lat około 30, gdy po tygodniu monitorowania EKG 
okazało się, że jej 40 epizodów różnych subiektywnie odczu-
wanych dolegliwości nie jest związanych z  jakąkolwiek aryt-
mią, miała w ich trakcie normalną pracę serca, powiedziała: „to 
ja pójdę do chirurga naczyniowego, bo mi puchną nogi”. Nóg 
nie miała opuchniętych, notabene.

Takim problemom poświęcona była dyskusja zatytuło-
wana „arytmio-psychiatria”, a dokładniej „Trudny pacjent z  ła-
godną arytmią, czyli, czy problemem głównym są zaburze-
nia rytmu, czy zaburzenia osobowości – arytmio-psychiatria”. 
Sesję zorganizował i jej przewodniczył prof. Rafał Baranowski 
z Kliniki Zaburzeń Rytmu Serca Instytutu Kardiologii w Aninie. 
Odbyła się w trakcie XXII Konferencji Szkoleniowej i XVII Mię-
dzynarodowej Konferencji Wspólnej Sekcji Elektrokardiologii 
Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardio-
logicznego w dniu 03.03.2016 r. w Zakopanem. 

Prof. Rafał Baranowski otworzył sesję zwracając uwagę na 
problem kliniczny, z którym muszą zmierzyć się w codziennej 

praktyce lekarze kardiolodzy – dotyczy pacjentów, którzy zgła-
szają subiektywnie odczuwane zaburzenia rytmu serca, przy-
wiązują dużą wagę do tych dolegliwości, jednak w badaniach 
obiektywnych brak jest zapisu wskazującego na istnienie za-
burzeń rytmu serca lub mają one charakter łagodny. 

Pierwsze wystąpienie w czasie sesji reprezentowało punkt 
widzenia kardiologa. Kierownik Kliniki Zaburzeń Rytmu Serca 
Instytutu Kardiologii w Aninie, prof. Łukasz Szumowski mówił 
na temat: „Pacjent z łagodną arytmią i podejrzeniem zaburzeń 
osobowości w praktyce codziennej kardiologa”. Prof. Szumow-
ski wskazał, że odpowiednio długa obserwacja i prowadzenie 
zapisu kardiologicznego najczęściej prowadzi jednak do ujaw-
nienia epizodów arytmii. Jednak problem polega na tym, co 
przytoczono powyżej, że pacjent odczuwa lęk i dolegliwości, 
a arytmia w tym momencie nie do końca jest obecna.

Drugie wystąpienie reprezentowało punkt widzenia psy-
chiatry. Prof. Marta Anczewska z Instytutu Psychiatrii i Neuro-
logii w Warszawie mówiła na temat „Pacjent z łagodną arytmią 
i  podejrzeniem zaburzeń osobowości – kiedy może pomóc 
psychiatra, psycholog”. Prelegent skupił się na problemie dia-
gnostycznym, jaki stanowią pacjenci z  zaburzeniami osobo-
wości w gabinecie kardiologa. Przypomniał, że do kardiologa 
trafiają osoby z  różnymi zaburzeniami psychicznymi, zgod-
nie z  rozpowszechnieniem tych zaburzeń w  całej populacji. 
Te, które sprawiają najwięcej problemów diagnostycznych 
i  terapeutycznych, to nie tylko zaburzenia osobowości, ale 
przede wszystkim zaburzenia lękowe, zaburzenia depresyjne 
i adaptacyjne. Lęk jest normalnym, naturalnym i koniecznym 
elementem ludzkiego życia, który modyfikuje zachowanie, 
reakcje organizmu, emocje, sprawność intelektu. Objawy 

relacje
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wegetatywno-somatyczne lęku, szczególnie te, które „umiej-
scawiają się” w  okolicy serca, żołądka, jelit jesteśmy skłonni 
interpretować jako zagrażające życiu. W  tej sytuacji wizyta 
u kardiologa czy gastrologa stać się może priorytetem. Do kar-
diologów zgłaszają się również osoby z zaburzeniami osobo-
wości, które obrazem klinicznym przypominają i „wyglądają”, 
jak zaburzenia lękowe. Osoby te wymagają długotrwałej psy-
choterapii i  rola psychologa jest nie do przecenienia. W czę-
ści końcowej wystąpienia prof. Anczewska poruszyła zagad-
nienie streso-pochodnej dysfunkcji lewej komory nazywane 
w  literaturze anglojęzycznej Tako-tsubo-like left ventricular 
dysfunction, the „broken” heart syndrome (co nie ma nic wspól-
nego z zespołem ostrego zakochania, o którym pisał prof. Bili-
kiewicz) lub acute stress cardiomyopathy. Zwróciła uwagę na 
jedno z najnowszych doniesień Patela i współpracowników na 
temat migotania przedsionków inicjowanym przez depresję 
poprzez aktywację układu renina, angiotensyna, aldosteron, 
wzrost poziom cytokin pozapalnych, jak również wzmożenie 
napięcia układu sympatycznego. Reasumując stwierdziła, że 
korzystnym modelem oddziaływań w kardio-psychiatrii może 
być ścisła współpraca kardiologa z psychiatrą i psychologiem 
na różnych etapach procesu diagnostyczno-terapeutycznego.

Moje wystąpienie koncentrowało się na pacjentach, któ-
rzy zgłaszają się do psychiatrów z długą historią konsultacji 
specjalistów innych dziedzin medycyny, np. kardiologów, 
gastrologów, neurologów. Kluczowym objawem jest lęk do-
tyczący możliwości występowania poważnej choroby lub za-
grożenia śmiercią z powodów zdrowotnych. Problem tych pa-
cjentów jest opisany fragmentarycznie w ICD-10 w kategorii 
F45.2 (zaburzenia hipochondryczne), ale obraz kliniczny jest 
często szerszy niż w opisie zawartym w klasyfikacji. Osoby te 
odpowiadają kategorii: zaburzenie z lękiem o stan zdrowia (ill-
ness anxiety disorder w DSM-5 kategoria 300.7). 

Współwystępują tu trzy elementy: 

n obraz kliniczny polegający na silnym i wpływającym 
na wszystkie sfery życia lęku przed możliwością 
wystąpienia poważnej choroby, np. choroby serca, 
zawału, udaru, arytmii itd;

n wielość zespołów psychopatologicznych prezen-
towanych przez tych pacjentów (całe spektrum ze-
społów lękowych, jak lęk napadowy, agorafobia, lęk 
uogólniony, natrętnie nawracające myśli na temat 
zdrowia, objawy somatyzacyjne, objawy PTSD); 

n często występujący w wywiadzie element konkret-
nego przeżycia traumatycznego.

Osoby te katastroficznie interpretują drobne sygnały pły-
nące z ciała lub objawy niegroźnych chorób jako sygnały za-
grożenia życia lub poważnej choroby. Często odczuwają także 
lęk o osoby bliskie, a ich życiowe funkcjonowanie jest poważ-
nie ograniczone. 

W konsultacji tych pacjentów grają rolę liczne elementy 
psychologiczne, które wymagają uwzględnienia:

n ważne jest dokonanie rozróżnienia pomiędzy faktem, 
z jednej strony, a myślą, obawą z drugiej (pomiędzy 
„mam zawał”, a „boję się/myślę, że mam zawał”);

n kolejnym elementem jest powiązanie przez pacjenta 
swojego stanu, lęków i zachowań z doświadczeniami i 
wydarzeniami życiowymi. Powiązanie, że jeśli pacjent 
boi się śmierci i/lub choroby, to taki lęk nie pojawia się 
bez przyczyny lecz jest związany z zetknięciem się z 
jakąś konkretną lub symboliczną sytuacją zagrożenia. 
Nie oznacza to braku pamięci pacjenta dotyczącego 
takiego zdarzenia lub sytuacji symbolicznej, która 
poprzedzała ten lęk. Pamięć ta jest najczęściej obecna 
i bywa łatwa do przywołania. Problem dotyczy raczej 
braku wiązania swoich przeżyć z dawniejszymi wyda-
rzeniami, a nawet zaprzeczaniu takiego związku; 

n przezwyciężenia mechanizmów zaprzeczenia pacjen-
ta, przeczącym powiązaniu między zdarzeniem, a aktu-
alnymi przeżyciami. W wielu sytuacjach po ujawnieniu 
zdarzenia o charakterze traumatycznym natychmiast 
pojawiają się psychologiczne zaprzeczenia, artyku-
łowane jako negowanie związku pomiędzy dawnym 
przeżyciem, a obecnym stanem i zachowaniami. 

W przypadku różnorodnych sytuacji traumatycznych po-
przedzających wystąpienie lęku o zdrowie i życie, najczęściej 
jeden element jest wspólny – odniesienie przez pacjenta tego 
zdarzenia do samego siebie, pojawienie się myśli, że „jeśli to 
się zdarzyło, to może się przytrafić także mnie, ja też mogę 
umrzeć, zachorować, mogę zginąć nagle, bez uprzedzenia, coś 
strasznego może mi się stać”.

Kolejne wystąpienie reprezentowało punkt widzenia psy-
chologa. Dr n. hum. Anna Ratajska, która pracuje jako adiunkt 
w  Instytucie Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 
w  Bydgoszczy mówiła na temat „Czy rozmowa lekarza z  pa-
cjentem może mieć działanie proarytmiczne”. Skupiła się na 
relacji lekarz-pacjent, zarówno w sensie komunikacyjnym, jak 
i dużego znaczenia tej relacji dla pacjentów. 

Praktyka lekarska pisze różne scenariusze. Otóż w krótkim 
czasie po zakopiańskiej sesji, trafiła do mnie pacjentka skiero-
wana przez kardiologa, z opisywanym tu problemem łagodnej 
arytmii i ciężkiego lęku. Osoba ta była już po ablacji serca. Po-
czątkowo wywiad znakomicie potwierdzał opisywaną wyżej 
koncepcję. Mąż miał dwa udary (w młodym wieku), pacjentka 
bała się śmierci, ciągle obawiała się arytmii i zagrożenia życia 
z nią związanej. Ale… zawsze jak już coś wiesz, to coś nowego 
może jednak zaskoczyć. Okazało się, że kiedy była nastolatką, 
przeżywała bardzo trudny okres w związku z sytuacją rodzin-
ną. Marzyła wtedy i wyobrażała sobie, że będzie miała chorobę 
serca i umrze na nią, a oni (rodzina) pożałują i zrozumieją, co 
stracili. Marzyła o chorobie serca, której potem w życiu doro-
słym tak strasznie się bała. I na to, osobiście, nie mam koncep-
cji. <cuadrado>
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recenzjePaprykarz szczeciński dla wegetarian

Autorka przyznaje: „Młody bóg...” jest wierną 
kopią moich przeżyć. Jeden do jednego. To za-
pis mojego życia wewnętrznego, autodestrukcji, 
autoagresji. Tego, w  jaki sposób i  co myślałam.” 
Mrówczyńska otwarcie pisze o  swojej diagnozie: 
umiarkowany epizod depresji u  pacjentki z  oso-
bowością borderline. 

Zacznę od ogólnych wrażeń czytelniczych. 
Książka jest pamiętnikiem, napisanym językiem 
pozbawionym ozdobników, mającym cechy rela-
cji reporterskiej. Czyta się ją szybko, chociaż jest 
monotonna. Mrówczyńska opisuje każdy dzień 
niczym więzień, który skreśla kolejne dni wyroku 
na ścianie więzienia – jeden podobny do drugie-
go, od śniadaniowej pobudki, poprzez poranne 
leki, pomiar ciśnienia, niesmaczny obiad, kolację, 
wizytę ukochanego, wieczorne obżarstwo. Powo-
duje to wrażenie zakleszczenia i  uwięzienia. Jest 
ono wzmagane przez to, że spojrzenie autorki 
przesącza się przez tunel emocjonalny charakte-
rystyczny dla osobowości borderline – idealizacja 
i  dewaluacja, poczucie winy i  poczucie krzywdy, 
przeprosiny i  atak, rozpacz i  wściekłość, obsesja 
autodestrukcji. Książka pozwala uświadomić so-
bie, jak trudno żyć z tym zaburzeniem.

Zapis Mrówczyńskiej jest tak rozdzierają-
co dosłowny i  szczery, że widać w  nim potrzebę 
wystawienia się na ocenę, niechronienie siebie. 
Z drugiej strony książka jest jasnym komunikatem: 
chcę być widziana, słyszana i  akceptowana taka 
jaka jestem. I  to się udaje, bo autorkę-pacjentkę 
naprawdę da się zrozumieć i polubić.

Jest w książce sporo smaczków, które doceni 
każdy, kto miał kiedykolwiek kontakt z  psychia-
tryczną opieką zdrowotną.

Mrówczyńska uwydatnia różne irytujące ce-
chy postaci i  miejsc. Dialogi z  lekarzami, ukryta 
w  didaskaliach miażdżąca ocena różnych obie-
gowych sformułowań ( np. “z czym pani przycho-
dzi?”), reakcje na chłód, ocenianie, prześmiewanie 
– cała masa celnych uwag, których lekarz nie usły-

szy, bo pacjent po prostu nie przyjdzie na kolejną 
wizytę. 

Podobnie – produkty rybne w diecie wegeta-
riańskiej serwowanej w  oddziale. Pojawiający się 
wielokrotnie na talerzu, nie jedzącej mięsa Mrów-
czyńskiej, paprykarz szczeciński po przeczytaniu 
całej książki stał się dla mnie czymś symbolicznym. 

Zapewne każdy psychiatra przeżywa mo-
ment zadumy, kiedy pacjent z rozpoznaniem oso-
bowości bordeline trafia do szpitala psychiatrycz-
nego. Pojawiają się wtedy, oprócz współczucia dla 
pacjenta, również złość na system i przekonanie, 
że dla takiego pacjenta oddział nie jest miejscem 
idealnym. Po przeczytaniu książki, doszłam do 
wniosku, że pobyt w oddziale był dla Mrówczyń-
skiej paprykarzem szczecińskim. Niby leży na 
talerzu, ale nie karmi. Niby jest “wegetariański”, 
ale przecież, jak słusznie zauważa Mrówczyńska – 
“ryba ma oczy”. 

Działania personelu oddziału, na który trafia 
Mrówczyńska, sądząc z  jej relacji, opierają się na 
wspieraniu i  pocieszaniu bardziej, niż konfronto-
waniu i wyjaśnianiu przyczyn objawów. Nie spo-
sób niektórym lekarzom i psychologom opisanym 
przez Mrówczyńską odmówić empatii i  troski 
o pacjentkę. Wydaje się jednak być przez nich trak-
towana jak małe dziecko, któremu tłumaczy się, 
że “leki za chwilę zaczną działać”, i  że “pani musi 
zmienić myślenie”, i „wszystko będzie dobrze”.

Może to i miłe, ale czy pomocne? 
Na pewno nie daje to pacjentce poczucia 

zrozumienia objawów, ich związku z przeszłością, 
widzenia ich jako sposobu komunikacji swojej po-
trzeby miłości i opieki oraz emocji pod nimi ukry-
tych. Tym samym pacjentka nie dostaje w szpitalu 
dorosłego spojrzenia na siebie. Utwierdza się ją 
jedynie w  złudnym przekonaniu o „magicznym” 
działaniu leków i o  tym, że psychoterapia jej po-
może, ale będzie na nią czas kiedyś, w innym miej-
scu i czasie.

Kiedy książkę, taką jak 
ta, dostaje do recenzji 

psychiatra, nie ma wyboru 
– czyta ją zarówno jako 
czytelnik literatury, jak 

i przedstawiciel świa-
ta opisywanego przez 

pacjentkę. I w tym dru-
gim kontekście czytam 
“psychopatologicznie”, 

z tym że “patologicz-
ność” zaskakuje mnie nie 

w opisie wewnętrznych 
przeżyć autorki, a w opisie 

funkcjonowania świata, 
w którym się znalazła. Nie 

powinna zaskakiwać, bo 
jest to świat, w którym 

pracuję na co dzień, czyli 
zamknięty oddział psy-

chiatryczny. 

A jednak.

Słowo o książce Anki Mrówczyńskiej 
„Młody Bóg z pętlą na szyi”

Katarzyna Szaulińska
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Trochę szkoda.
W  szkoleniu psychiatry w  Polsce zbyt mało, 

moim zdaniem, przywiązuje się wagi do szkolenia 
się w psychoterapii. Obowiązkowe zajęcia z tego 
przedmiotu trwają dwa tygodnie, pół roku trwa 
„bierny” udział w  szkoleniu w  Oddziale Leczenia 
Nerwic. Czy wiedza, zdobyta jedynie zgodnie 
w  wymogami programu specjalizacji, wystarczy, 
żeby rozsądnie zadbać o pacjenta z zaburzeniem 
borderline? Tym bardziej, że kontakt z  takim pa-
cjentem wywołuje szereg skrajnych emocji, od 
miłości po nienawiść. Jeśli tych emocji nie rozu-
mie się, trudno jest wejść w bliższy, terapeutycz-
ny kontakt i bezpieczniej się czuje pozostając na 
powierzchni. 

W  drugiej części książki Mrówczyńskiej pt. 
„Terapia u  Doktorka”, opisane są jej doświadcze-
nia z  terapii indywidualnej, która miała miejsce 
już po wyjściu ze szpitala. W tej części obecne jest 
właściwie wszystko, czego zabrakło w  pierwszej. 
Pogłębienie wiedzy o  dzieciństwie, przyjrzenie 
się funkcji objawów. Mrówczyńska sporządziła 
przy tym niezwykle dokładny zapis sesji psycho-
terapeutycznych, taki, jaki sporządza terapeuta na 
sesje superwizyjne. 

Druga część książki kończy się zerwaniem 
terapii i  dewaluacją dotychczas idealnego tera-
peuty. Nie zamierzam oceniać tej decyzji, ale dla 
psychiatrów i psychoterapeutów, cenna może być 
możliwość zapoznania się z  procesem, który do 
tego doprowadził.

Dzięki książkom Mrówczyńskiej psychiatra 
mający mało doświadczenia w kontakcie z pacjen-
tami borderline dostaje prezent. Książka nie zastą-
pi szkolenia z psychoterapii, ale może być w nim 
pomocna. Na pewno może pomóc w rozumieniu 
osób z zaburzeniami „borderline” i może być rów-
nież pewnego rodzaju korektywnym doświadcze-
niem.

Samych takich życzę psychiatrom i autorce. <cuadrado>

***
− Ja-autodestrukcyjna jest bardzo silna. Wzięłam lorafen, bo 

chciałam podciąć sobie żyły. Nie po to, żeby się zabić. Chcę 
mieć blizny. W szpitalu była dziewczyna z takimi bliznami.

Ja-autodestrukcyjna zazdrościła jej.
− A autodestrukcyjna to nie pani?
− No ja...
− A dlaczego też chciałaby je pani mieć?
− Bo są takim namacalnym dowodem bólu wewnętrznego.
− Czyli te blizny miałyby symbolizować ból wewnętrzny.
− Tak. Bo normalnie go nie widać.
− Zastanawiam się, w jaki sposób byłoby to dla pani korzystne.
− W jakimś sensie ten ból byłby namacalny.
− Dla kogo?
− Dla mnie samej.
− Ale przecież pani go odczuwa.
− No tak, ale on jest nieuchwytny.
− W jakim sensie?
− Nie da się go dotknąć.
− A jak pani sądzi, dlaczego chciałaby go pani dotknąć?
− Nie wiem. Tak, jak za dziecka chciałam złapać w rękę strumień 

wody lecący z kranu. I wściekałam się, że przelewa mi się 
przez palce.

/fragment części drugiej: Terapia u Doktorka/
Copyright Anka Mrówczyńska

recenzje

Książki Anki Mrówczyńskiej – obie części 
Młodego boga z pętlą na szyi oraz Teofila – 
tym razem nieautobiograficzną opowieść 
o  pacjencie, który poszukuje swojego 
uprowadzonego terapeuty, można kupić 
poprzez jej stronę internetową 
anka-mrowczynska.com
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Natura wyposażyła nas w  silny pociąg do 
słodkich pokarmów. Przyczynę tego stanu najpro-
ściej można uzasadnić wartością energetyczną 
uzyskiwaną w  łatwy i  szybki sposób przez spo-
życie cukru. Znakomita większość z nas spożywa 
jednak słodyczy znacznie więcej niż potrzebuje. 
Jemy słodkości bo lubimy. Cukier jest jedną z na-
turalnych „nagród”, to znaczy czynników wzmac-
niających „pozytywnie”, który podobnie do seksu, 
stymuluje wydzielanie dopaminy w  układzie na-
grody, będąc w rezultacie podstawowym mecha-
nizmem poprawiającym nastrój. W podobny spo-
sób działają uzależniające środki psychoaktywne, 
które naśladując opisany mechanizm neuronalny, 
udają działanie nagród naturalnych. Jest to też 
główny powód trudności w  leczeniu uzależnień 

od narkotyków, ponieważ łatwo możemy zabloko-
wać działanie dopaminy, ale kosztem zahamowa-
nia działania nagród naturalnych, co oczywiście 
jest jak najbardziej przeciwwskazane i  kontrpro-
duktywne. Dobrze więc byłoby rozdzielić mecha-
nizmy lubienia od zapotrzebowania w działaniach 
cukru na nasz organizm i  mózg. W  ten sposób 
powstałaby szansa na poszukiwanie bardziej se-
lektywnych metod oddziaływania na naszą silną 
preferencję słodkości, co mogłoby stworzyć pod-
stawę do leczenia otyłości, a może także i uzależ-
nień od narkotyków. 

Istotny krok na tej drodze został wykonany 
przez zespół badaczy pod kierunkiem doktora 
Ivana E de Araujo z Yale University School of Me-

Lubimy słodycze 
dlatego, że są smaczne, 
czy kaloryczne?
Adam Płaźnik
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dicine (Nature Neuroscience 2016, 19, 3, 465-470). 
Autorzy pracy przeprowadzili szereg pomysło-
wych eksperymentów, które miały na celu zróż-
nicowanie smaku od preferencji cukru, a  także 
dotyczyły analizy mechanizmu obu procesów 
z jednoczesną próbą ich lokalizacji w mózgu. Oto 
kilka przykładów tych pomysłowych i skompliko-
wanych badań. Na początku, badano u  myszek 
uprzednio nauczonych lizania poidełka zawiera-
jącego roztwór sukralozy (pochodna sacharozy, 
która jest stosowana jako słodzik nie dostarcza-
jący do organizmu kalorii, gdyż nie jest przezeń 
metabolizowany), zmiany w  uwalnianiu in vivo 
dopaminy w  dwóch podstawowych strukturach 
dopaminergicznych mózgu, tzw. grzbietowym 
prążkowiu (GP, układ pozapiramidowy związa-
ny z  kontrolą ruchów, procesami poznawczymi, 
emocjami i  uczeniem się) oraz tzw. brzusznym 
prążkowiu (VS, związane z  procesami wzmoc-
nienia pozytywnego i uzależnienia od substancji 
psychoaktywnych). Jednocześnie podawano do-
żołądkowo myszom roztwór cukru (d-glukoza) lub 
roztwór sukralozy. 

Zaobserwowano wzrost uwalniania dopami-
ny w VS podczas lizania poidełka, niezależnie, czy 

podano dożołądkowo glukozę, czy 
sukralozę. Natomiast w  DS 

poziom dopaminy rósł 
wyłącznie wtedy, kie-

dy podano myszkom 
glukozę. Oznacza 
to, że neurony w DS 
były selektywnie 
wrażliwe na roztwór 
zawierający kalo-

ryczny pokarm. Aby 
potwierdzić to zja-

wisko, zbadano wpływ 
osłabienia siły hedonicznej 

lizanego przez myszki roztwo-
ru sukralozy poprzez dodanie do nie-

go benzonianu denatonium, charakteryzującego 
się bardzo gorzkim smakiem. W  tym przypadku, 
lizanie słodko-gorzkiego roztworu było sprzężo-
ne z podaniem dożołądkowym roztworu glukozy. 
Okazało się, że w opisanym układzie eksperymen-
talnym osłabienie smaku słodyczy hamowało 
uwalnianie dopaminy w VS, ale nie w  DS! W  ten 
sposób, za pomocą pomysłowych eksperymen-
tów, powiązano aktywność układu dopaminer-
gicznego w VS z odczuciem smaku słodkiego (lu-
bieniem), a unerwienia dopaminergicznego w DS 
z wartością kaloryczną pokarmu. 

Podobnych, ciekawych analiz badacze z  ze-
społu dr Ivana E de Araujo przeprowadzili znacz-

nie więcej. Warto wspomnieć o  kilku kolejnych 
ciekawych eksperymentach, wspierających wspo-
mniany poprzednio wniosek o  różnej lokaliza-
cji odczuwania smaku i  wartości energetycznej 
słodyczy. Kiedy badacze zamienili dożołądkowe 
podania d-glukozy, niemetabolizowanym izome-
rem, l-glukozą, doszło do istotnego hamowania 
uwalniania dopaminy w  DS, a  nie w  VS. Myszy 
z  selektywnym uszkodzeniem neuronów z  eks-
presją receptora D1 (jest to cel uwalnianej w VS 
i DS dopaminy) w VS i DS, poddawano działaniu 
gorzkiego smaku w poidełku, jednocześnie zmie-
niając stężenie glukozy podawanej dożołądkowo. 
Okazało się, że zwierzęta z uszkodzonymi neuro-
nami w rejonie DS nie reagowały na zwiększenie 
stężenia glukozy silniejszą reakcją instrumentalną 
(lizanie poidełka), podczas kiedy uszkodzenie VS 
nie hamowało nasilonego lizania w  tych samych 
warunkach. Te wyniki jeszcze raz podkreślają rolę 
DS w rozpoznawaniu kaloryczności pokarmu. Na 
koniec przeprowadzono eksperyment z  zasto-
sowaniem zaawansowanej techniki optogene-
tycznej stymulacji neuronów w  obu badanych 
rejonach mózgu. Technika ta polega na wpro-
wadzeniu przy pomocy wektora wirusowego do 
określonego miejsca mózgu genów, kodujących 
białka budujące błonowe kanały jonowe, reagują-
ce na pobudzenie kolorowym (niebieskim lub zie-
lonym) światłem laserowym otwarciem (depolary-
zacja) lub zamknięciem (hyperpolaryzacja) kanału 
jonowego. W  ten sposób można pobudzać lub 
hamować aktywność poszczególnych neuronów 
lub grup neuronów, odpowiednio oznakowanych 
(np. neurony z ekspresją receptorów dopaminer-
gicznych D1). Stwierdzono, że stymulacja neuro-
nów-D1 w DS nie tylko nasilała spożycie sukralozy 
przez myszy, ale także blokowała hamujący wpływ 
gorzkiego smaku. Dalsze, podobne badania wyka-
zały, że aktywacja DS jest powiązana z pobudza-
niem kolejnych struktur mózgu, w tym istoty czar-
nej – warstwa siatkowata. 

Te pionierskie badania po raz pierwszy precy-
zyjnie pokazały lokalizację i  mechanizmy odczu-
wania smaku oraz wartości energetycznej waż-
nej nagrody naturalnej, jaką jest cukier. Trudno 
jest przecenić opisane osiągnięcie, szczególnie 
w świetle faktu, że cukier dzieli podobne mechani-
zmy prowadzące do uzależnienie z innymi nagro-
dami naturalnymi oraz narkotykami. Można więc 
sądzić, że został otworzony w psychofarmakologii 
nowy kierunek badań, którego odległym celem 
jest znalezienie metody skutecznego oddziaływa-
nia na lubienie, jako źródła uzależnienia od sub-
stancji psychoaktywnych. <cuadrado>

Na koniec przepro-
wadzono  
eksperyment  
z zastosowaniem  
zaawansowanej 
techniki optogene-
tycznej stymulacji 
neuronów w obu 
badanych rejonach 
mózgu.
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RecenzjaJames Morrison: 
DSM-5 bez tajemnic. 
Praktyczny przewodnik 
dla klinicystów 
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016

Książka „DSM-5 bez tajemnic” już 
na pierwszy rzut oka przeraża: wygląda 
jak kolejna „cegła” (i co z tego, że z okład-
ką w  przyjemnych kolorach kwiatów 
bzu). Jak przystało na „cegłę”, ten „prak-
tyczny przewodnik” liczy ponad 700 
stron. Lekarze w  trakcie studiów zostali 
wprawdzie wytrenowani w  czynności 
czytania „cegieł” zawierających setki nie-
zrozumiałych terminów, ba, niektórzy są 
nawet w  stanie zapamiętywać obszerne 
fragmenty takich tekstów. Nie ulega jed-
nak wątpliwości, że dla lekarza po egza-
minie, a zwłaszcza lekarza już wyspecja-
lizowanego, perspektywa wzięcia „cegły” 
do ręki wydaje się równie abstrakcyjna, 
jak „zgoda ponad podziałami” w sprawie 
Trybunału Konstytucyjnego.

Dla wielu psychiatrów tym, co dodatkowo i skutecznie odstrasza, jest 
„DSM” w tytule. Jak wiadomo, jeśli chodzi o DSM, to w dobrym tonie jest 
krytykowanie tej klasyfikacji. W  zależności od tego z  kim dyskutujemy, 
możemy krytykować DSM za: „medykalizację codziennego życia”, „wymy-
ślanie chorób”, „nie uwzględnianie najnowszych zdobyczy neurobiologii”, 
„chodzenie na pasku firm farmaceutycznych” itd. Ale uwaga! Krytykowa-
nie DSM najlepiej wychodzi wtedy, kiedy się go w ogóle nie przeczytało. 
A zatem, zarówno czytania samego DSM, jak i książek o DSM należy się 
bardzo wystrzegać, bo jak się już zrozumie reguły i logikę DSM, to trudno 
ją w radosny, przekonujący i bezrefleksyjny sposób krytykować…

Właściwie w tym miejscu chciałem zakończyć moją recenzję, niestety, 
zupełnie przypadkiem musiałem sprawdzić kryteria jakiegoś zaburzenia, 
a jedyną” klasyfikacją” w zasięgu ręki była książka Jamesa Morrisona. 

Okazało się, że „cegła” w  środku faktycznie jest praktycznym prze-
wodnikiem, a jej autor nie tylko ma lekkie pióro, którym umie się posłu-
giwać, ale także cenione przez naszą redakcję „zacięcie literackie”, które 
udanie wykorzystuje do nakreślenia 130 ciekawych ilustracji klinicznych. 
Już lektura kilku stron wystarczy, aby zorientować się, że James Morrison 
jest z pewnością dobrym klinicystą, ale też świetnym dydaktykiem. Zupeł-
nie nie dziwi popularność podręczników, których jest autorem. Ta książka 
z pewnością może być godnym polecenia „łatwym i przyjemnym” źródłem 
wprowadzającym w psychiatrię, w to, jak stawia się diagnozę i prowadzi 
różnicowanie, dla studentów kierunków medycznych i psychologicznych. 

Bardzo zachęcam do sięgania po ten praktyczny przewodnik rezy-
dentów psychiatrii. Nie chcę używać sformułowania „lektura obowiązko-
wa”, ale wierzcie mi, warto: „będzie koleżanka/kolega zadowolona/zado-
wolony”. Sądzę również, że książka może być cennym źródłem wiedzy dla 
lekarzy rodzinnych i lekarzy innych specjalności chcących pogłębić swoją 
wiedzę na temat rozpoznawania zaburzeń psychicznych – i to, że akurat 
w kontekście DSM (zamiast ICD) nie przeszkadza, tak jak z kolei pomaga 
lekka i przyjemna forma.

Trochę wstyd się przyznać, ale ja też przeczytałem od deski do deski 
i nie żałuję. (TSZ)

 

Więcej informacji:
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językCzy „świr” 
nam przeszkadza?
Błażej Kmieciak
| Zakład Prawa Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
  Fundacja Wsparcia Psychospołecznego w Łodzi

Mówi się, że są takie sfery życia,  
na których każdy Polak się zna. Jest to np. 

wychowanie dzieci. Z każdej strony uzyskać 
można szybko tzw. dobre rady. Wiele osób 
śmiało może powiedzieć o sobie, że orien-

tuje się w sporcie, zwłaszcza w piłce nożnej. 
Mnóstwo u nas w kraju również domorosłych 

politologów oraz lekarzy. Wypowiadamy się 
śmiało i chętnie na temat zdrowia. Niestety, 
coraz częściej wyrażamy także opinie doty-

czące zdrowia psychicznego innych osób.

Podobne praktyki są niezwykle ciekawe. Widząc bowiem 
osobę, która nas irytuje, której zwyczajnie nie darzymy sym-
patią, raczej unikamy takich zwrotów, jak „Ale mnie wkurzasz!  
Idź lepiej do kardiologa albo lekarza rodzinnego!”. Śmiało jed-
nak stwierdzamy „Człowieku, ty się lecz! Szalony jakiś jesteś! 
Proponuję psychiatrę.”. Zdania te wzbogacane są niejedno-
krotnie słowami takimi jak: wariat, oszołom, szaleniec, czubek 
itd. Podobne epitety powoli przestają zaskakiwać. General-
nie, chcąc komuś dopiec, diagnozujemy go psychiatrycznie, 
doszukujemy się w  nim inności oraz dziwaczności. Podobne 
praktyki, niestety, na stałe zagościły w  debacie politycznej. 
Zarówno w  obozie rządzącym, jak i  w  gronie przedstawicieli 
opozycji znajdziemy „diagnostów”, chętnie a priori wskazują-
cych na zaburzenie innej osoby. Są tam również potencjalni 
„pacjenci”, przez ogół klasyfikowani, jako „inni”. W  ostatnim 
czasie do ww. obraźliwych słów dołączyło - znane z najnow-
szej historii polskiego kina - pojęcie „świr”.

Socjologicznie rzecz ujmując, to dziwne słowo. Mamy 
przecież, jak wspomniano, kinowy „Dzień Świra”, w którym Ma-
rek Kondrat w roli Adasia Miałczyńskiego ukazywał, „co w pol-
skiej duszy gra”. Mieliśmy także przez pewien czas kierowany 
do znanych osób konkurs na „Teleświra”, przeznaczony dla 
osób „pozytywnie zakręconych”. Organizatorzy zdecydowa-
li się nawet na zdefiniowanie słowa „świr”. Mowa była zatem 
o  osobie publicznej, która charakteryzowała się pomysło-
wością, a  także dużym poczuciem humoru. Była to ponadto 
postać podziwiana i szanowana oraz - jak stwierdzono w za-
sadach konkursowych - „nierzadko z podwójną osobowością”. 

Winna ona zaskakiwać, posiadać umiejętność opowiadania 
interesujących historii na życzenie. Oczekiwano, by była to 
postać wręcz psychicznie niezrównoważona. Z  kolei użycie 
zwrotu „dostać świra”, to nic innego, jak zostać nagrodzonym 
we wspomnianym konkursie. W podobnym plebiscycie aktyw-
ni mogli być również widzowie. Okazuje się bowiem, że nawet 
w telefonicznym, elektronicznym polskim słowniku, z którego 
korzystamy wysyłając SMS, spotkamy podobny termin. Może 
zatem “świr” to już norma?

Cóż, gdy osoba publiczna kieruje do drugiej osoby zwrot 
„Ty świrze!”, zadać należy pytanie, co chce terminem tym udo-
wodnić? Prof. Antoni Kępiński zwracał uwagę, że w  relacji 
między dwiema osobami zawsze chodzi albo o zbliżenie, albo 
o  oddalenie. Innymi słowy, każdy nasz kontakt, wypowiedź, 
jakaś forma relacji skutkuje kształtowaniem sympatii lub an-
typatii. Czy zatem publicznie mówiąc o kimś, że jest „świrem”, 
ogarniam go troską, czy też raczej sugeruję, by „się ogarnął” - 
jakby to dosadnie powiedziała młodzież.

Prof. Stanisław Pużyński w  „Dylematach współczesnej 
psychiatrii” bardzo wyraźnie zwracał uwagę, że łączenie psy-
chiatrii i polityki to zabieg, który zawsze kończy się w sposób 
negatywny. Politycy, chcąc zyskać popularność, coraz częściej 
używają zwrotów mocnych, a  nierzadko i  obraźliwych: liczą, 
że choć przez dłuższą chwilę będą obiektem zainteresowania 
mediów lub portali społecznościowych. Ciekawe jest jednak, 
że gdy obrażają swoich interlokutorów, nie sugerują im, że 
mają oni np. nowotwór albo problemy z nerkami. Śmiało nato-
miast używają określeń, które potencjalnie mogą łatwo kogoś 
zdyskredytować. Używają pojęć dotyczących zdrowia lub ra-
czej zaburzenia psychicznego. Naiwnym jest jednak uznanie, 
że w zwrocie „ty świrze” słychać głos troski. Pełno tutaj niestety 
ironii, która dla polityków jest zawsze mocnym narzędziem.  

Cóż, kilka lat temu Ministerstwo Zdrowia prezentując 
założenia Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicz-
nego zdecydowało się opublikować również istotne dane so-
cjomedyczne. Zwrócono wówczas uwagę, że analizując wyniki 
badań, dojść można do wniosku, że co czwarta z osób zamiesz-
kujących Polskę, miała, ma, bądź też będzie mieć trudności, 
wymagające wsparcia psychiatry, psychologa lub psychotera-
peuty. W Sejmie zasiada 460 posłów. Dojść zatem można do 
wniosku, że ponad 100 z  nich prezentowało, prezentuje lub 
też będzie prezentować problemy związane z  psychicznym 
funkcjonowaniem. Może warto ich w tej kwestii uświadomić? 
Być może wtedy mniej chętnie pojawiać się będą z ich strony 
zwroty, które obrażają nie ich kolegów, ale ich wyborców.<cuadrado> 
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JAK NAS WIDZĄBAJKA 
O LEKKIM ZABARWIENIU 

PSYCHIATRYCZNYM… 
Jan jodłowski

| Doświadczony Manager w zakresie marketingu i sprzedaży. Od 18 lat związany z branżą farmaceutyczną. 
  Obecnie zajmuje stanowisko Sales Managera w firmie Lundbeck Poland Sp. z o.o

Czy można znaleźć na świecie człowieka, któremu 
w okresie wczesnego dzieciństwa ktoś bliski nie przeczytał lub 
też nie opowiedział chociaż jednej bajki? Realne, aczkolwiek 
prawdopodobieństwo jest niewielkie. Niemniej jednak, gdyby 
tak się stało, ów nieszczęśnik byłby wyjątkiem potwierdzają-
cym regułę.

Oczywiście można zadać pytanie, dlaczego tak bardzo 
lubiliśmy słuchać opowieści, których bohaterami często były 
zwierzęta, a sytuacje „nieco” odbiegały od realiów życia, jakie 
znamy. Odpowiedzi może być kilka. Na przykład taka, że… nie, 
Drogi Czytelniku, wstrzymaj się jeszcze chwilę. Najpierw po-
zwól mi opowiedzieć „bajkę”, a będzie to pierwsza na świecie 
bajka o LEKKIM zabarwieniu psychiatrycznym. 

Las to było miejsce, gdzie wszystkie zwierzęta lubiły prze-
bywać najbardziej. Tam było bezpiecznie, przytulnie i  każdy 
zawsze miał co zjeść. Podstawowy byt był zapewniony, ale 
zwierzęta chciały coraz więcej. Okazało się, że samo „przytul-
nie” to już za mało, bo teraz powinno być jeszcze komfortowo. 
A nie każdy miał tak komfortowo, jak mu się marzyło. Z jedze-
niem też było różnie. Jedni mieszkańcy jedli coraz smaczniej, 
a inni niestety musieli zadowolić się, powiedzmy, dalekim od 
ich oczekiwań jakościowych pokarmem. Smutek i zazdrość za-
częły gościć w umysłach części mieszkańców lasu. Część z nich 
postanowiła udać się po poradę do Bobra, najmądrzejszego 
w  lesie specjalistę od „poprawiania humoru” i  „udzielania 
dobrych rad”. W  którymś momencie Bóbr nie był już w  sta-
nie przyjąć wszystkich – tylu chętnych przybywało do niego 
po poradę. Po pewnym czasie zadowolony Bóbr przechadza 
się po dniu pracy leśną ścieżką i widzi idącego z naprzeciwka 
Jeża. „Widzę, że jesteś zadowolony i uśmiechnięty. A jeszcze kil-
ka tygodni temu byłeś taki smutny. Moja porada pomogła Ci?” 

Jeż na to „O tak, czuję się doskonale!!!”. Humor Bobra był coraz 
lepszy. Niestety dla niego, następny napotkany Klient nie był 
już tak skory w mówieniu pochwał. „Twoje rady nie pomogły 
mi wiele. Więcej sobie po nich obiecywałem. Ale na szczęście 
Borsuk okazał się bardziej skuteczny.” W tym momencie Bóbr 
zaniepokoił się. Ktoś inny w  lesie, tak jak on, zaczął udzielać 
zwierzętom rad i  robił to równie skutecznie, a  w  niektórych 
przypadkach osiągał lepsze wyniki! Co więcej, do konkuren-
cji Bobra przychodzili nie tylko Ci, którzy byli niezadowoleni 
ze swojego losu, ale też Ci, którym się wiodło. Okazało się 
bowiem, że oni też potrzebują wsparcia. „Jak to się stało, za-
stanawiał się Bóbr, że zwierzęta już nie chcą przychodzić do 
mnie, a  co gorsza poszły do innych?”. Na szczęście sytuacja 
okazała się nieco lepsza, niż to na początku wyglądało. Wciąż 
całkiem sporo zwierząt odwiedzało Bobra. Dodatkowo ten, 
aby nie tracić już więcej klientów, wprowadził nowe usługi, 
które spotkały się z ogromnym zainteresowaniem i Bóbr znów 
nie był w stanie sam wszystkich przyjąć. Postanowił zatrudnić 
współpracowników, tak, aby wszystkie zwierzęta mogły otrzy-
mać pomoc. Bóbr musiał pogodzić się też z myślą, że miejsce, 
w którym dotychczas pracował, i które tak bardzo lubił, jest już 
za małe. Wszyscy nie mają szans się tam pomieścić. Trzeba było 
podjąć decyzję o zmianie miejsca na nowe, które sprostałoby 
nowym oczekiwaniom. Na szczęście nie nastręczyło to tylu 
kłopotów, jak wydawało się na początku. Nasz Bóbr dokonał 
skutecznej zmiany.

Radość nie trwała jednak długo. W lesie podobne punkty 
powstawały, jak przysłowiowe grzyby po deszczu i oferowały 
coraz to nowe usługi. Na szczęście zwierząt potrzebujących 
pomocy było tyle, że wszyscy mieli zajęcie. Najważniejsze py-
tanie brzmiało, jak poprawić swoją jakość. A że powszechnie 
wiadomo, że wszystkich w pełni zadowolić się nie da, w związ-
ku z  tym Bóbr i  inne „zwierzęta po fachu” przyzwyczaiły się 
do tego, że zawsze znajdzie się ktoś, kto zdecyduje się pójść 
gdzie indziej.

Czemu więc tak w  dzieciństwie wszyscy lubiliśmy bajki? 
Może właśnie dlatego, że zawsze na końcu „Wszyscy żyli długo 
i szczęśliwie… i w wyrównanym nastroju”.  <cuadrado>
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PZPprzemyślenia zestresowanego psychiatry

Pieniacz 
i nauczyciel

Ireneusz Cedeński

To był pie-
niacz. Kwerulant. Nie 
był pacjentem. Był 
opiekunem. Oskar-
żył mnie o  rzeczy, 
których nigdy nie 
robiłem i  którymi się 
brzydzę, a  oprócz 
tego jeszcze o rzeczy, które nie przyszłyby mi nawet do głowy. 
Dlaczego? Bo postąpiłem słusznie. Ba, nawet ze wszech miar 
słusznie. Powiadomiłem pewną szacowną instytucję. Dosta-
łem stamtąd podziękowanie i  zapewnienie, że nadała bieg 
sprawie.

Doniósł na mnie do Prokuratury, Narodowego Fundu-
szu Zdrowia i do Izb Lekarskich. Z Prokuraturą poszło gładko. 
Skończyło się na dwóch przesłuchaniach - policyjnym i proku-
ratorskim. Jeśli idzie o NFZ, wystarczyło jedno pismo z wyja-
śnieniem. Z kolei Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Izby 
Lekarskiej odmówił wszczęcia postępowania, bo nie znalazł do 
niego podstaw. Ale pieniacz się odwołał. Do Sądu Lekarskiego. 
No i zostałem postawiony przed Sądem. 

Od początku było gorąco. Kwerulant przyprowadził ze 
sobą dziennikarza. Skład sędziowski udał się na długą naradę, 
po której odmówił wpuszczenia dziennikarza na salę rozpraw 
powołując się na odpowiednie przepisy. Potem gremium sę-
dziowskie w mojej obecności wysłuchało mojego adwersarza, 
a następnie, ku jego oburzeniu, bez jego obecności wysłucha-
ło mnie. Jak to dobrze, że istnieje coś takiego, jak tajemnica 
lekarska!

I znów długa przerwa. Zapadła noc. Wreszcie ogłoszenie 
wyroku uwalniającego mnie od zarzutów. Bez możliwości od-
wołania. Nie odczułem satysfakcji. Żadnego triumfu, żadnej 
ulgi. Od początku wiedziałem, że postąpiłem słusznie. Czu-
łem już tylko zmęczenie. Wychodząc z siedziby Izby Lekarskiej 
wpadłem na pomysł, że skoro ten pieniacz tak mnie publicznie 
bezpodstawnie szkaluje i  zmusza do obecności w  sądzie, to 
wytoczę mu sprawę o  oszczerstwo. To mi poprawiło nastrój. 
Już wyjeżdżałem z parkingu, gdy nadjechał z przeciwka duży 

samochód, wysoki, przystosowany do miejskiej dżungli. Nie 
mogłem się z  nim wyminąć ani go ominąć, gdy on stał, ani 
drgnął, z włączonymi światłami. Wysiadłem ze swojego wozu. 
Pytam kierowcę, o co chodzi. A on na to, że tu jest ruch jed-
nokierunkowy i  że jego kierunek jest prawidłowy. Próbuję 
zawrócić, nie udaje mi się. Jest ryzyko, że uszkodzę swój wóz 
o  wysoki krawężnik albo otrę go o  któryś z  zaparkowanych 
samochodów. Wychodzę z auta drugi raz. Proszę kierowcę, by 
cofnął o metr, to zawrócę. A on na to, że nie. Pytam: Dlaczego? 
Pada odpowiedź: Chcę nauczyć. Tak powiedział: Chcę nauczyć. 
Spytałem go, czy ma dużo przyjemności z  tego, że tak stoi. 
Rozzłościło go to, ale stał nadal (przypuszczam, że miał dużo 
przyjemności, ale zawstydził się jej). Nadeszła starsza pani, któ-
ra okazała się być znaną mi już sędzią sądu lekarskiego. Oj, do-
brze, że uważałem na jej zaparkowane auto! Facet z przeciwka 
widząc, że i  jej uniemożliwia wyjazd, dał za wygraną. Wrzucił 
bieg, wskoczył na wysoki krawężnik, którego ja nie byłem 
w stanie sforsować, przejechał obok mojego auta i tyle go wi-
dziano. Poprosiłem panią doktor sędzię, by poczekała chwilę, 
to zawrócę i odjadę przepisowo. A ona na to: Niech pan jedzie 

tak, jak pan stoi. 
Było tego „pod 

prąd” ze sto metrów, 
może mniej. Gdy je 
przebyłem, wiedzia-
łem, że nie wytoczę 
pieniaczowi sprawy 
o  zniesławienie. Jego 
nie nauczyłoby to ni-
czego, a ja straciłbym 
tylko czas i  nerwy. 
Reszta nieważna. 

Anioł-stróż w au-
cie przystosowanym 
do miejskiej dżungli? 
<cuadrado>
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inne spojrzenieOj, 
niedobry Rzecznik, 
niedobry…
Paweł Bronowski
| Przewodniczący Rady Programowej Porozumienia 
   na Rzecz Wspierania Osób Chorujących Psychicznie

Szeroko nagłośniona w  mediach sprawa 
pacjentów ze szpitala w  Rybniku jest interesują-
cym przykładem skutecznego kształtowania ob-
razu współczesnej polskiej psychiatrii. W mediach 
jest on dość marny od dłuższego już czasu, po serii 
niedawnych doniesień prasowych i  reportażach 
telewizyjnych z  Rybnika stał się jeszcze bardziej 
smutny. Przez dłuższy czas media prezentowały 
kolejne odcinki polskiej wersji „Lotu nad kukuł-
czym gniazdem”. Wynikało z  nich, że pacjenci są 
przetrzymywani bezprawnie za to, że wykrzycze-
li groźby pod adresem sąsiada albo za kradzież 
kawy. Ludzi pakuje się do szpitala, psychiatrzy kse-
rując opinie dla sądów przetrzymują ich tam przez 
całe lata. Sprawą zajął się Sąd Najwyższy i Rzecznik 
Praw Obywatelskich. 

Taki obrazek został zaprezentowany opinii 
publicznej, pacjentom i ich rodzinom. Może się on 
okazać dewastujący dla społecznej opinii o  psy-
chiatrii. I to niezależnie od tego, czy relacje z Ryb-
nika obiektywnie pokazują drastyczne przykłady 
łamania praw człowieka w  szpitalu psychiatrycz-
nym, czy też są mniej lub bardziej zmanipulowa-
ne. Wiele zależało od reakcji środowisk psychia-
trycznych na jednoznacznie negatywny przekaz 
medialny. I taka reakcja nastąpiła, jednak przypo-
mina precyzyjnie wymierzony „strzał w  kolano” 
polskiej psychiatrii. Jedyne (?) w  pełni widoczne 
i zdecydowane stanowisko można znaleźć na pro-
filu FB Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. 
Jest to seria listów. Zaczynamy od listu otwartego 
lekarzy z Rybnika. Wskazany zostaje w nim winny 
całego medialnego zgiełku. Jest to – i tu zaskocze-
nie – Rzecznik Praw Pacjenta ze szpitala z Rybni-
ku! To on wywołał skandal, jest niekompetentny 
i napuszcza media na lekarzy. List został opubliko-
wany razem z  dość ultymatywnym pismem Pre-
zesa NRL do krajowego Rzecznika Praw Pacjenta. 
Prezes domaga się zdyscyplinowania Rzecznika 
rozrabiaki ze szpitala w Rybniku. Następnie może-
my przeczytać kolejny list: pisze dyrektor Szpitala 

w Rybniku do Krajowego Konsultanta ds. Psychia-
trii. List zawiera prośbę o „ocenę zachowań” ryb-
nickiego Rzecznika. Jednym z zarzutów jest jego 
współpraca z mediami. I dalej: list Konsultanta do 
krajowego Rzecznika Praw Pacjenta. Konsultant 
również formułuje prośbę o „ocenę zachowania” 
Rzecznika. Po kilku dniach kolejne pismo na FB 
PTP: tym razem od Prezesa NRL do Krajowego 
Konsultanta ds. Psychiatrii. Prezes dziękuje Kon-
sultantowi za podjęcie interwencji w sprawie de-
nerwującego Rzecznika. Wygląda na to, że autorzy 
listów chyba za nim nie przepadają…

Obawiam się, że zestaw korespondencyjny 
z profilu FB PTP skutecznie utrwala obrazek z me-
diów. Zacząłem szukać jakiegoś innego, bardziej 
empatycznego i  stonowanego stanowiska na 
oficjalnej stronie internetowej Polskiego Towarzy-
stwa Psychiatrycznego. Nie znalazłem, ale może 
nie rzuca się w oczy. 

Przez prawie 25 lat pracowałem w klinice psy-
chiatrycznej i zależy mi na dobrej opinii o psychia-
trii. Postanowiłem więc zająć stanowisko w imie-
niu Porozumienia: 

W  nawiązaniu do szeroko nagłośnionych 
w mediach informacji o sytuacji w Szpitalu w Ryb-
niku informujemy, że budzi ona nasze zaniepoko-
jenie. Głęboko wierzymy, że dobro pacjenta oraz 
ochrona praw człowieka w  polskich szpitalach 
psychiatrycznych są zawsze na pierwszym pla-
nie. Rola rzeczników praw pacjenta jest kluczowa, 
dzięki ich zaangażowaniu możliwe jest podjęcie 
skutecznej reakcji w  przypadku łamania praw 
człowieka. 

Pragniemy podziękować dziennikarzom za 
zajęcie się sytuacją osób chorujących psychicz-
nie, liczymy na dalsze zaangażowanie mediów 
w ochronę ich praw 

Wyrażamy nadzieję, że solidarność korpo-
racyjna nie zastąpi empatii, zrozumienia i  troski 
o osoby wymagające szczególnego wsparcia, jaki-
mi są pacjenci szpitali psychiatrycznych. <cuadrado>

Taki obrazek został 
zaprezentowany 
opinii publicznej, 
pacjentom i ich 
rodzinom. Może 
się on okazać 
dewastujący dla 
społecznej opinii 
o psychiatrii.
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tropGrupa Wsparcia Osób z Doświadczeniem 
Kryzysu Psychicznego TROP

Program 
Doradcy Telefoniczni

Jacek Bednarzak 

W  wiosennym numerze „Psychiatry” opisywaliśmy, 
jak funkcjonuje, w jaki sposób wspiera innych użytkowników 
psychiatrii Grupa Wsparcia Osób z  Doświadczeniem Kryzysu 
Psychicznego TROP. W tym numerze chciałbym przybliżyć czy-
telnikom jedną z inicjatyw Grupy – Program „Doradcy Telefo-
niczni”.

Pomysł uruchomienia tego Programu był odpowiedzią na 
zapotrzebowanie osób chorujących psychicznie opuszczają-
cych szpitale psychiatryczne. Podczas spotkań i różnych prac 
członków Grupy Wsparcia TROP na początku 2015 roku wyło-
niono osoby, które dobrze poradziły sobie w walce z chorobą 
psychiczną i jednocześnie były chętne do udzielania pomocy 
innym chorującym w tym zakresie. 

Przed rozpoczęciem pełnienia dyżurów telefonicznych, 
osoby te zostały przeszkolone przez psychologów z Akademii 
Pedagogiki Specjalnej, działających w Porozumieniu na Rzecz 
Wspierania Osób Chorujących Psychicznie. W ramach szkole-
nia omówiono sposoby wspierania emocjonalnego, prowa-
dzenia rozmów z chorującymi i ich rodzinami oraz gdzie szu-
kać profesjonalnej pomocy i wsparcia.

Od lutego 2015 r. w  siedzibie Porozumienia na Rzecz 
Wspierania Osób Chorujących Psychicznie przy ul. Wincentego 
85 rozpoczęli pełnienie dyżurów „Doradcy Telefoniczni”.

Dyżury prowadzone są od poniedziałku 
do czwartku każdego tygodnia w godzinach 
17-19 pod numerem telefonu (22) 614 16 49. 
Program jest współfinansowany przez Urząd 
Miasta st. Warszawy.

Zadaniem Doradców jest wysłuchać 
dokładnie rozmówców, wesprzeć ich emo-
cjonalnie i  podzielić się własnym doświad-
czeniem w  zdrowieniu. W  zależności od 
potrzeby przekazać również stosowne infor-
macje, m.in.: co oferują i  jak dostać się śro-
dowiskowych placówek wsparcia, do czego 
uprawnia i jak załatwić orzeczenie o stopniu 
niepełnosprawności, jak załatwić rentę, jak 
potencjalny pracodawca osoby niepełno-
sprawnej może uzyskać dofinansowanie jej 
wynagrodzenia oraz gdzie szukać bezpłatnej 
pomocy psychologicznej. 

Od początku działania Programu Doradcy Telefoniczni 
notujemy w  kolejnych miesiącach stopniowy wzrost zainte-
resowania tą formą wsparcia. Dzwonią osoby z  całego kraju 
w różnym wieku i z różnymi problemami. Głównie są to oso-
by chorujące psychicznie lub ich rodziny, które szukają po-
mocy i wsparcia po opuszczeniu szpitala. Niektórzy zgłaszają, 
że nasz telefon daje jedyną możliwość otwartej rozmowy na 
trudny temat walki z chorobą psychiczną. Osoby pochodzące 
z małych miejscowości często wstydzą się przyznać w miejscu 
zamieszkania, że oni lub ich dzieci chorują psychicznie. Inną 
grupę zainteresowaną kontaktem z doradcami stanowią oso-
by w  wieku 70-80 lat, które popadły w  stany depresyjne po 
śmierci małżonka. Czasem dzwonią osoby, które chcą po pro-
stu porozmawiać, pomimo stałej opieki w  lokalnych placów-
kach wsparcia. 

Niezależnie od udzielanego wsparcia, Doradcy informują 
rozmówców o  działaniach Grupy Wsparcia TROP i  zapraszają 
chętnych do współpracy w ruchu samopomocowym. Kontak-
tując się z Doradcami, chorzy i ich rodziny mają możliwość uzy-
skania wsparcia płynącego od osób z doświadczeniem kryzysu 
psychicznego. Wsparcie udzielane przez osobę doświadczoną 
kryzysem psychicznym jest wiarygodne i odbierane z dużym 
zainteresowaniem. 

Dzięki zdobywanej praktyce i  wsparciu 
profesjonalistów, z  którymi regularnie oma-
wiamy problemy wynikające podczas roz-
mów telefonicznych, Doradcy stają się coraz 
bardziej kompetentni, a ich działanie przyno-
si coraz lepsze efekty.

Przy okazji współpracy z  profesjonali-
stami z APS, dyżurujący Doradcy rozszerzają 
wiedzę o  nowych metodach radzenia sobie 
z  chorobami psychicznymi. Mają też dostęp 
do najnowszej literatury. Praca na rzecz in-
nych chorujących sprawia, że sami Doradcy 
lepiej radzą sobie z  lękiem, mniej odczuwa-
ją problemy z  koncentracją i  zapamiętywa-
niem, czują się zdrowsi. Ważne jest też, że 
praca przebiega w  miłej atmosferze. Nasi 
eksperci przez doświadczenie pełniący rolę 
„Doradców Telefonicznych” czują się potrzeb-
ni i czerpią z tych działań dużo satysfakcji. <cuadrado>

Program
 „Doradcy Telefoniczni” 

(22) 614 16 49

Dyżury 
od poniedziałku

 do czwartku 
w godzinach 17-19
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wrażenia

Elektra znalazła stałe miejsce w psychoanalizie we wpro-
wadzonym przez Junga określeniu „kompleks Elektry”, który 
miał być symetrycznym do „kompleksu Edypa” sposobem 
przeżywania przez dziewczynkę relacji z  rodzicami – zako-
chana w ojcu Elektra zabija matkę. Freud odrzucił koncepcję 
kompleksu Elektry. Uważał, że tylko u chłopców dochodzi do 
miłości do jednego z  rodziców i  rywalizacyjnego odrzucenia 
drugiego, jako etapu rozwojowego. Rzeczywiście, historia Elek-
try nie jest zwierciadlanym odbiciem Edypa. O czym więc jest 
Elektra? Elektra nie akceptuje drugiego związku swojej matki, 
pozostając wierna pamięci swojego ojca – Agamemnona, za-
bitego przez matkę i jej kochanka. Żyje w upokorzeniu snując 
plany zemsty. Nie jest w stanie odejść z domu, nie marzy o tym, 
jak jej siostra Chryzotemis. Elektra oczekuje na przybycie bra-
ta – Orestesa, który ma wykonać wyrok na Klitajmestrze i Egi-
stosie. Elektra nie wspomina zbrodni, która rozegrała się przed 
wyruszeniem ojca do Troi, kiedy jej siostra Ifigenia została po-
święcona przez niego w ofierze. Według Freuda i Klein proces 
żałoby jest utrudniony kiedy występują uczucia agresywne do 
zmarłego. Być może Elektra nie wspomina Ifigenii, bo myślenie 
o ojcu, który zabił córkę jest jeszcze trudniejsze niż o matce, 
która zabiła ojca. Ale tak naprawdę dramat nie dotyczy Elektry 
i jej rozpaczy po Agamemnonie. Elektra to dramat relacji matki 
z córką. Według jednej z wersji mitu Elektra najprawdopodob-
niej była owocem gwałtu, jakiego dopuścił się Agamemnon na 
Klitajmestrze zaraz po tym, jak na jej oczach zabił jej poprzed-

niego męża – Tantala. Mit mówi o tym, że Klitajmestra nie była 
w stanie pokochać swojej najstarszej córki. 

Według psychoanalityczki Julii Kristevej2 przy dobrej 
relacji z  matką i  obecności „trzeciego” – ojca, dziecko może 
przeżyć żałobę wynikającą z utraty relacji symbiotycznej po-
przez odzyskanie matki na drodze symbolicznej. Jeżeli proces 
symbolizacji nie powiedzie się, powstaje nieusymbolizowa-
na Rzecz Matczyna manifestująca swoją obecność poprzez 
depresję/melancholię. Dziecko, aby uzyskać podmiotowość 
musi zerwać z tożsamością z matką i stać się sobą przez zapo-
średniczą relację z Ojcem Wyobrażeniowym – „ojcem prywat-
nej prehistorii”. Ojciec ten różny jest od surowego ojca edypal-
nego i stanowi połączenie cech ojcowskich i macierzyńskich. 
W ten sposób matkobójstwo według Kristevej może być kro-
kiem w  kierunku niezależności i  uleczenia z  melancholii. Je-
żeli w  procesie identyfikacji matka została uwewnętrzniona, 
samobójstwo jest wersją matkobójstwa mającego na celu 
pozbycie się matki ze swojego wnętrza. Elektra nie ma łagod-
nego Ojca Wyobrażeniowego – zarówno jej rzeczywisty ojciec 
Agamemnon, jak cała historia jego rodu pełna jest niewyobra-
żalnego okrucieństwa. Elektra „wybiera” więc identyfikację 
z  surowym ojcem edypalnym (czy lacanowskim Imieniem 
Ojca) stając po stronie Prawa i Zasad. Nie jest w stanie doko-
nać symbolicznego matkobójstwa – dokonuje go w rzeczywi-
stości, co oczywiście nie może spełnić funkcji leczącej, tylko 
pogrąża ją w szaleństwie. 

Elektra w każdej wersji mitu jest dziewicą. Nawet wydana 
za wieśniaka (według Eurypidesa), zostaje przez niego „usza-
nowana” jako królewska córka. Elektra, identyfikując się z oj-
cem i Prawem, nie akceptuje seksualności matki, wielokrotnie 
podkreślając „ohydę” jej związku z Egistosem.

Historię o Salome i Janie Chrzcicielu znamy z Nowego Te-
stamentu, z ewangelii Mateusza i Marka. Tradycyjnie Salome 
przedstawiana jest jako dziewczyna użyta przez matkę – He-
rodiadę – do zemsty na Janie Chrzcicielu. Ojciec Herodiady 
został stracony przez swojego ojca, a  Herodiada wydana za 
stryja. Ma z nim córkę – Salome. Herodiada porzuca męża i po-
ślubia jego brata, co budzi krytykę wśród Żydów jako niegod-
ne z  prawem. Ostro przeciwko temu małżeństwu, a  przede 
wszystkim Herodiadzie, wypowiada się także Jan Chrzciciel. 
Herod uwięził proroka w twierdzy. W dniu urodzin Heroda Sa-
lome tańczy dla ojczyma uwodzicielski taniec, a Herod obie-
cuje, że spełni każde jej życzenie. Salome pyta matkę o radę, 
a ta mówi, żeby zażądała głowy proroka. 

W ostatnich miesiącach 
mieliśmy okazję wysłuchać dwóch nie-

zwykłych oper Richarda Straussa – w Teatrze 
Wielkim Salome w reżyserii Mariusza Treliń-

skiego oraz w MET Elektry w reżyserii nieżyjącego 
francuskiego reżysera Patrice Chereau. 

Te dwie opery zestawia ze sobą ich autor pisząc  
„Początkowo przerażała mnie myśl, że zawarte 

w obu operach psychologiczne treści mają ze 
sobą wiele wspólnego…”1

Idąc tym tropem: co ma wspólnego 
Elektra i Salome?

Psychiatra w operze

Dramat relacji matki i córki
w operach Straussa

Katarzyna Prot
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Dramat „Salome” Oscara Wilde’a, napisany w  1891 roku, 
stawia w centrum postać Salome. Nie jest ona, jak w tradycji, 
podporządkowana woli matki, kieruje się swoimi pragnienia-
mi. Jakie to pragnienia? Można uznać, że Salome wpisuje się 
w wątek femme fatales – uwodzi kolejnych mężczyzn, którzy 
potem źle kończą – porucznik Narraboth popełnia samobój-
stwo, Herod godzi się na zabicie Jana, czego wyraźnie się oba-
wia. To, co pociąga Salome, to niedostępność obiektu – musi 
mieć Jana, bo on nie daje jej się uwieść. Można zadać sobie 
pytanie, co dzieje się w życiu psychicznym kobiety, jeszcze pra-
wie dziecka, że staje się modliszką. Wystawienie Trelińskiego 
jasno sugeruje nadużycie seksualne. Sceny nadużycia widzi-
my wprost w  inscenizacji tańca siedmiu zasłon. Salome jako 
dziewczynka jest nadużywana przez swojego ojczyma – He-
roda. Uwodzicielski taniec jest symbolicznym powtórzeniem 
przemocy seksualnej. 

Co łączy więc Elektrę i Salome? To, co wydaje się najbar-
dziej charakterystyczne, to relacja z matką i jej konsekwencje. 
Obie przypuszczalnie nie otrzymały opieki macierzyńskiej. 
O  Elektrze pisze się wprost, że była rezultatem gwałtu, znie-
nawidzona przez matkę. O dzieciństwie Salome wiele nie wie-
my, poza tym, że ojciec także nie został dobrowolnie wybrany 
przez matkę (ale w końcu takie były czasy...). Ważniejsze jest to, 
co następuje później. 

Tak naprawdę, nigdy nie mamy bezpośredniego dostępu 
do dzieciństwa naszych pacjentów. Wiedzę o  nim czerpiemy 
z tego, co widzimy „później” – z opisów aktualnej relacji z rodzi-
cami, a przede wszystkim ze sposobu w jaki pacjent wchodzi 
w relacje z terapeutą. 

W  kluczowej scenie Salome pyta matkę, o  co ma prosić 
w nagrodę za taniec i matka nie kieruje się jej, ale swoim in-
teresem – używa córki dla zaspokojenia swojego pragnienia. 
Taka jest wersja biblijna. W wersji Wilde’a, Salome kieruje się 
swoim własnym pragnieniem. Żiżek i Dolar w „Drugiej śmierci 
opery”3 zwracają uwagę, że Salome nie prosi o Jokanaana, ani 
nawet o jego śmierć, ale o jego głowę. Uznają to za pragnienie 
obiektu częściowego. Według Estelli Welldon4 osoby ignoro-
wane, traktowane przez matkę jak obiekty częściowe, w  ten 
sam sposób traktują potem innych. Jak pisze Welldon, inni są 
traktowani „jak obiekty częściowe, istniejące tylko po to, by 
zaspokajać ich zachcianki i  dziwne potrzeby. Takie, pozornie 
seksualne, rozegranie uczuć w działaniu jest maniakalną obro-
ną przed potężnymi lękami, przed utratą zarówno matki, jak 
poczucia tożsamości”. Tak więc, niezależnie, czy Salome speł-
nia prośbę matki, czy kieruje się swoim pragnieniem, to sens 
historii jest ten sam – używana przez matkę Salome uczy się, 
jak używać innych.

W „Elektrze” najbardziej emocjonalną sceną jest rozmo-
wa córki z matką. W MET jest to niezwykły duet Niny Stemme 
(Elektra) i  Waltraud Meler (Klitajmestry). W  tekście Hugo von 
Hofmannstahla (według Sofoklesa) Klitajmestra chce otrzymać 
pomoc od córki w związku z koszmarami sennymi, ale Elektra 
całkowicie odrzuca matkę. W  wersji Chereau wydaje się, że 
Elektra w równym stopniu pragnie matki, jak jej nienawidzi. 

Losem obu bohaterek – Elektry i Salome jest szaleństwo. 
W wystawieniu Trelińskiego nie jest jasne, czy spotkanie z pro-
rokiem Jokanaanem nie jest fantazją bohaterki. Spotkaniu 
temu towarzyszy zmiana światła i  dziwny głos proroka, na-
suwające skojarzenie ze stanami dysocjacji u  osób strauma-
tyzowanych. Postać Jokanaana raz jest ludzka, raz zwierzęca. 
Niewątpliwie szalone jest silne pragnienie głowy Jokanaana, 
za które Salome płaci życiem. 

Także Elektra nie cieszy się zwycięstwem po śmierci matki 
i ojczyma. Robi parę ruchów tanecznych i umiera (inaczej niż 
u Sofoklesa). Zrównuje ją to niejako z Orestesem, którego jako 
matkobójcę ścigają oszalałe pragnieniem zemsty Erynie. I tu-
taj, podobnie jak w Salome, opis tańca sprawia wrażenie stanu 
dysocjacyjnego – bywa określany jako „szał ekstatyczny”.  

Obie te kobiety można uznać za „histeryczki”. W 1896 roku 
Freud przedstawił pracę „Etiologia histerii”, w  której konklu-
dował: „u  podłoża każdego przypadku histerii jest jeden lub 
więcej przypadków przedwczesnego doświadczenia seksual-
nego, sytuacji związanych z najwcześniejszymi latami dzieciń-
stwa”5 (teoria ta, określona jako teoria uwiedzenia, została po 
18 miesiącach zrewidowana przez Freuda w liście do Fliessa6). 
W „Salome” uwiedzenie jest jasne – nawet w  wersji biblijnej 
jest jasne, że „taniec siedmiu zasłon” nie jest niewinnym za-
bawianiem gości. Czy jest jakiś trop uwiedzenia w  Elektrze? 
Jedną wersją jest przyjęcie (jak we freudowskiej rewizji teorii 
uwiedzenia) symbolicznego „edypalnego” uwiedzenia – za-
kochania małej dziewczynki w ojcu. W wersji Hofmannsthala 
mamy jeszcze jeden trop – erotyczny dialog Elektry i Orestesa. 
Ich związek przypomina bardziej związek kochanków niż re-
lację brata i siostry. Operę kończy dialog sióstr. Chryzostemis 
pyta „Kto żyć może bez miłości?” Elektra odpowiada: „A! Miłość 
zabija, ale nikt, kto żyje, nie może jej nie zaznać.” Potem jest już 
tylko scena szaleństwa i śmierci Elektry.

W „Psychiatrze” pisałam o „Szaleństwie z miłości”7 – o oso-
bach, u  których bliskość emocjonalna reaktywuje wczesne 
traumy w relacji z matką. Być może, także z tego punktu widze-
nia, można rozumieć przypadek Salome. Zarówno Salome, jak 
i Elektra, nie są w stanie porzucić swoich wewnętrznych matek 
i wejść w dorosłe relacje. <cuadrado>

Piśmiennictwo:
1. Richard Strauss „Wspomnienia” (Betrachtungen und Erinnerungen) w “Elektra” 

Teatr Wielki Opera Narodowa, Warszawa 2010
2. Julia Kristeva, Czarne słońce. Depresja i melancholia, wyd. Universitas, Krakow 

2007,
3. Źiźek S., Mladen D. Druga śmierć opery. Wydawnictwo Sic!. Warszawa 2008
4. Welldon E. Matka, madonna, dziwka. Idealizacja i poniżenie macierzyństwa. 

Oficyna Ingenium. Warszawa 2010
5. Freud S. W kwestii etiologii histerii. Wydawnictwo KR. Warszawa 2001. 
6.  Masson JM The Complete Letters from Sigmund Freud to Wilhelm Fliess. 1887 – 

1904.Belknap Press. Cambridge 1985.
7. Prot K. Szaleństwo miłości. Psychiatra. Pismo dla praktyków. Grudzień 2014, s.20-22

P.S. Zapraszam na sesję na Rzecz Psychologicznego 
i Społecznego Podejścia do Psychoz „Dysocjacja a psy-
choza”, która odbędzie się na Zjeździe PTP w  Katowicach 
w piątek o 18.00. Naszym gościem będzie autorytet w dzie-
dzinie dysocjacji – Andrew Moskovitz. 
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Maestro u psychiatry

Hans Rott
Witold Misztal

Do tej pory w cyklu „Maestro u psychiatry” 
prezentowałem historie kompozytorów muzyki 
klasycznej powszechnie uznanych, wręcz „oczy-

wistych” (Smětana, Rachmaninow, Donizetti, 
Schumann). Dziś będzie inaczej. Nazwisko Hansa 

Rotta, bo o nim mowa, znane jest w zasadzie 
jedynie wąskiemu gronu fascynatów symfonicz-

nych brzmień – próżno go szukać w biblii muzyki 
klasycznej, czyli Encyklopedii Muzycznej PWM 

czy w 2-tomowym „Przewodniku po muzyce kon-
certowej”, chociaż recenzja jego symfonii (o której 

będzie dalej) pojawiła się na kartach kultowego 
wydawnictwa „1001 albumów muzyki poważnej” 

Matthew Rye. A przecież Hans Rott jest ważny nie 
tylko ze względu na skomponowane dzieła, ale 

też na wpływ, jaki wywarł na twórczość Antona 
Brucknera i Gustava Mahlera. Na przeszkodzie 

jego pięknej kariery stanęła „mania prześladow-
cza z halucynacjami”, którą dziś być może nazwa-

libyśmy schizofrenią paranoidalną. 

Hans Rott urodził się w Wiedniu 
w 1858 r. w rodzinie aktorskiej (matka dodatkowo 
śpiewała), co z  pewnością wpłynęło na ukształ-
towanie w  młodym kompozytorze zamiłowania 
do sztuki i artystyczną wrażliwość. W 1874 r. roz-
począł studia w  Wiedeńskim Konserwatorium, 
gdzie zetknął się ze znanymi osobistościami ów-
czesnego świata muzycznego: gry na fortepianie 
uczył go Josef Dachs (nauczyciel m. in. Hugo Wol-
fa), harmonii Hermann Graedener, a  kompozycji 
Hans Krenn, którego uczniem był również Gustav 
Mahler. Najważniejszym nauczycielem okazał się 
jednak Anton Bruckner, który początkującego 
kompozytora uczył gry na organach. Bruckner był 
zachwycony Rottem, szczególnie jego wykonania-
mi muzyki J. S. Bacha, które uważał za wzorcowe. 
Doceniał jednocześnie duży talent improwizator-
ski młodego Austriaka – sam przecież uchodził za 
mistrza improwizacji organowej. 

A skoro już o Brucknerze mowa, zatrzymajmy 
się na chwilę przy tym kontrowersyjnym kompo-
zytorze, którego ocena twórczości do dziś dzie-
li melomanów. Nie ma wątpliwości, że jego Te 
Deum, Requiem d-moll czy Msze stanowią kwin-
tesencję XIX-wiecznej muzyki sakralnej. Jednak 
symfonie, owe „katedry dźwięku”, stały się źró-
dłem krytyki głównie ze względu na rozwlekłość, 
nadmierną dygresyjność i  pompatyczność oraz 
nierzadko wewnętrzną niespójność. Symfonię nr 
2 lekceważono jak „nonsensowną i niemożliwą do 
zagrania”, nr 3 jako „niewykonalną” (kiedy ją osta-
tecznie zagrano, towarzyszyły temu gwizdy, a słu-
chacze opuścili salę, tak że do końca zostało jedy-
nie dwudziestu pięciu młodych muzyków, w tym 
siedemnastoletni Gustav Mahler), a z symfonii nr 
6 za życia kompozytora udało się wykonać jedy-
nie dwie części. We współczesnych mu czasach, 
Bruckner uważany był powszechnie za osobliwie 
dziwacznego i ekscentrycznego jegomościa. Stary 
kawaler, wiecznie poszukujący młodej żony, na-
wet będąc w sędziwym wieku oświadczał się nie-
oczekiwanie dopiero co poznanym nastolatkom, 
budząc popłoch i zniesmaczenie. Obsesyjnie liczył 
wszystko, na co napotkał jego wzrok: „okna, kurki 
na dachach, kościelne krzyże, kropki, guziki albo or-
namenty”. Znana była jego przesadna fascynacja 
ekshumowanymi zwłokami. Najbardziej jednak 
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w  oczy rzucała się żarliwa religijność, m.in. zawsze padał na 
kolana, gdy tylko usłyszał dźwięk dzwonu bijącego na Anioł 
Pański. Były jednak w jego życiu również okresy, gdy przeży-
wał załamania nerwowe związane z kryzysami wiary.

Ta historia zaczyna się w 1880 r. Hans Rott jest 22-letnim, 
świeżo upieczonym absolwentem uczelni muzycznej, ma za 
sobą pierwsze udane próby kompozytorskie, m. in. kwartet 
smyczkowy oraz Uwerturę do Juliusza Cezara. Przed młodym 
artystą roztacza się obiecująca przyszłość. W tym sprzyjającym 
okresie tworzy swoje przełomowe dzieło – I  Symfonię E-dur, 
której zarys naszkicował już 2 lata wcześniej. Ale niemiecko-
-austriackie muzyczne środowisko Wiednia jest skonfliktowa-
ne i zwalczające się wzajemnie, z jednej strony „nowoniemiec-
ka” fala artystyczna, czerpiąca pełnymi garściami z  Ryszarda 
Wagnera i  Ferenca Liszta, której jedną z  czołowych postacią 
jest popularny Anton Bruckner, z drugiej strony namaszczany 
na następcę Ludwika van Beethovena Johannes Brahms i jego 
poplecznicy. Brahms w owym czasie był powszechnie powa-
żanym artystą, z którym wszyscy musieli się liczyć, zwłaszcza 
po sukcesie dzieła, które okazało się najznamienitsze w  jego 
dorobku – Niemieckiego Requiem. Ten smakosz piwa i kawy, 
dla przyjaciół (był nim m. in. Czajkowski, Grieg, Dvořák, Ro-
bert i Klara Schumannowie) jawił się jako jowialny i serdeczny 
kompan. Wrogowie natomiast nie raz odczuli jego „lodowaty 
podmuch złośliwości”, w czym z kolei wspierali go przyjaciele, 
wojna trwała – np. Liszt w całej swojej bogatej karierze ani razu 
nie wykonał, ani też nie dyrygował żadnego dzieła Brahmsa, 
zaś wybitna pianistka Klara Schumann nie tylko nigdy nie wy-
konała nic Wagnera, ale nawet odmawiała występu, jeśli tego 
samego wieczoru na scenie miała pojawić się jakaś kompozy-
cja Liszta, zagrana przez kogoś innego. 

Wróćmy jednak do Hansa Rotta. Zachęcony świetną oce-
ną symfonii przez swojego mentora, Brucknera, Rott decydu-
je się przedstawić ją osobiście również Brahmsowi i poprosić 
o uwagi. Ma nadzieję, że kompozycja spodoba się mistrzowi, 
zwłaszcza, że niektóre jej fragmenty wyraźnie nawiązują do 
jego I Symfonii c-moll „Patetycznej” i są wyrazem podziwu dla 
jego twórczości. Do spotkania obu kompozytorów dochodzi 
17 października 1880 r. Brahms uważnie przegląda partytu-
rę, po czym nie pozostawia na niej suchej nitki, oceniając ją 
jako zupełnie bezwartościową i, jak podają przekazy, na końcu 
wizyty wręcz wyrzuca za drzwi nieszczęsnego młodzieńca, ra-
dząc mu w niewybrednych słowach, aby skończył z kompono-
waniem i zajął się czymś innym. Jak twierdzą niektórzy, w upo-
korzeniu Rotta jest jednak drugie dno – Brahms w ten sposób 
próbuje uderzyć w samego Brucknera, którego nie cierpi z ca-
łego serca, a którego pozycja w Wiedeńskim Konserwatorium 

jest silna. Zdarzenie to jest dla młodego, wrażliwego człowieka 
tak wstrząsające, że stanowi czynnik spustowy dla ujawnienia 
się choroby psychicznej, bramy piekieł zostają otwarte. Kilka 
dni później Rott wyrusza koleją do Mühlhausen, gdzie czeka 
na niego posada chórmistrza (uzyskana dzięki poparciu Bruck-
nera). W czasie podróży dochodzi do incydentu, który mogli-
byśmy nazwać paragnomenem. W pewnym momencie towa-
rzysz Rotta w przedziale pociągu wyciąga cygaro by je zapalić, 
kompozytor nieoczekiwanie gwałtowanie protestuje i  naka-
zuje mu je schować. Gdy, mimo to, pasażer próbuje jednak 
kontynuować swój zamiar, Rott wyciąga rewolwer, przykłada 
mu do głowy i krzyczy, że otwarcie ognia spowoduje eksplozję 
pociągu, gdyż jest cały obłożony dynamitem, który osobiście 
zakładał... Johannes Brahms! Choroba postępuje i kompozytor 
w  1881 r. zostaje, jak się okaże do końca życia, umieszczony 
w zakładzie dla obłąkanych. Leczący go psychiatrzy są bezrad-
ni. Pod koniec 1883 r. stawiają diagnozę: „Mania prześladowcza 
z halucynacjami” z adnotacją „Nie rokuje wyzdrowienia”. Hans 
Rott umiera po 3 latach pobytu w szpitalu z powodu gruźlicy. 

Nowatorskie rozwiązania muzyczne, zawarte w  symfonii 
Rotta, zrobiły duże wrażenie na Bruknerze i  jeszcze większe 
na jego uczniu, Mahlerze. Inspiracje kompozycją Rotta można 
odnaleźć w co najmniej pięciu symfoniach Mahlera, który po 
śmierci młodego Wiedeńczyka wypowiedział znamienne sło-
wa: „Wraz z jego odejściem, muzyka poniosła straty nie do osza-
cowania. Napisana przez niego w  wieku zaledwie 20 lat I  Sym-
fonia zdradza bowiem geniusza, któremu bez cienia przesady 
można przyznać miano twórcy Nowej Symfonii”. 

Jeżeli wierzyć stwierdzeniu, iż cisza między dźwiękami 
jest kluczem do muzyki, to cisza po Hansie Rocie trwała długo. 
Przez ponad 120 lat lat po jego śmierci nie wracano szerzej do 
jego twórczości, dopiero pod koniec lat 80. XX wieku nastąpiło 
ponowne odkrycie I Symfonii E-dur (światowa premiera dzieła 
odbyła się w 1989 r. w Cincinnati), potem pojawiły się jej liczne 
wykonania (na YouTube można obejrzeć i posłuchać całkiem 
pokaźną ich ilość), ze szczególnym wskazaniem na interpre-
tację Radia Symphonieorchester Wien pod dyrekcją Dennisa 
Russella Daviesa.

Jakie nauki płyną z historii Hansa Rotta? Po pierwsze, że 
ambicjonalne rozgrywki między profesorami (w tym wypadku 
Konserwatorium Wiedeńskiego) mogą „przy okazji” zadeptać 
wybitnie uzdolnioną jednostkę. Po drugie zaś, wiara we wła-
sny autentyczny talent powinna być silniejsza od głosów tych, 
którzy ci go odmawiają, nawet jeżeli wśród nich jest sam Jo-
hannes Brahms. <cuadrado>
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BRUCE
SPRINGSTEEN

Rzadko jeżdżę do mojego rodzinnego miasta, choć to 
tylko godzina jazdy samochodem z Warszawy. Ostatnio musia-
łem tam spędzić kilka godzin i spacerując po nim przypomnia-
łem sobie utwór My Hometown z płyty Bruce’a Springsteene-
’a „Born In the U.S.A.” i o niej postanowiłem napisać…

Bruce Springsteen urodził się w 1949 roku w New Jersey 
w  rodzinie robotniczej i  od najmłodszych lat interesował się 
grą na gitarze i występami w okolicznych klubach i pubach. Na-
uka nie interesowała go zbytnio i edukację zakończył na szkole 
średniej ze słabymi wynikami. Przez kilka lat powoli zyskiwał 
lokalną popularność jako gitarzysta i wokalista wielu zespołów 
– w końcu sformował własny skład i zaczął pisać piosenki zain-
spirowane życiem miejscowych społeczności. Szybko stał się 
popularny w  klubach New Jersey, co zaowocowało podpisa-
niem kontraktu z Columbią i wydaniem pierwszej płyty w 1973 
roku. Był nawet porównywany z Bobem Dylanem, ale jego styl 
był bardziej rockowy niż poetycki. W tym samym roku wydaje 
drugą płytę, a jego koncerty w klubach stają się kultowe i po-
wodują rosnącą popularność. Głównie ze względu na scenicz-
ną charyzmę i łatwość nawiązywania kontaktu z publicznością 
zwraca na niego uwagę ceniony krytyk muzyczny Jon Landau, 
który po obejrzeniu występu artysty w maju 1974 roku pisze: 
Widziałem przyszłość rock’n’rolla – nazywa się Bruce Springste-
en. Landau nawiązuje kontakt z Bruce’em, zostaje jego mana-
gerem i producentem nowej płyty – wydanej w 1975 roku Born 
to Run. Szybko zyskuje ona dużą popularność w USA, a seria 
koncertów z  własnym zespołem nazwanym E Street Band 
ugruntowuje pozycję Springsteena jako gwiazdy. Następne 
dwie płyty też są dość popularne i nagle w 1982 roku Bruce 

Płyty, które warto znać

nagrywa coś zupełnie innego – spokojną, nagraną w  domo-
wym studio, tylko z gitarą akustyczną płytę Nebraska. Fanom 
się podoba, wytwórni już mniej – zaczynają więc namawiać 
producenta i artystę na nagranie czegoś bardziej nowoczesne-
go i komercyjnego. Mając kilka odrzutów z poprzednich sesji, 
już w normalnym studio nagrywa nową płytę. Po raz pierwszy 
na szerszą skalę użyte są syntezatory, co znacznie upraszcza 
brzmienie – staje się ono bardziej przystępne dla przeciętne-
go słuchacza. Rockowe brzmienie ubrane w proste, chwytliwe 
melodie przyniosło ogromny sukces. 7 singli z płyty weszło do 
pierwszej dziesiątki Billboardu (wynik taki jak Thriller Jacksona), 
teledyski często emitowano w MTV (szczególnie Dancing in the 
Dark w reżyserii Briana De Palmy z młodziutką Courtney Cox 
jako „przypadkową fanką” tańczącą z Brucem na scenie). Duży 
rozgłos przyniosło też wykorzystanie Born in the U.S.A. w kam-
panii prezydenckiej Ronalda Reagana – wbrew intencjom arty-
sty. Sama płyta zachwyca różnorodnością i świeżością. Bardzo 
dobrze słucha się jej np. w czasie jazdy samochodem. Pomimo 
upływu lat wciąż wywołuje u  słuchacza pozytywny nastrój 
i  wręcz zmusza do wybijania rytmu. Piosenki są proste – ale 
nie prostackie, E Street Band gra doskonale, ale prawdziwą siłą 
albumu są teksty – Born In the U. S. A. często interpretowane 
jako pean na cześć amerykańskiego patriotyzmu, to bardziej 
protest song poświęcony żołnierzom wracającym do kraju po 
wojnie i  nieumiejącym się odnaleźć w  nowej rzeczywistości, 
Cover Me opowiada o chęci ukrycia się w ramionach ukocha-
nej, praktycznie wszystkie utwory z płyty opisują zwykłą rze-
czywistość amerykańskiego małego miasteczka i  problemy 
młodych, mieszkających tam ludzi. W  tym właśnie tkwi siła 
i  tajemnica kultowego statusu Springsteena w  USA – pisze 
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Born
 in the 
U.S.A.

Czerwiec 1984 r.

Born in the U.S.A.
Cover Me
Darlington County
Working on the Highway
Downbound Train
I’m on Fire
No Surrender
Bobby Jean
I’m Goin’ Down
Glory Days
Dancing in the Dark
My Hometown

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

o życiu i problemach zwykłych ludzi bez patosu, wywyższania 
się – jest takim zwykłym chłopakiem z sąsiedztwa. Dwa teksty 
z płyty są szczególne: Glory Days o  rozpamiętywaniu starych 
dobrych czasów licealnych w lokalnym barze i My Hometown 
o kryzysie w małym miasteczku. Takich miast w USA jest dużo 
– kiedyś tętniące życiem, teraz opuszczone, smutne, bez przy-
szłości. Dotyczy to szczególnie centralnych stanów, przemy-
słowych dzielnic północy i  wschodu kraju. Symbolem stało 
się Detroit, kiedyś perła amerykańskiego przemysłu samocho-
dowego, dzisiaj miasto bankrut, gdzie całe dzielnice są puste, 
zaniedbane, przeżarte przestępczością i beznadzieją. Wracając 
do Born in the U.S.A. – płyta sprzedała się bardzo dobrze, do 
tej pory ponad 30 milionów kopii, okładka – zdjęcie autorstwa 
Annie Leibovitz jest jedną z  ikon amerykańskiej pop kultury. 
Trasa koncertowa po całym świecie zrobiła z Bruce’a gwiazdę 
formatu ogólnoświatowego. Springsteen zdobył do tej pory 
20 nagród Grammy, Oscara za piosenkę Streets of Philadelphia 
do filmu z T. Hanksem – nadal nagrywa dobre płyty, a  jego 
koncerty przyciągają fanów niezmiennie od lat, jest też kimś 
w rodzaju sumienia amerykańskiej klasy średniej i często an-
gażuje się w ważne sprawy społeczne i obyczajowe. Prowadzi 
spokojne, zwykłe życie, stroni od afer i rozgłosu – otrzymany 
w młodości przydomek The Boss jest wciąż aktualny i nie ma 
chyba w tej chwili większej gwiazdy rocka w USA niż on.

My Hometown miało swoje Glory Days w Radomiu w czerw-
cu 1976 roku. Po ogłoszeniu przez władze komunistyczne dra-
stycznych podwyżek cen żywności, pracownicy kilku dużych 
zakładów przemysłowych rozpoczęli strajk, wymaszerowali 
na ulice i chcieli przedyskutować swoje postulaty w siedzibie 

Partii. Zlekceważeni, zdemolowali KC, podpalili budynek i za-
mieszki objęły centrum miasta. Naprędce ściągnięte posiłki mi-
licji, ZOMO i wojska spacyfikowały miasto – ale skala protestu 
i jego przebieg przestraszyły władze, które naprędce wycofały 
podwyżki. Po kilku dniach zorganizowano „ścieżki zdrowia”, 
wiece potępiające wybryki „warchołów” w całym kraju. Miasto 
zostało skazane przez władze na karę za nieposłuszeństwo – 
wyrzucono z pracy tysiące robotników, wstrzymano wszelkie 
inwestycje, okrojono i  tak fatalne zaopatrzenie. Miasto miało 
umrzeć bez pieniędzy, pracy i pomocy. Skala represji spowo-
dowała jednak odruchy współczucia w całym kraju – powstał 
min. KOR i zalążki demokratycznej opozycji, co za parę lat za-
owocowało powstaniem Solidarności. Aż do 1989 roku miasto 
płaciło rachunki za nieposłuszeństwo – zaczęło podupadać. 
Ale już w wolnej Polsce też nie miało szczęścia do władz – brak 
pomysłu, inicjatywy i gospodarności dał najwyższe w regionie 
bezrobocie – ponad 24 %, ujemny przyrost naturalny, brak per-
spektyw. Jedyne inwestycje to centra handlowe i sztandarowy 
przykład arogancji władzy i braku zdrowego rozsądku – lotni-
sko pasażerskie, które nie obsługuje pasażerów, tylko generuje 
ogromne dla biednego miasta koszty. Może nie jest to jeszcze 
Detroit czy Milwaukee – ale wiele upadających miejsc wygląda 
podobnie na całym świecie jako uboczny skutek globalizacji 
– pamiętajmy jednak, że to są nasze rodzinne miasta i zawsze 
mają one miejsca w naszych sercach… <cuadrado>
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historieHistoria psychiatrii krakowskiejod Kuchni
Jacek Bomba

Kawa Profesora 
Jerzego 

Aleksandrowicza

Twórca pierwszej w  Polsce Katedry Psycho-
terapii na uniwersyteckim wydziale lekarskim miał do nie-
wątpliwych sukcesów drogę trudną i  zawiłą. Te krakowskie 
pierwszeństwa wcale nie są takie niewątpliwe. Niby prastara 
stolica Polski, ale przecież wcześniej były stolicami tego pań-
stwa Gniezno i Poznań. Pierwsi monarchowie też spoczywają 
w Poznaniu, nie w Krakowie. Chociaż możliwość złożenia do-
czesnych szczątków w Krakowie, a do tego w którymś z pante-
onów, cieszy się nadal ogromnym powodzeniem. Uniwersytet 
też pierwszy, ale jakoś rodził się dwa razy. Za ostatniego Piasta, 
a potem za pierwszego Jagiellona. Katedra Psychiatrii też niby 
pierwsza, ale co zrobić z tą starszą, w Wilnie? Ta Psychoterapii, 
Aleksandrowiczowa, powołana już za naszej przytomności, 
jednak była pierwsza w  Polsce. Profesor Aleksandrowicz za-
jął się psychoterapią na swojej drodze życiowej stosunkowo 
późno. Syn wybitnego lekarza, Juliana, też profesora, w  tej 
samej uczelni, internisty, hematologa, psychosomatyka i  ho-
listy, szukał niezależności zrazu w  nowopowstałym szpitalu 
psychiatrycznym w  Jarosławiu. Nawiasem mówiąc szpital 
ten przyjął imię Antoniego Kępińskiego, który nigdy tam nie 
pracował! A Profesor Aleksandrowicz, i owszem. Kiedy wrócił 
do Krakowa, do Katedry Psychiatrii, zajmował się psychiatrią 
biologiczną. Efektywnością leków, ale także powiązaniami 
między metabolizmem cukrów a depresją. Ale nadszedł czas, 
że zdobył stypendium i wyjechał na podyplomowe studia do 
Strasburga. Był koniec lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku 
i nikomu w Polsce nie marzyła się nawet kariera w Parlamen-
cie Europejskim. W  Strasburgu zetknął się Profesor Aleksan-
drowicz z  psychoterapią analityczną w  wydaniu francuskim, 
które też po latach ubiegało się o  pozycje najwierniejszego 
idei psychoanalizy, wolnego od przekłamań powstałych w tłu-

maczeniu niemieckich tekstów Freuda na angielski. Wrócił do 
Kraju jako psychoterapeuta, starym, używanym garbusem. 
Z właściwą sobie energią rzucił się do organizowania polskiej 
psychoterapii. 

No właśnie, skąd ta gargantuiczna energia? Skąd ten czło-
wiek, który tyle zła doznał od innych, i tyle wycierpiał, skąd ma 
w sobie tyle niewyczerpywalnej, zdawałoby się energii? Zaska-
kujące, ale wielce prawdopodobne, że podąża (pytanie: czy 
podąża świadomie?) drogą wyznaczoną przed wiekami przez 
stadko abisyńskich kóz. Kawa! Profesor Aleksandrowicz jest „na 
kawę”. Pije kawę od zamierzchłych czasów i nigdy z niej nie zre-
zygnował. Nawet wówczas, kiedy Gomółka zawiesił swój pro-
gram ukulturalniania narodu w  klubokawiarniach i  to źródło 
energii stało się w Polsce niemal niedostępne. Nic to, nie była 
ziaren, było Marago. A oszczędzając na garbusa w Strasburgu 
profesor Aleksandrowicz poprzestawał na rozpuszczalnej (jak 
historyczne Marago) zalewanej w kubku ciepłą wodą z kranu. 
Minimalizm? Skądże znowu. Dostawa energii to podstawa 
zdrowia psychicznego i kreatywności. Pewnie dlatego tak do-
brze rozumiał się z Günterem Ammonem, a nadal ma świetne 
porozumienie z  Marią Ammon, kontynuatorką myśli męża. 
Profesor Aleksandrowicz zna i  stosuje inne sposoby przygo-
towywania kawy. Chociaż, być może kubek rozpuszczalnej 
przedkłada nad inne z racji prostoty i stałej dostępności.

KAWA ADRIATYCKA 
A LA ALEKSANDROWICZ

• 4 kopiate łyżeczki  Drobno zmielonej, 
mocno palonej kawy arabica

• 1 płaska łyżeczka cukru
Potrzebny jest miedziany tygielek na długiej rącz-

ce! Ale przy braku tygielka miedzianego można 
posłużyć się tygielkiem emaliowanym, a nawet 

małym rondelkiem.

• Do tygielka trzeba wsypać kawę i cukier, zalać filiżanką 
zimnej wody i postawić na ogniu, najlepiej otwartym. 
Niekoniecznie na ognisku, wystarczy palnik gazowy lub 
spirytusowy. Uważać na powierzchnię płynu w tygielku. 
Kiedy tylko kożuch z kawy zacznie się niepokojąco nady-
mać, szybkim, ale nie gwałtownym ruchem unieść tygie-
lek znad ognia. Kiedy opadnie, wrócić z nim nad płomień, 
znów poderwać, znów wrócić. I tak koniecznie cztery razy. 
Na koniec pokropić zawartość tygielka paroma kroplami 
zimnej wody, żeby kawa opadła na dno i delikatnie prze-
lać napar do małej, ogrzanej filiżanki. Dostawa energii 
(Zufuhr wg Ammona) gotowa.
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Jest też Profesor Aleksandrowicz smakoszem, a nawet 
zręcznym i kreatywnym kucharzem. Chociaż niechętnie ujaw-
nia światu swoje kulinarne możliwości. Gustuje w kuchni 
południowej i orientalnej. Ale sushi woli zamawiać u specja-
listów. Przyrządza sam dania włoskie, chińskie i francuskie. Nie 
ujawnia swoich receptur. To tak, jak z artystami. Niezależnie od 
tego, czy idzie o sztukę kuchni, czy sztukę psychoterapii. Moż-
na uczyć, ale powiedzieć jak się to robi… Ale spróbujmy.

Może na początek coś łatwego. Pasta, po polsku kluski, 
albo makaron, jest łatwa do zdobycia. Ugotować ją trudniej, 
ale na każdym opakowaniu można znaleźć informacje o cza-
sie potrzebnym do uzyskania pożądanej konsystencji al dente. 
Ważne, żeby po odcedzeniu nie przepłukiwać już wodą, a na-
wet nie całkiem dokładnie odcedzać. A także, żeby przełożyć 
z cedzaka do miski z łyżką masła lub oliwy. Każdy lubi inne 
kluski. Jeden spaghetti, inny tagliatelle, jeszcze kto inny grube 
papardelle. Z pesto można podawać każde z nich. 

Pesto z kolei, to sprawa trudniejsza, bo bardzo zindywi-
dualizowana. Najpowszechniej znane jest gotowe pesto ge-
novese z bazylii. Profesor Aleksandrowicz poleca (polecałby, 
gdyby zdradzał tajniki gotowania) pesto z pietruszki. Przepis 
tu zamieszczony ujawniony został nie przez Profesora, a przez 
młodą malarkę, Annę Poduszyńską.

Wycieczka do chińskiej kuchni także nie została wydarta 
Profesorowi Aleksandrowiczowi. Niestety.

Francuski pasztecik też nie został wykradziony od Profe-
sora Aleksandrowicza. Chyba, że wydobył ten przepis od nie-
go Pan Andrzej Miller, fizjoterapeuta kliniki. Bo to Pan Andrzej 
ujawnił ten sekret, nie podając skąd pochodzi.

PASTA CON PESTO
• 10 dkg/osobę Pasty (klusek, spaghet-

ti, itd.)
• ½ pęczka/osobę Natki pietruszki

• 2 łyżki/osobę Orzechów 
• 2 łyżki/osobę Oliwy, takiej, jaką lubisz

Parmezan, grano padano, pecorino, 
albo niewędzony oszczypek

Sól, pieprz, ewentualnie masło 
jeśli lubisz

PASZTECIK FRANCUSKI 
UJAWNIONY PRZEZ PANA 

ANDRZEJA MILLERA
• 30 dkg Wątróbek z kurczaka

• 10 dkg Masła
• spora garść Rodzynek

• ½ szklanki Białego wina wytrawnego
 Sól, pieprz do smaku

• Wpierw zrobić Pesto. W  malakserze rozbić pietruszkę 
i orzechy, razem z oliwą i odrobiną soli i pieprzu. No ale 
jakie orzechy. Włosi używają orzeszków piniowych. To 
jest rozwiązanie ortodoksyjne. Można użyć zamiast nich 
orzechów nerkowca. Uzyska się wówczas pesto łagod-
niejsze, podobnie jak wówczas, gdy użyje się migdałów. 
Ale całkowitą, chociaż zdawałoby się oczywistą innowa-
cją, jest oparcie pesto na orzechach, tak, włoskich! War-
to spróbować. Pesto można przechowywać w  lodówce, 
w słoiku, polane po wierzchu oliwą.

• Kiedy już mamy Pesto – gotujemy pastę, kluski, maka-
ron, oczywiście według wskazań producenta. Gotować  
al dente. W misce wymieszać z Pesto (połowa przygoto-
wanego wystarczy).

• Osobno podać przynajmniej jeden z wymienionych serów 
i  tarkę o drobnych oczkach. Stylowo jest ucierać ser nad 
talerzem. I smacznie.

• Rodzynki namoczyć w winie, najlepiej na noc.
• Wątróbki udusić podlewając łyżką wody. Popieprzyć, NIE 

SOLIĆ, ostudzić.
• W blenderze zmiksować masło „na puch”, dodawać po jed-

nej wątróbce i wino odcedzone spod rodzynek, dodać sól. 
• Wyłożyć na miskę i wmieszać rodzynki.
• Podawać jako dip. Można nakładać do babeczek kru-

chych słonych albo na tartinki.

MAKARON SOJOWY 
ZE SZPINAKIEM

• 10 dkg/osobę Chińskiego makaronu 
sojowego

• ¼ pęczka/osobę Świeżego szpinaku
• 1 ząbek Czosnku 

Sos sojowy, oliwa, sól
• Ugotować w posolonej wodzie makaron sojowy. Jest bez-

glutenowy i wysokoproteinowy.
• Obrać szpinak z korzeni i łodyg, posiekać na paski o szero-

kości 1-2 cm. 
• Na patelni lub w rondlu, chyba, że ma się wok1, rozgrzać oli-

wę, biorąc łyżkę na osobę i ząbek czosnku przekrojony na 
pół. Kiedy czosnek zacznie żółknąć – wyjąc go i wyrzucić. 

• Na rozgrzaną, aromatyzowaną czosnkiem oliwę wrzucić 
surowy szpinak i  przesmażyć krótko. Powinien jedynie 
stracić sztywność i surowy posmak. 

• Wlać do szpinaku sos sojowy, wymieszać. Włożyć do woka 
ugotowany makaron. Znów zamieszać. Makaron zyska in-
trygujący jasno-bursztynowy kolor. Można podać w woku 
lub przełożyć do miski. Nie musi się jeść pałeczkami, ale 
można. <cuadrado>

1. Wok to sferyczna chińska patelnia.
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rezydencja

Szpital to szpital. Jest 
naszym miejscem pracy, 

zależy nam żeby funk-
cjonował jak najlepiej, 

żeby tu trafiali ci pacjenci, 
którzy powinni i żebyśmy 

potrafili im pomóc. 
Po studiach medycznych, 

po stażu podyplomowym, 
rozpoczynając specjaliza-

cję trafiamy najczęściej 
na oddział ogólnopsy-

chiatryczny „zamknięty”. 
Dość szybko zauważamy, 

że ten oddział rządzi się 
innymi prawami, niż to, co 

znaliśmy dotychczas. Że 
szpital psychiatryczny, na-
wet jeżeli spełnia tę samą 

funkcję, co każdy inny – 
oferuje usługi medyczne – 

jest miejscem w pewnym 
sensie wyjątkowym.

Psychiatro,  
czy masz wgląd?  
Janina Sonik

 Żyjemy w  społeczeństwie usług. Gdy coś 
szwankuje, kierujemy się do specjalisty (usługo-
dawcy), który powinien pomajstrować, ewentu-
alnie wymienić niesprawną część, usprawnić i od-
dać klientowi. Tak jest, gdy psuje się samochód 
czy komputer, lub gdy idziemy do fryzjera. My 
lekarze myślimy o sobie jako o ekspertach, którzy 
w służbie innym stosują dokładne i odpowiednie 
informacje (czyli wiedzę) z  konkretnej dziedzi-
ny. Pacjentowi, który przychodzi do Izby Przyjęć, 
jesteśmy gotowi zaoferować nasze usługi. Tym-
czasem szybko się okazuje, że podobny redukcjo-
nizm w psychiatrii po prostu nie działa.

Jeżeli dziś walczymy o dezinstytucjonalizację 
psychiatrii, to również dlatego, że leczenia psy-
chiatrycznego nie sposób zredukować do takiego 
modelu.

Pracując na oddziale „zamkniętym” zauważy-
łam, że miejsce to różni się od innych oddziałów 
szpitalnych, a jego charakter ma olbrzymi wpływ 
na przebieg leczenia. Nawet jeżeli od czasu, kie-
dy Erving Goffman spędził 3 lata obserwując pa-
cjentów amerykańskich szpitali psychiatrycznych, 
minęło ponad 50 lat i  sporo się zmieniło, jedna 
rzecz wydaje mi się wciąż aktualna: oddział psy-
chiatryczny, jako taki, jest zmienną w  przebiegu 
leczenia. 

Goffman opisuje szpital psychiatryczny jako 
instytucję totalną. Pacjenci odizolowani od reszty 
społeczeństwa, żyją, jedzą, „bawią się” w  tym sa-
mym miejscu. Oczekuje się od nich współpracy, 
która często sprowadza się do posłuszeństwa, po-
dobnie jak w klasztorze czy w więzieniu. 

Pamiętam wykład prof. de Barbaro, podczas 
którego opowiadał, że gdy zaczynał pracować, 
wyróżnieniem była dla pacjenta możliwość umy-
cia ordynatorowi samochodu. Możemy się popu-
kać po głowie: z dzisiejszej perspektywy to jawne 
nadużycie. Ale czy na pewno na co dzień zastana-
wiamy się, jaki wpływ ma na nas miejsce, w któ-
rym pracujemy? 

Chociażby przedłużające się hospitalizacje 
osób, często bardzo młodych, z  zaburzeniami 
osobowości, mają na nie jatrogenny wpływ. Trafia-
jąc do szpitala, zaczynają funkcjonować zgodnie 
z zasadami tam obowiązującymi. Przyjmują ofero-
waną im tam rzeczywistość jako swoją i  stają się 
„niewypisywalni”.

Paniom pielęgniarkom zdarza się z  rozrzew-
nieniem wspominać czasy konkursów na naj-
czystszą salę i  jasnego systemu funkcjonowania 
oddziału wg „kar i nagród”. Niektórych rzeczy nie 
robi się już, ale inne pozostają. 

Jako psychiatrzy dysponujemy uprawnienia-
mi do stosowania „przymusu bezpośredniego”, 
oczywiście w  przypadkach tego wymagających. 
Ale jest coś więcej: z  samego faktu posiadanej 
wiedzy otrzymujemy władzę płynącą z  pozycji 
„nadzorującego”. To dużo subtelniejsze narzędzie, 
nad którym trudno utrzymać osąd.

Mamy olbrzymią władzę nad chorymi. I stale 
zadajemy sobie pytanie, czy robiąc coś dla dobra 
pacjenta, podejmujemy właściwą decyzję. Czy nie 
mylimy tego, co myślimy, że jest dobre dla chore-
go z tym, co faktycznie jest dla niego dobre. To są 
dylematy, o których wiele się pisało, ale gdy teoria 
spotyka się z praktyką jesteśmy zaskoczeni. Prze-
cież wystarczy chwilowa przerwa w dyżurach, by 
stwierdzić jaką rolę odgrywa rutyna w  stopniu 
wrażliwości w kontekście unieruchamiania. 

Zmierzam do tego, że czytanie Goffmana szo-
kuje i wkurza. Jego analizy wydają się momentami 
anachroniczne, ale lektura ta zmusza do refleksji. 
Refleksji o tym, że szpital nie jest obojętną zmien-
ną, że wpływa na naszą pracę, na nas, na pielę-
gniarki, na pacjentów, zmieniając znacząco relacje 
między nami.

Mówi się o potrzebie deinstytucjonalizacji dla 
pacjentów, dla systemu, dla budżetu. Po przeczy-
taniu „Instytucji totalnych” zaczynam myśleć o de-
instytucjonalizacji dla siebie. <cuadrado>
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superwizje
Anna Netrebko 
i reszta świata
Bogusław Habrat

Snobistyczny felieton plotkarski 

A! Nie było o „Don Giovannim” (Sony BD 50), gdzie z ów-
czesnym mężem (nomen omen Schrottem) w pierwszym akcie 
udawali (bo w  ubraniach) kopulację. No to z  powodu wzbu-
rzenia mej konserwatywnej moralności nie dało rady oglądać 
dalej… Cisza przed burzą także na transmisjach z Met. Wszy-
scy przyczajają się na nowe rozdanie: kto, w  którym rzędzie, 
w przyszłym sezonie będzie siedział (preferowane rzędy 7 i 12, 
bo można w sensie dosłownym nogi wyciągnąć). P. prof. A. wy-
powiedziała zdanie, które zdobyło w  sezonie 2015/16 palmę 
pierwszeństwa w  dyscyplinie: snobizm. Zdanie dotyczyło po-
równania hmm… transmisji z Met w Teatrze Studio i na Pradze. 
Było jednak tak snobistyczne, że nie powtórzę, żeby nie być po-
sądzonym o mitomanię.

Ze strachu przed Naczelnym, który ostatnio wszedł w sza-
ty cenzora, a nawet sędziego, który dopisał do statutu Solidar-
ności 4 artykuły, z przyjemności, a nie z obowiązku dodaję, że 
widziano w Teatrze Studio panią dr Ż., która co prawda nie jest 
psychiatrą, ale przez wiele lat obcowania z nami jest wystarcza-
jąco zepsuta, aby ją do naszego grona zaliczyć.

Pani dr G. (ta od znęcania się nad dziećmi w operze) ujęła 
się moją życiową nieporadnością i udzieliła mi szczegółowego 
instruktażu, jak wchodzić do opery całą rodziną na nieważne 
bilety (wyrafinowana adaptacja barejowskiego „Co mi zrobisz, 
jak mnie złapiesz?”). Biedaczka, nie wiedziała o moich wyczy-
nach powoływania się na najwyższe koneksje, głównie w  St. 
Petersburgu.

Cudze chwalicie, swego nie znacie. Ostatnio rozpisałem się 
(ale nie żałuję) o 80. urodzinach Arvo Pärta, tymczasem w Pol-
sce mieliśmy obchody też 80-lecia Jerzego Maksymiuka. Była 
wielka feta, w samej Warszawie odbyły się dwa koncerty. W Te-
atrze Wielkim miałem przyjemność być z p. dr S., która mniej 
niż zawsze komentowała fragmenty, które się jej podobały (ale 

nie dlatego, że było ich mniej). Z okazji 80-lecia wiele czasopism 
(np. Ruch Muzyczny 4/2016, Muzyka w Mieście 45/2016) przy-
pomniało dramatycznie skrócone życiorysy Mistrza i opubliko-
wało wywiady z nim, które są samograjami, bo Maestro zawsze 
robi z nich show. Także na koncertach było mnóstwo anegdot.

Ponieważ jestem tak stary, że jak mimochodem wtrącam, 
iż pamiętam Kraepelina i  Bleulera, to młodsi koledzy z  uzna-
niem kiwają głowami, to i pamiętam początki kariery Mistrza. 
W  czasach hippisowskich zazdrościłem mu głównie fryzury, 
choć włosy miał jakoś bardziej w  poprzek, a  nie wzdłuż, jak 
inni. W  mojej płytotece jednym z  pierwszych winyli z  Maksy-
miukiem były Koncerty Brandenburskie (PN Muza SX2069-70, 
ale nagranie zrealizowała firma EMI i  użyczyła licencji), zaku-
pione głównie dla nazwiska Władysława Kłosiewicza, jako że 
był on synem mojej ordynator, śp. p. dr Łucji Kłosiewiczowej. 
Ze względów koniunkturalnych wsłuchiwałem się głównie 
w partie klawesynowe, bo tylko z nich byłem potem odpyty-
wany. Przesłuchałem te koncerty i, no…, no… Ale moje emocje 
są mniej ważne, bo felieton jest przecież snobistyczny. Gorąco 
polecam zbieranie autografów Mistrza: na pewno taaaakich 
nikt nie będzie miał w kolekcji. Innym godnym polecenia sno-
bizmem jest porównywanie czasów wykonań utworów (szcze-
gólnie dłuższych) pod Maksymiukiem i pod resztą dyrygentów. 
Ci, co myślą, że skrócenie symfonii o  pół minuty jest sprawą 
prostą, niech sami spróbują.

Na dużych zjazdach i kongresach zawsze jeden z wieczo-
rów był poświęcony obcowaniu z, a  to koncercikiem, a  to re-
citalikiem. Teraz to zanikło, jeszcze tylko prof. S. zaprosi jakichś 
kabareciarzy… Jednak jako człowiekowi epoki minionej udało 
mi się namówić (długo nie namawiałem, a może nawet mnie 
namówiono) prof. W., organizatora dużego Kongresu ESBRA 
na zorganizowanie części artystycznej jak za dawnych czasów. 
Sprawa była ryzykowna, gdyż w przeszłości kontakty psychia-
trów z  koncertującymi artystami kończyły się… zaskakująco 
i niezbyt przyjemnie dla artystów (kiedyś może o tym napiszę). 
Mimo napiętego kalendarza Mistrza, udało mi się namówić go 
na koncert dla biologicznych alkohologów. Prawdopodobnie 
nie sforsowałbym personalnego firewalla pod postacią Muzy, 
menadżera i przy okazji żony – p. Ewy, ale wola, a może cieka-
wość Mistrza zdecydowała. Pewnie jeszcze nie grał dla tylu al-
kohologów naraz… Spotkanie z Sinfonia Varsovia (dawna PLK) 
będziemy długo wspominać i nawet nie było skandalu, jeśli nie 
liczyć, że fantazyjną instalację kwiatową (dziękuję p. Jerzy z Ło-
dzi) dostał Maestro, a dla solisty skrzypka bukietu zabrakło…

Koniecznie przesłuchać jubileuszowy dwupłytowy CD: 
„Maksymiuk i Sinfonia Varsovia” Warner Classic 2016. <cuadrado>

Chyba cisza przed burzą, bo z Netrebko ostatnio 
żadnych skandali. Gdzieś sobie jeździ z recitalami 

po Azji, a towarzyszy jej nowopoślubiony mąż… 
(ech… zazdroszczę tej Azji…). Płyt nowych nie 

wydaje… O zbyt długo trwających pocałunkach 
z Villazonem w Wiedniu już było. O drażniących 

szacownego recenzenta ruskobiałych (nie odwrot-
nie!) udach uwodzących polskiego niewinnego 

księdza we francuskiej operze już było. 
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autobusowe super-wizje
Moje 
przedszkole
Łukasz Święcicki

Od wielu lat źle śpię. Dokładnie od 33 lat z kawałkiem, 
taki mniej więcej Chrystusowy okres czasu. Wiem, bo to się 
zbiega, nieprzypadkowo, z narodzinami mojej najstarszej cór-
ki. Jej przyjście na świat wszystko odmieniło w  moim życiu 
i sprawiło, że stałem się niezwykle czujny. W jakimś sensie stra-
ciłem pierwotną wiarę w to, że świat jest bezpiecznym miej-
scem pobytu, a  zwłaszcza dla dzieci, psów i  małych kotków. 
Nie jest, więc trzeba pilnować. I pilnować musi tatuś. Jak pilnu-
je, to nie śpi. No i nigdy już naprawdę nie zasnąłem. 

Nasila się to jakoś w połowie marca, kiedy w żywopłocie 
pod moim oknem na Starym Żoliborzu zakłada gniazdo nie-
znany mi niestety ptak. Wydaje mi się, że mały, ale nigdy go 
nie widziałem. Jest to natomiast niewątpliwie ptak głośno 
i bardzo wytrwale śpiewający. Wydaje mi się, że w całej oko-
licy, a  nawet na całym Żoliborzu, drugiego takiego nie ma. 
I to wcale nie jest niemożliwe, bo ostatnio z uroczej i mądrej 
książki Stanisława Łubieńskiego („14 srok za ogon” – bardzo 
polecam) dowiedziałem się, że bywają także w środku miasta 
takie ptasie efemerydy. Jakieś takie niemal złote Mauritiusy, co 
to ich nigdzie nie ma, a właśnie u mnie pod oknem od 100 lat. 
I śpiewa. Taką wznoszącą się kadencją, bardzo wysoko, potem 
przycicha i zaczyna znowu. Początek koncertu zdecydowanie 
przed czwartą, w  marcu to jeszcze w  zupełnej nocy. I  około 
szóstej już po wszystkim. Można by pójść spać, tylko właśnie 
już trzeba do pracy. 

A  kiedy tak nie śpię i  nie śpię, to mam to już oswojone. 
Wcale się nie denerwuję, nie rzucam, broń Boże żadnych ta-
bletek nie biorę – i nikomu nie radzę, bo to uzależniające i nie-
zdrowe – tylko leżę sobie i myślę. Z tego wszystkiego ostatnio 
przypomniało mi się moje przedszkole. Nie żebym przedtem 
zapomniał, bo to był ważny okres w moim życiu, tylko ostat-
nio jakoś o tym nie myślałem, skupiając się bardziej na spra-
wach bieżących, śmierciach w rodzinie, narodzinach wnuków 
i  innych imponderabiliach. Wracając do mojego przedszkola. 
To było dosyć dziwne przedszkole, bo znajdowało się w Zakła-
dzie dla Niewidomych w  Laskach. W  tym znanym chyba po-
wszechnie Zakładzie. Żadne tam integracyjne, w tych czasach 
chyba w  ogóle nie znano tego pojęcia, po prostu wszystkie 
dzieci niewidome i ja jeden normalnie widzący (jeszcze wtedy 
bez okularów nawet). To znaczy te dzieci to różnie niewidzą-
ce – niektóre tylko niedowidzące, część z poczuciem światła, 
no i oczywiście sporo bez gałek ocznych (u nas w przedszko-

lu mówiło się „bezgałkowcy”, okropnie brzmi, ale nikt się nie 
obrażał, tak się mówiło). To, na ile kto widzi, miało znaczenie, 
bo w naszym przedszkolu to oznaczało rangę – im kto więcej 
widział, tym był według dzieci lepszy – mógł liczyć na więk-
szy szacunek, właściwie tylko tym się to wyrażało, bo poza 
tym było sprawiedliwie i  tak naprawdę nikt nikomu niczego 
nie zabierał. Nie żadna przedszkolna mafia, tylko szacunek. 
No niby tylko, ale to przecież bardzo dużo. Więc to było waż-
ne pytanie – na dzień dobry koledzy zawsze pytali nowego 
– „A ty jaką masz utratę wzroku?”. No bo, że jakąś, to pewne. 
Wszyscy mamy. Tylko jaką. „Nie, ja to po prostu widzę normal-
nie” – odpowiedziałem i natychmiast dostałem w łeb… Trochę 
zdębiałem, trochę popłakałem, chciałem się poskarżyć, ale 
nie wiedziałem na co. Więcej nikt mnie już nie uderzył, tylko 
koledzy zaczęli mówić, że kłamię. Jestem kłamczuch, opo-
wiadam głupoty, że widzę. Nie chcieli się ze mną bawić, nie 
rozmawiali ze mną. W tych czasach jeszcze byłem osobą towa-
rzyską, gdzieś to potem całkiem znikło i to tak całkiem, że nie 
bardzo teraz wiem, o co chodzi z tą towarzyskością, ale wiem, 
że wtedy byłem, bo Mama tak mówiła. To pewnie byłem. I jako 
towarzyskiemu było mi przykro. Po kilku dniach poszedłem 
do kolegów i mówię „Pomyliło mi się, normalnie mam zwykłe 
niedowidzenie”. Oni mnie trochę wyśmiali, trochę jakoś tak 
przedszkolnie poubliżali, ale już byłem swój człowiek. Potem 
uzgodniliśmy, że tak naprawdę, to mam tylko poczucie światła. 
To był mój zakres, tyle mogłem dostać i już. 

Czy mi było głupio? No właściwie to nie bardzo. Takie 
życie, takie zasady. Do przedszkola często przychodzili go-
ście, wtedy było bardzo mało takich placówek, i niezmiennie 
zachwycali się, że „chłopczyk takie ma oczki ładne, a niewido-
my”. Nie protestowałem, bo niby jak, ale miałem wtedy trochę 
poczucia winy, jakbym kłamał, choć wydaje mi się, że przecież 
sami siebie okłamywali. Nasza pani wychowawczyni też nic nie 
mówiła, bo była osobą niewidomą i pewnie nawet za bardzo 
nie wiedziała, którego chłopczyka dotyczą te uwagi. A może 
mówiła, tylko ja nie słyszałem? Tego nie potrafię powiedzieć. 

Czy to na mnie jakoś wpłynęło? W  sensie, że na później. 
Moim zdaniem w żadnym stopniu. Rzecz bez znaczenia. Takie 
wspomnienie tylko. No, może czasem jestem tak strasznie, 
okropnie zmęczony. Może czasem. Ale to nie może być od tego, 
bo tamta sprawa. To było już z 50 lat temu. Więc to nie może 
mieć związku. Pewnie raczej ciśnienie. I pogoda. Burzowa. <cuadrado>






