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Drodzy Czytelnicy !

Cztery wydania Psychiatry są jak cztery pory roku, ale w sposób 
podstępno-przestępny, bo numer, który ukazuje się jesienią przy-
gotowujemy latem, letni wiosną, wiosenny zimą, a zimowy, jak ła-
two się domyślić, jesienią. Nie ukrywam, że najtrudniej jest mi pra-
cować latem. I wcale nie chodzi o upały i wakacyjne wyjazdy. Do tej 
pory trudne bywały także zimy (tutaj też wcale nie chodzi o upały  
i ferie). Z kolei wiosną i jesienią przygotowanie „mega mocnej porcji buzz-
feedowego lol-kontentu” przychodziło dużo łatwiej. Więc chyba nic dziw-
nego, że nie mogę się już tej jesieni doczekać (chociaż w tym roku jesień 
zapowiada się równie źle jak lato i nie lepiej niż zima).

Na dodatek, pojawia się presja, abyśmy uporządkowali nasze nazwy 
DZIAŁÓW. No, ale jak to? Może powinniśmy je rozbudować? Na jakimś 
portalu (może nie sensu stricto psychiatrycznym, ale za to bardzo mod-
nym) znalazłem aż 28 sekcji: News, Buzz, Life, Entertainment, Quizzes, 
Videos, Animals, Beauty, Books, Business, Big Stories, Celebrity, DIY, 
Food, Geeky, Gif Feed, Ideas, LGBT, Music, Parents, Politics, Rewind, 
Sports, Style, Tech, Travel, Weekend, World. Gołym okiem widać, że jest 
nam daleko. Ale raczej nie będziemy się ścigać. Zwłaszcza, że Wydawca 
pilnuje, abyśmy dbali o linię.

Trzymając się zatem swoich podziałów, w nowym numerze Psychiatry 
dużo miejsca poświęcamy RELACJOM. Wiosną zaliczyliśmy szereg cieka-
wych konferencji, na czele z 45 zjazdem PTP. Przy okazji odwiedziło Polskę 
kilkoro wybitnych psychiatrów i psychoterapeutów, a były to naprawdę 
gwiazdy pierwszej wielkości i psychiatryczni celebryci. Jeśli nie było Was 
na ich wykładach, to z nami przynajmniej trochę poczujecie ich atmos-
ferę…

Zapewne większość z Was spędziła swoje wakacje na fascynujących, 
bliższych i dalszych wyprawach. Niektórzy psychiatrzy zapędzili się na-
prawdę daleko, bo aż na przylądek Horn! Sławomir Jakima i Przemysław 
Bieńkowski dzielą się WRAŻENIAMI stamtąd.

W tym numerze zwracam też uwagę na LISTY do redakcji i ważną 
dyskusję, jaką toczą Robert Pudlo i Paweł Bronowski.

W cyklu MIEJSCA – szpital w Kulparkowie, no i ROZMOWY wokół 
Ukrainy. Namawiamy do refleksji nad tym, co widzimy i słyszymy zza na-
szej wschodniej granicy i czego udajemy, że nie słyszymy i nie widzimy.  
Co robią inni. A czy my coś moglibyśmy zrobić? 

Nowy numer magazynu Psychiatra dostępny tradycyjnie u przed-
stawicieli medycznych najlepszych firm farmaceutycznych oraz, od nie-
dawna, w naszym e-kiosku, gdzie można zamówić od razu całoroczną 
prenumeratę na wszystkie pory roku – link na naszej stronie http://www.
psychiatraonline.com.

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

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

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

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

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

© Tomasz Szafrański i Mediadore. 
Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publika-
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Żółtym numerem strony oznaczamy w PSYCHIATRZE artykuły sponsorowane albo artykuły, w przypadku których chcemy uprzedzić czytelników o ist-
nieniu potencjalnego konfliktu interesów. Jest on zwykle związany z faktem wykupienia reklamy w niniejszym numerze pisma przez producenta leku lub 
suplementu diety, który jest wzmiankowany w artykule.

rozmowy
  7  Wokół Ukrainy - z Anną Tanalską-Dulębą  

rozmawia Tomasz Szafrański

11 Wokół Ukrainy - rozmowa z Krzysztofem Nazimkiem

MIEJSCA
14 Katedra Psychiatrii w Kulparkowie - Oleksandr Filts,  

Krystyna Bohuta, Nataliya Ryshkovska, Anastasiya Kruta

16 Kulparków. Historia do 1945 r. - Tadeusz Nasierowski

HIPOTEZY i LAB&LAJF
19 Miłość jako skutek terapeutyczny - Rostyslav Bilobryvka

22 Dlaczego szczęśliwi rzadziej chorują i dłużej żyją?  
- Adam Płaźnik

REFLEKSJE
24 Pomiędzy pomocą i przemocą - Andrzej Axer

26 Władza (prawie) absolutna? - Błażej Kmieciak

32 Między psychiatrią, psychoterapią a psychologią  
kultury - Zenon Waldemar Dudek

RELACJE 
29 Koncert mistrzów (Międzynarodowa Konferencja  

NTPP „Rewolucja w psychoterapii.  
Nowe idee badania i praktyka”) - Sławomir Murawiec

30 Rewolucja w Buffo - Natalia Kukla

35 45 Zjazd Psychiatrów Polskich. Podsumowanie  
- Maciej Matuszczyk

36 Mój pierwszy Zjazd - Janina Sonik

37 Głód kultury - Iwona Grobel

38 Wesołe miasteczko - Anna Trzcińska

39 Seksuologia w godzinach porannych  
- Małgorzata Dosiak

39 Katowice moich Zjazdów - Wojciech Rottengruber

40 Zjazd jak olimpiada - Dorota Chojnowska-Balcerzyk

47 X Jubileuszowy Konkurs Kryształowe Pióra  
- Sławomir Murawiec

76 Profesor Robin Murray we Wrocławiu - Błażej Misiak

77 Spotkanie z nauką przez duże „N” - Janina Sonik

77 Kreapelin po szkocku - Michał Jarkiewicz

PRAKTYKA
74 Linia życia. Program dla liderów - Zenon Waldemar Dudek

BLOK z ŻÓŁTĄ KROPKĄ - LEKI
51 Stres i depresja a farmakoterapia tianeptyną  

- Iwona Patejuk-Mazurek

54 Bezpieczeństwo kardiologiczne escitalopramu  
- Adam Wysokiński

57 Arypiprazol i objawy depresyjne: schizofrenia, depresja dwu-
biegunowa, depresja jednobiegunowa - Adam Wysokiński

60 Progi i bariery w stosowaniu aripiprazolu  
w schizofrenii - Tomasz Szafrański

68 Atypowa atypowośś, czyli amisulpryd i aripiprazol  
- Tomasz Szafrański

73 Szafran w leczeniu lęku i depresji - Krzysztof Krocetyński

TROP 
78 Prelekcje destygmatyzacyjne wśród młodzieży szkolnej  

- Jacek Bednarzak

Inne spojrzenie
79 Targówek, czyli reforma tam i z powrotem  

- Paweł Bronowski

LISTY
80 O Rzeczniku w Rybniku, czyli panu Pawłowi Bronowskiemu 

wyjaśnienie - Robert Pudlo

82 Odpowiedź panu Robertowi Pudlo - Paweł Bronowski

WRAŻENIA
43 PsyHorns’ 2016, czyli słów kilka o psychorejsie  

- Sławomir Jakima, Przemysław Bieńkowski 

84 Psychiatra w operze. Czarne słońce Tristana - Katarzyna Prot

86 Maestro u psychiatry. Georges Bizet - Witold Misztal

88 Płyty, które warto znać. U2. The Joshua Tree - Mirek Sukiennik

HISTORIE
90 Historia psychiatrii krakowskiej od Kuchni.  

Fenomenologia Doktora Aleksandra Teutscha - Jacek Bomba

REZYDENCJA
92 Rezydent nie jest samotną wyspą - Janina Sonik

SUPERWIZJE
93 Snobistyczny felieton plotkarski. Anna Netrebko  

i reszta świata - Bogusław Habrat

94 Autobusowe super-wizje. Jak Szpulcia - Łukasz Święcicki.



SIL na str. 28



ogłoszenia
        PROGRAM: 4 LISTOPADA (piątek) 

VI Warszawskie Sympozjum Psychiatryczne

/// GRANICE ///
4 -5 listopada 2016 r.

10:00 -12:00 

12:00 -12:20

12:20 -14:20 

14:20 -14:30

Sesja VII  Granice w psychogeriatrii 

f  Katarzyna Broczek (Klinika Geriatrii, WUM)  
– Granice starości: tajniki gerontologii i proza życia.
f  Tomasz Gabryelewicz (IMDiK im. M. Mossakowskiego PAN)  
– Rozpoznawanie choroby Alzheimera w fazie przedklinicznej
f  Agnieszka Borzym (II Klinika Psychiatrii, IPIN) 
– Zaburzenia świadomości czy coś innego?
f  Tadeusz Parnowski (PTPG, ZM RJP PAN)  
– Smutek czy depresja?

Przerwa

Sesja VIII  Granice diagnostyczne po raz drugi

f  Andrzej Jakubczyk (Katedra i Klinika Psychiatrii WUM)  
– Nowe granice diagnostyczne uzależnienia od alkoholu
f  Aleksandra Krasowska (Katedra i Klinika Psychiatrii WUM)   
– Mniej czy więcej - gdzie zaczynają się zaburzenia seksualne? 
f  Anna Sarol-Kulka (Klinika Nerwic, IPiN) 
– Zaburzenia osobowości czy coś innego?
f  Agnieszka Kałwa ((Klinika Psychiatrii Sądowej IPIN)  
– Konsekwencje przekraczania granic diagnostycznych.

Zakończenie sympozjum

Rejestracja uczestników

sesja I  Zmiana granic w psychiatrii środowiskowej 
– od wizji do konieczności

f  Janusz Heitzman (Klinika Psychiatrii Sądowej IPIN)  
– Jak zmienia się współczesna psychiatria w świecie?

f Marek Balicki (Wolskie Centrum Zdrowia Psychicznego,  
II Klinika Psychiatryczna WUM) – Jak zmieniać psychiatrię? 
Bariery po stronie psychiatrów.

f Jacek Wciórka(I Klinika Psychiatrii IPIN)  
– Pilotaż NPOZP. Czy przekroczymy granicę?

Przerwa

sesja II  Oddziału Warszawskiego Polskiego  
Towarzystwa Psychiatrycznego

f Honorowy wykład im. Prof. Jana Mazurkiewicza  
Irena Namysłowska (Warszawski Ośrodek Psychoterapii  
i Psychiatrii) – Transgeneracyjny przekaz traumy 

f  Tadeusz Nasierowski (Katedra i Klinika Psychiatrii WUM)  
- Psychiatria a polityka w Polsce po 1989 roku.

Przerwa

sesja III  Granice w kontakcie terapeutycznym  
- psychoterapia

f  Andrzej Kokoszka (II Klinika Psychiatryczna WUM)  
– Na czym polega ryzyko nadużycia w psychoterapii?

f  Dyskusja panelowa z udziałem:  
Zofia Milska-Wrzosińska (Laboratorium Psychoedukacji),  
Katarzyna Prot-Klinger (Wydział Psychologii, APS),  
Cezary Żechowski (Katedra Psychologii Klinicznej, UKSW), 
Dorota Parnowska (Klinika Psychiatrii Sądowej IPIN)

Przerwa

Sesja IV  Granice w kontakcie terapeutycznym  
- psychiatria

f  Maria Załuska (Szpital Bielański)  
– Granice odpowiedzialności lekarza psychiatry

f  Dyskusja Panelowa z udziałem:  
Marek Jarema (III Klinika Psychiatrii, IPIN),  
Zenon Waldemar Dudek (ENETEIA),  
Dariusz Wasilewski (Psychomedica)

Przerwa

Sesja V  Granice diagnostyczne po raz pierwszy

f  Agata Szulc (Klinika Psychiatryczna, Wydział Nauki  
o Zdrowiu WUM)– Zaglądali do kufrów, zaglądali  
do waliz - Granice korzystania z metod diagnostycznych.

f  Łukasz Święcicki (II Klinika Psychiatrii, IPIN) – Kreaepelin  
w twarogu – czyli o trudnościach w diagnozowaniu CHAD

Przerwa

Sesja VI  „IKONA”

f  Pokaz filmu Wojciecha Kasperskiego „IKONA”  
(Złoty Lajkonik 2016)

f  Dyskusja z udziałem reżysera 

09:00 

9:30 -11:00  

11:00 -11:20

11:20 -13:00

13:00 -13:20 

13:20 -15:00

15:00 -15:45

15:45 -17:15

17:15 -17:30

17:30 -18:30

18:30 -18:45

18:45 -20:45
18:45 -19:45

19:45 -20:45

Komitet Naukowy:   
Janusz Heitzman, Tadeusz Nasierowski, Tadeusz Parnowski,  
Tomasz Szafrański (kierownik). 

Organizatorzy: Klinika Psychiatrii Sądowej IPiN. Oddział Warszawski PTP, 
Kwartalnik „Psychiatra”.

Zgłoszenia:
do 24.10.2016 na e-mail: sympozjumpsychiatryczne@gmail.com
Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko / miejsce pracy 
/ adres e-mail do kontaktu / oraz w przypadku osób nie będących członkami 
PTP skan lub PDF potwierdzenia dokonania opłaty konferencyjnej 150-zł.

Dla członków PTP którzy mają opłaconą składkę członkowską za 2016 rok – 
udział w sympozjum jest bezpłatny. Dla pozostałych osób opłata 
konferencyjna wynosi 150- zł.

Prosimy o dokonywanie przelewu na numer konta:
64 1020 1156 0000 7102 0050 5255 (konto Oddziału Warszawskiego PTP)
W tytule przelewu prosimy wpisać: SYMPOZJUM GRANICE  
oraz imię i nazwisko osoby której dotyczy wpłata.

     Miejsce sympozjum:  Klinika Psychiatrii Sądowej IPIN, Warszawa

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wprowadzania 
zmian w programie sympozjum! 

      PROGRAM:  5 LISTOPADA (sobota) 
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rozmowy

z Anną tanalską-dulębą 
Rozmawia tomasz Szafrański
Anna Tanalska-Dulęba jest psychotera-
peutką i tłumaczką. Ukończyła wydział 
Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. 
Szkoliła się w terapii Gestalt  
w Gestalt Therapy Institute of Los Angeles.
Obecnie współprowadzi organizowane 
przez Gestalt Association for Training 
in Los Angeles (GATLA) coroczne letnie 
szkolenia w terapii Gestalt. W latach 1978-
2009 była związana z zespołem Synapsis. 
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa 
Psychiatrycznego, European  Family 
Therapy Association, European Associa-
tion for Psychotherapy, Stowarzyszenia 
Tłumaczy Polskich. Prowadzi psychote-
rapię rodzinną, indywidualną i grupową.
Superwizuje i szkoli grupy terapeutów 
i zespoły terapeutyczne w kraju i zagranicą 
(Szkocja, Rosja, Ukraina, Australia). Pracuje 
po polsku, angielsku i rosyjsku. Jest współ-
założycielką Pracowni Terapii i Rozwoju.

Psychiatra: Na rozmowę o Ukrainie 
umawialiśmy się od dawna i w końcu 
udało się w dniu 25-lecia niepodległo-
ści Ukrainy. Opowiedz proszę, jak za-
częły się Twoje kontakty z psychotera-
peutami na Ukrainie?

Anna Tanalska: To się zaczęło 
okrężną drogą – przez warsztaty gestal-
towskie, które corocznie odbywają się 
w Europie. Tam poznałam najpierw tera-
peutów rosyjskich. W Moskwie jest kilka 
instytutów gestaltowskich i szef jedne-
go z nich jeździł na te same warsztaty, 
na które jeździłam ja. On ma olbrzymi 
instytut i, powiedzmy, takie „imperialne 
tendencje”, więc zakładał filie w różnych 
miejscach. Najpierw zaczęłam współ-
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pracować z nimi, a tam mnie poznali 
Ukraińcy i zostałam zaproszona do Kijo-
wa. To było jakieś 8-10 lat temu. Jedna 
z uczestniczek zaproponowała zorgani-
zowanie grupy superwizyjnej i poprosiła 
mnie o pracę z tą grupą. Jeżdżę do nich 
trzy razy w roku na dwa dni. Grupa liczy 
około 10 osób i składa się z Ukraińców 
i Rosjan.

P: Rozumiem że większość tych 
osób pracuje na Ukrainie? W publicznej 
służbie zdrowia?

AT: Na Ukrainie albo w Rosji. Wszy-
scy mają prywatne praktyki lub współ-
pracują z jakimiś instytutami, które też są 
prywatne.

WOKÓŁ 
ukrainY



8 PSYCHIATRA/PISMO dla praktyków/jesień 2016

rozmowy wokół ukrainy

P: Ciekaw jestem na ile, gdy za-
czynałaś pracę z tą grupą, ich sposób 
myślenia i wykształcenie odbiegały od 
„kanonu zachodniego”. Czy w ogóle 
można o czymś takim mówić? 

AT: Ale wiesz, oni nie są psychia-
trami. To są osoby zorientowane tera-
peutycznie, szkoleni są głównie przez 
Francuzów. Rosję i Ukrainę szkolą przede 
wszystkim Francuzi, którzy zresztą ro-
bią to także w Polsce. Więc to jest taki 
Gestalt europejski. Oczywiście z pew-
ną specyfiką – na przykład wschodnią 
specyfiką jest, delikatnie mówiąc, inne 
podejście do granic… To przejawia się 
choćby w luźnym podejściu do punk-
tualności. Grupa, z którą pracuję wie, że 
jestem konsekwentna. Wchodzę punk-
tualnie i punktualnie zaczynam, nie-
zależnie od tego ile jest osób. I miałam 
taką przygodę, akurat nie na Ukrainie, 
tylko w Petersburgu – kiedy pracowałam 
z grupą szkoloną właśnie przez Francu-
zów. Przyszłam, powiedziałam o której 
zaczynamy i kończymy, warsztat trwał 
3 dni, i już od popołudnia pierwszego 
dnia cała grupa przychodziła punktual-
nie. Właściwie z nielicznymi wyjątkami. 
Oni mi powiedzieli, że gdy inni terapeuci 
przyjeżdżają, to się skarżą na to, że nie 
mogą punktualnie rozpocząć, bo muszą 
czekać. A ze mną jakoś tak się zrobiło, że 
wszyscy przychodzą na czas… To jest 
zdecydowana różnica. No, ale oczywi-
ście to się przejawia również w relacjach 
z pacjentami i nad tym trzeba sporo pra-
cować, żeby ustalać, co jest granicą tera-
peutyczną, jaka jest różnica między opie-
ką czy kontaktem towarzyskim, a relacją 
terapeutyczną. 

P: Myślisz , że to jest taki obszar czy 
problem, którego nie ma w Polsce? 

AT: Oczywiście, że również jest, ale 
myślę, że dla tamtego rejonu jest on cha-
rakterystyczny. To się też wiąże z typem 
relacji męsko-damskich. Kobiety w Rosji 
i na Ukrainie ciągle wyraźnie seksuali-
zują relacje i używają swojej kobiecości 
w relacjach, które nie są romantyczne 
czy seksualne, tylko np. biznesowe i czę-
sto tego nie widzą. Więc o tym też roz-
mawiamy. Ale im to nie przeszkadza. To 
się też wiąże ze sposobem zatrudniania. 
Kolega tłumaczył mi, że jest oczywiste, 
że on woli zatrudnić kogoś, kogo zna czy 
kogoś z rodziny, komu w związku z tym 
może ufać, niż osobę z jakiegoś konkur-

su. Czyli jest w tym też troszeczkę nepo-
tyzmu.

P: Rozumiem, że te granice są tam 
bardziej płynne, ale czy również bar-
dziej paternalistyczne?

AT: Może właśnie też, trudno jest 
czasami o jasność w tej sprawie. Więc 
myślę, że tak, że te dwie sprawy są waż-
ne: kwestia granic i kwestia relacji mę-
sko-damskich. 

P: Chciałbym zapytać, jak zapa-
miętałaś spotkanie 
z grupą po wybu-
chu wojny na Ukra-
inie w 2014 roku?

AT: Słuchaj, 
to było fascynują-
ce. Przyjechałam 
pierwszy raz po 
aneksji Krymu, je-
sienią, kiedy już 
trwał Majdan. Ze-
brała się grupa: 
Ukrainki, dwie Ro-
sjanki i jeden Rosjanin – to jedyny męż-
czyzna w grupie. No i ja miałam w gło-
wie, że nie ma siły, żeby w takiej sytuacji 
nie rozmawiać o wojnie. Tymczasem 
oni rozpoczynają tzw. „check in” i nic, 
ani słowa. No więc ja powiedziałam, że 
nie wyobrażam sobie, żebyśmy mogli 
rozmawiać o pacjentach nie sprawdziw-
szy jak oni się mają z tym, co się dzieje. 
A ponadto, może nieostrożnie, ale teraz 
myślę, że na szczęście, powiedziałam, że 
w tej sytuacji szczególną ochroną muszę 
otoczyć tego faceta, ponieważ oprócz 
tego, że jest jedynym mężczyzną, to 
jeszcze jest Rosjaninem. No i wtedy się 
zaczął atak na mnie: „Jak ja mogę? One 
są tutaj ofiarami, są pokrzywdzone, to 
Rosjanie na nich napadli, Krym trzeba 
„odbić”, a ja bronię Rosjanina, kiedy to 
on jest najeźdźcą”. Ani on, ani one, nie 
byli wcześniej świadomi tego problemu. 
To trwało dość długo, ale udało się po-
rozmawiać o gniewie, o złości, o takich 
rzeczach. No i grupa jest superwizyjna, 
więc po tej fazie, która trwała może pół-
torej godziny, może dwie, przeszliśmy do 
normalnej pracy. Ale wzburzenie było ol-
brzymie. Następnego dnia one odniosły 
się jakoś do tego poprzedniego dnia, a ja 
wyraziłam swoje zdziwienie, że tyle uwa-
gi i gniewu poświęcają Krymowi, który 
jest jednak dosyć daleko, natomiast nikt 
ani słowem nie zająknął się na temat 

tego, co się dzieje w Kijowie. 

P: Bo grupa w ogóle spotyka się 
w Kijowie?

AT: Tak, spotykamy się w Kijowie. 
Wtedy okazało się, że jedna z tych osób 
(co wiedziałam) pracuje w telewizji, jest 
psychologiem od programów na żywo, 
więc ma do czynienia z uchodźcami i żoł-
nierzami wracającymi z Doniecka. Druga 
ma syna, który jest na Majdanie, a tam 
się wtedy działy straszne rzeczy, pory-

wali i zabijali. Trze-
cia zajmowała się 
identyfikowaniem 
zabitych z Majdanu 
i opieką nad ran-
nymi. Wtedy one 
dopiero zaczęły 
rozmawiać o stra-
chu, o lęku, o tym, 
co robić z syna-
mi, których mogą 
wziąć do wojska, 
o własnym przera-

żeniu. Te emocje były bardzo silne i ogól-
nie nastawienie było takie, że „Donieck 
trzeba odbić, bo jest nasz”. Mówili jedno-
cześnie, że pacjenci ich zdaniem prawie 
nie przynoszą jako tematu kwestii wojny. 
W każdym razie tak było wtedy. Potem 
wyjechałam. 

P: Co było dalej?
AT: Trzy miesiące później nastroje 

już były inne. Więcej było takiego zmę-
czenia całą tą sytuacją, ale też spokojniej 
się do tego odnosiły. Ten mężczyzna, 
Rosjanin, deklarował, że w ogóle nie ma 
sprawy, on za każdym razem musi prze-
kraczać granicę, pokazać papiery żeby 
przejechać, ale nigdy nie miał żadnych 
poważnych kłopotów z tego powodu. 
Część tych terapeutek jeździ w ogóle na 
wschód Ukrainy, na te tereny objęte woj-
ną. Prowadzą jakieś superwizje, szkole-
nia, jedna jeździ nadal na Krym. One jeż-
dżą na tereny objęte wojną i nie wydaje 
się, żeby dopuszczały do siebie strach, 
taką pełną świadomość tego, co się dzie-
je, w każdym razie mówią o tym bardzo 
mało. No, ale ja, jako drugie pokolenie 
po holokauście wiem, że o wojnie mówi 
się mało, gdy człowiek ma z tym do czy-
nienia. W każdym razie trzy miesiące 
później było już spokojniej, a następnym 
razem, po pół roku, zaczęły się takie tek-
sty, że właściwie to my mamy już dość tej 

No więc ja powiedzia-
łam, że nie wyobrażam 
sobie, żebyśmy mogli 
rozmawiać o pacjen-
tach nie sprawdziwsz,y 
jak oni się mają z tym, 
co się dzieje. 
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rozmowy wokół ukrainy

wojny. I teraz po 2 latach, to zdecydowa-
nie jest taki nastrój, że „po co ta wojna?”. 

P: Teraz znowu jest taki moment, 
że mówi się o zaostrzeniu konfliktu.

AT: Tam ciągle jest taka huśtawka: 
uspokojenie, a później to samo. Ponie-
waż oni mają do czynienia z nieudolno-
ścią władzy, z korupcją, ze złą organiza-
cją operacji wojskowych, z rozżaleniem 
ochotników, to właściwie coraz więcej 
osób mówi, że oni mają już dość tej woj-
ny, że najlepiej by się Ukraina podzie-
liła. Teraz jest takie raczej zmęczenie. 
W Kijowie są uchodźcy, którzy zmienia-
ją sytuację w ten sposób, że jest więcej 
bezdomnych, jest więcej kradzieży i ra-
bunków, ale też więcej takich malutkich, 
prywatnych przedsięwzięć. Np. pojawiły 
się mobilne kawiarnie. Ludzie wstawiają 
do bagażnika samochodu ekspres do 
kawy i sprzedają 
kawę na ulicach 
z samochodu. Bar-
dzo  wzrosły ceny, 
bardzo osłabiła się 
hrywna. Byłam też 
raz w Charkowie. 
Tam to wygląda 
bardziej szokująco 
dla cudzoziemca, 
bo na dworcu kole-
jowym na przykład 
widzisz oddziały 
bardzo młodych 
żołnierzy, którzy 
wyruszają na woj-
nę. Kiedy jechałam 
do Charkowa, pytałam, czy tam jest bez-
piecznie i powiedziano mi, że tak, „tylko 
czasami jakaś bomba w jakiejś restaura-
cji wybuchnie”. W Charkowie nie widać 
zniszczeń. W Kijowie masz na domach 
takie czerwone strzałki z napisem „do 
schronu”, bo taki jest obowiązek, to też 
robi wrażenie. Przy czym dowiedziałam 
się, że schrony nie zawsze są tam, gdzie 
ta strzałka wskazuje. Może ich nie być, 
ale jest obowiązek, żeby były strzałki. Po-
wiedziano mi, że najlepiej jest schronić 
się na stacji Metra Uniwersytecka, która 
jest blisko tego miejsca gdzie pracuję, bo 
to jest najgłębsza na świecie stacja metra 
i tam będzie bezpiecznie. 

P: Czyli ta wojna…
AT: Ona się tak osłuchała… Ja za 

każdym razem, gdy przyjeżdżam, muszę 
wnosić ten temat. I oni są za to wdzięcz-

ni, ponieważ mówią, że ta grupa jest 
jedynym miejscem, w którym można 
rozmawiać o uczuciach i przeżyciach 
związanych z wojną. Że nie mogą o tym 
rozmawiać z pacjentami, jeśli pacjenci 
tego nie wnoszą, a nawet jeśli, to tera-
peuta nie będzie się dzielił tym, co sam 
przeżywa. Nie mogą o tym rozmawiać 
z rodzinami, „no bo ile można”. Więc ta 
grupa jest jedynym miejscem, gdzie 
mogą nie tylko ze mną, ale i z koleżan-
kami porozmawiać o tym, co w związku 
z wojną przeżywają. 

P: Oni pracują w różnych miejscach 
na Ukrainie?

AT: Tak, to są zwykle prywatne ga-
binety, albo takie grupy, oni to nazywają 
instytutami. U nas też jest taka moda, że 
jak są dwie osoby, to zakładają instytut. 

Dla mnie to zawsze 
była poważna na-
zwa „instytut”, a te-
raz…

P: Właściwie, 
to dzisiaj zdałem 
sobie z tego spra-
wę, że ta niepod-
ległość ukraińska 
jest młoda bar-
dzo. To jest 25 lat. 
I to doświadczenie 
wojny jest takim 
doświadczeniem, 
które w jakiś spo-
sób jednak tę iden-

tyfikację z niepodległym państwem 
może wzmacniać. 

AT: Wiemy, że tam się bardzo uru-
chomiły takie nacjonalizmy ukraińskie. 
W Kijowie w centrum jest cały czas taka 
ekspozycja zdjęć osób, które zginęły 
lub zaginęły i nie odnalazły się do dzi-
siaj. Idziesz paręset metrów i oglądasz 
te zdjęcia. To jest wstrząsające. I ciągle 
szukają zaginionych. Ale jednocześnie 
trwa „choroba łapówkarska”. Nowy rząd 
ogłosił, że będzie z tym walczył. Głównie 
słychać w radio na ten temat, nawet są 
olbrzymie plakaty informujące, że dawa-
nie łapówki nie jest legalne. Ale ten kraj, 
podobnie jak Rosja, trzyma się na takich 
układach łapówkarskich. Poroszenko był 
bardzo popularny, ale teraz przestali mu 
ufać. Więc to zaangażowanie w wojnę 
jest jednocześnie podszyte brakiem za-
ufania do władzy, która tę wojnę prowa-

dzi. Wydaje mi się, że oni coraz bardziej 
mają takie poczucie, że jest to wojna, 
którą prowadzi władza, a nie „My, Naród”. 

P: Czasem mam wrażenie, że w Pol-
sce jest też tak, jakby to, co się dzieje na 
Ukrainie nas nie dotyczyło.

AT: To trochę tak jak ludzie w Kijo-
wie. Ja uświadomiłam to sobie chodząc 
po Kijowie i myśląc „życie toczy się nor-
malnie”. Ale bardziej do mnie dotarło to, 
że w czasie II wojny światowej w Polsce 
życie też się toczyło. Były kawiarnie, kina, 
ludzie wykonywali swoją pracę, spotyka-
li się, zarabiali pieniądze. Czasami myślę, 
że to jest taki mechanizm przystosowaw-
czy. Dopóki nie musisz, to żyjesz w ta-
kim przekonaniu, we własnym świecie, 
w którym tamte rzeczy się nie dzieją. Ja 
sama tak przeskakuję z jednej skrajności 
w inną. Na co dzień żyję sobie tak nor-
malnie, ale gdy czasami głębiej pomyślę, 
co się dzieje, to mnie ogarnia przeraże-
nie. Potem sobie myślę, bo jednak byłam 
dzieckiem w czasie zimnej wojny i do-
brze tego nie pamiętam, ale myślę so-
bie, że być może jednak to, co robi w tej 
chwili propaganda, różne rządy, nie tyl-
ko w Polsce, to jest podobne napędzanie 
strachu, jakie było podczas zimnej woj-
ny. W pewnym sensie to jest pociesza-
jące, bo zimna wojna skończyła się tym, 
że wojny nie było. Więc myślę sobie, że 
może teraz też jej nie będzie. Ale czasem 
jestem przerażona. Wiesz, napędzanie 
strachu jest wygodne dla elit władzy.  

P: Z drugiej strony, tam są realne 
zdarzenia.

AT: Tak. Tam są realne zdarzenia, 
które jednak coraz bardziej się do nas 
przybliżają. Ukraina to państwo, z któ-
rym mamy granicę.

P: Toteż zadaję sobie pytanie, na 
ile, na przykład takie profesjonalne 
organizacje jak Polskie Towarzystwo 
Psychiatryczne, Polskie Towarzystwo 
Psychologiczne, powinny się bardziej 
zaangażować w pomoc, współpracę 
z Ukrainą? 

AT: Co mielibyśmy im zaoferować?

P: Co by było realną pomocą? Po-
czynając od zawiezienie tam sprzętu, 
pościeli, jedzenia. Do placówek do-
tkniętych konfliktem. Ale też na szerszą 
skalę prowadzenie szkoleń, wymiany. 

AT: No cóż, mam wrażenie, że nasze 

W Kijowie masz na do-
mach takie czerwone 
strzałki z napisem „do 
schronu”, bo taki jest 
obowiązek, to też robi 
wrażenie. Przy czym 
dowiedziałam się, że 
schrony nie zawsze są 
tam, gdzie ta strzałka 
wskazuje. 
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obie organizacje są bardzo zajęte sobą. 
I bardziej na sobie skupione, a nie na 
świecie zewnętrznym.

P: Ale czy nie powinny mieć też ja-
kiejś misji wspierającej rozwój systemu 
ochrony zdrowia psychicznego w kra-
jach, które taką 
potrzebę mogą 
mieć? I są naszy-
mi sąsiadami. Wy-
daje mi się, że tak 
działają organiza-
cje profesjonalne 
z krajów skandy-
nawskich w Esto-
nii, na Łotwie, na 
Litwie.

AT: Bo o to 
chodzi. Są sąsiada-
mi, to jest system 
polityczny, który 
oni wspierają. Bo 
kraje nadbałtyckie bardzo ściśle ze sobą 
współpracują i wszystkie mają w tym 
interes. I środowiskowy, i polityczny, 
i obronny. Prawda? A wydaje mi się, że 
relacja Polski z Ukrainą jest na tyle am-
biwalentna, że tworzenie wspólnego 
frontu w jakiejkolwiek sprawie jest nieco 
utrudnione. 

P: Rozumiem, że dlatego też jest 
bardziej miejsce na takie indywidualne 
czy kameralne przedsięwzięcia, niż na 
duże wspólne projekty?

AT: Nie wiem, bo tak naprawdę, kie-
dy mówię o takiej makroskali politycz-
nej, to to przecież nie jest moja dziedzi-
na. Jestem laikiem, mogę mówić tylko to, 
co mi się wydaje. Myślę, że byłoby ładnie 
po prostu, elegancko, gdyby w swoim 
czasie, nawet teraz, któraś z dużych or-
ganizacji zwróciła się z zapytaniem do 
bratniej organizacji…

P: …czy czegoś potrzebują…
AT: Czy jest coś takiego, co mogliby-

śmy wspólnie przedsięwziąć, co by wam 
się przydało? To byłby elegancki gest. 

P. Chciałbym na koniec tej rozmo-
wy wrócić na chwilę do tego, co mnie 
trochę zaskoczyło. Jak opowiadasz 
o swojej pracy z tą grupą, to w gruncie 
rzeczy mam wrażenie, że mało jest ta-
kich kulturowych barier, lub że takich 
znacznych nie było. I to mnie nie dziwi. 
Natomiast tak się zastanawiam nad 

tym, że są tam obecni terapeuci francu-
scy, amerykańscy. Czy oni wiedzą, co to 
znaczy kolejka, do czego jest łapówka, 
dlaczego się pewne rzeczy załatwia? 
Czy ich „bariera kulturowa” jest więk-
sza?

AT: Nie wiem. 
Ale teraz zrobię dy-
gresję, bo przyszła 
mi do głowy jeszcze 
jedna rzecz, która 
wydaje mi się, tam 
jest taka wyraźniej-
sza. Powiedziała-
bym, że po tej stro-
nie granicy i jeszcze 
bardziej na zachód, 
jesteśmy bardziej 
wyczuleni i wrażliwi 
na kwestię naduży-
cia drugiej osoby. 
Takiego psychicz-

nego nadużycia. I być może to jest też 
takie pokłosie tego totalitarnego syste-
mu, który trwał tam tak długo. Oni nie 
mają takiej czujności, alergii, rozeznania, 
czy też powiedzmy mają inne kryterium. 
Z jednej strony będą łatwo się czuć ofia-
rami, ale z drugiej, zdarzało mi się mieć 
naprawdę inne zdanie niż terapeuta, 
z którym pracowałam w kwestii tego, czy 
to, co robi jest nadużyciem, czy nie jest 
nadużyciem w stosunku do pacjenta. 

P: W sensie manipulacji? 
AT: Wiesz, manipulacja sama w so-

bie nie jest ani dobra ani zła, to zależy 
jak jej używamy. Ale mogę ci dać taki 
przykład z treningowej sytuacji. Tera-
peutka zaprasza kogoś z grupy, żeby 
był jej pacjentem. I okazuje się później,  
w trakcie pracy, że ona to zrobiła dlatego, 
że miała niedokończoną jakąś sprawę 
emocjonalną z tą osobą i tak chciała to 
załatwić. Z mojego punktu widzenia, to 
jest nadużycie, a ona tego w ogóle nie 
widzi. Więc tego rodzaju sytuacje mogą 
się tam, myślę, zdarzać częściej. I to, jak 
sądzę, jest pokłosiem systemu totalitar-
nego. Znacznie bardziej totalitarnego 
niż u nas, znacznie dłużej trwającego, bo 
jednak carat też w to się liczy. 

Natomiast wracając do różnic kul-
turowych, to myślę, że generalnie te-
rapeuci są na to mało wyczuleni. Naty-
kam się na takie różne drobne rzeczy: 
co znaczą jakieś zachowania, co znaczy 
ubiór. Jak widzisz człowieka, który jest 

biały i mówi zasadniczo zrozumiałym 
językiem, to ci się wydaje, że nie ma ba-
riery kulturowej. My o tym zapominamy 
i nadajemy własne znaczenia. Ale moje 
doświadczenie jest takie, że większość 
z nas, terapeutów, nie ma wrażliwości 
na różnice kulturowe. Nie pyta o to, nie 
zwraca uwagi, nie zastanawia się. Często 
zdarzało mi się pracować z pacjentami, 
którzy pochodzili z różnych stron świata 
i miewali kontakty z różnymi terapeuta-
mi, i bywało, że dopiero ze mną ustalali, 
że jakieś ich kłopoty są związane z kul-
turą, z której pochodzą. Więc być może 
też terapeuci z zachodu nie poświęcają 
tyle uwagi tej kwestii. A może poświęca-
ją, a ja o tym nie wiem. Ale jest jeszcze 
inna rzecz. Myślę sobie, że koledzy ze 
wschodu, podobnie jak my, są bardzo 
zapatrzeni na zachód. I są gotowi, tak jak 
my, przymykać oczy, dostosowywać się, 
dopasowywać, aspirować.

P: Że jest to zrozumiałe, że on nie 
rozumie?

AT: Ale też, że my będziemy się upo-
dabniać. My jesteśmy równie dobrzy. 
Z jednej strony postrzegamy zachód 
jako lepszy. A z drugiej strony jesteśmy 
równie dobrzy i też tak potrafimy. Więc 
konkluzja jest taka, że o różnice kulturo-
we trzeba pytać cały czas i sprawdzać. Bo 
rzeczywiście po prostu często nie wiesz, 
że one są. Zakładasz, że ich nie ma, je-
żeli twój pacjent chodzi zasadniczo na 
dwóch nogach i przypomina ciebie, do-
statecznie, z wyglądu. Więc nie pytasz. 
A jak nie pytasz to…

P: W imieniu własnym i czytelni-
ków bardzo dziękuję za tę i wszystkie 
dzisiejsze odpowiedzi!

Z Anną Tanalską-Dulębą na Służewie nad 
Dolinką, 24 sierpnia 2016 r. rozmawiał To-
masz Szafrański. n

rozmowy wokół ukrainy

Z mojego punktu wi-
dzenia, to jest naduży-
cie, a ona tego w ogóle 
nie widzi. Więc tego 
rodzaju sytuacje mogą 
się tam, myślę, zdarzać 
częściej. I to, jak sądzę, 
jest pokłosiem systemu 
totalitarnego. 
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z Krzysztofem Nazimkiem 
Rozmawia tomasz Szafrański

Tomasz Szafrański: Od czego za-
częły się Pana kontakty z Ukrainą?

Krzysztof Nazimek: Kontakty naro-
dziły się z powodu naszego partnerstwa 
z Kliniką w Hemer w latach 90. XX wie-
ku. Podczas jednej z wizyt prof. Urlich 
Trenckman, szef Kliniki Hansa Prinzhorna 
zapytał, czy moglibyśmy spróbować na-
wiązać współpracę ze Lwowem, gdyż oni 
w ramach myślenia o integracji, współ-
pracy w Europie, myślą też o współpracy 
z Ukrainą. Zacząłem się wtedy nad tym 
zastanawiać, jak to zrobić. Zwróciłem się 
do dr Andrzeja Cechnickiego, który po-
dał nazwisko jednego z dyrektorów szpi-
tala w Kulparkowie –Jurija Zakala. Tak to 
się zaczęło…
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P: W którym to było roku?
KN: To było w 2000 roku, ustaliliśmy 

wtedy pierwszą wizytę, w której wzięli 
udział przedstawiciele z Niemiec i z na-
szego szpitala w Opolu.

P. Czy pamięta Pan pierwszy kon-
takt z psychiatrią ukraińską? Znał Pan 
wcześniej warunki, które panowały 
w szpitalach?

KN: Wyobrażałem sobie, że może 
być źle ze względu na warunki ekono-
miczne. Wiadomo, że jak jest biednie, to 
najbiedniej jest na psychiatrii. Wrażenia 
jednak były jeszcze mocniejsze, ponie-
waż warunki pobytu i leczenia były dość 
wstrząsające. Skończyło to się tym, że 
zaraz po powrocie do Opola zaczęliśmy 

rozmowy wokół ukrainy

Krzysztof Nazimek kieruje Zespo-
łem Neuropsychiatrycznym w Opolu 
i Szpitalem dla Nerwowo i Psychicznie 
Chorych w Branicach. Szpitale kontynu-
ują partnerską współpracę z klinikami 
i szpitalami psychiatrycznymi w Hemer-
-Dortmund (Niemcy), Lwowem i Iwano – 
Frankowskiem (Ukraina) oraz w Opawie 
(Czechy).

WOKÓŁ 
ukrainY
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myśleć o pomocy humanitarnej. Udało 
nam się namówić do współpracy Cari-
tas Diecezji Opolskiej i w ciągu miesiąca 
na Ukrainę pojechał duży TIR, w którym 
było trochę środków opatrunkowych, 
trochę sprzętu: materace, łóżka i żyw-
ność. Nie było leków, bo ani wtedy, ani 
zresztą teraz nie wolno przekazywać 
leków (na Ukrainie nie ma refundacji le-
ków i pacjent ambulatoryjny płaci pełną 
cenę za lek w aptece). Rozpakowanie 
tego transportu ze względu na biurokra-
tyczne procedury trwało 3 miesiące.

P: To był początek…
KN: Tak, następnego roku we 

Lwowie odbyła się międzynarodowa 
konferencja poświęcona rehabilitacji 
w psychiatrii, w której m.in. brała udział 
delegacja z Niemiec i delegacja z IPiN 
pod przewodnictwem śp. doc. Joanny 
Meder.

P: Jak się narodził pomysł, aby ro-
bić coś więcej?

KN: Na kolejnej konferencji spotka-
liśmy pana profesora Walerego Podkory-
towa z Charkowa, który zapraszał nas do 
siebie, ale też przyjechał z wykładami do 
Opola. Przyjechała też pani profesor Na-
talia Maruta (która przez jakiś czas była 
konsultantem krajowym psychiatrii na 
Ukrainie). Potem zorganizowaliśmy mię-
dzynarodowe warsztaty terapii zajęcio-
wej, brali w nich udział przedstawiciele 
Ukrainy, Polski, Czech i Niemiec. W ciągu 
16 lat trzykrotnie udało nam się takie 
czterodniowe warsztaty dla terapeutów 
zajęciowych powtórzyć. To spowodowa-
ło, że zawiązały się znajomości i przyjaź-
nie. Nasze terapeutki jeździły do szpitala 
w Kulparkowie i Iwano-Frankowsku. 

P: Najbardziej intensywna współ-
praca zaczęła się ze szpitalem w Iwano-
-Frankowsku?

KN: Było tak, że najpierw przyjechał 
do nas doktor Miron Mułyk z Iwano-Fran-
kowska, zobaczył jak jest zorganizowana 

psychiatria i zdecydował, że chciałby coś 
zmienić u siebie. Doktor Mułyk zaczął od 
tego, że przyjechał sam na tydzień, pro-
sząc o to, by mógł chodzić po szpitalu 
„wtedy, kiedy zechce”. Zgodziłem się i on 
rzeczywiście zaczął ambitnie chodzić po 
oddziałach, spędzać czas z pielęgniarka-
mi, przez całą noc przyglądał się pracy 
izby przyjęć. Obserwował jak funkcjonu-
je szpital, jakie są relacje między perso-
nelem a pacjentami.

P: On jest lekarzem psychiatrą?
KN: Jest chirurgiem, ale od kilku lat 

był dyrektorem szpitala psychiatryczne-
go. Dopiero po wielu latach powiedział, 
że zaskoczyły go relacje pomiędzy pa-
cjentami a personelem. Poza sprawami 
organizacyjnymi, to w tym widział walor 
i potrzebę wprowadzania zmian w psy-
chiatrii u siebie. 

P: Co było dalej?
KN: Dr Mułyk poprosił o to, aby mo-

gły do Opola przyjeżdżać kilkuosobowe 
grupy ich personelu. Uważał, że wizyta 
jednej osoby, lekarza czy pielęgniarki, 
nie da oczekiwanych efektów. Nato-
miast, jeżeli uda się zorganizować coś 
takiego, to będzie łatwiej wprowadzać 
zmiany.

P: No tak, często próby zmian roz-
bijają się o mylne przeświadczenie, że 
skoro nie ma pieniędzy, to nie można 
niczego zmienić, niczego zrobić.

KN: Tak jest, my zresztą mieliśmy 
już takie wizyty z innych szpitali, po 
których słyszeliśmy, że „u nas to się nie 
uda…”, „u nas to się nie da…”. Wracając 
do współpracy z Iwano-Frankowskiem, 
w ciągu 6 lat na takich tygodniowych 
stażach w Opolu było blisko 100 osób!

P: Z tego jednego szpitala?
KN: Tak, z tego jednego szpitala 

i dzięki temu, potem na miejscu, dy-
rektor miał więcej sprzymierzeńców 
do wprowadzania zmian. Rzeczywiście 

udało mu się wprowadzić trochę zmian 
w organizacji pracy, przebudować kilka 
oddziałów – zmniejszyć sale, przebudo-
wać toalety – te oddziały trochę inaczej 
wyglądają niż przedtem. Zorganizował 
zakład opiekuńczo-leczniczy. Otworzył 
w tym roku oddział psychiatrii dziecięcej.

P: Ciekawe, na ile udaje się wpro-
wadzić zmiany w relacjach pomiędzy 
personelem a chorymi?

KN: Wydaje mi się, że to też się uda-
je. Na przykład, to co mnie zaskoczyło 
na Ukrainie (co nazywam „ukraińskim 
modelem organizacji oddziału”), to to, 
że pacjenci są osobno, a lekarze i psy-
cholodzy osobno, za drzwiami oddziału. 
My w Opolu tak nie mamy, ordynator jest 
wewnątrz oddziału, kontakt pacjenta 
z lekarzami jest bieżący. Dr Miron Mułyk 
na Ukrainie też powoli próbuje to zmie-
niać, no i dzięki tej wymianie także jest 
łatwiej, aby takie, czasami trudne zmia-
ny, nie były bojkotowane przez personel.

P: No, ale jak w ogóle ten program 
wymiany funkcjonuje? Rozumiem, że 
to nie jest program, który ma jakie-
kolwiek „instytucjonalne” wsparcie. 
Dotację z jakichś organizacji. To jak to 
w ogóle jest możliwe? Można realizo-
wać taki program „bez pieniędzy”?

KN: W hotelu pracowniczym mamy   
dwa pokoje gościnne, w których są kwa-
terowani goście z Ukrainy. Zapewniamy 
też wyżywienie w czasie stażu, nato-
miast koszty dojazdu pokrywają sami.

P: A czy jest jakiś problem związa-
ny z barierą językową?

KN: Jest dużo mniejszy, niż w przy-
padku bariery pomiędzy ukraińskim 
a niemieckim, polski i ukraiński są jednak 
do siebie podobne i po osłuchaniu się, 
nauczeniu kilku słów, łatwiej jest dla róż-
nych grup zawodowych porozumiewać 
się... Oczywiście mamy w odwodzie tłu-
macza, mamy pracowników znających 
rosyjski i ukraiński. Część osób porozu-

Poprosił o to, aby mogły do Opola przyjeżdżać kilkuoso-
bowe grupy ich personelu. Uważał, że wizyta jednej oso-
by, lekarza czy pielęgniarki, nie da oczekiwanych efektów. 
Natomiast, jeżeli uda się zorganizować coś takiego, to bę-
dzie łatwiej wprowadzać zmiany.

rozmowy wokół ukrainy
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miewa się po rosyjsku, ale na przykład 
młodsze pokolenie, zarówno u nas jak 
i na Ukrainie już rosyjskiego nie zna.

P: To bardzo intensywny program. 
Czy to w tej chwili jedyny tego typu 
program w Polsce?

KN: Na pewno były większe progra-
my, niż nasza wymiana. Była współpraca 
organizowana pomiędzy Kulparkowem 
i Szpitalem Tworkowskim przez dr Marię 
Pałubę. Wieloletnią, chyba największą 
tradycję współpracy ma Kraków i wspo-
mniany już w czasie naszej rozmowy 
dr Andrzej Cechnicki. W latach 90. były 
szkolenia realizowane przez Instytut Psy-
chiatrii i Neurologii i doc. Joannę Meder. 
Trudno mi powiedzieć, co się dzieje w tej 
chwili…

P: Aktywne było Polsko-Niemiec-
kie Towarzystwo Psychiatryczne.

KN: Tak, w ramach programu reali-
zowanego pod auspicjami Polsko-Nie-
mieckiego Towarzystwa Psychiatrycz-
nego ze strony ukraińskiej wystąpiono 
z inicjatywą, aby w 4 regionach – w Do-
niecku, Kijowie, Lwowie i Odessie po-
wstały regionalne programy reformy 
opieki psychiatrycznej, każdy dotyczący 
innej sfery, które po kilku latach mia-
ły stać się podstawą do wprowadzenia 
ogólnoukraińskiego programu reformy 
psychiatrii. To nabrało dużego rozpędu. 
Niestety, po wybuchu wojny program 
ten został przerwany.

P: Czy słyszał Pan o jakichś progra-
mach realizowanych przez Polskie To-
warzystwo Psychiatryczne?

KN: Raczej nie. 

P: Jak z perspektywy 17 lat kon-
taktów z Ukrainą patrzy Pan na zmiany 
dotyczące psychiatrii?

KN: Oni dojrzewają do tego, że musi 
nastąpić reforma, że musi nastąpić zmia-
na systemu finansowania, teraz to jest 
system budżetowy, taki jak był u nas 

przed wprowadzeniem kas chorych. 
Na pewno, jak na warunki ukraińskie, 
duże zmiany nastąpiły w Stanisławowie, 
w Iwano-Frankowsku, tam gdzie pracuje 
dr Mułyk, który dostał przyzwolenie na 
wykorzystywanie części zaoszczędza-
nych pieniędzy z budżetu i przeznacza-
nie ich na modernizację oddziałów.

P: Bardziej człowiek niż system?
KN: Tak, ale jest nadzieja, że system 

też się będzie zmieniał, ale od czasu do 
czasu Putin daje o sobie znać i wygrywa 
wojna, która powstrzymuje reformowa-
nie państwa i oczywiście zahamowała 
też dokonywanie się zmian w psychia-
trii…

P: Wojna w dramatyczny sposób 
wpłynęła na los chorych i personelu 
w szpitalach w rejonie konfliktu. Czy 
w czasie Pana wizyt na Ukrainie rozma-
wia się o tym? Jak to teraz wygląda? 

KN: To, co się widzi na co dzień 
w Stanisławowie czy we Lwowie, to fo-
tografie ofiar. Za hotelem Nadija w Sta-
nisławowie (wybudowanym na dawnym 
cmentarzu polskim) jest teraz taka aleja 
ofiar, gdzie są pochowani młodzi ludzie, 
z których jeden zginął na Majdanie w Ki-
jowie, a pozostali już na wschodzie. Tak 
na ulicy, to wojny nie widać. Trochę się 
o tym rozmawia, że jest niedobrze, że nie 
wiadomo, co z tego będzie, ale ani chęt-
nie, ani dużo o tym nie rozmawiają.

P: Na pewno istnieje potrzeba 
współpracy. Na ile, Pana zdaniem, po-
winna mieć ona charakter instytucjo-
nalny?

KN: Myślę, że na poziomie instytu-
cji rządowych, to mogłoby być trudne. 
W relacjach z Ukrainą raz jest przyspie-
szenie, raz spowolnienie. Raz jest ciepło, 
raz chłodniej, czy obojętnie. Więc taki 
model realizowany „oddolnie” chyba le-
piej się sprawdza. Chociaż oczywiście 
programy wspierające współpracę, ad-
resowane do określonych grup zawodo-

wych, stawiające określone cele, które 
chce się uzyskać, pozwalałyby rozszerzać 
i umacniać współpracę. Jest duże pole 
do takiej współpracy w psychiatrii.

P: Bardzo dziękuję za tę rozmowę. 
Opowiada Pan o współpracy w Ukrainą 
w bardzo skromny sposób, ale moim 
zdaniem, to wspaniały przykład, jak 
wiele dobrych rzeczy można zrobić nie 
mając nawet wsparcia instytucji, orga-
nizacji i dodatkowych pieniędzy. Nie 
czekając na to, aż pieniądze, granty się 
pojawią. Wiem, że zdarzają się pytania 
z różnych placówek z Ukrainy o możli-
wość odbycia wizyty studyjnej i, nie-
stety, wiele szpitali i instytucji w Polsce 
w ogóle nie odpowiada.

KN: Myślę, że mieliśmy taki dług 
moralny, choćby za nasze partnerstwo 
z Niemcami na początku lat 90. Jeździ-
łem wówczas z grupą pracowników do 
Niemiec podpatrując różne rozwiązania 
i spotykałem się tam z otwartością i go-
towością pomocy. Jeśli pytałem, to na 
wszystko udzielano mi odpowiedzi, na-
wet na pytania dotyczące wynagrodzeń, 
finansowania, inwestycji. Myślę, że nasza 
współpraca z Ukrainą, to takie spłacenie 
długu w drugą stronę: skoro mamy na-
szych sąsiadów na wschodzie, to będąc 
w lepszej sytuacji też możemy coś dla 
nich zrobić. Niekoniecznie używając 
dużych pieniędzy, bo po to, aby przyje-
chać, zobaczyć, doświadczyć, nie trzeba 
ich dużo, a może to być impuls do dal-
szej współpracy i też do wprowadzania 
zmian u siebie na miejscu.

P: Bardzo dziękuję za rozmowę. 

Z Krzysztofem Nazimkiem w Warszawie 
w restauracji Honoratka, 31 sierpnia 2016 
roku rozmawiał Tomasz Szafrański. n

rozmowy wokół ukrainy
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miejsca

Katedra Psychiatrii została zorganizowana w 1965 r. jako  
samodzielny kierunek studiów podyplomowych i specjalizacji 
lekarzy psychiatrów. W 1997 r. w związku z rozszerzeniem  
kierunków nazwano ją Katedrą Psychiatrii i Psychoterapii.  
Ulokowana jest na terenie Lwowskiego Regionalnego  
Psychiatrycznego Szpitala na ul. Kulparkowskiej, gdzie  
przeprowadza się kliniczną diagnostykę, leczenie i konsultacje 
w wydziałach szpitala. 

katedra psychiatrii
w Kulparkowie
Oleksandr Filts, Krystyna Bohuta, Nataliya Ryshkovska, Anastasiya Kruta

Zdjęcia: Natalia Ishchuk
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Katedra przeprowadza również kursy z aktualnych zagad-
nień dot. ogólnej teorii chorób psychicznych, w tym współcze-
snych kierunków psychoterapii, ogólnej psychopatologii, psy-
choz endogennych, rozstrojów neurotycznych, psychoterapii 
stanów pogranicznych, współczesnych metod terapii uzależ-
nionych pacjentów, psychosomatycznej koncepcji psychote-
rapii w medycynie (w tym dla lekarzy ogólnych).

Historia Kulparkowa sięga XIX w., natomiast sama nazwa 
wywodzi się z XV w., kiedy to w 1425 r. Urząd Miasta Lwowa 
zlecił wycinkę lasu niejakiemu Goldbergowi, który przekształ-
cił część nie wyciętego lasu w park. W 1870 r. w tym parku 
rozpoczęto budowę „domu dla obłąkanych” nazwanego Gold-
berg Hof. Później zaczęto używać nazwy Gold Park. Z czasem 
nazwa transformowała się do nazwy „Kulparków”. Po dołącze-
niu Kulparkowa do Lwowa został dzielnicą o tej nazwie, która 
z czasem zredukowała się do obecnej ulicy Kulparkowskiej.

W 1875 r. do Kulparkowa przeniesiono wydziały psychia-
tryczne ze Szpitala Krajowego, a krajowy sejm Galicji nadał mu 
statut „Zakładu dla obłąkanych w Kulparkowie”.

W 1876 r. przeorganizowano go w samodzielną instytucję 
psychiatryczną.

Po II Wojnie Światowej szpital odrestaurowano, wróciło 
wyposażenie i zaczęto ulepszać metody badania i leczenia 
chorych. Obecnie jest to wielka instytucja medyczna, lecząca 
stacjonarnie i posiadająca 1450 łóżek, obsługująca Lwów i 15 
rejonów całego regionu. n

Każdego roku kształci ok. 400 
absolwentów, którzy podwyższają 
kwalifikacje i nabywają specjalizację 
w następujących specjalnościach:
n psychiatria,
n psychoterapia,
n psychiatria dziecięca,
n narkologia (leczenie uzależnień).

Zdjęcie: Tadeusz Nasierowski
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kulparków
Historia  
do 1945 r.
Tadeusz Nasierowski

W założonym w 1783 r. przez cesarza Józefa II Szpita-
lu Powszechnym we Lwowie od początku istniała, poza 5 od-
działami somatycznymi stanowiącymi pierwszą część szpitala, 
druga część psychiatryczna, która w 1824 r. została znacznie 
rozszerzona, i chociaż nie była nigdy odrębnym zakładem, 
nosiła nazwę Zakładu Obłąkanych dla Królestwa Galicyi i Lo-
domerii i Księstwa Bukowiny, a także Galizische Provinzial Ir-
renanstalt. Zakład ten był zbyt mały, aby sprostać rosnącym 
potrzebom. Pierwsze plany pobudowania nowego szpitala 
psychiatrycznego dla Galicji Wschodniej pojawiły się w 1839 r.  
Jednak dopiero w latach 1873-1875 wybudowano w Kulparko-
wie pod Lwowem szpital krajowy dla 500 chorych, który w la-
tach 1902-1904 został powiększony o kolejne 7 pawilonów, 
ostatecznie do 1111 etatowych łóżek w 1914 r. Rozbudowy-
wanie szpitala w Kulparkowie jedynie na krótko poprawiało 
sytuację. Szpital ciągle pozostawał bez własnej sieci wodo-
ciągowej i oświetlenia elektrycznego, gdyż podjęta w 1913 r. 
uchwała Sejmu Galicyjskiego o przeprowadzeniu tych inwe-
stycji z powodu działań wojennych nie została zrealizowa-
na. Już wówczas szpital był przepełniony (1845 pacjentów). 
W czasie wojny i podczas walk polsko-ukraińskich szpital sta-
le zmagał się z brakiem produktów żywnościowych, słomy 
i siana oraz środków leczniczych. Wielokrotnie, przez szereg 
miesięcy, był odcięty od Lwowa, który był jedynym źródłem 
zapasów. W efekcie śmiertelność wśród pacjentów była bar-
dzo wysoka, a liczba chorych na początku czerwca 1919 r.  
spadła do 947. Szczególnie ciężka sytuacja wytworzyła się 
podczas walk polsko-ukraińskich, gdyż wtedy szpital był 
ostrzeliwany przez ukraińską artylerię. 
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W 1923 r. polska psychiatria dysponowała 14 dużymi szpi-
talami psychiatrycznymi. Wśród nich był Kulparków. W 1924 r. 
zmieniono strukturę Rady Ministrów likwidując Ministerstwo 
Zdrowia, co miało istotne skutki dla szpitali w Kobierzynie 
i Kulparkowie – szpitale zostały przekazane Tymczasowemu 
Wydziałowi Samorządowemu we Lwowie i przestały być doto-
wane przez Skarb Państwa. W 1929 r. w Kulparkowie „dwustu 
chorych leżało po dwóch na jednym łóżku, inni spali na sienni-
kach umieszczanych na noc w korytarzach, a w salach, w któ-
rych miały być po dwa rzędy łóżek wstawiano między nimi 
trzeci rząd”. Kilka razy konieczne było przemieszczenie części 
pacjentów z Kulparkowa i Kobierzyna do szpitali pomorskich.

Pierwszym dyrektorem był dr Maresch z Wiednia. 
Od 1880 r. stanowisko to zajmował dr Gustaw Neusser, 
a po nim od 1901 r. dr Władysław Kohlberger, który przy-
czynił się do znacznego rozwoju zakładu. W 1925 r. dyrek-
torem był dr Roman Zagórski, a po nim w latach 1927-1929  
dr Józef Bednarz. Ostatnim przed II wojną światową dyrek-
torem był dr Władysław Sochacki, który został zamordowany 
przez NKWD po zajęciu Lwowa przez Armię Czerwoną. Figuro-
wał on na tzw. ukraińskiej liście katyńskiej. Potem, krótko szpi-
talem kierował dr Hipolit Latyński, a po przejęciu szpitala przez 
administrację sowiecką dr Włodzimierz Chorosz z Połtawy. 
Wówczas w jednym z pawilonów utworzono Klinikę Psychia-
tryczną Lwowskiego Państwowego Instytutu Medycznego, 
której kierownikiem mianowano prof. Adriana Demianowskie-
go.

Do 22 czerwca 1941 r. Lwów znajdował się pod okupa-
cją sowiecką. W tym czasie wszystkie najważniejsze funkcje 
w lwowskiej służbie zdrowia pełnili Ukraińcy. Jednym z pierw-
szych podjętych przez nich działań było zwalnianie polskich 
pracowników. Dotyczyło to także Kulparkowa, w którym liczba 
chorych dochodziła wówczas do 2200, a liczba pracowników 
do 1400. W okresie okupacji sowieckiej zwolniono ok. 500 pra-
cowników. W szpitalu pracowało około 70 lekarzy, część nich 
stanowili lekarze sprowadzeni z Kijowa i Charkowa. W Kulpar-
kowie znalazło wówczas schronienie kilku lekarzy z Zofiówki, 
m.in. Wiktor Margulies vel Stanisław Sierpiński, Izaak Bźcker 
vel Jan Wolański, Mendel Strumwasser vel Marian Strumień. 
Zatrudnili się tu także, po ucieczce z Generalnej Guberni, 
Bolesław Ałapin z Warszawy i Julian Dretler z Krakowa, który 
zginął później w Powstaniu Warszawskim. Margulies i Becker 
pracowali na oddziale 15, w którym wykonywano eksperty-
zy sądowo-psychiatryczne na potrzeby Armii Czerwonej. Ze 
wspomnień Sierpińskiego wiadomo, że w Kulparkowie pra-
cował także Leonard Hahn, brat aktorki Ryszardy Hanin, który 
przed wojną publikował wiersze w „Szpilkach” pod pseudoni-
mem „Hanin”.

Wraz z wybuchem wojny niemiecko-sowieckiej sytuacja 
w szpitalu zmieniła się radykalnie. Sowieccy lekarze, a także 
niektórzy z tych, co szukali schronienia w Kulparkowie, opu-
ścili Lwów wraz z wycofującą się Armią Czerwoną bądź po-
wrócili do Generalnej Guberni. W drugiej połowie czerwca 
1941 r. w Kulparkowie pozostało 25 lekarzy. Po zajęciu Lwowa, 
Niemcy zaprowadzili w szpitalu swoje porządki. 2 lipca 1941 r.  

Zdjęcia: Natalia Ishchuk
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dyrektorem szpitala mianowali ukraińskiego volksdeutscha  
dr Aleksandra Wacyka, który pracował w Kulparkowie od  
1 lipca 1922 r. Utworzono oddziały żydowskie, których per-
sonel, jak i chorzy w nich przebywający, byli pochodzenia 
żydowskiego. Jedną z pierwszych ofiar Niemców wśród leka-
rzy żydowskich był dr Jakub Ehrlich. Niemcy planowali wy-
wiezienie pacjentów pochodzenia żydowskiego do Zofiówki 
w Otwocku. Jednak zanim zdążyli to zrobić, szpital w Otwoc-
ku wraz z miejscowym gettem został zlikwidowany. W 1942 
r. część zakładu w Kulparkowie Wehrmacht zajął na szpital 
polowy. 

Niemcy w Kulparkowie stosowali pośrednie formy eks-
terminacji chorych. Pacjenci masowo ginęli z głodu i wskutek 
chorób zakaźnych. W okresie od lipca 1941 r. do maja 1942 r. 
zmarło 1179 chorych. Nieznaną liczbę chorych przewieziono 
do Tworek i Jarosławia, skąd 31 maja 1943 r. 70 kobiet z Kul-
parkowa wraz z personelem wysłano do Drewnicy. Objęcie 
(w październiku 1942 r.) funkcji dyrektora administracyjne-
go Kulparkowa przez Alexa Krolla, osławionego głodzeniem 
i zorganizowaniem zagłady pacjentów w Kobierzynie, jeszcze 
bardziej pogorszyło sytuację. Śmiertelność z powodu głodu 
osiągnęła wówczas zastraszające rozmiary i 15 stycznia 1943 r.  
w szpitalu pozostało tylko 260 chorych.

W nocy z 9 na 10 kwietnia 1944 r., w czasie Wielkanocy, 
lotnictwo sowieckie zbombardowało Lwów. Uszkodzone 
zostały wówczas pawilony 7 i 8. W czerwcu 1944 r. Niemcy 
oddali szpital na krótko na potrzeby ukraińskiej 14 Dywizji 
Grenadierów SS (SS-Galizien). 

 
Po zajęciu Lwowa przez wojska sowieckie funkcję lekarza 

naczelnego pełnił Józef Łuniewski. Obok niego było jeszcze  
3 lekarzy. Jesienią 1944 r. pracę w szpitalu rozpoczęły pielę-
gniarki skierowane przez Ludowy Komisariat Ochrony Zdro-
wia Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. W lutym 
1945 r. miejsce Łuniewskiego zajął A. P. Słobodjanik, a od 14 
marca 1945 r. lekarzem naczelnym był P. M. Babienko. Rotacja 
personelu była bardzo duża. W 1945 r. wyjechało do Polski 
200 pracowników, a dalsze 80 osób zgłosiło się do wyjazdu 
na wiosnę 1946 r.

P. M. Babienko w sprawozdaniu za 1945 r. napisał: „Przed 
odejściem Niemców chorzy psychicznie zachowujący się 
bezpiecznie i silni fizycznie zostali ewakuowani do Niemiec. 
W szpitalu pozostawiono 286 osób chorych somatycznie 
i niezmiernie osłabionych, głównie otępiałych. Chorzy, którzy 
pozostali w szpitalu, byli na tyle wyczerpani, że w przeważa-
jącej większości przypadków dystrofia była u nich nieodwra-
calna i śmiertelność w tej grupie chorych nadal utrzymywała 
się na wysokim poziomie w następnych miesiącach 1944 r. 
i w całym 1945 r. Po wygnaniu faszystów ze Lwowa szpital 
psychiatryczny niezwłocznie rozpoczął działalność i już od  
1 sierpnia 1944 r. wznowił przyjmowanie chorych”. n

miejsca

Zdjęcie: Tadeusz Nasierowski
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hipotezy
Miłość jako skutek 
terapeutyczny 
 Rostyslav Bilobryvka
| Wydział psychiatrii, psychologii i seksuologii, 
   Lwowski Narodowy Uniwersytet Medyczny im. Daniela Halickiego

Wszyscy pragniemy miłości, czy jesteśmy  
młodzi, czy nie…                        
                                                              

      (śpiewa zespół Sokoły)

Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, 
a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź 
brzęcząca albo cymbał brzmiący. (…)  
Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest.  
Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie 
unosi się pychą; nie dopuszcza się bezwstydu, 
nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie 
pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedli-
wości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko 
znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim po-
kłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość 
nigdy nie ustaje, nie jest jak proroctwa, które 
się skończą, albo jak dar języków, który zniknie 
lub jak wiedza, której zabraknie.

Pierwszy List św. Pawła do Koryntian 13: Hymn o miłości

Miłości towarzyszy nie tylko uczucie szczę-
ścia. Uczucie miłości eliminuje także strach przed 
możliwymi zdarzeniami niepożądanymi. Okazało 
się, że mózg osoby zakochanej działa inaczej: wy-
łączony jest płat czołowy, który odpowiada za po-
dejmowanie decyzji oraz zmniejsza się aktywność 
obszarów mózgu odpowiedzialnych za uczucie stra-
chu i negatywne emocje. Miłość pozwala zwiększyć 
pozytywną energię i poprawia efektywność myśli.

Bez miłości organizm nie może rozwijać się 
normalnie. Widać to na podstawie obserwacji eks-
perymentalnych – dzieci nie mogą w pełni rozwijać 

się, jeśli brakuje im tkliwości i miłości rodzicielskiej. 
Według niektórych badań naukowych wśród dzie-
ci z  domów dziecka częściej stwierdza się autyzm, 
osiągają niższe wyniki w  testach na inteligencję, 
często cierpią na inne choroby, rzadziej się śmieją 
i zarazem szybciej dojrzewają. 

Być może mamy możliwość wpływu na struk-
turę DNA niejako na odległość. Jeżeli osoba kon-
centruje się na dobrych, pozytywnych myślach, 
spełnionej miłości, być może jej mózg zaczyna emi-
tować fale harmoniczne, a  spirale DNA zaczynają 
się zmieniać. Zatem możliwe, że pozytywne myśli 
i zamiary miłości emitowane przez osobę prowadzą 
do uzdrowienia, podczas gdy skierowany na innych 
gniew, wściekłość, prowadzą do procesów niszczą-
cych DNA. Mózg zaczyna obracać myśli w przepły-
wy energii, które są postrzegane i  interpretowane 
jako sygnał do odzyskiwania DNA lub wręcz prze-
ciwnie, do jego samozniszczenia.

Prowadzono eksperymenty, w  których stwier-
dzono, że jeżeli DNA zastało umieszczone w  pro-
bówce w  izolowanym środowisku bez wpływu 
żadnych myśli, praktycznie nie zaobserwowano 
żadnych zmian. Lecz gdy myśli zaczęły skupiać się 
na probówce, DNA zaczęło się zmieniać i  zmiany 
zaobserwowano w  10% informacji genetycznej. 
Czyżby taka zasada tłumaczyła działanie uzdrowi-
cieli i kapłanów? Czy udaje im się przekształcić po-
zytywne myśli i uczucia na energię fal mózgowych, 
które mają właściwości lecznicze? Fale, które dają 
komórkom sygnały wymagające leczenia narządów 
i układów?

Miłość jest najpotężniejszą siłą zdrowotną we 
wszechświecie, silniejszą niż jakikolwiek lek. Tak 
więc, na przykład, bez miłości chirurg jest tylko me-
chanikiem, nie lekarzem. Osoby, które są w  szczę-
śliwych relacjach rodzinnych, mają o  10% mniej 
poważnych chorób w  porównaniu z  osobami bez 
dobrych relacji rodzinnych. Wykazano, że pacjenci, 
którzy czują, że są kochani, odzyskają zdrowie szyb-
ciej i  bardziej skutecznie. Mamy wiele takich przy-
kładów w czasie obecnej wojny rosyjsko-ukraińskiej.

Interesujące wyniki dał eksperyment, przepro-
wadzony w  jednej z  klinik w  Londynie. Naczelny 
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chirurg odwiedzając każdego wieczora pacjentów 
przed operacją w celu przygotowania i wyjaśnienia 
ogólnego charakteru czekającej ich operacji, trzy-
mał każdego pacjenta za rękę w  czasie kilkuminu-
towej rozmowy. Trudno w to uwierzyć, ale tacy pa-
cjenci odzyskiwali zdrowie trzy razy szybciej niż inni! 
Wyniki tego eksperymentu doprowadziły do zapo-
czątkowania programu Dotknięcie na oddziałach 
szpitalnych, w  którym zachęcano osoby pracujące 
z pacjentami do takiego kontaktu. Program odniósł 
sukces i był także wprowadzany na oddziałach psy-
chiatrycznych.

Miłość ujawnia w  człowieku to, co nie jest za-
wsze widoczne. Pozwala rozwijać się i spełniać. Nie 
ma znaczenia, czy to jest miłość mężczyzny do ko-
biety, matki do syna, czy miłość do ludzi, do przy-
wódcy. W  każdym przypadku miłość budzi ukryte 
możliwości, których nawet obiekt miłości może nie 
podejrzewać. 

Miłość leczy rany psychiczne i  fizyczne. To 
brzmi metaforycznie, ale takich dowodów mamy 
zbyt dużo... Miłość łączy, a  właściwie tworzy oso-
bowość, ponieważ osoba nie skupia się na swoim 
“ja”, lecz koncentruje, urzeczywistnia go w  innym 
“ja”, a  więc zapewnia istnienie i  rozwój siebie jako 
całości. Przecież głównym pragnieniem osobowości 
jest akceptacja siebie, wewnętrzna wolność, inte-
gralność i harmonia. Osiągnięcie tego jest możliwe 
tylko w miłości.

Miłość, jej doświadczenie, jest cudem. Ten cud 
miłości jest najpotężniejszą siłą wpływającą na oso-
bowość i jej pozytywne transformacje. Erich Fromm 
widzi w  miłości najbardziej radykalną i  faktycznie 
jedyną istniejącą drogę wyjścia z  destruktywności 
człowieka, z  wyobcowania i  izolacji. Według Ma-
slowa miłość jest formą samorealizacji osoby, czyli 
w doświadczeniu miłości człowiek potrafi stawać się 
tym kim jest. Maslow mówi o przeżyciach granicz-
nych, „szczytach” przeżycia – jako pełnego ujawnie-
nia inspiracji, kreatywności, otwartości. Szczytowe 
lub graniczne doświadczenia zmieniają percepcję 
obiektu miłości, więc umożliwiają stan otwierania 
się w obiekcie w taki sposób, że nasze “ja” dosłownie 
znika i  występuje w  nowym związku na wyższym 
stopniu integralności. Po drugie, w  szczytowym 
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przeżyciu samooceny miłość zmienia samoakcep-
tację osobowości, zapewnia aktywną penetrację 
w innego. W połączeniu poznaję ciebie, siebie... oraz 
tajemnicę wszelkiego życia, Wszechświata, jedynym 
możliwym sposobem – przeżywając tę jedność, po-
łączenie, co pozwala uchwycić i  zrozumieć innego 
w całości, nie tylko z pomocą myśli.

Egzystencjalny psycholog Ludwig Binswanger 
powiedział, że aby zrozumieć innego, trzeba co 
najmniej być przygotowanym na to, żeby go poko-
chać. Być może ten, spowodowany miłością, stan 
ontologiczny i  gnozologiczny jest właściwie tym 
najbardziej odpowiednim statusem człowieka, któ-
ry otwiera naszą istotę, nasze pochodzenie. Poten-
cjalnie do takiego “oświecenia” człowiek jest przy-
gotowany od samego początku swojego istnienia, 
od niewielkiej komórki, która jest dziełem dwojga 
zakochanych.

Miłość jest warunkiem pozytywnego rozwoju 
dziecka prenatalnego – doświadczenia otwartości, 
bezpieczeństwa, komfortu i wzrostu. Właśnie to jest 
doświadczeniem nabytym, które nazywamy miło-
ścią i  w  taki sposób miłość jednoczy pokolenia na 
poziomie “dziedziczenia społecznego”. Miłość po-
między rodzicami, miłość matki do dziecka, czuły 
dotyk, radosne odkrycia i nowe wrażenia doświad-
czane przez bliskich ludzi – to najważniejsze fazy 
nabywania i uczenia się miłości. 

Miłość otwiera zjawisko „akceptacji bezwarun-
kowej” – to jest idealny warunek terapeutyczny, 
który według Carla Rogersa, pozwala osobie pozbyć 
się stresu i zaakceptować siebie. Dziecko uczy się od 
najmłodszych lat jakim musi być, a jakim nie. Cechy 
osobowości, które odpowiadają obrazowi pozytyw-
nemu kształtują „Ja-koncepcję”. Te negatywne nie 
są dopuszczone do świadomości i  pozostają ukry-
te. Połączone razem stanowią “Ja-organizmiczne”. 
Dla osobowości dojrzałej, która działa w całości, nie 
ma różnicy między “Ja-koncepcja” i “Ja-organizmicz-
nym”. Z kolei odrzucenie swoich specyficznych po-
trzeb i cech tworzy podłoże dla „choroby psychicz-
nej” („braku zdrowia psychicznego”). n

Tekst przetłumaczyła: Oksana Plevachuk
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ogłoszeniaInformujemy o konferencjach, nad którymi Psychiatra objął patronat medialny:

II Konferencja interdyscyplinarna PSYCHOTERAPIA A KULTURA
   „Cywilizacja sukcesu w labiryncie”

19 listopada 2016 Warszawa

Więcej informacji: www.eneteia.pl/psychoterapia/

Psychiatria Sądowa w Polsce w latach 1976-2016
DAWNE I OBECNE WYZWANIA

14-15 października 2016 Cedzyna k.Kielc, Hotel ECHO

Program i zgłoszenia: www.ptps.com.pl 

XX Schizofrenia Forum

9-10 marca 2017 Warszawa

Więcej informacji: www.schizofeniaforum.edu.pl

PIERWSZY KONGRES ZDROWIA PSYCHICZNEGO

8 maja 2017 Warszawa, Teatr Wielki Opera Narodowa

Więcej informacji: www.kongreszp.org.pl 

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
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LAB&LAJF Dlaczego szczęśliwi 
rzadziej chorują i dłużej 
żyją?
Adam Płaźnik

Niedawno okazało się, że jest jeszcze jeden 
mechanizm przekładający stan lepszego samopo-
czucia na wzmożoną aktywność układu immuno-
logicznego i  lepszą kondycję zdrowotną. Proble-
mem tym zajął się zespół badaczy pod kierunkiem 
doktorów Asya Rolls’a i Shaw S. Shen-Orr’a z Facul-
ty of Medicine, Technion-Israel Institute of Tech-
nology w Haifie (Nature Medicine, Activation of the 
Reward system boosts innate and adaptive immuni-
ty, published online 2016, doi: 10.1038/nm.4133). 
Punktem wyjścia dla autorów było także zbadanie 
mechanizmu tzw. efektu placebo, mającego istot-
ne znaczenie w efektach klinicznych wielu rodza-
jów terapii, również psychiatrycznej. Ten efekt jest 
wiązany z  działaniem tzw. układu wzmocnienia 
pozytywnego mózgu – układu nagrody (the bra-
in’s reward system). 

Jak to, niestety, staje się regułą we współcze-
snej neuronauce, autorzy zastosowali wiele nowo-
czesnych i skomplikowanych metod dla zbadania 
wpływu układu nagrody w ośrodkowym układzie 
nerwowym na czynność układu immunologicz-
nego, w  modelu mysim. Precyzyjniej mówiąc, 
skoncentrowali się na roli neuronów jąder brzusz-
nej nakrywki, tzw. pola VTA, w której znajdują się 
neurony dopaminergiczne unerwiające jądra pół-
leżące i korę przedczołową (tzn. struktury układu 
mezolimbicznego od dawna wiązane z  regulacją 
układu nagrody, kontrolującego procesy wzmoc-
nienia pozytywnego, czyli odczuwania przyjem-
ności). Aby selektywnie pobudzać neurony w polu 
VTA zastosowano technikę DREADDs (designer 
receptor exclusively activated by a  designer drug). 
W skrócie, metoda ta polega na implantacji skon-
struowanych przy pomocy metod inżynierii gene-
tycznej receptorów metabotropowych, sprzężo-
nych z  białkami G, aktywowanych w  selektywny 
sposób jakimś lekiem (ligandem receptorowym), 
do wybranych struktur mózgu przy pomocy do-

Najprostszą odpowiedzią wydaje się 
być zdroworozsądkowe stwierdzenie – 

ponieważ są mniej zestresowani, bardziej 
zrelaksowani, co przekłada się na niższy 

poziom hormonu stresu kortyzolu, który 
ma bardzo wiele niekorzystnych działań 
na różnorakie funkcje organizmu, i są to 

efekty doskonale znane lekarzom. Należy 
do nich hamujący wpływ na funkcjo-
nowanie układu immunologicznego 

organizmu, chroniącego przez infekcja-
mi. Ludzie szczęśliwi mają niższe pozio-

my katecholamin z powodu słabszego 
pobudzenia układu współczulnego, co 

przekłada się na niższe ciśnienie krwi, 
słabszą stymulację serca, spadek pozio-
mu angiotensyny i aldosteronu. Wiado-

mo, że nawet relatywnie niewielki spadek 
ciśnienia skurczowego o kilka mm słupa 
rtęci przekłada się na znamiennie niższe 

ryzyko zawału serca czy udaru mózgu, 
wydłużając statystyczną długość życia.  

Punktem wyjścia  
dla autorów było 
także zbadanie  
mechanizmu  
tzw. efektu placebo, 
mającego istotne 
znaczenie w efektach 
klinicznych wielu 
rodzajów terapii, 
również psychia-
trycznej.
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mózgowych mikroiniekcji adenowirusów (tzw. 
wektorów wirusowych), zawierających uprzednio 
przygotowane receptory. Po miejscowej penetra-
cji adenowirusów do komórek pola VTA, dochodzi 
do inkorporacji skonstruowanych receptorów do 
szlaków metabolicznych neuronów. Następnie, 
podanie selektywnego liganda tych receptorów, 
w  tym przypadku CNO (clozapine-N-oxide), ak-
tywuje odpowiednie szlaki metaboliczne, pro-
wadząc w  efekcie do zwiększenia aktywności 
zainfekowanych neuronów. W ten sposób można 
selektywnie i w kontrolowany sposób wpływać na 
czynność danej grupy neuronów. Prawidłowość 
całej procedury sprawdzono w ten sposób, że ak-
tywacja w opisany wyżej sposób pola VTA spowo-
dowała wystąpienie zjawiska preferencji miejsca 
(place preference), w  którym tę stymulację prze-
prowadzono, naśladując efekty takich substancji 
psychoaktywnych jak amfetamina czy kokaina 
(oba psychostymulanty również silnie aktywują 
neurony pola VTA, ale w sposób farmakologiczny 
poprzez nasilone uwalnianie i blokadę wychwyty 
zwrotnego dopaminy). Pobudzane przez CNO my-
szy wykazywały także większą ilość interakcji so-
cjalnych, potwierdzając w ten sposób, że ich układ 
nagrody jest bardziej aktywny.

Dopiero mając tak zweryfikowany model 
eksperymentalny, przystąpiono do właściwych 
badań. Przy pomocy metody CyTOF (mass cyto-
metry) stanowiącej rozwinięcie cytometrii prze-
pływowej (pozwala na badanie zmian w wielkości 
i  intensywności wiązania przeciwciał znakowa-
nych jonami metalów do komórek i  regulatoro-
wych cytokin układu immunologicznego, we krwi 
oraz śledzionie), analizowano zmiany w ekspresji 
elementów układu immunologicznego myszy, 
po upływie 24 godzin od aktywacji pola VTA. 
Stwierdzono istotne zmiany w  ekspresji wielu 
znaczników aktywności układu immunologicz-
nego: wzrost ilości tzw. toll-like receptorów (TLR, 
związane z aktywacją czynnika transkrypcji NF-κB, 
produkcją interferonów α i β, oraz stymulacją re-
akcji wrodzonej odpowiedzi przeciwko infekcjom 
i  inicjacji odpowiedzi nabytej przez pobudzenie 
dojrzewania komórek dendrytycznych); wzrost 
stężenia receptora dla interleukiny 2 będącej naj-
ważniejszym czynnikiem wzrostu dla limfocytów 
T; białka CD80 występującego przede wszystkim 
na powierzchni aktywowanych komórek pre-
zentujących antygen (szczególnie limfocytów 
B, komórek dendrytycznych i  makrofagów), do-
starczającego sygnał kostymulujący limfocytom 
T. Badano także zmiany w  reaktywności układu 
immunologicznego, po jego stymulacji poprzez 
dootrzewnowe podanie myszkom znakowanych 
fluoroscencyjnie bakterii E. coli. 

Okazało się, że pobudzenie pola VTA nasila-
ło aktywność fagocytarną leukocytów. Monocyty 

i  makrofagi wyizolowane ze śledziony myszek 
wykazywały także wzmożoną aktywność bakte-
riobójczą (względem E. coli), po pobudzeniu neu-
ronów pola VTA. W końcu, badano zmiany w ak-
tywności układu immunologicznego po infekcji 
myszek bakteriami E. coli. Stwierdzono, że 3 dni 
po infekcji wystąpiły znacznie większe wzrosty 
stężenia przeciwciał klasy IgM oraz IFN-gamma 
w  grupie myszek z  aktywowanymi neuronami 
VTA, w porównaniu z grupą kontrolną. 

Rodzi się pytanie, w  jaki sposób aktywa-
cja neuronów VTA powoduje opisane powyżej 
efekty. Wiadomo, że pobudzenie neuronów do-
paminergicznych VTA stymuluje uwalnianie 
dopaminy w strukturach limbicznych mó-
zgu. Dopamina jednak nie przechodzi 
przez barierę krew-mózg, sugerując 
w ten sposób ośrodkowe pocho-
dzenie mechanizmu jej dzia-
łania. W  celu weryfikacji 
tej koncepcji, badacze 
dokonali ablacji 
o b w o d o w e j 
części układu 
współczulne-
go, poprzez po-
danie neurotoksyny 
selektywnie niszczącej 
neurony katecholaminer-
giczne (6-hydroxydopamina, 
6-OHDA), nie przechodzącej przez 
barierę krew-mózg. Okazało się, że 
6-OHDA powodowała prawie 70% spa-
dek stężenia noradrenaliny w  śledzionie 
i  jednocześnie kompletnie blokowała opisane 
powyżej efekty pobudzenia pola VTA na aktyw-
ność układu immunologicznego myszek. Ozna-
cza to, że sygnał z pobudzonego układu nagrody 
prawdopodobnie jest przekazywany do układu 
immunologicznego poprzez obwodowy układ 
współczulny. Opisana seria eksperymentów pre-
zentuje nowy mechanizm wpływu stanu emocjo-
nalnego, afektu, na aktywność układu immunolo-
gicznego. 

Ten mechanizm może także tłumaczyć po-
wstawanie efektu placebo (silna wiara w  efekt 
terapii jest pochodną aktywności układu nagro-
dy), wspomagającego działanie leków w stanach 
infekcji czy chorobach przebiegających z dysfunk-
cją układu immunologicznego. Przedstawione 
wyniki należy jednak widzieć tylko jako wstęp do 
pogłębionej analizy dyskutowanego problemu, 
ponieważ stawiają więcej pytań niż odpowiedzi. 
Szczególnie istotne jest dokładne zbadanie me-
chanizmu przekazywania informacji z układu na-
grody do obwodowych komórek immuno-kom-
petentnych. n

LAB&LAJF

Ten mechanizm 
może także tłuma-
czyć powstawanie 
efektu placebo (silna 
wiara w efekt tera-
pii jest pochodną 
aktywności układu 
nagrody), wspoma-
gającego działanie 
leków w stanach in-
fekcji czy chorobach 
przebiegających 
z dysfunkcją układu 
immunologicznego.
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REfleksjePomiędzy
pomocą i przemocą
Andrzej Axer
| Columbia Care Services Oregon, USA

Nadzór psychiatryczny oznacza fizyczną izo-
lację pacjenta od społeczeństwa, bezpośrednią 
kontrolę zachowań uciążliwych lub niebezpiecz-
nych oraz prawne ograniczenia swobodnego po-
dejmowania ważnych decyzji życiowych. Nadzór 
taki jest uprawniony w przypadkach, kiedy zabu-
rzenia psychiczne zakłócają osąd rzeczywistości 
chorego i  kiedy w  sposób oczywisty działa on 
wbrew swoim żywotnym interesom lub na szkodę 
innych osób. Poza przypadkami skrajnymi nie ma 
jednak dostatecznych empirycznych danych, aby 
mieć pełne zaufanie do opinii klinicznych co do 
tego, w  jakich okolicznościach i  w  jakim stopniu 
taki nadzór jest uprawniony. W najlepszym razie, 
decyzje dotyczące ograniczenia wolności osobi-
stej opierają się na gruntownie usystematyzowa-
nym doświadczeniu klinicznym, które pozwala 
jedynie oszacować nasilenie ryzyka takich zacho-
wań jak agresja fizyczna, samobójstwa, samousz-
kodzenia, zaniedbanie podstawowych potrzeb ży-

ciowych, użycie substancji psychoaktywnych lub 
prawdopodobieństwo, że pacjent sam może stać 
się ofiarą przemocy. 

Dwoista rola psychiatrii wystawia tę dyscypli-
nę na zarzut agenturalności. Zarzut ten powtarza-
ny był publicznie od wielu dziesięcioleci. W latach 
60. XX wieku, amerykański psychiatra Thomas 
Szasz w  klasycznej książce „The Myth of Mental 
Illness” utrzymywał, że psychiatria uzurpuje sobie 
jedynie miano dyscypliny medycznej, gdy w isto-
cie jej rola społeczna sprowadza się do kontrolo-
wania zachowań odbiegających od powszechnie 
przyjętych norm. Nazwisko Szasza przyjęło się łą-
czyć z ruchem „anty-psychiatrii”, choć on sam nie 
uważał się za przeciwnika psychiatrii. W  sposób 
kategoryczny sprzeciwiał się jedynie stosowaniu 
przez psychiatrię jakichkolwiek form indoktryna-
cji lub przymusu. Argumentował, że relacja tera-
peutyczna musi być zawsze dobrowolna. W prze-
ciwnym razie lekarz psychiatra staje się szamanem 
lub żandarmem. Ludzie powinni mieć prawo do 
korzystania z  pomocy psychiatrów, do akcepto-
wania lub odrzucania ich opinii, do przyjmowania 
leków oraz do wyrażania zgody na elektrowstrzą-
sy lub inne ryzykowne zabiegi. Niedopuszczalne 
było dla Szasza zmuszanie ludzi do tego wszyst-
kiego, co jego zdaniem mogli robić z własnej woli. 
Można oczywiście odrzucić poglądy Szasza jako 
niepoważne, naiwne lub nienaukowe, choć wybit-
ny filozof Karl Popper traktował go bardziej serio, 
niż jego własne środowisko. Można również uznać 
za przypadkowe, że czeski reżyser Milos Forman 
wybrał szpital psychiatryczny jako metaforę sys-
temu komunistycznego, w  którym obywatel „dla 
swojego własnego dobra” zostaje całkowicie pod-
porządkowany aparatowi władzy. W  latach 70. 
specjalny pokaz nagrodzonego pięcioma Oscara-
mi filmu „Lot nad Kukułczym Gniazdem” urządzo-
no dla członków Polskiego Towarzystwa Psychia-
trycznego. W przeciwieństwie do zwykłego widza, 
niektórzy psychiatrzy potraktowali fabułę filmu 
dosłownie i poczuli się osobiście dotknięci. W la-
tach 90. pracowałem w szpitalu w Oregonie, gdzie 

Psychiatria, jako dyscyplina medycz-
na, ma łagodzić cierpienie psychiczne 

i przywracać pacjentom zdolność do 
samodzielnego życia. Cele leczenia for-

mułowane bywają jako przynoszenie ulgi 
w dokuczliwych objawach chorobowych, 

umożliwienie pacjentom optymalnego 
poziomu funkcjonowania społecznego, 

przywrócenie poczucia kontroli nad wła-
snym życiem oraz wyposażenie chorego 

w umiejętności radzenia sobie z sytuacja-
mi mogącymi w przyszłości prowadzić do 
nawrotu choroby. Równocześnie psychia-

tria, jako dyscyplina medyczna, w nie-
których sytuacjach zobowiązana jest 

do sprawowania nadzoru nad osobami, 
które ma za zadanie leczyć. 
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ten film nakręcono. Starsi pracownicy pamięta-
li ekipę filmową, która kwaterowała na terenie 
szpitala przez wiele miesięcy, a  szczególnie słyn-
nego Jacka Nicholsona, który odtwarzał tytułową 
rolę buntownika i zarazem ofiary systemu. Jedna 
z  naczelnych pielęgniarek szpitala była nadal za-
chwycona kreacją Nicholsona, który jej zdaniem 
odtworzył „niepowtarzalny portret autentyczne-
go psychopaty”. 

Przed kilkoma laty amerykański dziennikarz 
Robert Whitaker zdobył rozgłos publikacją ksią-
żek „Mad in America” i „Anatomy of an Epidemic”, 
w  których dowodził, że psychiatrzy w  tym kra-
ju działają całkowicie pod dyktando przemysłu 
farmaceutycznego. Dobierając dane wybiórczo 
i  tendencyjnie, autor przekonywał m.in. o  szko-
dliwości leczenia farmakologicznego schizofrenii. 
W konkluzji Whitaker stwierdza, że w ciągu ostat-
nich 50 lat leczenie farmakologiczne schizofrenii 
przyczyniło się do znacznego wzrostu liczby inwa-
lidów wśród psychicznie chorych Amerykanów. 
W  Oregonie książka Whitakera skłoniła znaczną 
grupę osób uważających się za ofiary “przemocy 
psychiatrycznej” do stworzenia ruchu reformator-
skiego pod nazwą “Re-Thinking Psychiatry”. 

Nieufność części opinii publicznej do psy-
chiatrii ma podłoże historyczne. Po drugiej wojnie 
światowej fascynacja nowymi „paradygmatami 
leczenia” w  Ameryce podsycała entuzjazm dla 
wstrząsów insulinowych, psychoanalizy, spo-
łeczności terapeutycznej, a  także psychiatrii śro-
dowiskowej, która w  latach 60. nie miała jeszcze 
żadnych podstaw empirycznych. W  ostatnich 
dziesięcioleciach dokonał się imponujący postęp 
w  metodologii badań naukowych w  psychiatrii. 
Weszły do użytku bezpieczniejsze i  bardziej sku-
teczne leki przeciwpsychotyczne. Psychiatria śro-
dowiskowa i  rehabilitacja poważnych zaburzeń 
psychicznych mają lepsze zaplecze naukowe. 
Mimo to, nadal trwają publiczne debaty doty-
czące psychiatrii, w których rzeczowe argumenty 
ustępują miejsca demagogii. Brakuje za to spokoj-
nej refleksji pozwalającej na poszukiwanie sensu 
w tym, co robimy. Do tego właśnie zachęcał Profe-
sor Stanisław Pużyński w swojej ostatniej książce 
na temat kłopotów psychiatrii. Jeden z  tych kło-
potów, w moim przekonaniu, wynika z niezdolno-
ści uznania oczywistego faktu, że psychiatria jest 
zarówno dziedziną medycyny, jak i instrumentem 
kontroli społecznej. 

Nie ma ta opinia nic wspólnego z byciem „za” 
lub „przeciwko” psychiatrii. Pacjenci zobowiązani 
do leczenia w  trybie przymusowym nie mają co 
do tego żadnych wątpliwości. 

Jeden z  niefortunnych sposobów rozwiąza-
nia takiego dysonansu polega na automatycznym 
utożsamianiu udzielania „niechcianej pomocy” 
z działaniem na rzecz interesu pacjenta. Arbitralne 
stosowanie przemocy „dla dobra drugiego czło-
wieka” jest właśnie motywem przewodnim „Lotu 
na Kukułczym Gniazdem”. Bardziej konstruktywny 
sposób radzenia sobie z dwuznacznym charakte-
rem naszej sytuacji polega na traktowaniu ograni-
czeń wolności pacjenta jako zewnętrznych w sto-
sunku do relacji terapeutycznej. Przywracanie 
pacjentowi autonomii w  takich ramach wymaga 
czasu, cierpliwości, umiejętności zawierania kom-
promisów, udzielania praktycznych wskazówek 
przydatnych w podejmowaniu decyzji oraz ostroż-
nego rozluźniania zewnętrznych restrykcji w mia-
rę rosnącej samodzielności pacjenta i  malejące-
go ryzyka. Taka z  natury paternalistyczna relacja 
przeradza się niekiedy w autentyczną współpracę 
pod warunkiem, że terapeuta formułuje swoje 
oczekiwania uczciwie i konkretnie, a pacjent widzi 
przed sobą jasno wytyczony szlak prowadzący do 
spełnienia swoich aspiracji życiowych w  sposób 
bezpieczny dla siebie i niestwarzający zagrożenia 
dla innych. 

Na koniec pragnę przypomnieć słowa wielo-
letniego dyrektora Instytutu Psychiatrii i Neurolo-
gii w Warszawie, Profesora Stanisława Dąbrowskie-
go, który podczas dyskusji w Instytucie na temat 
ustawy psychiatrycznej w latach 80. zwrócił się do 
publiczności mówiąc: „Przypominam Kolegom, że 
nikt nas dotąd nie zwolnił z  obowiązku ochrony 
porządku publicznego”. Należy dodać, że Profesor 
niestrudzenie domagał się prawnych zabezpie-
czeń dla pacjentów, którzy w  tamtych czasach, 
zgodnie z obowiązującym wówczas rozporządze-
niem Ministra Zdrowia, mogli być umieszczani 
przymusowo w szpitalach psychiatrycznych jedy-
nie na podstawie badania psychiatrycznego, bez 
żadnej kontroli sądu czy innego zabezpieczenia 
swoich praw. n

U pracowników psychiatrii  
połączenie roli pomocnika  
ze sprawowaniem nadzoru 
wywołuje przykry i trudny  
do pokonania dysonans. 

refleksje
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Władza (prawie)
absolutna?
Błażej Kmieciak
| Zakład Prawa Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, 
  Fundacja Wsparcia Psychospołecznego

Ach ta władza
Dziesięć lat temu organizowałem jedne z pierwszych spo-

tkań edukacyjnych, dla pacjentów oddziału psychiatrycznego, 
w  którym pełniłem funkcję rzecznika praw pacjenta. Oma-
wiając zasady przymusowego leczenia, zwróciłem uwagę, że 
psychiatra podejmuje ostateczną decyzję dotyczącą przyjęcia 
danej osoby, bądź zatrzymania pacjenta bez zgody. Mojemu 
wykładowi przysłuchiwał się jeden z  lekarzy wspomnianego 
oddziału. Zwrócił on w pewnym momencie uwagę, iż jestem 
w błędzie. Jak podkreślił, ostateczną decyzję podejmuje sędzia 
sądu opiekuńczego, który – nie tłumacząc się – posiada prawo 
do zaakceptowania bądź zanegowania decyzji psychiatry.

Ta uwaga była dla mnie bardzo ważna. Po pierwsze, spra-
wiła, iż niejako na stałe zagościły we mnie pewne pytania; Co 
to znaczy, że psychiatra posiada władzę? Czy nie przekracza jej 
granic? Czy nie jest on czasem „medycznym sędzią”? Z  drugiej 
strony, wspomniana interwencja lekarza uświadomiła mi, iż 
będąc wówczas przedstawicielem władzy państwowej, pod-
jąłem działania, które w  sposób istotny mogły wpływać na 
codzienną sytuację pacjentów doświadczających zaburzeń 
psychicznych. 

Pominę w tym miejscu, poruszony już na łamach Psychia-
try, temat rzeczników praw pacjenta szpitala psychiatrycz-
nego. Chciałbym natomiast odnieść się do dwóch ważnych 
w  mojej ocenie zjawisk. Po pierwsze, chciałbym wskazać na 
relację władzy państwowej do psychiatrii i  psychiatrów. Po 
drugie, chcę zastanowić się nad unikalnym charakterem wła-
dzy posiadanej przez specjalistów z zakresu ochrony zdrowia 
psychicznego. 

Żywa historia
Sięgając wstecz pamięcią, dojść można do wniosku, że 

psychiatria zawsze cieszyła się zainteresowaniem władzy 
państwowej. To zakłady psychiatryczne wykorzystywane były 
nagminnie przed Rewolucją Francuską do dosłownego zamy-
kania osób, których zachowanie, bądź wygląd, odbiegały od 
z góry zaakceptowanej normy. Podobne działania, wspomnia-

ny już Foucault, określił mianem tzw. „wielkiego zamknięcia”. 
Izolacja „innych” była łatwa i  skuteczna. Pojawienie się w  de-
bacie społecznej idei praw człowieka tylko z pozoru zmieniło 
ten obraz. Oczywiście, „wieże wariatów” zastąpiły szpitale oraz 
oddziały psychiatryczne (nota bene z niewiadomych przyczyn 
określane nadal mianem zakładów – obecnie zwrot ten wy-
korzystywany jest wyłącznie do psychiatrycznej specjalności, 
w mediach próżno szukać informacji o zakładach neurologicz-
nych lub zakładach kardiologicznych…). 

Wykorzystanie władzy przeciwko pacjentom oddziałów 
psychiatrycznych kojarzy nam się z  eksterminacją dziesiątek 
tysięcy pacjentów dokonaną przez Niemców w czasie II Wojny 
Światowej. Rzadziej pamiętamy o  tysiącach niemieckich oby-
wateli doświadczających np. niepełnosprawności intelektual-
nej, którzy zostali poddani przymusowej sterylizacji. Wszystko 
podejmowane było w „majestacie prawa”, gdyż działania te le-
gitymizowane były orzeczeniem sądu, od którego można było 
się odwołać. Jak wskazuje Artur Katolo, autor książki „Eutanazja 
i eugenika. Doświadczenia hitlerowskie”, odwołanie bardzo rzad-
ko było skuteczne. Myli się jednak ten, kto twierdzi, że podob-
ne działania podejmowane były wyłącznie w  III Rzeszy. Przy-
musowa sterylizacja wykonywana była również u  pacjentów 
oddziałów psychiatrycznych znajdujących się na terenie USA, 
także tam tego typu interwencje akceptowane były przez sądy, 
w tym Sąd Najwyższy. 

Wskazując na obrazy wykorzystania psychiatrii przez wła-
dze państwowe nie można, co oczywiste, pominąć działań po-
dejmowanych w  Związku Radzieckim, gdzie skonstruowano 
pojęcie „schizofrenii bezobjawowej”, a więc takiej postaci scho-
rzenia, „którego objawy są niewidoczne, tylko dlatego, że są 
bardzo głęboko ukryte”. Następnie taka diagnoza była stawiana 
osobom, które kwestionowały obowiązujący w  kraju ustrój… 
Praktyki stosowane na terenie ZSRR skłoniły środowisko psy-
chiatrów do sformułowania wyraźnego sprzeciwu wobec wy-
korzystywania wiedzy i doświadczenia lekarzy w zakresie reali-
zacji określonych celów danej, najczęściej totalitarnej, władzy. 

refleksje

Michael Foucault zwykł mawiać, że ten, kto 
posiada wiedzę, jednocześnie dysponuje wielką 
władzą. Czy zasada ta nie odnosi się w sposób 
szczególny do lekarzy psychiatrów?
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refleksje

Wiedza i władza
Słowo władza musi zostać jednak ukazane w  tym miej-

scu jeszcze w innym kontekście. Myśląc o działaniach radziec-
kich psychiatrów, „oczami wyobraźni” widzimy złe warunki, 
w  jakich przebywali pacjenci, liczne przypadki zamykania 
dysydentów politycznych na wiele lat w „zakładach psychia-
trycznych”. W tym miejscu trudno jednak nie dostrzec równie 
niepokojących działań psychiatrów w innych rejonach świata. 
Czytając np. pamiętniki Paulo Coelho można się dowiedzieć, iż 
był on leczony, już jako osoba pełnoletnia, trzy razy w szpita-
lu i nigdy nie wiedział jaka była tego przyczyna. Pisarz zwraca 
uwagę, iż w Brazylii wobec pacjentów można było zastosować 
wszelkie działania przymusowe, łącznie z  wykorzystaniem 
elektrowstrząsów, kontrolą korespondencji oraz obcięciem 
włosów. Podobne historie opisano w USA. Marie Balter, w swo-
jej wstrząsającej autobiografii pt. „Dziecko niczyje”, opisuje 
częstokroć brutalny sposób traktowania w latach 50. i 60. pa-
cjentów w bostońskich szpitalach. Także w literaturze polskiej 
znajdziemy opisy wskazujące na nadużycia „psychiatrycznej 
władzy”. Wanda Półtawska opisuje na kartach książki „Stare ra-
chunki” przykłady traktowania pacjentów w sposób niegodny, 
np. chodzenie, trzymających za wspólny sznurek, pacjentów 
po terenie szpitala w jednakowych, starych drelichach.

Wyzwanie władzy
Podobne opisy są zapewne znane psychiatrom. Co istot-

ne, bywają one nagłaśniane i  prezentowane w  taki sposób, 
który niestety utrwala negatywny stosunek społeczeństwa nie 
tylko do psychiatrii, ale również do wszystkich osób doświad-
czających określonych zaburzeń psychicznych. 

Myśląc o  władzy, jaką posiada psychiatra, także dzisiaj 
trudno nie dostrzec, iż np. polski ustawodawca na barkach 
wspomnianych specjalistów położył szczególne zobowiąza-
nia. Oczywiście wszelkie spory prawne oraz problemy, w któ-
rych uczestniczą omawiani specjaliści, rozstrzygane są przez 
niezależny oraz niezawisły sąd. Nie można jednak w tym miej-
scu nie dostrzec, iż to właśnie psychiatra wydaje opinie w spra-
wach: przyjęcia pacjenta do szpitala, skierowania osoby na ob-
serwację w szpitalu, internacji, ubezwłasnowolnienia...

Każda z powyższych sytuacji odnosi się do istotnych kate-
gorii wolności człowieka. Trudno się zatem dziwić, że w społe-
czeństwie psychiatria z jednej strony budzi fascynację, a z dru-
giej wzbudza lęk. W  jaki sposób psychiatra dokonuje oceny 
stanu zdrowia pacjenta?

Wiemy, że psychiatrzy odwołują się do swojej wiedzy. 
Ale tutaj pojawia się problem. Z  jednej strony wiedza, jaką 
posiadają współcześni psychiatrzy jest ogromna. Jednocze-
śnie, co mocno zaznaczał prof. Stanisław Pużyński, wiedza ta 
jest w wielu obszarach nie tylko niepewna, ale niejednokrot-
nie opiera się na indywidualnej refleksji danego lekarza, a to 
już trudno uznać za rzetelny, kliniczny warsztat pracy. Wiedza 
psychiatry może wzbudzać lęk: na podstawie jakich twardych 
dowodów lekarz doszedł do wniosku, że dana osoba jest chora 
psychicznie? Czy depresja lub schizofrenia są namacalne? Czy 
można je zmierzyć jak poziom glukozy albo ciśnienie krwi? Co 
myśleć o  sytuacji, gdy dwóch lekarzy ma odmienne zdanie, 
a  od tego rozstrzygnięcia diagnostycznego zależy, czy dana 
osoba będzie leczona bez zgody?

Psychiatria kusi
Władza nieustannie towarzyszyć bę-

dzie tematom psychiatrycznym. Można 
dostrzec powiązane ze sobą trzy elemen-
ty, którymi są: psychiatria – władza – atrak-
cyjność. Przedstawiciele władzy (państwo-
wej) zawsze będą doświadczać pokusy, by 
wykorzystać ochronę zdrowia psychiczne-
go do własnych interesów. Niedawno sy-
tuacja taka miała miejsce w naszym kraju. 
Przed szczytem NATO oraz wizytą Papieża 
Franciszka opinia publiczna została po-
wiadomiona, iż pomiędzy ministerstwami 
spraw wewnętrznych i zdrowia doszło do 
wymiany interesującej korespondencji: 
wnioskowano by na czas wspomnianych 
imprez wstrzymać przepustki wszystkim 
polskim pacjentom szpitali psychiatrycz-
nych! Wydaje się, że urzędnicy (korzysta-
jąc ze swojej władzy) uznali, iż psychiatrzy 
zapewne bez trudu dostrzegą u  danej 
osoby objawy uniemożliwiające skorzy-
stanie z prawa pacjenta do przepustki. 

Często spotkać się można z  opinią 
wskazującą, iż psychiatria to specyficzna 
dziedzina medycyny. Czasem, ironizując, 
wskazuje się, że to w zasadzie nie medy-
cyna. Bez wątpienia specyfiką psychiatrii 
jest to, że jest dziedziną medycyny coraz 
bardziej świadomą zagrożeń związanych 
z nadużyciami władzy w kontekście relacji 
lekarz-pacjent.  

Pierwszego dnia mojej pracy jako 
rzecznika praw pacjenta, poprosiła mnie 
na spotkanie śp. prof. Jolanta Rabe-Ja-
błońska. Po rozmowie dotyczącej moje-
go zakresu działań jako przedstawiciela 
Biura Praw Pacjenta stwierdziła: „Po pew-
nym czasie zorientuje się Pan, że to na 
psychiatrii prawa pacjentów są najlepiej 
przestrzegane”. Przez kolejne lata obser-
wowałem wykorzystanie władzy przez 
psychiatrów oraz ich kolegów reprezen-
tujących inne specjalności. Coraz częściej 
dochodzę do wniosku, że Pani Profesor 
miała rację. n 
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RELACJEIIMiędzynarodowa Konferencja NTPP  
„Rewolucja w psychoterapii.

Nowe idee badania i praktyka”

Koncert mistrzów
Sławomir Murawiec

| Naukowe Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej

To było dla mnie wydarzenie trochę jak 
koncert muzyczny. Mogę powiedzieć, że z jednej 
strony wszystko pamiętam, a z drugiej mam w gło-
wie tylko pewne ogólne, ale podniosłe wrażenie. 
Miałem zaszczyt towarzyszyć powstawaniu tej 
konferencji od samego jej poczęcia jako idei, po-
przez wszystkie kolejne fazy rozwoju, aż do ostat-
niego akordu, jako przewodniczący Naukowego 
Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej 
(NTPP), które ją zorganizowało. II Międzynarodo-
wa Konferencja „Rewolucja w psychoterapii. Nowe 
idee badania i praktyka”, od której tu piszę, to od 
początku był koncert muzyczny, pewien przepływ 
marzeń poszczególnych osób ją organizujących, 
a więc raczej koncert filharmoniczny niż solowy.  

Co mam na myśli, pisząc o koncercie, muzyce 
i marzeniach? Myślę, że w każdym z nas - profesjo-
naliście, psychiatrze, psychologu, psychoterapeu-
cie - płynie pewna „muzyka” naszych poprzedni-
ków, mistrzów, nauczycieli. Tych, którzy coś przed 
nami stworzyli i przekazali dalej. Ludzi, którym za-
wdzięczamy to, jak sami myślimy i jak pracujemy. 
Często nawet nie wiemy, kto to był, jednak my-
ślimy myślami, pomysłami, pojęciami tych osób. 
Czasem żyjących, czasem już nie. Przekazujemy tą 
wiedzę i umiejętności w codziennej pracy naszym 
pacjentom. Sami pisząc i organizując konferencje 
naukowe coś dokładamy do tego przepływu my-
śli, rozszerzamy ich zasięg. Konferencja może stać 
się takim węzłem w  sieci przekazania myśli. Ale 
zarazem jest okazją, aby, trzymając się metafory 
muzycznej, spotkać wykonawcę, którego „muzy-
ka” rozbrzmiewa we własnej pracy i  myśleniu na 
co dzień. 

Dla mnie takimi wykonawcami byli prof. 
Nancy Andreasen i  Mark Solms. Prof. Andreasen 
to spotkanie z  jej dorobkiem badań dotyczących 
schizofrenii i z jej niesamowitą refleksją nad skut-
kami własnych działań. Prof. Andreasen zmieniała 
oblicze psychiatrii na całym świecie, ale przyjecha-
ła z refleksją, o której mówiła w swoim wystąpie-
niu: „what went wrong”, „co poszło źle” jeśli chodzi 
o  odległe skutki świetnego pomysłu jakim było 
wprowadzenie DSM III. Mark Solms to osoba, 
którego muzyka aktualnie rozbrzmiewa na wielu 
salach konferencyjnych, muzyka łączenia psycho-
analizy, psychodynamiki z neurobiologią umysłu. 
Bardzo aktualna faza rozwoju myśli w naszej dzie-
dzinie. Ale dla innych spośród grona organizato-
rów takimi ulubionymi wykonawcami byli prof. 
Jonathan Shedler mówiący o  dowodach na sku-
teczność psychoterapii psychodynamicznej, Patri-
cia Coughlin mówiąca o ISTDP – Intensywnej Krót-
koterminowej Psychoterapii Psychodynamicznej, 
czy panel poświęcony psychoterapii i  kulturze 
z udziałem profesorów: Agnieszki Graff, Andrzeja 
Ledera i Wojciecha Burszty. Bardzo wyraźnie ten 
element docenienia przekazu zabrzmiał jako pod-
sumowanie dyskusji panelowej z  udziałem Mi-
strzów: dziękujemy, że was mamy, że możemy od 
was czerpać, że nie startujemy od zera – zabrzmiał 
głos z sali. 

A koncert przygotowali i poprowadzili: Zofia 
Milska-Wrzosińska, Renata Moraczewska, Krysty-
na Sosnowska, Anna Król-Kuczkowska, Paweł Ma-
linowski i Cezary Żechowski. n
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Rewolucja w Buffo
Natalia Kukla

W  dniach 10-12 czerwca 2016 odbyła 
się w Warszawie II Międzynarodowa Konferencja 
Naukowego Towarzystwa Psychoterapii Psycho-
dynamicznej (NTPP) “Rewolucja w psychoterapii”. 
Zaproszono wielu znakomitych naukowców, psy-
choterapeutów i  badaczy – aby przybliżyć sobie 
ich osoby zapraszamy do artykułu przewodni-
czącego komitetu organizacyjnego konferencji, 
który opublikowaliśmy w  wiosennym numerze 
“Psychiatry”.

Konferencja od samego początku przykuwała 
uwagę. Wybitni goście wygłaszali często sprzecz-
ne opinie, co ożywiało dyskusję. Nie sposób zasy-
gnalizować wszystkich tematów: prof. Jonathan 
Shedler wypowiadał się w  sposób krytyczny na 
temat badań naukowych nad terapią. Użył stwier-
dzenia, iż nie wniosły one nowych danych, ponie-
waż wnioski z nich wynikające już dawno uzyskał 
w toku długoletniej terapeutycznej praktyki.

Z  jego zdaniem nie zgodziła się dr Patricia 
Coughlin. Przytoczyła przykład badań, które mó-
wiły, iż w terapii osób z depresją początkowo na-
leży uaktywnić mechanizm nagrody. Uznała, że 
ta informacja spowodowała, że rozpoczyna tera-
pię z pacjentami depresyjnymi pytając „co Panu/
Pani sprawia przyjemność?”.

Prof. Mark Solms zaprezentował koncepcję 
świadomego Id i  nieświadomego Ego. Innymi 
słowy twierdził, że założenia Freuda były błędne. 
Emocje, odczuwane są tylko wtedy, kiedy jeste-
śmy świadomi, dlatego z definicji muszą być pro-
cesem świadomym. Natomiast myślenie dąży do 
automatyzacji, najszybciej jak to jest możliwe. Je-
dynie w procesie poznawania nowych informacji 
myślenie pozostaje świadome. Niejako kontynu-

relacje
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relacje

ując wątek świadomego myślenia, prof. Małgo-
rzata Kossut przedstawiła mechanizm neuropla-
styczności oraz zmiany sieci neuronalnych pod 
wpływem śladu pamięciowego.

Kolejnego dnia konferencji, światowej sławy 
psychiatra prof. Nancy Andreasen opowiadała 
o swojej prywatnej drodze do zostania psychiatrą. 
Następnie wypowiadając się z  perspektywy oso-
by, która tworzyła DSM-III, pozostawała krytyczna 
do sposobu patrzenia na pacjenta przez pryzmat 
tej klasyfikacji – twierdziła, że należy powrócić do 
psychiatrii humantycznej, gdzie widzi się całość 
pacjenta i dobrze zna się jego osobę, pozostając 
z  Nim w  relacji. Klasyfikacja taka jak DSM powo-
duje, że zawężamy się do szukania kryteriów. Prof. 
Andreasen postrzegała to jako zagrożenie dla pra-
cy lekarza i poziomu relacji lekarz-pacjent. Stwier-
dziła też, że powoduje to ograniczoną znajomość 
psychopatologii danej osoby. Tłumaczyła, iż rezy-
denci powinni być uczeni nie biernego słuchania, 
a zbierania informacji poprzez wywiad. 

W  dyskusji panelowej z  udziałem polskich 
terapeutów dowiedzieliśmy się, co było z ich per-
spektywy najważniejszym odkryciem czy inspira-
cją w wiedzy na temat terapii.

Prof. Irena Namysłowska powiedziała ważne 
zdanie: „Rodzice są twórcami naszego mózgu, ale 
terapeuci mogą później go zmieniać”. Prof. Bog-
dan de Barbaro poruszył temat antypsychiatrii, 
która przypomniała lekarzowi o tym, iż nie jest Bo-
giem. Wspomniał także, iż jego utytułowanie jest 
momentami problematyczne, gdyż nie zawsze 
jest traktowany jak człowiek. Terapeuci byli zgod-
ni, że najważniejsza w pracy jest ciekawość, o któ-
rą przy dość długim stażu pracy trzeba walczyć 

Emocje, odczuwane są tylko wtedy, kiedy je-
steśmy świadomi, dlatego z definicji muszą być 
procesem świadomym. Natomiast myślenie dąży 
do automatyzacji, najszybciej jak to jest możliwe. 
Jedynie w procesie poznawania nowych informa-
cji myślenie pozostaje świadome.

Klasyfikacja taka jak DSM powoduje, 
że zawężamy się do szukania kryteriów 
i postrzegała to jako zagrożenie dla pracy 
lekarza i poziomu relacji lekarz-pacjent.

“Jaka byłaby odpowiedź na py-
tanie kim jesteś, gdyby w Twoim 
umyśle nie było żadnej myśli?”.

i trzeba ją pielęgnować. Prof. Namysłowska stwier-
dziła, że dobry terapeuta umie zadbać o  siebie, 
w tym o tak przyziemne sprawy jak wygodny fotel.

Zofia Milska-Wrzesińska mówiła o  dwóch 
błędach: pracy bez planu i  pracy z  nadmiernie 
sztywnym planem, a także o umiejętności wejścia 
„w buty pacjenta”. Wreszcie Wojciech Eichelberger 
opowiadał o  swojej fascynacji kontrowersjami, 
“troublemakerami psychiatrii”. Ale także o  fascy-
nacji zen i  przytoczył pytanie zadane mu przez 
jego nauczyciela: “Jaka byłaby odpowiedź na py-
tanie kim jesteś, gdyby w Twoim umyśle nie było 
żadnej myśli?”.

Wykład dr Patricii Coughlin opisywał prak-
tyczne aspekty dotyczące głębokiej zmiany w In-
tensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dy-
namicznej. Zajście zmiany w  toku tej terapii jest 
możliwe gdy… pacjent znajduje się na odpowied-
nio wysokim poziomie niepokoju. Przedstawiała 
tę metodę jako wysoce skuteczną i podkreślała, że 
mniejszy odsetek pacjentów rezygnuje z tej formy 
terapii. Wykład był zilustrowany niezwykle cieka-
wym nagraniem sesji terapeutycznych.

Podsumowując, konferencja okazała się na-
prawdę interesująca, mam nadzieję, że przekona-
łam czytelników, iż warto rozważyć uczestnictwo 
w kolejnej edycji…n

Zdjęcie: Katarzyna Kowalska
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REfleksjeMiędzy psychiatrią, 
psychoterapią  
a psychologią kultury
Zenon Waldemar Dudek 

W  dniach 10-12 czerwca 2016 r. w  War-
szawie odbyła się konferencja pt. „Rewolucja 
w  psychoterapii” organizowana przez Naukowe 
Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej. 
Ponieważ dotykała ona problemów zdrowia psy-
chicznego i terapii, ale także kultury, postaram się 
krótko nawiązać do jej programu. Przyjechali na 
nią psychiatrzy i  psychoterapeuci z  Europy i  dal-
szych zakątków świata. Obok oczywistości, takich 
jak to, że efekty leczenia osób ze schizofrenią są 
lepsze, kiedy obok farmakoterapii stosowana 
jest psychoterapia, można było na tym ważnym 
spotkaniu środowiska terapeutycznego usłyszeć 
ważne i  inspirujące wieści ze świata psychotera-
pii. Każda z zaproszonych osób z zagranicy, prof. 
Nancy Andreasen, dr Patricia Coughlin, prof. Jona-
than Shedler, prof. Mark Solis, robiła wrażenie na 
uczestnikach, którzy spotkali ich po raz pierwszy. 
Ciekawa była sesja z  udziałem nestorów polskiej 
psychoterapii, którzy przedstawili w odrębnej sesji 
swoje doświadczenie terapeutyczne. Ich bogate 
w konkretne przykłady wypowiedzi budziły szacu-
nek, czasem podziw, ale też uczucie wdzięczności, 
że nowe pokolenie terapeutów ma do kogo się 
odwoływać, budując polską drogę psychoterapii. 

Duże emocje w dyskusji wywołały głosy pre-
legentów wywodzących się spoza środowiska 
terapeutycznego: antropologów, historyków kul-
tury i  kulturoznawców, którzy zajęli się tematem 
relacji psychoterapii z  kulturą. I  to był według 
mnie diagnostyczny wątek konferencji. Po pierw-
sze, emocjonalna dyskusja, w  której brała udział 
cała sala, wykazała, że środowisko psychoterapeu-
tyczne w dyskusji o zjawiskach kultury stawia do-
piero pytania podstawowe. 

Po drugie, zaznaczony był dystans w  zakre-
sie znajomości tematu, jaki dzieli przedstawicieli 
nauk o  kulturze, czyli mówiąc w  uproszczeniu 
współczesnych humanistów, od przedstawicieli 
psychoterapii, dla których ważną aspiracją jest 
uznanie ich działalności jako „naukowej”. Czyżby 
psychoterapia chciała iść w  ślad za medycyną, 
która przestała się interesować naukami humani-
stycznymi? Czy czeka nas zupełne zerwanie związ-
ków psychoterapii z filozofią? 

Pogłębiona analiza kulturowych uwarunko-
wań metod, celów i zadań psychoterapii z udzia-
łem filozofów kultury, antropologów, językoznaw-
ców, jest dziś ze zrozumiałych względów bardzo 
trudna. Dialog utrudnia fakt, że odkąd psycholo-
gia została włączona na grupy nauk społecznych, 
a  psychoterapię usiłuje się wpisać w  model „Evi-
dence Based Therapy” (EBT), to zaczyna brakować 
języka wspólnego dla psychologii, psychoterapii 
i filozofii.

Co więcej – jeżeli psychoterapia zamierza 
budować swą wiarygodność w  oparciu o  model 
EBT, to rozważanie kulturowego kontekstu te-
rapii wydaje się absurdalne. Sytuacja przypomi-
na polemiki z  okresu antypsychiatrii pół wieku 
temu, kiedy próba zwrócenia uwagi na społeczne 
uwarunkowania i  społeczne rozumienie chorób 
psychicznych skończyła się porażką zwolenni-
ków myślenia środowiskowego. Patrząc na moją 
drogę życiową, w której byłem aktywny zarówno 
w sferze terapii biologicznej, jak i psychologicznej, 
cieszył mnie fakt wstępnego, ale jednak realne-
go dialogu rzeczników przyrodniczego i  huma-
nistycznego podejścia do terapii. I  tak w  trakcie 
konferencji potrafili się jednak porozumieć przed-
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Zdjęcie: Witold Szuk

w  zakresie światowego zdrowia psychicznego 
musi doprowadzić do zwiększenia atrakcyjności 
teorii i metod integralnych, a nie wyłącznie metod 
biologicznych. Leczenie zintegrowane oddziałuje 
na wszystkie lub więcej niż jedną sferę aktywno-
ści człowieka: psychiczną, fizyczną, społeczno-
-relacyjną (przywrócenie cierpiącego do grupy 
społecznej) oraz duchową (kulturową). Psychiatria 
i psychoterapia w dobie kryzysu cywilizacyjnego 
muszą nie tylko ze sobą w parze współpracować, 
ale mieć świadomość czynnika społecznego i kul-
turowego.

Czy psychoterapia i psychiatria potrafią wyjść 
naprzeciw zjawiskom kultury globalnej i  prze-
jawom kryzysu cywilizacyjnego? Czy szkolenie 
psychoterapeutów i psychiatrów w Polsce odpo-
wiada na wyzwania, jakie cywilizacja i przemiany 
społeczne stawiają naszemu społeczeństwu? 

Patrząc z  perspektywy trzydziestu lat pracy 
zawodowej, nie mam wątpliwości, że psycho-
terapia i  psychiatria potrafią służyć pacjentom. 
Mówiąc ściślej, to konkretni lekarze i  konkretni 
terapeuci oraz dobrze zorganizowane placówki 
i kompleksowe programy pomagają osobom cier-
piącym, realizując misję, jaką jest terapia, czy to 
zorientowana biologicznie, czy humanistycznie.  

Jak już pisałem wyżej, jako terapeuci i lekarze 
działamy w  czterech płaszczyznach, choć spe-
cjalizujemy się w  wybranych: biologicznej, psy-
chologicznej, społecznej i kulturowej. Każdy spór 
między „a” i „b” czy „b” i c” jest tylko wstępem do 
ogarnięcia całego spektrum, w którym obok ciała, 
psychiki, relacji społecznych, uczestniczy jeszcze 
czynnik „d”– kultura, jej wzorce i  wartości. Moim 
zdaniem, kiedy już czynnik „a”, czyli mózgi i czyn-

stawiciele psychiatrii biologicznej (N. Andreasen), 
psychiatrii klinicznej, psychoanalizy i neuronauki 
(M. Solms), psychoanalizy i  naukowego podej-
ścia do psychoterapii (J. Shedler), psychologii 
klinicznej, psychoanalizy i  psychoterapii krótko-
terminowej (P. Coughlin). Uczestnicy konferencji 
potrafili się odnaleźć w  poszczególnych głosach 
zaproszonych prelegentów z  poczuciem, jak są-
dzę, porozumienia i możliwości dalszego dialogu, 
zwłaszcza że punktem odniesienia była praktycz-
na pomoc pacjentom.  

Taki dialog metod, teorii i  perspektyw, 
zwłaszcza w odniesieniu do psychiatrii, a nie tylko 
psychoterapii, zasługuje na kontynuację i pogłę-
bienie. Związki problemów psychoterapii z kultu-
rą są oczywiste: anoreksja i bulimia, uzależnienia 
od nowych technologii, osobowość borderline, 
zaburzenia narcystyczne jako czynnik adaptacji/
dezadaptacji do kultury maniakalnej itp. 

Powraca jednak pytanie, czy psychoterapia, 
a  tym bardziej psychiatria, są przygotowane do 
dialogu z naukami o kulturze? Kiedy słyszę od pa-
cjentki, że kolega psychiatra daje przed badaniem 
do wypełnienia skalę depresji i po kilku minutach 
rozmowy wydaje zlecenie na kurację i podobnie 
postępuje na wizycie kontrolnej, zastanawiam się, 
czy my wykonujemy ten sam zawód, czy to są już 
odrębne dyscypliny? Czy my żyjemy w tej samej 
kulturze terapeutycznej, czy w dwu odrębnych? 

Kryterium nowych podziałów w  psychiatrii 
z  dużym prawdopodobieństwem może stać się 
kryterium finansowe. To kryterium będzie fawo-
ryzowało te teorie, które będą niosły największe 
zyski i  będą miały największe poparcie społecz-
ne. Z moich analiz wynika, że narastanie kryzysu 
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refleksje

nik „b”, czyli sfera psychiczna są dość dobrze roz-
pracowane, zaś czynnik „c” (więzi społeczne) rów-
nież potrafimy badać i opisywać, przychodzi pora, 
aby poświęcić większą uwagę temu czwartemu 
czynnikowi – kulturze. Nie chodzi jednak o to, aby 
z nową wiedzą przejść na pozycje antropologii i fi-
lozofii kultury, zapominając o  jednostce, ale aby 
pozostać z  drugim człowiekiem w  relacji pozio-
mej, podmiotowej, jak uczył tego z biologicznym, 
klinicznym, ale i filozoficznym uzasadnieniem An-
toni Kępiński.  

Nowoczesny świat technologii zaczął być od-
bierany przez nowe pokolenia jako cudowny raj, 
w  którym ludzkie potrzeby mogą być nieograni-
czone i w nieograniczonym stopniu zaspokojone. 
W  tej „maniakalnej” perspektywie nie tylko naj-
słabsi, ale też ludzie utalentowani muszą często 
uruchamiać mechanizmy natręctw i  kompulsji, 
wpadać w stany paniki, albo objadać się dla rozła-
dowania napięcia lub zapełniać pustkę psychicz-
ną zakupami, które są im niepotrzebne.

W  cywilizacji sukcesu ludzie nie mają stabil-
nego centrum psychicznego. Ich podstawowa ak-
tywność polega na reagowaniu na bodźce z oto-
czenia, kierują się skrajnościami, a to oznacza stały 
kryzys. Kobiety i mężczyźni uciekają się do rady-
kalnych rozwiązań: chcą się głodzić, aby utrzymać 
stabilność wizerunku własnej osoby w  oparciu 
o  wizerunek ciała i  kontrolę popędów, naruszają 
swoje i cudze granice psychicznie, aby rozładować 
frustrację, bo nie potrafią zarządzać swoimi emo-
cjami i  impulsami. Przebywanie w  świecie utopii 
na chwilę zwalania z frustracji, ale wtedy wypada 
się z wyścigu do sukcesu na boczny tor. 

Możliwości pozytywnych zmian w psychiatrii 
w  kierunku humanistycznego odrodzenia, które 
wesprze zainteresowanie psychiatrii psychologią 
i kulturą, jest wiele. Ale najpierw czeka psychiatrię 
kryzys. Kryzys systemu wiary w tabletkę i receptor. 
Ta wiara w  kategoriach epistemologicznych jest 
redukcjonizmem poznawczym prowadzącym, na 

zasadzie paradoksu, do magicznego myślenia i na-
iwnych teorii rzeczywistości. Receptor nie jest bar-
dziej rzeczywisty niż obyczaj lub rytuał społeczny, 
który nakazuje dorosłym, aby dokonali inicjacyj-
nego namaszczenia młodzieży do roli dorosłego. 
Jeśli takiego rytuału nie ma, to podanie sertrali-
ny niewątpliwe zredukuje lęk przed sytuacjami 
trudnymi, ale samego rytuału przejścia do etapu 
człowieka dorosłego nie zastąpi. Inny tradycyjny 
rytuał nakazuje z  czcią pochować zmarłą osobę, 
a jeszcze inny przenieść pannę młodą przez próg 
do nowego domu. Nie będę dowodzić, że brak 
tych rytuałów, ich odwrócenie lub znaczeniowa 
degradacja musi znaleźć odzwierciedlenie w psy-
chice nowego pokolenia. W drodze do dorosłości 
ich psychika wytwarza własne, spontaniczne rytu-
ały, które my psychiatrzy, często zbyt pochopnie, 
nazywamy objawami choroby. Mając ograniczony 
obraz człowieka i wąską „patologizującą” interpre-
tację świata, zobaczymy własne myśli i diagnozy, 
skądinąd słuszne, ale człowiek, którego leczymy, 
będzie od nas daleko.  

Pozwoliłem sobie w  tym felietonie na wy-
cieczkę w  psychologiczne spojrzenie na kulturę, 
której wymiar jest niewątpliwie obecny w naszej 
psychiatrycznej i  psychoterapeutycznej pra-
cy. Bodźcem do takiej refleksji była konferencja 
„Rewolucja w  psychoterapii”. Mimo skromnych 
warunków, teatr Buffo był dobrym miejscem na 
rozmowę o  znaczeniu psychoterapii w  dzisiej-
szym świecie. Można było pomyśleć, że jesteśmy 
w  teatrze, a  ludzkie życie to przecież teatr, gra 
wyobraźni, idei, teorii naukowych i  różnych spo-
sobów poruszania się po rzeczywistości. Nasze 
myśli i działania rozgrywają się niejednokrotnie na 
granicy snu i  jawy, prawdy i  fałszu, ciała i psychi-
ki, życia wewnętrznego i  społecznego, ideologii 
i polityki, normy i patologii, empatii i nieczułości. 
Ludzka psyche uczestniczy w nieustannym dialo-
gu z kulturą, która językiem symboli i obrazów te 
dramaty opisuje. I  my, psychiatrzy i  psychotera-
peuci, próbujemy to wszystko jakoś zrozumieć. n
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RELACJE
podsumowanie
Maciej Matuszczyk

45 Zjazd Psychiatrów 
                   Polskich

45 Zjazd Psychiatrów Polskich odbył się w Między-
narodowym Centrum Kongresowym w Katowicach w dniach 
16-18 czerwca 2016. Organizatorem merytorycznym Zjazdu 
był Oddział Śląski PTP pod naukowym nadzorem Prof. Ireny 
Krupka-Matuszczyk. Za organizację techniczną odpowiadała 
firma Medforum Sp. z o.o.

Walne Zgromadzenie Delegatów PTP, które miało się od-
być 15 czerwca, przesunięto na 27 września. Wobec rezygnacji 
kol. Bartosza Łozy, w czasie Walnego Zgromadzenia zostanie 
wybrany Prezes i Zarząd PTP na kadencję 2016-2019 oraz Pre-
zes Elekt. 

Sesję inauguracyjną Zjazdu prowadzili: Przewodnicząca 
Rady Naukowej Prof. Irena Krupka-Matuszczyk, Prezes ZG PTP 
Prof. Andrzej Rajewski oraz Przewodniczący Komitetu Orga-
nizacyjnego Dr Maciej Matuszczyk. W trakcie tej sesji zostały 
wręczone nagrody PTP:

Wykład plenarny: “ Adolescent Mental Health in Europe. 
Can suicide be prevented?” wygłosiła Past-Prezydent Europej-
skiego Towarzystwa Psychiatrycznego (EPA) Prof. Danuta Was-
serman.

Inauguracji towarzyszył występ orkiestry górniczej, a  po 
jej zakończeniu pokaz talentu wokalnego i tanecznego dał Ze-
spół Pieśni i Tańca Śląsk.

W  kolejnych dniach wykłady na sesjach plenarnych wy-
głosili: prezydent World Psychiatric Association Prof. Dinesh 
Bhugra („Psychiatry in the 21st century”) oraz prezydent Euro-
pean Psychiatric Association Prof. Wolfgang Gaebel („ICD-11: 
Concepts, Methodologies, Current Status”).

Większość wykładów dotyczyła kwestii klinicznych, ale 
podczas konferencji i  szkoleń były też sesje poruszające te-
maty spoza głównego nurtu dyskusji, takie jak: nałogi beha-
wioralne, zagłada chorych psychicznie, psychiatria sądowa, 
psychiatria wojskowa, antropologia filozoficzna, architektura 
szpitali psychiatrycznych. Kilka sesji poświęconych było psy-
chiatrii środowiskowej, seksuologii oraz zależnościom psy-
chiki i  odżywiania. Wspominano także i  uhonorowano doro-
bek nauczycieli polskiej psychiatrii. Miały miejsce projekcje 
dwóch filmów: “Walka z  szatanem” oraz “Once upon a  time”, 
po których odbyła się żywa dyskusja. Dzięki konferencji pra-
sowej informacje o problemach poruszanych podczas Zjazdu, 
a w szczególności trudnej sytuacji polskiej psychiatrii, znalazły 
się w mediach. 

W  Zjeździe aktywny udział brali konsultanci krajowi 
w dziedzinie psychiatrii, psychiatrii dzieci i młodzieży, psycho-
logii klinicznej i  seksuologii. Własne sesje miały sekcje: Hip-
nozy, Kształcenia Specjalizacyjnego, Psychiatrii Biologicznej, 
Psychiatrii Dzieci i  Młodzieży, Psychiatrii Sądowej, Psychiatrii 
Środowiskowej i Rehabilitacji oraz komisje: ds. Kultury i Sztuki 
oraz ds. Autyzmu działająca przy Sekcji Naukowej Psychiatrii 
Dzieci i Młodzieży. Odbyła się też sesja w ramach Lubelskich 
Spotkań Naukowych.

n  Nagroda im. Wojciecha Moczulskiego  
dla Kol. Rafała Jaeschke oraz Kol. Łukasza 
Muldner-Nieckowskiego za wybitne walory 
rozprawy doktorskiej z dziedziny psychiatrii.

n  Nagroda im. Andrzeja Piotrowskiego  
dla Kol. Marii Pałuby za szczególne zasługi 
w rozwoju środowiskowych form leczenia 
i opieki dla dzieci, młodzieży i dorosłych 
z zaburzeniami psychicznymi w Polsce.

n Nagroda im. Stefana Ledera  
dla Kol. Ryszarda Izdebskiego za prace ba-
dawcze i projekty z dziedziny psychoterapii 
ze szczególnym uwzględnieniem tych, które 
mają na celu poszerzenie jej społecznego 
zasięgu.
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Patronaty nad Zjazdem objęli: Minister Zdrowia, Prezes 
Naczelnej Izby Lekarskiej, Wojewoda Śląski, Rektor Śląskiego 
Uniwersytetu Medycznego i Prezydent Miasta Katowice. Pa-
tronatów medialnych udzieliły: portale EdukacjaMedyczna.pl 
i Psychiatria.pl, czasopisma: Psychiatra, Psychiatria i Psycholo-
gia Kliniczna oraz Świat Medycyny i Farmacji.

Zjazd nie byłby możliwy bez udziału partnerów. W zjeź-
dzie udział wzięło 30 firm farmaceutycznych, 4 wydawnictwa 
oraz 4 firmy reprezentujące inne branże. 

Na stronie serwisu Zjazdu: http://ptp2016.medforum.pl  
dostępne są do pobrania certyfikaty uczestnictwa oraz pa-
miętnik konferencyjny w postaci pdf.

Zjazd zakończył się sukcesem. Stało się tak dzięki znako-
mitej współpracy Komitetu naukowego i  organizatora oraz 
wspaniałemu miejscu kongresu jakim jest Międzynarodowe 
Centrum Kongresowe (MCK). Kolejny 46 Zjazd PTP odbędzie 
się w 2019 roku w Szczecinie. 

Zjazd Psychiatrów Polskich 
2016 w liczbach:

n 2300 zarejestrowanych  
uczestników

n 110 sesji wykładowych,  
w tym 6 sesji satelitarnych

n 7 sesji warsztatowych, 
    3 sesje posterowe

n 1 konferencja prasowa

n 553 abstrakty

n 10 sal wykładowych i warsztato-
wych 

n 1400 m2 przeznaczonych  
dla wystawców.

Mój
pierwszy 
Zjazd 
Janina Sonik
| Warszawa

Oby mój pierwszy Zjazd Psychiatrów Polskich nie był 
ostatnim! Dopiero post factum okazało się, że trzeba było się 
przygotować i wcześniej wybrać sesje, na których człowieko-
wi zależy. W przeciwnym wypadku każdego mógł łatwo do-
paść chaos motywacyjno-organizacyjny. Niestety, ominęło 
mnie kilka sesji, w których z perspektywy czasu chętnie bym 
uczestniczyła. Szczególnie, że błyskawicznie wyszło na jaw, że 
nie tylko program jest ogromny, ale i  samo centrum konfe-
rencyjne oraz sale wykładowe są ogromne (w  jednej z nich 
stał samochód), a wszędzie spotykamy znajomych. W dodat-
ku, w tle panował powszechny entuzjazm związany z mecza-
mi EURO.  

Uczestnika Zjazdu wchodzącego do Centrum Kongre-
sowego atakował jarmarkowo-biesiadny klimat, którego wy-
mowa była bliska napisu u  bram piekła: „porzućcie wszelką 
nadzieję”…, że to zjazd naukowy. Lawirując między papugą 
arypiprazolu, grupką znajomych, a  fontanną z  czekolady, 
trudno było zachować powagę i skupienie. Czy jest nad czym 
rozpaczać? Takie są prawa rynku i  socjologii. Zjazd PTP jest 
możliwy dzięki sponsorom. Jest też wartościowym wydarze-
niem towarzyskim, okazją do spotkania dawno niewidzia-
nych znajomych, poznania psychiatrów z  innych ośrodków; 
także autorytetów. 

Arcybogaty program odzwierciedlał wielość nurtów 
i kontekstów w psychiatrii. Przykładem niech będzie wykład 
dr Łukasza Cichockiego, który przedstawiał swoją pracę za-
inspirowaną „terapią awatarem”, stworzoną i  opisaną przez 
Juliana Leffa. Terapia awatarem polega na stworzeniu na 
ekranie komputera wirtualnej twarzy – maski, jaka reprezen-
tuje treści wypowiadane przez halucynacje słuchowe pacjen-
ta, który wchodzi z nimi w dialog. Dr Cichocki nie mając do 
dyspozycji odpowiednich narzędzi informatycznych, zachęcił 
pacjenta, by stworzył w glinie twarz, która następnie odbita 
w papier mâché przybrała postać maski wizualizującej oma-
my słuchowe. Odbył się cykl sesji, podczas których terapeut-
ka udzielała masce głosu.  

I jak tu nie kochać swojej pracy, jeżeli po wykładzie far-
makoterapii w OCD, a przed wykładem o dysocjacji, trafia się 
na coś tak oryginalnego i inspirującego? n
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Głód kultury
Iwona Grobel
| Psychomedica, Warszawa

Do Katowic jechałam z bijącym sercem, bo już w pierw-
szym dniu 45 Zjazdu Psychiatrów Polskich miała się odbyć in-
auguracyjna sesja nowo powstałej Komisji ds. Kultury i Sztuki 
PTP, której jestem członkiem. Chciałam też zobaczyć Katowice 
po latach, a prognozy pogody zapowiadały burze. Tymczasem 
miasto przywitało mnie słońcem, a  organizatorzy zadowolili 
miejscem Zjazdu – Międzynarodowym Centrum Kongreso-
wym, z infrastrukturą dającą uczestnikom prawdziwy komfort. 
Pierwszy raz nie musiałam stać w żadnej kolejce; chyba że na 
własne życzenie, jak w tej, co ustawiła się przed podpisującym 
książkę prof. J. Vetulanim. 

Wiedziałam, że sesji będzie dużo, jednak dopiero spoj-
rzenie na program uświadomiło mi to w pełni. Wielość i  róż-
norodność tematyczna wystąpień była imponująca. I tu serce 
zabiło mi znów mocniej. Ucieszyło się bowiem z  obecności 
w programie aż kilku sesji na temat wpływu tego, co i jak jemy 
na samopoczucie i zachowanie człowieka, a przede wszystkim 
na temat znaczenia w powstawaniu i przebiegu zaburzeń psy-
chicznych tego, co dzieje się w naszych jelitach. A tematyka ta, 
także z  powodów osobistych, pochłania mnie od dłuższego 
czasu. Określenia: bariera jelitowa, mikrobiota, dysbioza czy 
psychobiotyki zagościły w mojej głowie na dobre. Widząc więc 

takie tytuły wystąpień jak: „Nutripsychiatria”, „Psychiatria meta-
boliczna” czy „Dieta dla mózgu” uradowałam się bardzo. Byłam 
na wszystkich. Warto było. 

Ale, jak to w życiu bywa, nie obyło się bez tzw. nerwów. 
Otóż na miejscu okazało się, że dla sesji wspomnianej wyżej 
Komisji Kultury wyznaczono niewielką, żeby nie powiedzieć 
małą salę. Zamurowało mnie, gdy stanęłam w jej progu. „Jak 
można było wątpić, że na tak ciekawy warsztat, z takimi oso-
bistościami jak znana i  ceniona aktorka i  reżyserka Krystyna 
Janda, zdobywczyni Polskiej Nagrody Filmowej Orzeł 2016 
reżyserka Kinga Dębska oraz popularna blogerka Mika Dunin, 
przybędzie wielu zainteresowanych?” – pomyślałam. Krzesła 
zajęto wszystkie i  tak wiele osób stało pod ścianami, że spo-
tkanie trzeba było kontynuować przy drzwiach otwartych, aby 
licznie zgromadzeni przed salą też mogli wszystkiego wysłu-
chać. Szybko przestałam się martwić. Śmiało mogę teraz mó-
wić, że na naszą sesję publiczność waliła drzwiami i oknami.

I  tak, wszystko się udało – Katowice ładne, deszcz nie 
padał, na temat osi jelitowo-mózgowej wiedzę pogłębiłam, 
a  w  trakcie warsztatu, który miałam zaszczyt i  przyjemność 
współorganizować, sala pękała w szwach. n

Zdjęcie: Iwona Gradkowska-Kosmala
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Wesołe 
miasteczko
Anna Trzcińska
| Katowice

„Dlaczego chaos zawsze wygrywa z porządkiem? Bo jest lepiej 
zorganizowany” – te słowa Terry’ego Pratchetta wybitnie kojarzą mi się 
z tegorocznym jubileuszowym 45 Zjazdem Psychiatrów Polskich. Z cha-
osu tematycznego, bo trudno nie nazwać chaosem tak multimodalnego 
przedsięwzięcia, jakim była tegoroczna konferencja, trudno było w ogóle 
wyłonić jakikolwiek motyw przewodni, choć dominować miały w ogól-
nym rozumieniu aspekty humanistyczne i środowiskowe: „Człowiek i ro-
dzina a zdrowie psychiczne”.

Organizatorzy zadbali o  różnorodność tematyczną, uwzględniając 
prezentację zarówno nowych spojrzeń na stare tematy, jak włączenie 
neurolingwistyki w  dialog terapeutyczny, komórki macierzyste w  psy-
chiatrii czy markery peroksydacji lipidów w ChAD i odwrotnie – stosunek 
doświadczenia względem tego, co w psychiatrii jest state of the art. I tak, 
niezwykle cenne wydawały się opinie ekspertów w tematyce genetyki 
zaburzeń neurorozwojowych, bezpieczeństwa farmakoterapii czy rozwi-
jającej się szczególnie w ośrodku śląskim telepsychiatrii. Spośród tema-
tyki prezentowanej przez prelegentów, zasadniczo wszystko wydawało 
się ważne, na swój sposób ciekawe i rozwijające. Jako młody psychiatra – 
niczym dziecko w wesołym miasteczku, z wielkim trudem dokonywałam 
wyborów, z żalem godząc się na, wciąż skądinąd ludzką, nieumiejętność 
bilokacji.

Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się sesje poświęcone sek-
suologii i psychopatologii stanu zakochania, tzw. „psychiatria pod krawa-
tem i na obcasach”, wystąpienia dotyczące przejawów agresji i terroryzmu 
w  ujęciu także społecznym. Jedyna sesja dotycząca zespołu natręctw, 
w której niezmiernie ciekawa część dotycząca OCD i paranoi przyciągnę-
ła tak wielu chętnych, że problemem okazały się sztywne ramy czasowe 
i lokalowe. Niemniej bogate w treści i niejako dowodzące coraz to bar-
dziej wszechstronnie pojmowanej w dzisiejszych czasach opieki psychia-
trycznej w Polsce, pojawiły się zagadnienia związane z pielęgniarstwem 
oraz arteterapią, a także historią psychiatrii polskiej. Bardzo interesująca 
była sesja poświęcona nutripsychiatrii, mająca za zadanie powiązać po-
zornie odległe od siebie zagadnienia psychiatryczne w schizofrenii i de-
presji z kondycją jelitowej flory, czy nadwrażliwością jelitową. Tematyka 
wykładów nie ominęła zagadnień psychiatrii sądowej i wojskowej, także 
psychoterapii i problematyki LGBT. Ogromnie ciekawe były doniesienia 
dotyczące terapii baklofenem w zespole zależności alkoholowej oraz roz-
ważania na temat stosowania elektrowstrząsów. Z  perspektywy osoby 
specjalizującej się, bardzo cenne okazały się rozważania na temat depre-
sji lekoopornej oraz specyfiki stanów mieszanych, szeroko dyskutowane 
w ramach wykładów i w kuluarach. 

Wrażenie chaosu towarzyszące samemu przeglądaniu programu 
konferencji świadczy o  tym, jak wiele dzieje się w  polskiej psychiatrii 
w ostatnich latach, jak szeroko sięga myślenie psychiatryczne i jak wiele 
zjawisk społeczno-kulturowych zyskuje interpretacje. Zatem, być może, 
wrażenie chaosu jest złudzeniem pojawiającym się w zetknięciu z szero-
ką perspektywą na styku wielu dziedzin? n Zd
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Seksuologia 
w godzinach 
porannych
Małgorzata Dosiak
| Katowice

Katowice już po raz trzeci w  swojej historii gościły 
uczestników Zjazdu Psychiatrów Polskich. Jak napisała w pa-
miętniku zjazdowym Pani Profesor Irena Krupka-Matuszczyk: 
„obecnie Katowice to już nie miasto przemysłowe, ale no-
woczesna siedziba instytucji naukowych, biznesowych oraz 
kulturalnych…”. Faktycznie, nowo otwarte Międzynarodowe 
Centrum Kongresowe (MCK) okazało się miejscem bardzo 
dobrym dla spotkania naukowego o tak dużej randze. Sprzy-
jająca pogoda pozwoliła na spacer po terenach dawnej ko-
palni Katowice, obecnie to Strefa Kultury, gdzie, poza MCK 
z trawiastym dachem i fantastycznym widokiem na panora-
mę miasta, jest nowa siedziba Narodowej Orkiestry Polskie-
go Radia, nowe Muzeum Śląskie oraz symbol miasta – hala 
widowiskowo-sportowa „Spodek”, wszystko w  porze nocnej 
pięknie oświetlone. 

Z  części naukowej zjazdu wybrałam sesje związane 
z  tematyką seksuologiczną – postępy w  seksuologii, miłość 
nie wszystko wybaczy, zdrowie psychiczne i seksualne osób 
nieheteronormatywnych. Każda ciekawa, nowatorska, z wy-
czerpującym przedstawieniem zagadnień. Moderujący jedną 
z  sesji dr hab. Michał Lew-Starowicz zauważył, że wszystkie 
spotkania o tej tematyce są w godzinach porannych; z przy-
mrużeniem oka mogło to być poddane analizie... Na piątko-
wej sesji o  postępach w  tej dziedzinie wiedzy zabrakło dla 
chętnych miejsca, nie przeszkadzało to jednak w  uważnym 
słuchaniu, zadawaniu pytań i  dyskusji. W  sobotę zaprezen-
tował swoje osiągnięcia zespół profesora Marka Jaremy, jak 
stwierdziła przed swoim wystąpieniem dr Justyna Holka-
-Pokorska – tylko jeden z wykładowców sesji poruszających 
aspekty seksualne to kobieta. Może to zachęci uczestniczki 
Zjazdu do aktywniejszego wejścia w rolę wykładowczyń na 
następnym naszym spotkaniu? n

Katowice, miejsce mojego pierwszego
XXX Zjazdu Psychiatrów Polskich
i ostatniego (jak dotąd) XLV.
Minęło tylko 46 lat, gorzkich.

My inni, Psychiatria inna.
Profesorowie też. To już nie starsi koledzy i nauczyciele.
To VIPowie, co nie jadają z nami, 
kapłani z wielkimi mózgami w słabym ciele.

Pamiętam z XXX Zjazdu
„Wieczór przy świecach”, a w czasie niego
najstarsi i najwybitniejsi wspominali
swe pierwsze kroki powołania swego.

W kontaktach z nami, adeptami, 
aureol nie potracili.
Na zawsze został mi ich obraz,
jacy byli przyjacielscy, zwyczajni, mili.

Katowice 
moich 
Zjazdów
Wojciech Rottengruber
| Rumia
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Zjazd 
jak olimpiada
Dorota Chojnowska-Balcerzyk
| Grupa Synapsis ,Warszawa

Miejsce konferencji imponowało, ale sale do dużych wykładów 
były… za duże. Ich spore rozmiary utrudniały kontakt z prowadzącym. 
Pomimo dużej liczby uczestników spotkań, można było odnieść wraże-
nie, że w sali jest bardzo mało osób. Z kolei mniejsze sale często okazy-
wały się… za małe, gdy zainteresowanie tematem przewyższało moż-
liwości akomodacyjne pomieszczeń. Problemem był powszechny brak 
dyscypliny wśród prowadzących. Wykłady przedłużały się, zachodziły 
na przerwy, a  na pytania czy dyskusje nie starczało czasu. Brakowało 
go również na swobodną wymianę opinii przy kawie, bo już zaczynał 
się następny wykład. Na organizacyjny plus należy zaliczyć urozmaico-
ne i  smaczne jedzenie, które było tak serwowane, że nie tworzyły się 
kolejki. W  przerwie obiadowej natomiast chyba wszystkich zauroczył 
występ zespołu Śląsk.

Schizofrenia pochodzi z jelita?
Do przyjazdu przekonała mnie seria wykładów o nutripsychiatrii. 

To fascynujący temat, gdyż żywienie jest bardzo ważnym elementem 
leczenia pacjentów psychiatrycznych. Sama korzystam z  tej wiedzy, 
również dla własnego zdrowia i  dobrego samopoczucia. Niedawno 
ukończyłam studia podyplomowe z psychodietetyki i (w poczuciu nie-
dosytu wiedzy) ciągle szukam informacji o wpływie żywienia na zdro-
wie psychiczne i nie tylko. 

Wszystkie sesje z nutriipsychiatrii okazały się bardzo interesujące, 
ciekawie i profesjonalnie zaprezentowane. Wybitnie dobre były wykła-
dy prof. Lucyny Ostrowskiej oraz dr hab. Hanny Karakuły-Juchowicz, 

Na wyjazd do Katowic zdecydowałam się 
w ostatniej chwili. Nie byłam bowiem pewna, 
czy w ogóle jest sens jechać na tego rodzaju 
konferencję. Zjazd Psychiatrów Polskich jest ni-
czym olimpiada: odbywa się raz na kilka lat i jest 
ogromną imprezą z wieloma wydarzeniami, roz-
grywającymi się jednocześnie. To mnie trochę 
odstręcza, gdyż preferuję bardziej kameralną 
atmosferę.
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a  przekazywana wiedza – nowa i  rozwijająca, jak np. w  przypadku 
znaczenia mikrobioty i nadwrażliwości pokarmowych w powstawaniu 
zaburzeń psychicznych. Padło interesujące pytanie, czy schizofrenia 
zaczyna się w jelicie? Wydaje się, że coś jest tu na rzeczy w kontekście 
nadwrażliwości na gluten, przesiąkliwego jelita i zaburzenia osi jelito-
wo-mózgowej. Okazuje się, że wśród chorych na schizofrenię stwierdza 
się większy odsetek chorych na celiakię oraz nadwrażliwość na gluten 
i  mleko, niż w  generalnej populacji. Również zapalna teoria depresji 
wiąże celiakię z  przesiąkliwym jelitem i  nadwrażliwością IgG zależną. 
Zatem celowana diagnostyka dietetyczna i zastosowanie odpowiedniej 
diety może pomóc w leczeniu depresji. 

Co smakuje mózgowi?
Popołudniowy blok na temat etyki i  deontologii pozostawił we 

mnie przekonanie, że kodeksy są bardzo zawiłe i wzajemnie sobie prze-
czą. Potrzebne są dalsze prace, aby kodeksy były spójne. Ciekawa była 
analiza konkretnych przypadków. Prowadzący rozdał materiały na pły-
cie CD, z aktualnymi uregulowaniami kodeksu etyki dla różnych grup 
zawodowych. 

Następna sesja i znów przyjemny pokarm dla mózgu podczas cy-
klu wykładów pod hasłem… „Dieta dla mózgu”. Okazuje się, że mózg 
lubi dużo kwasów omega 3, kwasu foliowego i witaminy D oraz wita-
min z grupy B. Przepada za kurkuminą, karmi się też wapniem, cynkiem, 
selenem, miedzią i  żelazem. Woli, kiedy dieta jest mało kaloryczna, 
a ciało wyćwiczone. Najbardziej odpowiada mu dieta w typie śródziem-
nomorskim, ewentualnie wegetariańska. Modne ostatnio „diety cud”: 
wysokobiałkowa i  niskowęglowodanowa są dla dobrej pracy mózgu 
nieodpowiednie.  

Psychiatria w walce z szatanem
Na sam koniec pierwszego dnia Zjazdu odbył się pokaz filmu Kon-

rada Szołajskiego pt. „Walka z szatanem”, w którym interesująco ukaza-
no egzorcyzmy. Karolina, Basia i Agnieszka, bohaterki dokumentu, zma-
gają się z poważnymi życiowymi trudnościami. By odzyskać duchową 
harmonię, zwracają się o pomoc do egzorcystów. W walce z szatanem 
wspierają je najbliżsi, przewodnicy duchowi oraz lekarze. Reżyser przez 
kilka lat cierpliwie towarzyszył osobom, które wierzą, że są opętane 
i  poddają się egzorcyzmom. W  dokumencie pojawiają się rozmaite 
punkty widzenia – wypowiadają się: katolicki ksiądz, psychiatra, psy-
cholog i historyk religii. Ciekawe było to, że żadnej z osób egzorcyzmy 
nie pomogły, a ksiądz komentujący w filmie stwierdził, że chociaż wie-
rzy, iż opętanie jest możliwe, to sam go nigdy jeszcze nie widział.

Dyskusja po emisji filmu była bardzo emocjonalna, pojawiały się 
głosy osób wierzących oraz tych, którzy uważają egzorcyzmy za śre-
dniowieczny zabobon i najchętniej zakazaliby tego procesu. Były głosy, 
że zaangażowanie psychiatrów w proces egzorcyzmów jest niedopusz-
czalne, inni uważali, że warto pomagać księżom w rozróżnianiu opęta-
nia od choroby, którą można leczyć innymi metodami. Była to bardzo 
ciekawa i ważna sesja.

Dieta uleczy depresję?
W  piątek rano wysłuchałam kolejnej sesji żywieniowej „Depresja 

a  dieta i  insulinoporność oraz zaburzenia odżywiania”. Tematyka po-
dobna do tej z poprzedniego dnia, tylko ujęta w inny sposób. Wnioski? 
Depresja to choroba dieto-zależna, a  interwencje dietetyczne mogą 
pomoc w  jej leczeniu. Tego dnia interesujący był też wykład Wiktora 
Pałysa pt. „Zaburzenia węchu, a  depresja i  inne zaburzenia psychicz-
ne”. Zaburzenia węchu towarzyszą poszczególnym chorobom psy-
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42 PSYCHIATRA/PISMO dla praktyków/jesień 2016

relacje / 45 Zjazd Psychiatrów Polskich

chicznym. Najwięcej wiadomo o tego rodzaju zaburzeniach w depre-
sji, schizofrenii i anoreksji. Szczególnie silne są w chorobie Alzheimera  
i  innych zespołach otępiennych. Mogą poprzedzać wystąpienie i pro-
gresję schorzenia. Zaburzenia węchu mogą też mieć związek z rozwo-
jem nadwagi i  otyłości. Jest to jednak sfera, która wymaga dalszych 
badań.

Z sesji na temat ICD 10 i nowych koncepcji nie zostało mi w gło-
wie zbyt wiele, mimo że była interesująca. W dużej sali o rozmiarze bo-
iska piłkarskiego trudno było się skupić. Sesja na temat snu u  kobiet  
była… nieco senna. Tematy powielały się, a  forma ich prezentacji 
była niezbyt interesująca. Wszystko, co o  tej sesji mogę powiedzieć,  
to że się odbyła…

Kałem w otyłość
Ożywiłam się dopiero na kolejnej sesji, poświęconej… leczeniu 

otyłości. Okazuje się, że ludzie otyli mają inne ekosystemy niż ludzie 
szczupli. Metodą leczniczą na otyłość może być zatem transplantacja 
kału od osoby szczuplej! Zdaniem naukowców, skoro metoda ta spraw-
dzała się na myszach, to i na ludziach może się udać. Trwają obecnie 
prace nad identyfikacją szczepów probiotycznych wpływających ko-
rzystnie na obniżenie trójglicerydów, cholesterolu i  LDL oraz nad za-
stosowaniem probiotyków i prebiotyków w leczeniu nadwagi i otyłości. 
Wykłady, jak zwykle, zajmowały cały czas przeznaczony na sesję, ale tuż 
po nich wianuszek lekarzy otoczył prowadzących i padło bardzo wiele 
ciekawych pytań i odpowiedzi.

Jeszcze ciekawsza była sesja poświęcona homocysteinie i jej zna-
czeniu w patogenezie i  terapii zaburzeń psychicznych. Dowiedziałam 
się, że zwiększenie stężenia homocysteiny i obniżone stężenie kwasu 
foliowego, jak i witaminy B12 w surowicy, stanowią czynnik ryzyka roz-
woju depresji, choroby afektywnej i powodują jej cięższy przebieg. Le-
czenie zmierzające do obniżenia poziomu homocysteiny może sprzyjać 
poprawie stanu klinicznego pacjentów. Wygląda na to, że przyszłość 
leczenia w psychiatrii, podobnie jak w całej medycynie, wiązać się bę-
dzie z doborem spersonalizowanej terapii opartej o analizę czynników 
genetycznych, biologicznych i  środowiskowych, poszerzonej o  dobór 
odpowiedniego żywienia.

W poszukiwaniu źródeł agresji 
psychopatycznych terrorystów
W sobotę odbył się wykład prof. Jerzego Vetulaniego, jak zwykle 

w przypadku Pana Profesora, w formie gwiazdorskiego show. Szkoda, 
że tak wyraźnie deklarowane sympatie polityczne przesłoniły nieco me-
ritum wykładu, którym była agresja. Być może zresztą to wina polityki, 
że wzbudza agresję nawet u Wielce Szanowanych Profesorów? 

Z  wykładu prof. Janusz Heiztmana o  terroryzmie wynikało nato-
miast, że terroryści raczej nie są chorzy psychicznie, a cele terroryzmu 
są nacjonalistyczne, samobójcze i religijne; bliższe są patologii kulturo-
wej niż chorobom psychicznym. Prof. Józef Krzysztof Gierowski analizo-
wał zaś psychopatię, o której wszyscy wiedzą, że istnieje, ale nadal nie 
wiadomo gdzie ją zaklasyfikować. 

Podsumowując: była to dla mnie bardzo udana konferencja, pełna 
ciekawych wykładów oraz inspirujących wystąpień. Trochę może zabra-
kło kameralnych dyskusji, ale duże konferencje raczej im nie sprzyjają. 
Na szczęście następna konferencja gigant dopiero za trzy lata. n
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PsyHorns’2016, 
czyli słów 
kilka 
o 
psychorejsie
Sławomir Jakima, Przemysław Bieńkowski

Uczestnicy rejsu:
Tomasz Łopata - Kapitan, 
Wojciech Wilk - I Oficer, wice-Kapitan
wachta I: Marlena Sieńska, 
                     Krzysztof Wojciechowski 

 wachta II: Przemysław Bieńkowski,     
                     Mieczysław Janiszewski

 wachta III: Sławomir Jakima, 
                      Rafał Łuczak
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Selma Expeditions to dwumasztowy, stalowy kecz do-
brze znany w  świecie jachtingu polarnego. Na tym jachcie 
załoga pod dowództwem Kapitana Piotra Kuźniara pobiła 
w 2015 r. rekord świata w żegludze „najdalej na południe” osią-
gając w  Zatoce Wielorybów na antarktycznym Morzu Rossa 
pozycję 78o43,9’ szerokości geograficznej południowej.

Ciekawostką jest fakt, że tym razem załogę Selmy współ-
tworzyli lekarze. Do dwóch członków załogi zawodowej, Ka-
pitana Tomasza Łopaty oraz wice-Kapitana, czyli I  Oficera 
Wojciecha Wilka dołączyło czterech czynnych zawodowo psy-
chiatrów oraz nie mniej czynny psychofarmakolog. 

W  załodze była jedna kobieta, Marlena, która - o  dziwo 
- czuła się zupełnie swobodnie i  normalnie wśród siedmiu 
mężczyzn. Wykonywała wszelkie czynności pokładowe bez ta-
ryfy ulgowej. Rozstrzygała też z chłodną fachowością typowe 
męskie spory na temat niewierności kobiet i  braku szczęścia 
w życiu. 

Ważne uzupełnienie zespołu stanowił Krzysztof, ekonomi-
sta i sternik morski związany z medycyną (żona lekarka), z du-
żym zrozumieniem i sympatią obserwujący syndrom „psychia-
trzy w drodze na Horn”. 

Krzysztof, Mietek, Przemek i  Rafał mieli już za sobą do-
świadczenia żeglarskie na morzu. Rafał chyba największe - pły-
wał z Selmą na Antarktydę i po kanadyjskiej Arktyce. Sławek 
pływający od lat po polskich jeziorach, nigdy wcześniej na 
morzu nie był. Marlena była na jachcie pierwszy raz w życiu. 
Za to, jako jedyny w naszym gronie zapalony nurek wiedziała, 
co będzie, jak zatoniemy. Wielkim nieobecnym tego rejsu był 
Janusz Janczewski - pomysłodawca wyprawy PsyHorns’2016 
i  aktywny uczestnik wcześniejszych rejsów Selmy. Przy licz-
nych toastach zawsze pamiętaliśmy o Januszu.

Cała załoga niezawodowa pełniła dwójkami role typowe 
dla rejsu morskiego: całodobowe wachty za sterem, od czasu 

do czasu wachty kotwiczne oraz kluczowe dla samopoczucia 
grupy wachty kambuzowe, czyli kuchenne (tu król był jeden; 
patrz niżej). Jacht był bogato zaprowiantowany, co wyraźnie 
wzmacniało morale nadwątlone dyskusjami o  życiu. Zwłasz-
cza niesamowita w smaku argentyńska wołowina z ostrożnie 
dawkowanym argentyńskim lub chilijskim winem dobrze koiła 
nastroje i lęki, bo i tych ostatnich nie brakowało (patrz ramka). 
Ważne, jeśli nie najważniejsze zadanie dnia stanowiło więc dla 
wachty kambuzowej przygotowanie trzech porządnych posił-
ków: na czas i na bogato. Porażki i zwycięstwa na tym polu sta-
nowiły niewyczerpane źródło sporów i kontrowersji. Czasami 
barwniejszych niż otaczająca nas przyroda. Chociaż przyroda 
wygrywała w dłuższej perspektywie.

Rejs odbył się prawie na końcu świata, na południowym 
skraju Ameryki Południowej - na wodach Patagonii i Oceanu 
Południowego. Start i meta miały miejsce w argentyńskim por-
cie morskim Ushuaia położonym na Ziemi Ognistej stanowią-
cej północny brzeg kanału Beagla. Dla orientacji, kanał Beagla 
to naturalny kilkusetkilometrowy „skrót” między Oceanem 
Atlantyckim i Oceanem Spokojnym położony na południe od 
innego, lepiej znanego „skrótu”, czyli Cieśniny Magellana. 

Po długiej podróży samolotem, z przesiadkami we Frank-
furcie i Buenos Aires, dotarliśmy do Ushuaia, stolicy argentyń-
skiego terytorium Ziemia Ognista-Antarktyka-Wyspy Połu-
dniowego Pacyfiku. Ushuaia - nazwa miasta pochodzi z języka 
zamieszkujących te tereny przez tysiące lat Indian Yamana - to 
nieco przereklamowana miejscowość turystyczna na tzw. koń-
cu świata, która była kiedyś kolonią karną dla złoczyńców z ca-
łej Argentyny. 

Opłynięcie Przylądka Horn z załogą, co by nie mówić, nie-
co turystyczną, wymaga współpracy z  siłami przyrody, czyli 

Na przełomie lutego i marca b.r. załoga silnie 
związana zawodowo z psychiatrią opłynęła  
jachtem Selma Expeditions Przylądek Horn. 
Dwóch członków załogi napisało dla Czytelników 
“Psychiatry” tę - z konieczności subiektywną  
i wybiórczą - relację.

wrażenia
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wypatrzenia odpowiedniego okna pogodowego. To pojawiło 
się szybko, więc po krótkim przywitaniu z Argentyną, wypły-
nęliśmy z Ushuaia z zamiarem opłynięcia słynnej Skały, mniej 
typowo, bo ze wschodu na zachód. Na razie kierowaliśmy się 
w kierunku chilijskiej wyspy Navarino mijając położoną najda-
lej na południe latarnię morską Les Eclaireurs. Po kilku godzi-
nach szybkiej żeglugi z wiatrem weszliśmy do uroczego chilij-
skiego Puerto Williams, niewielkiej bazy marynarki wojennej 
i miejsca odprawy paszportowej przed rejsem na Horn. Jest to 
najdalej na południe wysunięte miasto świata. 

W  Puerto Williams, w  jachtklubie Micalvi, łódki z  całe-
go świata cumują burta w burtę ściśnięte jak sardynki. Część 
z nich odpoczywa po lub przed wyprawą na Horn. Nietrudno 
trafić tu na ludzi, którzy sprzedali dorobek życia i ruszyli uko-
chanym jachtem w  świat. Ten jacht jest ich domem i  sposo-
bem na życie. Pobyt w Micalvi pozwala spotkać wędrowców, 
dla których sprawy, którymi martwimy się codziennie są dość 
odległe. Są zdystansowani do świata, pogodni, z inną filozofią 
życia. Ujmująca jest typowa dla oceanicznych żeglarzy życzli-
wość i chęć niesienia pomocy, bez zbędnych słów i uniesień. 

Przylądek Horn jest dla żeglarzy wyzwaniem prestiżowym 
i symbolicznym. Setki statków leżą na dnie wokół tego miejsca. 
Na wyspie o tej samej nazwie mieszka latarnik, świadek hura-
ganowych wiatrów typowych dla tej części świata. Nam udało 
się opłynąć Horn bez pogodowych niespodzianek, przy wie-
trze o sile 4-5oB. Udało się, bo kilkanaście godzin później wokół 
Hornu szalał już normalny sztorm z wiatrem do 10oB.

Z  archipelagu otaczającego Horn wróciliśmy na spokoj-
niejsze wody kanału Beagla. Tam czekały na nas dziewicze 
górskie krajobrazy, oszałamiające urodą zatoki, niebieskie lo-
dowce desperacko kroczące z gór do morza i szybujący wyso-
ko ptasi strażnicy tej krainy, czyli kondory. A na brzegach lub 

w wodzie - delfiny, lwy morskie, jeden morski słoń, wieloryby 
i pingwiny. 

Pogoda na tych wodach, nawet w patagońskie lato, jest 
zmienna i  zwykle zmienia się na gorsze. Nocowaliśmy więc 
w  miejscach urzekająco dzikich, ale nadających się na bez-
pieczne kotwicowisko dla dużego jachtu. Na przykład w Caleta 
Ferrari w pobliżu opuszczonej Estancia Yendegaia, gdzie przez 
kilkanaście lat mieszkał samotnie Chilijczyk, Jose - znajomy 
Tomasza i  Rafała z  czasów poprzednich wypraw. Jose hodo-
wał na wskroś ekologicznie dzikie krowy. Ujeżdżał konie, któ-
re łapał na lasso w bezludnych górach. Żył więcej niż prosto, 
bez elektryczności i  wody w  kranie. Mimo to, pewnego dnia 
zakochała się w nim piękna żeglarka, z zawodu fryzjerka, z ko-
twiczącego gościnnie w zatoce jachtu. Potęga miłości i uroda 
miejsca sprawiły, że została z nim w tej pierwotnej głuszy na 
dobre i na złe. Co ciekawe, jej jachtowy towarzysz okazał dużo 
zrozumienia dla brawurowej decyzji partnerki. Może i  jemu 
dała w ten sposób nieoczekiwane szczęście? 

Po powrocie do Ushuaia czekał nas lot do argentyńskiego 
Iguazu, z międzylądowaniem w niezasypiającym nigdy Buenos 
Aires. Zmiana temperatury dziennej z 5-10oC do prawie 40oC 
i niezwykły cud natury, czyli wodospady Iguazu położone na 
granicy Argentyny i Brazylii to już temat na kolejną opowieść. 

Podsumujmy. Jak to często na morzu bywa, siła i słabość, 
a  wraz z  nią ryzyko niepowodzenia wyprawy, tkwią głównie 
w  załodze. Ku niekłamanemu zdumieniu wszystkich, naszej 
załodze udało się tego ryzyka uniknąć. Staranne eliminowanie 
wątków etnicznych, wyznaniowych i  politycznych, na rzecz 
dyskusji o cielesnej stronie miłości, alkoholu i psychopatii ode-
grało tu kluczową rolę.

Zdjęcie: Tomasz ŁopataZdjęcie: Przemysław BieńkowskiZdjęcie: Tomasz Łopata
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To był rejs bogaty w  wyczerpujące psychicznie dysku-
sje na tematy zasadnicze. Rejs z  oczywistymi podtekstami 
medyczno-psychiatrycznymi, ale też rejs pełen przyjaźni 
i dobrego żeglarskiego ducha. Chwała za to naszemu Kapi-
tanowi i wice-Kapitanowi. Trudno byłoby jednak zrozumieć 
i zachować niepowtarzalny charakter tej wyprawy bez krót-
kiej opowieści:

“Właściwie płynął z nami jeszcze jeden załogant. Wiel-
ki Leniwiec, nazwany – nikt już dziś nie wie dlaczego – Mi-
longiem. Ogromne leniwce zamieszkiwały Patagonię przed 
tysiącami lat, pełniąc w ekosystemie rolę dużych roślinożer-
ców lub, zdaniem niektórych badaczy, niegardzących świe-
żym mięsem i  padliną wszystkożerców (jak niedźwiedzie 
na naszej półkuli). 

Pewnego dnia w kajucie dziobowej rozegrała się nastę-
pująca scena, a właściwie miał miejsce dialog, bo zapada-
ła już noc, a  dwóch zmęczonych załogantów spoczywało 
w kojach:

Czy zamknąłeś dokładnie te stalowe drzwi do forpiku?  
- zagaił z nieśmiałą stanowczością S. 

Zamknąłem, żeby nam tu nie wiało chłodem... - od-
rzekł lekko ziewając P., zupełnie nie spodziewając się do 
czego może doprowadzić ta rozmowa. 

Wiem, wiem, ale czy zamknąłeś je na tę stalową zasu-
wę? - nie dawał za wygraną S.

Na zasuwę? - zdziwił się P. - Dopchnąłem porządnie. 
Zasuwy nie przekręcałem, ciężko chodzi. Przecież tam 
z przodu nikogo nie ma, gór lodowych też nie ma. Stoimy 
na kotwicy.

Zamknij może na tę stalową zasuwę - nie ustępował S.
Ok, ok. A  ty nie możesz sięgnąć i  przekręcić? - odparł 

gasnącym pod ciężarem snu głosem wciąż niewiele rozu-
miejący z tego dialogu P.

S. to przewidział i zmienił prośbę w stanowcze żądanie 
- Zamknij koniecznie. Na tę stalową zasuwę.

No dobrze... Wstanę i  zamknę - ustąpił P., niemrawo 
wygrzebując się ze śpiwora. Po chwili coś zgrzytnęło i wiel-
ka zasuwa zablokowała drzwi do forpiku. A wtedy S. ode-
zwał się cicho i zaskakująco niepewnie.

Muszę ci coś powiedzieć - zabrzmiało to, jak początek 
młodzieńczych zwierzeń - Chciałem zamknąć te drzwi... To 
znaczy żebyś ty je zamknął, żeby nikt ich nie otworzył z dru-
giej strony. Boję się trochę, że w nocy ktoś otworzy te drzwi 
z TAMTEJ strony. Z hukiem.

P. zrozumiał wtedy, że sprawa jest głębinowa i będzie 
wymagała starannej interpretacji z  udziałem całej załogi. 
Za zgodą S. czy bez zgody S., w  takie subtelności nikt się 
na tym rejsie nie bawił. Interpretacji biologicznej - czego 
mógł bać się S.? - dokonał o  poranku sam P. odnajdując 
w książce o Patagonii rozdział o wielkich, prehistorycznych 
leniwcach, które przetrwały w  mitologii rdzennych ludów 
amerykańskich. Coś z tej mitologii, zgodziła się z nim przy 
porannej owsiance załoga, musiało przeniknąć do delikat-
nego, jak pajęczyna umysłu S. Brutalnej interpretacji psy-
chologicznej dokonał R., starszy wachtowy i poniekąd szef 
S. - W  forpiku zamieszkał Milong, Wielki Leniwiec, suma 
twoich chłopięcych lęków. Co poradzić, po ziemniaki i  tak 
będziesz musiał tam chodzić.

Czas pokazał, że R. zaproponował dobrą diagnozę, ale 
nie do końca skuteczną ekspozycyjną terapię. Wielki Leni-
wiec zamieszkał w forpiku na stałe, a domykanie stalowych 
drzwi było do końca rejsu cichym rytuałem.”

Z  pamięci odtworzyli bez nadmiernego przywiązania 
do szczegółów - S. i P. n

Zdjęcie: Tomasz ŁopataZdjęcie: Mieczysław Janiszewski
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RELACJEX Jubileuszowy 
Konkurs 

Kryształowe Pióra  
Sławomir Murawiec

Tak naprawdę, ze znaczenia konkursu „Kryształowe Pió-
ra” dla środowiska dziennikarzy zdałem sobie sprawę dopiero 
po wręczeniu nagród. Zobaczyłem gratulacje innych dzienni-
karzy dla laureatów i niekłamane szczęście zwycięzców. Było 
widać, że otrzymanie tej nagrody naprawdę coś znaczy. Jak 
piszą organizatorzy: „Konkurs Kryształowe Pióra wraz z uroczy-
stością ogłaszania wyników już od 10 lat wpisuje się w kalen-
darz najważniejszych wydarzeń w środowisku dziennikarskim.” 
Było widać, że to prawda, a i sama gala wręczenia nagród ro-
biła wrażenie.  

Konkurs Kryształowe Pióra organizowany jest we współ-
pracy z towarzystwami naukowymi, dla psychiatrów oczywi-
ście najważniejsza jest jego cześć związaną z naszą dziedzi-
ną, czyli rywalizacją najlepszych materiałów dziennikarskich 
w tematyce „Depresja – przełamać tabu” organizowana we 
współpracy z Polskim Towarzystwem Psychiatrycznym, które 
reprezentował Pan Profesor Janusz Heitzman. Ale konkursowi 
patronują także Towarzystwa Diabetologiczne, Kardiologicz-

ne, Nadciśnienia Tętniczego, Onkologii Klinicznej, Hematolo-
gów i Transfuzjologów oraz Dziennikarski Klub Promocji Zdro-
wia i Rynku Zdrowia. Prof. Janusz Heitzman w towarzystwie 
redaktor Renaty Kim, która była laureatką Kryształowego Pióra 
w 2015 roku, wręczył nagrody tegorocznym zwycięzcom; An-
nie Jarosz ze Zdrowia za tekst „Zalewa nas fala depresji” oraz 
wyróżnienia Annie Gmiterek-Zabłockiej (TOK FM Lublin, „Z de-
presją na Ty”), Marcie Koton-Czarneckiej (Dłonie i słowo „De-
presja to coś więcej niż ból duszy”), Annie Morawskiej (TVP, 
Redakcja „Panoramy”, „Depresja u dzieci”), Arturowi Wolskiemu 
(Program Pierwszy Polskiego Radia, „Depresję można poko-
nać.”). Tak więc się ułożyły tematy nagrodzonych prac, że za-
czynały się od zalewania falą depresji, a kończyły na możliwo-
ści jej pokonania. Galę z ogromnym taktem prowadziły Panie: 
redaktor Iwona Schymalla oraz Katarzyna Urbańska, Dyrektor 
Komunikacji Servier Polska, ponieważ to właśnie ta Firma jest 
patronem nagrody.  n
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lekiStres i depresja 
a farmakoterapia 
tianeptyną
Iwona Patejuk – Mazurek
| Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia w Pruszkowie
   Warszawski Uniwersytet Medyczny

Tianeptyna znana jest  
lekarzom od lat 90. XX wieku.  
Był to czas, gdy królowały kla-
syczne leki przeciwdepresyjne, 
zaś polscy psychiatrzy uczyli się 
stosować inhibitory wychwytu 
zwrotnego serotoniny (SSRI) 
w postaci przede wszystkim 
fluoksetyny i fluwoksaminy. 
Tianeptyna, z innym niż wy-
mienione „nowoczesne” leki 
przeciwdepresyjne mechani-
zmem działania, była wyko-
rzystywana z ostrożnością, 
czasem z niedowierzaniem 
w jej skuteczność. Patrząc 
z perspektywy czasu, czę-
ściej niż przez psychiatrów, 
była stosowana przez lekarzy 
innych specjalności, do których 
trafiali chorzy z zaburzeniami 
depresyjnymi lub/i lękowymi, 
np. kardiologów czy lekarzy 
rodzinnych. Wtedy mało było 
badań nad innymi, niż recepto-
rowe, mechanizmami działania 
tianeptyny.

Stres, depresja 
a działanie tianeptyny

Receptorowo tianeptyna wzmaga  
wychwyt serotoniny do neuronu ze 
szczeliny synaptycznej. Nasila też 
działanie receptorów AMPA (kwasu 
alfa-amino-3-hydroksy-5-metylo-4-
izoksazolopropioinowego), zmienia eks-
presję tych receptorów, modelując tym 
samym neuroprzekaźnictwo glutami-
nergiczne. Jest to zgodne z „klasyczną” 
teorią powstawania depresji [1, 2, 3]. 

Dużo szersze, znaczące klinicznie, 
mają efekty neuroplastyczne, które wy-
kazano w  stosunku do tianeptyny. We-
dług teorii neuroplastyczności zmiany 
strukturalne w pewnych strukturach mó-
zgu u  osób predysponowanych, zacho-
dzące pod wpływem stresu, są przyczyną 
objawów depresyjnych. Badania wyka-
zały, iż osoby z depresją mają zaburzoną 
funkcję osi przysadka-podwzgórze-nad-
nercza. W  początkowej fazie depresji 
obserwuje się nadmierne wydzielanie 
CRH i  ACTH (kortykoliberyna i  hormon 
adenokortykotropowy), co prowadzi 
do podwyższonego stężenia kortyzolu 
we krwi. W  fazie chronicznej depresji, 
słabnie stymulujące działanie CRH na 
wydzielanie ACTH, wskutek nasilonego 
sprzężenia zwrotnego kortyzol-przysad-
ka i  kortyzol-podwzgórze. I  to również 
powoduje utrzymującą się przewlekle 
hiperkortyzolemię. Ocenia się, że wysoki 
poziom kortyzolu odpowiedzialny jest za 
niekorzystne zmiany w mózgu, lecz me-

chanizm jest skomplikowany, wymaga-
jący dalszych badań. Sama kortykolibe-
ryna, poza nasilaniem wydzielania ACTH 
w przysadce mózgowej, powoduje wiele 
efektów psychotropowych, badanych na 
zwierzętach laboratoryjnych, a obserwo-
wanych podczas stresu, depresji czy za-
burzeń lękowych. Są to m.in. obniżenie 
łaknienia, zaburzenia snu, podwyższenie 
ciśnienia tętniczego i tętna. Dzieje się to 
m.in. poprzez receptory komórkowe dla 
kortykoliberyny CRHR1, znajdujące się 
nie tylko w przysadce mózgowej, ale też 
w  strukturach układu limbicznego i  ko-
rze czołowej, odpowiedzialnych za regu-
lację emocji [4,5,]. 

Zmiany strukturalne towarzyszące 
depresji zaobserwowano w  obszarach 
mózgu zaangażowanych w regulację na-
stroju. W hipokampie stwierdzono atro-
fię komórek piramidowych obszaru CA3 
i  zmniejszenie neurogenezy pod wpły-
wem stresu i  podwyższonego stężenia 
glikokortykoidów. Badania MRI wykazały 
obustronne zmniejszenie objętości hi-
pokampa (o 8-19%) u chorych na depre-
sję w  porównaniu do grupy kontrolnej 
[3,6,7]. Powiększenie objętości oraz utra-
tę naturalnej asymetrii zaobserwowano 
także w ciele migdałowatym pacjentów 
już w  pierwszym epizodzie depresji [8]. 
Na poziomie komórkowym wykazano 
wzrost długości dendrytów i liczby punk-
tów rozgałęzienia, co może tłumaczyć 
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częste występowanie lęku u  pacjentów 
z  depresją. Odchylenia w  budowie zi-
dentyfikowano także w korze mózgowej 
– zmniejszenie objętości całkowitej płata 
czołowego, utratę komórek glejowych 
w  korze przedczołowej. Badania wska-
zują na upośledzenie przepływu krwi 
i  metabolizmu glukozy w  korze mózgu 
i  strukturach limbicznych [9]. Destruk-
cyjny wpływ glikokortykosteroidów na 
pewne grupy neuronów i  neurogenezę 
nie jest do końca poznany. Przypuszcza 
się, że może być spowodowany nie tylko 
poprzez hamowanie transportu glukozy 
do komórek, ale też nasilenie transmisji 
glutaminergicznej (zmiany ekscytotok-
syczne). Wykazano, że stres i glikokorty-
kosteroidy mają negatywny wpływ na 
czynniki neurotroficzne, takie jak BDNF 
(czynnik pochodzenia mózgowego) czy 
NGF (czynnik wzrostu nerwów), które 
hamują kaskadowe procesy prowadzą-
ce do apoptozy komórek i  wpływają 
ochronnie i stymulująco na funkcję neu-
ronów serotoninergicznych i  noradre-
nergicznych [5].

Efekty stosowania tianeptyny zba-
dano na poziomie komórkowym w  róż-
nych strukturach mózgu (zwierzęce 
modele depresji). Zaobserwowano, iż 
w  hipokampie tianeptyna zapobiega 
atrofii i odwraca jej skutki w neuronach 
piramidowych CA3. Ocenia się, iż może 
też pozytywnie wpływać na geny odpo-
wiedzialne za produkcję protein zwią-
zanych ze wzrostem neuronów. W  ten 
sposób może odwracać niekorzystne 
zmiany morfologiczne zachodzące pod 
wpływem długotrwałego stresu lub po-
daży glikokortykoidów. Konsekwencją 
tego jest normalizacja objętości hipo-
kampa [9]. W  korze mózgowej odwraca 
apoptozę komórek w  korze skroniowej, 
poddanych działaniu długotrwałego 
stresu, zaś w  ciele migdałowatym – za-
pobiega remodelingowi dendrytyczne-
mu wywoływanemu stresem [10].

To właśnie ten wpływ tianeptyny 
na poprawę zaburzonej w depresji neu-
roplastyczności mózgu przekłada się na 
efekty kliniczne. Można zaryzykować 
stwierdzenie, że poprzez działanie nie 
tylko na objawy choroby, ale też częścio-
wo na jej przyczyny, jest skuteczną opcją 
w różnych sytuacjach klinicznych, szcze-
gólnie, gdy objawy depresyjne i  lękowe 
rozwijają się w  odpowiedzi na silny lub 
długotrwały stres.

Przykład
Pacjent lat 45, pracujący od kilku lat na kierowniczym 

stanowisku o  dużym poziomie stresu, który do tej pory 
nie był leczony somatycznie i psychiatrycznie, zaczął od-
czuwać pojawiające się napady „nierównego i szybkiego 
bicia serca” z  poczuciem lęku. Po pewnym czasie dołą-
czyły się do tego okresowe, ale coraz częstsze zaburzenia 
zasypiania. Chory zgłosił się do internisty, w wykonanych 
badaniach diagnostycznych stwierdzono niewielkie pod-
wyższenie cholesterolu i trójglicerydów, ciśnienia tętnicze 
wahające się od 135/80 do 160/95 oraz tachykardię po-
wyżej 90/min. Próby farmakologicznych interwencji nie 
przyniosły spodziewanych efektów, nasiliły się zaburze-
nia snu, pogorszyło się łaknienie, pacjent zaczął zwracać 
uwagę na pogorszenie pamięci oraz funkcji seksualnych, 
co go bardzo zmartwiło. Został skierowany na konsultację 
psychologiczną (dodatkowo niekorzystnie zmieniła się 
sytuacja rodzinna pacjenta), a następnie psychiatryczną. 
Po badaniu zlecono tianeptynę w  dobowej dawce 37,5 
mg. Po upływie ok. 4 tygodni chory zaobserwował po-
prawę ogólnego samopoczucia (w tym stabilizację tętna 
i ciśnienia tętniczego), jak również zmniejszenie objawów 
lęku i zaburzeń funkcji seksualnych. Nie zgłaszał objawów 
nietolerancji, których obawiał się przed farmakoterapią. 

Oprócz mechanizmów działania zapewniających 
skuteczność w stanach depresyjnych wywołanych stre-
sem, tianeptyna jest lekiem dobrze tolerowanym, co 
jest niezmiernie ważne u młodych pacjentów i znacząco 
wpływa na jakość życia. Nieobecność objawów niepożą-
danych związana jest też z brakiem niekorzystnych in-
terakcji na poziomie cytochromu P-450. Ma to ogromne 
znaczenie dla pacjentów, którzy są leczeni farmakologicz-
nie z powodu chorób somatycznych oraz tych z zaburze-
niami funkcji wątroby.

Dla wielu chorych, szczególnie mężczyzn, objawy 
niepożądane to zaburzenia funkcji seksualnych, które 
mogą być zarówno objawem depresji, jak i efektem przyj-
mowania leku. Obserwacje wykazały, że w porównaniu 
do leczonych lekami z grupy SSRI czy SNRI zaburzenia ta-
kie zgłaszało 24% badanych (vs odpowiednio 45% i 39%) 
i jest to na poziomie osób bez farmakoterapii. 

I chociaż objawy lęku nie występują w kryteriach 
rozpoznawania epizodu depresji, chorzy często się na nie 
skarżą. W takich stanach tianeptyna jest wyborem zapew-
niającym skuteczność, jednocześnie nie powodując seda-
cji oraz nie dając ryzyka uzależnienia [11].

Podsumowanie
Postęp cywilizacyjny, oprócz niewątpliwych korzyści, 
przynosi coraz większe narażenie na choroby związane 
ze stresem, zarówno dotyczące sfery somatycznej, jak 
i psychicznej. Ma to wpływ na codzienne funkcjono-
wanie i jakość życia. Ze względu na „wielowymiarowy” 
mechanizm działania, skuteczność kliniczną oraz dobrą 
tolerancję, tianeptyna wydaje się być dobrym wyborem 
w zaburzeniach depresyjnych i lękowych, gdzie czynniki 
stresowe odgrywają podstawową rolę. n 
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Pierwsze doniesienia na temat incydentów nagłego zgonu sercowego u osób przyjmują-
cych leki przeciwpsychotyczne pojawiły się ponad pół wieku temu (1). Później, bo dopiero 
w ostatnich latach, podobne doniesienia zaczęły się pojawiać w odniesieniu do leków 
przeciwdepresyjnych. Na przełomie 2011 i 2011 amerykańska agencja FDA (Food and Drug 
Administration) opublikowała po raz pierwszy ostrzeżenie o ryzyku wystąpienia nagłego 
zgonu sercowego u pacjentów przyjmujących citalopram oraz escitalopram.

Wielokształtny 
częstoskurcz komorowy

Podstawowym mechanizmem le-
żącym u podłoża indukowanego lekiem 
psychotropowym nagłego zgonu ser-
cowego jest opisane po raz pierwszy 
w 1966 roku przez Francoisa Desserten-
ne’a zaburzenie rytmu serca torsade de 
pointes. Torsade de pointes (TdP) to wielo-
kształtny częstoskurcz komorowy, który 
nieleczony zwykle prowadzi do śmierci 
wskutek progresji w migotanie komór. 
Powszechnie stosowanym biomarkerem 
ryzyka wystąpienia zaburzenia rytmu 
serca typu torsade de pointes jest odstęp 
QT. Odstęp QT jest miarą czasu (wyra-
żaną w milisekundach, ms) pomiędzy 
początkiem załamka Q oraz końcem za-
łamka T w zapisie elektrokardiograficz-
nym czynności elektrycznej serca, a więc 
obejmuje fazy depolaryzacji i repolary-
zacji komórek mięśnia sercowego. Ponie-
waż wielkość odstępu QT jest zależna od 
częstości akcji serca, w praktyce klinicz-
nej stosuje się skorygowany odstęp QT 
(QTc). Dwiema najczęściej stosowanymi 
metodami obliczania QT jest wzór Bazet-
ta (QTc = QT/√RR, gdzie RR to RR odstęp 
pomiędzy dwoma kolejnymi zespołami 
QRS) oraz wzór Hodgesa (QTc = QT + 
1,75(HR-60), gdzie HR to częstość akcji 
serca). Prawidłowa wartość QTc wynosi 
u dorosłych kobiet <450 ms oraz <430 

ms u dorosłych mężczyzn. Uważa się, że 
wartość QTc >500 ms lub wzrost o ≥60 
ms w stosunku do wartości wyjściowej 
istotnie zwiększa ryzyko wystąpienia TdP 
(2).

Mechanizm i czynniki 
ryzyka TdP

Wpływ leku na wartość QTc jest 
markerem ryzyka wywoływania TdP 
przez lek i zwykle zależy od dawki leku. 
Głównym mechanizmem w jakim leki 
wydłużają odstęp QT jest blokowanie 
opóźnionego, szybkiego, prostującego, 
odkomórkowego prądu potasowego 
(IKr). Zablokowanie prądu IKr prowadzi 
do zaburzeń repolaryzacji kardiomio-
cytów, co sprzyja występowaniu wcze-
snych potencjałów następczych (EADs, 
early afterdepolarizations), co z kolei 
może wyzwalać zaburzenia rytmu serca. 
Białko tworzące kanał IKr jest kodowa-
ne przez gen KCNH2, częściej określany 
mianem genu hERG (human ether-à-go-
go, ludzki gen ether-à-go-go), a jego 
mutacje mogą być związane z występo-
waniem wrodzonego zespołu długiego 
QT (LQTS, long QT syndrome), będącego 
istotnym czynnikiem ryzyka podczas far-
makoterapii (3).

Proarytmiczne działanie leków 
może być nasilane przez szereg czynni-
ków indywidualnych, do których zalicza 

się: (a) bradykardię; (b) hipokaliemię/hi-
pomagnezemię; (c) choroby serca (prze-
rost lewej komory, zastoinowa niewydol-
ność serca); (d) migotanie przedsionków; 
(e) płeć żeńską; (f ) mutacje genu hERG 
oraz innych genów (m.in. KCNE1, KCNE2, 
KCNQI, SCN5A); (g) stosowanie wyso-
kich dawek leku; (h) międzylekowe in-
terakcje farmakokinetyczne prowadzą-
ce do wzrostu stężenia leku we krwi; (i) 
jednoczesne stosowanie innych leków 
blokujących IKr; oraz (j) stosowanie 
glikozydów naparstnicy. Wśród leków 
wpływających na odstęp QT wymienia 
się przede wszystkim leki przeciwpsy-
chotyczne, przeciwdepresyjne, antybio-
tyki i leki przeciwgrzybicze, leki przeciw-
nowotworowe, przeciwarytmiczne i inne 
(4, 5).

Rozpatrując interakcje escitalopra-
mu z innymi lekami mogącymi wydłu-
żać odstęp QTc, należy zwrócić uwagę 
na fakt, że potencjał proarytmogenny 
wzrasta nie tylko wraz z liczbą jednocze-
śnie stosowanych leków wydłużających 
odstęp QT, ale również (czego często się 
nie uwzględnia) w rezultacie międzyle-
kowych interakcji farmakokinetycznych, 
które mogą w istotny sposób zmieniać 
stężenia leków, wpływając w ten sposób 
na ryzyko wystąpienia zaburzeń rytmu 
serca. W związku z trudnymi czasem do 
określenia indywidualnymi czynnikami 
ryzyka, należy unikać leczenia skoja-
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rzonego escitalopramu z innymi lekami 
mogącymi wydłużać odstęp QT, w szcze-
gólności z lekami z grupy wysokiego ry-
zyka. Dotyczy to w szczególności meta-
donu, klozapiny, sertindolu, kwetiapiny, 
ziprazidonu, risperidonu, haloperidolu 
i chlorpromazyny, a w mniejszym stop-
niu pozostałych leków przeciwpsycho-
tycznych.

Wyniki badań nad wpływem 
escitalopramu na QTc

W opublikowanych przed FDA 
w 2012 r. zaleceniach, określono średnie 
wydłużenie QTc w trakcie leczenia escita-
lopramem dla 3 różnych dawek leku (10, 
20 i 30 mg/d) – odpowiednio 4,5, 6,6 oraz 
10,7 ms. Wyniki te stały się podstawą do 
opublikowanego zalecenia, aby maksy-
malną dawkę escitalopramu zredukować 
u osób w wieku >65 lat do 10 mg/dobę.

Warto zwrócić uwagę na kilka faktów 
związanych z tymi danymi. Po pierwsze, 
opisywany w tych samych zaleceniach 
citalopram powodował (w ekwiwalent-
nych dawkach) ok. 2-krotnie większe 
wydłużenie QTc. Po drugie, w Polsce do-
puszczalna dawka maksymalna escitalo-
pramu wynosi 20 mg, więc zgodnie z da-
nymi FDA stosując tę dawkę możemy się 
spodziewać wydłużenia QTc maksymal-
nie o 8 ms. Po trzecie, wątpliwe jest, aby 
u większości pacjentów wydłużenie QTc 
o 10 ms mogło wiązać się z ryzykiem wy-
stąpienia TdP (6). Ponadto, od tego czasu 
opublikowanych zostało kilka prac na 
temat bezpieczeństwa kardiologicznego 
escitalopramu, poniżej przedstawiono 
podsumowanie najważniejszych z nich.

Dane z badań toksykologicznych 
wskazują, że spośród ponad 500 opi-
sanych przypadków przedawkowania 
escitalopramu żaden nie skończył się 
śmiercią z przyczyn sercowych, zaś od-
setek pacjentów, u których wartość QTc 
była wydłużona wynosił (w różnych opra-
cowaniach) od 1,7% do 14% (dotyczy to 
populacji osób, które przedawkowały 
escitalopram) (6). 

Analiza populacji osób starszych 
(a więc z największym ryzykiem TdP) 
wykazała, że leki z grupy inhibitorów wy-
chwytu zwrotnego serotoniny nie powo-
dują w tej populacji istotnego wydłuże-
nia QTc (7). W populacji dzieci i młodzieży 
(n=297, wiek 5-18 lat) największy odsetek 
pacjentów z wydłużoną wartością QTc 
stwierdzono w podgrupie przyjmującej 
paroksetynę (19%) oraz escitalopram 
(15%), zaś największą średnią wartość 

QTc stwierdzono w podgrupie przyjmu-
jącej escitalopram (436 ms) (8).

W dużym (n=3298) badaniu opubli-
kowanym przez Tahse i wsp. oceniono 
bezpieczeństwo kardiologiczne escitalo-
pramu (9). Wyniki tego badania wskazu-
ją, że średnie wydłużenie QTc wynosiło 
zaledwie 1,3 lub 1,7 ms (odpowiednio dla 
dawki 10 i 20 mg). U jednego pacjenta 
QTc wynosiło >500 ms, a wydłużenie było 
o ponad 60 ms. Co ważne, odsetek osób 
z sercowymi działaniami niepożądanymi 
był dla escitalopramu taki sam jak dla pla-
cebo (ok. 2%).

Wyniki meta-analizy obejmującej łą-
czenie ponad 4200 pacjentów przyjmu-
jących leki przeciwdepresyjne wskazują, 
że stosowanie leków z grupy inhibitorów 
wychwytu zwrotnego serotoniny wią-
że się z wydłużeniem QTc o około 6 ms 
i jest mniejsze niż w przypadku trójpier-
ścieniowych leków przeciwdepresyjnych 
(średnie wydłużenie 7 ms) (10). Najwięk-
szy wpływ na wartość QTc odnotowano 
dla citalopramu.

W największej i stale aktualizowanej 
bazie leków wydłużających QTc (Arizona 
Center for Education and Research on 
Therapeutics, AzCERT; dostępna w Inter-
necie pod adresem http://www.qtdrugs.
org) spośród leków z grupy inhibitorów 
wychwytu zwrotnego serotoniny jedynie 
citalopram (ale nie escitalopram) został 
zaliczony do klasy 1 (potwierdzone ryzy-
ko TdP).

Wnioski końcowe
Jak podkreślają Beach i wsp., więk-

szość pacjentów otrzymujących leki psy-
chotropowe ma niskie ryzyko wystąpie-
nia TdP, dlatego też nie ma generalnych 
zaleceń dotyczących monitorowania 
bezpieczeństwa kardiologicznego w tej 
populacji chorych (11). Dostępne wyniki 
badań wskazują, że u większości pacjen-
tów stosowanie escitalopramu nie wią-
że się z ryzykiem TdP. Przed włączeniem 
escitalopramu (szczególnie u osób star-
szych oraz z grupy zwiększonego ryzyka 
zaburzeń rytmu serca) warto dokonać 
oceny czynników ryzyka TdP. Minimalny 
zestaw badań obejmuje pomiar ciśnienia 
tętniczego, ocenę jonogramu i badanie 
EKG. Stwierdzenie w wywiadzie rodzin-
nym przypadków nagłych zgonów może 
wskazywać na genetyczne obciążenie 
pacjenta. W takiej sytuacji należy zacho-
wać szczególną ostrożność i dokładnie 
ocenić stosunek korzyści z leczenia do 
potencjalnego ryzyka. Należy pamię-

tać, że podczas stosowania escitalopra-
mu, badanie EKG warto przeprowadzać 
przed i po modyfikacji dawki, jak również 
po każdorazowym wprowadzeniu lub 
modyfikacji dawki innego leku mogące-
go wydłużać odstęp QT oraz leku, który 
może wpływać na stężenie escitalopra-
mu w osoczu.

W przypadku wystąpienia induko-
wanego lekami TdP należy zgłosić dzia-
łanie niepożądane, w szczególności jeśli 
pacjent przyjmował leki o nieokreślonym 
potencjale proarytmogennym. Działania 
niepożądane należy zgłaszać do Urzędu 
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wy-
robów Medycznych i Produktów Biobój-
czych korzystając z formularza zamiesz-
czonego na stronie internetowej http://
www.urpl.gov.pl/pl-formularze-zglosze-
nia-dzialania-niepozadanego

Przepisując escitalopram (jak rów-
nież inne leki wydłużające odstęp QT) 
warto jest zaopatrzyć pacjenta w pisem-
ną informację na temat środków ostroż-
ności, czynników ryzyka oraz wykaz le-
ków, których skojarzone przyjmowanie 
wraz z escitalopramem jest przeciwwska-
zane. Dotyczy to w szczególności leków 
powszechnie stosowanych, głównie 
antybiotyków makrolidowych i chinolo-
nów, leków przeciwgrzybiczych z grupy 
azoli, indapamidu, blokerów kanału wap-
niowego, leków przeciwarytmicznych 
oraz wchodzącej w skład preparatów 
złożonych (również dostępnych bez re-
cepty) difenhydraminy. n
E-mail: adam.wysokinski@umed.lodz.pl
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Arypiprazol 
i objawy depresyjne: schizofrenia, 

depresja dwubiegunowa, 
depresja jednobiegunowa

Adam Wysokiński
| Klinika Psychiatrii Wieku Podeszłego i Zaburzeń Psychotycznych
  Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Wstęp
Arypiprazol jest atypowym lekiem 

przeciwpsychotycznym, zarejestrowa-
nym w leczeniu schizofrenii i choro-
by afektywnej dwubiegunowej (1). Ze 
względu na szczególny mechanizm 
działania często lek ten jest określany 
mianem leku przeciwpsychotyczne-
go trzeciej generacji. Arypiprazol jest 
częściowym agonistą receptorów do-
paminergicznych D2 i D3 oraz serotoni-
nergicznych 5-HT1A. Podobnie jak inne 
leki przeciwpsychotyczne jest również 
antagonistą receptora serotoninergicz-
nego 5-HT2A. Bardzo słabo (w stopniu 
nieistotnym klinicznie) hamuje wychwyt 
dopaminy, serotoniny oraz noradrena-
liny. Częściowy agonizm oznacza, że lek 
ten wiąże się z receptorami dla dopami-
ny z dużym powinowactwem, ale akty-
wuje go w stopniu słabszym (ok. 30%) 
niż natywny ligand – dopamina. Ma to 
istotne znaczenie w kontekście hipo-
tezy dopaminowej objawów pozytyw-
nych i negatywnych schizofrenii. W tych 
obszarach mózgu, w których dochodzi 
do nadmiernego przekaźnictwa dopa-
minergicznego (szlak mezolimbiczny), 
arypiprazol częściowo blokuje receptory 
dopaminergiczne i osłabia działanie do-
paminy, znosząc tym samym objawy po-
zytywne. Z kolei w obszarach, w których 
niedostateczna transmisja dopaminer-
giczna (szlak mezokortykalny) wywołuje 
objawy negatywne, arypiprazol częścio-
wo stymuluje receptory dopaminergicz-
ne i łagodzi objawy z tej grupy. W kon-
tekście leczenia depresji zakłada się, że 
za działanie przeciwdepresyjne arypipra-
zolu odpowiadać może jego częściowo 

agonistyczne działanie wobec receptora 
D2 (2), co może mieć szczególne znacze-
nie w przypadku takich objawów depre-
syjnych jak zmęczenie, anergia, apatia.

Objawy depresyjne 
w przebiegu schizofrenii

Depresja występuje nawet u poło-
wy pacjentów chorych na schizofrenię 
(3). Jej obecność nie tylko istotnie po-
garsza jakość życia pacjentów, ale też 
w znaczącym stopniu przyczynia się 
do zwiększonego ryzyka samobójstwa, 
które pozostaje najczęstszą przyczyną 
przedwczesnego zgonu osób chorych 
na schizofrenię. Dlatego też tak bardzo 
poszukiwane są skuteczne i bezpieczne 
opcje leczenia depresji w przebiegu schi-
zofrenii. Wydaje się, że profil działania 
arypiprazolu czyni z niego bardzo dobrą 
alternatywę dla innych leków stosowa-
nych w tym wskazaniu. Niestety, do-
stępne są jedynie bardzo nieliczne dane 
w tym zakresie.

Carson i wsp. przedstawili w 2003 
podczas zjazdu APA (American Psychia-
tric Association) wyniki 4-tygodniowej 
analizy, z której wynika, że pacjenci 
otrzymujący arypiprazol (w porównaniu 
z placebo) uzyskiwali lepszą poprawę 
w zakresie redukcji objawów depresyj-
nych i lęku (4). W badaniu CN138-003 
porównano skuteczność arypiprazolu 
z olanzapiną, między innymi w zakre-
sie redukcji objawów depresyjnych (5). 
Większą redukcję nasilenia objawów 
depresyjnych (jak również w zakresie 
objawów pozytywnych i negatywnych) 

odnotowano dla olanzapiny. W 52-ty-
godniowym randomizowanym badaniu 
klinicznym (n=1294) porównującym ary-
piprazol (w dawce 30 mg/dobę) z halo-
peridolem (w dawce 10 mg/dobę) wyka-
zano (obok porównywalnej skuteczności 
wobec objawów psychotycznych) prze-
wagę arypiprazolu nad placebo w zakre-
sie łagodzenia objawów depresyjnych 
(6). Jednakże, biorąc pod uwagę depre-
sjogenny potencjał haloperidolu, wynik 
ten należy traktować z dużą ostrożno-
ścią. Girgis i wsp. przeanalizowali wyniki 
dla wybranej z poprzedniego badania 
subpopulacji 360 pacjentów z wcze-
snym stadium schizofrenii (7). Uzyskane 
wyniki również potwierdzają przewagę 
przeciwdepresyjnego działania arypipra-
zolu nad haloperidolem w tej populacji 
pacjentów.

Robinson i wsp. porównali arypipra-
zol i risperidon w leczeniu ostrej fazy psy-
chozy u pacjentów z pierwszym epizo-
dem schizofrenii (8). Autorzy stwierdzili 
porównywalną skuteczność obu leków 
w zakresie łagodzenia objawów pozy-
tywnych i większą skuteczność arypi-
prazolu wobec objawów negatywnych. 
Co ważne, stwierdzono lepszy wpływ 
arypiprazolu na nasilenie objawów de-
presyjnych. Jednakże analiza nasilenia 
objawów depresyjnych opierała się jedy-
nie na wybranych punktach ze skali BPRS 
(Brief Psychiatric Rating Scale), która nie 
jest narzędziem dedykowanym do oceny 
nasilenia depresji u osób ze schizofrenią 
(narzędziem przeznaczonym do tego 
celu jest skala CDSS – Calgary Depression 
Scale for Schizophrenia).
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Crespo-Facorro i wsp. porówna-
li arypiprazol, kwetiapinę i ziprazidon 
(a więc trzy leki przeciwpsychotyczne 
o udokumentowanym wcześniej dzia-
łaniu przeciwdepresyjnym). Wyniki 
otwartego 12-tygodniowego badania 
dotyczącego 202 pacjentów z pierw-
szym epizodem schizofrenii wskazują, 
że arypiprazol przewyższał ziprazidon 
w zakresie redukcji nasilenia objawów 
depresyjnych i w tym zakresie był po-
równywalny z kwetiapiną (9). W publi-
kacji wyników oceny 202 pacjentów 
z pierwszym epizodem schizofrenii po 
52-tygodniach stwierdzono, że chociaż 
wszystkie trzy leki nie różniły się między 
sobą skutecznością w zakresie redukcji 
nasilenia objawów depresyjnych (liczbo-
wo największa poprawa objawów depre-
syjnych była w grupie leczonej arypipra-
zolem), to istotną statystycznie różnicę 
stwierdzono w zakresie częstości stoso-
wania leków przeciwdepresyjnych przez 
uczestników badania: arypiprazol 11%, 
kwetiapina 18%, ziprazidon 31% (10).

W opublikowanej przez Leucht 
i wsp. meta-analizie porównującej leki 
przeciwpsychotyczne klasyczne i aty-
powe wykazano, że arypiprazol (oraz 
amisulpryd, klozapina i olanzapina) był 
bardziej skuteczny w porównaniu z kla-
sycznymi lekami przeciwpsychotyczny-
mi w leczeniu objawów depresyjnych 
w przebiegu schizofrenii (11). Może mieć 
to związek z profilem receptorowym ary-
piprazolu. Klasyczne leki przeciwpsycho-
tyczne są zwykle silnymi antagonistami 
receptora dopaminowego D2. Silne 
blokowanie tego receptora może odpo-
wiadać nie tylko za zwiększone ryzyko 
objawów pozapiramidowych, hiperpro-
laktynemii, ale również zwiększać ryzyko 
„depresji poneuroleptycznej”. Lako i wsp. 
stwierdzili w grupie 1298 pacjentów ze 
schizofrenią, że objawy depresji indu-
kowanej lekiem przeciwpsychotycznym 
występowały u 16% chorych (12). Au-
torzy stwierdzili ponadto, że większe 
ryzyko depresji poneuroleptycznej wy-
stępowało u pacjentów przyjmujących 
leki przeciwpsychotyczne w politerapii, 
co tłumaczą silniejszym blokowaniem 
receptorów D2 przez kombinację dwóch 
lub więcej różnych leków przeciwpsy-
chotycznych.

Depresja jednobiegunowa
W listopadzie 2007 r. amerykańska 

Agencja Żywności i Leków (ang. Food 
and Drug Administration, FDA) zare-

jestrowała arypiprazol w połączeniu 
z lekiem przeciwdepresyjnym w leczeniu 
depresji jednobiegunowej. Decyzja ta 
była poparta szeregiem badań klinicz-
nych, które wykazały jego skuteczność 
w tym wskazaniu, a od jej wydania po-
jawiły się liczne nowe prace, które (w za-
sadzie jednomyślnie) potwierdzają efek-
tywność tej interwencji. Opublikowana 
w 2015 meta-analiza skuteczności atypo-
wych leków przeciwdepresyjnych w po-
tencjalizacji leków przeciwdepresyjnych 
wykazała porównywalną skuteczność 
arypiprazolu i innych atypowych leków 
przeciwpsychotycznych (13). Z kolejnej 
opublikowanej meta-analizy wynika, 
że, obok kwetiapiny, augmentacja ary-
piprazolem jest w największym stopniu 
poparta wynikami badań naukowych 
(14). Tundo i wsp. wykazali w przepro-
wadzonej meta-analizie, że arypiprazol 
był skuteczną opcją w augmentacji leku 
przeciwdepresyjnego we wszystkich 
randomizowanych badaniach klinicz-
nych włączonych do tej analizy (15). Co 
ważne, arypiprazol jest skuteczną me-
todą potencjalizacji leczenia przeciwde-
presyjnego niezależnie od postaci kli-
nicznej depresji. Opublikowana w 2008 
r. analiza wykazała efektywność tej me-
tody augmentacji zarówno u pacjentów 
z depresją z przewagą objawów lęko-
wych (agitowaną), jak i atypową (16).

Depresja dwubiegunowa
W porównaniu z danymi dotyczą-

cymi zastosowania arypiprazolu w le-
czeniu manii w przebiegu choroby afek-
tywnej dwubiegunowej (CHAD), liczba 
dostępnych badań nad jego użyciem 
w leczeniu depresji dwubiegunowej jest 
znacznie bardziej ograniczona. Ponadto, 
ich wyniki nie pozawalają jednoznacznie 
orzec o skuteczności arypiprazolu w tym 
wskazaniu.

Skuteczność arypiprazolu w mo-
noterapii w leczeniu depresji dwubie-
gunowej oceniono w dwóch randomi-
zowanych, kontrolowanych placebo  
badaniach klinicznych: CN 138-096 
(n=374) oraz CN 138-146 (n=375). W obu 
badaniach dawka początkowa arypi-
prazolu wynosiła 10 mg, którą w zależ-
ności od efektu klinicznego i tolerancji 
modyfikowano w zakresie 5-30 mg/
dobę. Głównym punktem końcowym 
badania była zmiana nasilenia depresji 
po 8 tygodniach badania. Nie wykazano, 
aby po tym czasie arypiprazol różnił się 
istotnie statystycznie względem place-

bo. Arypiprazol był gorzej tolerowany, 
a powodowane przez niego działania 
niepożądane, częściej niż w grupie pla-
cebo, prowadziły do przerwania leczenia 
(17). Thase i wsp. dokonali analizy da-
nych pochodzących z tych dwóch badań 
(18), która wykazała, że większą poprawę 
w zakresie objawów depresyjnych ob-
serwowano u pacjentów, u których wyj-
ściowe nasilenie depresji było większe. 
Skuteczności arypiprazolu w leczeniu 
depresji dwubiegunowej nie wykazano 
również w niedużym (n=23) badaniu 
opublikowanym przez Quante i wsp. 
(19). W badaniu tym, arypiprazol (lub 
placebo) był dołączany do leku stabili-
zującego nastrój (przyjmowanego przez 
pacjentów przed rozpoczęciem badania) 
oraz citalopramu (który włączano na po-
czątku badania). Niektórzy sugerują, że 
negatywne wyniki mogą być związane 
ze stosowaniem w tych badaniach re-
latywnie wysokich dawek arypiprazolu 
i sugerują, że wobec objawów depresyj-
nych w CHAD mogą być skuteczne niż-
sze dawki <=5 mg.

W leczeniu podtrzymującym nie 
udało się wykazać, aby leczenie arypi-
prazolem (w porównaniu z placebo) 
opóźniało wystąpienie kolejnego epi-
zodu depresji w CHAD (20) (wykazano 
natomiast profilaktyczne działanie leku 
wobec nawrotów manii). Podobne wy-
niki uzyskano porównując kombinację 
arypiprazolu (lub placebo) z litem lub 
walproinianem (21). W tym wypadku 
również odnotowano przewagę arypi-
prazolu nad placebo w profilaktyce na-
wrotów manii lub stanu mieszanego, ale 
nie depresji.

Podsumowanie
Skuteczność arypiprazolu w łago-

dzeniu objawów depresyjnych w prze-
biegu schizofrenii wydaje się być zbli-
żona do kilku innych atypowych leków 
przeciwpsychotycznych. Ważnym aspek-
tem jest mniejsze ryzyko wystąpienia 
depresji poneuroleptycznej, prawdopo-
dobnie w związku ze słabszym blokowa-
niem receptorów dopaminowych. Brak 
jest dowodów potwierdzających jego 
skuteczność w leczeniu depresji dwubie-
gunowej. W depresji jednobiegunowej 
dołączenie do leku przeciwdepresyjne-
go arypiprazolu w niskiej dawce (5 mg/
dobę) może być skuteczną i bezpieczną 
interwencją u pacjentów nie reagują-
cych na lek przeciwdepresyjny. n

Piśmiennictwo na stronie PSYCHIATRY
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Progi i bariery w stosowaniu 
aripiprazolu w schizofrenii
Tomasz Szafrański

Mogłoby się wydawać, że aripipra-
zol powinien być lekiem od początku 
chętnie stosowanym w terapii schizo-
frenii, właśnie jako dający szansę na 
dobrą długoterminową tolerancję lecze-
nia. Tymczasem, jak się wydaje, jest on 
obecnie stosowany w schizofrenii głów-
nie jako lek w politerapii. Wielu lekarzy 
w ogóle nie stosuje lub bardzo nieufnie 
podchodzi do stosowania aripiprazolu 
w monoterapii, która powinna być nad-
rzędnym celem w leczeniu schizofrenii. 
Wśród niektórych lek ma opinię środka 
trochę nieprzewidywalnego, mogącego 
spowodować zarówno poprawę, jak i po-
gorszenie stanu pacjenta. 

Rzeczywiście, stosując aripiprazol, 
nie możemy polegać na intuicyjnych 
schematach, które znamy w przypadku 
klasycznych leków przeciwpsychotycz-
nych, takich jak chociażby zależność 
między odpowiedzią kliniczną, dawką, 
działaniami niepożądanymi. Część nie-
powodzeń w terapii aripiprazolem może 
być związana ze sposobem wprowadza-
nia leku, zastosowaną dawką, brakiem 
odpowiedniej reakcji na działania niepo-
żądane. Mam nadzieję, że zawarte w tej 
pracy uwagi okażą się przydatne w co-
dziennej praktyce klinicznej.

AKATYZJA 
Akatyzja stanowi jeden z najczę-

ściej występujących i najbardziej uciąż-
liwych efektów ubocznych aripiprazolu. 

W tym roku wiele miejsca na łamach 
Psychiatry poświęciliśmy aripiprazolowi.  
Nic w tym chyba dziwnego, bo jest to cały czas 
jedyny zarejestrowany w Polsce przedstawiciel 
częściowych agonistów dopaminy.  
W porównaniu do innych leków działających 
przeciwpsychotycznie (będących antagonistami 
receptora dopaminowego D2), stosowanie aripi-
prazolu łączy się z relatywnie dobrym profilem 
tolerancji – niskim ryzykiem „sercowo-metabo-
licznym”, niższym, w porównaniu z innymi lekami, 
ryzykiem przyrostu masy ciała, lek u większości 
chorych nie powoduje hiperprolaktynemii ani też 
nadmiernej sedacji. 

U chorych leczonych z powodu schizofrenii, 
aspekty związane z długoterminową tolerancją 
leczenia są nie do przecenienia – mają bardzo 
duże znaczenie dla samopoczucia pacjenta, jego 
satysfakcji z prowadzonego leczenia i w znacznym 
stopniu wpływają na poziom współpracy. Jeden 
na trzech chorych na schizofrenię przerywa swoje 
leczenie farmakologiczne właśnie z powodu dzia-
łań niepożądanych leków.
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Progi i bariery w stosowaniu 
aripiprazolu w schizofrenii
Tomasz Szafrański

W badaniach częstość występowania 
objawów pozapiramidowych, takich jak 
parkinsonizm czy dystonia, była zbliżona 
do placebo, ale częstość występowania 
akatyzji była wysoka i sięgała 15-25%. 
W klinice może być wyższa. Przedstawio-
ne dane dotyczą  schizofrenii, ale chorzy 
na zaburzenia afektywne – CHAD i CHAJ, 
bywają jeszcze bardziej wrażliwi na wy-
stępowanie tego objawu.

Akatyzja jest jednym z najbardziej 
nieprzyjemnych działań niepożądanych, 
występujących podczas stosowania 
leków blokujących receptory dopami-
nowe. Objawy akatyzji to subiektywne 
wewnętrzne poczucie niepokoju połą-
czone z obiektywnie obserwowanym 
niepokojem ruchowym. Objawy zwykle 
są lokalizowane w obrębie kończyn dol-
nych. Akatyzja może nie manifestować 
się od początku jako wyraźny niepokój, 
niemożność usiedzenia w miejscu, ko-
nieczność ciągłego ruchu. Czasami nie 
jest odpowiednio wcześnie wychwyco-
na, tymczasem jest to taki objaw ubocz-
ny, któremu należy jak najszybciej prze-
ciwdziałać – nieleczona jest czynnikiem 
ryzyka zaostrzenia psychozy i znacząco 
wpływa na zaprzestanie terapii. 

Leki przeciwpsychotyczne II ge-
neracji wprowadzane do leczenia 
w ciągu ostatnich 25 lat cechuje mniej-
sze ryzyko powodowania objawów 
pozapiramidowych, jednakże w przy-
padku akatyzji odsetek chorych wyka-
zujących jej objawy jest cały czas duży.  

W badaniu EUFEST 
akatyzję obserwowa-
no wśród 28% leczonych 
ziprasidonem, 16% amisulprydem, 13% 
leczonych kwetiapiną i 10% leczonych 
olanzapiną. 

DLACZEGO aripiprazol 
powoduje akatyzję?

Precyzyjne wyjaśnienie mechani-
zmu, w jakim leki blokujące receptory 
dopaminowe powodują akatyzję nie jest 
znane. Wydaje się, że jej wystąpienie jest 
oczywiście powiązane z mechanizmem 
antydopaminergicznym, ale w przypad-
ku akatyzji chodzi również o zachwianie 
równowagi pomiędzy układem dopami-
nowym a układami serotoninergicznym 
i noradrenergicznym (zaś w parkinsoni-
zmie dysfunkcję w przekaźnictwie ukła-
du dopaminowego i cholinergicznego).

Aripiprazol w dawkach 10-30mg/dz  
powoduje zajęcie 80% receptorów D2 
w prążkowiu. Zapewne to częściowy 
agonizm, wykazywany przez lek po-
woduje, że objawy parkinsonizmu są  
rzadkie (ale mogą wystąpić np. u pacjen-
tów z wysokim poziomem leku i małą 
rezerwą dopaminergiczną). Jednocze-
śnie częściowy agonizm nie zabezpiecza 
przed akatyzją. Niektórzy uważają, że 
takie działanie mógłby mieć silny anta-
gonizm wobec receptorów serotonino-
wych 5-HT2A – w przypadku aripipra-
zolu stosunek powinowactwa 5-HT2/D2 

jest niski (52%/87%). 
Jednak takie leki jak ri-

speridon i jego metabo-
lit paliperidon, mające wysoki stosunek 
powinowactwa 5-HT2/D2, często powo-
dują akatyzję. Także częściowe działanie 
agonistyczne na receptor 5HT1A (przy-
pominające buspiron) nie zabezpiecza 
przed wystąpieniem akatyzji ani jej nie 
niweluje. 

ZAPOBIEGANIE 
i leczenie akatyzji

Akatyzja może wystąpić już przy sto-
sowaniu małych dawek leku, jednak jest 
działaniem niepożądanym, które zależy 
od dawki. Zatem pierwszą zasadą będzie 
stopniowe wprowadzanie leku u cho-
rych, u których chcemy zminimalizować 
ryzyko wystąpienia tego objawu. Pamię-
tajmy, że jeżeli pacjent miał w przeszłości 
akatyzję na innych lekach, to na pewno 
ryzyko, że pojawi się ona podczas stoso-
wania aripiprazolu jest istotne.

Aripiprazol bardzo silnie łączy się 
z receptorami dopaminowymi i w związ-
ku z tym, zarówno dawka 15mg, ale 
też 10mg, od razu powodują duże wy-
sycenie receptorów. Dlatego leczenie 
aripiprazolem w schizofrenii najlepiej 
inicjować od jeszcze niższej dawki, nie 
większej niż 5mg/dz, zaś w przypadku 
osób bardzo wrażliwych na wystąpienie 
akatyzji, np. chorych na depresję, najle-
piej jest zacząć wprowadzać lek od daw-

Leczenie aripiprazo-
lem w schizofrenii naj-

lepiej inicjować od bardzo  
niskiej dawki, nie większej niż 

5mg/dz, zaś w przypadku osób bardzo 
wrażliwych na wystąpienie akatyzji, 

np. chorych na depresję, najle-
piej jest zacząć wprowadzać 

lek od dawki 1-2mg/dz.
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ki 1-2mg/dz. Wśród większości chorych, 
u których aripiprazol stosuje się jako 
potencjalizację leczenia przeciwdepre-
syjnego, wystarczające są dawki <5mg. 
Inaczej jest w leczeniu schizofrenii i ma-
nii – tam efektywną dawką będzie zwy-
kle 15-30mg/dz. 

Jeżeli dochodzi do wystąpienia aka-
tyzji, to pierwsza strategia, którą można 
zastosować, może polegać na zmniej-
szeniu dawki leku. Ale pamiętajmy, że 
w przypadku aripiprazolu zmiana daw-
kowania z 30mg/dz na 15 mg/dz u wielu 
chorych może nie przynieść efektu.

Akatyzja nie jest działaniem nie-
pożądanym, które można „przeczekać”. 
Powinna zostać szybko rozpoznana 
i efektywnie leczona. Jeżeli nie możemy 
zmniejszyć dawki lub nie daje to żadne-
go efektu, to lekiem pierwszego wyboru 
w leczeniu akatyzji poneuroleptycznej 
będzie beta-bloker – propranolol. U czę-
ści chorych skuteczne będą dawki 30mg/
dz, u innych trzeba stosować 80-160 mg/
dz. Niestety, w przypadku konieczności 
stosowania wyższych dawek, lek częściej 
może powodować bradykardię i ortosta-
tyczne spadki ciśnienia. 

Leki antycholinergiczne (biperiden, 
pridinol) nie są skuteczne wobec obja-

wów akatyzji i sens ich zastosowania jest 
tylko wtedy, gdy akatyzja współwystę-
puje z objawami parkinsonizmu. 

Skuteczne bywają benzodiazepi-
ny, choć prawdopodobnie chodzi tutaj 
o niespecyficzny efekt sedatywny i prze-
ciwlękowy. Efekt wpływu benzodiazepin 
na objawy akatyzji u wielu pacjentów nie 
jest wystarczający.

Poyurovsky i wsp. zasugerowali, że 
leki wykazujące silne działanie antago-
nistyczne wobec receptora 5-HT2A, jak 
mianseryna czy mirtazapina, mogą prze-
ciwdziałać akatyzji wywołanej zabloko-
waniem receptorów dopaminowych D2. 
Takie działanie jest rzeczywiście obser-
wowane. Mirtazapina stosowana w daw-
ce 15mg/dz okazała się równie skuteczna 
w redukowaniu akatyzji jak propranolol 
(80mg dwa razy dziennie). Dawkowanie 
mirtazapiny może być bardziej wygodne 
niż propranololu, mirtazapina nie wpły-
wa na częstość pracy serca ani RR. Od 
strony tolerancji problemem może być 
sedacja, wzrost apetytu i tycie. Pouro-
vsky i wsp. opublikowali pracę, w której 
15 mg mirtazapiny podawane w godzi-
nach rannych, powodowało zmniejsze-
nie nasilenia objawów akatyzji u 5 z 8 
chorych leczonych aripiprazolem. 

Zamiast podawać lek rano, można 
także próbować dawkować ją wieczo-
rem, wtedy ryzyko sedacji jest mniejsze, 
u niektórych chorych 7,5mg/dz jest daw-
ką wystarczającą.

Alternatywnie do mirtazapiny moż-
na podawać mianserynę (10-20mg/dz).

Jeżeli te strategie nie przynoszą efek-
tu, to nie pozostaje nic innego, jak zmia-
na aripiprazolu na lek z możliwie niskim 
ryzykiem występowania akatyzji – za taki 
lek uważa się kwetiapinę, a w przypadku 
nasilonych i utrzymujących się długo-
trwale objawów akatyzji rekomenduje 
się, aby zastosować klozapinę.

AKTYWACJA
Nie zawsze pobudzenie, które ob-

serwuje się na początku leczenia u nie-
których chorych, jest związane z aka-
tyzją. Często jest to oczekiwany efekt 
ośrodkowego działania częściowego 
agonisty dopaminy i chorzy opisują swo-
je samopoczucie jako zwiększoną ener-
gię, wzrost motywacji, zwiększenie zain-
teresowań. Trzeba więc te dwie sytuacje 
odróżniać. To, czy taki efekt jest pożąda-
ny i w jakim stopniu, zależy od sytuacji 
klinicznej indywidualnego pacjenta.

Schemat zmiany leczenia na aripiprazol u chorych na schizofrenię

Okres wprowadzania aripiprazolu: 
minimum 3-4 tygodnie

Poprzednio przyjmowany
lek przeciwpsychotyczny

D
aw

ka

Czas

Okres  odstawiania dotychczas stosowanego leku:
Czas dostosowany do sytuacji klinicznej. U chorych wcześniej
leczonych wysokimi dawkami innych leków preferowana  
stopniowa redukcja dawki w tempie 10-20%/miesiąc.

Nagła lub zbyt szybka zmiana może spowodować zespół odstawienny!

leki
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DAWKA POCZĄTKOWA
Część problemów z tolerancją le-

czenia przy wprowadzaniu aripiprazolu, 
może być powodowana wprowadza-
niem leku od razu w zbyt dużej dawce. 
Przez długi czas jedyną dostępną w kraju 
formą była tabletka 15 mg i taką dawką, 
ewentualnie jej połową, były inicjowane 
terapie.

Wydaje się, że, zwłaszcza w praktyce 
ambulatoryjnej, sensowne jest stopnio-
we wprowadzanie leku i ostrożne zwięk-
szanie dawki dostosowane do tolerancji 
– trochę przypominające schemat, w ja-
kim wprowadzamy leki z grupy SSRI. Taki 
schemat dawkowania zmniejsza ryzyko 
wystąpienia akatyzji i może znajdować 
zastosowanie między innymi w przypad-
ku stosowania leku w potencjalizacji le-
czenia przeciwdepresyjnego w depresji 
lekoopornej, w lekoopornym OCD, ale 
też w przypadku innych zastosowań ari-
piprazolu w politerapii. Jednak w niektó-
rych sytuacjach klinicznych okazuje się, 
że należy zastosować zupełnie odwrotną 
zasadę i wprowadzać aripiprazol od razu 
w wysokiej dawce.

Sytuacja zmienia się, gdy mamy do 
czynienia z pacjentem z zaostrzeniem 

psychozy, albo narastającymi objawami 
hipomanii/manii – w takim wypadku 
praktyka kliniczna podpowiada prefero-
wanie zastosowania od początku wyso-
kiej dawki 30mg/dz. Tutaj zastosowanie 
wysokiego dawkowania ma na celu mak-
symalizację wpływu na hiperaktywność 
układu dopaminowego i zmniejszenie 
ryzyka wystąpienia w tej sytuacji niepo-
żądanej dalszej aktywacji.

Istotne jest, że mowa tutaj o sto–
sowaniu jednorazowo leku doustnie 
w dawce 30mg (a nie dwa razy dziennie 
15mg). Oczywiście w warunkach szpital-
nych możemy zastosować na początku 
kuracji formę domięśniową, także da-
jącą szybko wyższe stężenia leku od-
powiednio w surowicy krwi i w mózgu. 
Aripiprazol w wysokiej dawce może 
wywierać pewien efekt sedatywny po-
przez blokadę receptorów H1, ale jego 
powinowactwo do receptora histamino-
wego nie jest duże i jeżeli potrzebny jest 
większy efekt uspokajający, przejściowo 
rozwiązaniem może być zastosowanie 
benzodiazepin. U chorych z objawami 
manii, łączne zastosowanie aripiprazolu 
i walrpoinianów, bądź soli litu, będzie 
miało efekt synergistyczny. Przy takim 
połączeniu nie ma istotnych klinicznie  

interakcji i nie ma zaleceń dotyczących 
zmiany dawkowania aripiprazolu, jed-
nakże w przypadku stosowania politera-
pii z karbamazepiną indukującą CYP3A4, 
dawkę aripiprazolu należy podwoić.

PUŁAPKI DOBREJ ZMIANY
Zmiana leczenia na aripiprazol bę-

dzie zwykle podyktowana chęcią uzy-
skania długoterminowych korzyści zwią-
zanych z lepszym profilem tolerancji 
oraz poprawą funkcjonowania pacjenta. 
Zmiana leczenia zawsze jest sytuacją, 
która wymaga szczególnej uwagi i prze-
analizowania sytuacji klinicznej indywi-
dualnego chorego. 

W przypadku zmiany na aripipra-
zol należy pamiętać, że zbyt szybkie 
odstawienie poprzednio stosowanego 
leku przeciwpsychotycznego o działa-
niu cholinolitycznym i silniejszym od 
aripiprazolu działaniu sedatywnym (na 
przykład olanzapina, kwetiapina), może 
spowodować wystąpienie objawów od-
stawiennych „z odbicia”.

Jednak szczególną ostrożność na-
leży zachować w przypadku chorych na 
schizofrenię, którzy byli długotrwale le-
czeni lekami silnie blokującymi receptor 

Rozpoczynanie leczenia od iniekcji domięśniowych aripiprazolu (Schizofrenia, CHAD)

Podstawowy schemat leczenia 
to 1 amp. aripirazolu i.m. rano i 1 amp. i.m. wieczorem
Maksymalna łączna dawka dobowa to 30 mg
Ewentualnie można od początku podawać lub w każdej chwili  
dołączyć lek o działaniu sedatywnym (benzodiazepina) 

Czas stosowania iniekcji 
- zależnie od stanu klinicznego – zwykle od 2 do 7 dni 
kiedy to możliwe jest przejście na formę doustną leku.

21 3 4 5 6 7

98 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 21 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

Pierwsza iniekcja  
1 amp. (9,75 mg) i. m.
dawka początkowa

Druga iniekcja aripiprazolu i.m. 
może być zastosowana po 2 godzinach

Do 3 iniekcji aripiprazolu i.m.
w ciągu 24 godzin

2 godziny 24 godziny
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D2. U wielu z nich dochodzi do zjawiska 
“up-regulacji” receptorów dopaminowych 
i w konsekwencji stanowią oni grupę ry-
zyka wystąpienia tak zwanej “psychozy 
z nadwrażliwości” (ang. supersensitivity 
psychosis). Układ dopaminowy jest wów-
czas nadwrażliwy na stymulację – to grupa 
chorych, u których dochodzi do gwałto-
wanego nawrotu po odstawieniu leków, 
ale też, która miewa zaostrzenia objawów 
psychotycznych, spowodowane czynni-
kami stresowymi. Tacy chorzy wymagają 
zwykle zwiększania dawek leków i są u nich 
ostatecznie stosowane relatywnie wysokie 
dawki, a często politerapia. Niektórzy uwa-
żają, że objawy późnych dyskinez także 
mogą świadczyć o zjawisku „up-regulacji”.

Generalnie, zmiana leczenia bezpo-
średnio na aripiprazol jest w tej grupie cho-
rych niedobrym pomysłem i jest obarczo-
na dużym ryzykiem.

Takase i wsp. opisali, że w grupie cho-
rych z wywiadem wskazującym na wy-
stępowanie „psychozy z nadwrażliwości”, 
zmiana leczenia na aripiprazol powiodła 
się jedynie u 20% chorych, zaś u 23% do-
szło do zaostrzenia objawów psychozy 
po wprowadzeniu aripiprazolu, prawdo-
podobnie w związku z nadmierną akty-
wacją nadwrażliwych receptorów dopa-
minowych. W grupie chorych bez cech 
„nadwrażliwości” układu dopaminowego, 
zmiana leczenia na aripiprazol powiodła 
się u 52% chorych, zaś zaostrzenie obja-
wów psychotycznych obserwowano jedy-
nie wśród 8% (16/194). Co ciekawe, byli to 
chorzy, u których przed wprowadzeniem 
aripiprazolu stosowano bardzo wysokie 
dawki neuroleptyków. 

Reasumując, należy pamiętać o aripiprazolu na 
początku leczenia chorych na schizofrenię, a nie 
przypominać sobie o nim jedynie jako o leku ko-
lejnego rzutu, znajdującym zastosowanie dopie-
ro u chorych z przewlekłym przebiegiem choro-
by i nasilonymi objawami negatywnymi. 

Psychoza z nadwrażliwości jest jednak sta-
nem częściowo jatrogennym – wywołanym 
przewlekłym stosowaniem leków silnie bloku-
jących układ dopaminergiczny. Badania przed-
kliniczne wskazują, że stosowanie częściowych 
agonistów dopaminy nie powinno prowadzić 
do zjawiska „up-regulacji” receptorów D2 i tym 
samym ryzyka pogorszenia przebiegu choroby 
przez psychozę z nadwrażliwości. 

W grupie chorych na schizofrenię z cechami 
nadwrażliwości układu dopaminowego najlepiej 
zupełnej zmiany leczenia na aripiprazol w ogóle 
nie próbować, ale też wprowadzenie aripiprazo-
lu w politerapii musi być wyjątkowo ostrożne. n
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Atypowa 
atypowość, 
czyli 
amisulpryd 
i aripiprazol
Tomasz Szafrański

Podział na leki atypowe i typowe, albo leki I i II generacji, 
jest coraz mocniej i powszechniej krytykowany, jako pozba-
wiony przesłanek zarówno farmakologicznych, jak i często 
klinicznych. 
Według NbN (Neuroscience based Nomenclature):
AMISULPRYD to antagonista receptora dopaminowego D2,
ARIPIRAZOL to częściowy agonista receptorów dopamino-
wych D2 i serotoninowych 5HT1A.

Wprowadzenie 

Amisulpryd i aripiprazol są zaliczane do tak zwanych 
atypowych leków II generacji i bywają postrzegane jako leki o podobnym 

profilu klinicznym, to znaczy, jako leki znajdujące przede wszystkim zastoso-
wanie w leczeniu objawów negatywnych schizofrenii. Atypowość amisulprydu 

bywa określana mianem „atypowości atypowej” – lek jest bowiem przede wszystkim 
selektywnym antagonistą receptorów D2 – w odróżnieniu od działających wielorecep-

torowo leków, jak klozapina, olanzapina, kwetiapina… 
Z kolei aripiprazol jest pierwszym wprowadzonym do kliniki psychiatrycznej częściowym 

agonistą receptorów D2. 
Zarówno aripiprazol jak i amisulpryd są pozbawione istotnego działania sedatywnego 

i to z kolei może sprawiać, że nie są uważane za leki silnie działające na objawy psychotyczne 
(tymczasem amisulpryd stosowany w odpowiednich dawkach jest lekiem bardzo skutecz-

nym, także wobec nasilonych objawów pozytywnych). Aripiprazol bywa czasem postrze-
gany jako lek mało przewidywalny, zwłaszcza w kontekście wywoływania u niektórych 

chorych objawów „nadmiernej aktywizacji” lub wręcz mogący powodować „upsycho-
tycznienie” niektórych pacjentów. 

W tym artykule spróbujemy wyjaśnić, na czym polegają podobieństwa i róż-
nice pomiędzy amisulprydem i aripiprazolem oraz przypomnieć informacje 

z farmakokinetyki i farmakodynamiki tych leków, które mają znaczenie 
dla praktyki klinicznej.
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Farmokinetyka, czyli inna bajka
Rzut oka na Tabelę 1 pozwala nam zorientować się w bar-

dzo istotnych różnicach pod względem farmakokinetyki po-
równywanych leków. 

Amisulpryd ma krótszy czas półtrwania, szybszy czas eli-
minacji, jest lekiem głównie wydalanym przez nerki, słabo wią-
żącym się z białkami. Słabo przenika przez barierę krew-mózg, 
w związku z tym wykazuje opóźnione wysycenie receptorów 
D2 w mózgu w porównaniu z działaniem wykazywanym 
w przysadce (być może wpływa to również na selektywność 
mezolimbiczną wykazywaną przez lek). Amisulpryd jest le-
kiem o bardzo małym ryzyku interakcji farmakokinetycznych. 

Aripiprazol wykazuje interakcje z lekami wpływającymi 
na enzymy CYP oraz z takimi, które wypierają go z połączenia 
z białkami. Aripiprazol ma długi czas półtrwania i eliminacji – 
stałe stężenie w surowicy osiąga po 14 dniach stosowania. Za-
tem pod względem cech farmakokinetycznych amisulpryd to 
lek z zupełnie innej bajki niż aripiprazol.

Krewni czy powinowaci?
Aripiprazol wykazuje silne powinowactwo do receptora 

dopaminowego D2, jednakże nie blokuje go kompletnie, tyl-

ko wykazuje częściowe działanie agonistyczne, około 15-30%.  
Zależność pomiędzy dawką aripiprazolu i wysyceniem recep-
torów, tylko w zakresie małych dawek ma charakter liniowy 
i szybko osiąga plateau. Dawki już tak niskie jak 0,5-2 mg mogą 
powodować zajęcie 60-65%, zaś dawki 3-5 mg wysycenie 75%-
80% receptorów D2. Po 2 tygodniach przyjmowania 30 mg ari-
piprazolu możemy się spodziewać zajęcia 95% receptorów D2 
w mózgu. (patrz TABELA 2 i 3)

Powinowactwo amisulprydu do receptorów D2 jest silne, 
ale nie tak silne jak aripiprazolu. Dopiero zastosowanie dawek 
rzędu 2000 mg/dz. doprowadzi do zajęcia 80% receptorów D2, 
efektywne zablokowanie 65% receptorów osiągamy dopiero 
przy dawce około 450 mg/dz. i jest to umowna granica, powy-
żej której możemy się spodziewać narastania efektu przeciwp-
sychotycznego leczenia.

Rozbieżność pomiędzy rekomendowaną dawką aripi-
prazolu, dawką amisulprydu, a wysyceniem receptorów D2 
przedstawia RYCINA 2. Przyglądając się jej pamiętajmy, że 
w przypadku aripiprazolu mamy do czynienia z częściowym 
agonistą. Ale coraz więcej danych wskazuje, że nie można 
zrozumieć działania aripiprazolu wyłącznie jako częściowego 
agonisty.

Maksymalne stężenie w osoczu 

Czas półtrwania T 1/2

Czas do osiągnięcia stałego stężenia

Średni czas T 1/2 eliminacji

Główna droga eliminacji

% wiązania z białkami

Penetracja bariery krew-mózg

Tabela 1. Farmakokinetyka amisulprydu i aripiprazolu

Farmakokinetyka (po podaniu p.o.)

3-5 godz.

75 godz.

14 dni

6 dni

Wątroba: CYP 3A4, CYP 2D6

99%

Dobra, zależna od dawki

2 szczyty: po 1 i 3,5 godz.

12 godz.

3 dni

12 godz.

Nerki

16%

Słaba

Amisulpryd Aripiprazol

D2/D3

5 HT1A

5 HT2A

5 HT7

α1

H1

M1

Powinowactwo do receptorów*

2,8-3,5

>10000

>7000

11,5

>10000

>10000

>10000

0,45**

4,4**

3,4

14,5

57

61

>10000

2-11

>7000

4

8,3***

19

7

1,9

0,3-4

210

0,5

6,5

0,7

20

>10000

0,7

>2500

45

>200?

6

440

>1500

Amisulpryd Aripiprazol Olanzapina Risperidon Haloperidol

  * wartości Ki (nM) – im mniejsze wartości, tym wyższe powinowactwo do receptora 
** Słaby częściowy agonista ***Odwrócony agonista

Tabela 2. Farmakodynamika amisulprydu i aripiprazolu

leki
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Labirynt i czary
Rzeczywistość jest dużo bardziej skomplikowana i oka-

zuje się, że działanie częściowego agonisty może zależeć od 
gęstości receptorów, regionu działania, podstawowej ak-
tywności układu dopaminowego, heteromeryzacji D2-D3.  
Częściowi agoniści wykazują większą selektywność wobec 
receptorów presynaptycznych, które kontrolują syntezę, uwal-
nianie dopaminy i iskrzenie neuronów. 

Wobec receptorów presynaptycznych przeważa działanie 
agonistyczne, wobec postsynaptycznych działanie antagoni-
styczne. 

Receptory dopaminowe mogą być w stanie niskiego lub wy-
sokiego powinowactwa do dopaminy. Częściowy agonista po-
trafi niejako rozpoznać stan receptora i działać selektywnie – albo  
bardziej jako antagonista, albo jako agonista. Aripiprazol może 
wykazywać zarówno działanie stymulujące, jak i hamujące re-
ceptory presynaptyczne – w zależności od tego, jaka jest pod-
stawowa aktywność układu dopaminowego. Dlatego mówimy, 
że wobec receptorów presynaptycznych wykazuje działanie 
„stabilizujące”.

Te funkcjonalne zmiany sprawiają, że u niektórych cho-
rych aripiprazol może działać zupełnie jak „typowy neurolep-
tyk”, powodując przede wszystkim blokadę transmisji dopa-
minowej i nawet objawy pozapiramidowe, u innych zaś (tam 
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gdzie jest mała aktywność układu dopaminowego) przeważać 
będzie działanie agonistyczne (patrz RYCINA 1). 

Szczególna sytuacja ma miejsce u chorych, u których do-
szło do „up-regulacji” układu dopaminowego – tutaj przewa-
ga działania agonistycznego może dać niezamierzony efekt 
nadmiernej stymulacji. Wynika to z tego, że zastąpienie prze-
wlekłej kompletnej blokady D2 przez aripiprazol może dać 
większe działanie agonistyczne niż tylko działanie endogennej 
dopaminy – zachowując proporcję możemy tę sytuację po-
równać do podania amfetaminy. 

Magia i miecz
Amisulpryd jest uważany za pełnego antagonistę D2, cho-

ciaż funkcjonalnie przypomina trochę działanie częściowego 
agonisty dopaminowego. W niskich dawkach (50-100 mg/dz., 
czyli takich, jakie stosowano w kontrolowanych placebo bada-
niach dotyczących wpływu amisulprydu na objawy negatywne, 
czy jakie bywają stosowane w leczeniu dystymii) amisulpryd 
preferencyjnie blokuje presynaptyczne receptory D2/D3 powo-
dując uwalnianie dopaminy i tym tłumaczy się jego efektyw-
ność wobec objawów depresyjnych i objawów negatywnych. 

W wyższych dawkach amisulpryd będzie działał głównie 
jako antagonista receptorów postsynaptycznych i odpowied-

65%

80%

„okno terapeutyczne”*

Rekomendowana dawka max. **

Zarejestrowana dawka max. (CHPL)

Wysycenie receptora D2

445 mg

2192 mg

3,9 

800 mg 

1200 mg

0,7 mg

2,9 mg 

3,1 

30 mg

30 mg

13,3 mg

31,3 mg

1,3 

25 mg

20 mg

2,5 mg

6,9 mg

1,7 

8 mg

16 mg

1,6 mg

4,4 mg

1,7 

20 mg

30 mg

Amisulpryd Aripiprazol Olanzapina Risperidon Haloperidol

Oprac. na podst. Lee J, Takeuchi H, Remington G. J Clin Psychopharmacol. 2014; 34(4):530-532.
* współczynnik “okna dawki terapeutycznej” = dawka 80% - dawka 65% / dawka 65%, im wyższa wartość, tym większe okno terapeutyczne 
** Jarema M. Standardy leczenia farmakologicznego schizofrenii. W: Standardy leczenia farmakologicznego niektórych zaburzeń psychicznych.  
Via Medica. Gdańsk 2015, str 9.

Tabela 3. Dawki leków potrzebne do wysycenia 65% i 80% receptorów D2

Podstawowa
aktywność
domaminegiczna

całkowity agonista

częściowy agonista
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lin
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zn
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ar

ip
ip

ra
zo

lu

słaby - częściowy agonista

antagonista

odwrócony agonista

Jeżeli podstawowa aktywność dopaminegiczna niższa -> antagonista
Jeżeli podstawowa aktywność dopaminegiczna wyższa -> agonista

O
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ie

dź
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io
lo

gi
cz

na
 (%

) 100%

50%

0%
Stężenie leku

rycina 1. mechanizm działania agonisty, 
częściowego agonisty i antagonisty 

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Przeciętne dawki 
terapeutyczne
Amisulprydu 200 - 800 mg

Przeciętne dawki 
terapeutyczne
Aripiprazolu 15 - 30 mg

0,5
mg

1
mg

2
mg

3
mg

6
mg

8
mg

10
mg

12
mg

15
mg

20
mg

30
mg

Amisulpryd 
(dawka mg x 100)

Aripiprazol

rycina 2. Przeciętne dawki terapeutyczne 
amisulprydu i aripiprazolu  
a stopień wysycenia receptorów D2

leki



nio dawkowany silnie wpływa na objawy pozytywne psycho-
zy. Tak jak wspomniano, dopiero dawka 450 mg spowoduje 
zablokowanie 65% receptorów D2, zatem optymalnego dzia-
łania przeciwpsychotycznego możemy się spodziewać dopie-
ro w przedziale dawkowania 500-800 mg/dz.; u niektórych 
chorych, przy braku odpowiedzi terapeutycznej, uzasadnione 
może być podjęcie próby zastosowanie jeszcze wyższej dawki, 
nawet dawki maksymalnej 1200mg/dz.

Jednak pełne wyjaśnienie mechanizmu działania amisul-
prydu pozostaje zagadką. Zagadkowy wydaje się relatywnie 
niski odsetek wywoływania objawów pozapiramidowych. Co 
leży u podłoża tego zjawiska, nie jest do końca jasne. Być może 
opisywane działanie na receptory presynaptyczne. Być może 
selektywność limbiczna. Najnowsze badania potwierdzają, że 
działanie amisulprydu na receptory postsynaptyczne w po-
równaniu z haloperidolem wykazuje wyraźną selektywność. 
U szczurów amisulpryd selektywnie powodował ekspresję 
różnych genów istotnych dla neuroplastyczności synaptycz-
nej w obszarach limbicznych i środkowych rejonach prążkowia 
(medial striatal regions), haloperidol powodował ekspresję 
genów w motorycznych obszarach korowo-prążkowiowych. 
Zatem funkcjonalna selektywność tłumaczy atypowość amisul-
prydu i wyróżnia go z pośród większości innych leków działają-
cych jako antagoniści receptora D2.

I żyli długo i szczęśliwie…
Podsumowując, możemy z pewnością stwierdzić, że zarówno amisul-

pryd, jak i aripiprazol, to leki z trochę innej bajki niż ta, w której bohaterami są halo-
peridol, klopentyksol, risperidon, olanzapina i perazyna.

Amisulpryd i aripiprazol wykazują pewne podobieństwa, ale też wiele różnic, poczynając od 
właściwości farmakokinetycznych. Absolutnie nie powinno się o nich myśleć jako o lekach działają-
cych w podobny sposób. Są sytuacje, gdzie mogą działać podobnie, ale są też takie, w których nie da się 
zastąpić jednego drugim, bo amisulpryd ma właściwości, których nie wykazuje aripiprazol i na odwrót. 

Jeżeli pozostać przy bajkowych porównaniach, to amisulpryd jest w tej bajce bardziej księciem, 
który potrafi być łagodny i budzić księżniczki do życia, ale też potrafi stać się groźnym i dzielnym wo-
jownikiem stającym śmiało do walki ze smokiem psychozy. Aripiprazol to bardziej księżniczka, czasem 
kapryśna i zmienna, ale pełna uroku, która potrafi swych poddanych uszczęśliwić, zmotywować do wy-
siłku, zadbać o ich dostatek i bezpieczeństwo, ale też, jeśli trzeba, przywołać do porządku. n
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szafranSzafran w leczeniu  
lęku i depresji
Krzysztof Krocetyński

Zaczniemy od przeprowadzonego 
metodą podwójnie ślepej próby, kontro-
lowanego placebo badania, w którym 
pod ocenę poddano działanie ekstraktu 
z Crocus sativus nie tylko wobec obja-
wów depresyjnych, ale także objawów lę-
kowych [1]. Badanie zostało przeprowa-
dzone przez Mazidi i współpracowników 
w klinice psychiatrycznej na Uniwersyte-
cie Medycznym w Mashhadzie, w Iranie.

Do badania włączono 60 pacjentów 
z objawami łagodnie/umiarkowanie na-
silonych zaburzeń lękowych i depresyj-
nych (DSM-IV). Nasilenie depresji i lęku 
w trakcie badania było oceniane skala-
mi Becka: odpowiednio skalą do oceny 
depresji i skalą do oceny lęku (Beck De-
pression Inventory (BDI) i Beck Anxiety 
Inventory (BAI). Średnia wieku pacjentów 
wynosiła około 43 lata, przeważały kobie-
ty (n=44).

Pacjenci w sposób losowy zosta-
li przydzieleni do grup otrzymujących 
dwa razy dziennie kapsułki z 50 mg 
ekstraktem szafranu (Novin Saffron Co. 

Mashhad, Iran) lub identyczne kapsułki 
placebo. Badanie ukończyły 54 osoby (4 
nie współpracowały, 1 osoba miała ob-
jawy uczulenia na szafran, 1 osoba miała 
niezwiązaną z badaniem procedurę chi-
rurgiczną).

Na początku badania obydwie gru-
py nie różniły się ani nasileniem obja-
wów depresyjnych (BDI: t=0.190, d. f.=52, 
p=0.105), ani objawów lękowych (Skala 
BAI: t=0.164, d. f.=52, p=0.074). 

Badanie wykazało istotną staty-
stycznie poprawę w grupie przyjmującej 
szafran 100 mg/dz zarówno w zakresie 
objawów depresyjnych, jak i objawów 
lękowych. Po 12 tygodniach leczenia po-
prawa była istotna, zarówno jeśli chodzi 
o wynik na skali BAI (Greenhouse-Ge-
isser correction; d. f.=1.909, F=211.028, 
p < 0.001), jak i wynik na skali BDI (Gre-
enhouse-Geisser correction; d. f.=1.663, 
F=72.517, p < 0.001). Zmiana nasilenia 
objawów lęku w grupie otrzymującej 
szafran wyniosła na skali BAI, w porów-
naniu z początkiem badania, średnio 

Piśmiennictwo
1. Mazidi M, Shemshian M, Mousavi SH, Norouzy A, 
Kermani T, Moghiman T, Sadeghi A, Mokhber N, Ghay-
our-Mobarhan M, Ferns GA. A double-blind, rando-
mized and placebo-controlled trial of Saffron (Crocus 
sativus L.) in the treatment of anxiety and depression. 
J Complement Integr Med. 2016; 13(2): 195-9. 

−8.65±2.59 (placebo: −5.46±2.82). W za-
kresie objawów depresyjnych (BDI) ich 
spadek nasilenia po 12 tygodniach lecze-
nia wynosił średnio −6.69±2.73 (placebo: 
−4.35±4.60). 

Badanie potwierdziło, że szafran 
w dawce 100 mg/dz stosowany przez 12 
tygodni zmniejszał nasilenie łagodnie lub 
umiarkowanie nasilonych objawów lęku 
i depresji i był skuteczniejszy niż placebo. 
W przypadku wpływu szafranu na obja-
wy depresyjne potwierdza to wyniki kilku 
wcześniejszych kontrolowanych badań. 
Obecne badanie jako jedno z pierwszych 
dokumentuje, w warunkach podwójnie 
ślepej próby kontrolowanej placebo, 
dobre anksjolityczne działanie ekstraktu 
szafranu. n

Jeżeli myśleliście, że zapo-
mnieliśmy o szafranie, to nic 
bardziej mylnego. Nie zapo-
mnieliśmy, ale przez jakiś czas 
brakowało nowych oryginal-
nych badań, które mogliby-
śmy zaprezentować naszym 
czytelnikom. Teraz jednak 
sytuacja uległa zmianie i jest 
w czym wybierać – ukazały się 
kilka nowych publikacji, które 
będziemy Wam sukcesywnie 
przybliżać. 

Zmiana nasilenia objawów lęku i depresji w trakcie 
leczenia szafranem 100 mg/dz przez 12 tygodni. 

Randomizowane badanie, metodą podwójnie ślepej próby, kontrolowane placebo.
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praktykaLinia życia 
program dla liderów 
Zenon Waldemar Dudek 

Wszystko, czego nie wprowadzimy do świadomości, 
pojawia się w naszym życiu jako los.
Carl Gustaw Jung – psychiatra, twórca psychologii analitycznej

 Czym jest linia życia? 
Linia życia to obraz w umyśle, który obej-

muje całość ludzkiego jednostkowego życia. 
Tworzą ją obrazy pamięci, zapisane doświad-
czenia i dokonania, odzwierciedlony w świa-
domości bieżący bieg spraw i zamierzenia. 
Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość tworzą 
odrębne „katalogi”, które powinny być powią-
zane ze sobą jako schematy doświadczeń i ży-
ciowe strategie. 

Kształtowanie linii życia 
Linia życia to kapitał i mapa rozwoju. Na 

płaszczyźnie psychologicznej jest to świado-
mość siebie, dokonań i zamierzeń, poczucie 
wartości i tożsamości. W płaszczyźnie etycz-
nej i filozoficznej linię życia tworzą wzorce 
i wartości. Dzieci, uczniowie i początkujący 
pracownicy mogą sobie pozwolić na słabo 
zdefiniowaną i pozbawioną jasnego kierun-
ku linię życia. Takiej taryfy ulgowej nie mają 
ludzie dorośli i liderzy. Ponoszą oni odpowie-
dzialność za siebie i innych – pracownika, ze-
spół, firmę czy instytucję. 

Dojrzała linia życia jest bazą myśli, dzia-
łań adaptacyjnych i rozwojowych, sposobów 
rozwiązywania problemów i przekraczania 
kryzysów. Zawiera spersonalizowane projekty 
planowanych dokonań i prototypy nowych 
doświadczeń. Zadaniem dojrzałego lidera 
jest stworzyć obraz własnej linii życia w per-
spektywie całej osi czasu, powiązać go z ob-
razem wspólnoty i obrazem świata. Przejście 
od konwencjonalnej do indywidualnej linii 
życia umożliwia skuteczne konfrontowanie 
się z kryzysem, generowanym przez pędzącą 
cywilizację. 

Jak żyć w cywilizacji sukcesu?

Wiara w postęp, technikę i naukę wykreowała dzi-
siejszą cywilizację sukcesu. Współczesny człowiek żyje 
pod presją, którą generują rynek, mechanizmy spo-
łeczne, wzorce kultury, technologia. Rozpowszechniają 
media, politycy, świat biznesu. Presja ta staje się presją 
wewnętrzną: jednych zmusza do postawy doskona-
lenia się i ciągłej walki, a innych do postawy unikania 
ryzyka i przykrości, którą sprawiają porażki. Rywaliza-
cja wyczerpuje z czasem nawet najsilniejszych. 

Obserwując wpływ presji sukcesu na psychikę 
jednostek, łatwo stwierdzić, że nie każde osiągnięcie 
jest sukcesem, zwłaszcza kiedy jego ceną jest kryzys. 
Tworząc program edukacyjno-szkoleniowy dla liderów 
pod nazwą „Linia życia” postawiłem tezę, że naczelną 
zasadą aktywności człowieka, która pomaga prze-
kraczać kryzysy, jest kreatywność. Założyłem też, że 
doświadczenie kryzysu jest niezbędne do stworzenia 
kompleksowych strategii myślenia i działania.
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Cztery wymiary rzeczywistości psychicznej
Na psychologiczny obraz doświadczeń na linii życia składają się:  

1) konwencje (odzwierciedlenie norm życia społecznego, instytucji, organizacji), 
2) sfera Cienia (odzwierciedlenie doświadczeń kryzysowych i kompleksów),  
3) indywidualność (odzwierciedlenie osobistych identyfikacji i zasad zależnych   
     od świadomości jednostki),  
4) wzorce (odzwierciedlenie zasad i wartości zapisanych w kulturze). 

Program 
„Linia życia” 

jest adresowany do menadże-
rów, liderów i ekspertów róż-
nych dziedzin, osób pracujących 
w instytucjach i organizacjach 
oraz zainteresowanych rozwojem 
zawodowym i osobistym. Dostar-
cza całościowej wiedzy psycholo-
gicznej o strategiach kreatywnego 
myślenia w warunkach cywilizacji 
technologicznej. W programie 
szukamy odpowiedzi między in-
nymi na takie pytania:

n Jak wykorzystać potencjał osobi-
stego rozwoju dzięki wyobraźni 
i strategiom kreatywnego myśle-
nia?

n Jakie są kluczowe kompetencje 
psychologiczne lidera i menedże-
ra, budowane na modelach kre-
atywnego myślenia i działania?

n Jakie strategie wpływają na roz-
wój, a jakie służą integracji linii 
życia?

n Jak można rozwijać kreatywną ko-
munikację? 

n Jak kreatywnie działać w sytu-
acjach trudnych i kryzysach?

n Jak stawać się kreatywnym lide-
rem w kolejnych etapach linii życia 
i fazach rozwoju kompetencji psy-
chologicznych (uczeń, asystent,  
ekspert, mistrz).

Mam nadzieję, że przedsta-
wiony tutaj w bardzo ogólnym 
zarysie program zainteresuje śro-
dowisko psychologiczne, terapeu-
tyczne czy psychiatryczne.  n

Sfera konwencji jest często domeną jednostek, zorientowanych na adapta-
cję, izolowaną korzyść, kontrolę i rywalizację o władzę. Sferę Cienia „zaludniają” 
osoby w stanie kryzysu, często z utrwalonymi zaburzeniami funkcjonowania psy-
chicznego, rozszczepione wewnętrznie i wyizolowane społecznie. Sfera indywi-
dualności to domena osób, które wyróżnia samoświadomość, zdolność do celo-
wego działania i samodzielność w przezwyciężaniu kryzysów. Sfera wzorców do 
domena osób zdolnych do wyjścia poza swą indywidualność dzięki wykonanej 
pracy nad sobą, kreatywności oraz zrozumieniu wzorców kulturowych.  

W programie „Linia życia” trenowane są modele kreatywnego myślenia i dzia-
łania, poczynając od modelu zarządzania autorytarnego (władza jako monopol), 
przez model demokratyczny (władza konsultowana społecznie) do modelu trans-
formacyjnego (zarządzanie procesami i zmianami rozwojowymi z dużą autono-
mią świadomych swej roli jednostek).

Pole rzeczywistości psychicznej
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konflikt wewnętrzny
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• zasada transformacji
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kryzys
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dialog
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Sam sobie sterem,
żeglarzem, okrętem

Adam Mickiewicz

Być albo nie być
oto jest pytanie

Hamlet

Wszystko jest jedność
wszystko rozmaitość

Pascal

Oko za oko
ząb za ząb

Hebrajskie

„Linia życia” © ENETEIA, 2016
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RELACJEProfesor Robin Murray 
we Wrocławiu 
Błażej Misiak

Profesor Robin Murray jest światowej sławy psychiatrą, 
naukowo zajmującym się problematyką zaburzeń psycho-
tycznych. W rankingu Thomson Reuters znalazł się pierwszej 
dziesiątce najczęściej cytowanych w literaturze naukowej psy-
chiatrów. Wizyta profesora Murraya została zorganizowana 
w ramach programu Visiting Professors (fundusz Scientiae Wra-
tislavienses finansowany ze środków miasta Wrocław). Wykłady  
i seminaria prof. Murraya cieszyły się dużym zainteresowa-
niem psychiatrów, psychologów, studentów oraz pracow-
ników naukowych z całej Polski. Pierwszy wykład dotyczył 
roli kanabinoli w rozwoju zaburzeń psychotycznych z kręgu 
schizofrenii. W czasie wykładu zwrócono uwagę, iż używa-
nie kanabinoli jest czynnikiem rozwoju schizofrenii. Według 
dużych badań epidemiologicznych regularne palenie ma-
rihuany może zwiększać ryzyko rozwoju zaburzeń psycho-
tycznych nawet dwunastokrotnie. Jednakże, indywidualna 
podatność genetyczna pełni istotną rolę w modyfikacji ry-
zyka rozwoju zaburzeń psychotycznych, w tym schizofrenii, 
u osób spożywających marihuanę. Tematem drugiego wy-
kładu były wyniki najnowszych badań dotyczących interak-
cji czynników genetycznych i środowiskowych w rozwoju 
schizofrenii. Profesor Murray poświęcił sporo uwagi istotnej 
roli wczesnodziecięcej traumy, stresujących wydarzeń ży-
ciowych oraz problemowi migracji w rozwoju zaburzeń psy-
chotycznych. Ostatni wykład dotyczył kwestii związanych 
z rokowaniem w schizofrenii. Profesor Murray, jako współ-
twórca koncepcji neurorozwojowej schizofrenii, wielokrotnie 
zaznaczał kwestię, iż nie ma obecnie wiarygodnych dowodów 
naukowych świadczących o tym, iż schizofrenia jest sama  

w sobie zaburzeniem postępującym zarówno w kontekście 
klinicznym jak i neurobiologicznym. Profesor Murray zwró-
cił również uwagę na mechanizmy rozwoju lekooporności 
w schizofrenii. Przytaczając wyniki badań neuroobrazowych, 
które wykazały prawidłową neurotransmisję dopaminergiczną 
oraz nieprawidłowości neurotransmisji glutaminergicznej, za-
znaczył konieczność poszukiwania nowych strategii leczenia 
farmakologicznego zaburzeń psychotycznych. n

W dniach 22–26 maja 2016 r. w Katedrze 
i Klinice Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego 
we Wrocławiu gościł Profesor Robin Murray 
(Instytut Psychiatrii Szpitala Maudsley Królew-
skiej Szkoły Wyższej, Londyn, Wielka Brytania), 
który wygłosił cykl wykładów i seminariów 
poświęconych aspektom klinicznym i neuro-
biologicznym zaburzeń psychotycznych. 
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Spotkanie  
z nauką  
przez duże N
Janina Sonik

Od cyklu spotkań z prof. Robinem Murray’em we Wro-
cławiu upłynęło już klika tygodni. To świetny moment, by za-
dać sobie pytanie, co „pozostaje” po spotkaniu z naukowcem 
tego formatu. 

Nie ma co się oszukiwać: lekcja anglosaskiego akademi-
zmu robi wrażenie. Wychodzi się z niej zafascynowanym, zain-
spirowanym i trochę zakłopotanym. Bo prof. Murray oczekiwał 
z naszej strony zadawania trudnych pytań, a swoje wykłady 
traktował raczej jako formalność, która ma być tylko zagaje-
niem. Zależało mu na dyskusji, którą początkowo trudno było 
wywołać: ludzie w końcu przyszli słuchać profesora, a nie z nim 
dyskutować. Atmosfera była na tyle przyjazna, że sytuacja 
ewoluowała: trzeciego dnia byliśmy już mniej onieśmieleni. 
Profesor wciągnął nas w świat nauki, która jest ważna, nieskoń-
czona, a równocześnie przystępnie zaprezentowana.

W badaniach prof. Murray’a nad środowiskowymi uwa-
runkowaniami psychoz widać jak kluczowe znaczenie ma 
epidemiologia oraz odpowiednie zbieranie i magazynowane 
danych. Wyniki badań opatrzone mapą Wielkie Brytanii oraz 
poszczególnych dzielnic Londynu umożliwiają dokładne prze-
śledzenie tego, kto, gdzie i kiedy choruje. Taki instrument jest 
wartościowy, tak w kontekście naukowym, jak politycznym. 
Pozwala np. stwierdzić, że migracje kilkukrotnie zwiększają ry-
zyko zachorowania. 

Zachorowalność na schizofrenię jest częstsza w Londynie 
niż w innych miastach, jest też większa w dzielnicach zamiesz-
kałych przez społeczności wieloetniczne, dopóki stanowią 
mniejszość. Gdy proporcje się odwracają, mniejszość przestaje 
być mniejszością, prawdopodobieństwo zachorowania także 
spada. Nie chodzi zatem o predyspozycje genetyczne, tylko 
środowiskowe. 

Profesor pytał o sytuację w Polsce. Nikt na jego pytania 
nie znał odpowiedzi. W Polsce dane epidemiologiczne są słabo 
znane, mało wykorzystywane i trudno dostępne. Przychodzi 
na myśl smutna refleksja: o ironio, może to dobrze, gdyż w kra-
ju, gdzie zdarza się diagnozować schizofrenię, żeby pacjent 
miał refundowane leki, badania epidemiologiczne mogłyby 
nas od prawdy oddalać a nie zbliżać.

Dla mnie to było spotkanie z nauką przez duże N, gdzie 
można się przekonać, że im skromniej, tym mądrzej, im jaśniej, 
tym mądrzej, im więcej pytań, tym lepiej. n

Kreapelin 
po szkocku
Michał Jarkiewicz

Profesor Murray potrafił stworzyć w czasie wykładów 
niezwykłą atmosferę, naturalną i pełną humoru. Każdego dnia 
przed wykładem rozbawiał słuchaczy, mówiąc ze szkockim ak-
centem lub opowiadając o tym, jak żona kupiła mu na Boże 
Narodzenie komercyjny test genetyczny, z którego dowiedział 
się, że nie ma genów choroby Parkinsona ani Alzheimera, i  że 
nie ma też… (w tym momencie zawiesił głos) angielskich ge-
nów, …tylko skandynawskie. I tak dowiedzieliśmy się, że prof. 
Murray jest prawdopodobnie – będąc potomkiem nordyckich 
najeźdźców – Wikingiem, ale jednocześnie zasygnalizowany 
został problem etyczny, jaki stwarza powszechny dostęp do 
badań genetycznych. 

Tak, wykłady były pełne dygresji i nietuzinkowych analo-
gii, jednak Profesor nie tracił głównego wątku, poruszał pro-
blemy badawcze i praktyczne w psychiatrii, proponował inno-
wacyjne rozwiązania, obalał stereotypowe przekonania. Przez 
2 dni wykładowca i jego publiczność dawali z siebie wszystko, 
jednak nikt nie spodziewał się tego, co miało stać się potem…

Trzeciego dnia Robin Murray rzucił wyzwanie samemu 
Emilowi Kraepelinowi. Rzecz jasna, że nie o samo starcie z gi-
gantem psychiatrii chodziło, ale o podważenie pewnej, zapo-
czątkowanej przez niemieckiego profesora, „tradycji” wiążącej 
nieuchronnie postępujący przebieg ze schizofrenią. Szkot 
walczył z Niemcem pokazując publikacje świadczące o tym, 
że mimo potwierdzonych deficytów poznawczych w schizo-
frenii, nie ma danych pokazujących, żeby one narastały, wręcz 
przeciwnie, mogą ulec niewielkiej poprawie przy odpowied-
nim leczeniu. Zaprezentował wieloletnie badania, z których 
wynikało, że rokowanie kliniczne nie jest jednak takie złe, bo 
po 10 latach obserwacji aż 65% pacjentów nie miało objawów 
psychotycznych. Dane z badań neuroobrazowych stwierdzają-
cych redukcję objętości pewnych struktur mózgu w schizofre-
nii zinterpretował nie jako dowód na neurodegenerację, ale na 
potwierdzenie zmian z okresu neurorozwojowego. Wynik tych 
rozważań był jednoznaczny: Kraepelin się mylił. 

Zapewne to nie wytknięcie pomyłki Kraepelina sprzed 
100 lat było najistotniejsze z całej wizyty Robina Murraya, 
znacznie cenniejsze było to, że Profesor pokazał bardzo od-
ważny sposób rozumowania, łamiący pewne kanony, ale chy-
ba też niezbędny dla rozwoju psychiatrii.

Przez 3 dni wykładów prof. Murray rozpalał ciekawość do 
białości. Potem zostawił, wyjechał, nie wiadomo, kiedy wró-
ci… Jedyne, co nam pozostało, to zaspokajanie ciekawości 
w Pubmedzie i czekanie na kolejne jego publikacje. n
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Grupa Wsparcia Osób  
z Doświadczeniem Kryzysu 
Psychicznego TROP 
Prelekcje destygmatyzacyjne wśród młodzieży szkolnej
Jacek Bednarzak

W wiosennym i letnim numerze „Psychiatry” opisałem 
historię powstania Grupy Wsparcia TROP i funkcjonowania sa-
mopomocowego programu „Doradcy Telefoniczni”. W aktual-
nym wydaniu pisma chciałbym Państwu zaprezentować dzia-
łalność destygmatyzacyjną naszej Grupy prowadzoną wśród 
młodzieży. 

Stygmatyzacja osób doświadczonych chorobą psychiczną 
jest tematem trudnym i niechętnie poruszanym w przestrzeni 
publicznej. Choroby psychiczne są tematem tabu. W środowi-
sku osób chorujących powszechnie wiadomo, że osoba opusz-
czająca szpital po kryzysie psychicznym boi się trudnych relacji 
z otoczeniem, relacji ze zdrowymi ludźmi, na które trafi poza 
murami szpitala. 

Biorąc pod uwagę gorsze samopoczucie spowodowane 
objawami choroby i przyjmowaniem leków (ogólne spowol-
nienie, senność, gorsza koncentracja), narasta lęk przed po-
wrotem do wcześniej pełnionych ról społecznych, szczególnie 
do środowiska pracy. Osoby takie zastanawiają się, jak zostaną 
potraktowane, czy będą obserwowane, czy pracodawca nie 
rozwiąże umowy gwarantującej stałe dochody. Lęk i stres do-
datkowo pogarszają stan psychiczny osoby po kryzysie. Cza-
sem można odnieść wrażenie, że łatwiej wraca się do pracy po 
przebytym zawale serca czy wycięciu nerki. 

Mając to na uwadze, jak również niską świadomość spo-
łeczną na temat leczenia chorób psychicz-
nych i funkcjonowania osób po kryzysie, 
zdecydowaliśmy, aby jedną z inicjatyw TRO-
Pu były prelekcje wśród młodzieży szkolnej, 
mające na celu zapobieganie stygmatyzacji. 
Chodzi o to, żeby młodzież szkolna widziała 
w nas osoby, które mogą uczyć się, pracować 
i normalnie funkcjonować przy właściwym 
wsparciu otoczenia, a choroby psychiczne 
były traktowane jak inne choroby przewlekłe, 
których nie należy się bać.

Mamy nadzieję, że dzięki regularnie, 
w szerokim zakresie prowadzonym prelek-
cjom, wyrośnie w przyszłości świadome spo-
łeczeństwo, w którym osoby chorujące będą 
mogły pracować w środowisku ludzi zdro-
wych. W ramach tych działań przeprowadzi-
liśmy dotychczas 8 prelekcji wśród uczniów 
warszawskich gimnazjów i liceów. 

Naszych wystąpień w szkołach wysłuchało dotychczas 
łącznie około 200 uczniów. Spotkania tego typu kontynuowa-
ne będą w roku szkolnym 2016/2017. Zakładamy, że uda się 
nam przekazać młodzieży rzetelną wiedzę na temat funkcjo-
nowania osób po kryzysie psychicznym i przez to osiągnąć 
właściwe postawy wobec nich. Mamy nadzieję, że ostatecznie 
przełoży się to na właściwy stosunek do chorujących w przy-
szłości. 

Spotkania mają charakter otwartej dyskusji między oso-
bą chorującą a młodzieżą. Chorujący opowiada o swoich do-
świadczeniach związanych z chorobą, leczeniem, codziennym 
funkcjonowaniem i rolą otoczenia. Młodzież ma okazję zadać 
wiele pytań i uzyskać odpowiedzi z perspektywy użytkownika 
psychiatrii. Do współpracy zostało zaproszone Koło Psycholo-
gii Klinicznej i Psychoterapii APSI Akademii Pedagogiki Spe-
cjalnej, którego członkinie udzielają wsparcia emocjonalnego 
prelegentom i w razie potrzeby uzupełniają ich wypowiedzi 
podczas dyskusji.

We wszystkich przypadkach byliśmy odbierani z dużym 
zainteresowaniem, spotkaniom towarzyszyły głębokie dysku-
sje. Byliśmy wiarygodni, bo przekazywana wiedza jest oparta 
na naszym własnym doświadczeniu, przekaz płynie z perspek-
tywy użytkownika psychiatrii. Ośmielam się powiedzieć, że na 
tym odcinku „sprzedajemy się” lepiej niż profesjonaliści.

Dla prelegentów Grupy Wsparcia TROP 
spotkania te okazały się również doskonałą 
formą rehabilitacji oraz walki z własnym lę-
kiem poprzez publiczne wystąpienia. 

Młodzież biorąca udział w prelekcjach 
była zainteresowane tematem, wykazywa-
ła dużą powagę w dyskusji. Oceniamy, że 
uczniowie okazują dojrzałość w zakresie go-
towości do rozmowy na ten trudny temat. 

Mamy nadzieję, że naszymi działaniami 
podnosimy świadomość społeczną odnośnie 
chorób psychicznych, co w konsekwencji 
przełoży się na zmianę przekonań o choru-
jących na te trudne choroby. Jednocześnie 
dajemy świadectwo, że osoby po kryzysie 
psychicznym mogą normalnie funkcjono-
wać, prowadzić prelekcje, profesjonalnie 
przekazywać prawdziwą wiedzę o chorobach 
psychicznych. n

Przypominamy o dyżurach 

Doradców Telefonicznych 
Grupy Wsparcia TROP

Członkowie Grupy, którzy 
pokonali kryzys psychicz-
ny poradzą, gdzie szukać 

pomocy, podzielą się swoim 
doświadczeniem. 

Zapraszamy do kontaktu 
pod numerem telefonu 

22 614 16 49 
od poniedziałku do czwartku 

w godzinach 17-19.
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inne spojrzenieTargówek, czyli reforma 
tam i z powrotem 
Paweł Bronowski

Psychiatria środowiskowa na Targówku to dzieło profe-
sora Andrzeja Piotrowskiego. Kiedy w roku 1990 przyjmował 
mnie do pracy na oddziale psychiatrycznym w Szpitalu Bród-
nowskim, nie zdawałem sobie sprawy, że trafiam pod skrzydła 
prawdziwego reformatora. Jego Klinika pracowała w systemie 
psychiatrii środowiskowej: centralne miejsce zajmował 40 łóż-
kowy, mieszczący się na dwóch piętrach, oddział psychiatrycz-
ny w szpitalu ogólnym. Kilka ulic dalej mieścił się Zespół Lecze-
nia Domowego oraz Oddział Dzienny i Poradnia. Wszystkie te 
placówki działały na rzecz społeczności lokalnej, czyli dzielnicy 
Targówek. Pacjenci mieli wszystkie formy nowoczesnej pomo-
cy psychiatrycznej dosłownie na wyciagnięcie ręki, terapeuci 
znali dobrze większość pacjentów, szczególnie tych korzystają-
cych ze wsparcia przez wiele lat. Personel Kliniki rotował mię-
dzy tworzącymi ją placówkami – dzięki temu wszyscy wiedzieli 
jak działają poszczególne części i czego się po nich spodziewać. 
Praca opierała się na zespołach interdyscyplinarnych, w skład 
których wchodzili psychiatrzy, psychologowie, pracownicy so-
cjalni i pielęgniarki psychiatryczne. Można powiedzieć, że był 
to działający Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychiczne-
go i to na 20 lat przed jego nieskutecznym wprowadzeniem! 

Kolejny krok w rozbudowie systemu nastąpił po wprowa-
dzeniu Ustawy o Ochronie Zdrowia Psychicznego w roku 1994. 
Utworzyliśmy organizację pozarządową, czyli Stowarzyszenie 
Pomost, i na jej bazie rozpoczęliśmy budowanie kolejnych 
ośrodków. Dość szybko udało się uruchomić programy za-
pewniające kompleksowe wsparcie społeczne: Warsztat Terapii 
Zajęciowej, Środowiskowy Dom Samopomocy, Klub, Specja-
listyczne Usługi Opiekuńcze, grupę dla rodzin oraz programy 
aktywizacji zawodowej. Trzeba też podkreślić bardzo duże 
i efektywne zaangażowanie w tworzenie i pracę systemu lokal-
nej pomocy społecznej. 

Pod koniec lat 90. ubiegłego wieku system był właściwie 
skończony i (jak na polskie warunki) prawie doskonały. Składał 
się z kompleksowej oferty psychiatrii środowiskowej oraz roz-
budowanych programów wsparcia społecznego. Oferta była 
kompleksowa. Działała dzięki realnej, codziennej współpracy 
psychiatrii, pomocy społecznej i organizacji pozarządowej. 
To był naprawdę sukces. Nie byłby możliwy, gdyby nie pro-
fesor Piotrowski. Dzięki niemu pomoc dla osób chorujących 
psychicznie w tej dzielnicy Warszawy okazała się niezwykle 
ważnym zagadnieniem dla lokalnych władz samorządowych, 
decydentów od wojewody oraz dla społeczności Targówka! 

Piotrowski był doskonałym patronem dla intensywnie prowa-
dzonych działań i mentorem dla interdyscyplinarnego zespołu 
entuzjastów. W roku 2000 mogliśmy powiedzieć, że mamy na 
Targówku wszystko, co potrzebne dla efektywnego wspierania 
osób chorujących psychicznie. Był to, jakbyśmy to dziś określili, 
„modelowy system deinstytucjonalizacji”. 

W pierwszych latach nowego wieku dużo się zmieniło. IV 
Klinika Instytutu Psychiatrii i Neurologii przeniosła się z Targów-
ka na Bielany. Żal, ale co zrobić. Zmarł profesor Piotrowski. To 
dopiero żal… Na Targówku pozostały solidne placówki psy-
chiatryczne (prowadzone przez II Klinikę Psychiatryczną WUM), 
programy wsparcia oraz technologia efektywnej współpracy 
między psychiatrią, pomocą społeczną i organizacją pozarzą-
dową. System działał nadal. 

Plotki o likwidacji oddziału psychiatrycznego w Szpitalu 
Bródnowskim pojawiały się dość często przez kilka ostatnich 
lat. Podobno taka psychiatria w ogóle się nie opłaca. Podobno 
Szpital nie jest już nią zainteresowany. Podobno mieli trafić do 
Pułtuska. Poza tym, w Ząbkach, w ramach „deinstytucjonaliza-
cji”, budowany jest całkiem spory szpital psychiatryczny, więc 
wszyscy się zmieszczą…

Przed rokiem, wobec groźby likwidacji Oddziału, wspólnie 
z Burmistrzem Targówka poprosiliśmy o rozmowę z dyrekcją 
Szpitala Bródnowskiego. Próbowaliśmy ich przekonać, żeby 
zostawili oddział. Burmistrz mówił o tym, że dzielnica jest za-
angażowana od lat we wspieranie chorych i nadal zamierza to 
czynić. Ja próbowałem przekonywać, że oddziały psychiatrycz-
ne w szpitalach ogólnych to nowoczesna i zalecana przez WHO 
forma hospitalizacji i prezentowałem podobne eleganckie 
nowinki ze świata. Wysłuchano nas z zainteresowaniem. Wy-
rok początkowo odroczono, jednak od grudnia zeszłego roku 
oddział nie działa. Plotki mówią, że może się otworzy w stycz-
niu albo lutym przyszłego roku, ale na pewno w zmniejszonej 
wersji. Ale to nic pewnego, bo wiele zależy od kontraktu z NFZ.

I tak oto, nieubłaganie, reformuje się psychiatria. Lokalny, 
efektywny system budowany przez tyle lat został zdekompo-
nowany. Jak to możliwe? Tak wiele artykułów, książek, konfe-
rencji i seminariów na temat wyższości modelu środowiskowe-
go nad azylowym. Jednak realne decyzje zmierzają w zupełnie 
innym kierunku. Może wyjaśnienia tej sytuacji trzeba poszukać 
u klasyków? Wygląda na to, że w miarę postępów w reformo-
waniu psychiatrii walka klasowa nasila się. Ostatnio nasiliła się 
na Targówku. n

Nowoczesna psychiatria w dzielnicy Targówek przeżywa poważ-
ne trudności. Szkoda. Tyle lat pracy, zaangażowania oraz, co tu 
kryć, dumy, że udało się stworzyć coś potrzebnego chorym. 
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listyO Rzeczniku w Rybniku, 
czyli panu Pawłowi 
Bronowskiemu wyjaśnienie
Robert Pudlo

Szanowny Panie!
Bardzo ucieszyłem się z zaproszenia na łamy „Psy-

chiatry” prominentnego przedstawiciela organizacji 
wspierającej pacjentów. Psychiatria może funkcjono-
wać z korzyścią dla chorych tylko wtedy, gdy w rozsąd-
nych warunkach prawnych panuje współpraca między 
fachowymi pracownikami ochrony zdrowia, czyli po-
magającymi, a pacjentami i ich środowiskiem. Wobec 
ułomności rozwiązań prawnych, wzajemne zaufanie, 
szacunek i współpraca pomiędzy profesjonalistami 
a użytkownikami systemu jest jedyną możliwością 
utrzymania względnie dobrej jakości opieki. Jest więc 
oczywiste, że Pana obecność, Pana poglądy i wypowie-
dzi są dla nas szczególnie ważne. 

Z tych powodów, po przeczytaniu Pana artyku-
łu „Oj niedobry rzecznik, niedobry...” poczułem się 
mocno zaniepokojony jego wymową, bo bierze Pan 
jednoznacznie stronę Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala 
Psychiatrycznego w Rybniku, a wypowiedziom Dyrekcji 
Szpitala, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Na-
czelnej Rady Lekarskiej i konsultanta krajowego zarzuca 
Pan brak empatii. Nie dopuszczam możliwości, że dzia-
łał Pan w złej wierze, więc czuję się w obowiązku uzu-
pełnić informacje na temat Rzeczników Praw Pacjenta 
i sytuacji w Rybniku, prosząc jednocześnie, żeby po ich 
przeanalizowaniu zachciał Pan raz jeszcze przemyśleć 
swoje stanowisko. Bardzo mi na tym zależy, gdyż jako 
śląski konsultant wojewódzki niezmiernie ubolewam 
nad niesprawiedliwą oceną największego śląskiego 
szpitala psychiatrycznego.

Pojawieniu się instytucji Rzecznika Praw Pacjen-
ta Szpitala Psychiatrycznego towarzyszyła nadzieja 
na powstanie siły wspomagającej chorych w walce ze 
stygmatyzacją i biurokratycznymi absurdami. Niestety, 
prawne podstawy działania Rzeczników zostały skon-

struowane błędnie, sytuując ich w opozycji do lekarzy 
i szpitali, a jednocześnie pozbawiając możliwości dzia-
łania w sferach, w których dochodzi do rzeczywistego 
dyskryminowania osób z zaburzeniami psychicznymi, 
np. wobec płatnika świadczeń zdrowotnych czy barier 
administracyjnych. Rzecznikom pozostawiono dwa 
główne obszary aktywności: poprawę materialnych 
warunków leczenia i ocenę postępowania fachowych 
pracowników opieki psychiatrycznej. To, w jaki sposób 
Rzecznik rozłoży akcenty swoich działań zależy głównie 
od jego osobistej wrażliwości, wiedzy i doświadczenia. 
Chociaż przepisy prawne wymagają od kandydata na 
Rzecznika „doświadczenia w pracy z osobami z za-
burzeniami psychicznymi”, wymogi te nie zostały ni-
gdzie opisane. Doświadczenie niektórych rzeczników 
budzi wątpliwości, a próby zweryfikowania takich da-
nych u źródeł, tzn. w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta 
napotykają na niezrozumiały opór. Biuro kategorycznie 
i uparcie odmawia informacji o kwalifikacjach Rzeczni-
ków. Dlaczego?

Tak więc Rzecznicy są różni. Znane mi są przykła-
dy bardzo pozytywnej działalności Rzeczników, którzy 
wymusili na dyrekcjach remonty oddziałów psychia-
trycznych, poprawę wyposażenia sal, zapewnienie 
odpowiednich warunków terapii itp. Niestety, znane 
mi są też przykłady negatywne, gdzie Rzecznicy za „na-
ruszenie praw pacjenta” uznali brak pieczątki lekarza 
pod wpisem (statusem) dziennym, brak numeru strony 
w historii choroby, brak pieczątki oddziału na pierwszej 
stronie, brak numeru PESEL na jednej ze stron itd. Mimo 
najlepszej woli nie potrafię zrozumieć, jaka szkoda dla 
pacjenta wynika z podobnych usterek.



81PSYCHIATRA/PISMO dla praktyków/jesień 2016

Czas przejść do sytuacji w Rybniku, gdzie dzia-
łalność Rzecznika – a mówię to z pełną odpowiedzial-
nością – przynosi ogromne szkody wizerunkowi Biura 
Rzecznika Praw Pacjenta. Muszę teraz zapytać, czy pi-
sząc swój artykuł, miał Pan pełną wiedzę o sytuacji ryb-
nickiego szpitala:

n Czy wiedział Pan, że Stanisław Frydrychowicz – 
Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatryczne-
go w Rybniku wprowadzał do szpitala dziennika-
rzy (przedstawiając ich jako rodziny pacjentów), 
którzy z ukrytej kamery filmowali pacjentów (!)?

n Czy wiedział Pan, że nad szpitalem krążą 
(a w każdym razie krążyły) dziennikarskie drony 
z kamerami?

n Czy wiedział Pan, że zastępca dyrektora ds. lecz-
nictwa złożył rezygnację, bo nie jest w stanie wy-
trzymać nieustannego napięcia generowanego 
przez pana Frydrychowicza i niektóre media?

n Czy wiedział Pan, że Rzecznik Praw Pacjenta 
Szpitala Psychiatrycznego zarzucił jednej z leka-
rek używanie leków do karania pacjentów (!) 
i formalnie zawiadomił o tym Izbę Lekarską? Nie 
muszę dodawać, że trudno o większą obelgę 
dla psychiatry. Może Pan sobie wyobrazić, jak 
się czuła i jak to wpływa na leczonych przez nią 
chorych?

n Czy wiedział Pan, że z inspiracji pana Stanisława 
Frydrychowicza, Biuro Rzecznika Praw Pacjenta 
postawiło szpitalowi szereg zarzutów o treści 
wręcz absurdalnej? Jednym z zarzutów było po-
dawanie chorym jedzenia na ceratę bez talerzy! 
Oczywiście spowodowało to lawinę kontroli, 
z których żadna (!) nie potwierdziła tego rodzaju 
zarzutów. Z racji pełnionej funkcji byłem jedną 
z osób kontrolujących, rozmawiałem z pacjenta-
mi, z których żaden nie potwierdził tego zarzutu. 

n Czy wiedział Pan, że w wyniku działań pana 
Frydrychowicza w szpitalu dbałość o formalną 
stronę dokumentacji jest wręcz obsesyjna? Oso-
biście uważam, że czas i uwaga przeznaczone na 
wielokrotne kontrolowanie każdego przecinka 
i numeru strony mógłby być poświęcony chorym.

n Czy wiedział Pan, że dyrekcja szpitala w końcu 
zdecydowała się zawiadomić prokuraturę o na-
ruszaniu praw pacjentów przez Rzecznika Praw 
Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego w Rybniku?

Wymieniłem tylko niektóre ze znanych mi proble-
mów Szpitala w Rybniku, a to, co wiem, jest pewnie tylko 
wierzchołkiem góry lodowej. Z oczywistych powodów 
pominąłem moje osobiste wrażenia  na temat sytuacji 
w szpitalu oraz wypowiedzi przekazane mi w zaufaniu 
przez pacjentów w czasie prowadzonej kontroli. Mogę 
jedynie zapewnić, że nie stawiają one Rzecznika w do-
brym świetle.

Po przedstawieniu tych faktów narzuca się pytanie, 
czy działalność pana Stanisława Frydrychowicza służy 
pacjentom szpitala, czy im szkodzi. Czy jest to empa-
tyczna ochrona chorych, czy raczej doktrynerska krucja-
ta przeciwko psychiatrii w ogóle?

I na koniec sprawa, która nurtuje mnie od dłuższe-
go czasu, a która pojawia się też w Pana wypowiedzi 
– solidarność korporacyjna. Pisze Pan o niej z pewnym 
przekąsem, a ja zastanawiam się, kto ma bronić lekarzy 
przed niesprawiedliwymi zarzutami, jeśli nie korporacja 
lekarska? Czy lekarz, grupa lekarzy lub szpital będący 
przedmiotem ewidentnej nagonki medialnej i potwor-
nego nacisku Biura Rzecznika Praw Pacjenta ma zo-
stać porzucony przez swoich kolegów z Izby Lekarskiej? 
Czy lekarz nie jest człowiekiem i obywatelem, wobec 
którego, przed udowodnieniem zarzutu, obowiązuje 
domniemanie niewinności? Przypominam, że mimo 
wielu lat starań Rzecznika (dysponującego praktycznie 
nieograniczonymi finansami i rozbudowanym biurem 
prawnym) nikomu z lekarzy nie udowodniono żadnego 
uchybienia (poza brakami pieczątek, o czym pisałem 
wyżej). Poza tym, w sprawie Rybnika wypowiadała się 
nie tylko korporacja, ale też towarzystwo naukowe i – 
mianowany przez ministra zdrowia – konsultant krajo-
wy. Jaka w tej sytuacji powinna być prawidłowa reakcja 
korporacji, jeśli nie obrona pomówionych?

Jestem przekonany, że pisząc swój artykuł nie znał 
Pan wszystkich faktów, o których tu napisałem, wierzę 
też, że nie potraktuje Pan tego listu jako ataku, tylko – 
zgodnie z moją intencją – jako próbę wyjaśnienia sytu-
acji Partnerowi, z którym łączą mnie cele i wartości. 

Z wyrazami głębokiego szacunku
dr hab. n. med. Robert Pudlo  

konsultant wojewódzki w dziedzinie psychiatrii 
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 

n

listy
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Szanowny Panie! 
Bardzo dziękuję za list. Ja również uważam, że wy-

miana opinii i dialog dotyczący przyszłości psychiatrii 
jest niezwykle ważny. Od wielu lat bardzo go brakuje, 
wydaje mi się, że uporczywe trudności we wprowa-
dzaniu zmian w polskim lecznictwie psychiatrycznym 
są w znacznym stopniu wynikiem braku takiego part-
nerskiego dialogu. Tym bardziej jestem wdzięczny za 
przesłaną mi odpowiedź, mam nadzieję, że uda nam się 
zainicjować trwały dialog. W pełni zgadzam się z Panem 
co do tego, że jakość opieki psychiatrycznej w znacznym 
stopniu zależy od wzajemnego szacunku i chęci do po-
rozumienia różnych środowisk zaangażowanych w za-
pewnianie wsparcia dla osób z doświadczeniem kryzysu 
psychicznego. 

Zanim podzielę się moimi przemyśleniami zain-
spirowanymi przez Pański list, pozwalam sobie przypo-
mnieć, że jestem psychologiem klinicznym i przez ponad 
20 lat pracowałem w IV Klinice Psychiatrycznej Instytutu 
Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Doskonale znam 
specyfikę psychiatrii. Od kilku już lat wspieram ruch 
samopomocowy osób z doświadczeniem kryzysu psy-
chicznego. Zaryzykuje tezę, że dobrze znam ich punkt 
widzenia. 

Co do mojego tekstu („Oj niedobry Rzecznik, niedo-
bry”) odnoszącego się w pewnym stopniu do wydarzeń 
w Szpitalu w Rybniku, to pozwalam sobie przypomnieć, 
że nie zawarłem w nim jednoznacznej ich oceny. Tekst 
nie był podstawowo temu poświęcony. To, co wydało mi 
się natomiast istotne i na co starałem się zwrócić uwa-
gę, to wyjątkowo, moim zdaniem, niezręczna reakcja 
środowisk psychiatrycznych na medialne doniesienia 
dobitnie i wyraziście prezentujące dramat pacjentów 
z tego szpitala. Uważałem i nadal uważam, że była ona 

odpowiedź panu  
robertowi pudlo
Paweł Bronowski

wyjątkowo nieszczęśliwa. Zawierała jedynie twardy 
i nieprzejednany punkt widzenia autorytetów środowi-
ska lekarskiego bez cienia elementarnego współczucia 
i empatii. Wypowiedzi, do których się odniosłem, nie 
zawierały najmniejszej nawet refleksji nad sytuacją pa-
cjentów, o których tak przekonująco i wstrząsająco mó-
wiły media. Były natomiast bezkompromisową obroną 
stanowiska, którą, jak sądzę, można streścić słowami 
„ani kroku wstecz”. Bardzo możliwe, że ta bezkompro-
misowość podoba się środowisku (nie pozwolimy, żeby 
„pismacy” dowalali naszym!), ale zarazem zrobiła dużo 
złego obrazowi polskiej psychiatrii. Od dawna nie jest 
szczególnie dobry. Takie postawienie sprawy zrobiło 
wiele dla jego ugruntowania. 

Uważam też, że szczególnie niezręcznym posunię-
ciem było zastąpienie rzetelnego ustosunkowania się 
do medialnych zarzutów atakiem na Rzecznika. Jest to 
błąd wręcz kardynalny z punktu widzenia odbioru spo-
łecznego. Ten sposób reakcji na zarzuty można porów-
nać do znanego z kanonu filmowego cytatu: „nie mamy 
pańskiego płaszcza i co pan nam zrobi?”. Otóż, na bie-
żąco, to pewnie nic, ale co do długofalowych społecz-
nych skutków takiego komunikowania się z mediami, 
to może być różnie. Psychiatria nie funkcjonuje w próżni 
społecznej. 

Co do Pańskich uwag na temat obowiązków rzecz-
ników pacjenta, to mam odmienne zdanie. Sama idea 
ich działania w szpitalach psychiatrycznych zawiera 
w sobie wchodzenie w konflikt z personelem. Chodzi 
przecież o to, żeby wzmocnić nierówne szanse pacjen-
tów w starciu z instytucją totalną, jaką jest każdy szpi-
tal psychiatryczny. Rzecznicy nie mogą być spolegliwi 
i podporządkowani personelowi. Wtedy przestają być 
rzecznikami pacjentów, a stają się rzecznikami instytu-

listy



83PSYCHIATRA/PISMO dla praktyków/jesień 2016

cji. Można nawet zaryzykować tezę, że im bardziej rzecz-
nik jest niepokorny wobec szpitala, tym lepiej świadczy 
to o wypełnianiu przez niego zadań. I tak to wygląda na 
świecie. Wiem, że w wielu przypadkach (również opisy-
wanych przez Pana) działania rzecznika są niewygodne 
dla personelu. Ale tak właśnie musi być. Ochrona praw 
człowieka nie powinna być realizowana na zasadach 
uzyskiwania kompromisu. Wynik jest tu raczej ”zero-
-jedynkowy”. Obawiam się, że trzeba to zaakceptować 
i zrezygnować z prób tworzenia własnej, polskiej, autor-
skiej wersji rzecznika, czyli osoby, która będzie się gene-
ralnie zgadzać z personelem. Jeśli tak się stanie, to trze-
ba będzie zmienić mu nazwę na „rzecznik psychiatry”. 

Co do zawartych w Pańskim liście uwag na temat 
pracy Rzecznika ze szpitala w Rybniku, to pragnę po-
dzielić się kilkoma impresjami. Przede wszystkim moż-
na odnieść wrażenie, że Szpital prowadzi błędną poli-
tykę w kontaktach z mediami. Potrzebna jest większa 
otwartość, więcej informacji i wyjaśnień, i mniej obaw 
w kontaktach z dziennikarzami. Może wtedy przestaną 
wysyłać drony? Innym rozwiązaniem jest zakup lokal-
nego systemu obrony przeciwlotniczej. Przy poziomie 
finansowania szpitala to będzie trudne, ale może NRL 
pomoże?

Co do zarzutów dotyczących zgłaszanych praktyk 
zawierających podejrzenie poniżającego traktowania 
pacjentów (np. podawanie jedzenia na ceracie), to uwa-
żam, że właśnie tego rodzaju wątpliwości powinny być 
wyjaśniane przez rzecznika i nie widzę w tym nic nagan-
nego. Wprost przeciwnie! Podobnie jak prowadzenie 
obsesyjnie dokładnej dokumentacji. W szpitalu psychia-
trycznym ona, zdaje się, musi taka być – pamiętajmy 
o nadzorze prawnym nad unieruchomieniami, przyję-
ciami wbrew woli, etc. 

Nasłanie prokuratury na Rzecznika, to kolejny krok 
w stronę kompromitacji psychiatrii i szpitali psychia-
trycznych. To fatalny pomysł. Co niby ma z tego wynik-
nąć? Wsadzą go, bo był za bardzo dociekliwy i denerwu-
jący? Albo internują w szpitalu w Rybniku? 

Absolutnie nie twierdzę, że wszystkie zarzuty sta-
wiane przez rzecznika są słuszne. Ale jeśli zostają zgło-
szone przez pacjentów, to rzecznik musi doprowadzić 
do ich zbadania, bo w grę wchodzą prawa człowieka 
i tu nie ma kompromisów. Przypominam wydarzenia 
sprzed paru lat w szpitalu w Radomiu. Takie sytuacje 
po prostu mogą się zdarzyć. Będą się zdarzały rzadziej 
dzięki aktywnym rzecznikom. Pojawią się częściej, gdy 
takich rzeczników zabraknie. 

Co do solidarności korporacyjnej, to sprawa jest 
skomplikowana. Korporacje się bronią, bo taka ich na-
tura. Nie uważam jednak, aby okopanie się na stano-
wiskach obronnych i walka do końca była tu dobrym 
rozwiązaniem. Pragnę jeszcze raz podkreślić, że bardzo 
brakuje mi empatycznego spojrzenia na sytuację pa-
cjentów i obronę również ich, a nie jedynie interesów 
środowiska. 

Jeszcze raz dziękuję za list, w żadnym stopniu nie 
odebrałem go jako atak, lecz jako ważny głos w dysku-
sji. Liczę na to, że podobnie potraktuje Pan moją odpo-
wiedź. Dialog i wymiana poglądów musi w końcu kiedyś 
się zacząć, jeśli chcemy, aby polska psychiatria miała 
ludzką twarz. 

Z wyrazami głębokiego szacunku  
dr hab. prof. APS Paweł Bronowski

Przewodniczący Rady Programowej Porozumienia 
na Rzecz Osób Chorujących Psychicznie

n

listy
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Czarne słońce Tristana
Katarzyna Prot

Inscenizacja „Tristana i Izoldy” w reżyserii Mariusza 
Trelińskiego zamknęła sezon operowy 2015/16 Teatru 
Wielkiego w Warszawie, a będzie otwierać sezon 
2016/17 w Metropolitan Opera w Nowym Jorku. 
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Pracując z pacjentami widzimy, jak mit ten 
jest aktywny, jak wyobrażenie o relacji miłosnej, 
także w przeniesieniu na terapeutę, jest wyobra-
żaniem o całkowitym zlaniu się, różnice postrze-
gane są jako bolesne oddzielenie. Jeden z moich 
pacjentów jako związek idealny opisuje zespole-
nie z kobietą, w którym dochodzi do pomieszania 
części ciała: „jesteśmy tak wtuleni w siebie, że nie 
wiadomo czyja to ręka, czyja to noga.”

Powstaje pytanie, z czego bierze się taka 
żywotność mitu. Treliński, jak zwykle, budując 
portret psychologiczny postaci, odwołuje się do 
wczesnych doświadczeń. Tristan jest pogrobow-
cem – matka umarła przy porodzie, wcześnie też 
utracił ojca. Nawracający motyw muzyczny „stara 
melodia” (alte Weise) odnosi się do jego dzieciń-
stwa, widzimy też sceny z ojcem w projekcjach wi-
deo, w ostatnim akcie maligny Tristana na scenie 
pojawia się chłopiec – mały Tristan. Wszystko to 
podkreśla wagę wczesnych doświadczeń w bu-
dowaniu osobowości Tristana. Historia z Izoldą  
zaczyna się na długo przed ich spotkaniem na 
statku. Izolda uratowała śmiertelnie zranionego 
Tristana, pomimo iż ten przedtem zabił jej narze-
czonego. Można powiedzieć, że dała mu życie (jak 
matka). Mit miłości jako zlania, zatracenia w dru-
giej osobie, odwołuje się do najwcześniejszych 
przeżyć niemowlęcych, sprzed separacji. Jest pra-
gnieniem odtworzenia idealnej fuzji z matką, do-
znania „oceanicznego” uczucia jedności. 

Julia Kristeva, językoznawczyni i psychoana-
lityczka, pisze: „utrata matki jest biologiczną i psy-
chologiczną koniecznością, pierwszym krokiem 
na drodze do samodzielności”1. Dzięki odłączeniu 
od matki dziecko zyskuje możliwość symbolizacji. 
Miłość według Kristevej „to moment w życiu bytu 

Libretto Wagnera różni się od oryginalnej 
legendy zrekonstruowanej w „Dziejach Tristana 
i Izoldy” znacznym uproszczeniem akcji na rzecz 
pokazania świata wewnętrznego bohaterów. Tri-
stan wiezie Izoldę jako narzeczoną dla króla Mar-
ka, po drodze omyłkowo wypijają napój miłosny. 
Nie mogąc być ze sobą, pragną umrzeć razem, do 
czego dochodzi w ostatnim akcie. 

Mit Tristana i Izoldy jest oczywiście mitem ide-
alnej miłości romantycznej, gdzie miłość oznacza 
zespolenie, bycie jednością. Śpiewają w duecie:

Oboje:
Niepodzielnie

Sobie powierzeni
W bezmiarze
Błogich snów.

Izolda: Ty Izoldą.
Tristan: Tristan tobą.
Izolda: Tristanem ja.

Tristan: Ja Izoldą.
Izolda: Nie ma już Izoldy!

Tristan: Nie ma już Tristana!

Wagner pokazuje, że nie ma różnicy, czy ma 
być to zespolenie w miłości, czy w śmierci.



wrażenia

Treliński pokazuje kompletny brak napięcia 
erotycznego pomiędzy Tristanem a Izoldą.  
W scenie wypicia napoju sprawiają wrażenie 
ugodzonych i przestraszonych, a w scenie mi-
łosnego spotkania odwróceni od siebie,  
albo zwróceni przodem do widzów, śpiewają 
swoje kwestie pogrążeni, jak pisze Żiżek,  
w „solipsystycznym śnie”5.  
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Przypisy:
1. J. Kristeva  Czarne słońce, przeł. M.P.  
Markowski i R. Ryziński, Universitas, 
Kraków 2007, s. 33
2. Jw., s. XXVI (Interview with Elaine Hoff-
man Baruch on Feminism in the United 
States and France, w: The Portable 
Kristeva, s. 379)
3. Jw., s. 18
4. S. Żiżek, M. Dolar Druga śmierć opery, 
przeł. S. Królak, Sic!, Warszawa 2008, 
s. 175
5. jw
6. J. Kristeva  Czarne słońce, przeł. M.P.  
Markowski i R. Ryziński, Universitas, 
Kraków 2007, s.16

mówiącego, który cały czas tkwiąc w ciele, otwiera 
się na wymiar symboliczny. Kocham kogoś inne-
go, kto nie jest z konieczności mną i kto daje mi 
możliwość otwarcia się na coś innego niż ja sam.” 2  
W tym rozumieniu Tristan tkwi w okresie sprzed 
symbolizacji, nie realizuje miłości jako relacji z In-
nym. 

Tristan jest postacią owładniętą depresją nar-
cystyczną – uwewnętrznia utracony Obiekt (Mat-
kę), ale nie może ustanowić relacji z Ojcem, która 
umożliwiłaby symbolizację i żałobę po Rzeczy. 
Rzecz rozumiana jest jako nienazywalne źródło 
seksualności, miejsce, pra-obiekt wiążący libido. 
Metaforą Rzeczy jest światło bez wyobrażenia – 
czarne słońce. Widać blask, a nie znamy źródła. 

Eros nie stanowi wystarczającej odpowie-
dzi na tęsknotę za Rzeczą. Tristan i Izolda szyb-
ko i radośnie dochodzą do wniosku, że właści-
wym połączeniem będzie połączenie w śmierci 
(w Thantosie). „Rzecz wpisuje się w nas bez pamię-
ci, pogrzebana wspólniczka naszych niewypowie-
dzianych lęków. Można sobie wyobrazić rozkosze 
ponownego złączenia, które regresywne marze-
nie obiecuje nam poprzez śluby samobójstwa”3. 
Jak pisze Żiżek, „Tristan i Izolda” „nie jest tragedią, 
ale sakralnym, estetyczno-religijnym dramatem 
muzycznym ze „szczęśliwym” zakończeniem przy-
noszącym wyczekiwaną ekstazę”4. Ekstaza ozna-
cza tu nie tyle miłosne spełnienie z Innym, ale 
oceaniczne rozpłynięcie się, do którego drugi jest 
potrzebny jako narcystyczne odbicie. 

Interesująca jest myśl Żiżka zgodna z koncep-
cją narcyzmu Tristana, w której dramat kochanków 
pokazuje na ich oddzielność. Nie umierają razem, 
tylko jedno po drugim – najpierw Tristan, na-
stępnie Izolda. Żiżek uważa, że przybycie i śmierć 

Izoldy można rozumieć jako halucynację umiera-
jącego Tristana. Taka interpretacja pozwalałaby 
obronić wystawienie Trelińskiego, którym widzo-
wie oczekujący historii romantycznych kochan-
ków mogą być rozczarowani. Treliński pokazuje 
kompletny brak napięcia erotycznego pomiędzy 
Tristanem a Izoldą. W scenie wypicia napoju spra-
wiają wrażenie ugodzonych i przestraszonych, 
a w scenie miłosnego spotkania odwróceni od sie-
bie, albo zwróceni przodem do widzów, śpiewają 
swoje kwestie pogrążeni, jak pisze Żiżek, w „solip-
systycznym śnie”5.  

„Tristan i Izolda” może jest więc opowieścią 
o Tristanie, z którym utożsamia się Wagner, hi-
storią, która ma pokazywać, że nasycenie nie jest 
możliwe – „Pojmując, że jest się pozbawionym 
swej Rzeczy, człowiek w depresji rzuca się w pościg 
za przygodami i miłościami, zawsze przynoszący-
mi rozczarowanie, albo też zamyka się w sobie, 
nie dając się pocieszyć, oniemiały, twarzą w twarz 
z nienazwaną Rzeczą”6. 

W przedśmiertnym majaczeniu Tristan wy-
obraża sobie powrót Izoldy. 

Ostatnia aria Izoldy – rekapitulacja duetu mi-
łosnego z aktu drugiego jest pieśnią ich obojga. 
Izolda słyszy muzykę z ciała Tristana, wędrujący 
głos, który należy zarówno do Tristana, Izoldy, jak 
do żadnego z nich. 

W wystawieniu warszawskim Izolda – Melanie 
Dienier wyraźnie górowała muzycznie i ekspresyj-
nie nad słabszym wokalnie Tristanem – Jay Hunter 
Morrisonem. Być może biorąc pod uwagę szereg 
krytycznych uwag wobec tenora, w MET obsa-
da będzie inna. Można mieć nadzieję, że Tristan 
w MET zajaśnieje blaskiem czarnego słońca. n 
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Georges Bizet, właściwie Aleksander Cezar 
Leopold Bizet, urodził się w 1838 roku w Paryżu. Był „cudow-
nym dzieckiem” – jego muzykujący ojciec, podobnie jak ojciec 
W. A. Mozarta, szybko rozpoznał wyjątkowe zdolności syna 
i posłał go w wieku zaledwie 9 lat do paryskiego konserwato-
rium muzycznego. Pomimo młodego wieku Bizet został przy-
jęty i wkrótce dał się poznać jako utalentowany kompozytor. 
Zdobywał liczne nagrody w konkursach, w tym prestiżową Na-
grodę Rzymską za kantatę „Chlodwig i Klotylda”. Jednym z jego 
nauczycieli był J. F. Halévy, który później został jego teściem. 

Bizet pisał przede wszystkim muzykę sceniczną, a jego 
najbardziej znane dzieła to opery „Poławiacze pereł” i „Djami-
leh” oraz muzyka do sztuki „Arlezjanki”, znana głównie w for-
mie dwóch suit. Co ciekawe, jego twórczość była na ogół źle 
przyjmowana przez krytyków i publiczność, a mimo to wciąż 
dostawał nowe zlecenia. Oprócz łatwości komponowana wpa-
dających w ucho melodii, maestro był również wirtuozem 
fortepianu – jedna z anegdot opisuje sytuację, gdy pewnego 
razu został zaproszony na kolację do domu państwa Halévych, 
w trakcie której obecny tam Ferenc Liszt po odegraniu pewnej 
kompozycji oznajmił, iż jest ona tak trudna, iż może wykonać 
ją jedynie on i Hans von Bźlow, na co Bizet zasiadł do fortepia-
nu i bezbłędnie odegrał dużą część owego utworu z pamięci, 
a resztę z nut a prima vista (mina Liszta??).

Jakim człowiekiem był Georges Bizet? Z jednej strony był 
opisywany jako „pogodny i towarzyski gość”, z drugiej jako po-
rywczy, skłonny do bójek z każdym, kto nie zgadzał się z jego 
zdaniem, zdarzało się, że wyzywał adwersarzy na pojedynek. 
Zanim poznał i poślubił swoją żonę, był uwodzicielem kobiet, 
bywalcem domów publicznych. Romans z pokojówką zaowo-
cował ciążą i nieślubnym synem.

Rodzice kompozytora nie przejawiali poważniejszych 
problemów ze zdrowiem psychicznym, wiadomo, że teściowa 
Bizeta została umieszczona w szpitalu psychiatrycznym w Ivry 
pod Paryżem (tym samym, w którym przebywał również Gaeta-
no Donizetti). Żona kompozytora, Genevieve, była uzależniona 
od weronalu, podobnie jak ich syn, Jacques, który dodatkowo 
zażywał morfinę i nadużywał alkoholu. Jacques chorował na 
depresję i w wieku 50 lat zastrzelił się.

Sam maestro Bizet chorował na nawracające uciążliwe 
ropne stany zapalne gardła oraz na przewlekłą niewydolność 
tętnic wieńcowych – obie choroby wyraźnie zaostrzały się 
w okresach nasilonego stresu.

Ta historia zaczyna się w 1874 r. Po słabym przyjęciu „Dja-
mileh”, Bizet otrzymuje nowe zamówienie na operę, która w za-
łożeniu ma być pogodną komedią. Podstawę do przygotowania 
libretta ma stanowić nowela Prospera Mérimée pt. „Carmen”… 

wrażenia

Maestro u psychiatry

Georges Bizet
Witold Misztal

Nie sposób dziś zaprzeczyć realności 
klinicznej pojęcia psychokardiologia. Świat 

nauki coraz więcej wie o mechanizmach 
wzajemnej zależności między pracą układu 

sercowo-naczyniowego a kondycją psychicz-
ną, która to zależność może przebiegać w obie 

strony: dysfunkcja pracy mięśnia sercowego 
może generować problemy psychiczne (choć-

by powiązanie pomiędzy wypadaniem płatka 
zastawki dwudzielnej a napadami paniki), zaś 

depresja sprzyja pogorszeniu parametrów 
hemodynamicznych pacjentów kardiologicz-

nych. Przykładem wpływu silnego stresu i na-
stępczej depresji na śmiertelne zaostrzenie 

choroby niedokrwiennej serca, niech będzie 
historia XIX-wiecznego francuskiego kompo-
zytora, twórcy prawdopodobnie najbardziej 

„kasowej” opery wszech czasów.
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Dwóch doświadczonych autorów scenicznych, H. Meilhac i L. 
Halévy, przerabia tekst, dodaje nowe postacie i tak powstaje 
opera napisana przez francuskiego kompozytora, z włoską me-
lodyką, której akcja toczy się w Hiszpanii, której notabene Bizet 
nigdy nie odwiedził. Jakby przeczuwając radę swojego krajana, 
Jeana D`ormesson, wyrażoną półtora wieku później w „Trakta-
cie o szczęściu” (to książka, którą warto co najmniej raz w życiu 
przeczytać), iż „Nie należy mówić byle czego i żyć byle jak”, Bizet 
wie, że nie należy też zanudzać słuchaczy byle czym. Kompo-
nuje dzieło naszpikowane pięknymi tematami i ariami głęboko 
zapadającymi w pamięć. Ma zresztą świadomość, że stworzył 
coś wyjątkowego, „muzykę nowego rodzaju” i spodziewa się 
wielkiego sukcesu.

Premiera „Carmen” ma miejsce w Paryżu w Opéra Comi-
que, 3 marca 1875 r. Niestety, tak jak w przypadku „La Traviaty” 
Giuseppe Verdiego i z częściowo podobnych powodów („nie-
moralna sztuka”), „Carmen” zostaje źle przyjęta przez publicz-
ność. Zarzuca się jej brak dramatyzmu. Opera jest podobno 
wulgarna, kontrowersyjna, nudna i ponura, a połączenie komi-
zmu i tragizmu jest w złym guście…

Trudno w to dzisiaj uwierzyć, ale opera Bizeta wcale nie 
była osamotniona w zbiorze arcydzieł scenicznych, które na 
przychylność publiczności musiały cierpliwie poczekać. Pre-
mierze „Cyrulika sewilskiego” Rossiniego towarzyszyło gwizda-
nie i tupanie, Don Basilio potknął się o klapę sceniczną i dostał 
krwotoku z nosa. Na premierze „Madame Butterfly” także roz-
legały się gwizdy i okrzyki publiczności głośno komentujące 
ciążę śpiewaczki Rosini Storchio (jako Cho-Cho-San), będącej 
kochanką dyrygenta Arturo Toscaniniego. To była „totalna kata-
strofa”, Puccini sam zażądał wycofania opery i w ramach rekom-
pensaty z własnej kieszeni wypłacił wydawcy 20 tysięcy lirów. 
Premiera Fidelio” Beethovena odbyła się niemal przy pustej 
widowni, opera zagrana następnie przez kolejne trzy wieczo-
ry i zdjęta z afisza otrzymała bardzo złe recenzje, co skłoniło 
kompozytora do daleko idących zmian w partyturze. Premierę 
„Potępienie Fausta” Berlioza w 1846 r. najlepiej opisuje krótka 
recenzja: „Sromotna klęska”.

Ludovic Halévy, jeden z librecistów „Carmen” dobrze zapa-
miętał i opisał premierowy wieczór: „Dobry odbiór pierwszego 
aktu, z brawami i wywoływaniami, wielu ludzi tłoczy się do sceny, 
publiczność otacza Bizeta, który zbiera serdeczne gratulacje. Dru-
gi akt przebiega mniej pomyślnie. Początek jest świetny. Potem 
jednak chłód stopniowo narasta. Od tego momentu bowiem Bizet 
oddala się coraz bardziej od zwyczajowej formy opery komicznej. 
Publiczność początkowo jest zdziwiona, nie wie jak się zachować. 
Podczas przerwy mniej ludzi otacza Bizeta. Gratulacje są nieco wy-
muszone, mają charakter raczej formalny. Podczas trzeciego aktu 

oklaski zbiera tylko aria Micaëli, która jeszcze mieści się w tradycji. 
Potem coraz mniej osób podchodzi za kulisy. A po czwartym akcie, 
który od początku do końca jest przyjęty z lodowatym chłodem, 
tylko trzech lub czterech przyjaciół staje przy Bizecie. Usiłują go 
uspokoić, pocieszyć, ale ich twarze wyrażają nie dającą się ukryć 
prawdę – Carmen padła.”. Natomiast Ernest Guiraud, bliski przy-
jaciel kompozytora, napisał: „Przedstawienie skończyło się, Bizet 
pozornie opanowany opuszcza teatr jako jeden z ostatnich. Przej-
mujący ból stłumił siłą. Był całkowicie panem siebie, gdy ściskał 
liczne dłonie, wyciągające się ku niemu z prawdziwą sympatią. 
A potem wziął mnie za ramię i teraz dał upust długo powstrzymy-
wanemu zwątpieniu. Błąkaliśmy się bez celu ulicami Paryża, mia-
sta, które dopiero co nie zrozumiało dzieła, w którym Bizet włożył 
wszystko, co w nim najlepsze. Kompozytor wylewał przede mną aż 
do świtu całą gorycz swego serca.”.

Ta noc zmienia jego życie na zawsze. Zawód był tak silny, 
a poczucie klęski tak przygniatające, że 37-letni Bizet nie wró-
cił już nigdy do poprzedniej formy psychicznej. Po premierze 
przeżywa, jak opisują bliscy, „załamanie nerwowe” i „dręczącą 
depresję”. Powraca silny ból gardła i coraz częściej pojawiają 
się dolegliwości wieńcowe. Kompozytor skarży się na szumy 
w uszach i nieustannie brzmiący w głowie podwójny akord 
w tonacji a-moll i es-moll. Wbrew tytułowi niniejszej serii, nic 
nie wiadomo o tym, aby maestro skorzystał z pomocy psychia-
try bądź psychoterapeuty. Opiekował się nim lekarz, leczący 
jego chore serce. 1 czerwca 1875 r., kilka dni po nierozważnej 
kąpieli w chłodnej Sekwanie, Bizet doznaje zawału serca, a na-
stępnego dnia wieczorem, drugiego, już o wiele poważniejsze-
go – zanim jego lekarz zjawia się z interwencją, kompozytor 
umiera, i o ironio losu! – dzieje się to dokładnie 3 miesiące po 
feralnej premierze „Carmen”.

Potem wszystko odmienia się jak za dotknięciem czaro-
dziejskiej różdżki. Wspomniany wcześniej przyjaciel Bizeta, 
Ernest Guiraud, nie zmieniając samej muzyki, dodaje do par-
tytury recytatywy zastępujące dialogi wymagane w operze 
komicznej i począwszy od jesieni 1875 r. „Carmen” niczym hu-
ragan triumfalnie wdziera się na sceny operowe całej Europy. 
Publiczność szaleje na jej punkcie. Ponoć Johannes Brahms 
oglądał ją dwadzieścia razy, a pruski kanclerz Bismarck aż dwa-
dzieścia siedem, dla Piotra Czajkowskiego była muzycznym od-
zwierciedleniem całej epoki, zaś Friedrich Nietzsche zalecał ją 
jako „antidotum na truciznę oper Wagnera”. 

Cytując początek „Habanery” możemy pytać, czy to miłość 
jest niesfornym ptakiem („L’amour est un oiseau rebelle”), czy ra-
czej niesforne jest koło fortuny, przyznające laury zwycięstwa 
zazwyczaj pośmiertnie? n
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U 2 
The 

Joshua 
Tree

MIREK SUKIENNIK

Lubię Stany Zjednoczone. To fascynujące miejsce, a naj-
piękniejsza jest ich dzika przyroda, przestrzenie i parki narodo-
we. Jednym z symboli USA w muzyce, obok omawianej ostat-
nio płyty Springsteena, jest krążek zespołu, który nie pochodzi 
z tego kraju, tylko z wyspy, która dała Ameryce bardzo wielu 
imigrantów – z Irlandii. Jest jeszcze jedno podobieństwo. 
Wspominałem o tańcu z fanką na scenie w teledysku Bossa – 
od bardzo podobnego wydarzenia tak naprawdę rozpoczęła 
się światowa kariera tego zespołu.

U2 powstało w Dublinie w 1976 i od tego czasu nie-
zmiennie tworzą go wokalista i autor tekstów Bono, gitarzysta 
The Edge, basista Adam Clayton i perkusista Larry Mullen Jr. 
Początkowo rockowe brzmienie przyniosło im rozgłos w ro-
dzinnej Irlandii, a potem w Anglii. Wydane płyty Boy i October 
sprzedawały się nieźle, a trzecia War promowana przez single 
Sunday Bloody Sunday (poświęcony wojnie domowej w Irlan-
dii) i New Year’s Day (ze słowami zmienionymi po wprowadze-
niu stanu wojennego w Polsce) nawet dobrze. Zyskali też sła-
wę jako doskonały zespół koncertowy, ale przełom stanowiła 
czwarta płyta The Unforgettable Fire wyprodukowana przez 
Briana Eno i Daniela Lanois z takimi hitami jak Pride (In The 
Name Of Love) i Bad. Spowodowała ona duże zainteresowanie 
zespołem i zaowocowała zaproszeniem do występu na kon-
cercie Live Aid. U2 doskonale wykorzystali szansę zaprezento-
wania się całemu światu i ich występ z pamiętnym tańcem na 
scenie z fanką stał się wydarzeniem – tak narodziła się gwiazda 
formatu światowego. 

W muzyce jedno jest pewne – jeśli chcesz być megagwiaz-
dą, to musisz osiągnąć sukces w USA. To największy i najważ-
niejszy rynek muzyczny, i niewielu artystom spoza Ameryki to 
się udało. Aby uczynić sukces bardziej prawdopodobnym, ze-
spół postanowił nagrać następną płytę zainspirowaną właśnie 
Stanami. Podróż po USA i wizyta w Ameryce Środkowej stano-

Płyty, które warto znać

wiły inspirację dla płyty – brzmienie stało się lżejsze, pojawiły 
się elementy bluesowe, a teksty pokazały fascynację Ameryką. 
Pierwsze trzy utwory to wielkie przeboje – rockowe Where…, 
I Still... i jedna z najpiękniejszych ballad With Or Without You , 
rytmiczne Bullet…, kołyszące Running... i Red Hill…, rockowe In 
God’s…, bluesowe Trip… poświęcona pamięci zmarłego przy-
jaciela zespołu One Tree Hill, trochę mroczne i niepokojące Exit 
i poruszające Mothers… poświęcone zamachowi stanu w Ar-
gentynie – na tej płycie naprawdę nie ma słabych fragmentów. 
Słucha się jej lekko, łatwo i przyjemnie, ale słowa piosenek 
nie są banalne. Wiele tekstów nawiązuje do wiary, przyrody, 
a szczególnie pustyni i sprzeczności jakie są w Ameryce – obok 
rozmachu i bogactwa jest też przemoc, wyzysk i nierówności 
społeczne, na które Bono jako działacz Amnesty International 
jest bardzo wyczulony. Brzmienie płyty jest unikalne, łącząc 
rock z bluesem, a nawet elementami soul i country, a sekcja 
rytmiczna i gitara The Edge’a uzyskały swoje charakterystycz-
ne dla U2 brzmienie. Płyta zdobyła wiele nagród, zespół rozpo-
czął triumfalną, światową trasę koncertową, stając się najwięk-
szą gwiazdą rocka końca lat 80. i pomimo wielu słabszych płyt 
(może poza Achtung Baby, o której kiedyś napiszę...) wydawa-
nych w kolejnych latach, utrzymuje tę pozycję do dzisiaj.

Początkowo płyta miała się nazywać „Dwie Ameryki”, po-
tem „Desert Songs”, a w końcu po sesji fotograficznej Antona 
Corbijna pokazującej okolice Doliny Śmierci (niedaleko Zabri-
skie Point znanego z filmu Antonioniego z muzyką min. Pink 
Floyd) wybrano tytuł Joshua Tree, nawiązujący do charakte-
rystycznej dla południowo-zachodnich rejonów USA agawy 
(czyli bardziej kaktusa niż prawdziwego drzewa) – łączy ona 
bowiem przyrodę z religią – ponieważ jej nazwa pochodzi z Bi-
blii, a gałęzie miały przypominać ramiona Jozuego wznoszone 
do nieba. 

Marzec 1987 r.

Where the Streets Have No Name
I Still Haven’t Found What I’m Looking For
With Or Without You
Bullet the Blue Sky
Running to Stand Still
Red Hill Mining Town
In God’s Country
Trip Through Your Wires
One Tree Hill
Exit
Mothers of the Disappeared

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
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Jeśli pozwalają 
na to czas i finanse, po-
lecam każdemu wizytę w USA. 
Nie ma tam zbyt wielu ciekawych 
miast, ale przyroda jest niepowtarzalna. Najcie-
kawsze miejsca są na zachodnim wybrzeżu i na południu: za-
łóżmy np., że mamy 2 tygodnie i 4 osoby, w tym 2 kierowców – 
proponuję polecieć do Las Vegas – bilety i hotele są najtańsze 
(sponsorowane przez kasyna), a jest to dobra baza wypadowa 
– zresztą miasto też warto zobaczyć, najlepiej w nocy, gdy jest 
oceanem świateł i neonów. Najlepszy czas do zwiedzania, to 
maj i początek czerwca lub wrzesień (jest ciepło, dzień jest dłu-
gi, ale nie ma upału ani kolejek i tłumów uczniów na wakacjach 
– jest to szczególnie ważne w Parkach Narodowych, gdzie dróg 
i miejsc noclegowych nie ma zbyt wiele). Wynajem samochodu, 
benzyna i hotele przy rezerwacji i planowaniu trasy z wyprze-
dzeniem nie są drogie. Wynajmujemy samochód i jedziemy 
do Parku Narodowego Kanionu Zion, następny etap to PN Ka-
nionu Bryce, a potem PN Arches (Łuków Skalnych). W każdym 
z tych miejsc spędzamy jeden dzień. Następnie kierujemy się 
do Parku Narodowego Wielkiego Kanionu (tu odważnym po-
lecam lot samolotem lub śmigłowcem z pobliskiego lotniska, 
w czasie którego lecimy wewnątrz Kanionu). Ogólnie kaniony 
i góry najlepiej oglądać wcześnie rano, gdy wschodzi słoń-
ce – barwy są wtedy najpiękniejsze. Następnie kierujemy się  

w stronę 
San Diego w Kali-

fornii – po drodze moż-
na obejrzeć PN Drzew Jozuego 

i wpaść na chwilę do Palm Springs, żeby 
zobaczyć jak mieszkają bogaci Amerykanie. W San Diego 
warto zobaczyć Oceanarium i zwiedzić zacumowany w ba-
zie wojskowej lotniskowiec, można też na chwilę wyskoczyć 
do Meksyku. Następnie kierujemy się drogą wzdłuż oceanu 
do Los Angeles, gdzie warto zobaczyć plaże i bulwary Venice 
Beach, Santa Monica i Malibu – samo miasto jest nieciekawe. 
Potem jedziemy (też wzdłuż oceanu – droga jest gorsza niż 
autostrada, ale widoki piękne) w stronę San Francisco. Miasto 
jest bardzo fajne (szczególnie Golden Gate, Alcatraz i Lombard 
Street), warto tu zostać na dwa dni i skoczyć do Napa Valley 
(dolina słynąca z winiarni), zobaczyć ogromne sekwoje (naj-
bliżej w Muir Woods) i opuszczając San Francisco pojechać do 
PN Yosemite. Potem ewentualnie PN Sequoia i wracając do Las 
Vegas, aby oddać samochód, po drodze zwiedzić PN Doliny 
Śmierci. I to właśnie tutaj, a nie w Parku Joshua Tree, możemy 
zobaczyć krajobrazy z płyty zespołu U2. Proszę jednak nie szu-
kać samego drzewa – niestety przewróciło się kilkanaście lat 
temu. Obok leżącego pnia ktoś obdarzony poczuciem humoru 
wmurował prostokątną płytę z napisem: Have You Found What 
You’re Looking For?
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Fenomenologia 
Doktora 

Aleksandra Teutscha
Może to trudno sobie unaocznić, ale w drugiej poło-

wie lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku doktor Aleksander 
Teutsch, uproszony przez kolegów, zorganizował seminarium 
poświęcone psychopatologii fenomenologicznej Karla Jasper-
sa. Seminarium odbywało się w mieszkaniu doktora Teutscha 
przy ulicy Pijarskiej, w jego gabinecie, którego okna wycho-
dziły na Planty. Doktor Teutsch czytał kolejne fragmenty All-
gemeine Psychopathologie Jaspersa, tłumaczył a vista, inicjując 
dyskusję. Mamy początek drugiej połowy dwudziestego wie-
ku, a tu, tuż przy miejscu dawnych murów obronnych miasta 
odbywają się studia jak w czternastowiecznym Uniwersytecie 
Jagiellońskim. Ale trzeba pamiętać, że dostęp do literatury nie 
był wtedy łatwy. Książki wydawane na Zachodzie były dla nas, 
mieszkańców Wschodniej Europy, równie nieosiągalne jak in-
kunabuły dla studentów średniowiecznego uniwersytetu. Nie 
było internetowych księgarni, no i były niebywale drogie. Nie 
wiadomo skąd doktor Teutsch miał egzemplarz Allgemeine 
Psychopathologie. Może z domowego księgozbioru, bo tom 
ukazał się pierwszy raz w 1913 r.? Może kupił w antykwariacie? 
W Krakowie albo w Zurychu? Podróżował bowiem do Burghöl-
zli i Uniwersytetu w Zurychu, żeby u źródeł pogłębiać wiedzę 
o schizofrenii i szkole Bleulerów. Może rzeczywiście kupił Ja-
spersa w Zurychu, bo po pobycie w Burghölzli zajmował się 
raczej nerwicami i psychoterapią niż schizofrenią. 

Doktor Teutsch był człowiekiem eleganckim, żeby nie 
powiedzieć wytwornym. We wczesnej młodości, w czasie oku-
pacji, studiował muzykę, podobnie jak jego ojciec i brat Karol, 
obaj skrzypkowie. Nie mówił właściwie nigdy o tym okresie 
swojego życia i pozostałby on zapewnie nieznany, gdyby Ha-
lina Mikołajska nie opowiedziała, że oboje studiowali śpiew 
solowy! Doktor Teutsch śpiewał barytonem. Podobnie jak Ja-
spers zamienił psychiatrię na filozofię, Teutsch – karierę śpie-
waka na psychiatrię i psychoterapię.

Seminarium jaspersowkiemu towarzyszyła 
herbata. Podobnie zresztą jak południowym i wie-
czornym zebraniom naukowym Katedry Psychiatrii. 
Pani Doktorowa nie podawała placka szwajcarskie-
go, którego musiał próbować w Zurychu.

SZWAJCARSKI 
PLACEK SEROWY

30 dkg 
15 dkg 
20 dkg

5
½ szklanki 

2 łyżki 

• mąki 
• masła
• żółtego sera  
   szwajcarskiego,    
   najlepiej gruyera 
• jajek
• kwaśnej śmietany
• zimnej wody
• sól, pieprz

• Z mąki i wody zagnieść w misce, drewnianą łyżką 
ciasto. Odrobinę posolić. Powstałe kawałki połą-
czyć żółtkiem i zimną wodą. Formę do tarty posma-
rować masłem. Rozklepać na niej ciasto palcami 
tak, żeby powstał brzeg wysokości 2,5 cm. Przykryć 
folią i włożyć do lodówki na godzinę. Ponakłuwać 
widelcem i piec 15 minut w temperaturze 150 0 C. 

• Zetrzeć ser na grubej tarce. Wymieszać z 4 jajkami 
(nie zapomnieć o białku pozostałym z robienia cia-
sta) i śmietaną. Posolić i szczodrze popieprzyć.

• Wylać masę na podpieczone ciasto i piec następne 
15 minut.

     Podawać na ciepło albo na zimno.
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CHAŁKA
½ kg 

5 dkg
10 dkg 
7,5 dkg 

¼ l 
3
2

1 mała filiżanka
1 łyżka

½ opakowania
1 spora szczypta

Ok. 30 
Ok. 30 

• mąki tortowej
• drożdży świeżych 
• cukru 
• masła 
• mleka
• żółtka
• białka
• rodzynek
• pokrojonej skórki pomarańczowej, smażonej
• cukru z prawdziwą wanilią
• szafranu
• daktyli bez pestek pokrojonych wzdłuż na 2, 3
• migdałów

• Rodzynki namoczyć we wrzątku. 
• Drożdże rozetrzeć palcem z łyżeczką cukru i zalać letnim mle-

kiem aż „ruszą” w ciepłym miejscu. 
• Resztę mleka dobrze zagrzać z szafranem. 
• Masło roztopić.
• Żółtka i jedno białko ubić z cukrem i cukrem waniliowym oraz 

szczyptą soli – do białości.
• Wsypać mąkę i mieszać w głębokiej misce mikserem do ciasta. 

Wlać „ruszone” drożdże, dalej wyrabiać. Potem dodać gorące 
mleko z szafranem i wyrabiać, aż będzie odchodzić od ścianek 
miski. 

   Uwaga: wilgotność mąki zależy od pogody. Może trzeba będzie 
dodać jej trochę lub ciut mleka. Na końcu wlewać powoli rozto-
pione ciepłe masło i dalej wyrabiać, aż ciasto będzie elastyczne.

• Posypać lekko mąką, przykryć czystą ściereczką i postawić 
w ciepłym miejscu do wyrośnięcia. Ma zwiększyć objętość dwa 
razy.

• Wyłożyć na posypaną mąką stolnicę. Rozklepać palcami na 
płasko, na grubość 1 cm. Rozłożyć rodzynki odciśnięte z wody, 
pokrojoną skórkę pomarańczową i ew. daktyle. Składać ciasto 
tak, żeby bakalie były w środku. Całość uformować w gruby 
wałek. 

Nie ma pewności czy Pani Doktorowa piekła chałkę. Ale 
Pani Regina Teutschowa, matka Karola i Aleksandra – na pew-
no.

• Odkrawać po ¼, rozklepać, przeciąć na 3 paski i upleść warkocz. 
Plotąc skręcać paski jak świderek. Można sobie życie ułatwić 
i skręcony jeden wałek układać na papierze do pieczenia jak 
węża Sforzów.

• Drugie białko rozkłócić z łyżką wody spod rodzynek i smarować 
chałki piórkiem lub pędzelkiem do pudru. Powbijać w ciasto 
całe migdały i zostawić przykryte ściereczką w cieple aż pod-
rosną.

• Włożyć do piekarnika nagrzanego do 125o na pół godziny. 
Sprawdzić nakłuwając patyczkiem, czy upieczone (suchy paty-
czek po nakłuciu chałki).

 
Taką chałkę można zrobić bez szafranu. Bez daktyli też można. 
Można bez skórki pomarańczowej. Można nawet bez rodzynek. 
Można też zamiast szafranu i skórki pomarańczowej dodać do 
ciasta dwie krople olejku migdałowego albo nawet tylko jedną. 
Jest wtedy wybornym dodatkiem do ryby po żydowsku (patrz: 
Profesor Adam Szymusik i jego kotlety – Psychiatra nr 9).
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rezydencja
Rezydent nie jest 
samotną wyspą
Janina Sonik

System, którego częścią jest rezydent, jest syste-
mem naczyń połączonych. Trudno znaleźć przykład 
instytucji, w której osiągnięcie celów byłoby równie, 
jak w szpitalu, uzależnione od dobrej współpracy 
całego personelu i wszystkich kadr. Zasadę tę łatwiej 
dostrzec na oddziałach zabiegowych, ale w psy-
chiatrii też jest nie do przecenienia. Było to dla mnie 
jednym z wielu zaskoczeń rezydentury, a uwidoczniło 
się wtedy, gdy zaczęłam pełnić dyżury.

Człowiek, rozpoczynając dyżurowanie, uzbro-
jony w upragnioną legitymację do uzdrawiania, 
ma poczucie mocy, aż zanadto uprawnione. Bar-
dzo szybko okazuje się, że heroiczna i romantycz-
na idea bycia w szpitalu „szeryfem” czyniącym „do-
bro” jest tylko (niebezpieczną) iluzją. 

Zetknięcie z rzeczywistością stanowi swego 
rodzaju ulgę dla rozbuchanego ego.

Ani rezydent, ani żaden lekarz nie jest w szpi-
talu samotną wyspą (jak Ibiza). Towarzyszą mu 
inni lekarze, a przede wszystkim pielęgniarki. Pie-
lęgniarki oczekują od lekarza decyzyjności. W za-
mian odwdzięczają się wsparciem i radami, które 
ciężko przecenić. Na dyżurach nabrałam zarówno 
pewności siebie, jak i przeszłam parę lekcji poko-
ry. Wiem, że większość pielęgniarek dysponuje 
doświadczeniem z kilku dekad pracy. Już potrafię 
wsłuchać się w sugestie formułowane zazwyczaj 
nader subtelnie, chociażby w formie pytań: „czy na 
pewno?”, „a może to?”, „20mg?”. Doceniam ich cier-
pliwość i znajomość obcych mi metod perswazji, 
np. przy podawaniu leków.

Biorąc pod uwagę, jak wysoko cenię sobie 
wiedzę i pracę pielęgniarek oraz tego, ile mi dały 
wsparcia i czego mnie nauczyły, ze zgrozą ob-
serwuję, jak bardzo są wypalone. Panie, które 
w większości pracują na kilku etatach, poświęcają 
lwią część swojego życia pracy i dojazdom. Swo-

ją drogą, w większości stanowią chyba ostatnie 
pokolenie skłonne do tylu poświęceń. Są słusznie 
rozgoryczone. 

Najbardziej zaskakującym, z wysłuchanych 
przeze mnie żali, był ten za czasami sprzed wejścia 
w życie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego 
z 1997 r. Rozrzewnienie dość kuriozalne z mojej 
perspektywy – po pierwsze, ustawa powstała, gdy 
miałam 10 lat. Po wtóre, wprowadziła niezbęd-
ne normy dotyczące jasnych ram praw pacjenta, 
możliwości leczenia bez zgody i stosowania przy-
musu bezpośredniego, ograniczając możliwość 
nadużyć. Ciężko mi było uwierzyć, że w jakikol-
wiek sposób można to „ucywilizowanie” leczenia 
kwestionować. 

Za czym zatem tęsknią? Za porządkiem i po-
czuciem bezpieczeństwa. Żal jest smutną miarą 
wypalenia zawodowego personelu, o który nikt 
nie zadbał reformując zasady leczenia. Bo usta-
wa oddała pacjentowi należną mu „swobodę”, ale 
radykalnie zwiększyła obowiązki pielęgniarek. 
Ale wcale nie poszło za tym wzmocnienie kadry; 
wręcz przeciwnie, stan personelu jest systema-
tycznie uszczuplany. Nocna zmiana na oddziale 
bez sanitariusza wymaga odwagi. Odwagi, która 
zamiast podziwu budzi złość.

W czerwcu dość szerokim echem odbił się 
protest zorganizowany przez Porozumienie Rezy-
dentów. Udało się, dzięki szeroko zakrojonej akcji 
informacyjnej, dotrzeć do władz i przedstawić im 
naszą sytuację. Co prawda, postulat, by pensja sta-
nowiła 200% średniego miesięcznego wynagro-
dzenia w sektorze przedsiębiorstw, w istocie słusz-
ny, jest kompletnie nierealny, ponieważ specjaliści 
zarabiają 3500 zł, a pielęgniarki 2000 zł. Chodzi 
zatem o rozwiązania systemowe. Pielęgniarki, re-
zydenci, specjaliści, a także pacjenci – nikt nie jest 
samotną wyspą. Albo może inne „morskie” porów-
nanie – płyniemy na tym samym statku. Zamiast 
łatać pojedyncze dziury w kadłubie, lepiej wzmoc-
nić całą konstrukcję. n
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superwizje
Anna Netrebko 
i reszta świata
Bogusław Habrat

Snobistyczny felieton plotkarski 

W dzisiejszych czasach wszystko wydaje się sfoto-
grafowane i sfilmowane smartfonami. Gdy Pat Metheny po-
prosił o niefilmowanie jego koncertu w Warszawie, stało się to 
sygnałem do rozjarzenia się całej Sali Kongresowej niebieską 
poświatą. Bezpośrednio po skończonym koncercie mógł so-
bie, biedaczysko, oglądnąć swoje występy na You Tube… I to 
w kilku wersjach.

W operze zjawisko to jest o wiele rzadsze, choć też wy-
stępuje. Pamiętam wzburzenie p. dr S. w Operze Lwowskiej, 
gdzie nienagrywający byli w mniejszości. Trochę odpuściła, 
gdy skomentowałem, że na wodewilu w „Ziemi obiecanej” 
było gorzej…

Bootlegów z oper prawie nie ma, trochę więcej jest z kon-
certów publicznych. Stąd pewien niedosyt, że w czasach po-
wszechnego elektronicznego zapisu umykają setki niezareje-
strowanych koncertów i przedstawień o unikalnej atmosferze. 
Część tego ulega podpicowaniu i cenzurze [p. poprzednie 
felietony o BD z otwarcia nowej sceny Teatru Maryjskiego 
i ocenzurowaniu przez Zachód Prezydenta FR (nie Francji, 
oczywiście)]. Udało mi się zdobyć wersję nieocenzurowaną 
i na dodatek z pełnym przemówieniem Prezydenta. I to z tłu-
maczeniem angielskim. Choć akurat nie na to polowałem…

Moim drugim, zwerbalizowanym na łamach felietonu 
marzeniem, było zobaczenie „Opowieści Hoffmanna” z Met, 
ale nie w wersji gorszej (obsada 2013), tylko w absolutnie nie-
samowitym wykonaniu z Netrebko jako Antonią i Stellą oraz 
Kim jako Olimpią. Marzenie się spełniło i mam BD z tym przed-
stawieniem (2009). Kosztowało dużo, ale nie żałuję. Wytwórnia 
nie jest znana, lekki niesmak jest, ale chucie artystyczne zosta-
ły zaspokojone.

Są jednak takie kraje, które mniej się przejmują copyrigh-
tami, za to zaspokajają potrzeby fanów. Np.: kto ma poznań-
skie wykonanie „Ca iry” Watersa, które „szło” w TVP? (Ja mam).

Fani Netrebko jeszcze nie ochłonęli po wyborze na no-
wego jej męża, ale już stoją w blokach startowych do zapisów 
jej i jego występów w Japonii. A tymczasem… ukazało się na-
granie „Anny Boleny” z Opera Theatre of New York (2011) z AN 
i Ildirem Abdrazakowem. Fajnie doszukiwać się, czy już wtedy 
dojrzewało uczucie. W tym czasie mąż był inny, a na wspólne 
koncerty był brany „nasz” Beczała. Podobno to najlepsza para. 
Śpiewaków lirycznych.

Wyszło CD „Violetta” (DG 2005). Ta sama okładka znalazła 
się na dvd ze składanką arii z „Traviaty” z Villazonem i Hampso-
nem i słabo znanymi popisami aryjnymi z „Księżniczki czarda-
sza” i „Opowieści Hoffmana” z występów w Pradze (2005). 

Z lat 2007-2011 skompilowano film o życiu prywatnym 
naszej bohaterki: „Udiwitielnaja primadonna. Anna Netrebko”. 
Film szedł na którymś z kanałów rosyjskiej TV i jakby go ktoś 
nie zarejestrował i nie wydał, to byśmy nie mieli o czym pisać 
w felietonie. A tak: mamy! I piszemy! I podziwiamy luzik i po-
czucie humoru. Polecam scenki z babskimi zakupami z przyja-
ciółeczkami z dworu.

W tymże roku 2007, gdy Villazonowi jeszcze nie odebrało 
głosu po występach z naszą primadonną w „Napoju miłosnym” 
(Erato 2005), wystąpili razem w Teatrze Pól Elizejskich z recita-
lem. Na okładce dvd jest logo Unitel Classica, ale coś mi się nie 
widzi, by to było naprawdę tym firmowane…  

Jesienią tegoż roku AN wystąpiła na zakończenie PROMS 
w Royal Albert Hall. Wydawałoby się, że szmirowata aria Leha-
ra o ustach, które całują tak gorąco, nie jest w stanie poruszyć 
nawet starych wyfrakowanych pryków. A poruszyła! Zaś zdję-
cie i pozbycie się butów wywołało euforię widowni. I wcale nie 
szło o buty jako fetysz. Dodano wspólny występ z Joshua Bel-
lem i wspólne śpiewanie z Brindisi z Bocellim z okazji wręcza-
nia nagrody Kobiety Roku (2008). Szkoda, ze Bocelli tego nie 
widział, a ja sobie oglądam.

DG wydał oficjalne dvd z „Manon” z Villazonem (Berlin 
2007). Ludzie o horyzontach nie ograniczonych do warstwy 
muzycznej zwrócili uwagę na różową bieliznę primadonny. Ist-
nieje wcześniejszy o dwa miesiące zapis z tej opery, gdzie AN 
miała nie tylko innego partnera (Alagna), ale i bieliznę koloru 
czarnego.

Wielu oglądało transmisję z pałacu zwanego Zamkiem 
Schönbrunn z Netrebko, Villazonem i Domingo (2008), ale nie-
wielu ma okazję posmakować to na dvd (okładka jest przero-
biona z wersji do sprzedaży plików mp3). Na CD wydano „In 
the still of night” z Barenbeumem jako akompaniatorem (FG, 
Salzburg 2009). Ale dvd z zapisem z Filharmonii Berlińskiej 
z 2010r. jest już mniej znane. No i czemu ktoś nam utrudnia 
dostęp do tego? Albo: nie wszyscy i nie co roku jeżdżą na Festi-
wal do Salzburga, więc nie mogli zobaczyć wykonania „Stabat 
Mater” Rossiniego (2011 z AN, Pizzolato, Polenzanim i D’Arcan-
gelo). Istnieje CD z tym utworem (EMI 2010), ale tylko nielicz-
nym udało się zdobyć bootleg dvd z tego koncertu. Podobnie 
jest z „Wojennym requiem” Brittena. Znamy CD z tym utworem 
(Warner 2013), ale zapis dvd z Salzburga (2013) jest rzadkością.

Wyszło trochę jak spis z natury, ale swada i dowcip, które 
miały być na zakończenie i tak byłyby wycięte przez Naczel-
nego. n
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autobusowe super-wizje
Jak Szpulcia
Łukasz Święcicki

Kim jest Szpulcia? Problem od samego początku. Nie 
będzie mi łatwo wyjaśnić. Ktoś postronny mógłby uznać, że 
Szpulcia to mój pies. To bzdura. Po pierwsze, Szpulcia jest sa-
micą, a więc nie jest psem. Stanowczo nazywam Ją suką i radzi-
my sobie z tym. Ostatecznie to nie jest nasza wina, że niektóre 
słowa są nie do końca jednoznaczne, albo obciążone troszkę 
pejoratywnie. Ale nie dajemy się nabrać, żadne tam „sunia”. 
Suka i już.

Z tym, że nie chodzi o płeć. Chodzi o to, że Szpulcia nie 
jest „moją” suką. Tak samo jak ja nie jestem Jej człowiekiem. Nie 
mamy takiej potrzeby, żeby się zawłaszczać. Gdyby to znów 
nie brzmiało dość dziwnie, to chyba zaryzykowałbym, że „je-
steśmy w związku”, a w każdym razie od 14 lat bardzo dużo ze 
sobą przebywamy. No i jesteśmy do siebie bardzo przywiązani. 
To z pewnością. 

Często mówi się o tym, że człowiek i pies upodabniają się 
do siebie. Jeśli tak jest ze mną i ze Szpulcią, to z wielu rzeczy 
byłbym naprawdę dumny. A z innych mniej. Szpulcia ma bro-
dę, w zasadzie podobną do mojej, ale to oczywiście tylko ze-
wnętrzny drobiazg. Szpulcia ma jednak charakter i tu już nie 
wiem, czy ja mam aż taki. Jak nie chce czegoś, to nie zrobi i nie 
ma zmiłuj. 

Od czternastu lat po wyjściu z domu Szpulcia zawsze skrę-
ca w prawo (w prawo, powiadam!). Ale nie, że zazwyczaj, tylko 
po prostu zawsze. A samochód stoi po lewej, więc gdybyśmy 
szli do samochodu, to ja dojdę, ale Szpulcia nie. Mamy dwa 
wyjścia – możemy obejść dom dookoła (około 400 metrów, 
sprawdzałem, czuwaj!), albo wziąć sukę na ręce. Czyli bierze-
my na ręce. 

Punkt drugi – Szpulcia nie chodzi po twardym i gładkim. 
Chodzi po trawie i może po ziemi. Woli po błocie. Może pójść 
po drodze nie asfaltowej, po asfaltowej nie może, ale musi wi-
dzieć trawę obok. Czyli od 14 lat nie byliśmy na Starówce, choć 
mieszkamy na Starym Żoliborzu. Bo Starówka jest źle wybudo-
wana (w tym wypadku nie jest to jednak wina Hanny Gronkie-
wicz-Waltz). 

Pozostawiona w jakimś miejscu Szpulcia pozostaje 
w tymże miejscu. Jak długo? Nie wiem, bo nigdy do końca 
nie wytrzymałem. Z pewnością parę godzin bez problemu. 
Bez ruchu. A jakby jechał samochód? Nie ruszy się. Czeka na 
mnie. W ogóle się nie przejmuje. Ponieważ nie chodzi, a ja bie-
gam, więc nasze spacery wyglądają tak, że Szpulcia siada za 
domem, a ja biegnę 10 kilometrów. Spokojnie. Siedzi w tym 
samym miejscu. Pewnym problemem są ludzie dobrej woli, 
którzy chcą „ratować pieska”. Szpulcia nie daje się dotknąć ob-
cej osobie i robi sprytne uniki, ale wtedy musi się trochę prze-
mieścić, a tego oboje nie lubimy. Teraz tych problemów jest na 
szczęście coraz mniej, ponieważ oboje jesteśmy bardzo znani 

na Żoliborzu i większość tubylców wie, że „piesek” wcale się nie 
zgubił, tylko czeka na mnie, a ja biegam po Wiadukcie Gdań-
skim w kółko. Biegam po Wiadukcie nie dlatego, że jest tam 
ładnie. Wręcz przeciwnie, jest tam nieładnie. Ale z Wiaduktu 
widać Szpulcię, jak jestem po stronie żoliborskiej rzecz jasna, 
bo na śródmiejską Szpulcia nie chodzi, bo Śródmieście jest źle 
zbudowane. Zdaje się, że i to nie jest wina pani Hanny. Ale trze-
ba spytać Janka Śpiewaka może. 

Po moim powrocie biegamy za jabłkami. Na stokach wia-
duktu rosną dzikie jabłka. Szpulcia nie je jabłek, ale akurat te 
właśnie je. Ale tylko wtedy, kiedy Jej rzucam. Nieruchomych 
nie je. Nie wiem, czy to by działało odwrotnie (w sensie czy ja 
bym jadł), ale nie możemy sprawdzić, bo Szpulcia nie rzuca. 
Nie rzuca, bo nie lubi. Nie robi rzeczy, których nie lubi. 

Jasną jest sprawą, że mógłbym cały ten numer pisma wy-
pełnić charakterystyką Szpulci. Obawiam się jednak, że to tro-
chę jak ze zdjęciami z wakacji. Są strasznie ciekawe, ale tylko 
dla autora. Więc będę kończył te anegdotki, choć jestem prze-
konany, że są urocze i że Świat nie widział takiej drugiej suki. 
Dajmy spokój – ja jednak do czegoś zmierzam. 

Biegając wokół Szpulci uświadomiłem sobie coś na swój 
temat, czego nie wiedziałem, aż do teraz. Nie wykluczam, że 
wszyscy to wiedzą, ale nikt mi nie powiedział. Uświadomiłem 
sobie, że jeśli jestem podobny do Szpulci, to w znacznym stop-
niu pod tym względem, że oboje za nic nie robimy czegoś dla-
tego, że tak wypada, a nie daj Boże jakby ktoś kazał! Ani Ona, 
ani ja nie jesteśmy nawet w stanie przejść przez jezdnię po 
pasach. Są tylko jedne pasy, które wchodzą w grę – na ulicy 
Zajączka, samochodów tam mało, więc żyjemy. Ale gdybyśmy 
mieszkali na Marszałkowskiej, to musielibyście nas przejechać. 

No więc Szpulcia mi mówi, że jestem anarchistą. I to jest 
dla mnie jednak wielka wiadomość i wielka nowina. Bo prze-
cież określam się jako prawicowy konserwatysta. A tu nic 
z tego. Zwykły anarchista. Miejmy nadzieję, że chociaż „prawi-
cowy anarchista”. Ale czy tacy są?

W tym roku mieliśmy jechać w góry. Tak sobie mówimy 
– może ostatni raz? Czternastoletni pies nie jest młody. Ale 
pan weterynarz powiedział, że to zaawansowany rak wątroby. 
No to nie pojedziemy. Pójdziemy sobie z podwórka w prawo, 
w stronę Powązek nawiasem mówiąc. 

PS. Życzliwi mi Czytelnicy, a jest ich całkiem dużo i są na-
prawdę kochani, napisali wiele listów, w których wyrażali po-
parcie i sympatię dla mnie. Bardzo Wam wszystkim dziękuję 
i myślę o Was serdecznie. I o Was moi wrogowie, myślę z praw-
dziwą czułością – o tym także zapewniam. Jednych i drugich 
proszę tym razem – nie odczytujcie tego, co piszę, jako meta-
fory. Bo to jest po prostu o Szpulci. n
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