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Drodzy Czytelnicy !

W zimowym numerze Psychiatry kontynuujemy jedynie słuszną linię na-
szego kwartalnika. Wprowadzamy jednak konieczną korektę kursu, dzięki 
której mamy nadzieję nie osiąść na mieliźnie nudy i rutyny i uniknąć zde-
rzenia ze skałą powagi. Pozazdrościliśmy załodze Selma Expeditions ich 
Psychorejsu i sami, tropem nieukazującego się już niestety tytułu Confinia 
psychiatrica, stanowiącego jedną z ważniejszych naszych inspiracji, zabie-
ramy Was w podróż ku granicom psychiatrii.

Ten numer otwiera ważna refleksja Zenona Waldemara Dudka nad 
stanem granicznym psychiatrii i terapii w XXI wieku. 

Następnie znajdziecie rozmowę z Wojciechem Kasperskim – reżyserem 
filmu IKONA… zaś chwilę później wątek filmowy kontynuuje artykuł Sławo-
mira Jakimy „Lekarz, miłość i seks”. Wątek miłości pojawia się także w ope-
rowej historii pana Jana, skreślonej psychoanalitycznym piórem Katarzyny 
Prot, w historii Maestro Mahlera, którą swój cykl kończy Witold Misztal (bar-
dzo dziękujemy!), w refleksyjnym opowiadaniu Basi Berg, a także w tekście, 
który mieli przygotować dla Was dr Efraim Grün i dr Jan Burdygiel. Niestety 
z przyczyn obiektywnych musieliśmy napisać ten tekst sami. Pomimo du-
żych problemów w uzyskaniu imprimatur możecie się nim (mamy nadzieję) 
cieszyć! W tym miejscu bardzo dziękujemy Muzeum Sztuki Nowoczesnej 
w Warszawie za zgodę na wykorzystanie fotografii Eugeniusza Kossakow-
skiego. Morski klimat tego numeru dopełnia ciekawa prezentacja psychia-
trii w Słupsku.

Janusz Chojnowski obwozi nas po wizerunku psychiatry, Michał Pierz-
galski oprowadza po kolejnej zamkniętej wystawie, zaś Anna Tanalska 
proponuje hipnotyzującą, niespieszną podróż z Perth do Sydney. Zamiesz-
czamy relację z konferencji w Arłamowie i z VI Warszawskiego Sympozjum 
Psychiatrycznego „Granice”, którego byliśmy organizatorem. Granice Wa-
szej wytrzymałości śmiało eksplorujemy także w tekstach z żółtą kropką. 
Chcemy Wam jednak zdradzić tajemnicę - w tym roku, zarówno w głównym 
wydaniu, jak też w wydaniach specjalnych naszego czasopisma, podjęli-
śmy ambitną próbę ataku na rekord Guinessa w liczbie tekstów na temat 
aripiprazolu. 

Na koniec chcę podziękować sponsorom za kolorowe chorągiewki re-
klam, które łopoczą w trakcie tego rejsu, a bez których nie moglibyśmy za-
brać Was na tę wyprawę.

Nowy numer magazynu „Psychiatra” dostarczą Wam tradycyjnie 
przedstawiciele medyczni najlepszych firm farmaceutycznych, znajdziecie 
go również w naszym e-kiosku, gdzie można zamówić całoroczną prenu-
meratę (link na naszej stronie http://www.psychiatraonline.com).

Mamy nadzieję, że uda nam się Was rozbawić – jak przekonuje w swoim 
tekście Adam Płaźnik, gilgotki to tak naprawdę całkiem poważna sprawa.

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. 
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REfleksjeGranice psychiatrii 
Stan borderline  
terapii w XXI wieku 
Zenon Waldemar Dudek

Jako psychiatra praktykujący poza głównym nurtem 
medycyny, który dużo uwagi poświęca na obserwację fe-
nomenów kulturowych, jestem pod wrażeniem tego, co 
dzieje się w psychiatrii i na jej obrzeżach. Dyskusja nad 
kształtem tej niedocenianej i zepchniętej na boczne tory 
dziedziny medycyny musi budzić różne emocje. Problemy 
ze zdrowiem psychicznym stają się głównym wyzwaniem 
medycyny naszego stulecia, a my musimy zastanawiać się 
nad kryzysem psychiatrii. Czy nie są to zjawiska powiąza-
ne ze sobą? 

Uczestniczyłem z uwagą w poszczególnych sesjach 
konferencji, brałem też udział w jednym z paneli nt. gra-
nic kontaktu terapeutycznego w pracy psychiatry wraz 
profesorem Markiem Jaremą, profesor Marią Załuską oraz 
doktorem Dariuszem Wasilewskim. Efektem moich su-
biektywnych refleksji nad tematem głównym bardzo cie-
kawego i ważnego spotkania psychiatrów warszawskich, 
jest poniższy tekst. 

Gdybym miał użyć formuł diagnostycznych, jakie sto-
sujemy w psychiatrii klinicznej do określenia miejsca, w ja-
kim jest współczesna wiedza i praktyka psychiatryczna, to 
myślę, że jest to stan borderline. Niezwykłe bogactwo na-
dziei i projektów, wiele wrażeń i doświadczeń, intensywne 
wzloty i upadki w teorii i praktyce. Naruszenia i fluktuacje 
granic psychiatrii wyraża się z jednej strony wciąganiem 
psychiatrów na niepsychiatryczne pola, a z drugiej inwa-
zją na jej teren wszechpotężnych badań klinicznych i prze-

mysłu farmaceutycznego, presji ze strony 
praw ekonomii, polityki i prawa. Warunki, 
w jakich działają psychiatrzy, mogą wpę-
dzić w stan bezradności lub nawet rozpa-
czy (śmierć pacjentów w pożarze w Gór-
nej Grupie, którą przypomniał prof. Jacek 
Wciórka jest tego wstrząsającym przykła-
dem), a u innych mogą wywołać protest 
i bunt przeciw zastanej sytuacji (antypsy-
chiatria). 

Co może być oznaką stanu borderline 
w psychiatrii? Różne skrajności i tendencje 
rozrywające ją od środka i rozmywające 
jej tożsamość: uzależnienie od biurokracji 
i ideologii państwa, fascynacje badaniami nad mózgiem 
i neuronauką, poszukiwanie cudownej biochemicznej 
substancji, która naprawi biologię i neurofizjologię w ukła-
dzie nerwowym pacjenta, „puchnięcie” systemów diagno-
stycznych nazywających zaburzeniem już prawie wszyst-
ko, co normalne. Objawem borderline może być też to, że 
świadomość psychiatrów jest mocno skoncentrowana na 
obsługiwaniu ludzi zaburzonych, co przesuwa ich myśle-
nie na pozycje skrajne, które w praktyce nie ma kryteriów 
zdrowia psychicznego, ale wyrokuje o chorobie. W założe-
niach przyjmuje się ostry podział na hipotetyczną normę 
i „ewidentną patologię”, która jest opierana na kryteriach 
z manuali diagnostycznych. Ciekawe są też różne zwycza-
je panujące w określonym kraju, a nawet ośrodku: w jed-
nych „nadkategorią” staje się schizofrenia albo nerwica, 
w innych zaburzenia afektywne bądź zaburzenia osobo-
wości. Wydaje się, że autorytet i doświadczenie psychiatry 
odgrywa coraz mniejszą rolę, co oznacza rozmywanie się 
tożsamości specjalisty. Czasy profesora Kępińskiego, który 
pisał o relacji podmiotowej z pacjentem, zdają się zamierz-
chłą i nieodwracalną przeszłością. 

Na stan borderline mają wpływ czynniki zewnętrzne 
wobec systemu leczenia. Działania psychiatrów odbywają 
się w oderwaniu od warunków społecznych, a to prowo-

 

Gdybym miał użyć 
formuł diagnostycz-
nych, jakie stosujemy 
w psychiatrii klinicz-
nej do określenia 
miejsca, w jakim  
jest współczesna 
wiedza i praktyka 
psychiatryczna, to 
myślę, że jest to stan  
borderline.

W swojej ostatniej książce „Dylematy 
psychiatrii” (2015), podsumowującej doro-
bek życia, prof. Stanisław Pużyński już na 
wstępie postawił pytanie, czy istnieje kryzys 
w psychiatrii. VI Warszawskie Sympozjum 
Psychiatryczne „Granice”, które odbyło się 
w dniach 4-5 listopada 2016 roku było  
znakomitą okazją do zapoznania się z moż-
liwościami psychiatrii, jak też wskaźnikiem 
problemów, z jakimi ona się zmaga. 
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kuje swego rodzaju schizis. Obsługujemy z jednej strony 
ludzi z ograniczoną zaradnością zawodową, psychiczną 
i społeczną, a z drugiej ofiary kryzysu psychicznego z luk-
susowych kręgów społecznych. Gabinet psychiatryczny 
ujawnia nowoczesne kontrasty w relacjach międzyludz-
kich. Nie można nie zauważyć tych różnic. Tworzy się przy 
tym rozdźwięk między psychiatrią prywatną, w której 
lekarz powinien mieć więcej czasu na rozmowę z pacjen-
tem, a psychiatrią firmowaną przez NFZ, dla której pacjent 
przestał być osobą, stał się elementem procedury biuro-
kratycznej, a faktycznie mało wartościowym towarem 
(bo w psychiatrii na pacjentach zarabia się zdecydowanie 
mniej niż w neurochirurgii czy kardiologii). 

Bardziej niepokojące jest jednak, jak sądzę, pominię-
cie w refleksji psychiatrów dehumanizującego wpływu 
cywilizacji technologicznej, która skłania, a niekiedy wręcz 
zmusza, masy społeczne do szalonego pędu po sukces, 
a kiedy ten wyścig przeradza się w kryzys, pojawia się żą-
danie, aby ten kryzys „załatwić” instrumentalnie. Nieprzy-
padkowo cywilizacja technologiczna faworyzuje metody 
biologiczne, a dewaluuje oddziaływania humanistyczne, 
w tym psychoterapię czy formy bardzo subiektywne i in-

dywidualne, jakimi są różne podejścia arte-
terapii.

Moje doświadczenie kliniczne i psy-
choterapeutyczne oraz obserwacje tren-
dów postnowoczesnej kultury skłaniają 
mnie do wniosku, że psychiatria w obec-
nym stanie traci krytyczne spojrzenie na 
fenomeny kultury, których przejawem są 
masy ludzi żyjące w utopijnych światach 
i rzesze konsumentów biegnących w amo-
ku do wyimaginowanego raju przyjemno-
ści. Dziś częstym zjawiskiem jest żądanie 
ze strony pacjentów stuprocentowego 
i szybkiego efektu leczenia tabletkami, bo 
tak mówią reklamy opracowane przez fa-

chowców zatrudnionych przez koncerny farmaceutyczne. 
Działamy w społeczeństwie konsumenckim, więc zacho-
wują się jak typowi konsumenci usług – płacą i wymagają. 

O ile można znaleźć, być może, zalety takiego kon-
sumenckiego podejścia w medycynie somatycznej, o tyle 
w psychiatrii jest ich zdecydowanie mniej. Towarzyszą 
temu inne zjawiska dehumanizujące relację terapeuta-pa-
cjent. Można przypuszczać, że niedługo pacjent będzie 
sprawdzał potrzebę wizyty u psychiatry, wypełniając test 
na portalu diagnostycznym, a psychiatra zgodnie z opra-
cowaną tabelą skuteczności, zapisze mu statystycznie 
najefektywniejsze lekarstwo. Czy takiej psychiatrii chcemy 
w XXI wieku? 

Rozziew między teorią a praktyką leczenia farmako-
logicznego jest dziś zbyt duży, aby można było uniknąć 
efektu borderline. Ulegamy presji środowisk pozapsychia-
trycznych, aby oszukiwać siebie i naszych pacjentów, że 
pomoc psychiatryczna oparta na farmakoterapii jest ofer-
tą kompletną. Fragmentaryczna i oderwana od warun-
ków, w jakich żyje i działa osoba chora, interwencja, staje 
się epizodem wyrwanym z szerszego kontekstu. Dzięki 
doświadczeniom psychoterapii znamy już rozliczne czyn-
niki środowiska społecznego i kulturowego wpływające 
na genezę problemów psychicznych. Pomijanie tej wiedzy 

rzutuje na redukcyjne podejście do terapii. 
Są powody, aby alarmować, że rola psychiatry nie 

sprowadza się tylko do zaprezentowania pacjentowi i jego 
rodzinie standardowej diagnozy oraz zaordynowania ze-
stawu tabletek! Gdzie miejsce na psychoterapię obejmu-
jącą stosunki z bliskimi i relację do siebie? Gdzie czas na 
refleksję nad środowiskiem rodzinnym i zawodowym oraz 
stylem życia i obrazem świata? Czy interesuje nas, w jakich 
konwencjach ten człowiek się porusza i co w jego osobo-
wości generuje podatność na kryzys? Jakie są jego zaso-
by psychiczne do rozwiązywania problemów, niesionych 
przez cywilizację? 

Stan borderline w psychiatrii to postawa ambiwa-
lencji. Mamy bogatą wiedzę zarówno z zakresu fizjolo-
gii, medycyny ogólnej i neurologii, oraz psychopatologii 
i farmakologii, jak też wkraczamy w dziedzinę filozofii, 
antropologii, socjologii, ekonomii, polityki czy prawa. 
I rozdwajamy się. Myślimy i działamy zgodnie z norma-
mi nauk przyrodniczych, ale też humanistycznych. Jak to 
pogodzić? Przecież to są odrębne paradygmaty. Czy psy-
chiatrzy nie powinni wziąć udziału w dyskusji, obok psy-
chologów i psychoterapeutów, na temat destrukcyjnej roli 
utopijnego modelu kulturowego i negatywnego wpływu 
dehumanizacji na szerzenie się „klasycznych” problemów 
psychicznych?

Wspomnę jeszcze o innym problemie, który powinien 
nas zastanowić. Nasi pacjenci, tak jak artyści, wyprzedzają 
często epokę, doświadczając „nieklasycznych” zaburzeń, 
które są – jak wiele na to wskazuje – uwarunkowane kul-
turowo. Uzależnienia od technologii nie mogą być leczo-
ne w związku z tym w zużytym modelu AA i w oparciu 
o doświadczenia zebrane na osobach uzależnionych od 
narkotyków lub alkoholu. Nowe pokolenia użytkowników 
mediów społecznościowych mają już inaczej zaprogra-
mowany mózg, inną percepcję i inny sposób doświadcza-
nia więzi społecznych. Programiści komputerowi wierzą 
w algorytm, tak jak kiedyś ludzie wierzyli, że Słońce jest 
bogiem, który w cudowny sposób podtrzymuje życie na 
Ziemi. 

Nie chciałem zbyt krytycznie pisać o psychiatrii w kon-
tekście listopadowej konferencji Oddziału Warszawskiego 
PTP. Mam nadzieję, że uwagi są krytyczne, ale konstruk-
tywne. Model biologiczny i humanistyczny w psychia-
trii nie stoją po dwóch stronach barykady. Po prostu ten 
drugi jest kwestią wyboru przez konkretnego psychiatrę. 
Żaden system nie zmusi do przedmiotowego traktowania 
pacjenta. Wartości humanistyczne obowiązują wszędzie, 
gdzie jest człowiek. Pewne nadzieje można wiązać z Naro-
dowym Programem Ochrony Zdrowia Psychicznego oraz 
z Kongresem Zdrowia Psychicznego, jaki planowany jest 
na maj 2017 roku. W obu tych projektach rola środowisko-
wych oddziaływań w psychiatrii zajmuje poczesne miejsce. 

Wspomniany na początku stan boderline jako diagno-
za psychiatrii był metaforą. Tak jak w zaburzeniach osobo-
wości o takiej charakterystyce, tak też w odniesieniu do 
psychiatrii XXI wieku oczekiwałbym bardziej wyraźnego 
określenia tożsamości tej dyscypliny w warunkach cywi-
lizacji technologicznej oraz włączenia się w dialog z rze-
czywistością, którą tworzą kobiety i mężczyźni, naukowcy 
i zwykli ludzie, pisarze i technicy, artyści i rzemieślnicy, po-
litycy i obywatele, pacjenci i psychiatrzy. n

 

Nasi pacjenci, tak 
jak artyści, wyprze-
dzają często epokę, 
doświadczając „nie-
klasycznych” zabu-
rzeń, które są – jak 
wiele na to wskazuje 
– uwarunkowane 
kulturowo.

refleksje
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Zmieniamy polską 
psychiatrię
Pierwszy Ogólnopolski Kongres 
Zdrowia Psychicznego
Katarzyna Szczerbowska

Psychiatrzy, psychologowie, pielęgniarki i pielęgniarze, osoby z całej 
Polski od lat zaangażowane w proces zmiany polskiej opieki psychiatrycz-
nej oraz eksperci przez doświadczenie, spotkają się 8 maja 2017 roku na 
Pierwszym Ogólnopolskim Kongresie Zdrowia Psychicznego, by przypo-
mnieć politykom o przyjętym do realizacji Programie Ochrony Zdrowia 
Psychicznego. I o tym, że aby dokonała się zmiana w polskiej psychiatrii, 
konieczne jest realizowanie jego założeń.

Człowiek czuje się samotny, upokorzony, jest przera-
żony, bardzo chce mu się pić. Tak wygląda unieruchomie-
nie z perspektywy pacjenta. To forma opieki ekstremalnie 
trudna dla pacjentów, dla pielęgniarzy, dla lekarzy, którzy 
muszą podjąć decyzję o zastosowaniu tego środka. Pa-
cjenci nie musieliby być unieruchamiani, gdyby w szpitalu 
zatrudniano więcej osób, gdyby było miejsce na bardziej 
indywidualną opiekę nad pacjentem. W Wielkiej Brytanii 
w sytuacji, gdy pacjent staje się bardziej pobudzony, na-
tychmiast zaczyna mu towarzyszyć pielęgniarz lub pielę-
gniarka. Ta osoba stara się go uspokoić, rozmawia z nim, 
jest przy nim – z szacunkiem, spokojem, uśmiechem.  
Ci ludzie są specjalnie szkoleni do tego, żeby nie okazy-
wać negatywnych emocji - zdenerwowania, lęku, znie-
cierpliwienia.

W szpitalach na Zachodzie, jako metodę terapeu-
tyczną stosuje się mindfulness, są zajęcia z karaoke, go-
towania i zajęcia sportowe. To nie są miejsca oderwane 
od życia, ale przygotowujące do powrotu do życia poza 
szpitalem. W polskich szpitalach leczenie polega głównie  
na ustawieniu leków. 

Zmiana sposobu opieki nad pacjentem w szpitalach 
psychiatrycznych to jeden z celów Narodowego Progra-
mu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Choć ustanowiono 
ten program, w którym czytamy, że: „określa strategię 
działań mających na celu ograniczenie występowania za-
grożeń dla zdrowia psychicznego, poprawę jakości życia 
osób z zaburzeniami psychicznymi i ich bliskich oraz za-
pewnienie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej”, 
jego założenia nie są realizowane. 

Psychiatrzy, psychologowie, pielęgniarki i pielęgnia-
rze, osoby z całej Polski od lat zaangażowane w proces 
zmiany polskiej opieki psychiatrycznej oraz eksperci przez 
doświadczenie, spotkają się 8 maja 2017 roku na Pierw-
szym Ogólnopolskim Kongresie Zdrowia Psychicznego, 
by przypomnieć politykom o tym programie i uświado-
mić im, i społeczeństwu, że najwyższa pora, by wprowa-
dzić go w życie. By powiedzieć, że leczenie w szpitalach 
psychiatrycznych nie powinno odbywać się w warun-
kach uwłaczających ludzkiej godności, godności pacjen-
tów, leczących ich ludzi i rodzin osób chorujących, które 
odwiedzają bliskich na oddziałach. Żeby przypomnieć, 
że w Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego chodzi 
o zmianę modelu azylowego leczenia na rzecz psychiatrii 
środowiskowej. Powiedzieć, że wiele osób nie trafiłoby do 
szpitala, gdyby w Polsce rozwinęła się opieka środowisko-
wa, gdyby utworzono ośrodki zdrowia, w których można 
byłoby liczyć na pomoc, kiedy kryzys nie jest aż tak ostry, 
że jedynym rozwiązaniem jest hospitalizacja, która jest 
zresztą najbardziej kosztowną formą leczenia. W każdym 
mieście, w każdym powiecie powinien być taki ośrodek, 
żeby ludzie z całej Polski mieli dostęp do leczenia. Poza 
pomocą psychologiczną i psychiatryczną dla osób w kry-
zysie, mogłyby być tam organizowane grupy wsparcia 
dla bliskich, warsztaty, na których osoby po kryzysie 
mogą nauczyć się zawodu, gdy nie jest możliwy powrót 
do dawnej pracy. Zwiększenie integracji społecznej osób  
z zaburzeniami psychicznymi i ich aktywizacja zawodowa, 
tworzenie ośrodków zdrowia psychicznego, to jedne z ce-
lów Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. 
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Rozmowa o stanie polskiej psychiatrii, to od kilku-
dziesięciu lat rozmowa o tym, czego nie ma. Dramatycz-
nie brakuje psychiatrów dzieci. Mamy ich 200, a minimum 
to 1500. Nie ma ośrodków leczenia dla dzieci i młodzieży. 
Ogromnym problemem jest leczenie somatyczne pacjen-
tów psychiatrycznych. Wzrasta liczba zachorowań i samo-
bójstw, dotąd nie został opracowany pomysł, jak przeciw-
działać tej sytuacji, choćby przez przemyślaną kampanię 
społeczną. Te tematy zostaną podjęte na kongresie, by 
uświadomić politykom i obywatelom skalę problemów, 
z jakimi mierzy się psychiatria. 

Humaniści, osoby zajmujące się filozofią i antropolo-
gią kultury, opowiedzą o zdrowiu psychicznym z tej per-
spektywy. Zdrowie psychiczne to nie jest tylko domena 
psychiatrów, to wspólna sprawa całego społeczeństwa. 
O tym, jak na nie patrzymy, decydują uwarunkowania 
kulturowe. Wiele jeszcze jest w tej kwestii do zrobienia – 
w walce ze stygmatyzacją osób chorujących psychicznie, 
doświadczających kryzysu psychicznego ważne jest zmie-
rzenie się ze stereotypami dotyczącymi chorych i chorób 
psychicznych. Bardzo ważna jest zmiana odbioru społecz-
nego osób chorujących. Uświadamianie, czym są choroby 
psychiczne, na czym polegają, jaka jest ich specyfika. Ten 
temat również zostanie podjęty na kongresie. 

Ogromnym problemem jest to, że studenci medycy-
ny wybierają inne specjalizacje, takie które dają im bez-
pieczeństwo i prestiż. Zmiana systemu, warunków pracy, 
odbioru społecznego zawodu psychiatry, zachęcałaby 
młodych ludzi do postawienia na tę specjalizację.  

Do tej pory o zmianę polskiej psychiatrii walczyli psy-
chiatrzy i osoby zaangażowane w pomaganie chorym – 
w tym pracownicy pomocy społecznej i członkowie orga-
nizacji pozarządowych. Teraz włączyli się ludzie chorujący, 
osoby po doświadczeniu hospitalizacji, próbujące korzy-
stać z opieki psychiatrycznej. Eksperci przez doświadcze-
nie chcą mówić o swoim chorowaniu, chcą dzielić się swo-
imi pomysłami na to, jak usprawnić system. 

Choroby psychiczne to zaburzenia emocji, kontakt 
z osobami zdrowymi jest dla nich bardzo ważny. Są jak 
ściana wspinaczkowa, której chory może się chwycić 
i wspinać do góry. Leki, owszem, bywają niezbędne cza-
sem przez lata, ale specyfika tych chorób jest taka, że 
ważny jest też kontakt ze światem zdrowych. Osoby cho-
rujące nie potrzebują współczucia ani litości, nie chcą bu-
dzić lęku. Personel psychiatryczny na Zachodzie uczony 
jest tego, żeby emanować energią, radością. Bardzo tego 
elementu brakuje w polskiej psychiatrii. Tak jak w rodzinie 
trudno się rozwijać, gdy jest się otoczonym zmęczonymi, 
smutnymi ludźmi, tak samo działa to w procesie lecze-
nia. Osoby chorujące psychicznie bardzo silnie odbierają 
emocje otoczenia. Radość, optymizm, poczucie humoru, 
to niezwykle cenne cechy i wartości, jakie mogą chorym 
dawać osoby opiekujące się nimi. Na tworzeniu optymi-
stycznej atmosfery i ciepła powinna oprzeć się opieka 
psychiatryczna i psychologiczna, tak to się dzieje na Za-
chodzie z dobrymi rezultatami. O tym miedzy innymi do 
lekarzy psychiatrów, psychologów i personelu szpitali 
i przychodni chcą mówić eksperci przez doświadczenie.

Inicjatorami Kongresu Zdrowia Psychicznego 
są: Marek Balicki, lekarz specjalista psychiatra, kierow-
nik Wolskiego Centrum Zdrowia Psychicznego w War-
szawie i asystent w II Klinice Psychiatrycznej Warszaw-
skiego Uniwersytetu Medycznego, Andrzej Cechnicki, 
psychiatra i psychoterapeuta, superwizor psychotera-
pii PTP, kierownik Zakładu Psychiatrii Środowiskowej 
Katedry Psychiatrii CMUJ w Krakowie i Jacek Wciórka, 
profesor nauk medycznych, psychiatra, Kierownik 
I Kliniki Psychiatrycznej i wiceprzewodniczący Rady 
Naukowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii.

Przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego 
jest Joanna Krzyżanowska-Zbucka, Ordynator Od-
działu Zapobiegania Nawrotom Instytutu Psychiatrii 
i Neurologii, pracownik Sekcji Naukowej Psychiatrii 
Środowiskowej i Rehabilitacji PTP, działająca w zarzą-
dzie Fundacji eF kropka.

Spotkanie poprzedzą artykuły, audycje, roz-
mowy poświęcone tematowi zdrowia psychicznego 
m.in. o wypaleniu w pracy, bezsenności, uzależnie-
niach, o tym, jak radzić sobie po odejściu bliskich, jak 
rozpoznać depresję, gdzie szukać pomocy w chwilach 
kryzysu psychicznego, materiały przybliżające, czym 
jest schizofrenia czy choroba dwubiegunowa afek-
tywna, materiały o tym, jak opiekować się chorym 
w domu, jak z nim rozmawiać, jak wcześnie rozpozna-
wać zaburzenia psychiczne u dzieci i u osób starszych, 
jakie czynniki mogą wywołać kryzys psychiczny. 

Na Kongres przyjedzie około tysiąca osób  
z całego kraju. Będą wśród nich profesjonaliści 
i użytkownicy psychiatrii, przedstawiciele pomocy 
społecznej i organizacji pozarządowych, stowarzy-
szeń samopomocowych i stowarzyszeń profesjonal-
nych zajmujących się zdrowiem psychicznym oraz 
humaniści, którym leży na sercu zdrowie psychiczne 
w szerokim tego słowa znaczeniu. 

Kongres odbędzie się w Pałacu Kultury i Na-
uki - Sala Marmurowa w Warszawie. Udział w nim 
jest bezpłatny, termin zapisów zostanie ogłoszony 
na stronie Kongresu.  Pieniądze na jego organizację 
są gromadzone dzięki dowolnym wpłatom (nr konta 
na stronie). Nazwiska darczyńców i nazwy instytu-
cji, które wesprą tę inicjatywę, zostaną za ich zgodą 
umieszczone na liście darczyńców na stronie Kongre-
su. Organizujące go osoby są wolontariuszami. 

Kongresowi towarzyszy akcja społeczna, któ-
rej celem jest przeciwdziałanie stygmatyzacji choru-
jących psychicznie osób, która będzie kontynuowana 
po Kongresie. Opracowany przy okazji Kongresu ma-
nifest zostanie przedstawiony politykom.  Magazyn 
Psychiatra jest patronem medialnym kongresu. n

Więcej: www.kongreszp.org.pl  

Katarzyna Szczerbowska, dziennikarka, rzeczniczka 
prasowa Kongresu Zdrowia Psychicznego, ekspertka 
przez doświadczenie (po doświadczeniu dwóch wie-
lomiesięcznych hospitalizacji, diagnoza – schizofre-
nia paranoidalna). 
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z Wojciechem Kasperskim
Rozmawia tomasz Szafrański

Wojciech Kasperski, reżyser,  
członek Polskiej Akademii Filmowej.  
Jego filmy zdobyły wiele nagród  
na międzynarodowych festiwalach,  
m.in. Great Silver Nanook w Perm, oraz 
Grand Sterling Award American Film 
Institute. Film IKONA zdobył w tym roku 
nagrodę Złotego Lajkonika na Festiwalu 
w Krakowie. Wojciech Kasperski realizuje 
swoje filmy w Polsce oraz Rosji.

Tomsz Szafrański: Jak powstał po-
mysł na film Ikona?

Wojciech Kasperski: Bardzo in-
teresował mnie pomysł, żeby zrobić 
film o młodym lekarzu, który dopiero 
zaczyna pracować w zawodzie i musi 
skonfrontować się z nieuleczalnymi 
przypadkami, z sytuacją, która przerasta 
jego umiejętności i wiedzę. Interesowało 
mnie zderzenie młodego idealisty z pro-
zą życia, z czymś takim, co na samym 
wstępie stanowić będzie najwyższe wy-
zwanie w medycynie. I szukając takiego 
lekarza, szukałem jednocześnie poten-
cjalnego miejsca, gdzie mógłby mieć 
taką pierwszą pracę. Szukałem szpitali 
psychiatrycznych, onkologicznych, ho-
spicjów, szpitali dla żołnierzy ze stresem 
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pourazowym, sytuacji, w których znaj-
dują się ludzie w trudnym położeniu. 
Podczas dokumentacji trafiliśmy na nie-
samowity szpital, a w nim na niesamo-
witego lekarza, tylko że zupełnie innego 
niż szukaliśmy. Lekarza który obchodził 
właśnie 45-lecie pracy, którego całe życie 
zawodowe praktycznie dobiegało końca 
i który jest tuż przed przejściem na eme-
ryturę i z takiej perspektywy może nam 
opowiedzieć o swoim zawodzie i skraj-
nie trudnych chorych, z którymi miał do 
czynienia. I ten film zmienił swój temat 
na tego młodego idealistę 45 lat później. 
To było dla mnie ciekawym doświadcze-
niem, ale też po zrobieniu tego filmu, 
takim trochę szokującym zestawieniem 
z tym, o czym ten film finalnie jest.

IKONA
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TSz: A skąd pomysł, że tym bohate-
rem ma być lekarz?

WK: Lekarz zawsze wydawał mi się 
takim oczywistym, czystym zawodem. 
Jest maksyma primum non nocere, ale 
tak naprawdę to jest zawód, którego 
sednem jest pomagać, bardzo często 
bezinteresownie. Niezależnie od tego, 
czy lekarze mają później swoją praktykę 
w szpitalu, czy prywatną, to pomagają 
na takim podstawowym, biologicznym 
poziomie i to jest dosyć filmowa sytu-
acja. Kino lubi takie oczywiste sytuacje. 
Oczywistego bohatera, który wykonuje 
oczywiście pozytywną pracę. Ale wtedy, 
jeżeli ta praca jest niemożliwa, trudna do 
osiągnięcia? Przez to, jak skomplikowa-
ny jest to przypadek, jest  niewykonalna 
i to jest konflikt. Później robiąc ten film 
zobaczyłem że to jest o wiele bardziej 
złożone, że to nie jest tak prosta sprawa, 
jest wiele odcieni. Czasami umiejętności 
lekarza nie wystarczają, jego terapia jest 
nieskuteczna, przypadek jest wyjątko-
wy, a czasami jego diagnoza bywa nie-
słuszna. To wszystko w filmie jest tylko 
dotknięte, ten film stał się opowieścią 
o czymś innym, historią o próbie zrozu-
mienia drugiego człowieka.

TSz: Film powstał w Rosji, nie 
w Polsce. Dlaczego tam?

WK: To był moment w moim życiu, 
w którym miałem już zrobione dwa filmy 
w Rosji i postanowiłem potraktować to 
jako trylogię. Trzy filmy opowiadające 
o różnych osobach, różnych tematach, 
ale ujmujące pewną myśl wspólnie. 
Mają podobną stylistykę i każdy z tych 
filmów opowiada o dosyć uniwersal-
nym temacie, powstawał w podobnych 
warunkach, technicznych, finansowych 
i wszystko wskazywało na to, że będzie 
to takie dopełnienie. W pewnym mo-
mencie stało się oczywiste, że pojadę na 
Syberię i tam zrobię ten film. Jeżdżę na tę 
Syberię od 10 lat, trochę jak do swojego 
źródła mocy. Miałem tam do czynienia 
z niesamowicie ciekawymi osobami, któ-
re żyją w olbrzymim kraju i są tak dale-
ko od cywilizacji, że mają zupełnie inny 
punkt widzenia. Obserwuję tam bardzo 
dużo takich międzyludzkich interakcji, 
których nigdzie indziej nie spotykam.

 
 
 

TSz: Jakie były te dwa wcześniejsze fil-
my?

WK: Pierwszy film zrobiłem na dru-
gim roku studiów, miał tytuł „Nasiona” 
i był o rodzinie, z którą nikt nie rozmawiał 
w malutkiej wsi na granicy z Kazachsta-
nem. Drugi miał tytuł „Otchłań” i opowia-
dał o poszukiwaczach złota na dalekiej 
Kołymie. I teraz trzeci film „Ikona”, które-
go bohaterami są lekarze i pacjenci szpi-
tala psychiatrycznego. Zupełnie różne 
światy, zupełnie różne zdarzenia, a jed-
nak te filmy dużo mają ze sobą wspól-
nego i ten ostatni na pewno je dopełnia. 
Jest to najbardziej spełniony, kompletny 
film, nazywam go filmem mojego życia, 
bo wydaje mi się, że wszystko co mógł-
bym w filmie dokumentalnym opowie-
dzieć jest tam opowiedziane. 

TSz: Nie jest łatwo wejść do szpi-
tala psychiatrycznego, spędzić w nim 
dużo czasu, robić w nim film, i to jesz-
cze w Rosji. Jak to się udało?

WK: Żeby w ogóle stanąć za mura-
mi tego szpitala, który jest obiektem za-
mkniętym i w niczyim interesie nie jest, 
żeby wchodziła tam ekipa z kamerą, mu-
sieliśmy przezwyciężyć szereg przeszkód 
natury formalnej, musieliśmy bardzo 
wiele osób przekonać do tego projektu 
i bardzo wiele osób po drodze na zasa-
dzie precedensu musiało stanąć i powie-
dzieć: spróbujmy to zrobić, zobaczmy 
jak to będzie. I to poszło od wysokiego 
szczebla w Moskwie, poprzez szczeble 
lokalne, aż do dyrektora szpitala. Gdyby 
ktokolwiek z nich powiedział „nie” to by 
tego filmu nie było. Te zgody zbieraliśmy 
przez dwa i pół roku. Gdy już byliśmy 
w środku, w szpitalu, to wszyscy mieli 
wrażenie, że to będzie trwało dosłownie 
5 minut - wejdziemy, nagramy i wyjdzie-
my. My tam siedzieliśmy dwa miesiące, 
zachowywaliśmy się, jakbyśmy w tym 
szpitalu byli albo pacjentami, albo perso-
nelem. Przychodziliśmy tam codziennie 
na 8, siedzieliśmy cały dzień, przeważnie 
do 20-21, mogliśmy w miarę swobodnie 
poruszać się po szpitalu, tylko z małymi 
ograniczeniami i jakby wymknęliśmy się 
temu schematowi reportażystów, którzy 
przyjeżdżają gdzieś na chwilę, robią swo-
je i wyjeżdżają. 

 
 

TSz: To wywołało też zmianę nasta-
wienia?

WK: Nas interesowało pokazanie 
prawdziwego miejsca. Raz włożywszy 
nogę w drzwi, chcieliśmy pokazać jak to 
jest tam być, jak wygląda świat z punktu 
widzenia pacjenta, jak wygląda ich sytu-
acja. I z czasem, im dłużej tam byliśmy, 
tym bardziej dla nas i dla mnie stawało 
się ważne, żeby dać im głos. Żeby to nie 
była obserwacja ich, tylko żeby to był ich 
świat, który ja rejestruję. Mimo tego, że 
to było bardzo trudne, bo ja nie potrafi-
łem często zrozumieć ich optyki, to naj-
bliżej jak mi się udało moją wyobraźnią 
dojść do tego, tak najbliżej to opowie-
działem. Ale między tym co ja myślę, a co 
być może oni myślą, pozostała w moim 
odczuciu bardzo duża przestrzeń, rozdź-
więk, mimo wszystko. Ten film ma jed-
nak tę wymowę, że bardzo trudno jest 
poznać osobę, że niezależnie od tego 
jak wiele masz narzędzi i być może jesteś 
dobrym lekarzem, albo dobrym filmow-
cem, albo dobrym człowiekiem, to jeden 
drugiego nie jest w stanie tak do końca 
poznać. Jesteśmy dla siebie taką tajem-
nicą, jeden dla drugiego, ale też sami dla 
siebie.

TSz: Ta metoda obserwowania 
świata w którym się znaleźliście. Jaki to 
rodzaj szkoły filmowej?

WK: To bardzo klasyczna polska 
szkoła dokumentu. W naszym kinie 
jest to nurt bardzo mocny, jesteśmy tu 
w absolutnej czołówce na świecie. To 
kino, które ma swoje źródło w latach 
50. i 70., kolejne pokolenia ludzi, którzy 
myślą i operują narzędziem filmowym 
w bardzo podobny sposób. W skrócie jest 
to sposób polegający na byciu jak mucha 
na ścianie, neutralnej obserwacji bez sta-
wania po jakiejkolwiek stronie. To ma za 
zadanie pokazać świat tak, jakby kamery 
tam nie było i przez to dać nam złudze-
nie, że obserwujemy coś, czego ludzie 
nie byli świadomi, że jest rejestrowane. To 
złudzenie, ale bardzo silne. Na zachodzie 
mówi się o tym jako o typowo polskiej 
szkole dokumentu. Z kolei szkoła zachod-
nia wychodzi z założenia, że film ma prze-
kazać pewną tezę, że filmowiec wchodzi 
na plan już przygotowany, a z rzeczywi-
stości wyławia puzzle, które układa we-
dług założonego modelu. To jest odwrot-
ne do tego, co ja staram się robić. Łącznie 
mieliśmy 180 godzin materiału, z czego 
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powstało 90 min, a ku przerażeniu produ-
centów zrobiłem z tego 50 minut. Czyli to 
jest godzinny film, w którym jest esencja 
naszych wieloletnich przygotowań, póź-
niej 2 miesięcy pracy na planie, a później 
10 miesięcy montażu. 

TSz: Kto był członkiem ekipy?
WK: Polega to trochę na byciu gru-

pą partyzantów, zespół tworzyli: reżyser, 
operator i nasza asystentka, która była 
również tłumaczką. Operatorem był Łu-
kasz Żal, kolega ze szkoły, nominowany 
do Oscara za Idę. Ania Sajewicz, moja 
asystentka, jest znaną tłumaczką polsko-
-rosyjską, która tłumaczy bardzo wiele 
filmów, prawdziwy pasjonat kina. Łukasz 
nie mówi po rosyjsku, co było przeze 
mnie z góry ustalone, bo wychodzę z za-
łożenia, że operator nie odbierający kon-
tekstu ze słów, wszystko odbiera emo-
cjonalnie, musi czytać emocje i podążać 
za nimi z korzyścią dla pracy.

TSz: Gdzie znajdował się szpital? 
WK: Ten szpital jest w głębokiej 

tajdze, w wielkiej wsi gdzieś po środku 
niczego. Do Irkucka, czyli najbliższego 
miasta jest prawie 200 km i jesteśmy 
w miejscu, gdzie taki szpital pełni funk-
cję pewnego azylu dla ludzi, których 
społeczeństwo odrzuca, nie akceptuje.

TSz: Rzeczywistość azylu i izolacji, 
która jest pokazana na filmie to rzeczy-
wistość szpitali psychiatrycznych, która 
dominowała przez cały ubiegły wiek 
i nadal dominuje w  psychiatrii w nie-
których częściach świata. Ten film nie 
był w planie filmem na temat psychia-
trii, ale się nim stał - jak Pan teraz się do 
tego odnosi?

WK: Pierwsza rzecz jest taka, której 
nie znałem i której doświadczyłem tam 
namacalnie: że osoby z zaburzeniami 
psychicznymi są autentycznie wyklu-
czone, wyizolowane, wyrzucone poza 
kontekst społeczny i dostają jedną i tę 
samą etykietkę: wariat. A to tak nie jest, 
to ludzie, którzy mają najróżniejsze pro-
blemy, mniejsze i większe, nie można 
tego łatwo zaszufladkować. Natomiast 
samo miejsce, sam szpital jest żywą me-
taforą ich położenia. Oni są w wielkim 
ceglanym więzieniu pośrodku niczego. 
I to jest metafora tego, jak są traktowa-
ni przez społeczeństwo, są upchnięci 

w wielkim gmachu, bardzo daleko od ca-
łej reszty społeczeństwa i niemal pozo-
stawieni sami sobie. Społeczeństwo jest 
oceniane przez pryzmat tego jak traktuje 
tych najsłabszych, a w przypadku osób 
chorych psychicznie, które nie mają żad-
nego innego wsparcia poza lekarzem, 
personelem czy bliskimi, a tam gdzie by-
liśmy bliskich nie było, a personelu jest 
za mało.

TSz: Pacjenci na filmie mówią 
wprost, że bliskich interesują tylko ich 
pieniądze...

WK: Tak, taka renta wynosi bodajże 
ok.600 zł, co w warunkach syberyjskich 
jest dobrą kwotą i ponad połowę jej do-
stają opiekunowie prawni, za resztę cho-
rzy żyją bardzo nędznie.

TSz: Pokazujecie warunki panują-
ce w tym szpitalu, warunki trudne, ale 
oglądając film nie odnosiłem wrażenia, 
że został zrobiony w konwencji „oskar-
żającej tą rzeczywistość”

WK: Tak, bo to, o czym teraz mówi-
my jest dosyć powierzchowne, bo złe 
warunki, bo izolacja. Przebywając tam 
okazało się, że za tym kryje się coś więcej. 
Że tam prawie nikt nie narzeka. Pacjenci 
podkreślają dobre strony tej sytuacji, cie-
szą się, że jest inna osoba, która się nimi 
zajmuje, bo często są dobierani w pary, 
żeby silniejszy opiekował się słabszym...

TSz: Ze względu na to, że nie ma 
wystarczającej liczby personelu...

WK: Dokładnie. Więc oni są bardzo 
do siebie przywiązani, walczą jeden 
o drugiego, widać miłość między nimi. 
To jest niesamowite, jak ludzie potrafią 
się dostosować do każdych warunków, 
ale też potrafią znaleźć i miłość i pozy-
tywne strony i nadzieję w każdych wa-
runkach. Szczerze mówiąc, to chcieliśmy 
podkreślić, że ta cała sytuacja bytowa 
jest w tle. Chciałem wyeksponować to, 
co jest pomiędzy ludźmi, pozytywne 
uczucia. Ludzie tam mają potrzebę by-
cia szczęśliwymi i mają prawo do tego. 
W ogóle uważam to za głęboko niespra-
wiedliwe, że psychiatria jest tak głęboko 
niedoinwestowaną dziedziną medycyny. 
Miliony dolarów inwestuje się dosłownie 
wszędzie, w leczenie AIDS, rozpracowy-
wanie nowotworów, a w psychiatrię nie. 

TSz:: Ily pacjentów było w tym 
szpitalu?

WK: Około 1150...

TSz: a ilu lekarzy?
WK: ...5!

TSz: Pielęgniarek?
WK: Wydaje mi się, że na każdym 

oddziale, w którym średnio jest ok. 200 
pacjentów są trzy panie pielęgniarki 
i trzy do pomocy. Oddziały nie mają rów-
nych wielkości, są tam: żeński chronicz-
ny, żeński ostry, męski chroniczny, męski 
ostry, młodzieżowy, jeden dziecięcy. 
I najstraszniejszy był ten dziecięcy.

TSz: Mnie zaciekawiło to podejście 
pokazujące nie tyle szpital, co rodzaj 
mikroświata, w którym ci ludzie żyją. 
Wydaje mi się, że film może być jednak 
odbierany jako oskarżenie psychiatrii 
i instytucji psychiatrycznych?  

WK: Szczerze mówiąc interpreta-
cja filmu należy do widza. Ja starałem 
się pokazać punkt widzenia pacjentów. 
Uważam, że jeśli toczy się jakaś dyskusja 
na temat psychiatrii, roli medycyny w ży-
ciu społeczeństwa i roli społeczeństwa 
w opiece nad słabszymi, to ta dyskusja 
powinna zawierać różne głosy. Ten film 
jest jednym z elementów bardzo złożo-
nego procesu, a ja nie uzurpuję sobie 
prawa do wystawiania oceny czy stawia-
nia oskarżenia.

TSz: Można powiedzieć, że Pana 
podejście jest takie, że ja wam pokazu-
ję ten świat, a wy zdecydujcie co z tym 
zrobić.

WK: Ja bym życzył sobie, żeby moje 
filmy nie były jednoznaczne i nie przed-
stawiały bardzo prostych treści o bardzo 
skomplikowanych sprawach. Myślę, że 
kino ma większą moc, moc wywiera-
nia wpływu na widza, budzenia w nim 
odpowiedzialności za to, co widzi i ko-
nieczności interpretowania tego. Sam 
jestem bardzo ciekaw jak różne osoby to 
interpretują. Byłem trochę przestraszo-
ny wizytą na Warszawskim Sympozjum 
Psychiatrycznym, bo miałem poczucie, 
że wchodzę w paszczę lwa. Pokazując 
ten film profesjonalistom, z jednej strony 
bałem się, że popełniłem po drodze jakiś 
straszny błąd, który oni natychmiast od-
kryją, a z drugiej strony wydawało mi się 
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trudne pokazywać świat ludziom, którzy 
go znają. Bardzo mnie uderzyło, jak cie-
kawa była dyskusja po filmie.

TSz: Film był wyświetlony w czasie 
6 Warszawskiego Sympozjum Psychia-
trycznego, a dyskusja była rzeczywi-
ście gorąca. Nie była napastliwa wobec 
Pana, aczkolwiek pojawiła się wyraźnie 
kwestia dotycząca ujawniania wizerun-
ku osób chorych psychicznie, sposobu 
uzyskania na to świadomej zgody. 

WK: Filmowcy dokumentalni starają 
się pokazywać życie dzisiaj, co znaczy: 
nie ma tematu tabu, bo jeżeli możesz 
to zobaczyć, to znaczy, że to po prostu 
istnieje. Świat odbierany zmysłami po 
prostu istnieje i byłoby to karygodne, 
gdybym ten świat, który obiektywnie 
rejestruję pokazywał w innych barwach. 
Byłoby to nadużycie. Jeżeli coś istnieje, 
jest dookoła mnie, to dlaczego miałbym 
ograniczać się w rejestracji tego i w po-
kazywaniu innym ludziom, szczególnie, 
że jest to ważne w dyskusji, jacy my je-
steśmy, jak traktujemy innych, jak się do 
siebie nawzajem odnosimy. Uważam, że 
w pewnych tematach ta wolność wypo-
wiedzi jest większym dobrem niż wize-
runek. W przypadku tego filmu starałem 
się obydwie rzeczy spełnić, opowiedzieć 
o czymś, co nie zostało jeszcze opowie-
dziane w sposób rzetelny, prawdziwy 
i przejmujący, a jednocześnie zadbać 
o to, by każdy tę zgodę na wizerunek mi 
udzielił.

Film do tej pory zobaczyło kilka ty-
sięcy osób na różnych festiwalach, został 
też sprzedany do telewizji polskiej i za-
granicznych. Bardzo bym chciał, żeby te 
2 mln polskich widzów (taką mamy śred-
nią widownię filmów dokumentalnych) 
zobaczyło ten świat, którego nie znają 
i żeby rozpoczęła się dyskusja: czy to 
wolno, czy to warto... Mam od początku 
dużą potrzebę, żeby pokazać każdego 
w sposób niekompromitujący go, z du-
żym szacunkiem, delikatnie i bez odzie-
rania kogokolwiek z godności.

TSz: Tak, to wyraźnie zauważono 
w dyskusji, dostrzeżono to. Co jeszcze 
Pan z tej dyskusji zapamiętał?

WK: Były głosy w kontrze do wątpli-
wości, że być może nie mówienie o tym 
pogłębia izolację takich ludzi. Bo rzeczy-
wiście, jeśli o czymś się nie mówi, to jak-

by tego nie było i to mi się wydało smut-
ne, więc tym bardziej teraz uważam, że 
to jest ważne, żeby to jednak było.

TSz: Film zdobył nagrodę Złotego 
Lajkonika na festiwalu w Krakowie...

WK: Tak, a niedługo światowa pre-
miera w Amsterdamie na największej 
imprezie filmów dokumentalnych na 
świecie IDFA, to wielkie wyróżnienie. 
W Polsce 9 grudnia wchodzimy do kin, 
a w przyszłym roku mam nadzieję emisja 
w TVP.

TSz: Wróćmy jeszcze do bohatera, 
którym jest lekarz, którego spotkaliście 
wchodząc po raz pierwszy do szpitala...
on opowiedział o swoim pierwszym 
dniu w pracy….

WK: Przyjechaliśmy do szpitala 
spóźnieni o dobre kilka dni, późnym 
wieczorem. Wyszedł nam na spotkanie 
lekarz, który zdziwił się, że jednak do-
tarliśmy. Okazało się, że ten dzień jest 
45 rocznicą jego pierwszego dnia pracy. 
Wszyscy uznaliśmy to za dobry omen, 
zjedliśmy kolację z nim i jego żoną, i on 
opowiedział nam o tym swoim pierw-
szym dniu pracy. Przyjechał tam jeszcze 
jako stażysta-student, dyrektor zaprowa-
dził go na oddział i mówi: „proszę, jesteś 
teraz ordynatorem tego oddziału, powo-
dzenia”. Gdy dyrektor odszedł, przybie-
gła pielęgniarka z informacją, że pacjent 
wszedł na komin i chce skoczyć. Zaczęli 
organizować pomoc, chwytać za jakieś 
materace i prześcieradła, ale kiedy zbli-
żyli się do komina pacjent skoczył. 

TSz: Trudno o bardziej dramatycz-
ną ilustrację tego, co miało być wyj-
ściowo tematem filmu, czyli zderzenia 
młodego lekarza-idealisty z rzeczywi-
stością. Ale ta opowieść się jednak w fil-
mie nie znalazła?

WK: Byłoby to przeważenie szali na 
rzecz lekarza, na rzecz jego punktu wi-
dzenia, a chciałem, żeby ten główny głos 
należał do pacjentów.

TSz: Czy pamięta Pan moment, 
w którym doszedł do wniosku, że to bę-
dzie film mówiący głosami ludzi miesz-
kających w tym szpitalu a nie głosem 
lekarza?

WK: To było jakoś 10 dnia zdjęcio-
wego, byliśmy w jakimś skrzydle szpitala, 

gdy jedna z dziewczyn dostała jakiegoś 
ataku, drgawek. Złapaliśmy ją, porzuca-
jąc sprzęt, Ania pobiegła po pomoc, inni 
pacjenci zaczęli nam pomagać, wszyst-
ko to trwało dosyć długo i sprawiło, że 
przestali nas tam postrzegać jako myśli-
wych polujących z kamerą na zwierzynę, 
a zaczęli postrzegać jako tych co są tam, 
żeby pomóc, że jesteśmy po ich stronie. 
Od tego dnia również i nasza perspekty-
wa była już po innej stronie. Tak jakby-
śmy z nimi oglądali ten świat. Odtąd, gdy 
miało się coś wydarzyć, to my pierwsi 
o tym wiedzieliśmy, byliśmy w to zaan-
gażowani, wszyscy nam wszystko mó-
wili. Gdy trzeba było odzyskać zabrane 
przez lekarzy płyty z muzyką, to my by-
liśmy mediatorami między dwiema stro-
nami. Nagle znaleźliśmy się w miejscu, 
w którym nie planowaliśmy się znaleźć, 
w centrum wydarzeń, jako uczestnicy 
tych wydarzeń. To było dla mnie trudne, 
bo ja tego nie chciałem, chciałem być 
tą muchą na ścianie. Dowiedziałem się 
też, jak wielu pacjentów mówi złe rzeczy 
o lekarzach, typu: on nas truje, daje nam 
leki, które nas zabijają, przecież te leki 
nas nie leczą, on już wykończył tyle osób, 
to on jest chory, ja jestem zdrowy. Lekarz 
oczywiście mówi ze swojej perspektywy 
lekarskiej, ale kontekst, w którym jestem 
jest dla mnie bardzo obciążający. Ja nie 
mam wiedzy medycznej, nie będę tego 
wszystkiego oceniał i szczerze mówiąc 
bardzo dużo mnie to nauczyło, takiego 
przetrwania w pomieszaniu informacyj-
nym. 

TSz: Czy myślał Pan, żeby tam wró-
cić do tego szpitala?

WK: Tak, bardzo chciałbym się 
z nimi spotkać, pokazać im ten film i usły-
szeć jak go odbierają i ile będzie dla nich 
znaczył.

TSz: Bardzo dziękuję za rozmowę!

Z Wojciechem Kasperskim na Dwor-
cu Centralnym w Warszawie, 12 listopada 
2016 roku rozmawiał Tomasz Szafrański n
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Parę lat temu, gnany niepokojem o to, jaka przyszłość 
czeka oddział psychiatryczny w szpitalu ogólnym w Gra-
jewie w województwie podlaskim, w którym pracuje mi 
się dobrze (a który, jak czułem i czuję nadal, nawiedzany 
jest częściej przez ludzi mu niechętnych, niż entuzjastów), 
wystąpiłem z krótkim referatem na temat wizerunku psy-
chiatrii na jednej z naszych psychiatrycznych konferencji, 
próbując wylansować, jak mi się wtedy zdawało, zdro-
worozsądkową tezę, iż sami powinniśmy zadbać o wła-
sny wizerunek. Jakież było moje zdziwienie gdy, kiedy 
skończyłem, z sali odezwał się głos starszego i skądinąd 
podobno bardzo zacnego i zasłużonego kolegi z dużego 
szpitala psychiatrycznego ze Śląska, który zgromił moje 
wystąpienie, zarzucając mi między innymi niebywały nar-
cyzm. Do odpowiedzi nie doszło, bo kolega prowadzący 
sesję zaczął mnie bohatersko bronić. Szybko odbiegło to 
od tego, co zdawało mi się zupełnie niewinnym meritum 
mojego skromnego wystąpienia. Nie miałem więc okazji 
do wymiany poglądów na temat wizerunku psychiatrii 
i psychiatrów z tym kolegą z wielkiego szpitala psychia-
trycznego, a przez te parę lat, które od tamtej konferencji 
upłynęły nadarzyło się sporo okazji do przemyśleń na ten 
temat.

Bardzo się ucieszyłem, gdy zauważyłem, że w „Psychiatrze” 
zaczęły pojawiać się artykuły polemiczne, prowokujące  
do dyskusji. Szczególnie spodobał mi się artykuł byłego  
redaktora „Faktu” w numerze 13 na temat marnego wizerun-
ku psychiatrii i psychiatrów w opinii publicznej i w mediach.  
Nie dlatego, żebym zgadzał się z autorem w zupełności.  
Przeciwnie, z niejedną zawartą w tym artykule tezą, jako 
praktykujący psychiatra, nie mogę się zgodzić, ale jest to 
rodzaj niezgody, którą pewien zasłużony polityk zdefiniował: 
„Jestem za, a nawet przeciw.” 

REfleksjeJakim 
samochodem  
powinien jeździć  
psychiatra?
Janusz Chojnowski

Oto jedno z nich: 
Niestety, mamy skłonność do psychiatryzacji wszyst-

kiego, co widzimy i nazywania tego po psychiatrycznemu 
(czyli językiem, a może po prostu żargonem psychiatrycz-
nym). To nie ułatwia porozumienia z całą resztą świata, 
a nawet między sobą. Prosty przykład: Zarzucając komuś 
w dyskusji narcyzm, powinniśmy zdawać sobie sprawę, że 
psychiatria psychodynamiczna wyróżnia narcyzm wynio-
sły i nadwrażliwy. Tak więc, jeśli nasz adwersarz reprezen-
tuje typ wyniosły, to i tak nic do niego nie dotrze; jeśli zaś 
nadwrażliwy, to możemy go tak zranić, że będzie cierpiał 
więcej nawet, niż byśmy sobie tego życzyli. Tak czy ina-
czej, dialogu nie będzie. 

Jeśli szukamy z kimś porozumienia, powinniśmy 
robić to poza sferą jego patologii. Tu już tak ocieram się 
o banał, jak Titanic o górę lodową. 

Aby się nie pogrążyć, pośpiesznie zmieniam kurs 
i proponuję przyczynek do rozmowy na temat wizerunku 
psychiatrii i psychiatrów pod bezpiecznym tytułem: „Ja-
kim samochodem powinien jeździć psychiatra?” (By nie 
budzić mącących rozum emocji, postaram się nie popa-
dać w dosłowność, ale nie uda się zupełnie uniknąć nazw 
marek i modeli).
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Jakim więc autem powinien jeździć psychiatra? Od-
powiedź wydaje się oczywista – starym saabem. W irlandz-
kim filmie o psychiatrii pod tytułem „Na krawędzi”, główny 
bohater mówi swojemu psychiatrze: 

Jak wynika z dalszego przebiegu akcji filmu, nie myli 
się. Co, w przeniesieniowym obrazie terapeuty u pacjen-
ta symbolizuje stary saab, uczciwie mówiąc, nie wiem, ale 
domyślam się, że twórcy scenariusza mogli mieć na myśli 
to, że jest to auto bardzo oryginalne. Mało popularne. Po-
tocznie uznawane za brzydkie. Psychiatra jeżdżący starym 
saabem nie kieruje się gustem plebejskim, jest odporny na 
krytykę, może nawet nieco prowokacyjny, ale nie agresyw-
ny (od tego są marki niemieckie, których nazw nie wymie-
nię). Stary saab miał pod śmieszną maską bardzo mocny 
silnik, turbodoładowany, który dawał przewagę nad inny-
mi użytkownikami dróg, gdy było to potrzebne. Prawda, 
że pasuje?

Mówiąc „stary saab”, nie mam oczywiście na myśli 
auta z drugiej, czy którejś tam ręki. Gdy zrobiono ten film, 
Irlandia nie była jeszcze celtyckim tygrysem, ale tamtejsze-
go psychiatrę na pewno było stać na nowe, porządne auto 
raz na kilka lat. Chodzi o to, że psychiatra nie powinien być 
typem, który by rozstawał się łatwo z obiektami swoich 
uczuć. To ktoś, kto oswaja. Saab będąc solidnym skandy-
nawskim wyrobem odpłaci mu za to długą, bezawaryjną 
eksploatacją.

Problem w tym, że saabów już nie ma, saab zbankru-
tował. Jego specyficzny wizerunek auta dla nieagresyw-
nych, ale i niedających sobie w kaszę dmuchać indywidu-
alistów chyba się przeżył. A może coś popsuli w silnikach, 
nie wiem. 

Czym więc jeździć? Gdy niedawno zmieniła się ekipa 
rządząca naszym krajem, znany i lubiany profesor psychia-
trii na pewnej branżowej konferencji powiedział: „Jeżdżę 
mercedesem, jestem łatwym celem”. Ja mu na to rzuciłem: 
„Jeśli szybko, to nie takim łatwym”. Dziś dodałbym: „Profe-
sorze, głowa do góry! Ordynator chirurgii w moim (powia-
towym) szpitalu jeździ lepszym!”. (No, nie wiem, czy dobrze 
to wyszło…).

Cofając się w czasie… bardzo zaimponował mi kie-
dyś inny znany i lubiany profesor, ówcześnie docent, który 
podwiózł mnie na jakąś konferencję do nowo otwartego 
warszawskiego hotelu „Marriott” swoim maluchem. Ma-
luch był w porządku, nówka sztuka, nic nie rzęziło. Ale ja 
już wtedy, jeszcze przed specjalizacją, jeździłem dzisiaj już 
prawie niepamiętanym autem, które było swego czasu 
przebojem w Europie Zachodniej – peugeotem 205. Tak, 

„Od faceta, który jeździ  
takim autem można  
oczekiwać czegoś więcej”

imarka, rocznik 
i moc silnika samochodu  
autora nieznane redakcji

refleksje

kupiłem go za ciężko zarobione na czarno w Ameryce, na 
urlopie dziekańskim pod koniec lat 80., pieniądze. Miałem 
z tym autem problem. Wizerunkowy. Mój ówczesny kon-
sultant wojewódzki, który zaprosił mnie jako psychiatrycz-
nego żółtodzioba do swego oddziału na staż, mówił o tym 
samochodzie jakby z przekąsem: „dorobek wielu pokoleń”. 
Kilka razy mi tak powiedział. Znów przykład szkodliwej 
psychiatrycznej interpretacji a priori (spojrzenie systemo-
we w ujęciu transgeneracyjnym) zamiast prostego ludz-
kiego pytania w rodzaju „Skąd pan ma to auto?”. A że pan 
doktor styl rozmowy miał zajmujący, do tej pory nie zdoła-
łem mu wytłumaczyć, że moi przodkowie nie mieli z moim 
autem nic wspólnego. Chyba, że miał na myśli dorobek 
francuskiej myśli inżynierskiej. Nie wiem, bo mój peugeot 
jeździł naprawdę fajnie.

Konsultant ten, kolejny godny szacunku starszy 
kolega, jeździł podówczas starym wartburgiem (młod-
si koledzy, jeśli nie wiedzą, co to było, mogą sprawdzić 
w Wikipedii). Mawiał, że po przyłączeniu NRD do Niemiec 
Zachodnich jest to auto zachodnie. Tak się wtedy, jeszcze 
niedawno, mawiało. 

Wracając do współczesności, zauważyłem, że kole-
dzy, którzy parają się psychoterapią, mają skłonność do 
szybkich wozów. Jakby im ta prędkość miała wynagrodzić 
godziny przesiedziane z pacjentami, spędzone na poko-
nywaniu oporu. Natomiast psychiatrzy sądowi gotowi są 
obyć się bez dobrego auta, chętnie jeżdżą pociągami. 

Skoro więc już opłakaliśmy starego dobrego saaba, na 
którego po prostu nie zdążyliśmy się załapać, to czym jeź-
dzić? Pytanie jak najbardziej aktualne. Wielu z nas przejeż-
dża sporo kilometrów z jednego miejsca pracy do drugie-
go, potem do domu, potem znów. I co jakiś czas po prostu 
musi kupić samochód. 

Czy inspirować się modą anestezjologiczną? – Auta 
wysokie, terenowe, z napędem na wszystkie koła, zdolne 
dotrzeć w najgorszych warunkach do niemal każdego 
miejsca na mapie. Przydatne w terapii środowiskowej. 

Czy ginekologiczną? – Auta szosowe. Duże, szybkie. 
Zdolne przemieszczać się między jednym miejscem pra-
cy a drugim bez wysiłku, dając poczucie mocy kierowcy. 
Dobre do zrelaksowania się po kontakcie z wymagającymi 
pacjentami w prywatnym gabinecie, do dojazdu na konfe-
rencję naukową. 

Czy też może opcja PRL-owska? Auta byle jakie, tanie, 
psujące się. Takie, żeby pacjent nie poczuł się gorszy. Żeby 
nie robił psychiatrze złośliwych uwag, po tym, jak przez 
okratowane okno zobaczy go, wysiadającego na nieodle-
głym parkingu?

Czy psychiatra ma mieć gorszy samochód niż inni le-
karze? Z wyboru, czy z ekonomicznej konieczności? 

Tu chciałoby się powiedzieć: Bo wiadomo, że lepszy, 
to raczej nie…, ale to jest przykład myślenia autostygma-
tyzującego… 

Jak nas widzą, tak nas piszą. n
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Największy hit kasowy przedwojennej Polski, „Znachor” 
(druga wersja w reżyserii J. Hofmana 1981), przedstawia hi-
storię znanego, świetnego zawodowo chirurga prof. Wilczura, 
który zostaje opuszczony przez znacznie młodszą żonę wraz 
z maleńką córką. Żona pomimo bycia bardzo kochaną, wręcz 
hołubioną przez męża (w scenie, kiedy dowiaduje się o zdra-
dzie i wyjeździe żony przyniósł jej drogie futro), wyjeżdża wraz 
z dzieckiem z biednym inżynierem leśnictwa (młodym) daleko 
na prowincję. Dalsze losy Profesora są znane wszystkim, co cie-
kawe, nie zatracił on do końca pogody ducha. 

W filmie „Biały murzyn” (1939r., reżyseria L. Buczkowski) 
młody lekarz (wcześniej student VI roku medycyny) jest wręcz 
wykorzystany w zatuszowaniu możliwego skandalu obyczajo-
wego. Film według scenariusza Dołęgi-Mostowicza na podsta-
wie sztuki M. Bałuckiego przedstawia historię studenta, później 
lekarza, którego edukację opłaca hrabia, który ma uczucie 
wdzięczności do ojca lekarza -leśniczego. Główny bohater 
spotyka córkę dziedzica Jadwigę, w której się natychmiast za-
kochuje. Ta jednak potrafi pokazać mu, gdzie jest jego prawdzi-
we miejsce, poniża go nawet i wyśmiewa. Sytuacja zmienia się, 
gdy w wypadku samochodowym ginie narzeczony Jadwigi (też 
hrabia), ta zaś jest w ciąży. Chcąc ratować honor rodziny przed 
skandalem, dziedzic aranżuje małżeństwo młodego lekarza 
z córką. On jest szczęśliwy, kocha ją nadal, gotów na poświęce-
nie, bycie ojcem nie swojego dziecka, ona jest zimna, wyniosła, 
upokarzająca go na każdym kroku. Film kończy się tragicznie. 

O pewnym skandalu związanym z niechcianą ciążą opo-

wiada film „Serce matki” (1938). Film związany jest z pewnym 
trójkątem: nauczycielka z niechcianą ciążą i dwoje lekarzy 
będących w związku małżeńskim – Wiesław (bakteriolog, sty-
pendium w Londynie) i Elżbieta (ginekolog, prywatna praktyka 
z własną kliniką). Pan doktor w górach udziela pomocy Marii, 
z którą spędza upojną noc w górskiej chacie. Maria zachodzi 
w ciążę, doktor obiecuje, że się rozwiedzie, ale okazuje się, że 
jego żona jest serdeczną przyjaciółką Marii z lat szkolnych. 
W dalszych losach filmu Elżbieta-ginekolog, która jest bezpłod-
na, wychowuje z Wiesławem córkę Marii. Maria próbuje po la-
tach odzyskać miłość córki. 

Lekarze nie dostrzegają też miłości, jaką kierują do nich  
kobiety. W filmie „Przez łzy do szczęścia” (1939r.) główny bo-
hater, świetny lekarz, który niezwykle kocha dzieci, zakłada dla 
nich sierociniec i cały czas poświęca na przebywanie z nimi. 
Ratuje życie (jest przecież świetnym lekarzem) pięknej i usto-
sunkowanej aktorce z Warszawy. Zakochują się w sobie, ona też 
załatwia mu funkcję ordynatora renomowanej kliniki w stolicy. 
Jest to wstęp do kariery. Jednakże doktor ma dylematy, nie 
dostrzega też, że jego asystentka bardzo go kocha i nie chcąc 
burzyć jego kariery, wyjeżdża w nocy z sierocińca. Znamienny 
jest ostatni obraz siedzącej w pociągu asystentki, uśmiechają-
cej się smutno, ale rozumiejącej swoje poświęcenie, wynikające 
oczywiście z miłości. 

W filmie „Wrzos” (1938r., reżyseria J. Gardan) na podstawie 
powieści M. Rodziewiczówny, doktor Stach odrzuca miłość ko-
chającej go narzeczonej – głównej bohaterki filmu – mówiąc, 
że nie zna tej kobiety, „bo jego narzeczona nigdy nie zostawi-
łaby go, gdy musiał opuścić ojczyznę”. Stach był zesłańcem 
i szukał pracy w Warszawie. Akurat dostał ją w fundacji zależnej 
od bohaterki filmu, która chcąc ratować majątek ojca, musiała 
wyjść za mąż za bogacza. 

Notabene, sytuacja materialna lekarzy w Polsce przedwo-
jennej była bardzo trudna, wielu z nich żyło na skraju ubóstwa 
i pomimo bardzo małej liczby lekarzy na 1000 pacjentów, me-
dycy nie mogli dostać pracy. Najniższe stawki proponowała 
oczywiście ówczesna Kasa Chorych z bardzo rygorystycznymi 
limitami.

W okresie powojennym film polski przedstawia lekarzy 
jako osoby bardzo samotne, niemogące w sposób w miarę 
normalny ułożyć relacji partnerskich. Lekarz, stając przed moż-
liwością nowej prawdziwej miłości, zaczyna się bać bliskości. 
Akcja sztandarowego „Pociągu” (1959, reż. J. Kawalerowicz) 
dzieje się głównie w nocy w pociągu pośpiesznym Warszawa-
-Hel. Do wagonu sypialnego w ostatnim momencie wsiada 
mężczyzna (Leon Niemczyk – Jerzy), który na skutek pomyłki 
dostaje wspólny przedział sypialny z nieznajomą kobietą (Lucy-

Sławomir Jakima

Lekarz, jako główny bohater, jest postacią rzadko po-

kazywaną w filmie polskim. Także jego praca, dylematy 

medyczne, nie są eksponowane na pierwszym planie. 

Przed wojną wyprodukowano około 400 filmów, 

wśród których lekarz jest postacią trochę jakby w tle in-

nych wydarzeń dziejących się wokół niego. 

Podobnie dzieje się w kinematografii powojennej. 

Co jest ciekawe, gdy Martin Scorsese, wybitny amerykań-

ski reżyser, wybierając 21 filmów będących według niego 

arcydziełami polskiej kinematografii, wybrał dwa filmy, 

w których głównym bohaterem był lekarz (Pociąg, Nie-

winni czarodzieje). 

W obrazie, lekarz jest z reguły przedstawiany jako 

dobry fachowiec, świetny operator chirurgiczny, mający 

dobre relacje z pacjentami. Jednakże jego życie osobiste 

jest skomplikowane i niezbyt szczęśliwe. 



19PSYCHIATRA/PISMO dla praktyków/ZIMA 2016

( w  p o l s k i m  f i l m i e )
Lekarz, miłość i seks 

refleksje

na Winnicka – Marta). Po różnych nieporozumieniach pozostają 
ze sobą w tym przedziale. W pewnym momencie Jerzy krzyczy 
„odkryj nogi” do leżącej Marty. Za chwilę przeprasza ją, mówiąc, 
że jest chirurgiem i tuż przed odjazdem pociągu operował mło-
dą dziewczynę, która zmarła mu na stole. Bohaterzy zaczynają 
rozmawiać ze sobą. Niespodziewanie pociąg zatrzymuje się na 
maleńkiej stacji, gdzie do wagonu sypialnego wchodzi milicja 
i zatrzymuje Jerzego jako podejrzanego o morderstwo kobie-
ty. Wszyscy w wagonie są wstrząśnięci, Marta szybko zaczyna 
poszukiwać w pędzącym pociągu mężczyzny, który sprzedał 
jej bilet na dworcu. Znajduje go w innym wagonie, mężczyzna 
zaczyna uciekać, zatrzymuje pociąg, zaś tłum pasażerów udaje 
się w pościg za nim. Zostaje zatrzymany przez tłum na małym 
cmentarzyku, na dworze jest już przedświt. Tłum wraca do po-
ciągu, który rusza dalej. Marta i Jerzy spędzają ze sobą noc. Tuż 
przed przyjazdem na stację docelową, Jerzy informuje Martę, 
że na dworcu będzie czekać na niego żona. Jak powiedział 
Jerzy Kawalerowicz, ten film jest o głodzie, o tęsknocie uczuć, 
niekoniecznie miłosnych. W obrazie dominuje przecież samot-
ność, lęk i nadzieja, która znika w kontakcie z rzeczywistością. 
Niesamowita jest muzyka Andrzeja Trzaskowskiego i wokal 
Wandy Warskiej. Co ciekawe, współscenarzystą filmu był Jerzy 
Lutowski (1923-1985), pisarz, scenarzysta i lekarz z zawodu. Jest 
on m.in. autorem tekstu „W stepie szerokim” z filmu „Pan Woło-
dyjowski”. Lucyna Winnicka za swoją rolę dostała nagrodę ak-
torską na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji. 

Podobna sytuacja niemożności uczuć pojawia się w fil-
mie Andrzeja Wajdy „Niewinni czarodzieje” z 1960r. Muzykę 
do tego filmu stworzył, a przy okazji zagrał epizodyczną rolę, 
Krzysztof Komeda – z zawodu lekarz. Andrzej Wajda uznał ten 
film za najbardziej apolityczny film jaki zrobił. Główny bohater, 
młody lekarz Bazyli, spędza noc z dziewczyną poznaną w klu-
bie studenckim. Rano rozmawiają ze sobą, są tajemniczy do 
końca, nawet imię dziewczyny nie jest do końca znane (Pela-
gia). Oboje grają cały czas, boją się miłości, bliskości, mimo że 
czują, że są dla siebie stworzeni. Pelagia wychodzi z mieszkania 
bohatera, by nigdy więcej go nie zobaczyć.

Podobny głód uczuć pojawia się w filmie „W obronie wła-
snej” (1982), gdzie dwoje pracujących w pogotowiu lekarzy: Je-
rzy (jest żonaty) i Maria, nie jest w stanie odpowiedzieć na miłość. 

Niemożność bycia razem, wraz z nieprzerobionymi pro-
blemami z dzieciństwa, ma bohater filmu „Wesela nie będzie” 
(1978, reż. Waldemar Podgórski). Młody lekarz, chłopski syn 
(Krzysztof Stroiński), ma piękną dziewczynę (Anna Dymna)  
i robi karierę w dużym mieście. Chcą się pobrać. Lekarz jedzie 
do rodzinnej wsi, gdzie widzi ciężki stan własnego ojca. Zawozi 
go do szpitala, w którym ojciec umiera. Konfrontacja z własną 

przeszłością, znajomymi ze wsi, przyjaciółmi, powoduje dyle-
maty moralne i możliwość odrzucenia miłości. 

Polscy lekarze mają też romanse i, co ciekawe, są to związki 
głównie z zamężnymi kobietami. 

W filmie „Kardiogram”, gdzie niezwykle sugestywnie 
i prawdziwie pokazano obraz polskiej prowincji ery gomuł-
kowskiej, główny bohater, chirurg (Andrzej Borowski) z War-
szawy ma romans z żoną dyrektora szkoły, bibliotekarką (Anna 
Seniuk). W filmie tym przedstawiona jest dość „mocna”, jak na 
tamten czas, scena seksu pana doktora z kochanką. 

Podobne sceny, pokazujące lekarzy jako prawdziwych ko-
chanków, widać w filmie „Zazdrość i medycyna” (1973, reż. Ja-
nusz Majewski) na podstawie powieści Michała Choromańskie-
go. Jeden z głównych bohaterów filmu, doktor Tamten (Andrzej 
Łapicki), chirurg, ma romans z żoną bogatego prezesa Widma-
na. Prezes jest zazdrosny, ale do końca nie wie, z kim żona ma 
romans. Sceny seksu chirurga i żony prezesa należą do bardziej 
znanych rozbieranych scen w filmie polskim. 

Ostra scena seksu w wykonaniu następnego chirurga, 
w filmie „Czwartki ubogich” (1982, reż. Sylwester Szyszko) na 
podstawie powieści Bratnego, dopełnia jakby możliwości sek-
sualne polskiego lekarza. Pan doktor ma też romans z zamężną 
żoną I sekretarza partii.

Co prawda lekarki też potrafią uprawiać seks, tak się też za-
czyna film „Z tamtej strony tęczy” (1972), gdzie główna boha-
terka, doktor Teresa (Aleksandra Zawieruszanka), ma dylematy, 
czy wybrać związek z kochającym ją adwokatem, czy zostać 
w związku z kochającym ją, młodym fotografikiem Tomaszem. 

Lekarze marzą też o pracy w Warszawie. W filmie „Szkla-
na góra” (1960, reż. Paweł Komorowski) młoda lekarka Beata 
odbywająca praktyki w małym miasteczku na Dolnym Śląsku, 
zadurza się w miejscowym brygadziście racjonalizatorze Anas-
tazym Wołku. Anastazy pragnie Beaty, chciałby założyć z nią ro-
dzinę, jednakże ona woli wrócić do Warszawy. Muzykę do tego 
filmu napisał Krzysztof Komeda.

Podobnie tęsknie spogląda na autobus codziennie wy-
jeżdżający z miasteczka bohater filmu „Kardiogram”. Motyw 
ucieczki, kończący się tragicznie pojawia się w filmie „Baza lu-
dzi umarłych” (1959, reż. Czesław Petelski). Jeden z bohaterów 
filmu, lekarz skazany przed wojną z artykułu 225 – kara śmierci 
za zabicie kochanka żony, zgadza się na wyjazd z żoną kierow-
nika bazy w Bieszczadach. Ona marzy o wyjeździe do miasta, 
on uwierzył w możliwość nowej miłości. Bohater o pseudoni-
mie Dziewiątka (2+2+5) w ostatnim kursie zdezelowaną cięża-
rówką, przewożąc nadmierną ilość drzewa, ginie w wypadku. 

W poważnym filmie „Tam i z powrotem”, główny bohater 
(Janusz Gajos) dokonuje moralnego wyboru, którego celem 
jest możliwość wyjazdu do żony i córki w Australii. Podobnie 
w filmie „Ostry dyżur” miłość jest tłem bardzo ważnych i trud-
nych wyborów. 

Miłosne perypetie lekarzy przedstawiane są również w ko-
mediach. Postacie doktora Pasikonika, świetnego seksuologa 
z filmu „Sztuka kochania” oraz ginekologa z filmu „Pułkownik 
Kwiatkowski” (film nie jest do końca komedią) dopełniają resz-
ty obrazu miłości i medycyny. 

Podobnym tropem idą seriale, bardzo popularny w latach 
70. „Doktor Ewa” oraz „Układ krążenia”. Obecne seriale o leka-
rzach: „Na dobre i na złe” lub „Lekarze” w zupełnie odmienny 
sposób przedstawiają dylematy miłosne. 

Chyba jednak starsze filmy mają większą nostalgię i bar-
dziej wyraziste dylematy. n
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Ze szkicownika psychiatrii  

postmarynistycznej
 Tomasz Szafrański*, Bogusław Habrat** 

|  * Wyżynka lubelska 
  **Beskid niziutki

Nieformalny podział na psychiatrię 
morską, śródlądową i górską istniał 
w Polsce w czasach, w których tylko 
jeden z autorów tego artykułu upra
wiał radośnie coś, co mu się wyda
wało psychiatrią, zaś drugi zna ten 
podział tylko ze słyszenia. Handicap 
związany z wiekiem oraz faktem, że 
coś się odbierało zmysłami, nie
uchronnie przemija wraz z narasta
niem zaburzeń pamięci.  
Do pewnego momentu może jednak 
pozwalać na budowanie pomostów 
pomiędzy MINIONYM i OBECNYM. 
Czas zresztą po temu najwyższy, 
gdyż psychiatria polska zbyt długo 
opierała się zniewalającym urokom 
postmodernizmu (choć oczywi
ście nie sposób pominąć wysiłków 
społecznych konstrukcjonistów 
lub konstrukcjonisty – bo osobiście 
znamy tylko jednego). Publikując 
szkic niniejszy, mamy z jednej strony 
nadzieję, że uda nam się zakończyć 
okres wielkiego postu1 w polskiej 
psychiatrii, z drugiej zaś, wnieść 
ożywczy zefirek dekonstrukcji. 

Psychiatria postmarynistyczna

Panoramiczny Happening Morski Tadeusza Kantora2 
odbył się na plaży w Łazach w 1967 roku. Słynna fotogra-
fia Eustachego Kossakowskiego, przedstawiająca malarza 
Edwarda Krasińskiego dyrygującego falami, w jakiś sposób 
oddaje kondycję psychiatrii i psychiatry przełomu wieków. 
Odwrócony tyłem do społeczeństwa, stara się sprawić 
wrażenie panowania nad żywiołem, dyryguje nie mając 
wykształcenia muzycznego, niby zanurzony w wodzie, ale 
nawet nie zmoczy nóg. Na innym zdjęciu Kossakowskiego 
pojawia się łódka – być może symbolizuje to próby wprowa-
dzenia tak zwanej psychiatrii środowiskowej, ludzie w łódce 
są bardziej zwyczajni i przynajmniej robią coś konkretnego.

Nie można jednak wykluczyć, że obcowanie psychiatry 
z morzem zaowocuje czymś ciekawym i twórczym. Jeśli to 
tylko płonne nadzieje i myślenie życzeniowe, to z pewnością 
sama nieśpieszna przechadzka brzegiem morza jest czymś 
korzystnym dla zdrowia psychicznego. 

Wyobraźmy sobie taki spacer. Nie ograniczajmy się 
w wyobraźni - niech to będzie spacer nie jednego lecz 
dwóch psychiatrów. Idą raz szybciej, raz wolniej, jakby prze-
mieszczali się popychani podmuchami wiatru. Nagle jeden 
zatrzymuje się. Spogląda na morze. Morze smarkozielone, 
mosznęściągające3. Horyzont. Bezkres. Zupełnie inna per-
spektywa niż w górach i dolinach.

Psychiatra nieruchomieje zupełnie jak jaszczurka, za-
styga niczym wosk, jakby chciał pozować do ryciny mającej 
przedstawiać chorego w katatonii. Ale on coś po prostu do-
strzegł wśród morskich fal. Jakiś znajomy kształt. Kto to? To 
Wenus Botticellego. 

Jak wiadomo, psychiatra mało czemu się dziwi i tak jest 
w tym wypadku. Pytanie, które pojawia się w jego umyśle 
nie jest pytaniem „skąd ona się tu wzięła?”. O nie, to zbyt pro-
ste. Psychiatrzy nie stawiają sobie prostych pytań. Stawiają 
pytania o sedno. Tak jest też w tym przypadku. Pytanie, któ-
re stawia sobie nasz bohater brzmi: „czy można kochać za 
bardzo?”

Jego towarzysz łagodnie wytrąca go z tych rozwa-
żań. Wskazuje ręką na wschód. Jeżeli wytrwale będą dążyć 
w tamtym kierunku to już następnego dnia dotrą do kolebki 
psychiatrii morskiej - do Gdańska. Tam może czekać na nich 
część rozwiązania zagadki.4 

1. Prawdopodobnie kontami-
nacja.
2. Tadeusz Kantor (1915-1990). 
Malarz, scenograf, poeta, 
aktor, reżyser. Twórca teatru 
„Cricot 2”. (Biologicznie) starszy 
z nas chadzał z krakowskimi 
egzaltowanymi psycholożkami 
na kantorowskie masakrowanie 
Witkacowskich „Nadobnisiów i 
koczkodanów”. Unikalny zapis 
video pokazuje tylko trzy twarze 
o zewnętrznych znamionach 
inteligencji, przejawiającej się 
udawaniem rozumienia „o 
co reżyserowi chodziło”. Ten 
trzeci to Jan Nowicki, który grał 
to zrozumienie najlepiej. Młodszy 
poznał Kantora 15 lat później, w 
siedzibie Ciricoteki przy ul. Kano-
niczej 5. Towarzysząca mu dama 
nie została ani psychiatrą ani 
psychologiem. Mistrz robił dziką 
awanturę, przesuwając się po 
piwnicy niczym wielki tańczący 
pająk, krzycząc, unosząc czasem 
ręce. Wówczas, jak urzeczeni, 
przyglądali się razem szalejącej 
w pomieszczeniu burzy. Dopiero 
po dłuższej chwili zdano sobie 
sprawę z ich obecności i zasuge-
rowano, że galeria jest zamknięta. 
Nikt z nas więcej nigdy tam nie 
powrócił. 
3. Wiemy, że wiecie z kogo ten 
cytat.
4. Wysmakowany pastisz 
grafomanii. Przypis ma charakter 
ogólny.
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Wypisy z klasyka
Nie wiemy, czy autorzy wykładów, dotyczących mi-

łości i stanu zakochania, wygłaszanych w czasie 45 Zjaz-
du PTP przywoływali w swoich wystąpieniach „klasyka 
gatunku” – profesora dr filozofii i medycyny Tadeusza Bi-
likiewicza5. Nie chcemy wiedzieć. W trakcie rozmów kulu-
arowych okazało się jednak, że podręcznik profesora nie 
tylko nie jest lekturą, po którą sięga dzisiejsze pokolenie 
rezydentów, ale również, że „kultowego” fragmentu na 
stronie 153, I tomu Psychiatrii klinicznej6 nie znają niektó-
re osoby, które specjalizowały się w psychiatrii na przeło-
mie wieków (XX i XXI).

W tej sytuacji nie mogliśmy odmówić sobie przyjem-
ności przypomnienia w tym miejscu tego, co prof. Tadeusz 
Bilikiewicz napisał o „zespole zakochania”… Należy pod-
kreślić, że omawiany fragment znalazł się w rozdziale do-
tyczącym prawidłowych czynności uczuciowych.

Rozważając różnice pomiędzy uczuciami ar  chai  cz-
nymi, a pojawiającą się w trakcie ontogenezy i filogenezy 
u człowieka uczuciowością wyższą, Bilikiewicz stwierdza, 
że o ile u zwierząt okres godowy jest związany wyłącz-
nie z popędem płciowym, o tyle u człowieka pojawia się 
czysto ludzkie zjawisko „zespołu zakochania”. Stan zako-
chania profesor określa jako rodzaj fizjologicznej ostrej 
psychozy, zaś miłość jako podostry lub przewlekły odpo-
wiednik zespołu zakochania. 

Zdaniem Bilikiewicza, chociaż seksualna geneza 
tych zespołów nie ulega wątpliwości, to jednak nie są 
koniecznie wyrazem „fizjologicznej potrzeby organizmu 
(…) znamionującej ruję u zwierząt”. Wystąpienie zespołu 
zakochania zależy od wielu rozmaitych uczuć wyższych, 
wśród których profesor wymienia m.in. zainteresowania 
intelektualne, estetyczne, społeczne, moralne, twórcze… 
Z drugiej strony, zwraca uwagę, że można dostrzec pew-
ne analogie zachowania ludzi z zachowaniem zwierząt 
w okresie godowym…

Rekonstrukcja kryteriów
Spróbujmy zrekonstruować kryteria „zespołu zakocha-

nia” wg Bilikiewicza:
1. Nagła przemiana osobowości.
2. Monoideizm i górowanie jednego uczucia nad inny-

mi (wyższymi i niższymi).
3. Zwrot ku nowym zainteresowaniom i oderwanie się 

od nawyków środowiskowych.
4. Zmiana kierunku dążeń (albo ich skrzywienie, albo 

„ześrodkowanie w szlachetnym kierunku”).
5. Utrata krytycyzmu (przypisanie przedmiotowi zako-

chania „cech uroku, wobec którego cichnie głos roz-
sądku i krytycznej rozwagi”).

6. Zatarcie spostrzegawczości (np. „przykre dla osób 
postronnych wonie stają się upajającą podnietą”, 
„braki urody (…) na przekór trzeźwemu osądowi 
mogą podniecać”, podoba się to, co brzydkie i kłó-
tliwe).

7. Wzrost sugestywności zakochanego osobnika, uła-
twiający podejmowanie decyzji nawet w najżywot-
niejszych zagadnieniach bytu („mogą nastąpić naj-
lekkomyślniejsze posunięcia życiowe”).

8. Uczucie posłannictwa, poświęcenia się, zatracenia, 
uczynienia z siebie ofiary (występuje u pewnych, 
zwłaszcza młodocianych, osobników).

9. Przeżywanie uczucia szczęśliwego odurzenia i upo-
jenia (czegoś pomiędzy „bezkrytycznym błogosta-
nem” i „tajemniczym czarem” spływającym z przed-
miotu zakochania).

Profesor, niestety, nie odnosi się do kryteriów czaso-
wych trwania „zespołu zakochania” – a przecież aż się pro-
si o wyznaczenie czasu trwania potrzebnego do ustalenia 
„rozpoznania”7. Godziny? Dni? Czy tygodnie? No i czy jest 
jakaś „górna granica”? Co z „kryteriami wykluczenia”…, 
że… zakochanie nie jest efektem działania substancji psy-
choaktywnych (np. alkohol), schorzeń medycznych (np. 
uraz mózgu) oraz nie wynika bezpośrednio z objawów 
innych zaburzeń psychicznych (np. objawów manii/hipo-
manii, zaburzeń poznawczych w otępieniu, urojeń w schi-
zofrenii). No i jak to stwierdzić, czy rzeczywiście zakocha-
nie jest wtórne czy pierwotne…? 

Oczywiście, można sobie zadać pytanie, czy dzisiaj 
publikacja tego rodzaju rozważań byłaby możliwa, bo-
wiem „jak w banku” mogłoby to oznaczać zarzuty o „me-
dykalizację” i „psychiatryzację” codziennych ludzkich do-
świadczeń. Nie wybrzmiały przecież jeszcze echa dyskusji 
o usunięciu kryterium żałoby z DSM-5… Z drugiej strony, 
to ciekawe, że (o ile nam wiadomo) „zespół zakochania” 
nie znalazł się nigdy w kryteriach wykluczenia manii/hi-
pomanii, ani nie jest, niestety8, rozpatrywany w dysku-
sjach dotyczących ICD-11. Tymczasem: aż się prosi9– patrz 
tabela str. 23.

Bilikiewicz zaznacza, że podobnie jak ruja, stan zako-
chania jest przemijający. Zaś, w sprzyjających warunkach, 
ostry stan zakochania przechodzi „w przewlekły stan mi-
łości, gdy do pierwotnego nastroju zakochania dołączą 
się trwalsze uczucia przyjaźni, wspólnych zainteresowań 
i przyzwyczajenia”.

Bywa jednak, że u niektórych (zwykle prymityw-
nych10) osobników stan zakochania może nawracać okre-
sowo... Stąd tylko krok dzieli nas od tak zwanego „uzależ-
nienia od miłości” (eponimy: nałogowa miłość, nałogowa 
pasja miłości, uzależnienie emocjonalne, zależność emo-
cjonalna, patologiczna miłość, „kochanie za bardzo”, nało-
gowe więzi romantyczne).

Nałogowa miłość
Stan tak zwanego zakochania ma w naszym społe-

czeństwie niezasłużoną konotację pozytywną. Ta roman-
tyczna egzaltacja jest zdumiewającym tabu, które boją się 
ugryźć najwięksi dekonstrukcjoniści, cynicy, obalacze au-
torytetów i defloranci idei. Nawet psychoanalitycy do zja-
wiska podeszli nieprzyzwoicie bojaźliwie. Jako pierwszy 
zabrał się za ten [- - - - - - -]11 Fenichel w 1945r., opisawszy 
„uzależnienie od miłości” u osób, „u których uczucia albo 
jego potwierdzenie otrzymywane ze źródeł zewnętrznych 
odgrywają taką samą rolę, jak jedzenie u uzależnionych 
od żywności”12. Trzydzieści lat było trzeba, żeby wrócić 
do tego zagadnienia w bestsellerowej książce Peele’go 
i Brodsky’ego: Love and Addiction13. Padło to na podatny 

5. Profesor Tadeusz Bilikiewicz 
(1901-19080) urodził się we 
Lwowie, studiował filozofię i 
medycynę w Krakowie, i tam 
habilitował się w 1931 roku. 
Przed wojną opublikował 
między innymi: Psychoana-
liza życia płciowego kobiety, 
Psychoanaliza w praktyce 
lekarskiej i Psychopatologia 
marzenia sennego, co skłania 
nas do sparafrazowania 
znanego stwierdzenia: „psy-
chiatra, który za młodu nie był 
psychoanalitykiem na starość 
będzie ….” Od 1946 roku 
kierował Katedrą i Kliniką Psy-
chiatrii Akademii Medycznej 
w Gdańsku
6. Bilikiewicz T. Psychiatria 
kliniczna. Red: Bilikiewicz 
A. Wydanie VII zmienione. 
PZWL, Warszawa 1988, strona 
152-154.
7.  Żart.
8.To też taki żart. Na wszelki 
wypadek wyjaśniamy, że w 
ogóle treść tego artykułu nie 
jest (do końca) na serio.
9. Patrz przypisy 7 i 8. Ale 
naprawdę aż się prosi.
10. Sic!
11. Ingerencja cenzury
12. Fenichel O (1945) The 
Psychoanalytic Theory of 
Neuroses. New York, Norton 
PressPeele S, Brodsky A (1975) 
Love and Addiction.New York, 
Taplinger Publ.
13. Peele S, Brodsky A (1975) 
Love and Addiction. New York, 
Taplinger Publ.
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grunt i nie trzeba było długo czekać, aby powstały grupy samopomocowe: Sex and Love Addicts 
Anonymous SLAA (1976). Dekadę czekano na superbestsellerową książkę o „Kobietach, które 
kochają za bardzo” (a co na to feministki-seksistki?)14. 

Jak na post-postmodernistów przystało udajemy, że zależy nam na interaktywności z P.T. 
Czytelnikami i proponujemy uzupełnienie tabelki: 

Ciekawskich odsyłamy do rozdziału: „Tzw. uzależ-
nienie od miłości” w monografii: „Zaburzenia uprawia-
nia hazardu i inne tak zwane nałogi behawioralne” IPiN 
201616. Naukowo podparte to jest 21 publikacjami na rze-
czony temat. Utylitarystów nie zachęcamy do lektury, bo 
o terapii jest tylko parę zdań. Stoi to w jawnym kontraście 
z rozwlekłymi opisami fenomenologicznymi i psychopa-
tologicznymi, koncepcjami teoretycznymi oraz opisami 

szkód spowodowanych nierozsądnym uczuciem (jakby 
było jakieś rozsądne…). 

Z lektury jasno wynika: leczyć, leczyć, leczyć! A dra-
mat polega na tym, że nie wiadomo jak17.   

Tekst jest fragmentem przygotowywanej do druku 13-tomowej 
książki autorów „Prolegomena do wszelkiej obecnej, przyszłej i prze-
szłej refleksji nad tak zwaną psychiatrią w ogóle”. n

Czas trwania

Nastrój

Energia
 i aktywność

Funkcjonowanie

Inne objawy

?

Przeżywanie uczucia szczęśliwego  
odurzenia i upojenia 

Uczucie posłannictwa, poświęcenia się, 
zatracenia, uczynienia z siebie ofiary

Zwrot ku nowym zainteresowaniom  
i oderwanie się od nawyków  
środowiskowych

(brak u TB, ale może być)

(brak u TB, ale może być)

(brak u TB, ale może być)

Monoideizm i górowanie jednego uczucia 
nad innymi. Zmiana kierunku dążeń

Utrata krytycyzmu. 
Zatarcie spostrzegawczości. 
Wzrost sugestywności („mogą nastąpić 
najlekkomyślniejsze posunięcia życiowe”)

>3 dni

Nienormalnie i uporczywie podwyższony  
lub wylewny

Postawa wielkościowa

Wyraźna zmiana, ale bez 
istotnego ograniczenia  
funkcjonowania

Zmniejszenie potrzeby snu

Gadatliwość, słowotok, gonitwa myśli

Podatność na rozpraszanie uwagi

Pobudzenie lub zwiększenie aktywności 
ukierunkowanej na cel

Zmniejszenie krytycyzmu

>7 dni

Ograniczenie funkcjonowania 
społecznego, zawodowego 
lub osobistego

Tabela

Zakochanie wg opisu T.Bilikiewicza (TB) Hipomania DSM5 Mania DSM5

Dominacja nałogowej aktywności nad myślami  
i zachowaniem

Modyfikujący wpływ (substancji lub) zachowań  
na nastrój 

Zwiększenie tolerancji

Nieprzyjemne objawy w przypadku niemożności 
(używania substancji lub) wykonywania czynności

Przyczynianie się zachowań do powstawania róż-
nych konfliktów

Nawrotowość

Cechy wspólne wszystkich nałogów (Griffiths 2005)15 a nałogowa miłość
(do samodzielnego wypełnienia)

Cechy nałogów Cechy nałogowej miłości

14. Norwood R (1985) Women 
who love too much. New York 
Pocket Books, wyd. polskie 
Rebis 2008. 
15. Griffiths MD (2005) A ’com-
ponents’ model of addiction 
within a biopsychosocial fra-
mework. Journal of Substance 
Use. 10: 191-197.
16. Habrat B (2016) Tzw. 
uzależnienie od miłości. W: 
Habrat B (red): Zaburzenia 
uprawiania hazardu i inne tak 
zwane nałogi behawioralne” 
Warszawa IPiN, 466-470 .
17. Oraz po co?
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Prace badawcze Mary Ainsworth pozwoliły na wyodręb-
nienie wzorców przywiązania. Wzorce te tworzą się we wcze-
snym dzieciństwie w interakcji małych dzieci z ich rodzicami 
(figurami przywiązania). Procedura Obcej Sytuacji polegająca 
na obserwacji zachowania niemowląt, umożliwiła badania 
przywiązania u małych dzieci. Wraz z odkryciami Ainsworth 
pojawiły się jednak pytania o dalsze przemiany tych wzorców. 
Co dzieje się z systemem przywiązaniowym w cyklu życia czło-
wieka? W jaki sposób mógłby być on konceptualizowny i ba-
dany u starszych dzieci, młodzieży i dorosłych? Czy możliwe 
jest badanie wewnętrznych modeli roboczych? Zagadnienia 
te podjęła w swoich badaniach, pracująca na Uniwersytecie 
w Berkeley, Mary Main.

Mary Main (ur. 1943) była jedną z pierwszych doktorantek 
Ainsworth na John Hopkins University w Baltimore. W swoich 
wczesnych pracach zajmowała się badaniami nad zabawą nie-
mowląt oraz interakcją matka-dziecko. Używała takich narzę-
dzi jak mikroanaliza i analiza języka. Interesowało ją przywią-
zanie unikające, które opisywała z perspektywy ewolucyjnej 
jako strategię behawioralną. Strategia ta wg Main umożliwia 
pewne przybliżenie się dziecka do rodzica w sytuacji, gdy ten 
ostatni odsuwa się lub oddala wobec wyraźnych sygnałów po-
trzeby bliskości ze strony dziecka. W czasie swej pracy w Niem-
czech (Bielefeld) i w Holandii (Lejda) Main nawiązała kontakty 
z licznym gronem badaczy (K. i K. Grossmanowie, R. Hinde,  
R. Dawkins i wielu innych). W 1986 r. wraz z J. Salomon opisała 
zdezorganizowany/zdezorientowany wzorzec przywiązania 
(D), a z czasem badania nad przywiązaniem zdezorganizo-
wanym/zdezorientowanym stały się jednym z jej głównych 
zainteresowań naukowych, wnosząc fundamentalny w wkład 
dalszy rozwój teorii przywiązania.

Jednak najbardziej znaczącym odkryciem Mary Main 
było stworzenie metody badania wewnętrznych modeli robo-
czych, a więc uwewnętrznionych reprezentacji więzi. D. Wallin 
(2007) określa tę metodę jako „drugą rewolucję w badaniach 
nad przywiązaniem” (pierwsza rewolucja to procedura dia-
gnostyczna Sytuacji Obcej). Metoda zaproponowana przez 
Mary Main odwoływała się do badań nad językiem i zakłada-
ła, że uwewnętrznione modele robocze mogą przejawiać się 
w schematach narracji życiowej, dyskursie, wyobraźni i zacho-

Przywiązanie  
jako stan umysłu  
Wywiad Przywiązania Dorosłych (AAI) 
cezary Żechowski
| Katedra Psychologii Klinicznej, Instytutu Psychologii, 
  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

waniach (Wallin 2007). Main i jej współpracownicy poszukiwali  
w narracjach czegoś, co nazwali „artefaktami reprezentacyj-
nymi”. Sądzili oni, że modele robocze kształtują język i wypo-
wiedzi poszczególnych osób. Artefaktami reprezentacyjnymi 
byłyby te cechy języka, które odzwierciadlają modele opera-
cyjne, i które są wyrazem tychże modeli na poziomie narra-
cji. Tak powstała idea skonstruowania procedury badawczej 
– Wywiadu Przywiązania Dorosłych (AAI – Adult Attachment 
Interview) (Main i wsp. 1985). W stosunku do istniejącej już 
procedury badania niemowląt (Obca Sytuacja), wywiad AAI 
był gruntowną zmianą. Modele robocze były tu oceniane ina-
czej niż poprzez obserwację zachowań. Mary Main i jej współ-
pracownikom chodziło o badanie „stanu umysłu w odniesieniu 
do przywiązania”, a więc o „wniknięcie w głąb” lub „zobaczenie” 
wewnętrznych modeli roboczych. Nadzieję taką, zdaniem ba-
daczy, stwarzała analiza narracji. 

Wywiad Przywiązania Dorosłych (AAI) przypomina nieco 
wywiad przeprowadzany przed rozpoczęciem psychoterapii. 
Trwa ok. godziny i składa się z serii pytań oraz sondujących 
sugestii. Pytania dotyczą w znacznej mierze wspomnień zwią-
zanych z figurami przywiązania, a przebieg badania pozwala 
na eksplorowanie coraz głębszych i bardziej złożonych za-
gadnień. Pierwsze pytania dotyczą ogólnej charakterystyki 
rodziny, miejsca zamieszkania i relacji z ważnymi osobami. 
Następnie osoba badana proszona jest o przedstawienie  
5 przymiotników (fraz) opisujących relacje z matką i z ojcem 
w dzieciństwie, po czym zostaje zapytana o wspomnienia 
i zdarzenia, które skłoniły ją do wyboru tych, a nie innych okre-
śleń. Kolejne pytania dotyczą tego, który z rodziców wydawał 
się bliższy oraz takich wspomnień jak zdenerwowanie, cierpie-
nie, emocjonalne i fizyczne, rozłąka, odrzucenie, potencjalne 
groźby ze strony rodziców. W kolejnej części wywiadu osoba 
badana zostaje zapytana o potencjalny wpływ doświadczeń 
emocjonalnych na jej osobowość i rozwój oraz o możliwe 
motywy zachowania rodziców. Kolejna grupa pytań dotyczy 
innych ważnych emocjonalnie osób w dzieciństwie, utrat, 
zmian w relacjach z rodzicami na przestrzeni czasu oraz stanu 
relacji z rodzicami w chwili obecnej. Wywiad posiada skróconą 
i pełną wersję, w celach badawczych używana jest zazwyczaj 
wersja pełna. Pytania wywiadu są emocjonalnie poruszające. 

Wprowadzenie do teorii przywiązania (część 7)
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Aktywują one system przywiązaniowy. Dzięki temu, że jest on 
w stanie wzbudzenia, możliwa staje się ocena wewnętrznych 
modeli roboczych, w tym przede wszystkim nieświadoma 
część relacji z figurami przywiązania.

Na podstawie Wywiadu Przywiązania Dorosłych Mary 
Main wyodrębniła 4 rodzaje przywiązania dorosłych (Tabela 
1). W pewien sposób są one „analogiczne” do wzorców przy-
wiązania obserwowanych we wczesnym dzieciństwie. Różnica 
polega jednak na tym, że o ile wzorce odnoszą się do relacji 
z konkretnymi osobami (np. wzorzec przywiązania do matki 
może różnić się od wzorca przywiązania do ojca), o tyle przy-
wiązanie badane w AAI określa „stan umysłu w kontekście 
przywiązania” i jest uogólnioną orientacją przywiązaniową 
danej osoby. Odpowiada zatem skumulowanym i utrwalonym 
doświadczeniom z figurami przywiązania, które choć podle-
gają modyfikacji w cyklu życia, to jednak stają się stopniowo 
cechą osobowości.

Analiza zebranych wywiadów umożliwiła Main opis sty-
lów narracji charakterystycznych dla poszczególnych postaci 
przywiązania (Wallin 2007, Steele, Steele 2008). Osoby z przy-
wiązaniem bezpiecznym/autonomicznym (F) budowały 
spójną i zrozumiałą narracją dotyczącą własnej przeszłości 
w kontekście relacji z ważnymi osobami, przede wszystkim 
z matką i z ojcem. W narracjach tych obserwowano zgodność 
pomiędzy pamięcią semantyczną (powiązaną z ogólną wiedzą 
na temat rzeczywistości) i pamięcią epizodyczną (powiązaną 
z osobistym doświadczeniem). Jak twierdzą Steele i Steele 
(2008), taka spójność wskazuje też na zgodność pomiędzy nie-
świadomymi i świadomymi warstwami umysłu. Wspomnienia 
z okresu dzieciństwa są przechowywane i stosunkowo łatwo 
dostępne. Osoby z autonomicznym stanem umysłu są w sta-
nie badać własne wspomnienia i kooperować w tym procesie 
z osobą badającą. Mowa ma charakter zintegrowany i reflek-
syjny, a doświadczenia przywiązaniowe uznawane są za cenne. 

Osoby z przywiązaniem zdystansowanym (Ds) charak-
teryzują się słabą pamięcią dawnych doświadczeń. Dystansu-
ją się też od doświadczeń przywiązaniowych. Ich obrony są 
sztywne i na ogół silne, tak aby nie pozwolić na przeżywanie 
doświadczeń przykrych lub traumatycznych. Opisy przeszło-

ści mają charakter ogólnikowy (np. stwierdzenie „rodzice byli 
dobrzy”, „wszystko było zwyczajnie ok”). Mało wspomnień do-
tyczy doświadczeń bycia kochanym czy wsparcia ze strony ro-
dzica. W narracjach pojawia się idealizacja, postawa urażenio-
wo-roszczeniowa lub ograniczenie emocji, zwłaszcza smutku, 
poczucia bycia zranionym, poczucia zaniedbania lub odrzuce-
nia przez rodzica.

W wypowiedziach osób z przywiązaniem zaabsorbo-
wanym (E) dominują silne emocje oraz przykre wspomnienia 
z dzieciństwa. Osoby te czują się zranione, niekochane, niero-
zumiane przez figury przywiązania. Domagają się, aby osoba 
prowadząca wywiad przyjęła ich punkt widzenia. Przejawiają 
złość, lęk lub bierność. Ich narracje są długie, poplątane, nieja-
sne, pełne ogólnych sformułowań typu „ten”, „tego”, „tak i tak”. 
Trudno im dojść do sedna sprawy. Są pochłonięci rozważania-
mi o przeszłości i dawnych negatywnych relacjach z ważnymi 
osobami. Więzi te, wg osób zaabsorbowanych, nadal zakłócały 
ich aktualne funkcjonowanie.

W przypadku przywiązania zdezorganizowane-
go/z nierozwiązanym problemem urazu (U) narracje mają 
charakter niespójny, a czasem nielogiczny. Dotyczy to zwłasz-
cza relacjonowania sytuacji urazu lub utraty. Pojawiają się 
nieoczekiwane przerwy w mówieniu lub nieuwzględnianie 
oczywistych faktów. W narracjach obserwuje się semantyczne 
i syntaktyczne pomieszanie wypowiedzi dotyczących traumy, 
przeszłości i teraźniejszości (np. pacjent zaśmiewa się do łez 
opowiadając o maltretowaniu w dzieciństwie). 

Wywiad Przywiązania Dorosłych (AAI) stanowił istotny 
krok w rozwoju badań nad przywiązaniem. Co ważne, nie oce-
nia on dziecięcych doświadczeń osoby badanej, ale stan umy-
słu związany z przywiązaniem. Możliwe jest np., że osoba rela-
cjonuje traumatyczne przeżycia w sposób refleksyjny, spójny 
i autonomiczny, z wglądem i adekwatną regulacją emocji. Do 
dziś wywiad AAI uważany jest za złoty standard oceny przy-
wiązania dorosłych. Jego użycie jest jednak skomplikowane, 
wymaga specjalistycznego szkolenia, zakończonego uzyska-
niem certyfikatu. n

Bibliografia u autora.

Bezpieczny (ufny) (B)

Ambiwalentny z oporem (C)

Unikający (A)

Zdezorganizowany / Z Dezorientacją (D)

Bezpieczny (ufny) / Autonomiczny (F)

Nadmiernie zaabsorbowany (E)

Zdystansowany (Ds.)

Zdezorganizowany / Z Nierozwiązanym Urazem (U)

Tabela 1. Wzorce i style przywiązania.

Wzorce przywiązania wg M. Ainsworth i wsp. 
(1978), M. Main, J. Salomon (1986),
(Sytuacja Obca)

Przywiązanie wg M. Main i wsp.
(Wywiad Przywiązania Dorosłych - AAI) (1985)
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Był to człowiek charyzmatyczny, który zgromadził 
wokół siebie grono zaangażowanych i pełnych pasji pra-
cowników, uznających dobro pacjenta za sprawę nad-
rzędną. Miał niezwykłe zdolności organizacyjne. Po 10 
latach opieka psychiatryczna oddzieliła się od lecznictwa 
somatycznego. Oddział zyskał nową lokalizację w budyn-
ku w centrum miasta. Nie obyło się bez protestów miesz-
kańców, pomysłów, by oddzielić się od „psychiatryka” 
drutem kolczastym... Jednak, mimo wielu sprzeciwów, 
pacjenci byli leczeni „na Morcinka” do początku 2015 roku. 

Lata 80. to czas psychiatrii otwartych drzwi… i rze-
czywiście, drzwi zostały otwarte dosłownie. Personelu 
pracowało znacznie więcej niż dzisiaj, a pacjenci wcale 
nie uciekali masowo. Drugą nowością był fakt, że wśród 
pracowników panowały relacje partnerskie. Wszyscy, 
począwszy od kadry kierowniczej po salowe, mówili do 
siebie na „ty”, a lekarze nie nosili fartuchów. Słupska psy-
chiatria rozwijała się w dużym tempie. Powstała opieka 
środowiskowa, kolejne poradnie, oddziały dzienne i sta-
cjonarne w różnych lokalizacjach. W pierwszej połowie 

CENTRUM 
ZDROWIA  
PSYCHICZNEGO 
W SŁUPSKU
NOSTALGIA  
I NOWE NADZIEJE
Joanna Kasperek we współpracy  
z Magdaleną Piekarec

Centrum Zdrowia Psychicznego  
w Słupsku swoimi korzeniami sięga 1970 r., 
gdy w ramach szpitala wojewódzkiego 
powstał pierwszy na Pomorzu Środko
wym oddział psychiatryczny.  
Założył go profetycznie myślący  
lek. med. Eugeniusz Szkop. 
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lat 80. funkcjonował w Słupsku taki model opieki psy-
chiatrycznej, który wg Narodowego Programu Zdrowia 
Psychicznego z 2010 r. jest uważany za optymalny, czyli 
składający się z zespołu szpitalnego, dziennego, ambu-
latoryjnego i środowiskowego. Do tej pory funkcjonują 
anegdotyczne opowieści o zimie stulecia, która uwięziła 
i odcięła od „świata” terapeutów z pacjentami w Trzcinnie. 
Ale czy były rzeczy niemożliwe dla szefa? Zorganizował 
on pojazd wojskowy, który poradził sobie w tak trudnych 
warunkach. Czy wypłacono mi nadgodziny? Nie wiem. 
Niewątpliwie płace w tamtych czasach były wyższe w po-
równaniu z wynagrodzeniami w szpitalu somatycznym, 
odwrotnie niż teraz. Pracownicy do tej pory z nostalgią 
wspominają dodatek psychiatryczny oraz za szkodliwe 
warunki pracy. 

Założyciel słupskiej psychiatrii, Eugeniusz Szkop, był 
człowiekiem bardzo wpływowym i zasłużonym dla mia-
sta. Atuty te wykorzystywał zachwycająco, np. pomagając 
salowym zdobywać deficytowe w latach 80. produkty. 
Wspominany jest jako człowiek niezwykle impulsywny, 
który jak dawał reprymendę, to mury drżały, ale jedno-
cześnie był osobą bardzo sprawiedliwą i z miłością pochy-
lającą się nad każdym pacjentem. Miał słabość do osób 
uzależnionych od alkoholu, szczególnie gdy tą osobą był 
lekarz. Zmarł nagle w 1985 r. po wbiegnięciu na III piętro 
budynku, by powstrzymać lekarza alkoholika przed kolej-
nym upojeniem...

Gdy w 2000 r. jako początkujący lekarz marzący 
o specjalizacji z psychiatrii rozpoczęłam pracę zawodową, 
zderzyłam się z trudną rzeczywistością. W 1999 r. powsta-
ły Kasy Chorych i zrezygnowano z opieki środowiskowej. 
Wcześniej doszło do restrukturyzacji, co wiązało się ze 

zwolnieniami grupowymi, likwidacją wielu miejsc pra-
cy. Po czasach psychiatrii otwartych drzwi i partnerstwa 
wśród personelu, został tylko „cywilny” strój lekarzy, bo… 
nie było pieniędzy na fartuchy. Ciągle słuchałam, jak to 
kiedyś było dobrze i czekałam na lepsze czasy, ale było 
coraz gorzej. Baza lokalowa popadała w ruinę, nie było 
pieniędzy na remonty, a załoga była coraz bardziej sfru-
strowana niskimi zarobkami. Pomimo wielu przeszkód 
jedno się nie zmieniło – poziom zaangażowania i oddania 
w kontakcie z chorym. 

Obecnie zatrudniany zespół jest połączeniem do-
świadczenia i młodości, co gwarantuje sukcesję i men-
toring. Do tej pory pracują wśród nas osoby, które brały 
udział w narodzinach kolejnych komórek organizacyjnych 
naszego ZOZ-u. Młodsze pokolenia lekarzy, psychologów, 
terapeutów, pielęgniarek i ratowników medycznych wciąż 
mogą czerpać z ich doświadczenia i otwartości w przeka-
zywaniu wiedzy. Wśród pracowników panuje pogląd, że 
wartości przekazane przez naszego założyciela i jego cha-
ryzmat były tak ważne, że kolejne dziesiątki lat rozmaitych 
trudności nie zniszczyły zaangażowania ludzi przez niego 
przygotowanych do pracy z chorymi. 

Na początku 2011 r. nasz ZOZ stanął przed dylema-
tem „być albo nie być”. Nie mogliśmy już funkcjonować 
w budynkach popadających w ruinę, pojawiały się wręcz 
głosy o likwidacji naszego zakładu pracy, którego pełną 
nazwę mało kto umiał wypowiedzieć. Wówczas, pełniąc 
obowiązki osoby zarządzającej, w odpowiedzi na pytanie 
o przyszłość Samodzielnego Publicznego Specjalistyczne-
go Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej opraco-
wałam wraz ze współpracownikami koncepcję powstania 
Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku. Wzięliśmy pod 
uwagę strategiczne dokumenty regulujące system opieki 
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STRUKTURA ORGANIZACYJNA CZP

CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Zespół dziennyZespół ambulatoryjny Zespół Środowiskowy Zespół szpitalny

   Poradnia Zdrowia
Psychicznego 

Oddział Dzienny  
dla Chorych Psychicznie

   Wyjazdowy Zespół  
Środowiskowy

   Oddział
Psychiatryczny

    Pododdział
 Detoksykacyjny

   Całodobowy Oddział
Terapii Uzależnienia

od Alkoholu

   Oddział 
Rehabilitacyjny

  Poradnia Terapii
Uzależnienia od Środków

Psychoaktywnych

  Poradnia Terapii  
Uzależnienia od Alkoholu  

i Współuzależnienia

    Oddział Dzienny Terapii  
Uzależnień od Alkoholu  

i Współzależnienia 

    Młodzieżowy 
Dzienny Oddział Leczenia 
Uzależnienia od Środków 

Psychoaktywnych

   Planowane komórki  
organizacyjne

  Poradnia Zdrowia
Psychicznego  

dla Dzieci i Młodzieży

  Istniejące komórki  
organizacyjne

psychiatrycznej w Polsce – Narodowy Program Ochrony 
Zdrowia Psychicznego, regionalny projekt „Zdrowie dla 
Pomorzan” na lata 2005–2015 oraz lokalną „Strategię Roz-
wiązywania Problemów Społecznych w Mieście Słupsku 
na lata 2010–2018. Skorzystaliśmy z faktu pojawienia się 
możliwości zlokalizowana ZOZ-u w budynku opuszczo-
nym przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny. Jednak de-
cydującą rolę, w mojej ocenie, miał fakt spotkania z oso-

bą, która chciała słuchać o naszych bolączkach i wspierać 
pomysły. Była to wicemarszałek zajmująca się sprawami 
zdrowia w województwie pomorskim Pani Hanna Zych-
-Cisoń. Urząd Marszałkowski, który jest naszym organem 
założycielskim, przeznaczył na remont nowego obiektu 
blisko 16 mln złotych, dzięki czemu zarówno pacjenci, jak 
i personel, mogą funkcjonować w godnych warunkach. 
Zadania przeprowadzenia tak dużej inwestycji podjął się 
obecny dyrektor Krzysztof Sikorski, który przed 3 laty jako 
wiceprezydent miasta odpowiedzialny za sprawy zdro-
wia w Słupsku wspierał pomysł powstania CZP. Owocem 
współpracy z miastem było przekazanie z zajmowanego 
przez nas terenu dwóch mniejszych budynków. W jednym 
z nich ma powstać Środowiskowy Dom Samopomocy dla 
Chorych Psychicznie, w drugim – Dzienny Dom Seniora 
z 15 miejscami stacjonarnymi. Dzięki temu będzie moż-
liwe dalsze zacieśnianie współpracy pomiędzy osobami 
wykonującymi zadania z zakresu służby zdrowia i po-
mocy społecznej na terenie naszego miasta. Uroczyste 
otwarcie Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku od-
było się w marcu 2016 r. z udziałem najwyższych władz 
wojewódzkich i miejskich oraz osób odpowiedzialnych za 
służbę zdrowia w regionie. 
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Struktura organizacyjna Centrum Zdrowia Psychicz-
nego, zgodnie z zaleceniami NPOZP, składa się z czterech 
zespołów: ambulatoryjnego, dziennego, środowiskowe-
go i szpitalnego. Zespół środowiskowy składa się z lekarza 
psychiatry, psychologa i pielęgniarki. Zespół taki funk-
cjonował w SP SP ZOZ już w latach 1980–1999. Oddział 
dzienny dysponuje 20 miejscami. W oddziale funkcjonują 
dwie grupy terapeutyczne. Jedna z nich to tzw. grupa psy-
chotyczna, której lekarze i terapeuci łączą farmakoterapię 
lekami psychotropowymi z oddziaływaniami psychoedu-
kacyjnymi oraz elementami psychoterapii poznawczo-
-behawioralnej. Druga z grup terapeutycznych to tzw. 
grupa nerwicowa, w której podstawową formą leczenia 
jest psychoterapia psychodynamiczna. Terapię prowadzi 
wykwalifikowana kadra psychoterapeutów pod nadzo-
rem superwizorów. Z kolei Oddział Dzienny Terapii Uza-
leżnienia od Alkoholu (8 miejsc) świadczy usługi w formie 
ośmiotygodniowej terapii grupowej. W ramach zespołu 
szpitalnego funkcjonuje oddział Psychiatryczny (54 miej-
sca). Pododdział Detoksykacyjny (8 miejsc) zakontrakto-
wany przez NFZ po raz pierwszy w 2011 r., leczy alkoho-
lowe zespoły abstynencyjne. Całodobowy Oddział Terapii 
Uzależnienia od Alkoholu (50 miejsc) ma kompleksowy  
8 tygodniowy program terapii, realizowany przez tera-

Cel strategiczny

Utrzymanie i rozwinięcie pozycji lidera regionu słupskiego w kompleksowej 
działalności w zakresie diagnostyki, terapii i opieki nad osobami dotknięty-
mi zaburzeniami psychicznymi. 

Rozwój kompleksowej opieki psychiatrycznej w celu utworzenia ośrodka 
wiodącego w regionie z wykorzystaniem pełnych możliwości diagnostycz-
nych i terapeutycznych dla ochrony zdrowia psychicznego mieszkańców 
regionu.

Współpraca z instytucjami oświaty i pomocy społecznej w celu osiągnięcia 
wyższej efektywności i skuteczności w zapobieganiu powstawania zabu-
rzeń psychicznych oraz przywracania sprawnego funkcjonowania osób 
z zaburzeniami psychicznymi do środowiska społecznego.

1

2

3

peutów uzależnień we współpracy z lekarzem psychiatrą, 
pielęgniarkami, psychologiem.

Nowe nadzieje 
W naszym przekonaniu, na podstawie kilkudziesię-

ciu lat doświadczeń, model opieki psychiatrycznej oparty  
o koncepcję Centrum Zdrowia Psychicznego jest opty-
malny. Zapewnia on ciągłą i kompleksową opiekę oraz 
daje poczucie bezpieczeństwa pacjentom. Istotną i nie-
odzowną częścią struktury Centrum są oddziały stacjonar-
ne, gdzie pacjent trafia w ostrym kryzysie psychicznym. 
Po zakończeniu hospitalizacji pacjent ma do dyspozycji 
rozmaite formy pomocy w warunkach stacjonarnych, 
dziennych lub ambulatoryjnych. Takie warunki pracy 
sprawiają, że pacjent pozostaje w kontakcie z tym samym 
zespołem terapeutycznym przez wiele lat. Pozwala to na 
optymalizację metod leczenia, daje wsparcie rodzinie  
i buduje wzajemne zaufanie owocujące lepszą współpra-
cą ze strony pacjenta. 

Poprawiły się warunki lokalowe, jednak nadal bory-
kamy się z kłopotami finansowymi, tak jak całe niedofi-
nansowane w Polsce lecznictwo psychiatryczne. Wciąż 
czekamy na lepsze czasy, ale nie próżnujemy i stawiamy 
sobie kolejne cele:
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W ramach współpracy dwustronnej pomiędzy woje-
wództwem pomorskim i regionem Środkowej Frankonii 
w październiku 2015 r. gościliśmy w CZP w Słupsku de-
legację z Niemiec. Miesiąc temu odbyła się nasza wizyta 
studyjna w zakresie psychiatrycznej opieki zdrowotnej 
w klinikach psychiatrycznych Środkowej Frankonii. Jej 
celem było poznanie organizacji systemu psychiatrycz-
nej opieki zdrowotnej w Niemczech. Wizyta ta stwarzała 
również okazję do bezpośredniej wymiany doświadczeń 
oraz dyskusji o problemach opieki psychiatrycznej w obu 
krajach. Obecnie trwają prace nad dalszym zacieśnieniem 
współpracy w tym zakresie.

W nawiązaniu do powyższych treści chcemy pod-
kreślić, że rolą CZP jest nie tylko leczenie pacjentów, ale 
i promowanie właściwych wzorców opieki psychiatrycz-

nej wśród osób profesjonalnie zajmujących się szeroko 
pojętym zdrowiem psychicznym w regionie. Działalność 
edukacyjna CZP, współpraca z samorządem lokalnym, 
organami pomocy społecznej czy szkołami i uczelniami 
wyższymi jest nakierowana na osiągnięcie tego celu.

Mamy nadzieję, że idea oparcia opieki 
psychiatrycz  nej o centra zdrowia psychicz
nego znajdzie uznanie nie tylko w ustawo
dawstwie, ale i odpowiednim finansowa  niu, 
adekwatnym do potrzeb i jakości opieki.  
Żyjemy nadzieją... n
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Medycyna w sztuce
Uwagi na marginesie wystawy
Michał Pierzgalski

W chwili gdy piszę te słowa wystawa „Medycyna 
w Sztuce” prezentowana w krakowskim Mocak-u jest już 
historią. Nie będzie więc pożytku. 

W pierwszym odruchu nie chciałem podjąć się po-
dzielenia z Państwem moimi uwagami, właśnie z uwagi 
na występującą i nieodwołalną anachroniczność.

Po głębszym zastanowieniu zdałem sobie sprawę, 
że problem istnieje tylko w przypadku polecania przeze 
mnie obejrzenia tej wystawy – a tym razem tak nie jest.

Żadną miara nie mogę napisać „ szkoda, że Państwo 
tego nie zobaczą” bo szkoda jeśli nawet jakaś jest, to mi-
zerna. Skąd taka kategoryczna ocena?...śpieszę z wyja-
śnieniami. 

Autorzy wystawy, która była kolejnym etapem reali-
zowanego cyklu tematów w sztuce – były już sport, histo-
ria, ekonomia, zbrodnia, gender- podkreślali atrakcyjność 
tematu medycyny dla sztuki, z uwagi na jej głębię sym-
boliczną. Pewnie wielu spośród czytelników intuicyjnie 
zgodzi się z prawidłowością tego sądu.

Schody zaczynają się z chwilą, gdy zaczynamy przy-
glądać się zaprezentowanym eksponatom. Nim podzie-
lę się z Państwem tym, co mnie w nich uderzyło muszę 
koniecznie przytoczyć definicję medycyny….( też jestem 
zaskoczony). Za niezawodną wikipedią: Medycyna (łac. 
medicina „sztuka lekarska”) – nauka empiryczna (oparta 
na doświadczeniu) obejmująca całość wiedzy o zdrowiu 
i chorobach człowieka oraz sposobach ich zapobiegania, 
oraz ich leczenia.

Nauka empiryczna oparta na doświadczeniu–tym 
jest właśnie medycyna. To wykonuje znamienita więk-
szość czytelników i zapewne nie czuje się źle z taką, wszak 
bardzo ogólną definicją. 

Tymczasem wystawa na pewno nie pokazywała 
w sposób spójny i przekonujący medycyny w sztuce.

Wystawa bez ryzyka złej tytulatury mogłaby być na-
zwana serią wystaw.

Mogłyby to być wystawy: pacjent w sztuce, choroba 
w sztuce, chory artysta w sztuce, ciało ( niekoniecznie cho-
re) w sztuce.  

Dodatkowo, wielu pracom wymiar medyczny nadano 
chyba na wyrost, a przynajmniej redukowanie ich do tego 
kontekstu, w opinii autora, pomniejsza ich znaczenie.

Przykłady takich nieporozumień: Skrzypce Ingres’a – 
ikoniczna fotografia Man Raya, dobrze znana wszystkim 
miłośnikom sztuki, nie tylko surrealizmu.

Co mają plecy kobiety, zabiegiem artysty zmienione 
w pudło rezonansowe skrzypiec. do medycyny? Czy tą 
analogią jest „zabieg” na ciele modelki? Jeśli tak, to każda 
kromka chleba, powstając przez jakże chirurgiczny zabieg 
krojenia jest symbolem medycyny. Ta praca nie jest je-
dyna – trawestacja, kolejna i zapewne nieostatnia, Mony 
Lisy- „Mona Lisa w ciąży” z pendantem „Mona Lisa na trze-
cim miejscu”. Yasumasa Morimura, reinterpretując klasycz-
ne dzieło, wprowadza w miejsce podobizny kobiety swój 
autoportret, podkreśla brzemienność. W drugiej z wy-
mienionych prac anatomizuje ją poprzez ukazanie płodu 
w brzemiennym ciele jak w preparacie z collegium anato-
micum. Kuratorzy podkreślają, że działania te są dyskur-
sem z dziełem Leonarda – podobno Mona Lisa jest auto-
portretem, podobno modelka była w ciąży….ok! ale jeśli 
tak, to gdzie tu miejsce na medycynę- pojawia się poprzez 
wykorzystanie konwencji preparatu anatomicznego… ja-
koś mało medycznie. Precyzując, nie jestem przekonany, 
czy sięgnięcie przez artystę po element „medycznego” 

Dobrze jeśli tekst może dać pożytek. W przypadku relacji 
z wystawy pożytkiem najoczywistszym jest zachęcenie  

czytelnika do osobistego udania się do muzeum celem samo
dzielnego zweryfikowania twierdzeń autora tekstu,  

a będąc mniej narcystycznym po prostu obejrzenie wystawy 
z implikacjami natury intelektualnej i emocjonalnej. 
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sztafażu w dziele automatycznie usprawiedliwiało wią-
zanie go z medycyną. I taka wątpliwość towarzyszyła mi 
podczas lektury wizualnej wielu prezentowanych prac.

Przykład jeszcze bardziej dobitny to praca Meret 
Oppenheim: „Szkic do zdjęcia rentgenowskiego czaszki 
M.O.”. Artystka wykorzystuje technikę rentgenogramu 
do krytycznego opracowania tematu autoportretu. Pra-
ca działa silnie, ma pewnie wymiar egzystencjalny, może 
jest nowoczesnym przedstawieniem wanitatywnym ale 
czy jest medycyną w sztuce przez fakt skorzystania z me-
dycznej technologii? Nota bene technologii nie wykorzy-
stywanej tylko w medycynie, choć  z medycyny najlepiej 
nam znanej.

Warto w tym momencie podkreślić artystyczną rangę 
dzieł –większości z nich nic nie można zarzucić, są dobre 
lub bardzo dobre ale po prostu nie budowały tematu wy-
stawy.

Zresztą to, czego nie brakowało w salach ekspozy-
cyjnych to dzieł wysokiej jakości, także tych mniej zna-
nych polskiemu odbiorcy. Tu niech przykładem będzie 
praca Nicole Tra Ba Vang, która ubiera swoje modelki 
w drugą skórę-ubranie, z którego w swoich fotografiach 
je rozbiera. I znowu mamy tu refleksję na temat ciała i jego 
roli we współczesnej kulturze wizualnej, ale co ma takie 
przedstawienie z medycyną….no chyba, że każdy akt jest 
związany z medycyną przez jej przedmiot czyli ciało czło-
wieka- nie sądzicie Państwo, że trochę to naciągane?

Z drugiej strony warstwa wizualna dzieła może nas 
zwieść również w przeciwnym kierunku. Oto bowiem 

w pracy „Painkillers” Joanna Rajkowska krytycznie zesta-
wia rzeźby narzędzi wojennej zagłady z materiałem je 
konstytuującym, którym jest biały proszek leków prze-
ciwbólowych. Błyskotliwe zestawienie, któremu nie jest 
nawet potrzebne bardziej dosłowne włączenie do serii 
„morderców” lateksowych rękawiczek i koca zakażonego 
ospą, jako reprezentantów broni biologicznej. Bez wiedzy 
o materiale, tylko rękawiczki są tropem prowadzącym do 
medycyny ale kiedy już wiemy z czego rzeźby powstały,  
to samo w połączeniu z tytułem uruchamia grę znaczeń 
i skojarzeń także z medycyną. Choć i tutaj broń do zabija-
nia bólu bardziej komentuje naszą egzystencję sensu lato, 
niż jej wymiar medyczny.

Wracając do czytelnych tematów, poza „medycyną 
w sztuce”, wiele prac odnosi się do ciała. Szczególnie silnie 
działają prace dokumentujące choroby samych artystów. 
No właśnie, silnie działają ale znowu, czy poprzez fakt por-
tretowania chorego ciała mówimy coś o medycynie, czy 
wchodzimy z nią w dyskurs, wiedząc dobrze, że to własna 
cielesność jest kluczowa dla twórców, którzy dyskutują 
z własną ułomnością i przemijaniem.

Wcześniejsze uwagi nie oznaczają, że poszukiwacze 
klasycznej prezentacji medycyny w sztuce nie odnaleź-
liby w wystawie punktów dla siebie atrakcyjnych. W kil-
ku miejscach artyści nawiązali do, być może najbardziej 
w kulturze zachodniej kojarzonego z medycyną, obrazu – 
Lekcji anatomii doktora Tulpa Rembrandta. Pamiętając, ile 
książek z zakresu medycyny ma na okładce właśnie to ba-
rokowe dzieło nie sposób nie przyznać, że przynajmniej 

Joel–Peter Witkin (ur. 1939) 
Kobieta która była ptakiem, 1990, fotografia (odbitka srebrowa)

Meret Oppenheim 
Szkic do zdjęcia rentgenowskiego czaszki M.O., 1978, fotografia
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w tym zakresie przedstawienia były medyczne. Zresztą nie 
brakowało również dzieł popychających do wspomnień  
z dzieciństwa – kto był na wycieczce szkolnej w Krakowie 
(a było pewnie wielu), ten pewnie mógł usłyszeć w bazy-
lice mariackiej opowieść przewodnika o sportretowanych 
przez Wita Stwosza współczesnych mu chorych. Oczywi-
ście celem przewodnika było wzbudzenie w znudzonej 
grupie urwisów jakiejkolwiek ciekawości… może trochę 
niezdrowej, ale chociaż takiej! Nie mogę oprzeć się wraże-
niu, że w przypadku części prac, układających się w serie 
sportretowanych medycznych defektów i operacyjnych 
pól podobna motywacja towarzyszyła kuratorom- nie-
zdrowo zaciekawić, zaciekawić za wszelką cenę.     

W tym miejscu dochodzę do nieczęstego w orga-
nizowanych w Polsce wystawach problemu – grzechu 
nadmiaru. Jeślibyście Państwo chcieli sumiennie obejrzeć 
wystawę, zajęłoby to cały dzień …a przecież nikt nie może 
cały dzień oglądać i rozumieć sztuki – to zadanie dla naj-
wybitniejszych kuratorów, krytyków, ludzi sztuki –ale nie 
dla zwykłych widzów – niedzielnych konsumentów sztu-
ki. Szczerze wierzę, że nawet najwytrwalsi nie byli w sta-
nie na raz przebrnąć przez ciąg sal- szczęśliwi mieszkańcy 
Krakowa, którzy mogli bez trudu wracać i wracać. Ja nie 
miałem tego komfortu i być może jedną z przyczyn mojej 
dezorientacji była właśnie ogromna obfitość dzieł. A nad-
miar niesie ze sobą jeszcze jedno ryzyko – ryzyko obojęt-
ności, a tej w podawaniu sztuki wywoływać nie należy 
i nie wolno. Wszak wciąż trwa walka o przekonanie mas do 

Mark Gilbert, (ur. 1984)
Chris P. I, 1999-2000, olej / płótno, 45,72 × 45,72 cm.

Bartosz Kokosiński (ur. 1984)
Choroby malarstwa,  2006, technika własna

Meret Oppenheim 
Szkic do zdjęcia rentgenowskiego czaszki M.O., 1978, fotografia

wartości sztuki współczesnej i nic nie pomoże samoświa-
domość ludzi sztuki, że kategorie estetyki normatywnej 
mają do niej ograniczone zastosowanie…. Widz patrzy 
i ocenia, kiedy się nuży – ocenia gorzej.

Nie jestem pewien, czy zrealizowanym, ale moim za-
miarem było powiedzenie, że nie zobaczyłem w Mocaku 
wystawy „medycyna w sztuce” – zobaczyłem dobre dzieła, 
w tym także te inspirowane medycyną, ale nie udało się, 
w mojej opinii, kuratorom ze zderzenia dwóch kolosów 
myśli ludzkiej – medycyny i sztuki -wykrzesać iskry uru-
chamiającej  w widzu  łańcuchową reakcję symboli, zna-
czeń, kontekstów.

A pożytek? Może taki, że kuratorzy przypomnieli 
o kolekcji Josephinum. Tu, odwrotnie niż poprzednio, 
trudno odnaleźć przeciętnemu widzowi związek muzeum 
anatomicznego ze sztuką (…bo z medycyną jak najbar-
dziej)*.Chociaż nie wszyscy adepci medycyny najlepiej 
wspominają godziny spędzone w collegium anatomi-
cum, to z pewnością warto poświęcić czas na podróż do 
Wiednia by na własne oczy obejrzeć niesamowite modele 
anatomiczne i oddać cześć  źródłom dzisiejszej wiedzy 
medycznej. 

* Na obronę kuratorów w czasach „po” wszystko może być sztuką-
…o ile tak zdecyduje artysta…a czasem kurator!  n
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Zapiski z podróży 
Perth-Sydney
Anna Tanalska - Dulęba

09. 
09. 

2015

No to ruszyła maszyna po szynach ospale.
Na początku bardzo ospale, teraz troszkę się rozpędziła, 

ale do Pendolino jej daleko; średnią prędkość podróżną ma 
mieć 85 km/h.

Jadę już trzy godziny, zostało jeszcze 62. 
Mój przedzialik jest wielkości troszkę większej szafy, 

no powiedzmy jak pół tradycyjnego przedziału. Wszyst-
ko oczywiście wygląda trochę inaczej niż w folderach albo 
w wyobrażeniach. Tapicerka trochę podniszczona, tu czy 
tam niedokręcona śrubka... Ale obsługa bardzo troskliwa 
i uprzejma. Co jakiś czas przez głośnik informują nas, gdzie 
jesteśmy i na co powinniśmy popatrzeć. Tylko okna się nie 
otwierają, czego nie lubię. A nie otwierają się, bo pociąg 
jest w pełni klimatyzowany - momentami tak skutecznie, że 
można zmarznąć.

Dostępu do internetu tu nie mam i nawet telefon nie 
wszędzie będzie działał. Będę zatem pisywać po trochu, 
a potem wszystko wyślę ciupasem.

Zjadłam już swój pierwszy kolejowy lunch, popijając 
Bloody Mary (included). Były ciepłe bułeczki z jakąś bardzo 
australijską pastą i czatnejem śliwkowym, potem bardzo 
smaczna ryba, nie mam pojęcia jaka, ale nam nieznana, 
z ryżem i czymś zielonym, a na deser deseczka serów - trzy 
rodzaje - z krakersami, połówką truskawki, figą w syropie 
i migdałami. Przy stole siedziałam z wysezonowaną austra-
lijską podróżniczką - kopalnią użytecznych informacji - i Ja-
pończykiem, który słabo mówił po angielsku, ale za to każde 
danie fotografował i był bardzo zadowolony z posiłku.

Teraz piszę, a po kolacji, koło 22, udam się na pierwszą 
z wycieczek - po Kalgoorlie.

Rano obudzi mnie steward - bo tak sobie zażyczyłam - 
i poda zieloną herbatę.

wrażenia
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2015

No i nie pojechałam wczoraj na wycieczkę po Kalgo-
orlie. Bo było już późno, ciemno, byłam śpiąca, a kiedy po-
ciąg się zatrzymał, nie widziałam żadnego peronu, i drzwi 
nie chciały się otworzyć, i w pobliżu nie było nikogo, żeby 
zapytać... To rodzaj sytuacji, w których moja nieśmiałość 
przeszkadza mi uzyskać to, na co mam ochotę. Co prawda 
ta ochota była akurat raczej średnia...

To dziwny pociąg. Zasadniczo jedzie zgodnie z rozkła-
dem, ale może się trochę albo więcej opóźnić albo przyje-
chać pół godziny wcześniej... Stoi na stacjach zazwyczaj 
dość długo, bo uzupełnia wodę, wyrzuca śmieci, a poza tym 
wysiadający, jeśli akurat są, muszą odebrać swój główny 
bagaż, który jedzie w innym wagonie. O większości rzeczy 
zawiadamiają przez megafon, ale późno wieczorem nie za-
wiadamiali, żeby nie budzić tych, co już poszli spać.

Spałam dobrze w ochłodzonym klimatyzacją wagonie, 
trochę jak w kołysce.

Widno zrobiło się wcześniej niż w Perth, bo odjecha-
liśmy już całkiem daleko na wschód, a jeszcze nie przekro-
czyliśmy linii zmiany czasu. I kiedy się podniosłam po szóstej, 
zobaczyłam orły polujące na kangura. Jeden orzeł był szcze-
gólnie wytrwały, ale i on w końcu zrezygnował. A wydawało 
się, że miał wszelkie szanse na sukces!

Jedziemy teraz najdłuższym na świecie - ponad 450 
kilometrów - odcinkiem prostej jak strzała linii kolejowej. 
Jedziemy po płaskiej jak stół pustynnej równinie, cztery razy 
większej od Belgii (poinformowano nas przez megafon), 
czyli jakieś dwa razy większej od Polski. Pozbawionej wody 
i niezamieszkanej. Tylko żółte znaczki informują, którędy 
biegnie światłowód łączności elektronicznej. Ziemia jest 
tak czerwona prawie jak w Indiach, porośnięta rzadko ni-
ską suchą roślinnością - trawy i jakieś krzaczki. Wieje wiatr. 
Wszędzie pełno wapiennych głazów, jakby je porozrzucał 
jakiś olbrzym. Kiedyś było tu morze i w tych głazach (powie-
działa wczorajsza australijska podróżniczka) można znaleźć 
skamieniałości. Za oknem ciągle przelatują jakieś paprochy 
i myślałabym, że to sadza, gdyby nie to, że nie ciągnie nas 
lokomotywa parowa. Nawiasem mówiąc, pociąg jest niesa-
mowicie długi, wagonów restauracyjnych jest 5 albo 7, idąc 
do swojego muszę minąć pięć wagonów sypialnych. Jest 
bardzo słonecznie i chyba ciepło, ale o tym się przekonam 
koło południa, kiedy pociąg się zatrzyma w Cook (właśnie 
nas poinformowano, że w Cook będziemy za dziesięć pierw-
sza, w związku z tym dla tych, którzy będą chcieli wysiąść  
i się przejść, lunch zacznie być serwowany wcześniej). Jestem 
zdecydowana tym razem znaleźć sposób, żeby wysiąść z po-
ciągu i obejrzeć miasteczko.

Spoglądam przez okno, czasem coś sfotografuję, 
pogram sobie i popiszę, i może pośpię, bo ostatnie dwie 
noce, z powodu podróżnej gorączki, spałam raczej marnie, 
a zwłaszcza krótko.

Tyle na razie.
To be continued.

wrażenia
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Na razie wiem o nim, że stałych mieszkańców jest 
CZWORO i obecnie jest to tylko stacja zajmująca się obsługą 
linii kolejowej i pociągów, a może tylko tego jednego, którym 
akurat dziś jadę ja. Kiedyś mieszkało tu więcej ludzi (200), 
była szkoła, poczta, a nawet szpital. Ale prywatyzacja i elek-
tronizacja przyniosły zmiany.

Zanim zaczęłam pisać, słuchałam (kanał 5) pociągo-
wego radia, które opowiada o rozmaitościach związanych 
z okolicami, przez które jedziemy. Dowiedziałam się, że 
w Australii jest pół miliona wielbłądów dwugarbnych - rzecz 
jasna nie endemicznych, tylko sprowadzonych kiedyś, kiedyś 
i świetnie przystosowanych do tutejszych warunków, więc 
się namnożyły i teraz można stadko zobaczyć z pociągu. 
Czekam.

W takiej ograniczonej przestrzeni, kiedy nie ma nic do 
roboty, zwraca się uwagę na rozmaite szczegóły i to jest faj-
ne. Wcale się nie nudzę, odpoczywam. To dla mnie idealna 
sytuacja, bo naprawę nie mam żadnych zadań, a czas wca-
le mi się nie dłuży. Stwierdziłam też, że choć to zasadniczo 

geriatryk, to nie jestem tu najmłodsza: widziałam trzy osoby 
młodsze ode mnie, a może nawet cztery! W tym jednego Ja-
pończyka i jednego Kanadyjczyka. Ludzie chętnie nawiązują 
rozmowy i to raczej ja mogę sprawiać wrażenie mruka. Wy-
obrażam sobie, że koło dnia trzeciego wszystko już zostanie 
powiedziane, ale na razie wygląda na to, że przynajmniej 
część osób znajduje przyjemność w towarzyskich kontak-
tach.

Teraz w radiu mówią o wężach, ale jeszcze nie wysłu-
chałam.

Pozdrawiam.
To be continued.

P.S. Stoimy; sądząc po tym, że równolegle biegną dru-
gie tory, jesteśmy na mijance i czekamy, aż coś przejedzie 
w przeciwnym kierunku.

wrażenia
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11. 
09. 

2015

Baaaardzo wolniutko dojeżdżamy do Adelajdy. Mieli-
śmy tu być o 7:15, obecnie zapowiadają ostateczne przybycie 
na 7:45. Pociąg jest własnością prywatną (firmy z Singapuru 
chyba) i wynajmuje szyny kolejowe od kolei australijskich 
i nie ma pierwszeństwa, musi więc się mieścić niejako mię-
dzy innymi pociągami i ustępować im miejsca.

Zaraz po przyjeździe są planowane dwie wycieczki i ci, 
którzy się na nie wybierają - oczywiście ja wśród nich - jedli 
małe śniadanie bardzo wcześnie, o szóstej rano - jak się oka-
zuje nie całkiem potrzebnie. A noc była krótsza, bo wczoraj 
przesunęliśmy zegarki - o półtorej godziny! - na czas Połu-
dniowej Australii. Czeka nas jeszcze przesunięcie ich o kolej-
ne pół godziny, gdy przekroczymy granicę kolejnego stanu. 
Nawiasem mówiąc mój zegarek znów odmówił przesuwa-
nia i muszę dodawać albo korzystać z komórki.

Zauważyłam, że piszę „my”. Wyraźnie zaczynam się 
czuć częścią pociągowej społeczności!

Na zewnątrz słonecznie, temperatura 12 stopni Celsjusza.

Wczoraj w Cook udało mi się wysiąść z pociągu. Teraz - 
dowiadywałam się! Robię się coraz śmielsza - też ma nie być 
trudno. Wysiadam i idę z innymi na największy targ żywno-
ściowy południowej półkuli. Napiszę potem.

No to jestem z powrotem. Pociąg przyjechał z opóź-
nieniem, ale odjechać musi o przewidzianej godzinie, więc 
wycieczka była bardzo pośpieszna. A zwiedzaliśmy targ po-
dobny do tego, który znamy z Waldkiem z Barcelony, tylko 
większy. Pod jednym olbrzymim dachem mnóstwo stoisk 
z najróżniejszą żywnością (włącznie z polskimi słodyczami 
z Wawela) i trochę nieżywnościowych oraz sporo rozmaitych 
barów. Kolory, zapachy, kształty... A, no i jeszcze poczęstunek 
(grube, małe naleśniki zwinięte wokół prażonych jabłek albo 
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dżemu, kawa, herbata), też w biegu, żeby zdążyć obiec targ. 
I degustacja przy różnych stoiskach.

Myślę, że głównie chodzi o reklamę i przyczynienie ku-
pujących sprzedawcom, bo mimo pośpiechu sporo uczest-
ników wycieczki coś kupiło. Byłam trochę zniesmaczona. 
Ale zadowolona, że mogłam pochodzić. Bo drugi wariant 
przewidywał zwiedzanie miasta w autobusie, czyli znów na 
siedząco.

Wczoraj, zgodnie z planem, wysiadłam z pociągu 
w opuszczonym miasteczku, trochę jak z westernów, tylko 
nie tak starym. Upał, pustynia, pusto, rozpadające się domy 
i cztery zamieszkane kontenery z miniogródkami.

Teraz wezmę prysznic, napiję się herbaty i chyba prze-
śpię, bo na razie bardzo chce mi się spać.

Przed nami ostatni odcinek, do Sydney.
Udało mi się nastawić zegarek, więc na razie zrezygno-

wałam z kupowania nowego.

Byłam na kawie z brandy w „salonie” (serwowali też sco-
ny, czyli miękkie słodkawe bułeczki z dżemem i śmietaną). 

W Adelajdzie wysiadło sporo podróżnych i wsiedli nowi, 
i skład się trochę zmienił. Wydaje się, że obniżyła się średnia 
wieku (trochę). Mam na ten temat swoją teoryjkę: podróż 
z Adelaidy do Sydney jest krótsza dużo niż z Perth, zatem też 
tańsza, wobec czego więcej ludzi może sobie na nią pozwolić 
lub po prostu jest gotowych wydać na nią pieniądze, nawet 
jeśli krócej je zarabiali i miewają jeszcze inne potrzeby.

A jedziemy teraz znów przez równinę - w Australii 
w ogóle gór jest raczej niewiele - tyle że zieloną i uprawną 
najwyraźniej.
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Ostatni poranek w pociągu. Zegarek znów nie chce 
się przestawić o kolejne pół godziny. Chyba jednak kupię 
nowy. Czemu takie rzeczy muszą się wydarzać w podróży?

Krajobraz się zmienił. Zielono, mokrawo, pagórki, owce, 
rzadko drzewa, a wszystko od czasu do czasu w chmurze! 
A jesteśmy nie wyżej niż jakieś 600 metrów. I jakie rozległe 
przestrzenie!

Wczoraj po południu odbyłam jeszcze jedną wyciecz-
kę, znów, niestety, w wielkim pośpiechu. Tym razem była to 
galeria sztuki jednego artysty, który w tym miasteczku - Bro-
ken Hill - mieszkał. Niektóre obrazy bardzo mi się podobały. 
Taki trochę naiwny współczesny (już nie żyje, ale zmarł nie-
samowicie bogaty dzięki swojej sztuce) Bosch czy Breughel.  

Ale największe wrażenie zrobiło miasteczko, choć oglądane 
już o zmroku. To miasteczko górnicze, a kopalnia to najwięk-
sze na świecie złoża srebra. A zarazem obecnie centrum arty-
styczne. Sam artysta był też górnikiem i kilkanaście lat prze-
pracował w kopalni. To połączenia dwóch światów pewnie 
stwarza niezwykłą atmosferę, którą ledwie mogłam odczuć, 
a może raczej wyobrazić sobie, przejeżdżając autobusem. 
Chciałabym tu jeszcze kiedyś przyjechać i pobyć parę dni.

Korytarze w pociągu są bardzo wąskie, przejścia mię-
dzy wagonami ciasne, tak że aby się wyminąć, trzeba wy-
konywać skomplikowane czasem ewolucje. Zwłaszcza gdy 
przejeżdża pociągowy wózek inwalidzki (tak!). Ale ludzie są 
to dla siebie mili, uprzejmi, zdyscyplinowani, więc wszystko 
przebiega gładko i z uśmiechem.

To już chyba ostatni mój wpis z podróży. 
Teraz na kawę z rumem!

Podróż się kończy. Z godzinę mamy być w Sydney. Szkoda. 
Mogłabym tak jechać i jechać. n

12. 09. 2015
Dobrze się bawię, spisując to wszystko, i mam nadzieję, 

że może ktoś będzie chciał przeczytać.
Jest pięknie.  

Ten przedział rozmiarem przypomina celę klasztor-
ną. Pewnie nawet od przeciętnej celi jest mniejszy. Stanowi 
dziwne połączenie ascezy - ze względu na maksymalnie eko-
nomiczne wykorzystanie miejsca - z luksusem (lampka noc-
na, umywalka itd. - w pociągu to przecież luksus, jak kiedyś 
papierowe nakładki na kibel w polskim wagonie sypialnym). 
I życie tu jest proste jak w celi, żadnych zbędnych rozprasza-
czy, bo nawet widok za oknem zmienia się rzadko. Zresztą 
wydaje mi się, że może dla innych podróżnych ten standard 
to nic takiego nadzwyczajnego, że to tylko dla mnie „taki 
luksus” jak kiedyś dla Agnieszki pociąg z Rabki. Dla mnie 

z posocjalistycznej polski. Luksus i zabytek zarazem, bo no-
woczesny na pewno nie jest. I wszystko jest w zasięgu ręki: 
nie muszę się ruszać z miejsca, żeby zgasić światło, sięgnąć 
po tablet czy książkę...

Przypominam sobie informacje o ludziach w Polsce - 
jeden emerytowany kolejarz parę lat temu, jedna studentka 
obecnie - którzy mieszkają w pociągach; on wykorzystuje 
prawo do bezpłatnych przejazdów, ona - ulgę studencką. 
W pociągu uczy się, śpi, myje, je...

Tu spotkałam ludzi, których pasją jest podróżowanie 
pociągami - wszędzie, na całym świecie. W dobie samolotów 
i Skype’a pociąg powoli staje się rzadkim hobby.  
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RELACJE
Naukowo i sportowo  

w Arłamowie
Anna Czarnecka, Maciej Kuligowski, Jolanta Klemens-Zypser

W dniach 06-08.10.2016 r. w Arłamowie odbyła się XXI 
Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Biesz-

czadzkie Dni Psychiatryczne „Pacjent trudny do terapii”. 
Organizatorem konferencji był dr n. med. Maciej Kuligow-

ski – konsultant wojewódzki ds. psychiatrii na Podkarpaciu, 
partnerem oddział podkarpacki PTP.

XXI BDP skłaniają do refleksji…
Bieszczadzkie Dni Psychiatryczne wymyślił przeszło 

20 lat temu śp. dr Rzeczycki, ordynator oddziału psy-
chiatrycznego w Rzeszowie. Początkowo była to lokal-
na, podkarpacka konferencja, a jednocześnie okazja do 
wysłuchania najlepszych wykładowców z kraju, gdyż od 
początku stawialiśmy na wysoki poziom merytoryczny. By 
pokazać różnorodność Bieszczad, konferencja zmieniała 
swoje miejsce. Były to Bystrek/k.Baligrodu, Polańczyk, Ja-
wor, Czarna, a nawet Leżajsk. W organizacji uczestniczył 
od początku oddział podkarpacki PTP. Włączały się szpi-
tale w Jarosławiu i Żurawicy z dr Ferencem jr i dr Adam-
czykiem; Oddział w Leżajsku z dr Czarnecką, ostatnio 
Podkarpackie Centrum Zdrowia Psychicznego w Prze-
myślu z dr Barketem. Od początku również BDP miało 
wsparcie ośrodków akademickich w Krakowie z prof. Szy-
musikiem i prof. Ziębą, w Lublinie z prof. Grzywą. Aktu-
alnie w komitecie naukowym jest prof. Dominika Dudek 
z CMUJ w Krakowie, prof. Janas-Kozik, prof. Andrzej Czer-
nikiewicz - patron naukowy. Dr Kuligowski jako Prezes o/
podkarpackiego PTP, a następnie Konsultant wojewódzki 
ds. psychiatrii, zajmuje się organizacją konferencji od ok. 
10 lat. Mamy stałych uczestników od lat z najdalszych za-
kątków kraju: Szczecina, Olsztyna, Jeleniej Góry, co roku 
przybywają nowi.

BDP - XXI wiek
Mimo, iż z lokalnego spotkania psychiatrów konfe-

rencja rozrosła się do rangi międzynarodowej, staramy się 
utrzymać ducha Bieszczad, jest to spotkanie dla miłośni-
ków tego uroczego zakątka naszego kraju. Również sta-
le wzrasta nam grono wykładowców, w ostatnich latach 
gościmy wykładowców z klinik od Szczecina po Kraków, 
współpracujemy z IPiN w Warszawie, swoje prace pre-
zentują również młodzi lekarze i psychoterapeuci z Pod-
karpacia. Nawiązaliśmy ponownie współpracę z Kliniką 
Psychiatrii we Lwowie i od 2 lat gościmy prof. Filza i człon-
ków jego zespołu. Dzięki współpracy umożliwiliśmy zwie-
dzanie Kliniki Psychiatrii we Lwowie oraz samego miasta. 
Wykraczamy również poza mury sal wykładowych orga-
nizując warsztaty na Tarnicy czy Połoninach. Wykraczamy 
poza granicę Podkarpacia uzyskując patronat honorowy 
Wojewody podkarpackiego i świętokrzyskiego oraz Kon-
sultanta Krajowego w dziedzinie psychiatrii, prof. Piotra 
Gałeckiego. Na konferencję zarejestrowało się ok. 550 
osób z kraju, Ukrainy, a nawet Argentyny. Wykłady pro-
wadzili m.in. Konsultant Krajowy ds. psychiatrii prof. Piotr 
Gałecki z Łodzi, Prezes PTP prof. Agata Szulc z Warszawy 
oraz przedstawiciel centrali NFZ. Tematyka trzydniowe-
go spotkania obejmowała problemy związane z eugeni-
ką, eutanazją, medycznym zastosowaniem marihuany, 
problemami prawnymi w psychiatrii, zaburzeniami de-
presyjnymi, psychozy, farmakoterapię, psychogeriatrię, 
psychiatrię dzieci i młodzieży, medycynę katastrof, uzależ-
nienia, zaburzenia z pogranicza schorzeń somatycznych 
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i psychiatrycznych, psychoterapię. Zgodnie więc z myślą 
przewodnią „Pacjent trudny do terapii”, czyli taki, którego 
problemy psychiatryczne dotykają w wielu wymiarach 
(podwójna diagnoza, współchorobowość somatyczna, 
problemy prawne, socjalne, opiekunowie, współpraca 
a raczej jej brak, dostępność najnowszych leków, interak-
cje leków – szczególnie w psychogeriatrii, itd.). 

Wykłady i warsztaty
Omówienie wszystkich warsztatów i wykładów te-

gorocznych BDP wymagałoby osobnej monografii. Tutaj 
tylko kilka wybranych fleszy. Wykład inauguracyjny ,,Od 
remisji do zdrowienia w schizofrenii – przyszłość leczenia 
przeciwpsychotycznego” wygłosił prof. Czernikiewicz. 
Autor podał definicję zdrowienia jako „stworzenie nadziei 
osobie chorej psychicznie na nadanie swemu życia no-
wego znaczenia i kreowanie na nowo swojej przyszłości”. 
Mówił o wzrastającej roli leków przeciwpsychotycznych 
w formie iniekcji długodziałających (LAI). 

Jak zawsze dużym zainteresowaniem cieszył się 
przedstawiony przez prof. Vetulaniego pogląd na ,,Zja-
wiska korzystne dla gatunku, ale podejrzane etycznie: 
eugenika, eutanazja, poligamia”. Eugenika pozytywna to 
promowanie rozrodczości ogólnej, a zwłaszcza zmierza-
jącej do powstania form lepiej przystosowanych do życia 
niż rodzice. Eugenika negatywna to metody eliminacji 
z procesu rozrodu osobników o cechach uważanych za 
szkodliwe. Wprowadzanie metod eugeniki pozytywnej do 
praktyki społecznej, to na przykład badania i szczepienia 

dzieci czy program 500+. Natomiast wdrażanie eugeniki 
negatywnej doprowadziło do takich form jak przymuso-
wa izolacja, sterylizacja, a wreszcie eksterminacja osob-
ników uznanych za nieodpowiednie. Eugenika wciąż jest 
jednak nauką, a jej obecny rozwój zmierza w kierunku eu-
geniki pozytywnej oraz selekcji nie ludzi, ale genów. Prof. 
twierdził, że eutanazja może być dobrowolna, kiedy czło-
wiek zmęczony bólem fizycznym lub psychicznym chce 
rozstać się z tym światem, a nie ma możliwości ani ochoty 
popełnić samobójstwa. Często nosi nazwę samobójstwa 
wspomaganego. Bardziej kontrowersyjna jest eutanazja 
bezwolna, najczęściej polegająca na zaprzestaniu rato-
wania życia osoby, której stan daje niewielkie szanse po-
wrotu do zdrowia, a która bez środków wspomagających 
życie nie może egzystować. Dotyczy najczęściej osób 
pozbawionych świadomości, Przykładem eutanazji bez-
wolnej jest też eutanazja dziecięca, kiedy rezygnujemy 
z utrzymywania życia dzieci, które w ocenie medycznej 
nie będą zdolne nim się cieszyć. Wreszcie eutanazja prze-
ciwwolna to uśmiercanie ludzi wbrew ich woli, wyjaśniał 
prof. Vetulani. 

Konsultant krajowy Prof. Gałecki odniósł się do za-
gadnienia ,,Czy depresja jest chorobą uleczalną” Zadawał 
pytanie, czy jeżeli popatrzymy na objawy depresji jako 
na dekompensację organizmu w odpowiedzi na szereg 
stawianych nam wymagań i ról społecznych (rodzina, pra-
ca), zmiennych osobowościowych i temperamentalnych, 
przebytych traum a także czynników biologicznych, to czy 
można mówić o skuteczności oddziaływań medycznych? 
Wg Profesora TAK. 



Zdjęcia na stronach 39-43: 
archiwum organizatorów 
konferencji.
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Prof. Dudek przedstawiła problem zaburzeń afek-
tywnych dwubiegunowych i uzależnień. 

Z kolei doniesienia na temat współchorobowości 
zaburzeń lękowych i uzależnienia od alkoholu na podsta-
wie prezentowanych przypadków, w których wystąpienie 
zaburzenia lękowego doprowadziło do uwolnienia się od 
nałogowego spożywania alkoholu zaprezentował prof. 
Filz ze Lwowa. 

„Dyssolucja a zaburzenia świadomości” to ulubiony 
rozdział psychiatrii prof. Perzyńskiego, który przedstawił 
ciekawe przypadki depresji atypowych. 

Prof. Bieńkowskiego i prof. Samochowca usłyszeli-
śmy w dialogu ,,Pacjent w kryzysie…”. Temat ten sprowo-
kował do dyskusji o samobójstwach i mechanizmie dzia-
łania leków przeciwdepresyjnych w początkowych fazach 
leczenia.

Prof. Agata Szulc omawiała ,,Depresję jako zaburze-
nie neurodegeneracyjne?” i prezentowała aktualnie bada-
nia wskazujące na występowanie zmian strukturalnych 
i funkcjonalnych w mózgach osób z depresją. 

W kolejnej sesji mogliśmy podyskutować z prof. 
Parnowskim na bardzo trudne tematy – „Depresja – jak 
leczyć, żeby nie zaszkodzić oraz trudności terapeutycz-
ne w otępieniach”. Leczenie zaburzeń w podeszłym wie-
ku stwarza wiele problemów z racji współistniejących 
schorzeń somatycznych, a dość często zdarza się, że są 
to depresje lekooporne. Zasady leczenia kładą nacisk na 
bezpieczeństwo leczenia, a dopiero w drugiej kolejności 
na efektywność. Wymaga to od lekarza dużej cierpliwości. 
Kilka scenariuszy w praktyce jest najczęstszych: pacjent, 

który jest leczony przewlekle, zgodnie ze standardami, 
lecz nie osiąga poprawy stanu psychicznego; pacjent, któ-
ry jest poddany polifarmakoterapii, kontynuowanej mimo 
występowania objawów niepożądanych oraz pacjent, do 
którego tracimy cierpliwość. W tym kontekście komunika-
cja lekarz-pacjent jest kluczowa. Pacjent zaakceptuje każ-
dą decyzję lekarza, jeśli zrozumie, na co cierpi. 

Prof. Krupka-Matuszczyk mówiła o problemach za-
burzeń seksualnych u kobiet w wieku podeszłym, o któ-
rych czasem jako lekarze zapominamy. 

Prof. Karakuła-Juchnowicz i dr Juchnowicz, przed-
stawili medyczne zastosowanie marihuany i aktualne roz-
wiązania prawne obowiązujące w różnych krajach świata. 
Podzielili się doświadczeniami z pobytu na plantacji ma-
rihuany w Anglii w związku z udziałem w badaniu nad 
wykorzystaniem marihuany w celach medycznych. Omó-
wili niektóre badadania dotyczące działania kannabidioli 
(CBD). 

Interesujący był także wykład prof. Karakuły-Juchno-
wicz na temat „Nutripsychiatrii” w którym omawiała ona 
dowody, wskazujące na konieczność uwzględniania od-
działywań dietetycznych jako integralnej części procesu 
terapeutycznego w psychiatrii. 

Prof. Krupka-Matuszczyk omówiła rolę psychiatrów 
i psychologów podczas oceny kandydatów do operacji 
bariatrycznych. 

Nie zabrakło sesji o zaburzeniach odżywiania czy 
na temat uzależnień. Dr Habrat omówił objawy zespołu 
„dysregulacji dopaminergicznej (hedonistycznej)”, (nie-
kontrolowany hazard, hyperseksualizm, kompulsywne 
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zakupy, nadmierne korzystanie z komputera/internetu, 
żarłoczność) pojawiający się po zastosowaniu terapii leka-
mi dopaminergicznymi. 

Tradycyjnie już nie zabrakło „psychiatrii lotniczej”  
Dr Macander i dr Zboralski opisywali złożoną sytuację 
awaryjną, zmuszającą pilota do katapultowania się. 

Podczas spotkania odbyła się debata na temat przy-
szłości polskiej psychiatrii prowadzona przez Konsultanta 
krajowego ds. psychiatrii prof. Gałeckiego, nową Prezes 
PTP prof. Szulc oraz przedstawiciela Centrali NFZ dr Kara-
szewskiego. W dyskusji najwięcej uwagi poświęcono pro-
gramowi pilotażowemu dotyczącemu Centrów Zdrowia 
Psychicznego, który ma ruszyć w 25 ośrodkach w 2017 r. 
ale pewności takiej jest jeszcze brak. 

W specjalnej sesji współpracy polsko-ukraińskiej 
aktywnie uczestniczył szef kliniki psychiatrii we Lwowie 
prof. Filz, dr Habrat, mgr Nazimek. Na bazie tej sesji 
podęto deklarację o zorganizowaniu konferencji pol-
sko-ukraińskiej w Przemyślu i Lwowie w 2017r., a grupa 
ponad 30 osób odwiedziła Klinikę Psychiatrii we Lwowie 
(relacja poniżej).

Nie tylko program naukowy….
Podczas konferencji odbyła się tradycyjnie licytacja 

na rzecz Fundacji Pomocy Dzieciom Przewlekle Chorym 
„jerzyk” z Przemyśla. Dzięki kreatywności dr Kuligowskie-
go oraz hojności lekarzy zebrano sporą kwotę na rzecz 

dzieci. Hitem okazała się piłka z podpisami reprezentan-
tów Adama Nawałki wylicytowana przez dr Antoniego 
Ferenca jr za 5100 zł! oraz piłka z autografami Vive Tau-
ron Kielce, zdobywców ligi mistrzów w piłce ręcznej wraz 
z pamiątkowym zdjęciem – podarowane przez Wojewodę 
Świętokrzyskiego Agatę Wojtyszek, a podarowana przez 
Ewę Lenart, Wojewodę Podkarpackiego, oryginalna lam-
pa naftowa z Podkarpacia wylicytowana odleciała do Ar-
gentyny!

W tym roku odbyły się również II Mistrzostwa Leka-
rzy Psychiatrów w tenisie ziemnym, gdzie tytuł Mistrza 
Polski obronili w swoich kategoriach Teresa Adamczyk 
oraz Maciej Kuligowski. W pozostałych kategoriach 
triumfowali dr Ksymena Urbanek, Marcin Wałecki (naj-
lepszy zawodnik), na podium stanęli również Przemysław 
Drozd, Piotr Skubis oraz Janusz Adamczyk.

Mimo zmiany 3 lata temu na luksusowe warunki Arła-
mowa, BDP to nadal klimatyczne spotkanie, bez nadmier-
nego „nadęcia” – jest czas na wykłady oraz czas na chwi-
lę wytchnienia od pracy przy ognisku z Bieszczadzkim 
Zakapiorem. Tradycją BDP były „chwile dobrej muzyki”, 
często związanej z Bieszczadami, czy piosenką poetycką 
i turystyczną. Gościliśmy min. Michała Bajora; Mikromu-
sic z Natalią Grosiak; Wolną Grupę Bukowina, Krzysztofa 
Daukszewicza, legendarne KSU. W br. reaktywowane RSC 
z muzykami z Podkarpacia, których teksty wpisywały się 
w klimat konferencji (Pralnia mózgów, Kradniesz mi moją 
duszę).
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Program specjalny - Lwów
Na koniec specjalna relacja dotycząca wycieczki do 

Lwowa. We Lwowie byłam kilka lat temu. Wtedy zwróciły 
moją uwagę drogi z ogromną ilością dziur, progów zwal-
niających oraz policji. I bardzo przyjaźni ludzie. Dzisiaj ta 
sytuacja w zakresie głównych dróg radykalnie się zmieni-
ła. Wystarczy jednak zjechać z głównej drogi i mamy po-
wrót do przeszłości, taki swoisty koloryt... Lwów – histo-
ryczny hotel George, z romantycznie skrzypiącą podłogą, 
dużymi metalowymi kluczami. Pojawiły się w samym cen-
trum Lwowa dizajnerskie restauracje, puby, bary, palenie 
kawy... do wyboru do koloru. 

I dwie niezapomniane sytuacje: pierwsza to zapro-
szenie do Kliniki Psychiatrycznej, gdzie powitał nas sam 
Pan Profesor Filz ze swoim asystentem oraz uroczą sekre-
tarką, która jak dobra mama (a chciałoby się powiedzieć, 
ale nie urazić, Babcia) ugościła nas kawą, ukraińskimi 
ciasteczkami, a przede wszystkim uśmiechem. Z dysku-
sji o stanie psychiatrii na Ukrainie nie wyłania się bogaty, 
nowoczesny obraz, za mało pieniędzy, za mało wspar-
cia władz. Na dobę hospitalizacji 1 pacjenta na leki jest 
przeznaczany równoważnik 12 centów, a na całodzienne 
wyżywienie 30 centów. Około połowa z 1400 pacjentów 
szpitala psychiatrycznego to stali rezydenci. Z rozmowy 
odnosi się wrażenie, że tylko samozaparcie lekarzy, ludz-
kie uczucia, powodują, że osoby chore psychicznie mają 
swój kąt. Mają ciepło, sucho, mają zrozumienie swojej sy-
tuacji. Niestety, nie mogą liczyć na farmakoterapię na ak-
tualnym światowym poziomie. Bo co można zrobić za 12 

centów? Ale sami wiemy, że często bardziej liczy się serce, 
życzliwość i zrozumienie niż pigułka. Owszem, byłoby ide-
alnie, aby było jedno i drugie, ale... Jeżeli kogoś lub jego 
rodzinę stać na nowoczesne leki, to otrzymuje receptę 
od lekarza, realizuje ją w aptece i przynosi nowoczesne 
leki do szpitala dedykowane temu jednemu choremu. 
W rozmowie wyczuwało się ogromny głód bezpośrednich 
kontaktów pomiędzy pracownikami Kliniki a lekarzami 
z Polski. My też jeszcze niedawno byliśmy w podobnej 
sytuacji. Pan Profesor wraz ze współpracownikami opro-
wadził nas po reprezentacyjnej części Kliniki – sali wykła-
dowej, pamiętającej wystrojem początek XX wieku (uro-
kliwe), kaplicy (małe dzieło sztuki) oraz małym muzeum 
historii psychiatrii z umieszczonym w gablocie pięknym 
kaftanem bezpieczeństwa, ze skórzanym zapięciem. Te-
raz tak eleganckich już nie produkują. Zachwyca dbałość 
o tradycję, historię. Kompleks szpitalny przypomina nasze 
kompleksy np. w Rybniku, Lublińcu. Stare budynki poło-
żone w pięknym parku. 

Druga sytuacja to nocny spacer po Lwowie, praw-
dziwie magiczne przeżycie. Byłam w wielu miejscach na 
świecie, ale to, co zobaczyłam naprawdę mnie zachwyci-
ło. Przewodniczka przebrana w suknię i nakrycie głowy 
z XIX wieku, chodząca z lampą naftową, prowadziła nas 
po ciemku w różne zaułki Lwowa. Od czasu do czasu, gdy 
przekraczaliśmy bramy miasta, dołączał do nas strażnik 
miejski, również w stroju z epoki. Różnorodność kultur 
i narodowości na niewielkim terenie. n



44 PSYCHIATRA/PISMO dla praktyków/zima 2016

RELACJE
VI Warszawskie 
Sympozjum 
Psychiatryczne 
„Granice”
Monika Michalak

Definiowanie 
nowych  
wyzwań
Janina Sonik

W dniach 4-5 listopada 2016 r. w Instytucie Psychiatrii 
i Neurologii odbyło się VI Warszawskie Sympozjum Psychia-
tryczne organizowane przez Kwartalnik „Psychiatra”, Oddział 
Warszawski PTP oraz Klinikę Psychiatrii Sądowej IPiN.

Zaproszono wielu znakomitych wykładowców z różnych 
ośrodków. Program sympozjum od samego początku wydawał 
się bardzo ciekawy, dotykał problemów zdrowia psychiczne-
go, terapii, ale przede wszystkim koncentrował się na szeroko 
rozumianych granicach w stawianiu rozpoznań, diagnostyce 
i stosowanym leczeniu. 

Pierwszego dnia poruszane były różnorodne tematy, od 
kierunku rozwoju współczesnej psychiatrii i oczekiwań wo-
bec niej, barier i ograniczeń w dokonywaniu zmian leżących 
po stronie samych psychiatrów (ciekawy wykład Marka Balic-
kiego), przez problemy, które mogą pojawić się w kontakcie 
terapeutycznym, aż do trudności w diagnozowaniu choroby 
afektywnej dwubiegunowej. Zapadnie w pamięć wstrząsające 
wspomnienie chorych, którzy zginęli w czasie pożaru w Górnej 
Grupie k. Świecia, które przywołał prof. Wciórka na początku 
swojego wykładu o potrzebie zmian w psychiatrii. 

Honorowy wykład imienia profesora Jana Mazurkiewicza 
wygłosiła profesor Irena Namysłowska, która mówiła o trans-
generacyjnym przekazie traumy. Podczas ostatniej sesji tego 
dnia odbył się pokaz filmu uhonorowanego Złotym Lajkoni-
kiem 2016 pt. „Ikona” oraz dyskusja z reżyserem. Dokument 
ten przedstawia portret pacjentek prowincjonalnego szpitala 
psychiatrycznego na Syberii.

Drugi dzień sympozjum dotyczył głównie psychogeriatrii, 
można było dowiedzieć się m.in. o granicach starości i różnico-
waniu smutku i depresji. Ostatnia sesja Sympozjum dotyczyła 
głównie problemów diagnostycznych, polegających na tym, 
w którym momencie rozpoznawać m.in. uzależnienie od alko-
holu, zaburzenia seksualne czy zaburzenia osobowości. 

Podsumowując, sympozjum okazało się bardzo ciekawe. 
Bogaty program odzwierciedlał różne problemy w psychiatrii, 
ale była to również sposobność do spotkania się szerszego 
grona psychologów, lekarzy psychiatrów i autorytetów tych 
dziedzin. Warto zatem czekać na kolejne edycje Warszawskie-
go Sympozjum Psychiatrycznego, najbliższa za rok. n

Trudno powiedzieć, komu wybór hasła przewodniego 
warszawskiego sympozjum psychiatrycznego – „Granice” – 
najbardziej się przysłużył. Czy organizatorom, którzy ułożyli 
ciekawy program, czy wykładowcom, których ono inspirowa-
ło? A może publiczności?

W każdym razie, w świecie, gdzie mimo nadmiaru infor-
macji dyskutuje się za mało, to był wybór znakomity.

Miałam poczucie, że na forum zostały poruszone kwestie 
i zadane pytania, na które w dużej mierze większość z nas od-
powiada sobie sama, nie zawsze wiedząc, czy zmierza w do-
brym kierunku. Modelowy uczestnik sympozjum – odbiorca 
alfa to psychiatra, który pracując w państwowej służbie zdro-
wia, całe życie słyszy o zbliżającej się zmianie (centra zdrowia 
psychicznego, ograniczenie ilość łóżek szpitalnych, itd.), zna to 
głównie z prezentacji w power poincie, więc ciężko mu zwi-
zualizować swoje przyszłe miejsce w zmienionym systemie. 
A po latach dochodzi do wniosku, że „może i nie jest dobrze, 
ale znajomo”. Prof. Wciórka nazywał to „neofobią”. No więc, 
gdzie leży granica odpowiedzialności za istniejący status quo, 
czy winę ponoszą tylko nieudolni ministrowie? W którymś 
momencie ten zepsuty system wciąga przykładowego dr X 
w chocholi taniec.  

Wracając do naszego modelowego uczestnika sympo-
zjum: Doktor X pyta o granice odpowiedzialności za pacjenta: 
Ile protekcjonalizmu jest za dużo? Ile autorytaryzmu jest za 
dużo? Wreszcie, jaki kontakt terapeutyczny jest tym dobrym 
kontaktem? Świat, a właściwie „globalna wioska”, w której pra-
cujemy, jest w trakcie ciągłych przetwarzań i często nam – psy-
chiatrom zadaje się pytania o to, gdzie są granice płci, starości 
i różnie rozumianej odpowiedzialności? 

A w gruncie rzeczy – skąd my to mamy wiedzieć?

Tylko nieustanny obieg myśli może być pomocą. W prze-
ciwnym razie stajemy się bezbronni w definiowaniu nowych 
wyzwań. n

Refleksje uczestników:



45PSYCHIATRA/PISMO dla praktyków/ZIMA 2016

relacje

Paradoks granicy
Michał Marciniak (SKN)

Uśmiech starszej pani
Patrycja Piasecka (SKN)

Na VI Warszawskie Sympozjum Psychiatryczne pt. „Gra-
nice” przybyłem razem z grupą kolegów z Psychiatrycznego 
Studenckiego Koła Naukowego, działającego przy Warszaw-
skim Uniwersytecie Medycznym. Pojęcie psychiatrycznych 
granic zostało podczas Sympozjum omówione bardzo dokład-
nie. Poruszane były tematy granic w psychoterapii, farmakote-
rapii, kontaktu z pacjentem, kontaktu z lekarzem, możliwości 
diagnostycznych. I było to niezwykle cenne poruszenie. Skądi-
nąd wiadomo, że pierwszym krokiem do przekroczenia barier, 
granic możliwości, musi być bardzo precyzyjne zdefiniowanie 
owej granicy. Analogicznie, aby do przekroczenia pewnych 
granic, dogmatów nie dopuścić, to należy je bardzo precyzyj-
nie określić. To niezwykle ważne, ponieważ żyjemy w czasach, 
kiedy brakuje w naszej przestrzeni publicznej i społecznej 
twardego stanowiska, jasnych kierunków dialogu, wyrazistych 
charakterów i nienaruszalnych wartości. Niezwykle ważne 
w tym względzie jest określenie granic. 

Z sympozjum wynoszę refleksję na temat co najmniej 
podwójnego paradoksu granicy. Z jednej strony, tak jak w po-
ruszanym temacie relacji lekarz-pacjent, pewnych norm prze-
kroczyć absolutnie nie można, bo doszłoby do złamania etyki 
zawodowej. Z drugiej, koniecznie musimy sobie uświadomić 
granice, jakie narzuca Polski System Zdrowotny. Uświadomić 
po to, aby wdrażać pomysły go usprawniające. Drugi paradoks 
jest taki, że postawienie granicy wcale nie ogranicza wolności, 
a raczej definiuje przestrzeń, w jakiej swobodnie będą poru-
szali się zarówno lekarz, jak i pacjent, a to chyba najważniejsze. 
Dziękuję Organizatorom Sympozjum i Prelegentom za wiele 
myśli, które zrodziło się w mojej głowie. n

Pierwsza sobota listopada przywitała mnie chłodnym 
wiatrem, który nie zachęcał do spacerów. Jednak wiedziałam, 
że warto opatulić się ciepłym szalikiem i wziąć udział w dru-
gim dniu VI Warszawskiego Sympozjum Psychiatrycznego 
„Granice”. Każdy z wykładów pozostawił po sobie coś warto-
ściowego, skłonił do refleksji i na pewno będzie materiałem do 
budowy mojego przyszłego lekarskiego życia.

Sesja, która najbardziej mnie zaciekawiła, dotyczyła psy-
chogeriatrii. Wzruszyło mnie zdjęcie starszej pani na tarasie, 
która ze słonecznym uśmiechem, w kolorowej koszuli, czyta 
magazyn „Charaktery”. Ucieszyłam się, że można wykryć i le-
czyć chorobę Alzheimera zanim objawy zawładną życiem pa-
cjenta. Zapamiętałam, że majaczenie może być początkiem 
otępienia oraz, że dla starszego pacjenta, to nie leki, a zainte-
resowanie bliskich i kontakt z otoczeniem są rdzeniem terapii. 
Zdałam sobie sprawę, że często zapominamy o tym, że smutek 
nie jest nieodłącznym elementem życia wiekowego pacjenta. 
Niestety, za mało jest w naszej codzienności miejsca dla osób 
starszych. Za rzadko poświęcamy im swój czas i w konsekwen-
cji są przede wszystkim bardzo osamotnieni.

Żałuję, że nie każda seniorka może zostać sfotografowana 
z taką radością na twarzy, którą widziałam na zdjęciu podczas 
pierwszego wykładu. Mam nadzieję, że już jako lekarz, będę 
potrafiła pielęgnować u swoich pacjentów ten uśmiech, któ-
rym każdy starszy człowiek mógłby nas obdarzać. n

Wśród uczestników Sympozjum znalazła się liczna delegacja Studenckiego Koła 
Naukowego działającego przy Klinice i Katedrze Psychiatrii na Wydziale Lekarskim 
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Oto refleksje najmłodszych „potencjalnych” 
psychiatrów… 
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z Jerzym Samochowcem
i Przemysławem Bieńkowskim
Rozmawia tomasz Szafrański

Tomasz Szafrański: W serii Biblio-
teka Psychiatrii Polskiej ukazało się 
właśnie tłumaczenie wybranych wy-
tycznych Europejskiego Towarzystwa 
Psychiatrycznego, wraz z komentarzem 
polskich specjalistów – skąd wzięła się 
ta idea?

Jerzy Samochowiec: W Zarządzie 
Europejskiego Towarzystwa Psychia-
trycznego, którego jestem członkiem, 
powstał taki pomysł, żeby regularnie na 
łamach European Psychiatry publikować 
rekomendacje oparte na najnowszych 
danych z piśmiennictwa. W przypadku 

wszystkich rekomendacji istotny pro-
blem stanowi ich implementacja, do-
stępność dla możliwie szerokiego kręgu 
lekarzy praktyków. Psychiatrzy w Polsce 
nie mają często czasu, aby czytać pisma 
fachowe w języku angielskim, wobec 
tego przetłumaczenie tego na język 
polski wydawało się najbardziej słuszną 
decyzją. 

Przemysław Bieńkowski: Wtrącił-
bym tylko, że to nie są „standardy”, że to 
raczej rekomendacje postępowania. Jak 
zauważyłem, EPA stroni od podejścia: 

„jesteśmy demiurgami i kształtujemy 
politykę” – to są zalecenia dla świata me-
dycznego, dotyczące konkretnych zasad 
rozpoznawania i leczenia. 

TSz: Jakie były kryteria wyboru, co 
zostanie przetłumaczone?

JS: Postanowiliśmy z prof. Bieńkow-
skim z Zarządem PTP wybrać takie zale-
cenia, które wydawały nam się najbar-
dziej znaczące pod kątem ich znaczenia, 
ale też „naszego rynku”, a więc rozpozna-
wanie, diagnoza i leczenie pierwszych 
epizodów psychotycznych, bo to jest te-
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ARIPILEK, (Aripiprazolum) tabletki. Skład jakościowy i ilościowy – jedna tabletka zawiera 5mg, 10mg, 15mg, 30 mg arypiprazolu oraz laktozę jednowodną w ilości odpowiednio: 50,58 mg, 101,16 mg, 151,74 mg ,303,48 mg w tabletce. Wskazania 
do stosowania: ARIPILEK jest wskazany do leczenia schizofrenii u dorosłych i u młodzieży w wieku 15 lat i starszej. ARIPILEK jest wskazany w leczeniu epizodów maniakalnych o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego w przebiegu zaburzenia afektywnego 
dwubiegunowego typu I oraz w zapobieganiu nowym epizodom maniakalnym u dorosłych, u których występują głównie epizody maniakalne i którzy odpowiadają na leczenie arypiprazolem. ARIPILEK jest wskazany w leczeniu epizodów maniakalnych 
o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego w przebiegu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego typu I u młodzieży w wieku 13 lat i starszej, w leczeniu trwającym do 12 tygodni. Dawkowanie i sposób podawania Dawkowanie: Dorośli:Schizofrenia: 
zalecana dawka początkowa produktu ARIPILEK to 10 lub 15 mg na dobę z dawką podtrzymującą 15 mg na dobę. Produkt leczniczy należy podawać raz na dobę o stałej porze, niezależnie od posiłków. ARIPILEK jest skuteczny w dawkach od 10 do 30 mg 
na dobę. Chociaż nie potwierdzono większej skuteczności dawek większych niż dawka dobowa 15 mg, jednak u poszczególnych pacjentów większa dawka może być korzystna. Maksymalna dawka dobowa nie może być większa niż 30 mg. Epizody 
maniakalne w zaburzeniu afektywnym dwubiegunowym typu I: zalecana dawka początkowa to 15 mg arypiprazolu podawanego w schemacie raz na dobę, niezależnie od posiłków jako monoterapia lub w leczeniu skojarzonym. U niektórych pacjentów 
może być korzystne zastosowanie większej dawki. Maksymalna dawka dobowa nie może być większa niż 30 mg. Zapobieganie nawrotom epizodów maniakalnych w zaburzeniu afektywnym dwubiegunowym typu I: w celu zapobiegania nawrotom epizodów 
maniakalnych u pacjentów, którzy stosują arypiprazol w monoterapii lub w terapii skojarzonej, należy kontynuować leczenie stosując ustaloną dawkę. Dostosowanie dawki dobowej, w tym jej zmniejszenie, należy rozważyć na podstawie stanu klinicznego. 
Dzieci i młodzież: Schizofrenia u młodzieży w wieku 15 lat i starszej: zalecana dawka produktu ARIPILEK, to 10 mg na dobę podawane w schemacie raz na dobę, niezależnie od posiłków. Leczenie powinno być rozpoczęte od dawki 2 mg przez 2 dni, 
stopniowo zwiększanej do 5 mg przez kolejne 2 dni, aż do osiągnięcia zalecanej dawki dobowej wynoszącej 10 mg. W przypadkach gdzie zwiększenie dawki jest właściwe, kolejne zwiększone dawki należy podawać, należy podawać kolejne dawki 
zwiększone jednorazowo o 5 mg, nie przekraczając maksymalnej dawki dobowej 30 mg. ARIPILEK jest skuteczny w przedziale dawek od 10 do 30 mg na dobę. Nie wykazano większej skuteczności dla dawek dobowych większych niż 10 mg, chociaż 
poszczególni pacjenci mogą odnieść korzyść z zastosowania większych dawek. ARIPILEK nie jest zalecany do stosowania u pacjentów ze schizofrenią w wieku poniżej 15 lat, z powodu braku wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania 
i skuteczności. Epizody maniakalne w zaburzeniu afektywnym dwubiegunowym typu I u młodzieży w wieku 13 lat i starszej: zalecana dawka produktu ARIPILEK to 10 mg na dobę, podawana w schemacie raz na dobę, niezależnie od posiłków. Leczenie 
należy rozpocząć od dawki 2 mg przez 2 dni, stopniowo zwiększyć do 5 mg przez kolejne 2 dni, aż do osiągnięcia zalecanej dawki dobowej wynoszącej 10 mg. Czas trwania leczenia powinien być możliwie najkrótszy konieczny do uzyskania kontroli objawów 
i nie może być dłuższy niż 12 tygodni. Nie wykazano większej skuteczności leczenia po zastosowaniu dawek dobowych większych niż 10 mg, a dawka dobowa wynosząca 30 mg jest związana ze znacząco większą częstością występowania istotnych działań 
niepożądanych, włączając zdarzenia związane z objawami pozapiramidowymi (ang. EPS), senność, zmęczenie oraz zwiększenie masy ciała. Z tego powodu dawki większe niż 10 mg na dobę należy stosować tylko w wyjątkowych przypadkach oraz 
z zachowaniem ścisłej kontroli klinicznej. Młodsi pacjenci są narażeni na zwiększone ryzyko działań niepożądanych związanych z arypiprazolem. Z tego powodu produkt ARIPILEK nie jest zalecany do stosowania u pacjentów w wieku poniżej 13 lat. 
Drażliwość związana z zaburzeniami autystycznymi: nie określono dotychczas bezpieczeństwa stosowania i skuteczności produktu ARIPILEK u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat. Nie jest możliwe przedstawienie zaleceń dotyczących dawkowania. 
Tiki związane z zespołem Tourette’a: nie określono dotychczas bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności produktu leczniczego ARIPILEK u dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat. Brak zaleceń dotyczących dawkowania. Pacjenci z zaburzeniami 
czynności wątroby Nie ma konieczności modyfi kacji dawki u osób z zaburzeniami czynności wątroby o nasileniu lekkim do umiarkowanego. Nie ma wystarczających danych do ustalenia dawkowania u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby. W tej 
grupie pacjentów należy ostrożnie ustalać dawkowanie. Niemniej jednak, w grupie pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby najwyższą dawkę dobową 30 mg należy stosować ze szczególną ostrożnością. Pacjenci z zaburzeniami czynności 
nerek Nie ma konieczności modyfi kacji dawki u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Pacjenci w podeszłym wieku Skuteczność produktu ARIPILEK w leczeniu schizofrenii i w zaburzeniu afektywnym dwubiegunowym typu I nie została zbadana 
u pacjentów w wieku 65 lat i starszych. Jednak z powodu większej wrażliwości tych pacjentów, należy rozważyć zastosowanie mniejszej dawki początkowej, jeśli pozwalają na to okoliczności kliniczne. Płeć Nie ma konieczności modyfi kacji dawek produktu 
leczniczego w zależności od płci. Palacze tytoniu Nie ma konieczności modyfi kacji dawek u palaczy. Dostosowanie dawki z powodu interakcji Dawkę arypiprazolu należy zmniejszyć w przypadku równoczesnego podawania środka o silnym działaniu 
hamującym w stosunku do cytochromu CYP3A4 lub CYP2D6. Po zakończeniu jednoczesnego stosowania inhibitora CYP3A4 lub CYP2D6 należy z kolei zwiększyć dawkę arypiprazolu. Dawkę arypiprazolu należy zwiększyć w przypadku równoczesnego 
podawania leków silnie indukujących CYP3A4. Po odstawieniu leku indukującego CYP3A4, dawkę arypiprazolu należy ponownie zmniejszyć do zalecanej. Sposób podawania Produkt leczniczy ARIPILEK, tabletki jest przeznaczony do stosowania doustnego. 
Przeciwwskazania Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania Podczas leczenia przeciwpsychotycznego kliniczna poprawa stanu pacjenta 
może nastąpić w ciągu kilku dni do kilku tygodni. Przez cały ten czas pacjent powinien pozostawać pod ścisłą obserwacją. Prawdopodobieństwo podjęcia próby samobójczej Występowanie zachowań samobójczych jest związane z chorobami psychicznych 
oraz zaburzeniami nastroju i w niektórych przypadkach było zgłaszane wkrótce po rozpoczęciu lub zmianie leczenia przeciwpsychotycznego, w tym leczenia arypiprazolem . Leczenie przeciwpsychotyczne pacjentów wysokiego ryzyka powinno odbywać się 
pod ścisłym nadzorem. Wyniki badania epidemiologicznego wskazywały, że u dorosłych pacjentów ze schizofrenią lub zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym nie ma zwiększonego ryzyka samobójstwa po zastosowaniu arypiprazolu w porównaniu 
z innymi lekami przeciwpsychotycznymi. Dane dotyczące populacji dzieci i młodzieży są niewystarczające, aby ocenić to ryzyko u młodszych pacjentów (poniżej 18 lat), jednak istnieją dowody, że dla atypowych leków przeciwpsychotycznych, w tym dla 
arypiprazolu ryzyko samobójstwa utrzymuje się po pierwszych 4 tygodniach leczenia. Zaburzenia sercowo-naczyniowe Arypiprazol należy stosować ostrożnie u pacjentów z chorobą sercowo-naczyniową (zawał mięśnia sercowego lub choroba niedokrwienna 
w wywiadzie, niewydolność serca lub zaburzenia przewodzenia), chorobą naczyń mózgu, w stanach predysponujących do niedociśnienia (odwodnienie, zmniejszenie objętości krwi krążącej i leczenie przeciwnadciśnieniowymi produktami leczniczymi) lub 
nadciśnienia tętniczego, w tym postępującego lub złośliwego. Po zastosowaniu lekówp rzeciwpsychotycznych obserwowano przypadki żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (VTE – ang. venous thromboembolism). Ponieważ u pacjentów leczonych lekami 
przeciwpsychotycznymi często występują nabyte czynniki ryzyka VTE, należy zidentyfi kować wszystkie możliwe czynniki ryzyka VTE przed rozpoczęciem oraz w czasie leczenia produktem leczniczym ARIPILEK i wdrożyć odpowiednie środki zapobiegawcze. 
Zaburzenia przewodzenia W badaniach klinicznych arypiprazolu częstość występowania wydłużenia odstępu QT była porównywalna ze stwierdzaną w grupie placebo. Tak jak w przypadku innych leków przeciwpsychotycznych arypiprazol należy ostrożnie 
stosować u pacjentów z wydłużeniem odstępu QT w wywiadzie rodzinnym. Późne dyskinezy W badaniach klinicznych trwających nie dłużej niż rok w trakcie leczenia arypiprazolem zgłaszano niezbyt częste przypadki dyskinez wymagające interwencji. Jeśli 
objawy przedmiotowe lub podmiotowe późnych dyskinez wystąpią u pacjentów leczonych produktem ARIPILEK, należy rozważyć zmniejszenie dawki lub odstawienie leku. Objawy takie mogą czasowo nasilić się lub nawet wystąpić dopiero po odstawieniu 
produktu leczniczego. Inne objawy pozapiramidowe W pediatrycznych badaniach klinicznych z zastosowaniem arypiprazolu obserwowano akatyzję oraz parkinsonizm. Jeśli u pacjenta przyjmującego produkt leczniczy ARIPILEK wystąpią objawy przedmiotowe 
i podmiotowe innych zaburzeń pozapiramidowych, należy rozważyć zmniejszenie dawki oraz wprowadzenie ścisłej kontroli klinicznej. Złośliwy Zespół Neuroleptyczny (NMS) NMS jest potencjalnie śmiertelnym zespołem objawów, które mogą wystąpić 
w związku z podawaniem leków przeciwpsychotycznych. W badaniach klinicznych, odnotowano rzadkie przypadki NMS w czasie leczenia arypiprazolem. Klinicznymi objawami NMS są bardzo wysoka gorączka, sztywność mięśni, zaburzenia świadomości 
oraz objawy niestabilności autonomicznego układu nerwowego (nieregularne tętno i wahania ciśnienia krwi, częstoskurcz, obfi te pocenie się oraz zaburzenia rytmu serca). Mogą wystąpić także objawy dodatkowe, takie jak: zwiększenie aktywności 
fosfokinazy kreatynowej, mioglobinuria (rabdomioliza) oraz ostra niewydolność nerek. Jednakże, obserwowano także zwiększenie aktywności fosfokinazy kreatynowej i rabdomiolizę, niekoniecznie związane z NMS. Jeśli wystąpiły wyżej wymienione objawy 
podmiotowe lub przedmiotowe świadczące o NMS, bądź niewyjaśnionego pochodzenia wysoka gorączka, bez innych objawów NMS, należy przerwać leczenie każdym przeciwpsychotycznym produktem leczniczym, w tym także produktem ARIPILEK. 
Drgawki W badaniach klinicznych odnotowano niezbyt częste przypadki napadów drgawek w czasie leczenia arypiprazolem. Z tego powodu arypiprazol należy stosować z zachowaniem ostrożności u pacjentów, u których w przeszłości występowały napady 
drgawek lub, u których występują choroby wiążące się ze zwiększoną skłonnością do takich napadów. Pacjenci w podeszłym wieku z psychozą związaną z demencją: Zwiększona śmiertelność W trzech badaniach kontrolowanych placebo (n= 938, średnia 
wieku: 82,4; zakres: 56-99 lat), u pacjentów w podeszłym wieku z psychozą związaną z chorobą Alzheimera, leczonych arypiprazolem, występowało zwiększone ryzyko zgonu w porównaniu z grupą otrzymującą placebo. Częstość zgonów u pacjentów 
leczonych arypiprazolem wynosiła 3,5% w porównaniu do 1,7% w grupie placebo. Chociaż przyczyny zgonów były zróżnicowane to większość zgonów wydawała się być związana albo z chorobami układu krążenia (np. niewydolność serca, nagłe zgony) 
albo z  chorobami infekcyjnymi (np. zapalenie płuc). Działania niepożądane dotyczące krążenia mózgowego U pacjentów w  tych samych badaniach odnotowano działania niepożądane dotyczące krążenia mózgowego (np. udar, przejściowe napady 
niedokrwienia), w  tym o przebiegu zakończonym zgonem (średnia wieku: 84 lata; zakres 78-88 lat). Ogólnie w  tych badaniach 1,3% wszystkich pacjentów leczonych arypiprazolem zgłaszało działania niepożądane dotyczące krążenia mózgowego 
w porównaniu do 0,6% pacjentów otrzymujących placebo. Różnica ta nie była istotna statystycznie. Jednakże w jednym z tych badań z zastosowaniem ustalonego dawkowania u pacjentów leczonych arypiprazolem występowała jednak istotna zależność 
odpowiedzi od dawki dla działań niepożądanych dotyczących krążenia mózgowego. ARIPILEK nie jest wskazany w leczeniu psychoz związanych z demencją. Hiperglikemia i cukrzyca U pacjentów leczonych atypowymi środkami przeciwpsychotycznymi, 
w tym arypiprazolem, opisywano hiperglikemię, w niektórych przypadkach bardzo wysoką z kwasicą ketonową albo śpiączką hiperosmotyczną lub zgonem. Czynnikami ryzyka, które mogą predysponować pacjenta do wystąpienia ciężkich powikłań, są 
otyłość i cukrzyca w wywiadzie rodzinnym. W badaniach klinicznych z arypiprazolem nie było istotnych różnic w częstości występowania działań niepożądanych związanych z hiperglikemią (w tym cukrzycy) ani nieprawidłowych wartości laboratoryjnych 
stężenia glukozy w porównaniu do placebo. Nie jest dostępna dokładna ocena ryzyka wystąpienia działań niepożądanych związanych z hiperglikemią, która pozwalałaby na dokonanie bezpośredniego porównania leczenia produktem leczniczym ARIPILEK 
i innymi atypowymi lekami przeciwpsychotycznymi. Pacjenci leczeni jakimkolwiek lekiem przeciwpsychotycznym, włącznie z produktem leczniczym ARIPILEK, powinni być obserwowani czy nie występują u nich objawy podmiotowe i przedmiotowe związane 
z hiperglikemią (takie jak nadmierne pragnienie, wielomocz, nadmierny apetyt i osłabienie). Pacjenci z cukrzycą lub z czynnikami ryzyka wystąpienia cukrzycy powinni być regularnie monitorowani w celu sprawdzenia pogorszenia kontroli glikemii. 
Nadwrażliwość Tak jak w przypadku innych produktów leczniczych, po zastosowaniu arypiprazolu, mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości z objawami uczulenia. Zwiększenie masy ciała Obserwowane u pacjentów ze schizofrenią i zaburzeniem afektywnym 
dwubiegunowym zwiększenie masy ciała jest zwykle spowodowane współistniejącymi chorobami, stosowaniem leków przeciwpsychotycznych o których wiadomo, że powodują zwiększenie masy ciała, niewłaściwym stylem życia i może prowadzić do 
ciężkich powikłań. Po wprowadzeniu referencyjnego produktu leczniczego do obrotu obserwowano zwiększenie masy ciała u pacjentów otrzymujących arypiprazol. Jeśli występowało, to zwykle w przypadku pacjentów z istotnymi czynnikami ryzyka, takimi 
jak: cukrzyca, zaburzenia tarczycy lub gruczolak przysadki w wywiadzie. W badaniach klinicznych arypiprazol nie powodował klinicznie istotnego zwiększenia masy ciała u dorosłych. W badaniach klinicznych z udziałem młodzieży z epizodem manii 
w przebiegu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego wykazano, że stosowanie arypiprazolu ma związek ze zwiększeniem masy ciała po 4 tygodniach leczenia. U młodzieży z zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym należy kontrolować przyrost masy 
ciała. Jeśli przyrost masy ciała jest znaczący klinicznie należy rozważyć zmniejszenie dawki. Dysfagia Zaburzenia kurczliwości mięśniówki przełyku i aspiracja są związane z  leczeniem przeciwpsychotycznym, w tym produktem leczniczym ARIPILEK. 
Arypiprazol i inne przeciwpsychotyczne substancje czynne należy stosować ostrożnie u pacjentów z ryzykiem wystąpienia zachłystowego zapalenia płuc. Patologiczne uzależnienie od hazardu Po wprowadzeniu referencyjnego produktu leczniczego do 
obrotu, u pacjentów przyjmujących arypiprazol notowano przypadki patologicznego uzależnienia od hazardu, niezależnie od tego, czy ci pacjenci w przeszłości uprawiali hazard czy nie. Pacjenci, którzy w przeszłości byli uzależnieni od hazardu mogą być 
narażeni na większe ryzyko wystąpienia tego działania niepożądanego i należy ich szczególnie uważnie monitorować Laktoza Tabletki ARIPILEK zawierają laktozę. Pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu 
Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni stosować tego produktu leczniczego. Pacjenci ze współistniejącym ADHD Pomimo wysokiej częstości współistnienia zaburzenia afektywnego dwubiegunowego typu I oraz zespołu ADHD, 
dane dotyczące bezpieczeństwa jednoczesnego stosowania produktu ARIPILEK oraz stymulantów są bardzo ograniczone; dlatego też należy zachować wyjątkową ostrożność w razie podawania tych produktów jednocześnie. Działania niepożądane 
Podsumowanie profi lu bezpieczeństwa Najczęściej notowanymi działaniami niepożądanymi w kontrolowanych placebo badaniach są akatyzja i nudności, każde występujące częściej niż u 3% pacjentów leczonych arypiprazolem podawanym doustnie. 
Poniższe działania niepożądane wystąpiły częściej (≥ 1/100) niż w przypadku placebo, bądź zostały zakwalifi kowane jako potencjalnie istotne działania niepożądane (*). Częstość występowania wymienioną poniżej określono według następujących ustaleń: 
często (≥ 1/100 do < 1/10) i  niezbyt często (≥ 1/1  000 do < 1/100). Zaburzenia endokrynologiczne: Niezbyt często: hiperprolaktynemia. Zaburzenia psychiczne: Często: niepokój, zwłaszcza ruchowy, bezsenność, lęk Niezbyt często: depresja*, 
hiperseksualność. Zaburzenia układu nerwowego: Często: zaburzenia pozapiramidowe, akatyzja, drżenie, zawroty głowy, senność, uspokojenie, bóle głowy. Zaburzenia oka: Często: nieostre widzenie, podwójne widzenie. Zaburzenia serca: Niezbyt często: 
tachykardia*. Zaburzenia naczyniowe: Niezbyt często: ortostatyczne spadki ciśnienia krwi*. Zaburzenia żołądka i jelit: Często: niestrawność, wymioty, nudności, zaparcia, zwiększone wydzielanie śliny. Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: Często: 
zmęczenie. Opis wybranych działań niepożądanych Objawy pozapiramidowe (ang. EPS) Schizofrenia – w długookresowym 52-tygodniowym kontrolowanym badaniu, u pacjentów leczonych arypiprazolem ogólnie rzadziej występowały EPS (25,8%), w tym 
parkinsonizm, akatyzja, dystonia i dyskineza, niż u pacjentów leczonych haloperydolem (57,3%). W długookresowym 26tygodniowym badaniu z kontrolą placebo, częstość występowania EPS wynosiła 19% dla pacjentów leczonych arypiprazolem i 13,1% 
dla pacjentów otrzymujących placebo. W innym długookresowym 26tygodniowym kontrolowanym badaniu częstość występowania EPS wynosiła 14,8% dla pacjentów leczonych arypiprazolem i 15,1% dla pacjentów otrzymujących olanzapinę. Epizody 
maniakalne w przebiegu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego typu I – w 12-tygodniowym kontrolowanym badaniu przypadki EPS stwierdzano u 23,5% pacjentów leczonych arypiprazolem i 53,3% u pacjentów leczonych haloperydolem. W innym 
12-tygodnowym badaniu przypadki EPS stwierdzano u 26,6% u pacjentów leczonych arypiprazolem i 17,6% u pacjentów leczonych litem. W długookresowym 26-tygodniowym kontrolowanym placebo badaniu w leczeniu podtrzymującym ilość przypadków 
EPS wystąpiły u 18,2% u pacjentów leczonych arypiprazolem i 15,7% u pacjentów otrzymujących placebo. Akatyzja W kontrolowanych placebo badaniach przypadki akatyzji u pacjentów z zaburzeniami afektywnymi dwubiegunowymi występowały 
u 12,1% pacjentów leczonych arypiprazolem i u 3,2% pacjentów otrzymujących placebo. U pacjentów ze schizofrenią przypadków akatyzji występowały u 6,2% pacjentów w grupie arypiprazolu i 3,0% w grupie placebo. Dystonia Efekt klasy terapeutycznej: 
objawy dystonii, długotrwałe nieprawidłowe skurcze grup mięśni, mogą występować u wrażliwych pacjentów w ciągu pierwszych kilku dni leczenia. Do objawów dystonii należą: skurcze mięśni szyi, czasami postępujące do ucisku w gardle, trudności 
z przełykaniem, trudności z oddychaniem i (lub) zaburzenia ruchów języka. Chociaż objawy te mogą pojawić się po zastosowaniu małych dawek, występują częściej i o większej ciężkości podczas stosowania leków przeciwpsychotycznych pierwszej generacji 
w dużych mocach i większych dawkach. Obserwowano zwiększone ryzyko ostrej dystonii u mężczyzn i w młodszych grupach wiekowych. Porównania pomiędzy arypiprazolem i placebo dotyczące odsetka pacjentów, u których wystąpiły potencjalnie istotne 
zmiany rutynowych parametrów laboratoryjnych i lipidowych (patrz punkt 5.1) ), nie wykazały medycznie istotnych różnic. Ogólnie przejściowe i bezobjawowe zwiększenie aktywności CPK (fosfokinazy kreatynowej) obserwowano u 3,5% pacjentów leczonych 
arypiprazolem w porównaniu do 2,0% pacjentów otrzymujących placebo. Hiperprolaktynemia W badaniach klinicznych dotyczących zatwierdzonego wskazania (wskazań) oraz na podstawie danych po wprowadzeniu produktu do obrotu wykazano, że 
arypiprazol powoduje zarówno zwiększenie, jak i  zmniejszenie stężenia prolaktyny w surowicy w stosunku do stężenia wyjściowego. Inne zaobserwowane działania niepożądane Do działań niepożądanych leczenia przeciwpsychotycznego i  również 
notowanych podczas leczenia arypiprazolem, należą złośliwy zespół neuroleptyczny, późne dyskinezy, napady drgawek, działania niepożądane dotyczące krążenia mózgowego i zwiększona śmiertelność u pacjentów w podeszłym wieku z demencją, 
hiperglikemia i cukrzyca. Dzieci i młodzież Schizofrenia u młodzieży w wieku 15 lat i starszej W krótkoterminowym badaniu z kontrolą placebo, w którym udział wzięło 302 nastolatków (13-17 lat) chorych na schizofrenię, częstość występowania i rodzaj 
działań niepożądanych były podobne do występujących u dorosłych, z wyjątkiem następujących działań niepożądanych zgłaszanych częściej u nastolatków otrzymujących arypiprazol niż u dorosłych otrzymujących arypiprazol (i częściej niż placebo): 
Senność/sedacja i zaburzenia pozapiramidowe były zgłaszane bardzo często (≥ 1/10), suchość w jamie ustnej, zwiększony apetyt, niedociśnienie ortostatyczne były zgłaszane często (≥ 1/100 do < 1/10). Profi l bezpieczeństwa w 26-tygodniowym badaniu 
otwartym, był podobny do obserwowanego w badaniu krótkoterminowym z kontrolą placebo. W zebranej populacji nastolatków (1317 lat) chorych na schizofrenię, leczonych do 2  lat, przypadki małego stężenia prolaktyny w surowicy stwierdzono 
u 29,5% dziewcząt (<3 ng/ml) i 48,3% chłopców (<2 ng/ml). W grupie młodzieży (w wieku 13-17 lat) ze schizofrenią, otrzymującej dawki arypiprazolu od 5 do 30 mg przez okres maksymalnie do 72 miesięcy, częstość występowania małych stężeń 
prolaktyny w surowicy u pacjentek (<3 ng/ml) i u pacjentów (<2 ng/ml) wynosiła odpowiednio 25,6% i 45,0%. Epizody maniakalne w zaburzeniu afektywnym dwubiegunowym typu I u młodzieży w wieku 13 lat i starszej Częstość występowania i rodzaj 
działań niepożądanych u młodzieży z zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym typu I były podobne do występujących u dorosłych, z wyjątkiem następujących działań niepożądanych: senność (23,0%), zaburzenia pozapiramidowe (18,4%), akatyzja 
(16,0%) i zmęczenie (11,8%) były zgłaszane bardzo często (≥ 1/10); natomiast ból w górnej części brzucha, zwiększenie częstości akcji serca, zwiększenie masy ciała, zwiększenie apetytu, drżenie mięśni oraz dyskineza były zgłaszane często (≥ 1/100 
do < 1/10). Następujące działania niepożądane miały prawdopodobnie związek z zastosowaną dawką: zaburzenia pozapiramidowe (częstość występowania dla dawki 10 mg wynosiła 9,1%, dla dawki 30 mg 28,8%, dla placebo 1,7%); akatyzja (częstość 
występowania dla dawki 10 mg wynosiła 12,1%, dla dawki 30 mg 20,3%, dla placebo 1,7%). Średnie zmiany masy ciała u młodzieży z zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym typu I po 12. oraz 30. tygodniu leczenia wynosiły odpowiednio dla 
arypiprazolu 2,4 kg oraz 5,8 kg, a dla placebo 0,2 kg oraz 2,3 kg. W populacji dzieci i młodzieży senność oraz zmęczenie obserwowano częściej u pacjentów z zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym niż u pacjentów ze schizofrenią. W populacji dzieci 
i młodzieży z zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym (10-17 lat), leczonych do 30 tygodni, przypadki małego stężenia prolaktyny w surowicy stwierdzono u 28,0% dziewcząt (<3 ng/ml) i 53,3% chłopców (<2 ng/ml). Obserwacje po wprowadzeniu 
arypiprazolu do obrotu Następujące działania niepożądane były zgłaszane bardzo rzadko w okresie obserwacji bezpieczeństwa stosowania arypiprazolu po wprowadzeniu do obrotu. Częstość występowania tych działań jest nieznana (nie może być określona 
na podstawie dostępnych danych). Zaburzenia krwi i układu chłonnego: leukopenia, neutropenia, trombocytopenia. Zaburzenia układu immunologicznego: reakcje alergiczne, (np. reakcja anafi laktyczna, obrzęk naczynioruchowy w tym obrzmienie języka, 
obrzęk języka, obrzęk twarzy, świąd lub pokrzywka). Zaburzenia endokrynologiczne: hiperglikemia, cukrzyca, kwasica ketonowa w przebiegu cukrzycy, śpiączka cukrzycowa. Zaburzenia metabolizmu i odżywiania: zwiększenie masy ciała, zmniejszenie masy 
ciała, anoreksja, hiponatremia. Zaburzenia psychiczne: nadmierne pobudzenie, nerwowość, patologiczne uzależnienie od hazardu; próby samobójcze, myśli samobójcze i dokonane samobójstwa, agresja. Zaburzenia układu nerwowego: zaburzenia mowy, 
złośliwy zespół neuroleptyczny (ang. NMS), drgawki typu grand mal, zespół serotoninowy. Zaburzenia serca: wydłużenie odstępu QT, komorowe zaburzenia rytmu, nagła niewyjaśniona śmierć, zatrzymanie akcji serca, torsades de pointes, bradykardia. 
Zaburzenia naczyniowe: omdlenia, nadciśnienie, żylna choroba zakrzepowo-zatorowa (w tym zator płucny i zakrzepica żył głębokich). Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: skurcz części ustnej gardła, skurcz krtani, zachłystowe 
zapalenie płuc. Zaburzenia żołądka i jelit: zapalenie trzustki, dysfagia, dyskomfort w obrębie jamy brzusznej, dyskomfort w obrębie żołądka, biegunka. Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: niewydolność wątroby, żółtaczka, zapalenie wątroby, zwiększona 
aktywność aminotransferazy alaninowej (AlAT), aminotransferazy asparaginianowej (AspAT), gammaglutamylotransferazy (GGTP), zwiększenie aktywności fosfatazy alkalicznej. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: wysypka, reakcje fotoalergiczne, łysienie, 
nadmierne pocenie się. Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: rozpad mięśni poprzecznie prążkowanych (rabdomioliza), bóle mięśniowe, sztywność. Zaburzenia nerek i dróg moczowych: nietrzymanie moczu, zatrzymanie moczu. Ciąża, połóg 
i okres okołoporodowy: noworodkowy zespół odstawienny. Zaburzenia układu rozrodczego i piersi: priapizm. Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: zaburzenia regulacji temperatury ciała (np. hipotermia, gorączka), bóle w klatce piersiowej, obrzęk 
obwodowy. Badania diagnostyczne: zwiększona aktywność fosfokinazy kreatynowej, zwiększenie stężenia glukozy we krwi, wahania stężenia glukozy we krwi, zwiększenie stężenia glikozylowanej hemoglobiny. Podmiot odpowiedzialny posiadający 
pozwolenie na dopuszczenie do obrotu Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o. ul. Ostrzykowizna 14A; 05-170 Zakroczym. Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 22160, 22611, 22612, 22613. Produkt leczniczy wydawany 
z przepisu lekarza.

Cena urzędowa detaliczna dla dawki 10 mg 28 tabl, 15 mg 28 tabl, 15 mg 56 tabl, 30 mg 28 tabl wynosi odpowiednio 91,96 zł; 137,09 zł; 256,76 zł; 256,76 zł. Maksymalna dopłata dla pacjenta wynosi odpowiednio 3,20 zł; 3,20 zł; 5,97 zł; 5,97 zł **

** Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 25 października 2016 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 listopada 2016 r.
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raz na całym świecie taki „gorący temat”. 
Kolejną bardzo istotną sprawą jest dobór 
leków przeciwdepresyjnych. No i wresz-
cie, niezwykle istotny temat, w jaki spo-
sób zapobiegać samobójstwom, gdzie 
mamy nie tylko przegląd literatury na 
ten temat, ale także propozycje pew-
nych konkretnych działań, zarówno od-
nośnie farmakoterapii, jak i oddziaływań 
psychologicznych i terapeutycznych. Dla 
mnie bardzo cenne było to, że polskie 
komentarze do tych wytycznych napisa-
li wszyscy koledzy z Zarządu Głównego 
PTP, bo biorąc pod uwagę polskie realia, 
pewne rzeczy trzeba oczywiście dosto-
sować do naszej rzeczywistości. 

TSz:  Z tego co wiem, to jedna 
z pierwszych, jeśli w ogóle nie pierw-
sza, próba popularyzacji, czyli przeło-
żenia na język narodowy tych europej-
skich rekomendacji? 

JS: Tak, to prawda, zresztą w jakimś 
sensie wypełniliśmy po prostu zalecenie 
Komisji Europejskiej, żeby nie powielać 
pewnych rzeczy, ale pewne ogólne do-
kumenty dostosowywać, uwzględniając 
realia narodowe. W psychiatrii, jeśli cho-
dzi o objawy czy formy farmakoterapii, 
będzie mało różnic. 

TSz:  Chciałbym, żebyśmy skupili 
się na tym fragmencie zaleceń, który 
dotyczy pacjentów w kryzysie, który 
dotyczy samobójstw. Jakie zalecenia 
są Waszym zdaniem najważniejsze dla 
polskich praktyków? Na co chcieliby-
ście zwrócić uwagę?

PB: Może trochę nietypowo po-
wiem, że moim zdaniem najbardziej 
pragmatyczne jest wprowadzenie do 
tego tekstu, mówię o tekście pani prof. 
Danuty Wasserman i współpracowni-
ków oddelegowanych przez Europejskie 
Towarzystwo Psychiatryczne do opraco-
wania tych zaleceń. Mianowicie, w tym 
wprowadzeniu jest bardzo solidna pod-
budowa teoretyczna, która prezentuje 
dobrze znany w gruncie rzeczy model 
wieloczynnikowej etiologii zamachu sa-
mobójczego, ale z takim bardzo pragma-
tycznym, rozsądnym podejściem, po-
kazującym psychiatrom, że ich pacjenci 
siłą rzeczy startują z bardzo wysokiego, 
populacyjnie patrząc, poziomu ryzyka, 
zarówno myśli, jak i niedokonanych i do-

konanych zamachów samobójczych. I że 
z tym wysokim wyjściowym ryzykiem 
nic psychiatria nie zrobi. Oczywiście, mo-
żemy starać się rozpoznawać problemy 
natury psychicznej jak najszybciej, już na 
poziomie prodromalnym. Ale na razie, na 
wiele czynników ryzyka nie mamy wpły-
wu – na czynniki ryzyka okołoporodowe, 
na działanie genów. 

To jest takie pragmatyczne spojrze-
nie, że niestety, jako dziedzina medycy-
ny z tym bardzo wysokim wyjściowym 
ryzykiem samobójstwa my się będziemy 
musieli borykać i w jakimś sensie mu-
simy się z tym pogodzić. Jednocześnie 
te same zalecenia w tym wprowadze-
niu mówią, że mimo to, należy zrobić 
wszystko, co jest możliwe, żeby albo to 
ryzyko obniżyć, albo przynajmniej zapo-
biegać jego wzrostowi. To znaczy, nawet 
przy negatywnym przebiegu choroby, 
przy złym rokowaniu, przy częstych na-
wrotach, nadal należy robić wszystko, 
żeby to ryzyko przynajmniej nie rosło. 
I to najbardziej w tym wstępie mi się po-
doba. Ten wieloczynnikowy model etio-
logii samobójstwa, ale jednocześnie ten 
punkt wyjścia, czyli to wysokie z natury 
ryzyko, które nie może być obezwładnia-
jące, zniechęcające dla lekarza, psycho-
loga klinicznego, pracownika socjalne-
go, a jednocześnie z którym trzeba sobie 
umieć radzić, o czym w drugiej części te 
zalecenia mówią.

JS: Chciałbym zwrócić uwagę na 
takie próby standaryzowanego postę-
powania wobec pacjentów z ryzykiem 
zamachu samobójczego – to moim 
zdaniem bardzo istotna sprawa. Rze-
czywiście czasem jesteśmy wobec sa-
mobójstwa chorego bezradni, ale jeśli 
wypełniliśmy te różne punkty postępo-
wania od A do Z, to bardziej można spoj-
rzeć w lustro i powiedzieć „zrobiłem na-
prawdę wszystko, co można było w tym 
przypadku zrobić”, ale też jest to ważne 
z punktu widzenia roszczeń prawnych – 
to przecież też realnie się w takich sytu-
acjach zdarza.

TSz:  No właśnie, a co z identyfi-
kacją tego ryzyka, bo wiemy, że nasi 
pacjenci mają w stosunku do populacji 
znacznie podwyższone ryzyko zacho-
wań samobójczych, ale wydaje się, że 
cały czas mamy problem z identyfika-

cją tych osób, które są w stanie kryzysu, 
które są w stanie ryzyka? Przecież oni, 
zanim trafią do psychiatry, zgłaszają się 
do innych placówek, nie tylko medycz-
nych. Często ten kryzys samobójczy 
nie jest wyłapywany, często te osoby 
w ogóle nie otrzymują propozycji kon-
taktu z psychologiem czy lekarzem 
psychiatrą? 

PB: W zaleceniach Europejskiego 
Towarzystwa Psychiatrycznego w kilku 
miejscach jest wyraźnie napisane, że 
one są adresowane szeroko do świata 
medycznego, również tego niepsychia-
trycznego, że te wszystkie kwestie, które 
są tam poruszane, nadają się także do 
implementacji w ramach podstawowej 
opieki zdrowotnej, co oczywiście jest 
trudne, kosztowne, wymaga zdecydowa-
nie adaptacji do warunków kulturowych 
i systemowych danego kraju. Natomiast 
jednocześnie w tych zaleceniach, tak jak 
i w wielu innych tekstach poświęconych 
samobójstwom, można znaleźć proste 
statystyki pokazujące, że znacząca część 
tych pacjentów, którzy dokonują zama-
chu na swoje życie, w ciągu ostatnich 
30 dni przed tym zamachem odwiedza 
przynajmniej jednego fachowego pra-
cownika służby zdrowia, ma kontakt 
z lekarzem pierwszego kontaktu, pielę-
gniarką, psychologiem, w związku z tym 
jest możliwość dotarcia do tych osób. 
Oczywiście pozostaje otwarte pytanie, 
jak relatywnie najbardziej koszto-efek-
tywnie osiągnąć to dotarcie, przy pomo-
cy jakich narzędzi przesiewowych, które 
byłyby na tyle proste, żeby mógł je sto-
sować nie tylko psychiatra czy wykwa-
lifikowany psycholog, ale jednocześnie 
na tyle skomplikowane, żeby cokolwiek 
wyłapywać. 

JS: Rekomendacje wskazują wiele 
prostych metod, począwszy od SAD PER-
SON. To przydatne narzędzie dla lekarza 
„na pierwszej linii frontu”. Oczywiście, 
to zadanie może być bardzo trudne, 
zwłaszcza gdy mamy warunki izby przy-
jęć, bardzo dużo chorych. Ale można 
się starać lepiej identyfikować, wyłapać 
tych, którzy budzą niepokój, że ryzyko 
popełnienia tego jest wysokie. Takim 
objawem alarmowym jest wysłucha-
nie, że pacjent mówi o utracie nadziei, 
o poczuciu beznadziejności – to niemal 
zawsze może oznaczać bardzo wyso-
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kie ryzyko podjęcia próby samobójczej. 
Oczywiście jeśli hospitalizujemy kogoś, 
to mamy szansę na to, aby z tą osobą 
dłużej porozmawiać, pogłębić wywiad, 
zapytać o rodzinę i na rozeznanie, czy 
jest to tylko wołanie o pomoc, czy jest to 
bardzo dokładnie zaplanowane działa-
nie. Zresztą lekarz zawsze badając kogoś 
po próbie samobójczej musi wziąć pod 
uwagę, że nawet jeżeli jest to „tylko wo-
łanie o pomoc”, to przypadkowo poże-
gnanie z tym światem może się też udać, 
bo świadomość ludzi dotycząca indeksu 
toksycznego leków jest mała, a leki po-
tencjalnie dostępne na każdej stacji ben-
zynowej i w każdym kiosku, szczególnie  
popite alkoholem mogą dawać ciężki 
efekt toksyczny. Tu, swoją drogą, trzeba 
wskazać na wszelkie racjonalne dzia-
łania, takie jak chociażby zmniejszenie 
ilości sprzedawanych tabletek w jednym 
opakowaniu. 

TSz: A co z psychiatrycznym lecze-
niem farmakologicznym – co z kontro-
wersją dotyczącą leków przeciwdepre-
syjnych?

PB: Myślę, że kwestia medialnego 
szumu wokół leków przeciwdepresyj-
nych, to jest po części problem samego 
świata medycznego, że my nie jesteśmy 
w stanie tego przedstawić od strony na-
ukowej prostym, ludzkim językiem. Nie 
wyjaśniliśmy parę lat temu szerokiemu 
gronu odbiorców, że leki przeciwdepre-
syjne, prawidłowo stosowane, chronią 
przed samobójstwem, że ludzie nielecze-
ni, oczekujący wiele miesięcy na wizytę 
z nie rozpoznaną depresją, np. w podsta-
wowej opiece zdrowotnej, przez to, że są 
nieleczeni lekiem przeciwdepresyjnym, 
mają wyższe ryzyko samobójstwa, że 
właśnie wdrożenie tego leczenia, a wcze-
śniej prawidłowe rozpoznanie depresji 
w podstawowej opiece zdrowotnej bę-
dzie ich chroniło przed samobójstwem. 
Natomiast oczywiście istnieją mechani-
zmy farmakologiczne, który sprawiają, 
że zdarzają się po lekach przeciwdepre-
syjnych reakcje paradoksalne, odwrotne 
do zamierzonych lub pobudzenie na 
początku leczenia. Od tego jest również 
psychiatria i psychiatrzy, by swoich pa-
cjentów przed tym chronili, by eduko-
wali też szersze grono lekarzy, zwłaszcza 
lekarzy POZ, że samo przepisanie leku 

przeciwdepresyjnego, bez minimum 
edukacji pacjenta czy rodziny, nie jest 
rozwiązaniem idealnym. I że ten efekt 
farmakologiczny na początku leczenia, 
efekt pobudzenia, dysforii czy nasilenia 
lęku, nie znosi ogólnie korzystnego dzia-
łania leków przeciwdepresyjnych. Gdyby 
to przełożyć na język antybiotykoterapii: 
to, że antybiotyki leczą infekcje bakte-
ryjne jest bezsporne, ale to, że mogą się 
również przyczyniać do infekcji grzybi-
czych u pewnego odsetka pacjentów 
też jest bezsporne. Ale bilans korzyści 
i ryzyka przy prawidłowo postawionym 
rozpoznaniu jest ewidentnie na korzyść 
tego rodzaju leczenia. I podobnie jest 
z lekami przeciwdepresyjnymi.

 JS: Wszyscy oczywiście są pod pre-
sją pacjenta, czasu i często prowadzi to 
do zastosowania leków, które najpierw 
stymulują napęd, a tu przecież wiemy, że 
poprawa nastroju zajmuje więcej czasu. 
No i tutaj może być ryzyko, że ktoś nadal 
myśli o sobie, że jest beznadziejny i do-
staje jakby zastrzyk energii, aby podjąć 
zamach samobójczy. Ale to jest kwestia 
właściwego doboru leku do obrazu kli-
nicznego depresji. To jest też kwestia 
ścisłego monitorowania stanu chorych, 
zwłaszcza osób młodych, bo takie sy-
tuacje ich głównie dotyczą. Generalnie 
wiemy, że skuteczne leczenie depresji 
i poziom stosowania leków przeciwde-
presyjnych koreluje ze spadkiem liczby 
samobójstw. W psychiatrii mamy jeszcze 
kilka leków, które mają wysoki wpływ 
antysuicydialny – to klozapina w przy-
padku chorych na schizofrenię, to sole 
litu u chorych na chorobę afektywną 
dwubiegunową.

PB: Myślę, że zalecenia EPA w grun-
cie rzeczy odpowiadają na pytanie, co 
należy robić, stawiając tu bardzo prostą 
tezę: postępować zgodnie z zaleceniami 
dotyczącymi terapii każdej pojedynczej 
jednostki chorobowej. Odpowiednia dia-
gnoza – odpowiednia terapia. Na przy-
kład, istotną kwestią jest zróżnicowanie 
choroby afektywnej jedno i dwubiegu-
nowej, i adekwatne leczenie zarówno 
w jednym, jak i drugim przypadku. Jeśli 
mówimy o depresji jednobiegunowej, to 
oczywiście wdrożenie odpowiedniego 
leczenia przeciwdepresyjnego jak naj-
wcześniej z zapewnieniem odpowied-
niej współpracy pacjenta, który czasami 

rzeczywiście na efekt terapeutyczny, 
na którym mu najbardziej zależy, czyli 
poprawę nastroju, musi zaczekać. Leki 
przeciwdepresyjne, niestety, są w stanie 
wywołać szybko wiele innych efektów 
terapeutycznych i nieterapeutycznych, 
a zatem terapeutycznie zwiększyć na-
pęd, nieterapeutycznie dawać reakcje 
paradoksalne. W kontekście zaburzeń 
jednobiegunowych, bardzo wyraźnie 
podkreślone jest w zaleceniach, że je-
śli chcemy wykorzystać do maksimum 
efekt terapeutyczny leków przeciwde-
presyjnych, musimy tym lekom „pomóc” 
na początku terapii, czasami dodając 
leczenie korygujące, czyli w przypadku 
depresji z nasilonym lękiem, pobudze-
niem będzie to dodanie na początku 
benzodiazepiny, zaś w przypadku de-
presji psychotycznej dodanie leku prze-
ciwpsychotycznego. Zainteresowanych 
zachęcam do lektury tego tekstu, ponie-
waż te strategie terapeutyczne właśnie 
na początku terapii są tam szczegóło-
wo rozpisane. W przypadku zaburzeń 
dwubiegunowych kluczowe jest przede 
wszystkim wdrożenie leczenia normoty-
micznego z absolutną preferencją, co mi 
się bardzo podoba osobiście, dla soli litu. 

TSz: Stosowanie benzodiazepin 
też budzi kontrowersje, w tym roku 
w trakcie kongresu ECNP w Wiedniu 
odbyła się specjalna sesja poświęco-
na stosowaniu benzodiazepin, której 
źródłem było pojawienie się publikacji 
mówiących o tym, że właściwie ben-
zodiazepiny powinny znaleźć się na 
liście substancji z bardzo ograniczoną 
dostępnością, taką jak opioidy. Ale wy-
mowa tej sesji była taka, że klinicznie 
to jest potrzebna w psychiatrii grupa 
leków i czasem nie mamy dla nich alter-
natywy.  

PB: Rzeczywiście, byłem z wami 
na tej sesji i bardzo podobała mi się jej 
ogólna wymowa, to znaczy zgadzam się 
całkowicie z tym, że powinniśmy być jak 
najostrożniejsi z wykreślaniem czego-
kolwiek z lekospisów psychiatrycznych. 
To, co wykreślimy, mówię to w pewnym 
ogólnym kontekście, lub to, co wykreśli 
agencja państwowa, już nie wróci, a za-
wsze pozostanie grupa pacjentów, któ-
ra na tym obiektywnie straci. Zapewne 
niewiele osób zdaje sobie sprawę, że pa-
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trząc z perspektywy społecznej jednym 
z najbardziej toksycznych leków jest pa-
racetamol, nie dlatego, że jest toksyczny 
u każdego biorącego, tylko dlatego, że 
przy ogromnej masie biorących, terapia 
paracetamolem będzie się przekładała 
na uszkodzenia wątroby w kontekście 
łączenia z innymi lekami, alkoholem itd. 
Jestem jak najdalszy od tego, żeby tego 
paracetamolu zabraniać, ale Państwo 
i jego instytucje, są od tego żeby mini-
malizować szkody i to dotyczy również 
leków psychotropowych.

JS: Ja akurat na tej sesji nie byłem 
(śmiech pozostałych), ale zgadzam się, 
że wykreślanie czegoś z powodów „ide-
ologicznych” jest dużym błędem. Jestem 
raczej zwolennikiem uczenia, w czasie 
studiów i szkolenia podyplomowego, 
poprawnego stosowania pewnych le-
ków, w tym racjonalnego stosowania 
benzodiazepin. Utrwalanie tego kanonu, 
że benzodiazepina co do zasady nie po-
winna być podawana dłużej niż „przysło-
wiowe 4 tygodnie”, bo to jest też pewien 
kanon, któremu powinniśmy ufać.

TSz: Rekomendacje silnie podkre-
ślają działanie antysuicydalne soli litu 
i klozapiny.

JS: Chciałbym zwrócić uwagę na 
coś, o czym w codziennej praktyce chy-
ba często zapominamy. Zapominamy 
o tym, że po odstawieniu leków o dzia-
łaniu antysuciydalnym, takich jak sole 
litu, klozapina, być może olanzapina, 
zawsze lekarz psychiatra powinien wziąć 
pod uwagę, że ryzyko popełnienia sa-
mobójstwa może wzrosnąć. A jeśli już 
mówimy o benzodiazepinach, to gdzieś 
istnieje w społeczeństwie taki mit, że jak 
się już truć, to benzodiazepinami, ale tak 
naprawdę indeks toksykologiczny ben-
zodiazepin jest dosyć wysoki…. w po-
równaniu choćby z trójpierścieniowymi 
lekami przeciwdepresyjnymi, gdzie okno 
terapeutyczne jest wąskie. 

PB: Tak, zgadzam się z tym, że jeśli 
chodzi o odstawianie leków, to często 
– moim zdaniem – psychiatrom umyka, 
że nie jest tylko tak, że leki leczą, ale że 
ich odstawienie, nawet jeśli lek nie działa 
w założonym przez nas kierunku, może 
być gorsze niż pozostawienie. Podoba 
mi się w tekście zaleceń podkreślanie 
tego aspektu dla soli litu w kontekście 

zaburzeń afektywnych i dla klozapiny 
w kontekście zaburzeń psychotycznych. 
Nawet jeśli nie uzyskujemy pełnej sku-
teczności przeciwpsychotycznej dla klo-
zapiny, normotymicznej dla soli litu, to 
nadal te leki, a wynika to z badań i wie-
loletnich obserwacji, mogą spełniać ko-
rzystną funkcję jeśli chodzi o prewencję 
myśli i zamachów samobójczych, i dlate-
go z dużą ostrożnością należy je odsta-
wiać. Dodam jeszcze, bo być może nie 
wszyscy czytelnicy Psychiatry sięgną do 
tego tekstu… 

TSz: Chociaż mamy nadzieję, że ich 
tym wywiadem zaciekawimy i namówi-
my…

PB: …zwrócę uwagę na bardzo 
ważną metodę leczenia biologicznego, 
czyli na elektrowstrząsy. Zalecenia bar-
dzo wyraźnie mówią, że elektrowstrzą-
sy są skuteczną metodą redukcji ryzyka 
myśli i prób samobójczych – oczywiście 
w odniesieniu do tych jednostek choro-
bowych, w których te elektrowstrząsy 
należy stosować, czyli chociażby w za-
burzeniach afektywnych. Ostrożnie, ale 
też przyzwalająco, odwołują się do sto-
sowania elektrowstrząsów w populacji 
najmłodszej, czyli u dzieci i młodzieży. 
To jest chyba zdroworozsądkowe po-
dejście, bo jeżeli mamy wątpliwości 
odnośnie leków przeciwdepresyjnych 
w najmłodszych grupach wiekowych, 
to wypada wspomnieć przynajmniej, że 
są serie przypadków w literaturze, które 
pokazują na skuteczność tej metody te-
rapeutycznej. Mówię o tym, bo pytałeś, 
co w naszych realiach będzie trudne do 
zastosowania. Myślę, że najtrudniejsze 
jest i będzie odwrócenie pewnych tren-
dów terapeutycznych u samych psychia-
trów. Odwrót od litu, leku uważanego 
za trudny, wymagający monitorowania 
– zawsze jakieś wymówki się znajdują – 
ale także niestety odwrót od terapii bio-
logicznej, czyli wspomnianych elektrow-
strząsów. W wielu ośrodkach ta terapia 
jest mało dostępna.

TSz: No to pewnie też, gdyby się 
przyjrzeć racjonalnemu stosowaniu 
klozapiny, to byśmy mogli dojść do 
wniosku, że w Polsce się nie stosuje jej 
tyle i u tych, którzy wedle wszelkich 
standardów powinni ją już dostawać, 

a przynajmniej mieć próbę takiego le-
czenia. Na ile decydujący jest tutaj sto-
pień komplikacji danej metody lecze-
nia, konieczność monitorowania, jak 
w przypadku litu, wyposażenie i zaple-
cze anestezjologiczne, jak w przypadku 
elektrowstrząsów?

PB: Z perspektywy psychofarmako-
logicznej na pewno jest trudniej z takimi 
interwencjami terapeutycznymi, w któ-
rych przypadku za ich skuteczność trze-
ba zapłacić pewną „cenę” ryzyka działań 
niepożądanych, ale na pewno jest też 
problem organizacyjny – choćby w kon-
tekście elektrowstrząsów. Leczenie litem 
czy klozapiną, to jest po prostu proce-
dura medyczna. Niestety, to też jest po-
kłosie problemu kontraktowania w psy-
chiatrii, że my tych procedur nie mamy, 
a przecież terapia takim lekiem, ustawia-
na często na lata, jest procedurą medycz-
ną, w ramach której należy zapłacić za 
bezpieczną inicjację terapii, a następnie 
płacić za jej monitorowanie.

TSz: Porozmawialiśmy zaledwie 
o fragmentach rekomendacji EPA…

PB: Zachęcam gorąco czytelników 
Psychiatry do lektury tego wydawnictwa 
PTP, mam też nadzieję, patrząc na re-
daktora naczelnego, że wrócimy do idei 
opublikowania i prezentacji esencji tych 
zaleceń.

JS: Uważam, że bardzo ciekawe 
byłoby pokazanie jakichś wybranych 
wskaźników sprzed i po opublikowaniu 
tego typu zaleceń, na ile tego typu dzia-
łania edukacyjne ujęte w prostą formę są 
skuteczne. 

PB: Myślę, że z praktycznego punktu 
widzenia, to one najwięcej zmienią, jeśli 
wejdą do rzeczywistości egzaminacyjnej 
i jeśli „młode umysły” zaczną odpowied-
nio nimi nasiąkać. A do tego potrzebna 
jest też współpraca ze strony konsultan-
ta krajowego.

TSz: Bardzo dziękuję za rozmowę!

Z Jerzym Samochowcem (za pomocą Sky-
pe w Warszawie, zaś ciałem w Szczecinie) 
i Przemysławem Bieńkowskim (na żywo 
w Warszawie), 13 listopada 2016 roku roz-
mawiał Tomasz Szafrański  n
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stwierdzono w przypadku benzodiazepin, wykazują one hamujący wpływ na ośrodek oddechowy; 
u pacjentów z niewydolnością nerek; u pacjentów z jaskrą z otwartym kątem przesączania, jeśli jest 
prawidłowo leczona; u pacjentów z uzależnieniem od alkoholu, narkotyków lub innych leków w wywiadzie; 
u pacjentów z porfirią podawanie lorazepamu może spowodować nasilenie objawów tej choroby. 
Benzodiazepin i preparatów benzodiazepinopodobnych nie zaleca się stosować: u pacjentów z psychozami; 
z ciężką niewydolnością wątroby, ponieważ mogą przyspieszać rozwój encefalopatii; u pacjentów z rzadko 
występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego 
wchłaniania glukozy-galaktozy ze względu na zawartość laktozy; u pacjentów z rzadkimi, dziedzicznymi 
zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub 
niedoborem sacharazy-izomaltazy ze względu na zawartość sacharozy. Interakcje z innymi lekami i inne 
rodzaje interakcji: Interakcje farmakokinetyczne: leki wpływające na aktywność enzymów cytochromu P450 
mogą modyfikować działanie lorazepamu. Inhibitory enzymów cytochromu P450 (np. cymetydyna, 
disulfiram, fluwoksamina, fluoksetyna, omeprazol, erytromycyna, ketokonazol) zwalniają biotransformację 
lorazepamu oraz innych benzodiazepin i mogą nasilać ich działanie. Induktory enzymów cytochromu P450 
(np. rifampicyna, fenytoina, karbamazepina) przyśpieszają biotransformację lorazepamu i innych 
benzodiazepin i mogą osłabiać ich działanie. Interakcje farmakodynamiczne: nasilenie działania 
uspokajającego, wpływu na układ oddechowy oraz parametry hemodynamiczne obserwuje się przy 
jednoczesnym stosowaniu benzodiazepin z lekami działającymi depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy 
(np. leki antypsychotyczne, neuroleptyki, leki przeciwlękowe/ uspokajające, przeciwdepresyjne, nasenne, 
przeciwpadaczkowe, narkotyczne leki przeciwbólowe, środki stosowane do znieczulenia ogólnego, 
leki przeciwhistaminowe działające uspokajająco, leki zwiotczające mięśnie szkieletowe. Alkohol nasila 
hamujące działanie lorazepamu na ośrodkowy układ nerwowy, Pacjenci przyjmujący lorazepam nie powinni 
pić alkoholu. Doustne środki antykoncepcyjne mogą osłabiać działanie lorazepamu. Wpływ na płodność, 
ciążę i laktację: Ciąża: Stosowanie leku u kobiet w ciąży jest przeciwwskazane, zwłaszcza w pierwszym 
trymestrze. Karmienie piersią: w trakcie terapii lorazepamem nie należy karmić piersią. Jeżeli zachodzi 
konieczność podania leku matce karmiącej piersią, należy odstawić dziecko od piersi. Płodność: przedkliniczne 
dane o bezpieczeństwie oraz dane epidemiologiczne wskazują na teratogenny wpływ benzodiazepin. Wpływ 
na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn: Pacjenta należy poinformować, że podczas 
leczenia lorazepamem zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń 
mechanicznych może być ograniczona. Działania niepożądane: jeśli występują, to zwykle na początku 
leczenia i ustępują w czasie trwania dalszej kuracji lub po zmniejszeniu dawki. Zaburzenia krwi i układu 
chłonnego: zaburzenia w składzie morfologicznym krwi; Zaburzenia układu nerwowego: senność, 
spowolnienie reakcji, ból i zawroty głowy, stany splątania i dezorientacji, ataksja. Działania te występują 
najczęściej na początku leczenia, u pacjentów w podeszłym wieku; Niekiedy, tak jak po innych 
bezodiazepinach, zwłaszcza w dużych dawkach, może pojawić się dyzar tria z mową zamazaną 
i nieprawidłowym wymawianiem, zaburzenia pamięci, zaburzenia libido; Zaburzenia oka: zaburzenia 
widzenia (niewyraźne, podwójne widzenie); Zaburzenia żołądka i jelit: nudności, dolegliwości żołądkowe, 
uczucie suchości w jamie ustnej. Zaburzenia nerek i dróg moczowych: zatrzymanie moczu, nietrzymanie 
moczu; Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i  tkanki łącznej: osłabienie mięśni; Zaburzenia 
metabolizmu i odżywiania: brak apetytu; Zaburzenia naczyniowe: nieznaczne obniżenie ciśnienia 
tętniczego krwi; Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: ogólne osłabienie, omdlenia; Reakcje 
nadwrażliwości: Zaburzenia układu immunologicznego: rekacje anafilaktyczne są bardzo rzadko 
opisywane; Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: alergiczne reakcje skórne (wysypki, świąd, pokrzywka); 
Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: niewielkie podwyższenie aktywności aminotransferaz, zaburzenia 
czynności wątroby z wystąpieniem żółtaczki; Zaburzenia układu rozrodczego i  piersi: zaburzenia 
miesiączkowania; Zaburzenia psychiczne: reakcje paradoksalne - niepokój psychoruchowy, bezsenność, 
zwiększona pobudliwość i agresywność, drżenie mięśniowe, drgawki; Reakcje paradoksalne najczęściej 
występują po spożyciu alkoholu, u pacjentów w podeszłym wieku i u pacjentów z chorobami psychicznymi. 
Uzależnienie psychiczne i f izyczne może rozwinąć się podczas leczenia lorazepamem w dawkach 
terapeutycznych. Nagłe przerwanie leczenia może wywołać zespół odstawienny. Pacjenci nadużywający 
alkoholu lub leków są bardziej podatni na rozwinięcie uzależnienia. Podczas leczenia lorazepamem może ujawnić 
się wcześniej istniejąca, niezdiagnozowana depresja. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY Tarchomińskie Zakłady 
Farmaceutyczne „Polfa” Spółka Akcyjna. KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI: lek wydawany na receptę, pełnopłatny, 
odpłatność 100%. NR POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU: LORAFEN 1 mg R/1358; LORAFEN 2,5 mg 
R/1359, wydane przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Polfa Tarchomin S.A. ul. Aleksandra Fleminga 2, 03-176 Warszawa, tel. 22 510 80 01, 510 80 02.  
Szczegółowe informacje o leku: 22 510 80 98. www.polfa-tarchomin.com.pl. 
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praktykaDla kogo ten neuroleptyk?
Tomasz Szafrański

Wybór leku przeciwpsychotyczne-
go, którym będziemy leczyć naszą pacjentkę 
lub naszego pacjenta to decyzja, którą musi-
my czasami podjąć w ciągu kilkunastu minut, 
czasami mamy na to więcej czasu. O wybo-
rze leku dla konkretnego pacjenta decyduje 
wiele czynników. Już rzut oka na zapisaną 
maczkiem tabelę – ekstrakt danych z charak-
terystyk produktów leczniczych (CHPL), którą 
znajdziecie na kolejnych stronach tego arty-
kułu, przyprawia o zawrót głowy. A jednocze-
śnie wprawia w zdumienie to, że jednak jakoś 
udaje nam się różne aspekty uwzględnić… 
Decyzję o tym jakie będzie leczenie możemy 
porównać do analizy tych racjonalnych prze-
słanek, które mamy w danym momencie i na 
których możemy się oprzeć, oraz dokonaniu 
pewnych założeń probabilistycznych doty-
czących „przewidywania przyszłości” czyli 
krótko i długoterminowych konsekwencji do-
konanego wyboru. Ale ta analiza nie jest tylko 
uruchomieniem „bezdusznego” algorytmu. 
Istotne znaczenie dla naszych wyborów ma 
nasze doświadczenie kliniczne. Czasem jest to 
jednak po prostu „rutyna”.

Celem tego nieco karkołomnego ćwi-
czenia za jakie uważam próbę odpowiedzi na 
pytanie „dla kogo ten neuroleptyk” jest od-
świeżenie sobie różnych ważnych informacji, 
choćby po to, aby zweryfikować czy na pew-
no podejmując nasze codzienne decyzje nie 
popadamy w rutynę? Czy bierzemy pod uwa-
gę wszystkie istotne w danej sytuacji aspekty 
stosowania danego leku?

Spośród prezentowanej tutaj piątki 
aripiprazol wydaje mi się w tej chwili le-
kiem, o którym warto najczęściej myśleć, jako 
o leku I wyboru. Wiem, że idę tutaj trochę pod 
prąd poglądom, które na pierwszym miejscu 
stawiają skuteczność leczenia (ale przecież 
leczenia bólu również nie zaczynamy od naj-
silniejszych środków którymi dysponujemy). 
Proponowane przeze mnie rozwiązanie może 
wydawać się nieracjonalne –jednak decyzja 
o wyborze aripiprazolu jako leku pierwszego 
rzutu jest przede wszystkim podyktowana re-
latywnie najlepszym spośród innych analizo-
wanych tutaj leków profilem bezpieczeństwa. 
Niskie ryzyko objawów metabolicznych nie 
jest tutaj jedynym atutem. Kiedy piszę o ari-
piprazolu jako o leku I rzutu, to mam na myśli 
zarówno „klasyczne” zastosowania: u chorych 
z objawami negatywnymi czy depresyjnymi, 
młodych z I epizodem, chorych u których 

chcemy unikać sedacji, ale również zastoso-
wanie w szerokiej populacji pacjentów, kiedy 
priorytetem jest dobra współpraca i toleran-
cja leczenia.

Kwetiapina także jest lekiem o do-
brym profilu bezpieczeństwa i także powinna 
być lekiem rozważnym jako początek terapii. 
Z pewnością jest to lek z wyboru u wszystkich 
chorych gdzie problemem są objawy pozapi-
ramidowe. Podobnie jak aripiprazol, kwetia-
pina nie wpływa na poziom prolaktyny i co 
więcej wydaje się być w tej chwili relatywnie 
najlepszym wyborem w przypadku kobiet, 
które planują zajść w ciążę, a o których wiemy, 
że zupełne odstawienie leków może okazać 
się niemożliwe. Kwetiapina jest też w tej chwi-
li obok aripiprazolu najlepszym wyborem 
w przypadku chorych z objawami afektywny-
mi – nie tylko w przebiegu CHAD, czy opornej 
na leczenie depresji, ale także tych chorych 
o bardziej schizoafektywnym obrazie choro-
by, czy chorych z depresją popsychotyczną. 
Warto myśleć o niej także u pacjentów, u któ-
rych w obrazie klinicznym wyraźnie widać 
objawy lękowe i zaburzenia snu. Jednakże ry-
zyko objawów metabolicznych i nadmiernej 
sedacji sprawia, że nie u wszystkich chorych 
jest to wybór dobrze tolerowany.

Olanzapina z omawianej tutaj piątki 
pozostaje lekiem o największej skuteczności. 
Jeżeli jeden z pozostałych leków „nie działa” to 
najbardziej prawdopodobne jest, że zadziała 
właśnie olanzapina. Jej zaletą jest bez wątpie-
nia zrównoważony profil działania kliniczne-
go. Sprawdzi się zarówno u pacjentów pobu-
dzonych, jak również - w mniejszych dawkach 
- u pacjentów mniej psychotycznych a bardziej 
depresyjnych. Ma szereg korzystnych cech je-
śli chodzi o bezpieczeństwo, nie mniej jednak 
to właśnie aspekt bezpieczeństwa sprawia, że 
nie powinniśmy sięgać po nią od razu, zawsze 
i wszędzie… Niestety część chorych leczonych 
olanzapiną doświadczy w trakcie leczenia 
przyrostu masy ciała i być może również ob-
jawów metabolicznych – pogorszenia kontroli 
glikemii, zaburzeń gospodarki lipidowej. Nie 
zawsze psychoedukacja, porada dotycząca 
diety i stylu życia pozwolą temu zapobiec. 
U pacjentów, u których nie będziemy mogli 
zastosować alternatywy w postaci zmiany 
leku, będziemy musieli szukać rozwiązań pole-
gających na leczeniu skojarzonym olanzapiną 
na przykład z aripiprazolem lub metforminą.

Risperidon awansował niedawno na 
listę podstawowych leków WHO. Stał się tym 
samym klasykiem – tak jak haloperidol, i pew-
nie powoli będzie go wypierał także z różnych 
wskazań poza schizofrenią. To przewidywalny 
i solidny lek przeciwpsychotyczny, stanowiący 
u wielu chorych dobre połączenie skuteczno-
ści i tolerancji. Pod względem skuteczności 
to lek „szczebelek wyżej” niż kwetiapina i ari-
piprazol. Dzieje się to jednak kosztem słabsze-
go działania na objawy afektywne. Hiperpro-
laktynemia może być problemem dla obydwu 
płci, zwykle jednak jest bardziej kłopotliwa 
dla kobiet. Czasami dokuczliwe mogą być 
również objawy pozapiramidowe. Generalnie 
jednak, możemy uznać risperidon za lek do-
brze tolerowany przez większość pacjentów.

 
I wreszcie nasz haloperidol. Ogólnie 

wiadomo, że starsze leki są passe. Lekarz, 
który leczy haloperidolem może czasem na-
razić się na kpiny. Ale niesłusznie. Jeśli spoj-
rzymy w różne zalecenia i rekomendacje to 
wprawdzie preferują one nowsze leki, ale 
jednocześnie podkreślają, że powinniśmy 
wybierać z całej listy dostępnych prepara-
tów. Haloperidol - jeśli tylko rozumiemy, jaki 
jest związek pomiędzy objawami pozapira-
midowymi a dawkowaniem leku - nie musi 
okazać się zawsze opcją gorzej tolerowaną od 
nowszych leków. Pozostaje często niezastą-
pionym i wciąż kosztoefektywnym wyborem 
u chorych pobudzonych, niewspółpracują-
cych w leczeniu. Jest lekiem, który ma cały 
szereg zarejestrowanych wskazań, jakich nie 
posiadają nowsze leki. Dla tych pacjentów, 
którzy dobrze tolerują haloperidol i na niego 
odpowiadają, może być dobrym długotermi-
nowym wyborem leczenia – także w formie 
o przedłużonym działaniu podawanej raz na 
miesiąc. 

Tak wygląda moja subiektywna próba 
odpowiedzi na pytanie „dla kogo ten neuro-
leptyk”. Z pewnością o wielu rzeczach zapo-
mniałem, o części nie napisałem z braku miej-
sca. Bardzo ciekaw jestem jakie jest Wasze 
zdanie – zachęcam do nadsyłania waszych 
spostrzeżeń klinicznych dotyczących tego 
gdzie sprawdzają się poszczególne leki. Chęt-
nie opublikujemy najciekawsze w kolejnym 
numerze Psychiatry. n
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praktyka

Nazwa leku

Rok wprowadzenia 
do leczenia

Tabela: Ekstrakt z CHPL

Haloperidol Risperidon Olanzapina Kwetiapina Aripiprazol

1967 1993 1996 1997 2002

Wskazania 
zarejestrowane 
w Polsce

Schizofrenia - leczenie objawów 
i zapobieganie nawrotowi;
Inne psychozy, zwłaszcza parano-
idalne;
Mania i hipomania;
Zaburzenia zachowania – agresja, 
nadmierna ruchliwość i skłonność 
 do samouszkodzeń
u osób upośledzonych umysłowo 
oraz u pacjentów z organicznym 
uszkodzeniem mózgu;
Wspomagająco w krótkotrwałym 
leczeniu umiarkowanego do 
ciężkiego pobudzenia psychorucho-
wego, zachowania gwałtownego 
i impulsywnego;
Oporna na leczenie czkawka;
Niepokój i pobudzenie u osób 
w podeszłym wieku;
Zespół Gillesa de la Tourette’a i tiki 
istotnie zaburzające funkcjonowanie.

Leczenie schizofrenii.
Leczeniu epizodów maniakalnych 
o nasileniu umiarkowanym do ciężkie-
go w przebiegu CHAD.
Krótkotrwałe leczenie (do 6 tyg.) 
uporczywej agresji u pacjentów 
z otępieniem typu alzheimerowskie-
go w stopniu umiarkowanym do 
ciężkiego, niereagujących na metody 
niefarmakologiczne oraz gdy istnieje 
ryzyko, że pacjent będzie stanowił 
zagrożenie dla samego siebie lub 
innych osób.
Krótkotrwałe leczenie objawowe  
(do 6 tyg.) uporczywej agresji 
w przebiegu zaburzeń zachowania 
u dzieci w wieku od 5 lat i młodzieży 
ze sprawnością intelektualną poniżej 
przeciętnej bądź upośledzonych 
umysłowo, u  których nasilenie agresji 
i innych zachowań destrukcyjnych 
wymaga leczenia farmakologicznego.

Leczenie schizofrenii. 
Leczenie choroby dwubiegunowej, 
w tym: epizodów maniakalnych o 
umiarkowanym lub ciężkim nasileniu 
w; ciężkich epizodów depresyjnych; 
zapobieganie nawrotom epizodów 
maniakalnych lub epizodów depresji 
u pacjentów, z CHAD, u których 
wcześniejsze leczenie kwetiapiną 
było skuteczne. 
Terapia wspomagająca ciężkich 
epizodów depresyjnych u pacjentów 
z dużą depresją, u których monote-
rapia lekami przeciwdepresyjnymi 
była niewystarczająca. (przed rozpo-
częciem leczenia należy uwzględnić 
profil bezpieczeństwa kwetiapiny).

Schizofrenia.
Średnio nasilone i ciężkie epizody 
manii.
Zapobieganie nawrotom CHAD  
u pacjentów u których w terapii 
epizodu manii uzyskano dobrą 
odpowiedź na leczenie

Leczenie schizofrenii u dorosłych  
i u młodzieży w wieku ≥15 lat. 
Leczenie epizodów maniakalnych 
o nasileniu umiarkowanym do 
ciężkiego w CHAD I
(u młodzieży w wieku ≥13 lat, do 
12 tyg.)
Zapobieganie nowym epizodom 
maniakalnym u dorosłych, u 
których występują głównie epizody 
maniakalne i którzy odpowiadają na 
leczenie aripiprazolem. 

Mechanizm 
działania

Antagonista receptorów:
Dopaminowych D1,D2, D3
Noradrenergicznego α-1

Antagonista receptorów: 
Dopaminowych D2, D3
Serotoninowego 5-HT2A
Noradrenergicznych α-1, α-2
Histaminowych H1 (słaby)

Antagonista receptorów: 
Dopaminowych D1, D2, D3
Serotoninowego 5-HT2A
Noradrenergicznych α-1,  
α-2 Histaminowych H1
Muskarynowych  M1-M5

Antagonista receptorów: 
Dopaminowych D1, D2, D3
Serotoninowego 5-HT2A
Noradrenergicznych α-1, α-2
Norkwetiaoina: Inhibitor wychwytu 
zwrotnego noradrenaliny SNRI
Agonista 5HT1A, Antagonista M1-M4

Częściowy agonista receptorów:
Dopaminowych D2 
Serotoninowego 5HT-1A
Antagonista receptorów (słaby): 
5HT2A, α-1, H1  

Zakres refundacji 
w Polsce (2016)

Bezpłatny:
Choroby psychiczne lub upośledze-
nia umysłowe
Refundowany 30%
We wszystkich zarejestrowanych 
wskazaniach na dzień wydania 
decyzji. 
Choroba Huntingtona

Ryczałt:
Schizofrenia

Ryczałt:
Schizofrenia. 
Choroba afektywna dwubiegunowa. 

Choroba Huntingtona (dawki 5 
 i 10 mg)

Ryczałt:
Schizofrenia. 
Choroba afektywna dwubiegunowa. 

Zaburzenia psychiczne inne niż 
wymienione w ChPL u pacjentów  
z otępieniem (dawka 25mg)

Ryczałt:
Schizofrenia. 
Choroba afektywna dwubiegunowa

Dawkowanie wg CHPL Powinno być  zindywidualizowane, 
dostosowane do wieku pacjenta i 
stopnia zaawansowania choroby. 
Należy stosować najmniejsze sku-
teczne dawki haloperydolu.

Dawka początkowa: od 1,5 mg – 5 
mg/dz, docelowa 3-10 mg/dz
Maksymalna 30 mg/dz.
Leczenie podtrzymujące
Zwykle 5-10 mg/dz

Schizofrenia: Można raz dziennie 
Start 2 mg, 2 dnia 4 mg
Optymalna dawka 4-6 mg/dz
Dawki > 10 mg nie wykazują więk-
szej skuteczności, mogą powodować 
zwiększenie częstości objawów 
pozapiramidowych. 
Nie zbadano bezpieczeństwa dawek 
> 16mg nie zaleca się stosowania. 

Pacjenci w wieku podeszłym
Start  0,5 mg dwa razy na dobę.  
Można zwiększyć do dawki 2-4 
mg/dz

Epizody maniakalne w CHAD
Raz na dobę, start: 2mg/dz
Można zwiekszać o 1 mg/24h. Dawka 
1-6mg/dz
W leczeniu epizodów maniaklanych 
nie zbadano bezpieczeństwa 
dawek>6mg/dz
Pacjenci w wieku podeszłym
Zalecana ostrożność dawkowanie 
Start  0,5 mg dwa razy na dobę. Moż-
na zwiększyć do dawki 2-4 mg/dz

Uporczywa agresja u pacjentów z 
otępieniem typu alzheimerowskie-
go w stopniu umiarkowanym do 
ciężkiego
Start: 0,25 mg dwa razy na dobę. 
Ewentualnie zwiększanie dawki o 
0,25 mg dwa razy na dobę, nie czę-
ściej, niż co drugi dzień. Optymalna 
dawka dla większości pacjentów 0,5 
mg dwa razy na dobę. U niektórych  
1 mg dwa razy na dobę.
Nie należy stosować dłużej niż 6 tyg. 

Schizofrenia: Należy podawać dwa 
razy na dobę.
Start: 50 mg (dzień 1.), 100 mg 
(dzień 2.), 200 mg (dzień 3.) i 300 mg 
(dzień 4.). Od 4. dnia dawka powinna 
wynosić 300-450 mg/dz Może być 
zmieniana w zakresie od 150-750 
mg/dz zależnie od odpowiedzi 
klinicznej i tolerancji leczenia przez 
pacjenta.

Epizody maniakalne w CHAD
Należy podawać dwa razy na dobę. 
Start: 100 mg (dzień 1.), 200 mg 
(dzień 2.), 300 mg (dzień 3.), 400 mg 
(dzień 4.). Następnie dawka może 
zwiększać maksymalnie o 200 mg/
dz do dawki dobowej 800mg/dz 
(dzień 6) 
Dawka optymalna 400-800 mg/dz
UWAGA postać SR schizofrenia, 
mania: 300 mg (1 dzień) 600 mg 
(2 dzień) potem 400-800 mg/dz
Epizody depresyjne w CHAD
Raz dziennie, przed snem.
Start: 50 mg (dzień 1.), 100 mg (dzień 
2.), 200 mg (dzień 3.) i 300 mg (dzień 
4.). Zalecana dawka dobowa wynosi 
300 mg. Nie obserwowano dodat-
kowych korzyści zwiększenia do 600 
mg/dz.  Dawki > 300 mg powinny 
być wprowadzane przez lekarzy 
doświadczonych w leczeniu CHAD
Zapobieganie nawrotom CHAD
U pacjentów z dobrą odpowiedzią 
należy kontynuować leczenie w tej 
samej dawce w celu zapobiegania 
nawrotom epizodów maniakalnych, 
maniakalno-depresyjnych lub depre-
syjnych w przebiegu CHAD. Dawkę 
można dostosować w zakresie za-
kresie 300 mg-800 mg/dz. Stosować 
najmniejsze skuteczne dawki.
Terapia wspomagająca ciężkich 
epizodów depresyjnych Start 50 
mg SR dzień 1-2, 150mg SR dni 3-4. 
Dawka 50-300mg/dz

[Zmiana terapii z kwetiapiny na 
postac SR – możliwa zmiana na 
równoważną dawkę dobową SR raz 
dziennie]

Schizofrenia: Start: 10mg/dz
Optymalna 5-20mg/dz
Epizod manii: start: 15 mg/dz w 
monoterapii lub 10 mg/dz w terapii 
skojarzonej 
Zapobieganie nawrotom CHAD:
5-20mg/dz

W przypadku istnienia więcej niż 
jednego czynnika, który mógłby 
spowodować spowolnienie metabo-
lizmu (płeć żeńska, podeszły wiek, 
niepalenie tytoniu) należy rozważyć 
zmniejszenie dawki początkowej. 

Schizofrenia: start 10-15mg/dz, 
optymalna dawka 10-30mg/dz, 
maksymalna 30mg/dz. Dawka 
podtrzymująca 15 mg/dz

Epizody maniakalne w CHAD: start 
15 mg/dz  jako monoterapia lub w 
leczeniu skojarzonym Maksymalna 
30 mg/dz.

Zapobieganie nawrotom epizodów 
maniakalnych w CHAD dawka na 
podstawie stanu klinicznego.

Dostosowanie dawki z powodu 
interakcji
Dawkę arypiprazolu należy 
zmniejszyć w wypadku równocze-
snego podawania środka o silnym 
działaniu hamującym w stosunku do 
cytochromu CYP3A4 lub CYP2D6. Po 
zakończeniu jednoczesnego stoso-
wania inhibitora CYP3A4 lub CYP2D6 
należy ponownie zwiększyć dawkę 
arypiprazolu (patrz punkt 4.5).
Dawkę arypiprazolu należy zwięk-
szyć w wypadku równoczesnego 
podawania leków silnie induku-
jących CYP3A4. Po odstawieniu 
leku indukującego CYP3A4, dawkę 
arypiprazolu należy zmniejszyć do 
zalecanej (patrz punkt 4.5).

Dzieci i młodzież U Dzieci od 3 r.z.
Zaburzenia zachowania – zwłaszcza 
zachowania agresywne i nadmierna 
ruchliwość;
Całkowita dawka dobowa wynosi od 
0,025 do 0,05 mg/kg mc. na dobę. 
Nie należy przekraczać dawki 10 mg 
na dobę. 
Zespół Gillesa de la Tourette’a;
Do 10mg/dz.

Schizofrenia dziecięca. 
Ryzyko wystąpienia objawów 
pozapiramidowych, w tym dyskinez 
późnych i sedacji u dzieci.

Schizofrenia, CHAD – nie jest 
zalecany. 

Zaburzenia zachowania
Dzieci i młodzież w wieku od 5 do 
18 lat.
Pacjenci o masie ciała ≥ 50 kg 
Start:  0,5 mg/dz. Optymalna 1 
mg/dz
Pacjenci o masie ciała < 50 kg
Start: 0,25mg/dz
Optymalna 0,5 mg/dz

Zaleca się, aby był przepisywany 
przez lekarza specjalistę w dziedzinie 
neurologii/psychiatrii dziecięcej
Należy ściśle monitorować stan 
kliniczny w tym wagę wzrost, stan 
endokrynologiczny, objawy pozapi-
ramidowe.

Olanzapina nie jest wskazana do 
stosowania w leczeniu dzieci i 
młodzieży. W badaniach z udziałem 
pacjentów w wieku od 13 do 17 
lat występowały różne działania 
niepożądane, w tym zwiększenie 
masy ciała, zmiana parametrów me-
tabolicznych i zwiększenie stężenia 
prolaktyny

Kwetiapina nie jest zalecana do 
stosowania u dzieci i młodzieży 
poniżej 18 lat ze względu na brak 
danych uzasadniających stosowanie 
w tej grupie wiekowej
Działania niepożądane u dzieci i 
młodzieży występowały częściej. 

Schizofrenia u młodzieży 15 lat i 
starszej: start 2 mg przez 2 dni, 5 mg 
przez 2 ni do 10 mg/dz
Maksymalnie 30 mg/dz

CHAD epizody maniaklane u 
młodzieży w wieku 13 lat i starszej: 
start 2 mg przez 2 dni, 5 mg przez 2 ni 
do 10 mg/dz
Czas nie dłużej niż 12 tyg. 
Wyższe dawki niż 10 mg nie były 
zwykle bardziej skuteczne ale powo-
dowały wiecej dz. niepożądanych. 

Drażliwość związana z zaburzeniami 
autystycznymi oraz Tiki związane z 
zespołem Tourette’a (rejestracja w 
USA) w Europie nie określono bezpie-
czeństwa stosowania ani skuteczności 
u dzieci i młodzieży i brak zaleceń 
dotyczących dawkowania.
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praktyka

Pacjenci z wydłużeniem 
odstępu QT lub 
czynnikami ryzyka

Wpływ na ciążę

Noworodki 

Wpływ na laktację

Wpływ na płodność

Wpływ na prowadzenie 
samochodu

Przeciwwskazania

Noworodki 

Przenika do mleka kobiecego. 
Odnotowywano przypadki objawów 
pozapiramidowych u karmionych 
dzieci.

Może wystąpić nadmierne uspokoje-
nie oraz zaburzenia czujności, należy 
powstrzymać się od prowadzenia 
pojazdów i obsługiwania urządzeń 
mechanicznych do czasu ustalenia 
wrażliwości na lek.

Brak danych.

Noworodki narażone na działanie leków przeciwpsychotycznych podczas III trymestru ciąży, są w grupie ryzyka działań niepożądanych, w tym zaburzeń pozapiramidowych i (lub) objawów odstawien-
nych o różnym nasileniu i czasie trwania po porodzie.

Noworodki Nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. 

Risperidon i 9-hydroksyrisperidon 
przenikają w małych ilościach do 
mleka kobiet karmiących piersią. 
Należy rozważyć stosunek korzyści 
z karmienia piersią do potencjalnego 
ryzyka dla dziecka.

Może mieć niewielki lub umiar-
kowany wpływ, należy doradzać 
powstrzymanie się od prowadzenia 
pojazdów lub obsługiwania maszyn 
do czasu poznania ich indywidualnej 
wrażliwość na lek.

Hiperprolaktynemia i  zaburzenia 
steroidogenezy w gonadach, mogą 
hamować czynności rozrodcze 
zarówno u kobiet jak i u mężczyzn
W badaniach przedklinicznych nie 
obserwowano takich działań.

Bezpieczeństwo stosowania w okre-
sie ciąży nie zostało określone. 
Odnotowano przypadki uszkodzenia 
płodów u niektórych gatunków 
zwierząt. 

Może być stosowany w okresie ciąży 
jedynie w przypadkach, gdy w opinii 
lekarza korzyść dla matki przeważa 
nad zagrożeniem dla płodu. 
Jak najkrócej jak najmniejsze dawki.

Olanzapina przenika do mleka 
kobiecego. U niemowląt średnia 
ekspozycja (mg/kg mc.) w stanie 
stacjonarnym stanowiła 1,8% dawki 
przyjętej przez matkę (mg/kg mc.). 
Pacjentkom należy odradzić karmie-
nie piersią podczas przyjmowania 
olanzapiny.

Nie przeprowadzono badań 
dotyczących wpływu na zdolność 
prowadzenia pojazdów i obsługiwa-
nia maszyn. Ze względu na to, że lek 
może wywołać senność i zawroty 
głowy, pacjentów należy ostrzec, aby 
zachowali szczególną ostrożność 
podczas obsługiwania maszyn,  
w tym pojazdów mechanicznych.

Wpływ na płodność nie jest znany.

Brak wystarczających danych doty-
czących stosowania w okresie ciąży. 
W badaniach na zwierzętach nie 
stwierdzono działania teratogen-
nego .

Nie należy stosować w okresie 
ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie 
konieczne. 

W oparciu o bardzo ograniczone, 
niespójne dane trudno oszacować 
wielkość wydalania kwetiapiny  
z mlekiem podczas jej stosowania  
w dawkach terapeutycznych. 
Decyzję o tym, czy przerwać 
karmienie piersią, czy przerwać 
terapię kwetiapiną należy podjąć 
uwzględniając korzyści dla dziecka 
wynikające z karmienia piersią oraz 
korzyści dla kobiety wynikające  
z leczenia kwetiapiną. 

Kwetiapina może zaburzać wykony-
wanie czynności, które wymagają 
pełnej sprawności psychicznej. 
Należy poinformować pacjentów, 
aby nie prowadzili pojazdów ani 
nie obsługiwali maszyn, dopóki nie 
jest znana indywidualna wrażliwość 
pacjenta na lek i jego działania 
niepożądane. 

Oddziaływanie kwetiapiny na płod-
ność u ludzi nie było badane. 

Umiarkowana liczba opublikowa-
nych danych dotyczących ciąż z 
ekspozycją na kwetiapinę (tj. od 300 
do 1000 zakończonych ciąż), w tym 
raporty indywidualne oraz niektóre 
badania obserwacyjne, nie wskazują 
na istnienie zwiększonego ryzyka 
wystąpienia wad u dziecka w związ-
ku ze stosowanym leczeniem. Na 
podstawie wszystkich dostępnych 
danych nie można jednak wyciągnąć 
ostatecznego wniosku na ten temat. 
Badania na zwierzętach wykazały 
toksyczne oddziaływanie na rozród 
Z tego względu kwetiapinę można 
stosować podczas ciąży, tylko jeżeli 
korzyści z jej stosowania przewyż-
szają ryzyko narażenia płodu na 
potencjalne zagrożenia. 

Nie przeprowadzono odpowiednich 
kontrolowanych badań u kobiet 
w ciąży.

Może być stosowana w ciąży jedynie 
w przypadku, gdy spodziewane 
korzyści dla matki przeważają nad 
potencjalnym ryzykiem dla płodu.

Przenika do ludzkiego mleka. Należy 
poradzić pacjentce, by nie karmiła 
piersią, jeżeli przyjmuje aripiprazol.

Stany śpiączkowe.
Uszkodzenie zwojów podstawy 
mózgu.
Choroba Parkinsona.
Niedawno przebyty ostry zawał 
serca, Niewyrównana niewydolność 
serca, Arytmie leczone lekami 
przeciwarytmicznymi klasy IA i III, 
Wydłużenie odstępu QTc, arytmia 
komorowa lub torsade de pointes 
w wywiadzie, 
Bradykardia, blok serca II i III stopnia 
Niewyrównana hipokaliemia. 

Pacjenci ze stwierdzonym ryzykiem 
wystąpienia jaskry z wąskim kątem 
przesączania.

Jednoczesne stosowanie inhibitorów 
układu cytochromu P450 3A4, takich 
jak: inhibitory proteazy wirusa HIV, 
leki przeciwgrzybicze z grupy azoli, 
erytromycyna, klarytromycyna.

Pacjent powinien zachować szcze-
gólną ostrożność podczas prowadze-
nia pojazdów i obsługiwania maszyn, 
do czasu kiedy upewni się, że lek nie 
działa na niego niekorzystnie. 

Brak danych.

Nie przeprowadzono badań dotyczą-
cych działania u kobiet w ciąży. 
Notowano występowanie wad 
wrodzonych, jednak nie można było 
ustalić ich związku przyczynowego 
ze stosowaniem aripirazolu. 
Na podstawie badań u zwierząt nie 
można wykluczyć potencjalnego 
toksycznego wpływu leku na płód 
Ze względu na niewystarczające 
dane dotyczące bezpieczeństwa u 
ludzi oraz budzące wątpliwości wyni-
ki badań na zwierzętach, ten produkt 
nie może być stosowany 
w okresie ciąży, chyba że spodziewa-
ne korzyści wyraźnie przewyższają 
ryzyko dla płodu.

Bardzo rzadko donoszono o 
wydłużeniu odstępu QT i (lub) 
komorowych zaburzeniach rytmu to-
warzyszących rzadkim przypadkom 
nagłych zgonów po haloperydolu. 
Ryzyko może być zwiększone po 
zastosowaniu dużych dawek  i 
podaniu parenteralnym, szczególnie 
dożylnym. 

Wydłużenie odstępu QT  bardzo 
rzadko zgłaszane Ostrożnie stosować 
u chorych z ryzykiem arytmii w tym 
z innymi lekami wydłużającymi QT.

W badaniach klinicznych istotne 
klinicznie wydłużenie odstępu QT 
u pacjentów niezbyt często ( <1%). 
W porównaniu z placebo nie stwier-
dzono istotnych różnic w częstości 
występowania kardiologicznych 
zdarzeń niepożądanych. Należy 
zachować ostrożność zalecając jed-
noczesne stosowanie olanzapiny  
i innych leków powodujących wydłu-
żenie odstępu QT.

Zgłaszano występowanie wydłużenia 
odstępu QT podczas stosowania 
kwetiapiny w dawkach terapeutycz-
nych. Należy zachować ostrożność, 
jeśli kwetiapina jest stosowana u 
pacjentów z grupy ryzyka.

W badaniach klinicznych częstość 
występowania wydłużenia odstępu 
QT była porównywalna ze stwier-
dzaną w grupie placebo ale należy 
ostrożnie stosować u pacjentów 
z wydłużeniem QT i grupy ryzyka..

Osoby palące tytoń dawek u palaczy.
Brak wpływu na farmakokinetykę. Palenie tytoniu może prowadzić do 

zmniejszenia stężenia olanzapiny. w 
razie potrzeby rozważyć zwiększenie 
dawki olanzapiny. 

dawek u palaczy. dawek u palaczy (nie jest metaboli-
zowany przez CYP1A).

Pacjenci 
z zaburzeniami 
czynności nerek 

Zaleca się ostrożność. Wolniej eliminacja – należy zmniej-
szyć dawki o połowę.

Pacjenci z zaburzeniami czynności 
nerek -  rozważyć zastosowanie mniej-
szej dawki początkowej (5 mg).
U pacjentów z niewydolnością nerek 
nie stwierdzono znamiennych różnic 
w średnim okresie półtrwania oraz  
w klirensie leku.

Nie ma konieczności zmiany dawko-
wania u pacjentów z zaburzeniami 
czynności nerek. Średni klirens 
kwetiapiny w osoczu był zmniejszo-
ny o około 25% u pacjentów z ciężki-
mi zaburzeniami czynności nerek.

dawki u pacjentów z zaburzeniami 
czynności nerek.

Pacjenci 
z zaburzeniami 
czynności wątroby 

Zaleca się ostrożność Pojedyncze 
przypadki zapalenia wątroby, najczę-
ściej z zastojem żółci.

Stężenie wolnej frakcji w osoczu jest 
zwiększone.
Zmniejszyć dawki o połowę.

W przypadkach umiarkowanej nie-
wydolności wątroby (marskość, klasa 
A lub B w skali Child-Pugh), dawka 
początkowa powinna wynosić 5 mg i 
być ostrożnie zwiększana.
Często obserwowano przemijające i 
bezobjawowe zwiększenie aktywności 
AlAT i AspAT. Należy zachować ostroż-
ność i wykonywać badania kontrolne. 
U pacjentów, u których stwierdzono 
zapalenie wątroby (w tym wątro-
bowokomórkowe i cholestatyczne 
uszkodzenie wątroby oraz mieszaną 
postać uszkodzenia wątroby), należy 
przerwać leczenie olanzapiną.

Należy stosować z zachowaniem 
ostrożności Leczenie należy rozpoczy-
nać od dawki dobowej wynoszącej 
25 mg. Dawkę można zwiększać 
codziennie 25 mg-50 mg aż do 
osiągnięcia dawki skutecznej, zależnie 
od odpowiedzi klinicznej i tolerancji 
pacjenta na leczenie.
Średni klirens zmniejsza się o około 
25% u pacjentów ze stwierdzonym 
upośledzeniem czynności wątroby. 

dawki u osób z zaburzoną czynno-
ścią wątroby o nasileniu lekkim do 
umiarkowanego. Ostrożnie w ciężkiej 
niewydolności wątroby. 

Pacjenci 
w podeszłym wieku, 
pacjenci z otępieniem

Haloperidol nie jest zarejestrowany 
do leczenia demencji związanej  
z zaburzeniami zachowania.
Zwiększone ryzyko zgonu oraz 
ryzyko incydentów sercowo-naczy-
niowych u leczonych z psychozą  
i otępieniem. 

Zwiększona umieralność u osób  
w podeszłym wieku z otępieniem
Zwiekszona umieralność u osób u 
których stosowano risperidon  
z furosemidem
Zwiększenie częstości ryzyka zdarzeń 
niepożądanych naczyniowo-mó-
zgowych
Ostrożnie u pacjentów z czynnikami 
ryzyka udaru mózgu. Ryzyko większe 
u pacjentów z otępieniem typu mie-
szanego/ naczyniowego niż typu al-
zheimerowskiego - pacjenci z innymi 
typami otępienia niż  alzheimerowski 
nie powinni być leczeni

Nie zaleca się stosowania olanzapiny 
u pacjentów z objawami psychozy 
i (lub) zaburzeniami zachowania 
spowodowanymi otępieniem z 
powodu zwiększonej śmiertelności 
oraz ryzyka występowania zdarzeń 
naczyniowo-mózgowych.
Nie zaleca się stosowania rutyno-
wego mniejszej dawki początkowej 
(5 mg/dobę) u pacjentów w wieku 
65 lat i powyżej, jednak należy ją 
rozważyć, o ile przemawia za tym 
ocena kliniczna

Kwetiapina nie jest zatwierdzona 
w leczeniu pacjentów z psychozą 
związaną z otępieniem. 
W badaniach stwierdzano zwiększo-
ną umieralność u osób w podeszłym 
wieku z otępieniem
Należy zachować ostrożność 
podczas stosowania u pacjentów z 
czynnikami ryzyka udaru. 
Podobnie jak inne leki przeciwpsy-
chotyczne, należy stosować z zacho-
waniem ostrożności u pacjentów 
w podeszłym wieku, szczególnie w 
początkowym okresie terapii

Aripiprazol nie jest wskazany w 
leczeniu psychoz związanych z 
demencją.
Zwiększona umieralność u osób w 
podeszłym wieku z otępieniem
Działania niepożądane dotyczące 
krążenia mózgowego nie były istot-
nie częstsze niż w grupie placebo, 
częstość była jednak zależna od 
dawki.

Generalnie u pacjentów w pode-
szłym wieku rozważyć zastosowanie 
mniejszej dawki początkowej i 
niższych dawek leku.

Nazwa leku Haloperidol Risperidon Olanzapina Kwetiapina Aripiprazol
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praktyka

Specjalne ostrzeżenia 
i środki ostrożności: 
Zwiększenie masy ciała 
i ryzyko metaboliczne

Stwierdzano wystąpienie hiper-
glikemii, cukrzycy lub zaostrzenie 
przebiegu wcześniej występującej 
cukrzycy. Zaleca się odpowiednie 
monitorowanie stanu klinicznego 
Stwierdzano przypadki znacznego 
zwiększenia masy ciała. Należy 
regularnie ją kontrolować.

Niezbyt często zgłaszano wystą-
pienie hiperglikemii i (lub) rozwój 
albo nasilenie objawów cukrzycy z 
występującą sporadycznie kwasicą 
ketonową lub śpiączką, w tym kilka 
przypadków śmiertelnych 
Zaleca się odpowiednie monitoro-
wanie stanu klinicznego, (pomiar 
stężenia glukozy we krwi przed 
rozpoczęciem, po 12 tyg. następnie 
raz na rok)
Należy regularnie kontrolować 
masę ciała,( np. przed rozpoczęciem 
leczenia, po 4, 8 i 12 tyg.  następnie 
raz na kwartał).
Obserwowano niepożądane zmiany 
w stężeniu lipidów. 
Należy regularnie badać stężenie 
lipidów, (np.przed rozpoczęciem 
leczenia, po 12 tyg. następnie raz 
na rok)

Uwzględniając obserwowane ryzyko 
pogorszenia profilu metabolicznego, 
w tym zmian masy ciała, stężenia 
glukozy we krwi oraz lipidów (TG, 
cholesterolu, LDL), które stwier-
dzano w toku badań klinicznych, 
należy regularnie ocenić parametry 
metaboliczne pacjentów podczas 
rozpoczynania leczenia, a w jego 
trakcie regularnie wykonywać 
badania kontrolne

W badaniach klinicznych z 
arypiprazolem nie było istotnych 
różnic w częstości występowania 
działań niepożądanych związanych 
z hiperglikemią (w tym cukrzycy) ale 
należy monitorować objawy.
Po wprowadzeniu leku na rynek 
obserwowano zwiększenie masy 
ciała u pacjentów otrzymujących 
aripiprazol, zwykle u pacjentów z 
istotnymi czynnikami ryzyk (cukrzy-
ca, zaburzenia tarczycy lub gruczolak 
przysadki)
W badaniach klinicznych nie 
powodował klinicznie istotnego 
zwiększenia masy ciała u dorosłych 
natomiast obserwowano tycie u 
młodzieży

Specjalne ostrzeżenia  
  i środki ostrożności: 

Hipotonia

Niedociśnienie ortostatyczne, 
zwłaszcza podczas początkowej fazy 
dostosowywania dawki. Ostrożnie 
dawkować w chorobach układu 
krążenia,

Obserwowano niezbyt częste przy-
padki niedociśnienia ortostatyczne-
go. Zaleca się okresowe pomiary RR 
u pacjentów > 65 lat.

Może wystąpić niedociśnienie orto-
statyczne zwykle w początkowym 
okresie zwiększania dawki. Może 
zwiększać ryzyko upadków. 

Specjalne ostrzeżenia  
i środki ostrożności: 
Nadmierna sedacja

U części pacjentów może wystąpić  
senność zwłaszcza na początku 
leczenia.

Inne klinicznie istotne 
działania niepożądane

Bezsenność 
Pobudzenie 
Depresja 

Ból głowy
Bezsenność.
Depresja, 
Niewyraźne widzenie, 
Tachykardia

Zawroty głowy
Zmęczenie, 
Bóle stawów, 
Zwiększenie aktywności enzymów 
wątrobowych
Duże stężenie kwasu moczowego, 
Obrzęk.

Zawroty głowy, 
Ból głowy, 
Suchość jamy ustnej, 
Zmniejszenie hemoglobiny 

Nudności.

Specjalne ostrzeżenia  
i środki ostrożności: 
Hiperprolaktynemia

Hiperprolaktynemia. Ostrożnie u pacjentów ze stwierdzo-
nymi wcześniej: hiperprolaktynemią 
lub z guzami prolaktynozależnymi.

Specjalne ostrzeżenia  
i środki ostrożności: 
Leukopenia, 
neutropenia

Leukopenia, neutropenia i agra-
nulocytoza bardzo rzadko. Ale 
pacjentów z istotną leukopenią lub 
polekową leukopenią i w wywiadzie 
monitorować przez pierwsze kilka 
miesięcy leczenia.

Neutropenia - należy zachować 
ostrożność u pacjentów, u których 
stwierdza się z obecnie lub w wywia-
dzie z jakiejkolwiek przyczyny małą 
liczbę leukocytów i (lub) granulocy-
tów obojętnochłonnyc i u pacjentów 
przyjmujących leki mogące wywołać 
neutropenię. Często zgłaszano wy-
stępowanie neutropenii u pacjentów 
leczonych jednocześnie olanzapiną 
i walproinianem.

W badaniach klinicznych kwetiapiny 
zgłaszano występowanie ciężkiej 
neutropenii Większość kilka miesięcy 
po rozpoczęciu leczenia  Brak dowo-
dów na zależność od dawki. Należy 
przerwać leczenie kwetiapiną, jeśli 
liczba neutrofilów wynosi <1,0 x 
109/l. U pacjentów z zakażeniem lub 
gorączką, należy wziąć pod uwagę 
neutropenię. Należy natychmiast 
sprawdzić liczbę krwinek białych 
(WBC) oraz neurtofili

Specjalne ostrzeżenia 
i środki ostrożności 
dotyczące stosowania

Noworodki Podczas stosowania zgłaszano przypadki złośliwego zespołu neuroleptycznego, stosowanie niesie ze sobą ryzyko wystąpienia późnych dyskinez.

Odnotowano przypadki wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. 
Przed rozpoczęciem oraz podczas leczenia należy rozpoznać wszystkie możliwe czynniki ryzyka VTE oraz podjąć odpowiednie działania prewencyjne.

Należy zachować ostrożność stosując jednocześnie z innymi lekami o działaniu ośrodkowym oraz z alkoholem. 

Należy zachować ostrożność stosując u pacjentów z ryzykiem drgawek i obniżonym progiem drgawkowym

Odnotowano przypadki nagłych 
zgonów 

Ostrożnie u osób z wolnym meta-
bolizmem 
CYP2D6 

Unikać jednoczesnego stosowania 
innych leków przeciwpsychotycz-
nych 

Przed rozpoczęciem leczenia zaleca 
się EKG,. Podczas leczenia halope-
rydolem należy indywiduwalnie 
rozważać monitorowanie EKG  (Jeżeli 
QT > 500 ms., - odstawić!)

Zaleca się okresowe monitorowanie 
stężenia elektrolitów.

Ostrożnie
u pacjentów z ryzykiem wystąpienia 
udaru.

Może wystąpić wzrost cisnienia 
śródgałkowego

Może zmniejszać próg drgawkowy 
i zwiększać ryzyko napadów 
drgawek

Tyroksyna może nasilać działanie 
toksyczne haloperydolu. 

Bardzo rzadko hipoglikemia i SIADH

Nie powinien być stosowany w mo-
noterapii gdy współistnieją depresja 
i psychozy.

Ostrożnie gdy guz chromochłonny 
nadnerczy.

Może zaostrzyć przebieg choroby 
Parkinsona i otępienie z obecnością 
ciał Lewy’ego. Większe ryzyko ZZN

Może wystąpić priapizm.

Mogą wystąpić zaburzenia regulacji 
temperatury ciała

Działanie przeciwwymiotne może 
maskować objawy przedawkowania 
leków, niedrożności jelit i guza 
mózgu.

U pacjentów przyjmujących leki 
o działaniu antagonistycznym na 
receptory α1 stwierdzano podczas 
operacji usunięcia zaćmy śródopera-
cyjny zespół wiotkiej tęczówki 

Należy dokładanie monitorowac stan 
pacjenta na początku leczenia gdyż 
podczas stosowania leków prze-
ciwpsychotycznych, poprawa stanu 
klinicznego pacjenta może nastąpić 
po kilku dniach lub tygodniach. 

Nie zaleca się stosowania olanzapiny 
w leczeniu psychozy wywołanej 
przyjmowaniem agonistów dopami-
ny u pacjentów z chorobą Parkinsona

Mała częstość występowania 
objawów cholinolitycznych jednakże 
należy zachować ostrożność gdy 
przerost gruczołu krokowego, nie-
drożność porażenna jelit i podobne

Możliwe jest działanie antagonistycz-
ne olanzapiny wobec bezpośrednich 
i pośrednich agonistów dopaminy, 
Zgłaszano występowanie nagłych 
zgonów sercowych u pacjentów 
stosujących olanzapinę. Ryzyko było 
porównywalne do innych atypowych 
leków przeciwpsychotycznych.

Z uwagi na zwiększone ryzyko 
występowania myśli samobójczych, 
samookaleczeń i samobójstw z 
depresją w CHAD, należy dokładnie 
monitorować stan pacjentów w trak-
cie leczenia. zwłaszcza zaś pacjentów 
w wieku poniżej 25 lat 
Należy ostrożnie stosować u pacjen-
tów z rozpoznaną chorobą układu 
sercowo naczyniowego, chorobą 
naczyniową mózgu. 
U pacjentów stosujących kwetiapinę 
odnotowano zespół bezdechu sen-
nego. Należy zachować ostrożność 
u pacjentów którzy są w grupie 
wysokiego ryzyka (nadwaga, płeć 
męska).
Norkwetiapina, wykazuje powino-
wactwo do receptorów muskaryno-
wych. Należy zachować ostrożność 
u ze zdiagnozowanym obecnie lub 
w przeszłości zatrzymaniem moczu, 
klinicznie istotnym przerostem 
gruczołu krokowego, niedrożnością 
jelit , zwiększonym ciśnieniem 
wewnątrzgałkowym lub jaskrą 
z wąskim kątem
Kardiomiopatię i zapalenie mięśnia 
sercowego zgłaszano w toku badań 
klinicznych oraz w praktyce pore-
jestracyjnej, jednakże nie ustalono 
związku przyczynowo-skutkowego.
Odnotowano przypadki nadużywa-
nia kwetiapiny. Należy zachować 
ostrożność stosując kwetiapinę u 
pacjentów z uzależnieniem. 
Podczas leczenia kwetiapiną 
zgłaszano występowanie zaburzeń 
połykania  ostrożnie u pacjentów 
zagrożonych wystąpieniem zachły-
stowego zapalenia płuc. 
Zgłaszano zaparcia i niedrożności 
jelit, w tym również przypadki śmier-
telne, Należy ściśle monitorować 
stan kliniczny pacjentów 
Zgłaszano przypadki zapalenia 
trzustki (u wielu pacjentów  czyn-
niki ryzyka zwiększone stężenie TG, 
kamica żółciowa oraz spożywanie 
alkoholu). 
Dane dotyczące stosowania 
jednocześnie kwetiapiny i kwasu 
walproinowego lub soli litu są ogra-
niczone; jednakże terapia skojarzona 
była dobrze tolerowana.

Należy dokładanie monitorowac stan 
pacjenta na początku leczenia gdyż 
podczas stosowania leków prze-
ciwpsychotycznych, poprawa stanu 
klinicznego pacjenta może nastąpić 
po kilku dniach lub tygodniach. 

Wyniki badania epidemiologicz-
nego sugerowały, że u dorosłych 
ze schizofrenią lub CHAD nie ma 
zwiększonego ryzyka samobójstwa 
po zastosowaniu arypiprazolu w 
porównaniu z innymi lekami prze-
ciwpsychotycznymi. 
Dane dotyczące populacji dzieci 
i młodzieży są niewystarczające, 
aby ocenić to ryzyko ale może ono 
utrzymywac się w pierwszych 4 
tyg. leczenia dla atypowych leków 
przeciwpsychotycznych, w tym dla 
aropiprazolu.

Ostrożnie stosować u pacjentów 
z chorobą sercowo-naczyniową, 
chorobą naczyń mózgu, i w stanach 
predysponujących do niedociśnienia 
lub nadciśnienia tętniczego, 

Tak jak w przypadku innych leków, 
mogą wystąpić reakcje nadwrażli-
wości z objawami alergii. Tabletki 
zawierają laktozę

Z przyjmowaniem leków przeciwpsy-
chotycznych, wiąże się spowolnienie 
motoryki przełyku i ryzyko aspiracji. 
Należy stosować ostrożnie u pa-
cjentów z ryzykiem wystąpienia 
zachłystowego zapalenia płuc.

U pacjentów przyjmujących aripipra-
zol, notowano przypadki patologicz-
nego uzależnienia od hazardu, 

Z uwagi na ograniczone daen zacho-
wać ostrożność u chorych z ADHD, u 
których są jednoczesnie stosowane 
stymulanty

Nazwa leku Haloperidol Risperidon Olanzapina Kwetiapina Aripiprazol
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Specjalne ostrzeżenia  
i środki ostrożności: 
Objawy odstawienne

Interakcje

Postępowanie 
w przedawkowaniu

% wiązania z białkami

Swoista odtrutka nie istnieje. 
Należy dokładnie obserwować pa-
cjenta (min. 24 godz.)  i monitorować 
parametry życiowe w tym EKG do 
czasu ustąpienia objawów zatrucia.
Nie należy stosować epinefryny. 

Swoista odtrutka nie istnieje
Należy dokładnie obserwować 
pacjenta i monitorować parametry 
życiowe w tym EKG do czasu ustąpie-
nia objawów zatrucia.

Swoista odtrutka nie istnieje. Nie 
zaleca się prowokowania wymiotów. 
Wskazane może być standardo-
we postępowanie w przypadku 
przedawkowania (tj. płukanie 
żołądka, podawanie węgla aktyw-
nego, które zmniejsza dostępność 
biologiczną przyjętej doustnie 
olanzapiny o 50-60%.
Należy dokładnie obserwować 
pacjenta i monitorować parametry 
życiowe w tym EKG do czasu ustąpie-
nia objawów zatrucia
Nie należy stosować adrenaliny, 
dopaminy ani innych leków sympa-
tykomimetycznych wykazujących 
aktywność beta-agonistyczną (mogą 
nasilić niedociśnienie). 

Aktywny węgiel (50 g), podany 
w godzinę po zażyciu arypiprazolu, 
obniża Cmax leku o około 41%, 
a AUC o około 51%, co wskazuje 
na jego skuteczność w leczeniu 
przedawkowania.
Należy dokładnie obserwować 
pacjenta i monitorować parametry 
życiowe w tym EKG do czasu ustąpie-
nia objawów zatrucia.

92% 90% risperidon
77%  9-hydroksyrysperydon

93% 83% 99%

Opisywano ostre objawy zespołu 
odstawiennego, w tym nudności, 
wymioty i bezsenność. Może 
wystąpić nawrót choroby –  zaleca 
się stopniowe odstawianie.

Rzadko w przypadku nagłego 
przerwania stosowania olanzapiny 
zgłaszano wystąpienie ostrych 
objawów, takich jak: pocenie się, 
bezsenność, drżenie, lęk, nudności 
lub wymioty.

Po nagłym zaprzestaniu podawania 
kwetiapiny opisywano ostre objawy 
odstawienia, takie jak bezsenność, 
nudności, bóle głowy, biegunka, wy-
mioty, zawroty głowy i rozdrażnienie. 
Zaleca się stopniowe odstawianie 
7-14 dni.

Ryzyko wystąpienia zaburzeń 
komorowych rytmu przy stosowaniu 
z lekami wydłużającymi QTc!
Uunikać stosowania leków mo-
czopędnych, a jeżeli to konieczne, 
należy zastosować leki moczopędne 
oszczędzające potas.

Hamowanie CYP 3A4 lub CYP 2D6 
może spowodować zwiększenie 
stężenia 

Induktory CYP karbamazepina, feno-
barbital i ryfampicyna zmniejszają 
stężenie haloperidolu w osoczu.

Walproinian nie wpływa na stężenie 
w osoczu.

Może działać przeciwstawnie do 
adrenaliny i innych produktów sym-
patykomimetycznych oraz odwracać 
działanie środków obniżających 
ciśnienie tętnicze krwi - leków blo-
kujących receptory adrenergiczne, 
takich jak guanetydyna.

Może zmniejszać działanie lewodopy.

Hamuje eliminację TLPD zwiększając 
ich stężenie
w osoczu.

Haloperydol jest inhibitorem CYP 
2D6.

Haloperydol może nasilać działanie 
neurotoksyczne węglanu litu. Nie 
ustalono, czy rzadkie przypadki 
encefalopatii były to przypadki ZZN 
czy  skutek toksycznego działania 
litu. Zaleca się wykonywanie EEG. 
Sstężenie litu <  1 mmol/l..

Haloperydolu zmniejsza działanie 
przeciwzakrzepowe fenindionu

Ostrożnie z lekami o których 
wiadomo, że powodują wydłużenie 
odstępu QT lub zaburzenia elek-
trolitowe. bradykardię lub z lekami 
hamującymi metabolizm wątrobowy 
risperidonu. 

Ostrożnie w skojarzeniu z innymi 
substancjami działającymi ośrod-
kowo 
(w tym alkohol) - ze względu na 
zwiększone ryzyko sedacji.

Może antagonizować działanie 
lewodopy i innych agonistów dopa-
minergicznych.

Ostrożnie w skojarzeniu z lekami 
przeciwnadciśnieniowymi

Nie ma istotnego klinicznie wpływu 
na parametry farmakokinetyczne 
litu, kwasu walproinowego, 
Karbamazepina zmniejsza stężenie 
czynnej frakcji w osoczu krwi.

W przypadku rozpoczynania lub 
przerwania leczenia karbamazepiną 
lub innymi lekami indukującymi 
enzym wątrobowy CYP 3A4 i (lub) 
glikoproteinę P (P-gp), lekarz powi-
nien ponownie określić dawkowanie.

Fluoksetyna i paroksetyna, inhibitory 
CYP 2D6 zwiększają stężenia w oso-
czu krwi, ale w mniejszym stopniu 
jego czynnej frakcji przeciwpsy-
chotycznej.Nalezy dostosować 
dawkowanie leku.

Jest metabolizowana przez 
CYP1A2, metabolizm może być 
indukowany przez palenie tytoniu i 
karbamazepinę, co może prowadzić 
do zmniejszenia stężenia olanzapiny. 
Hamowanie metabolizmu przez 
fluwoksaminę,cyprofloskacynę 
powodowało zwiększenie stężenia 
leku.  Należy rozważyć zmniejszenie 
dawki  olanzapiny. 

Węgiel aktywowany zmniejsza 
dostępność biologiczną podanej 
doustnie olanzapiny o 50 do 60% 
(zachować 2 godz. odstęp)

Inhibitor CYP2D6 nie wpływał 
istotnie na farmakokinetykę.

Olanzapina może wywierać 
antagonistyczne działanie wobec 
bezpośrednich i pośrednich agoni-
stów dopaminy (stosowanych min w 
ch.Parkinsona)

Olanzapina nie hamuje głównych 
izoenzymów CYP450 (np. 1A2, 2D6, 
2C9, 2C19, 3A4).

Nie stwierdzono interakcji 
farmakokinetycznych olanzapiny 
podawanej równocześnie z litem ani 
walproinianem

Jest metabolizowany przez CYP 3A4. 
Stosowanie inhibitorów CYP3A4 jest 
przeciwwskazane. 
Karbamazepina znacząco zwiększała 
klirens kwetiapiny. (średnio zaledwie 
do 13%) 
Leczenie u pacjenta przyjmującego 
leki indukujące CYP3A4  można 
rozpocząć tylko jeśli w opinii lekarza 
korzyść z zastosowania kwetiapiny 
przewyższa ryzyko wynikające z 
przerwania leczenia lekiem indukują-
cym enzymy wątrobowe. 

Inhibitory CYP 2D6 nie wpływają na 
farmakokinetykę kwetiapiny.

Farmakokinetyka soli litu, kwasu wal-
proinowego nie zmienia się podczas 
jednoczesnego stosowania 

Zgłaszano przypadki fałszywie do-
datniego wyniku testu immunoenzy-
matycznego dla metadonu i TLPD
Zaleca się potwierdzenie wyniku 
przez wykonanie odpowiedniego 
badania chromatograficznego. 

Ze względu na działanie na receptor 
α1 może nasilać działanie niektórych 
leków przeciwnadciśnieniowych.

Ostrożnie w skojarzeniu z innymi 
substancjami działającymi ośrodko-
wo (w tym alkohol) - ze względu na 
zwiększone ryzyko sedacji.

Należy zachować ostrożność podając 
aripiprazol równocześnie z produkta-
mi leczniczymi, o których wiadomo, 
że powodują wydłużenie odstępu QT 
lub zaburzenia elektrolitowe.

Antagonista H2 - famotydyna, , 
zmniejsza szybkość wchłaniania 
aripiprazolu, ale nie ma to znaczenia 
klinicznego. Arypiprazol jest 
metabolizowany m.in. przez CYP2D6 
i CYP3A4
Silne inhibitory CYP2D6 (min, 
fluoksetyna, paroksetyna) CYP 3A4 
(ketokonazol) zwiększają stężenie i 
dawkę aripirazolu należy zmniejszyć 
o połowę

Karbamazepina, ziele dziurawca i 
inne leki indukujące CYP3A4 powo-
dują spadek stężenia leku Zatem 
dawkę aropiprazolu 
Obserwowano przypadki zespołu 
serotoninowego u pacjentów 
przyjmujących aripirazol szczególnie 
w razie jednoczesnego stosowania 
innych leków serotoninergicznych. 

Dawki aripiprazolu 10-30 mg/dz 
nie wywierały istotnego wpływu na 
metabolizm substratów CYP2D6, 
2C9, 2C19, 3A4 i 1A2. 

Walproinian i lit nie powodują 
istotnych klinicznie zmian stężenia 
aripiprazolu nie stwierdzono również 
istotnej zmiany w stężeniach walpro-
inianu, litu ani lamotryginy.

Wchłanianie Wpływ 
posiłków

Dobrze się wchłania z przewodu po-
karmowego, duże różnice osobnicze.

Biodostępność (p.o.) 44 –74%.

Pokarm nie wpływa na wchłanianie 

Biodostępność (p.o.) 70% -94%

Dobra, niezależnie od posiłków, 
ponieważ pokarm nie wpływa na jej 
wchłanianie.

Dobrze się wchłaniana, przyjmowanie 
z pokarmem nie ma znaczącego 
wpływu na biodostępność.  
Nie zaleca się także spożywania soku 
grejpfrutowego podczas leczenia 
kwetiapiną. 
UWAGA Postać SR godzinę przed 
posiłkiem!

Niezależnie od posiłków 
Brak wpływu posiłków o dużej 
zawartości tłuszczu 

Biodostępność (p.o.) 87%

   

      Maksymalne stężenie 
w osoczu

1-2 godz. 5-8 godz. Forma SR - 6 godzin 3-5 godz.

Czas półtrwania T ½ 20 godz. 3 godz. - risperidon
24 godz. - 9-hydroksyrisperidon

Starsi (> 65 lat) - 51,8 godz., młodsi - 
33,8 godz.
Kobiety - 36,7 godz.
Mężczyźni - 32,3 godz. 
Niepalący - 38,6 godz.
Palący - 30,4 godz.
Ogólnie zakres wpływu wieku, płci lub 
palenia na T 1/2 mały w porównaniu z 
ogólną zmiennością osobniczą.

7 godz. - kwetiapina
12 godz. – norkwetiapina

75 godz

Czas do osiągnięcia 
stałego stężenia

4-5 dni 1-2 dni risperidon
4-5 dni 9-hydroksyrisperidon

6-8 dni 2 dni kwetiapina
3 dni norkwetiapina

14 dni

Metabolizm i główna 
droga eliminacji

W wątrobie (oksydatywna deal-
kilacja).

W wątrobie (CYP2D6, N-dealkilacja). 
Ok. 70% jest wydalane z moczem, ok 
14% z kałem.

W wątrobie (w drodze sprzęgania i 
utleniania). Ok. 57% jest wydalane 
z moczem.

W wątrobie (głównie CYP 3A4), Ok. 
73% wydalane jest w moczu, a 21% 
w kale. 

W wątrobie (dehydrogenacja,  
hydroksylacja oraz N-dealkilacja,  
CYP3A4 i CYP2D6) 
Ok. 60%  wydalane z moczem,  
ok 18% z kałem.

Dane w tabeli na podstawie charakterystyk produktów leczniczych – haloperidol, risperidon, olanzapina, kwetiapina, aripiprazol. 
Refundacja wg. danych z www.mz.gov.pl stan na 11.2016.
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Farmakokinetyka

Nie istnieje swoista odtrutka. Należy 
dokładnie obserwować pacjenta i 
monitorować parametry życiowe 
w tym EKG do czasu ustąpienia 
objawów zatrucia.
Pacjenci z zespołem majaczeniowym 
i pobudzeniem oraz ewidentnym 
zespołem przeciwcholinergicznym 
mogą być leczeni fizostygminą 
1-2 mg (jeśli EKG prawidłowe i ze sto-
sowaniem ciągłego monitorowania 
EKG). 
W ciężkim przedawkowaniu, może 
być wskazane płukanie żołądka, 
najlepiej w ciągu godziny od zażycia 
produktu. Należy również rozważyć 
podanie węgla aktywnego. 
Należy unikać stosowania epinefryny 
i dopaminy, ponieważ pobudzenie 
receptorów beta-adrenergicznych 
może pogorszyć niedociśnienie 
w warunkach wywołanej przez 
kwetiapinę blokady receptorów 
α-adrenergicznych

Nazwa leku Haloperidol Risperidon Olanzapina Kwetiapina Aripiprazol
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praktykaDla kogo aripiprazol 
o przedłużonym działaniu?
Tomasz Szafrański

Z obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 25 października 2016 roku w sprawie 
wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego oraz wyrobów medycznych, dowiedzieliśmy się o refundacji aripipra-
zolu o przedłużonym uwalnianiu – Abilify Maintena. Refundacja dotyczy chorych 
na schizofrenię, u których uzyskano odpowiednią stabilizację podczas leczenia 
aripiprazolem w postaci doustnej, w przypadku nawrotu objawów psychotycznych 
w wyniku udokumentowanego, uporczywego braku współpracy chorego. Właści-
wie, to wypada się tylko cieszyć z tej decyzji i poszerzenia spektrum leków o prze-
dłużonym działaniu, z których możemy korzystać.

Chwila zadumy

Kiedy jednak zastanawiam się nad 
obowiązującymi kryteriami refundacji, 
to moja radość jest jakby mniejsza, bo 
tak naprawdę, co one oznaczają?

Po pierwsze, kierują naszą uwagę 
w kierunku braku współpracy. Oczywi-
ście rozumiem z czego tego typu ograni-
czenie wynika i że jest ono podyktowane 
koniecznością ograniczenia wydatków 
na, bądź co bądź, bardzo kosztowny lek. 
Patrzą z innej perspektywy jeśli weź-
miemy pod uwagę koszt leku i koszt 
koniecznej hospitalizacji pacjenta z po-
wodu nawrotu choroby  sprawa się ma 
nieco inaczej. Wszystkie analizy ekono-
miczne pokazują, że to się płatnikowi 
opłaca. Inaczej by nie refundował tylko 
został przy tańszych tabletkach. Ale za-
stanówmy się, czy ta akurat decyzja, aby 
powiązać możliwość stosowanie leków 
o przedłużonym działaniu wyłącznie 
z brakiem współpracy jest szczęśliwa? 
Uważam, że nie. 

Sądzę, że kryteria refundacji nad-
miernie ogniskują naszą uwagę tylko na 
jednym aspekcie leczenia schizofrenii 
nowoczesnymi lekami o przedłużonym 
działaniu. Chciałbym uniknąć nadmier-
nych uproszczeń i generalizacji, ale choć 
używamy dzisiaj zupełnie innego języka 
(na przykład zamiast „depot” uczymy się 
używać określenia LAI), to jednak stoso-
wanie leków o przedłużonym działaniu 
w leczeniu schizofrenii niesie w takim 
kontekście wyraźny aspekt kontroli. 
„Skoro nie chcesz brać leków, to zrobi-
my Ci zastrzyk”. Oczywiście, jest szansa 
na mniej hospitalizacji, na lepsze funk-
cjonowanie, lepszą jakość życia. Ale cały 
czas, w jakimś wymiarze, jest „karą” za to, 
że wcześniej „nie przestrzegałem zale-
ceń”. Jakby na to nie patrzeć, to na tym 
aspekcie musi się skupić lekarz psychia-
tra, aby zaordynować refundowany lek.

Pułapka kontroli
Na temat braku współpracy napisa-

no i powiedziano już bardzo dużo. Nie-
przestrzeganie zaleceń jest w medycy-

nie częste. Chorzy na schizofrenię wcale 
nie są aż takim wyjątkiem wśród innych 
chorych na przewlekłe choroby. Wy-
pracowanie współpracy jest żmudnym 
procesem, wymagającym wysłuchania 
chorego, edukacji, wyjaśnienia jego wąt-
pliwości, wspólnego sporządzenia bilan-
su strat i korzyści. 

Kiedy rozmawiamy z naszymi pa-
cjentami o ich wątpliwościach związa-
nych z braniem leków, to obok działań 
niepożądanych często pojawia się oba-
wa, że lek „przejmie kontrolę nad moim 
zachowaniem”, że zażywając lek „nie 
będę sobą”. Te obawy nie dotyczą zresztą 
tylko chorych na schizofrenię. Decyzja 
o leczeniu dla części takich pacjentów 
nie jest wcale wyborem pozytywnym, 
jest zaledwie wyborem mniejszego zła.

Więc to pierwszy powód, dla które-
go tak sformułowane kryteria refundacji 
sprawiają, że moja radość jest mniejsza. 

Uważam, że wybór takiej, a nie innej 
formy leczenia, zwłaszcza w przypadku 
leczenia, które ma charakter długoter-
minowy, powinno być, przynajmniej co 
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do zasady, wyborem pozytywnym. Le-
czenie lekiem o przedłużonym działaniu 
może być takim wyborem i stało się ta-
kim dla części moich pacjentów, którzy 
za codziennym zażywaniem tabletek 
nigdy nie przepadali, natomiast chętnie 
zaakceptowali rozwiązanie, którym był 
comiesięczny zastrzyk.

Zresztą, niektórzy z nich mnie za-
skakują tym, że trzymają „rękę na pulsie” 
i dopytują się, kiedy stanie się już dostęp-
na możliwość pozwalająca, aby chodzić 
na zastrzyk raz na 3 miesiące – bo taka 
dawka kontaktu z psychiatrą i poradnią 
psychiatryczną – 4 x do roku zupełnie im 
wystarczy…

Chory stereotyp 
Drugi powód do mniejszej radości, 

który zresztą ściśle łączy się z pierwszym, 
jest taki, że mam wrażenie, że kryteria 
utrwalają stereotyp stosowania leków 
o przedłużonym działaniu (LAI) u tych 
chorych, którzy mają gorszy przebieg 
choroby – przebieg, który cechuje więk-
sza liczba nawrotów i hospitalizacji. Tak, 
u tych chorych niewątpliwie jest miejsce 
na LAI. Tak na marginesie, badania zwa-
ne „mirror studies” pokazują, że to w tej 
grupie pacjentów różnica na korzyść sto-
sowania LAI w porównaniu z formami 
doustnymi jest największa. Bo na udział 
w badaniach porównujących formę do-
ustną z formą o przedłużonym działaniu 
wyrażają zwykle zgodę tacy chorzy, któ-
rzy… mają lepszy wgląd i współpracują, 
więc z badań tych wynika zwykle tylko 
tyle, że forma LAI nie jest gorsza niż do-
ustna…

Ale wracając do pytania: czy tylko 
i wyłącznie w tej grupie chorych mamy 
stosować LAI? To wygląda trochę jak za-
przęganie wozu przed koniem. Dlaczego 
nie wykorzystywać tej formy leczenia po 
to, aby właśnie przeciwdziałać kolejnym 
nawrotom? Próbować zmniejszyć liczbę 
chorych z niekorzystnym przebiegiem. 
Dlaczego nie myśleć o LAI jak o istotnej 
formie leczenia niemal od samego po-
czątku? Już po pierwszym nawrocie psy-
chozy? 

To znowu trochę banał, ale skoro 
zadaniem leczenia podtrzymującego 
jest niedopuszczenie do nawrotów i nie-
korzystnego postępu choroby, to po-

winno być celem od początku leczenia. 
Leki o przedłużonym działaniu, które za-
pewniają dobrą biodostępność, stabilny 
poziom stężenia leku, przewidywalność 
tego stężenia w organizmie w stosunku 
do stosowanej dawki, są ważnym narzę-
dziem do osiągania tego celu. Tymcza-
sem kryteria refundacji można odczy-
tywać trochę tak, jakby dopiero sygnały 
o tym niekorzystny rozwoju wypadków 
pozwalały na wprowadzenie LAI. No, bo 
tym jest jednak „uporczywy brak współ-
pracy”.

Intencją powyższych rozważań nie 
jest krytyka rozwiązań refundacyjnych 
przyjętych w naszym kraju. Trzeba być re-
alistą i rozsądnie wykorzystywać ograni-
czone zasoby finansowe, którymi w tym 
momencie dysponujemy. Chcę bardziej 
zwrócić uwagę na to, że przyjęte regu-
lacje administracyjne mogą zawężać 
nasze myślenie kliniczne. Na pewno nie 
pomagają też w przezwyciężeniu stereo-
typu, że pacjent z tak zwanym „brakiem 
współpracy”, to tylko pacjent z wieloma 
nawrotami i rosnącą liczbą hospitalizacji. 

Wszyscy kłamią
Wielu lekarzy jest przekonanych, że 

owszem, brak współpracy w schizofre-
nii jest istotnym problemem, ale akurat 
„ich” pacjenci w leczeniu współpracują. 
Aż się prosi, aby przywołać w tym miej-
scu psychopatyczną maksymę dr Ho-
use’a – „wszyscy kłamią”. Ale nie chodzi 
tutaj o ocenę. Takie jest życie i w realnym 
życiu mamy do czynienia z całym spek-
trum form większego lub mniejszego 
przestrzegania zaleceń, a pacjent, który 
przez cały czas przestrzega wszystkich 
zaleceń, jest raczej wyjątkiem niż regułą. 
Parafrazując inny słynny cytat: „Możesz 
przestrzegać wszystkich zaleceń przez 
jakiś czas i niektórych zaleceń przez cały 
czas, ale nikt nie przestrzega wszystkich 
zaleceń przez cały czas”…

Wiemy, że pierwsze lata od wystą-
pienia pierwszego epizodu psychozy 
mają bardzo ważne znaczenie dla ro-
kowania. Dlatego takie ważne jest, aby 
właśnie w tym czasie nie zapominać 
o możliwości stosowania LAI. Nie, jako 
formy kontroli, ale jako przyjaznej i wy-
godnej w użyciu formy leku, która może 

pomóc naszym pacjentom w zadbaniu 
o swoją zdrowszą przyszłość. Z każdym 
kolejnym nawrotem spada realna szansa  
i zdolność pacjenta do jakiekolwiek pracy  
a rośnie niebezpieczeństwo wykluczenia 
zawodowego.

Powody do radości
Aripiprazol jest częściowym agoni-

stą receptorów D2 i 5-HT1A, pierwszym 
przedstawicielem tej nowej klasy leków 
przeciwpsychotycznych. Forma o prze-
dłużonym uwalnianiu stała się dostępna 
w 2013 roku, a teraz, już po 3 latach od 
rejestracji w Europie, została zrefundo-
wana w Polsce. I tutaj już nie ma co na-
rzekać: trzeba stwierdzić, że mamy po-
wody do radości!

Aripiprazol jest bowiem lekiem 
o udowodnionej skuteczności, zarówno 
w leczeniu objawów pozytywnych, jak 
i w długoterminowym utrzymywaniu 
poprawy, ale też cechuje go szereg zalet 
w zakresie tolerancji w porównaniu z in-
nymi lekami o przedłużonym działaniu, 
które są dla nas dostępne (flupentyksol, 
klopentyksol, haloperidol, risperidon, 
olanzapina).

Zarejestrowane wskazanie aripipra-
zolu w formie o przedłużonym działaniu, 
to leczenie podtrzymujące schizofrenii 
u dorosłych pacjentów ze stabilizacją 
choroby za pomocą doustnej postaci ari-
piprazolu.

Aripiprazol o przedłużonym działa-
niu jest nie mniej skuteczny, niż postać 
doustna w dawce 10–30 mg, a jego sto-
sowanie istotnie redukuje potrzebę ho-
spitalizacji.

Lek wykazuje także korzystne dzia-
łanie na objawy negatywne, takie jak: 
brak motywacji, zaniedbywanie się, wy-
cofanie społeczne. Stosowanie aripipra-
zolu wpływało korzystnie na jakość życia 
i poprawa w tym zakresie miała charak-
ter długoterminowy. 

O profilu tolerancji leku pisaliśmy na 
łamach psychiatry dużo. Przypominając 
najważniejsze cechy to: małe ryzyko wy-
stąpienia objawów pozapiramidowych 
(z wyjątkiem akatyzji), brak konieczności 
monitorowania bezpieczeństwa kardio-
logicznego, niskie ryzyko metaboliczne 
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(wpływu na poziom glikemii i lipidów), 
relatywnie najmniejszy odsetek chorych 
ze wzrostem masy ciała, brak lub bardzo 
małe ryzyko hiperprolaktynemii i zwią-
zanych z nią zaburzeń. 

To wszystko łącznie sprawia, że ari-
piprazol powinien być lekiem I rzutu 
u młodych pacjentów z nawracającymi 
zaburzeniami psychotycznymi, ale także 
stanowi cenną możliwość u chorych ze 
złą tolerancją innych leków lub obciążo-
nych chorobami somatycznymi.

Jeśli chodzi o bezpieczeństwo sto-
sowania i najczęstsze objawy ubocz-
ne, to są one oczywiście podobne jak 
w przypadku aripiprazolu stosowanego 
doustnie. W dwóch dużych badaniach 
kontrolowanych [Fleischhacker i Kane] 
najczęstsze działania niepożądane obej-
mowały: bezsenność, akatyzję, drże-
nie, bóle głowy oraz zmianę masy ciała 
(zmniejszenie lub wzrost). 

Ale w tym miejscu chcę się podzielić 
kolejnym powodem do radości: oto opu-
blikowana właśnie metaanaliza badań 
różnych leków o przedłużonym działaniu, 
przeprowadzona pod kątem porówna-
nia skuteczności i tolerancji formy doust-
nej leku i formy LAI (uwzględniająca 18 
badań risperidonu, olanzapiny, aripipra-
zolu, zuklopentiksolu, flufenazyny i halo-
peridolu) stwierdza, że liczba rezygnacji 
z leczenia z jakiegokolwiek powodu nie 
różniła się istotnie pomiędzy formami 
poszczególnych leków z wyjątkiem… 
formy LAI aripiprazolu (2 badania, 986 
pacjentów; ryzyko względne RR= 0.78; 
95% przedziały ufności – CI= od 0.64 do 
0.95). Autorzy stwierdzają, że jakość da-
nych dotyczących aripiprazolu, zgodnie 
z podejściem GRADE (Grading of Recom-
mendations, Assessment, Development 
and Evaluation), cechuje wysoka jakość 
i w związku z tym należy je traktować 
jako rzeczywisty efekt kliniczny. Jakość 
danych dotyczących risperidonu została 
oceniona jako średnia, zaś pozostałych 
leków jako dane o niskiej jakości. „Tłuma-
cząc z polskiego na nasze”: w przypadku 
aripiprazolu LAI mamy dane świadczące 
o lepszej tolerancji, czyli mniejszym ryzy-
ku wystąpienia działań niepożądanych 
niż w przypadku formy doustnej. W przy-
padku innych leków, pomimo oczeki-

wań, różnice bywają nieistotne klinicznie 
[Ostuzzi G. 2016].

Oczywiście, w przypadku wystąpie-
nia działań niepożądanych, takich jak 
bezsenność czy akatyzja, należy wdro-
żyć postępowanie objawowe. Dla przy-
pomnienia, w akatyzji nie powinny być 
to leki antycholinergiczne, tylko propra-
nolol, mianseryna lub mirtazapina. Te 
dwa ostatnie oraz małe dawki trazodonu 
mogą też znaleźć zastosowanie w przy-
padku bezsenności.

Jak zacząć?
Rekomendowaną dawką aripipra-

zolu LAI jest 400 mg podawane co 4 ty-
godnie. Leczenie powinno być poprze-
dzone, o ile to tylko możliwe, podaniem 
formy doustnej leku w celu oceny jego 
tolerancji. Po podaniu iniekcji 400 mg 
aripiprazolu o przedłużonym działaniu, 
należy jeszcze kontynuować lek doust-
ny przez 14 dni. Ta sama zasada dotyczy 
chorych w przeszłości dobrze toleru-
jących aripiprazol, u których aktualnie 
stosowany inny lek przeciwpsychotycz-
ny – w przypadku zmiany na aripiprazol 
o przedłużonym działaniu także przez 
pierwsze 2 tygodnie podajemy nadal lek 
w formie doustnej. Jeśli jednak pacjent 
nie był w przeszłości leczony aripipra-
zolem, to najpierw należy wprowadzić 
formę doustną, a dopiero potem ALAI. 
Tempo odstawienia poprzednio stoso-
wanego leku przeciwpsychotycznego 
powinno być dostosowane do oceny 
stanu klinicznego pacjenta.

W chwili obecnej nie dysponujemy 
kontrolowanymi badaniami dotyczący-
mi przejścia z innych leków o przedłu-
żonym działaniu na aripiprazol LAI. Po-
czątkowo, dołączenie do prowadzonego 
leczenia aripiprazolu doustnie powin-
no poprzedzać wprowadzenie iniekcji. 
W przypadku długotrwałego stosowania 
innych leków, należy zachować ostroż-
ność, licząc się z możliwością wystąpie-
nia „psychozy z nadwrażliwości recepto-
rów D2”.

Jeżeli wystąpią działania niepożąda-
ne, można zmniejszyć dawkę do 300 mg 
ALAI. 

Okres półtrwania (T1/2) leku wyno-
si 47 dni dla dawki 400 mg i 30 dni dla 
dawki 300 mg – to istotne do zapamię-

tania informacje, zarówno w przypadku 
wprowadzania leku, jak i jego odsta-
wiania. W przypadku osób starszych 
i wrażliwych na działania niepożądane, 
zasadne jest rozpoczynanie leczenia od 
niższej dawki 300 mg ALAI. Aripiprazol 
jest metabolizowany przez enzymy 3A4 
i 2D6 cytochromu P-450, zatem karba-
mazepina i inne induktory CYP3A4 po-
wodują zmniejszenie stężenia ALAI, z ko-
lei inhibitory CYP3A4 (np. ketokonazol) 
czy inhibitory CYP2D6 (np. paroksetyna) 
zwiększenie stężenia. Przeciwwskaza-
niem do stosowania aripiprazolu jest 
nadwrażliwość na sam lek lub jakąkol-
wiek substancję pomocniczą.
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Wnioski dla praktyka

1. Aripiprazol o przedłużonym dzia-
łaniu jest nowoczesnym lekiem 
przciwpsychotycznym, cechującym 
się dobrą skutecznością i korzyst-
nym w porównaniu z innymi lekami 
LAI profilem tolerancji.

2. Aripiprazol LAI może znajdować 
zastosowanie w grupie chorych 
po pierwszych nawrotach psychoz 
schizofrenicznych.

3. Aripiprazol LAI jest lekiem wskaza-
nym w przypadku chorych z domi-
nującymi objawami negatywnymi.

4. Zastosowanie aripiprazolu LAI 
powinno być rozważone u chorych, 
którzy nie tolerują dotychczasowe-
go leczenia przeciwpsychotyczne-
go lub tych z współchorobowością 
(chorobami somatycznymi). n

Nazwa produktu leczniczego: Abilify Maintena 400 mg proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu: Skład jakościowy i ilościowy: Każda fiolka zawiera 400 mg arypiprazolu. Po rekonstytucji każdy ml zawiesiny zawiera 200 mg arypiprazolu. Postać farmaceutyczna: 
Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu. Proszek: biały lub białawy. Rozpuszczalnik: przezroczysty. Wskazania do stosowania: Abilify Maintena jest wskazany w leczeniu podtrzymującym schizofrenii u dorosłych pacjentów ze stabilizacją choroby za pomocą doustnej 
postaci arypiprazolu. Dawkowanie i sposób podawania. Dawkowanie: W przypadku pacjentów nieleczonych wcześniej arypiprazolem przed rozpoczęciem leczenia produktem leczniczym Abilify Maintena należy najpierw ustalić tolerancję po podaniu postaci doustnej arypiprazolu. Zalecana dawka początkowa i dawka 
podtrzymująca produktu leczniczego Abilify Maintena wynosi 400 mg. Nie jest wymagane dobieranie indywidualnej dawki tego produktu leczniczego. Produkt leczniczy należy podawać raz w miesiącu jako pojedyncze wstrzyknięcie (nie wcześniej niż po 26 dniach od podania poprzedniego wstrzyknięcia). Po podaniu 
pierwszego wstrzyknięcia przez 14 kolejnych dni należy kontynuować podawanie doustnej postaci arypiprazolu w dawce od 10 mg do 20 mg, aby utrzymać terapeutyczne stężenie arypiprazolu podczas rozpoczynania leczenia. Jeśli występują działania niepożądane po podaniu dawki 400 mg, należy rozważyć zmniejszenie 
dawki do 300 mg raz na miesiąc. Szczególne grupy pacjentów. Osoby w podeszłym wieku: Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności produktu leczniczego Abilify Maintena u pacjentów w wieku 65 lat lub starszych. Zaburzenia czynności nerek: U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek nie jest 
konieczne dostosowanie dawki. Zaburzenia czynności wątroby: U pacjentów z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby nie jest wymagane dostosowanie dawki. Nie ma wystarczających danych do ustalenia zaleceń dawkowania u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby. Dawkowanie 
u tych pacjentów wymaga ostrożności, zaleca się postać doustną. Osoby wolno metabolizujące z udziałem CYP2D6: W przypadku pacjentów, u których rozpoznano wolny metabolizm z udziałem CYP2D6, dawka początkowa i dawka podtrzymująca powinna wynosić 300 mg. W przypadku jednoczesnego stosowania z 
silnymi inhibitorami CYP3A4 dawkę należy zmniejszyć do 200 mg. Dostosowanie dawki z powodu interakcji: Dostosowanie dawki należy przeprowadzić u pacjentów przyjmujących równocześnie silne inhibitory CYP3A4 lub silne inhibitory CYP2D6 dłużej niż przez 14 dni. W razie odstawienia inhibitora CYP3A4 lub CYP2D6, 
może być wymagane zwiększenie dawki do wcześniejszej wielkości dawki. W przypadku pojawienia się działań niepożądanych pomimo dostosowania dawki produktu leczniczego Abilify Maintena, należy ponownie rozważyć, czy konieczne jest jednoczesne stosowanie inhibitora CYP2D6 lub CYP3A4. Należy unikać 
równoczesnego stosowania leków indukujących CYP3A4 z produktem leczniczym Abilify Maintena przez okres dłuższy niż 14 dni, ponieważ powoduje to zmniejszenie stężenia arypiprazolu we krwi i takie stężenie może nie być skuteczne. Dzieci i młodzież: Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności produktu 
leczniczego Abilify Maintena u dzieci i młodzieży w wieku od 0 do 17 lat. Nie ma dostępnych danych. Sposób podawania: Produkt leczniczy Abilify Maintena jest przeznaczony wyłącznie do podawania domięśniowego. Produktu nie wolno podawać dożylnie ani podskórnie. Powinien on być podawany wyłącznie przez fachowy 
personel medyczny. Zawiesinę należy wstrzykiwać niezwłocznie po rekonstytucji, ale można ją przechowywać w fiolce w temperaturze poniżej 25 °C przez maksymalnie 4 godziny. Podanie do mięśnia pośladkowego: Zaleca się używanie bezpiecznych igieł 22 G × 38 mm do wstrzyknięć podskórnych do mięśnia 
pośladkowego. W przypadku otyłych pacjentów (wskaźnik masy ciała > 28 kg/m2 pc.), należy używać bezpiecznych igieł do wstrzyknięć podskórnych 21 G × 50 mm. Należy zmieniać miejsce wstrzyknięcia podając produkt leczniczy raz do jednego, raz do drugiego mięśnia pośladkowego. Podanie do mięśnia naramiennego: 
Do wstrzyknięć podskórnych do mięśnia naramiennego zaleca się używanie bezpiecznych igieł 23 G × 25 mm. W przypadku otyłych pacjentów należy używać bezpiecznych igieł do wstrzyknięć podskórnych 22 G × 38 mm. Należy zmieniać miejsce wstrzyknięcia podając produkt leczniczy raz do jednego, raz do drugiego 
mięśnia naramiennego. Fiolki z proszkiem i rozpuszczalnikiem są przeznaczone wyłącznie do jednorazowego użycia. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: Podczas leczenia 
przeciwpsychotycznego kliniczna poprawa stanu pacjenta może nastąpić w ciągu kilku dni do kilku tygodni. Przez cały ten czas pacjent powinien pozostawać pod ścisłą obserwacją. Zastosowanie u pacjentów w stanie silnego pobudzenia lub w ostrym stanie psychotycznym: Produktu leczniczego Abilify Maintena nie 
należy stosować do leczenia silnego pobudzenia ani ostrych stanów psychotycznych, gdy wymagane jest natychmiastowe złagodzenie objawów. Prawdopodobieństwo podjęcia próby samobójczej: Występowanie zachowań samobójczych jest właściwe w chorobach psychotycznych i w niektórych przypadkach było zgłaszane 
niedługo po rozpoczęciu przyjmowania leku przeciwpsychotycznego lub po zmianie na inny lek przeciwpsychotyczny, w tym arypiprazol. Leczeniu przeciwspsychotycznemu u pacjentów z grupy wysokiego ryzyka powinna towarzyszyć ścisła obserwacja pacjenta. Zaburzenia sercowo-naczyniowe: Arypiprazol należy stosować 
ostrożnie u pacjentów z rozpoznaną chorobą sercowo-naczyniową (zawał mięśnia sercowego lub choroba niedokrwienna w wywiadzie, niewydolność serca lub zaburzenia przewodzenia), chorobą naczyń mózgowych, w stanach predysponujących do niedociśnienia (odwodnienie, zmniejszenie objętości krwi krążącej i 
leczenie przeciwnadciśnieniowymi produktami leczniczymi) lub nadciśnienia tętniczego, w tym postępującego lub złośliwego. Zgłaszano przypadki choroby zakrzepowo-zatorowej żył (ang. venous thromboembolism, VTE) w związku ze stosowaniem produktów przeciwpsychotycznych. U pacjentów leczonych lekami 
przeciwpsychotycznymi często występują nabyte czynniki ryzyka VTE, dlatego należy zidentyfikować wszystkie możliwe czynniki ryzyka VTE przed rozpoczęciem oraz w czasie leczenia arypiprazolem i wdrożyć odpowiednie środki zapobiegawcze. Wydłużenie odstępu QT: Podczas badań klinicznych nad leczeniem 
arypiprazolem w postaci doustnej częstość przypadków wydłużenia odstępu QT była porównywalna z placebo. Arypiprazol należy stosować ostrożnie u pacjentów z wydłużeniem odstępu QT w wywiadzie rodzinnym. Późne dyskinezy: W badaniach klinicznych trwających nie dłużej niż rok zgłaszano niezbyt częste przypadki 
dyskinez występujące w trakcie leczenia arypiprazolem. Jeśli objawy przedmiotowe lub podmiotowe późnych dyskinez wystąpią u pacjentów leczonych arypiprazolem, należy rozważyć zmniejszenie dawki lub odstawienie leku. Objawy takie mogą czasowo nasilić się lub nawet wystąpić dopiero po odstawieniu leku. Złośliwy 
zespół neuroleptyczny (ang. Neuroleptic Malignant Syndrome, NMS): NMS jest potencjalnie śmiertelnym zespołem objawów, które mogą wystąpić w związku z podawaniem leków przeciwpsychotycnych. W badaniach klinicznych odnotowano rzadkie przypadki NMS w czasie leczenia arypiprazolem. Jeśli u pacjenta wystąpią 
objawy podmiotowe lub przedmiotowe świadczące o NMS, bądź wystąpi niewyjaśnionego pochodzenia wysoka gorączka bez innych objawów NMS, należy przerwać leczenie wszystkimi przeciwpsychotycznymi produktami leczniczymi, w tym także arypiprazolem. Drgawki: W badaniach klinicznych zgłaszano niezbyt częste 
przypadki napadów drgawkowych w czasie leczenia arypiprazolem. Z tego powodu arypiprazol należy stosować zachowując ostrożność u pacjentów, u których w przeszłości występowały napady drgawkowe lub u których występują choroby wiążące się ze skłonnością do takich napadów. Pacjenci w podeszłym wieku z 
psychozą związaną z demencją: Zwiększona śmiertelność: W trzech badaniach nad arypiprazolem w postaci doustnej z grupą kontrolną otrzymującą placebo prowadzonych z udziałem pacjentów w podeszłym wieku z psychozą związaną z chorobą Alzheimera (n = 938; średnia wieku: 82,4 lat; zakres: 56-99 lat), pacjentom 
leczonym arypiprazolem zagrażało większe ryzyko zgonu w porównaniu do pacjentów otrzymujących placebo. Odsetek zgonów wśród pacjentów otrzymujących doustnie arypiprazol wynosił 3,5 % w porównaniu do 1,7 % dla placebo. Chociaż przyczyny zgonów były różne, to w większości zgonów miały one charakter 
sercowo-naczyniowy (np. niewydolność krążenia, nagły zgon) lub zakaźny (np. zapalenie płuc). Działania niepożądane dotyczące krążenia mózgowego: W badaniach nad arypiprazolem w postaci doustnej zgłaszano występowanie u pacjentów działań niepożądanych dotyczących krążenia mózgowego (np. udar, 
przemijający napad niedokrwienny), w tym zgonów (średnia wieku: 84 lata; zakres: 78-88 lat). Łącznie podczas tych badań działania niepożądane dotyczące krążenia mózgowego zgłoszono u 1,3 % pacjentów otrzymujących arypiprazol w postaci doustnej w porównaniu do 0,6 % pacjentów otrzymujących placebo. W 
jednym z tych badań z zastosowaniem stałych dawek u pacjentów leczonych arypiprazolem występowała istotna zależność odpowiedzi od dawki w przypadku działań niepożądanych dotyczących krążenia mózgowego. Arypiprazol nie jest wskazany w leczeniu pacjentów z psychozą związaną z demencją. Hiperglikemia i 
cukrzyca: U pacjentów leczonych nietypowymi lekami przeciwpsychotycznymi, w tym arypiprazolem, zgłaszano hiperglikemię, w niektórych przypadkach bardzo wysoką z kwasicą ketonową i śpiączką hiperosmotyczną lub zgonem. W badaniach klinicznych arypiprazolu nie było istotnych różnic w częstości występowania 
działań niepożądanych związanych z hiperglikemią (w tym cukrzycy) ani w nieprawidłowych wartościach laboratoryjnych stężenia glukozy w porównaniu do grupy otrzymującej placebo. Pacjentów leczonych jakimikolwiek lekami przeciwpsychotycznymi, w tym arypiprazolem, nalży objąć obserwacją w kierunku objawów 
przedmiotowych i podmiotowych hiperglikemii (takich jak zwiększone pragnienie, wielomocz, nadmierne łaknienie i osłabienie), a pacjentów z cukrzycą lub z czynnikami ryzyka cukrzycy należy regularnie monitorować pod katem pogorszenia obniżania stężenia glukozy we krwi. Nadwrażliwość: Podczas przyjmowania 
arypiprazolu mogą pojawić się reakcje nadwrażliwości charakteryzujące się objawami reakcji uczuleniowych. Zwiększenie się masy ciała: Po wprowadzeniu leku do obrotu zgłaszano przypadki zwiększania się masy ciała u pacjentów, którym przepisano arypiprazol w postaci doustnej. Jeśli takie przypadki występowały, 
to zwykle u pacjentów z istotnymi czynnikami ryzyka, takimi jak: cukrzyca, zaburzenia tarczycy lub gruczolak przysadki w wywiadzie. W badaniach klinicznych nie wykazano, aby arypiprazol powodował klinicznie istotne zwiększenie się masy ciała. Dysfagia: Z przyjmowaniem leków przeciwpsychotycznych, w tym 
arypiprazolu, wiąże się spowolnienie motoryki przełyku i ryzyko aspiracji. Arypiprazol należy stosować ostrożnie u pacjentów z grupy ryzyka zachłystowego zapalenia płuc. Patologiczne uzależnienie od hazardu: Zgłaszano przypadki patologicznego uzależnienia od hazardu wśród pacjentów, którym przepisano arypiprazol 
w postaci doustnej, niezależnie od tego, czy wcześniej takie uzależnienie od hazardu występowało w wywiadzie medycznym. Pacjenci, którzy w przeszłości byli uzależnieni od hazardu, mogą być narażeni na większe ryzyko wystąpienia tego działania niepożądanego i należy ich szczególnie monitorować. Działania 
niepożądane. Podsumowanie profilu bezpieczeństwa: Najczęściej występujące działania niepożądane zgłaszane u ≥ 5 % pacjentów w dwóch długoterminowych badaniach produktu Abilify Maintena prowadzonych metodą podwójnie ślepej próby obejmowały zwiększenie masy ciała (9,0 %), akatyzję (7,9 %), bezsenność 
(5,8 %) i ból w miejscu podania (5,1 %). Częste działania niepożądane (≥1/100 do <1/10): zwiększenie masy ciała, cukrzyca, zmniejszenie masy ciała, nadmierne pobudzenie, lęk, niepokój, bezsenność, zaburzenia pozapiramidowe, akatyzja, drżenie, dyskineza, sedacja, senność, zawroty głowy, bóle głowy, suchość w 
jamie ustnej, sztywność mięśniowo-szkieletowa, zaburzenia erekcji, reakcje w miejscu podania, stwardnienie w miejscu podania, zmęczenie, zwiększenie aktywności fosfokinazy kreatynowej we krwi. Niezbyt częste działania niepożądane (≥1/ 100 do <1/100): neutropenia, niedokrwistość, trombocytopenia, zmniejszenie 
liczby neutrofili, zmniejszenie liczby białych krwinek, nadwrażliwość, zmniejszenie stężenia prolaktyny we krwi, hiperprolaktynemia, hiperglikemia, hipercholesterolemia, hiperinsulinemia, hiperlipidemia, hipertrójglicerydemia, zaburzenia łaknienia, myśli samobójcze, zaburzenia psychotyczne, omamy, urojenia, 
hiperseksualność, reakcje paniki, depresja, chwiejność emocjonalna, apatia, dysforia, zaburzenia snu, bruksizm, obniżenie libido, zmiany nastroju, dystonia, późne dyskinezy, parkinsonizm, zaburzenia ruchu, nadpobudliwość psychomotoryczna, zespół „niespokojnych nóg”, sztywność mięśni szkieletowych, hipertonia, 
spowolnienie ruchowe, ślinotok, zaburzenia smaku, omamy węchowe, napad przymusowego patrzenia z rotacja gałek, niewyraźne widzenie, ból oka, podwójne widzenie, dodatkowe skurcze komorowe, bradykardia, tachykardia, zmniejszenie amplitudy załamka T w EKG, nieprawidłowości w badaniu EKG, inwersja załamka 
T w EKG, nadciśnienie tętnicze, hipotensja ortostatyczna, podwyższone ciśnienie krwi, kaszel, czkawka, choroba refluksowa przełyku, niestrawność, wymioty, biegunka, nudności, ból w nadbrzuszu, dyskomfort w jamie brzusznej, zaparcia, częste wypróżnienia, nadmierne wydzielanie śliny, nieprawidłowy wynik testów 
wątrobowych, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, podwyższenie aktywności aminotransferazy alaninowej, zwiększenie aktywności gamma-glutamylotransferazy,, podwyższone stężenie bilirubiny we krwi, podwyższenie aktywności aminotransferazy asparaginianowej, łysienie, trądzik, trądzik różowaty, 
egzema, stwardnienia skóry, sztywność mięśni, skurcze mięśni, drżenie mięśni, napięcie mięśni, bóle mięśniowe, ból w kończynach, ból stawów, ból pleców, zmniejszenie zakresu ruchu stawu, sztywność karku, szczękościsk, kamica nerkowa, cukromocz, mlekotok, ginekomastia, wrażliwość piersi, suchość pochwy, 
gorączka, astenia, zaburzenia chodu, dyskomfort w klatce piersiowej, reakcje w miejscu podania, rumień w miejscu podania, obrzęk w miejscu podania, dyskomfort w miejscu podania, świąd w miejscu podania, wzmożone pragnienie, spowolnienie, zwiększenie stężenia glukozy we krwi, zmniejszenie stężenia glukozy 
we krwi, zwiększenie stężenia glikozylowanej hemoglobiny, zwiększenie obwodu w pasie, zmniejszenie stężenia cholesterolu we krwi, zmniejszenie stężenia trójglicerydów we krwi. Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych): leukopenia, reakcje uczuleniowe (np. reakcja 
anafilaktyczna, obrzęk naczynioruchowy obejmujący obrzęk języka, obrzęk twarzy, świąd lub pokrzywkę), cukrzycowa śpiączka hiperosmolarna, kwasica ketonowa, anoreksja, hiponatremia, dokonane samobójstwo, próba samobójcza, patologiczne uzależnienie od hazardu, nerwowość, zachowania agresywne, złośliwy 
zespół neuroleptyczny, drgawki typu grand mal, zespół serotoninowy, zaburzenia mowy, nagły niewyjaśniony zgon, zatrzymanie akcji serca, Torsades de pointes, arytmie komorowe, wydłużenie odstępu QT, omdlenia, choroba zakrzepowo-zatorowa (w tym zator płucny i zakrzepica żył głębokich), skurcz części ustnej garda, 
skurcz krtani, zachłystowe zapalenie płuc, zapalenie trzustki, dysfagia, niewydolność wątroby, żółtaczka, zapalenie wątroby, zwiększenie aktywności fosfatazy zasadowej, wysypka, reakcja fotoalergiczna, nadmierne pocenie się, rozpad mięśni poprzecznie prążkowanych (rabdomioliza), zatrzymanie moczu, nietrzymanie 
moczu, zespół abstynencyjny u noworodków, długotrwały wzwód, zaburzenia regulacji temperatury (np. hipotermia, gorączka), ból w klatce piersiowej, obrzęk obwodowy, wahania stężenia glukozy we krwi. Reakcje w miejscu podania: Podczas faz dwóch długoterminowych badań prowadzonych metodą podwójnie ślepej 
próby z grupą kontrolną obserwowano reakcje w miejscu podania, których nasilenie generalnie było łagodne lub umiarkowane i które ustępowały w miarę upływu czasu. Ból w miejscu podania (częstość 5,1 %) pojawiał się średnio w drugim dniu po wstrzyknięciu i utrzymywał się średnio przez 4 dni. Reakcje związane 
z miejscem podania występowały nieznacznie częściej po podaniu do mięśnia naramiennego. Większość reakcji miała charakter łagodny i ustępowała po kolejnych podaniach produktu. Leukopenia: Neutropenię zgłaszano w programie klinicznym dotyczącym produktu leczniczego Abilify Maintena i zazwyczaj pojawiała 
się ona około 16 dnia po pierwszym podaniu, a utrzymywała się średnio 18 dni. Objawy pozapiramidowe (ang. EPS): Podawanie produktu leczniczego Abilify Maintena wiązało się z większą częstością objawów EPS (18,4 %) niż w przypadku leczenia arypiprazolem w postaci doustnej (11,7 %). Akatyzja była najczęściej 
zgłaszanym objawem (8,2 %) i zazwyczaj pojawiala się ona około 10. Dnia po pierwszym podaniu, a utrzymywała się średni 56 dni�. Na kolejnym miejscu były przypadki parkinsonizmu z częstością występowania wynoszącą 6,9 % dla produktu leczniczego Abilify Maintena, 4,15 % dla arypiprazolu 10-30 mg w postaci 
tabletek doustnych i 3,0 % dla placebo. Dystonia: Efekt klasy terapeutycznej: objawy dystonii, długotrwałe nieprawidłowe skurcze grup mięśni, mogą występować u wrażliwych pacjentów w ciągu pierwszych kilku dni leczenia. Do objawów dystonii należą: skurcze mięśni szyi, czasami postępujące do ucisku w gardle, 
trudności z przełykaniem, trudności z oddychaniem i (lub) protruzja języka. Chociaż objawy te mogą występować po zastosowaniu małych dawek, występują częściej i z większym nasileniem podczas stosowania leków przeciwpsychotycznych pierwszej generacji o silnym działaniu i w większych dawkach. Obserwowano 
zwiększone ryzyko ostrej dystonii u mężczyzn i w młodszych grupach wiekowych. Masa ciała: Podczas długoterminowego badania prowadzonego przez 38 tygodni metodą podwójnie ślepej próby z grupą kontrolną otrzymującą substancję czynną częstość przypadków zwiększenia się masy ciała o ≥ 7 % od pomiaru 
początkowego do ostatniej wizyty wynosiła 9,5 % dla produktu leczniczego Abilify Maintena i 11,7 % dla arypiprazolu 10-30 mg w postaci tabletek doustnych. Częstość przypadków zmniejszenia się masy ciała o ≥ 7 % od pomiaru początkowego do ostatniej wizyty wynosiła 10,2 % w grupie otrzymującej produktu 
leczniczy Abilify Maintena i 4,5 % w grupie otrzymującej arypiprazol doustnie w tabletkach 10-30 mg. Podczas długoterminowego badania prowadzonego przez 52 tygodnie metodą podwójnie ślepej próby z grupą kontrolną otrzymującą placebo częstość przypadków zwiększania się masy ciała o ≥ 7 % od pomiaru 
początkowego do ostatniej wizyty wynosiła 6,4 % dla produktu leczniczego Abilify Maintena i 5,2 % dla placebo. Częstość przypadków zmniejszenia się masy ciała o ≥ 7 % od pomiaru początkowego do ostatniej wizyty wynosiła 6,4 % dla produktu leczniczego Abilify Maintena i 6,7 % dla placebo. Podczas leczenia 
prowadzonego metodą podwójnie ślepej próby średnia zmiana masy ciała od pomiaru początkowego do ostatniej wizyty wynosiła −0,2 kg w grupie otrzymującej produktu leczniczy Abilify Maintena i −0,4 kg w grupie otrzymującej placebo (p = 0,812). Prolaktyna: Podczas badań klinicznych w zakresie zarejestrowanych 
wskazań i po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu u pacjentów otrzymujących arypiprazol obserwowano zarówno zwiększenie, jak i zmniejszenie stężenia prolaktyny w surowicy w porównaniu do pomiarów początkowych. Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych: Po dopuszczeniu produktu leczniczego 
do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem 
krajowego systemu zgłaszania: Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych; Al. Jerozolimskie 181C, PL-02 222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.
pl. Podmiot odpowiedzialny posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu: Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd, Gallions, Wexham Springs, Framewood Road, Wexham, SL3 6PJ- Wielka Brytania. Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: EU/1/13/882/002. Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu: 15 listopad 2013. Kategoria dostępności: Produkt leczniczy wydawany na receptę. Przed zastosowaniem należy zapoznać się z pełną informacją o leku. Przedstawiciel podmiotu odpowiedzialnego: Lundbeck Poland Sp. z o.o., ul. Krzywickiego 34, 02-078 Warszawa tel. (22) 626 93 00.
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szafran

W tym roku opublikowano aktualizację takich wytycznych 
dotyczących leczenia zaburzeń depresyjnych. Poprzednie 
opublikowano bowiem 6 lat temu – w roku 2009.

Rekomendacje dotyczą diagnostyki i leczenia. Co cieka-
we, jeden z rozdziałów jest poświęcony dodatkowym i „alter-
natywnym” metodom leczenia. Autorzy wyszli bowiem z za-
łożenia, że skoro istnieje duża grupa pacjentów preferujących 
tego typu metody leczenia, to ważne, aby także aktualizować 
i przekazywać aktualną wiedzę naukową na temat naturalnych 
metod leczenia. Zatem, podobnie jak w przypadku farmakote-
rapii i metod biologicznych (które w leczeniu depresji powin-
ny być preferowane), autorzy przeprowadzili systematyczny 
przegląd piśmiennictwa i dokonali oceny aktualnego poziomu 
dowodów dotyczących skuteczności, tolerancji i bezpieczeń-
stwa „dodatkowych” metod leczenia depresji, takich jak tera-
pia światłem, deprywacja snu, rola ćwiczeń fizycznych, joga 
i akupunktura oraz produktów naturalnych – nutraceutyków 
– w tym preparatów pochodzenia roślinnego.

 Autorzy stwierdzają, że w łagodnej (lub umiarkowa-
nej) depresji ćwiczenia fizyczne, joga, terapia światłem, zaś 
wśród suplementów diety kwasy omega-3 oraz S-adenozylo-
metionina mogą być być rekomendowane jako postępowanie 
I lub II rzutu, zaś ćwiczenia fizyczne mogą być dodatkowym 
oddziaływaniem w umiarkowanej i ciężkiej depresji (postępo-
wanie II rzutu). 

 Jeśli chodzi o produkty ziołowe, to dane na temat 
rekomendacji przedstawiono w tabeli 1. Autorzy uwzględni-
li tylko te preparaty ziołowe, dla których istnieje dostateczna 
liczba badań pozwalających na ocenę ich skuteczności i bez-

pieczeństwa – stąd, choć deklarowany wpływ przeciwdepre-
syjny dotyczy różnych substancji pozyskiwanych z roślin, to 
w tabeli znalazły się tylko cztery: dziurawiec, szafran, lawenda 
i różanecznik. 

 
 Dziurawiec pozostaje najlepiej przebadaną sub-

stancją ziołową z największą liczbą kontrolowanych randomi-
zowanych badań klinicznych (RCT) i metaanalizami potwier-
dzającymi jego skuteczność i generalnie dobrą tolerancję 
w porównaniu z lekami przeciwdepresyjnymi. Zwraca się jed-
nak uwagę na reakcje typu: zaburzenia żołądkowo jelitowe, 
bóle głowy, suchość w ustach, podrażnienie skóry i reakcje 
fotoalergiczne oraz istotny potencjał do wchodzenia w inte-
rakcje z różnymi lekami.

  
 Nas oczywiście bardzo cieszy, że „II miejsce na po-

dium” przypada preparatom pozyskiwanym z szafranu (Crocus 
sativus). Autorzy opierają swoją rekomendację na metaana-
lizie, która objęła 5 RCT szafranu w depresji oraz na syste-
matycznych przeglądach piśmiennictwa potwierdzających 
skuteczność preparatów szafranu w monoterapii w depresji. 
W zakresie tolerancji zwraca się uwagę na łagodny profil dzia-
łań niepożądanych obejmujący nerwowość, wzrost apetytu, 
nudności i bóle głowy. 

Nowe kanadyjskie wytyczne 
dotyczące leczenia 
alternatywnego depresji
Krzysztof Krocetyński

CANMAT albo Canadian Network for Mood 
and Anxiety Treatments – to federacja orga-
nizacji akademickich skupiająca specjalistów 
ochrony zdrowia zainteresowanych zaburze-
niami lękowymi i zaburzeniami nastroju.  
Organizacja inicjuje projekty badawcze,  
rozwija i realizuje programy edukacyjne  
i przygotowuje wytyczne dotyczące praktyki  
i organizacji opieki psychiatrycznej.

Tabela 1. Rekomendacje CANMAT dotyczące stosowania 
produktów ziołowych w łagodnej/umiarkowanej depresji

Monoterapia

Monoterapia lub jako 
leczenie dodatkowe

Jako leczenie 
dodatkowe

Nie jest rekomendowany 
(brak dowodów skuteczności)

Dziurawiec

Szafran

Lawenda

Różeniec górski

500-1800 mg/dz

20-30 mg/dz

2-4.5 mL/dz 
(nalewka 1:2) 
lub 6-12 mL/dz 
(nalewka 1:5).

100-680 mg/
dz (?)

I

III

III

Nazwa preparatu Dawki Poziom 
rekomendacji

Uwagi

ARI_XXX_XX-2016_ARIBIT_reklama_Psychiatria_OUTLINE.indd   2 2016-11-16   12:50:05



68 PSYCHIATRA/PISMO dla praktyków/zima 2016

prawoNowa uchwała 
Sądu Najwyższego  
III CZP 66/16
Błażej Kmieciak
Zakład Prawa Medycznego, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

„Komu więcej dano, od tego więcej oczekiwać się będzie.” – 
słowa te towarzyszą mi od momentu, w którym dowiedziałem 
się o najnowszej uchwale Sądu Najwyższego (SN), który pod-
jął temat przymusowej hospitalizacji psychiatrycznej. Wspo-
mnianemu sądowi zadane zostało następujące pytanie: „Czy 
w postępowaniu prowadzonym na skutek zawiadomienia 
kierownika szpitala psychiatrycznego o przyjęciu na podsta-
wie art. 23 ust. 1 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego 
do tego szpitala osoby, która nie wyraziła na to zgody, sąd 
uprawniony jest jedynie do zbadania zaistnienia przesłanek 
wskazanych w powołanym w zawiadomieniu przepisie, czy 
też może ustalać, czy zasadnym było przyjęcie tej osoby do 
szpitala psychiatrycznego bez jej zgody na innej podstawie 
prawnej, w szczególności w oparciu o art. 24 ust. 1 tej samej 
ustawy?”

Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego wprowadziła 
wyjątkowe zasady postępowania sędziego sądu opiekuń-
czego. Jego zadaniem jest nie tylko sprawdzenie formalnych 
przesłanek przymusowego leczenia, np. w dokumentacji me-
dycznej. Sędzia ma obowiązek spotkać i wysłuchać pacjenta. 
W pytaniu przedstawionym SN postawiono zatem problem 
nie tylko o charakterze legalnym, ale również klinicznym. 

W sentencji uchwały stwierdzono: „Sąd rozpoznający 
sprawę w przedmiocie przyjęcia osoby, o której jest mowa 
w art. 23 i 24 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (...), 
do szpitala psychiatrycznego bez jej zgody, nie jest związa-
ny podstawą prawną przyjęcia wskazaną w zawiadomieniu 
kierownika szpitala.” 

Tym samym, moim zdaniem, SN wskazuje, że sędzia po-
siada pełne prawo do wkroczenia w proces diagnostyczny po-
dejmowany w szczególnej sytuacji, jaką jest przyjęcie pacjenta 
bez jego zgody. Uchwała SN jest kluczowym drogowskazem 
dla orzekających w poszczególnych sprawach sędziów  
i wskazuje, że sędzia sądu opiekuńczego ma pełne prawo, aby 
weryfikować także przesłanki diagnostyczne przyjęcia lub 
zatrzymania w szpitalu bez zgody. Oczywiście warto w tym 
momencie zwrócić uwagę, że zasada Primum non nocere obo-
wiązuje nie tylko lekarzy. Skoro sędzia może zakwestionować 
opinię lekarzy i nawet nakazać wypisanie pacjenta, to warto 
może pomyśleć o specjalizacji dla sędziów zajmujących się 
psychiatrią? Bo trzeba jednak pamiętać, że władza bez wiedzy 
nie pomaga, lecz szkodzi. n

Lawenda jest ostatnim „finalistą” rekomendacji 
CANMAT z najsłabszą rekomendacją do ewentualnego 
stosowania jako lek dodatkowy w łagodnej/umiarko-
wanej depresji. W randomizowanym badaniu klinicz-
nym połączenie nalewki z lawendy z citalopramem było 
bardziej skuteczne niż sam citalopram wobec objawów 
depresji. Działania niepożądane obejmowały głównie 
nudności, bóle głowy, poczucie oszołomienia.

W przypadku Różeńca górskiego (Rhodiola rosea) 
dotychczasowe badania kontrolowane nie potwierdziły 
jego skuteczności w leczeniu objawów depresji. Działa-
nia niepożądane obejmują nerwowość, zawroty głowy, 
rozdrażnienie, bezsenność, zmęczenie, reakcje alergicz-
ne. Opisywano też interakcje z teofiliną i warfaryną.

Poziom dowodów dotyczących szafranu jest oce-
niony w zaleceniach CANMAT jako dosyć wysoki (po-
ziom 2), ale z uwagi na to, że dotychczasowe badania są 
relatywnie małe, nie pozwalają one jeszcze na wydanie 
silniejszej rekomendacji. Jeśli moglibyśmy prognozo-
wać, to sądzimy, że poziom rekomendacji dotyczących 
stosowania szafranu w depresji będzie w przyszłości 
rosnąć. Tylko w ciągu ostatnich 3 miesięcy pojawiły się 
2 nowe badania szafranu w depresji. W jednym z nich 
Ghajar A i wsp. ocenili skuteczność szafranu (30 mg/dz) 
w porównaniu z citalopramem (40mg/dz) u 66 chorych 
z depresją z objawami lęku i stwierdzili podobną sku-
teczność szafranu i ciatlopramu, zarówno wobec obja-
wów depresyjnych (ocenianych skalą depresji Hamiltona 
HDRS), jak i objawów lękowych (ocenianych skalą leku 
Hamiltona HARS). Z kolei badanie Kashani L i wsp. zostało 
przeprowadzone wśród kobiet z objawami depresji po-
porodowej. W tym randomizowanym badaniu metodą 
podwójnie ślepej próby autorzy porównali skuteczność 
szafranu (30mg/dz) i fluoksetyny (40mg/dz) w łagodnej/
umiarkowanej depresji. Po 6 tygodniach leczenia reduk-
cję objawów >50% ocenianych skalą Hablitona (HDRS) 
stwierdzono u 40,6% leczonych szafranem i 50% leczo-
nych fluoksetyną. Nie było istotnych różnic w tolerancji 
leczenia. Obydwa badania istotnie wzbogacają naszą 
wiedzę o możliwości zastosowania szafranu w różnych 
postaciach klinicznych i różnych grupach chorych z ob-
jawami depresyjnymi. n

Piśmiennictwo:
1. Ravindran AV, Balneaves LG, Faulkner G, Ortiz A, McIntosh D, Morehouse 

RL, Ravindran L, Yatham LN, Kennedy SH, Lam RW, MacQueen GM, Milev 
RV, Parikh SV, and the CANMAT Depression Work Group. Canadian Ne-
twork for Mood and Anxiety Treatments (CANMAT) 2016 Clinical Guideli-
nes for the Management of Adults with Major Depressive Disorder: Section 
5. Complementary and Alternative Medicine Treatments. The Canadian 
Journal of Psychiatry 2016, 1-12.

2. Ghajar A, Neishabouri SM, Velayati N, Jahangard L, Matinnia N, Haghighi 
M, Ghaleiha A, Afarideh M, Salimi S, Meysamie A, Akhondzadeh S. Crocus 
sativus L. versus Citalopram in the Treatment of Major Depressive Disorder 
with Anxious Distress: A Double-Blind, Controlled Clinical Trial. Pharma-
copsychiatry. 2016 Oct 4. [Epub ahead of print].

3. Kashani L, Eslatmanesh S, Saedi N, Niroomand N, Ebrahimi M, Hosseinian 
M, Foroughifar T, Salimi S, Akhondzadeh S. Comparison of Saffron versus 
Fluoxetine in Treatment of Mild to Moderate Postpartum Depression: A 
Double-Blind, Randomized Clinical Trial. Pharmacopsychiatry. 2016 Sep 5. 
[Epub ahead of print].
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hipotezy
Zaburzenia 
mikroflory jelitowej
hipotetyczna przyczyna zaburzeń psychicznych
Michał Lipiński

Starszy asystent w Klinice Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii, CSK MSWiA w Warszawie – od roku 2006 do chwili obecnej. Członek Zarządu Głównego 
PTG-E. Członek Polskiego Klubu Trzustkowego – od 2011 r.  
Autor i współautor wielu publikacji w czasopismach krajowych i międzynarodowych w zakresie chorób wewnętrznych i gastroenterologii.

„Moc jest tym, co daje Jedi ich siłę. 
To pole energii żywych istot, które nas otacza i przenika.”

Gwiezdne wojny, część IV: Nowa nadzieja

Takie są fakty:
n Ludzkie ciało zawiera 3,72x1013 komórek różnego typu
n W tym 8,6x1010 neuronów mózgowych
n Mikroflora jelitowa to około 100 bilionów bakterii (1014)
n Tylko jedna dziesiąta komórek w ludzkim ciele to 

komórki ludzkie
n Reszta należy do bakterii – przede wszystkim około 100 

bilionów bakterii jelitowych

Rola mikroflory jelitowej w patogenezie różnych chorób 
o dotychczas niejasnej etiologii stanowi od kilku lat pasjonują-
ce zagadnienie. Należy na wstępie podkreślić, że w istniejącym 
modelu osi mikroflora jelitowa – mózg istnieje dwukierunko-
we przesyłanie informacji. Mikrobiom jelitowy może wpływać 
na funkcjonowanie centralnego układu nerwowego poprzez 
sygnały przesyłane drogą nerwu błędnego [1], ale także przez 
mediatory stanu zapalnego [2] i same metabolity mikroorgani-
zmów [3], które wpływają na przekaźnictwo międzykomórko-
we w centralnym układzie nerwowym. 

Wśród głównych gromad bakterii jelitowych należy wy-
mienić: Firmicutes (takie jak Lactobacillus) i Bacteroidetes; 
inne gromady to Proteobacteria, Actinobacteria (tj. Bifidobac-
terium) oraz cyjanobakterie [4].

Modulatory mikrobiomu jelitowego, takie jak prebiotyki 
i probiotyki, mają udowodnioną skuteczność w redukowaniu 
stężenia hormonu stresu – kortyzolu [5], a także w poprawie 
nastroju u zdrowych ochotników. Co ciekawe, istnieją silne do-
wody na to, że zaburzenia mikroflory jelitowej leżą u podstaw 
niektórych zaburzeń psychicznych, takich jak: depresja, schi-
zofrenia i autyzm, gdzie warunkują typowe dla tych chorób 
zaburzenia behawioralne. 

Depresja
Wyniki przeprowadzonych badań, oceniających mikro-

biom osób z depresją, dają często niespójne wyniki, co częścio-
wo spowodowane jest różną metodologią (głównie doborem 
grupy kontrolnej). Niemniej jednak, ciekawych wniosków do-
starczyło badanie przeprowadzone przez Maes i wsp. [6], któ-
re potwierdziło wyższe stężenia immunoglobulin A i M skie-
rowanych przeciwko lipopolisacharydowi (LPS), będącemu 
integralnym składnikiem błony komórkowej bakterii Gram-u-
jemnych. Sugeruje to, że u pacjentów z depresją dochodzi do 
translokacji bakterii jelitowych do krążenia ogólnoustrojowe-
go, co prawdopodobnie skutkuje odpowiedzią zapalną, która 
może przyczyniać się do zaburzeń nastroju. Niedawno opubli-
kowane wyniki badań na zdrowych ochotnikach wykazały ko-
rzystne działanie na nastrój mieszanki szczepów Lactobacillus 
i Bifidobacterium [7]. Dodatkowo, istnieją dane potwierdzające 
skuteczność probiotyków w leczeniu objawów lęku w bada-
niach przeprowadzonych na szczurach [8]. Niezbędne są dalsze 
badania potwierdzające możliwość stosowania probiotyków 
w leczeniu depresji. 

Schizofrenia
W ostatnich latach pojawiają się również doniesienia 

wykazujące hipotetyczny związek mikrobiomu ze schizofre-
nią. Badanie przeprowadzone przez Yolken i wsp. [9] ujaw-
niło podwyższoną ilość bakteriofaga Lactobacillus phage  
ph i adh w mikroflorze jamy ustnej i gardła u osób ze schizo-
frenią i współistniejącymi zaburzeniami immunologicznymi. 
Ciekawe wydają się również doniesienia wskazujące na Lacto-
bacillus gasseri jako szczep będący najczęściej gospodarzem 
dla tych fagów. Z uwagi na znane właściwości probiotyczne 
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hipotezy

Lactobacillus gasseri [10] sugeruje się, że obecność bakteriofaga ph i adh 
wpływa na mikrobiom pacjentów ze schizofrenią i w tym mechanizmie 
warunkuje często stwierdzane w tej chorobie zaburzenia immunolo-
giczne [11]. 

Oddzielne zagadnienie stanowi wpływ stosowanych leków prze-
ciwpsychotycznych na mikroflorę przewodu pokarmowego. W tym 
zakresie dysponujemy badaniami na modelu zwierzęcym, które wyka-
zały, że stosowanie olanzapiny wiązało się ze zmniejszeniem różnorod-
ności mikroflory przewodu pokarmowego. Dodatkowo obserwowano 
zmniejszenie ilości Bacteroidetes i wzrostu Firmicutes [12]. Takim zmia-
nom mikrobiomu towarzyszyła hiperfagia oraz zwiększenie ilości trzew-
nej tkanki tłuszczowej, co było zaznaczone wyraźniej u samic szczurów. 
Pozostaje niejasne, czy obserwowana dysbioza była bezpośrednim 
efektem stosowania olanzapiny, czy też była wtórna do zmian metabo-
licznych. Nie można jednak wykluczyć bezpośredniego wpływu leków 
przeciwpsychotycznych na skład mikrobiomu jelitowego. Ciekawe jest 
również zjawisko wpływu płci na nasilenie zmian dysbiotycznych i zabu-
rzeń metabolicznych, co koreluje z obserwowanym u kobiet większym 
ryzykiem wtórnego do farmakoterapii przyrostu masy ciała. Warto za-
uważyć, że częściom zmian metabolicznych będących konsekwencją 
przyjmowania olanzapiny można było zapobiec stosując równocześnie 
antybiotyki [13]. 

Choroby spektrum autystycznego (ASD)
Współistnienie zaburzeń żołądkowo-jelitowych obserwowane jest 

u ponad 90% dzieci z ASD i obejmują głównie bóle brzucha, zaparcia, 
biegunki, wymioty oraz zaburzenia wchłaniania [14]. Istnieją doniesienia 
wykazujące, że u pacjentów z ASD objawy te są związane z zaburzeniem 
mikroflory przewodu pokarmowego, a ich nasilenie może mieć wartość 
predykcyjną w odniesieniu do ciężkości przebiegu autyzmu. 

Przeprowadzone badania ujawniły, że w poddanych analizie mi-
krobiologicznej próbkach stolca dzieci autystycznych, zaburzona była 
liczebność Bacteroidetes i Firmicutes [15]. Mikroflora dzieci z auty-
zmem wykazuje zwiększoną różnorodność w porównaniu do dzieci 
zdrowych [16]. Taka różnorodność może wiązać się ze zwiększonym ry-
zykiem występowania szkodliwych bakterii, których obecność może 
warunkować nasilenie zachowań autystycznych. Parracho udowodnił, 
że w badaniu mikrobiologicznym stolca dzieci autystycznych cha-
rakterystyczne było zwiększenie ilości Clostridium histolyticum [17].  
Dodatkowo, wykazano, że u dzieci z ciężkimi zaburzeniami autystyczny-
mi ilość Clostridium i Desulfovibrio były wyższe w porównaniu z dziećmi 
z łagodniejszą postacią autyzmu. Sugeruje to, że te dwa rodzaje bakterii 
mogą mieć związek z nasileniem objawów autystycznych [18]. 

Przedstawione wyniki przeprowadzonych badań, 
choć czasem niejednoznaczne, wskazują na potencjalny zwią-
zek składu mikroflory przewodu pokarmowego i stanu psychicz-
nego. Czy w najbliższej przyszłości psychobiotyki, czyli bakterie 
probiotyczne działające korzystnie na oś jelitowo-mózgową 
zrewolucjonizują leczenie przynajmniej niektórych chorób psy-
chicznych? Potrzebne są dalsze wieloośrodkowe badania, któ-
rych celem będzie głównie ustalenie, czy zaburzenia mikroflory 
jelitowej to przyczyna, czy współistniejąca konsekwencja cho-
rób psychicznych.
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książkiPOLSKA NA KOZETCE
Siła obywatelskiej refleksyjności

Redakcja ANNA ZAJENKOWSKA

Kilka słów od redaktorki  
Anny Zajenkowskiej 

Polska – wielki niewielki kraj. Jaką ma osobowość, jakie problemy, 
marzenia i pragnienia? Okładka skrywa teksty osób, które Polska 
fascynuje i inspiruje do myślenia, dla których jest wyzwalaczem 
obywatelskiej refleksji i różnych emocji. Czytając je, można się fa-
scynować, oburzać, złościć, ale także wzruszać czy odczuwać dumę. 
Piszemy o polskiej rzeczywistości, w której jak w lustrze odbijają się 
wartości. Czy są wspólne dla wszystkich, możemy się przekonać tyl-
ko poprzez rozmowę. Zapraszamy zatem tą książką do wspólnego 
myślenia, a potem do rozmów, może nie na kozetce, ale wśród bli-
skich i mniej bliskich. Bo my razem to właśnie ta nasza Polska.

Z recenzji Dariusza Dolińskiego
Czy Polska jest szczególnym krajem, najstraszniej w historii do-
świadczonym przez los, a Polacy to naród heroicznych bohate-
rów, nigdy niesplamionych żadnym poważniejszym działaniem 
krzywdzącym przedstawicieli innych narodów? A może Polska 
to po prostu jeden z europejskich krajów, a nasza historia jest, 
zasadniczo rzecz biorąc, podobna do historii innych narodów, 
z tym, że oprócz powodów do uzasadnionej dumy mamy też 
powody do wstydu? Książka „Polska na kozetce” pod redakcją 
Anny Zajenkowskiej to dzieło składające się z siedemnastu roz-
działów (w tym wstępu pióra znakomitego dziennikarza Jacka 
Żakowskiego). I choć tematyka tej książki jest bardzo zróżnico-
wana, to jednak przy pewnym uproszczeniu, praca ta może być 
potraktowana jako konfrontacja tych dwóch wielkich postaw, 
które w ostatnich dziesięcioleciach z jednej strony spolaryzowa-
ły polską scenę polityczną, a z drugiej – stały się powodem kłótni 
i sporów, które poróżniły przyjaciół, zakończyły wiele zażyłych 
niekiedy znajomości, a czasem skonfliktowały współmałżonków, 
rodzeństwo, czy też dzieci z rodzicami lub z dziadkami. Konflikty 
światopoglądowe i polityczne nigdy chyba w Polsce nie były tak 
wyraźne i zarazem tak dla Polaków ważne, tak bardzo wpływają-
ce na tożsamość społeczną i indywidualną.
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modyfikować dawki Pacjenci w podeszłym wieku skuteczność w leczeniu schizofrenii i w zaburzeniu afektywnym dwubiegunowym typu I nie została zbadana u pacjentów w wieku 65 lat i starszych. Jednak  z powodu 
większej wrażliwości tych pacjentów, należy rozważyć zastosowanie mniejszej dawki początkowej, jeśli pozwalają na to okoliczności kliniczne. Płeć  nie modyfikować dawki Osoby palące biorąc pod uwagę metabolizm 
leku nie ma konieczności modyfikacji dawek. Dostosowanie dawki z powodu interakcji dawkę zmniejszyć w przypadku równoczesnego podawania środka o silnym działaniu hamującym w stosunku do cytochromu 
CYP3A4 lub CYP2D6. Po zakończeniu jednoczesnego stosowania inhibitora CYP3A4 lub CYP2D6 zwiększyć dawkę arypiprazolu. Dawkę arypiprazolu należy zwiększyć w przypadku równoczesnego podawania leków 
silnie indukujących CYP3A4. Po odstawieniu leku indukującego CYP3A4, dawkę arypiprazolu należy ponownie zmniejszyć do zalecanej. Przeciwwskazania Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek 
substancję pomocniczą. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania Podczas stosowania leków przeciwpsychotycznych, poprawa stanu klinicznego pacjenta może nastąpić dopiero po kilku 
dniach lub tygodniach. W tym czasie należy dokładnie monitorować stan pacjentów. Prawdopodobieństwo podjęcia próby samobójczej Występowanie zachowań samobójczych jest związane z chorobami psychiczny-
mi oraz zaburzeniami nastroju i w niektórych przypadkach było zgłaszane wkrótce po rozpoczęciu lub zmianie leczenia przeciwpsychotycznego, w tym leczenia arypiprazolem.  Leczenie przeciwpsychotyczne pacjentów 
wysokiego ryzyka powinno odbywać się pod ścisłym nadzorem. Wyniki badania epidemiologicznego wskazywały, że u dorosłych pacjentów ze schizofrenią lub zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym nie ma zwięk-
szonego ryzyka samobójstwa po zastosowaniu arypiprazolu w porównaniu z innymi lekami przeciwpsychotycznymi. Dane dotyczące populacji dzieci i młodzieży są niewystarczające, aby ocenić to ryzyko u młodszych 
pacjentów (poniżej 18 lat), jednak istnieją dowody, że dla atypowych leków przeciwpsychotycznych, w tym dla arypiprazolu ryzyko samobójstwa utrzymuje się po pierwszych 4 tygodniach leczenia. Zaburzenia serco-
wo-naczyniowe Ostrożnie u pacjentów z chorobą sercowo-naczyniową (zawał mięśnia sercowego lub choroba niedokrwienna w wywiadzie, niewydolność serca lub zaburzenia przewodzenia), chorobą naczyń mózgu, 
w stanach predysponujących do niedociśnienia (odwodnienie, zmniejszenie objętości krwi krążącej i leczenie przeciwnadciśnieniowymi produktami leczniczymi) lub nadciśnienia tętniczego, w tym postępującego lub 
złośliwego. Po zastosowaniu leków przeciwpsychotycznych obserwowano przypadki żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. U pacjentów leczonych lekami przeciwpsychotycznymi często występują nabyte czynniki 
ryzyka VTE - zidentyfikować wszystkie możliwe czynniki ryzyka VTE przed rozpoczęciem oraz w czasie leczenia produktem Explemed/Explemed Rapid i wdrożyć odpowiednie środki zapobiegawcze. Zaburzenia prze-
wodzenia W badaniach klinicznych arypiprazolu częstość występowania wydłużenia odstępu QT była porównywalna do placebo. Ostrożnie stosować u pacjentów z wydłużeniem odstępu QT w wywiadzie rodzinnym. 
Późne dyskinezy W badaniach klinicznych trwających nie dłużej niż rok, zgłaszano w trakcie leczenia arypiprazolem niezbyt częste przypadki dyskinez wymagające interwencji . Jeśli objawy przedmiotowe lub podmio-
towe późnych dyskinez wystąpią u pacjentów leczonych produktem Explemed/Explemed Rapid - rozważyć zmniejszenie dawki lub odstawienie leku. Objawy takie mogą czasowo nasilić się lub nawet wystąpić dopiero 
po odstawieniu leku. Inne objawy pozapiramidowe W pediatrycznych badaniach klinicznych z zastosowaniem arypiprazolu obserwowano akatyzję oraz parkinsonizm. Jeśli wystąpią objawy przedmiotowe i podmiotowe 
innych zaburzeń pozapiramidowych, należy rozważyć zmniejszenie dawki oraz wprowadzenie ścisłej kontroli klinicznej. Złośliwy zespół neuroleptyczny ZZN jest stanem potencjalnego zagrożenia życia związanym  
z przyjmowaniem leków przeciwpsychotycznych. W badaniach klinicznych, odnotowano rzadkie przypadki ZZN w czasie leczenia arypiprazolem. Klinicznymi objawami ZZN są bardzo wysoka gorączka, sztywność 
mięśni, zaburzenia świadomości oraz objawy niestabilności autonomicznego układu nerwowego (nieregularne tętno i wahania ciśnienia krwi, częstoskurcz, obfite pocenie się oraz zaburzenia rytmu serca). Mogą wystą-
pić także objawy dodatkowe: zwiększenie aktywności fosfokinazy kreatynowej, mioglobinuria (rabdomioliza) oraz ostra niewydolność nerek. Obserwowano także zwiększenie aktywności fosfokinazy kreatynowej i rab-
domiolizę, niekoniecznie związane z ZZN. Jeżeli u pacjenta wystąpią objawy podmiotowe i przedmiotowe wskazujące na ZZN lub wysoka gorączka o niewyjaśnionej przyczynie, bez innych klinicznych objawów ZZN, 
należy odstawić wszystkie leki przeciwpsychotyczne, w tym Explemed/Explemed Rapid. Drgawki W badaniach klinicznych odnotowano niezbyt częste przypadki napadów drgawek. Stosować z zachowaniem ostroż-
ności u pacjentów, u których w przeszłości występowały napady drgawek lub, u których występują choroby wiążące się ze skłonnością do takich napadów. Pacjenci w podeszłym wieku z psychozą związaną z demen-
cją Zwiększona śmiertelność  W trzech badaniach kontrolowanych placebo (n = 938, średnia wieku: 82,4; zakres: 56-99 lat), u pacjentów w podeszłym wieku z psychozą związaną z chorobą Alzheimera, leczonych 
arypiprazolem, występowało zwiększone ryzyko zgonu w porównaniu z grupą otrzymującą placebo. Częstość zgonów u pacjentów leczonych arypiprazolem wynosiła 3,5 % w porównaniu do 1,7 % w grupie placebo. 
Chociaż przyczyny zgonów były zróżnicowane to większość zgonów wydawała się być związana albo z chorobami układu krążenia (np. niewydolność serca, nagłe zgony) albo z chorobami infekcyjnymi (np. zapalenie 
płuc). Działania niepożądane dotyczące krążenia W tych samych badaniach odnotowano działania niepożądane dotyczące krążenia mózgowego (np. udar, przejściowe napady niedokrwienia) w tym o przebiegu zakoń-
czonym zgonem (średnia wieku: 84 lata; zakres 78-88 lat). Ogólnie w tych badaniach 1,3 % wszystkich pacjentów leczonych arypiprazolem zgłaszało działania niepożądane dotyczące krążenia mózgowego w porówna-
niu do 0,6 % pacjentów otrzymujących placebo. Różnica ta nie była jednak istotna statystycznie. W jednym z tych badań z zastosowaniem ustalonego dawkowania u pacjentów leczonych arypiprazolem występowała 
jednak istotna zależność odpowiedzi od dawki dla działań niepożądanych dotyczących krążenia mózgowego. Explemed/Explemed Rapid nie jest wskazany w leczeniu psychoz związanych z demencją. Hiperglikemia 
i cukrzyca U pacjentów leczonych nietypowymi środkami przeciwpsychotycznymi, w tym arypiprazolem, opisywano hiperglikemię, w niektórych przypadkach bardzo wysoką z kwasicą ketonową i śpiączką hiperosmo-
tyczną lub zgonem. Czynnikami ryzyka, które mogą predysponować pacjenta do wystąpienia ciężkich powikłań, są otyłość i cukrzyca w wywiadzie rodzinnym. W badaniach klinicznych z arypiprazolem nie było istotnych 
różnic w częstości występowania działań niepożądanych związanych z hiperglikemią (w tym cukrzycy) ani nieprawidłowych wartości laboratoryjnych stężenia glukozy w porównaniu do placebo. Nie jest dostępna do-
kładna ocena ryzyka wystąpienia działań niepożądanych związanych zm hiperglikemią, która pozwalałaby na dokonanie bezpośredniego porównania leczenia Rxplemedem/Explemede Rapid i innymi atypowymi lekami 
przeciwpsychotycznymi. Pacjenci leczeni jakimkolwiek lekiem przeciwpsychotycznym powinni być obserwowani, czy nie występują u nich objawy podmiotowe i przedmiotowe związane z hiperglikemią (nadmierne 
pragnienie, wielomocz, nadmierny apetyt i osłabienie), a pacjenci z cukrzycą lub czynnikami ryzyka wystąpienia cukrzycy powinni być regularnie monitorowani pod względem pogorszenia kontroli glikemii. Nadwrażliwość 
Mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości charakteryzujące się objawami uczulenia. Zwiększenie masy ciała Obserwowane u pacjentów ze schizofrenią i zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym zwiększenie masy ciała 
jest zwykle spowodowane współistniejącymi chorobami, stosowaniem leków przeciwpsychotycznych o których wiadomo, że powodują zwiększenie masy ciała, niewłaściwym stylem życia i może prowadzić do ciężkich 
powikłań. Po wprowadzeniu leku do obrotu obserwowano zwiększenie masy ciała u pacjentów otrzymujących arypiprazol. Jeśli występowało, to zwykle u pacjentów z istotnymi czynnikami ryzyka, takimi jak: cukrzyca, 
zaburzenia tarczycy lub gruczolak przysadki w wywiadzie. W badaniach klinicznych arypiprazol nie powodował klinicznie istotnego zwiększenia masy ciała u dorosłych. W badaniach klinicznych z udziałem młodzieży  
z epizodem manii w przebiegu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego wykazano, że stosowanie arypiprazolu ma związek ze zwiększeniem masy ciała po 4 tygodniach leczenia. U młodzieży z zaburzeniem afektyw-
nym dwubiegunowym należy kontrolować przyrost masy ciała. Jeśli przyrost masy ciała jest znaczący klinicznie - rozważyć zmniejszenie dawki. Dysfagia Zaburzenia kurczliwości mięśniówki przełyku i aspiracja są 
związane z leczeniem przeciwpsychotycznym, w tym arypiprazolem. Arypiprazol i inne przeciwpsychotyczne substancje czynne należy stosować ostrożnie u pacjentów z ryzykiem wystąpienia zachłystowego zapalenia 
płuc. Patologiczne uzależnienie od hazardu Po wprowadzeniu produktu do obrotu, notowano przypadki patologicznego uzależnienia od hazardu, niezależnie od tego, czy ci pacjenci w przeszłości uprawiali hazard czy 
nie. Pacjenci, którzy w przeszłości byli uzależnieni od hazardu mogą być narażeni na większe ryzyko wystąpienia tego działania niepożądanego i należy ich szczególnie uważnie monitorować. Pacjenci ze współistnieją-
cym ADHD Pomimo wysokiej częstości współistnienia zaburzenia afektywnego dwubiegunowego typu I oraz zespołu ADHD, dane dotyczące bezpieczeństwa jednoczesnego stosowania arypiprazolu oraz stymulantów 
są bardzo ograniczone; dlatego też należy zachować wyjątkową ostrożność w razie podawania tych leków jednocześnie. Działania niepożądane Najczęściej notowanymi działaniami niepożądanymi w kontrolowanych 
placebo badaniach są akatyzja i nudności, każde występujące częściej niż u 3 % pacjentów leczonych arypiprazolem podawanym doustnie. Poniższe działania niepożądane wystąpiły częściej (≥ 1/100) niż w przypadku 
placebo, bądź zostały zakwalifikowane jako potencjalnie istotne działania niepożądane (*). Często (≥ 1/100 do < 1/10): niepokój zwłaszcza ruchowy, bezsenność, lęk; zaburzenia pozapiramidowe, akatyzja, drżenie, za-
wroty głowy, senność, uspokojenie, bóle głowy; nieostre widzenie; niestrawność, wymioty, nudności, zaparcia, zwiększone wydzielanie śliny ; zmęczenie. Niezbyt często (≥ 1/1 000 do < 1/100): depresja*; podwójne 
widzenie; tachykardia*; niedociśnienie ortostatyczne*. Opis wybranych działań niepożądanych Objawy pozapiramidowe Schizofrenia - w długookresowym 52-tyg. kontrolowanym badaniu, u leczonych arypiprazolem 
ogólnie rzadziej występowały EPS (25,8 %), w tym parkinsonizm, akatyzja, dystonia i dyskineza, niż u leczonych haloperydolem (57,3 %). W długookresowym 26-tyg. badaniu z kontrolą placebo, częstość występowania 
EPS wynosiła 19 % dla leczonych arypiprazolem i 13,1 % dla otrzymujących placebo. W innym długookresowym 26-tygodniowym kontrolowanym badaniu częstość występowania EPS wynosiła 14,8 % dla leczonych 
arypiprazolem i 15,1 % dla otrzymujących olanzapinę. Epizody maniakalne w przebiegu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego typu I - w 12-tyg. kontrolowanym badaniu przypadki EPS stwierdzano u 23,5 % u le-
czonych arypiprazolem i 53,3 % u leczonych haloperydolem. W innym 12-tyg. badaniu przypadki EPS stwierdzano u 26,6 % u pacjentów leczonych arypiprazolem i 17,6 % u pacjentów leczonych litem. W długookre-
sowym 26-tyg. kontrolowanym placebo badaniu w leczeniu podtrzymującym przypadki EPS stwierdzano u 18,2 % leczonych arypiprazolem i 15,7 % u otrzymujących placebo. Akatyzja W kontrolowanych placebo ba-
daniach przypadki akatyzji u pacjentów z zaburzeniami afektywnymi dwubiegunowymi występowały u 12,1 % leczonych arypiprazolem i u 3,2 % otrzymujących placebo. U pacjentów ze schizofrenią przypadki akatyzji 
stwierdzano u 6,2 % w  grupie arypiprazolu i 3,0 % w grupie placebo. Dystonia Efekt klasy terapeutycznej: objawy dystonii, długotrwałe nieprawidłowe skurcze grup mięśni, mogą występować u wrażliwych pacjentów 
w ciągu pierwszych kilku dni leczenia. Do objawów dystonii należą: skurcze mięśni szyi, czasami postępujące do ucisku w gardle, trudności z przełykaniem, trudności z oddychaniem i (lub) zaburzenia ruchów języka. 
Chociaż objawy te mogą występować po zastosowaniu małych dawek, występują częściej i o większej ciężkości podczas stosowania leków przeciwpsychotycznych pierwszej generacji w dużych mocach i większych 
dawkach. Obserwowano zwiększone ryzyko ostrej dystonii u mężczyzn i w młodszych grupach wiekowych. Porównania pomiędzy arypiprazolem i placebo dotyczące odsetka pacjentów, u których wystąpiły potencjalnie 
istotne zmiany rutynowych parametrów laboratoryjnych i lipidowych, nie wykazały medycznie istotnych różnic. Ogólnie przejściowe i bezobjawowe zwiększenie aktywności CPK obserwowano u 3,5% leczonych ary-
piprazolem w porównaniu do 2,0% otrzymujących placebo. Inne zaobserwowane działania niepożądane Do działań niepożądanych leczenia przeciwpsychotycznego i również notowanych podczas leczenia arypiprazo-
lem, należą złośliwy zespół neuroleptyczny, późne dyskinezy, napady drgawek, działania niepożądane dotyczące krążenia mózgowego i zwiększona śmiertelność u pacjentów w podeszłym wieku z demencją, hipergli-
kemia i cukrzyca. Dzieci i młodzież Schizofrenia u młodzieży w wieku 15 lat i starszej W krótkoterminowym badaniu z kontrolą placebo, w którym udział wzięło 302 nastolatków (13-17 lat) chorych na schizofrenię, częstość 
występowania i rodzaj działań niepożądanych były podobne do występujących u dorosłych, z wyjątkiem zgłaszanych częściej u nastolatków otrzymujących arypiprazol niż u dorosłych otrzymujących arypiprazol (i czę-
ściej niż placebo): senność/sedacja i zaburzenia pozapiramidowe były zgłaszane bardzo często (≥ 1/10), oraz suchość w jamie ustnej, zwiększony apetyt, niedociśnienie ortostatyczne - często (≥ 1/100, < 1/10). Profil 
bezpieczeństwa w 26-tyg. badaniu otwartym, był podobny do obserwowanego w badaniu krótkoterminowym z kontrolą placebo. W zebranej populacji nastolatków (13-17 lat) chorych na schizofrenię, leczonych do 2 
lat, przypadki małego stężenia prolaktyny w surowicy stwierdzono u 29,5 % dziewcząt (< 3 ng/ml) i 48,3 % chłopców (< 2 ng/ml). W grupie młodzieży (w wieku 13-17 lat) ze schizofrenią, otrzymującej dawki arypiprazo-
lu od 5 do30 mg przez okres maksymalnie do 72 miesięcy, częstość występowania małych stężeń prolaktyny w surowicy u pacjentek (< 3 ng/ml) i u pacjentów (< 2 ng/ml) wynosiła odpowiednio 25,6 % i 45,0 %. Epizo-
dy maniakalne w zaburzeniu afektywnym dwubiegunowym typu I u młodzieży w wieku 13 lat i starszej Częstość występowania i rodzaj działań niepożądanych były podobne do występujących u dorosłych, z wyjątkiem: 
senność (23,0 %), zaburzenia pozapiramidowe (18.4 %), akatyzja (16.0 %) i zmęczenie (11.8 %) - bardzo często (≥ 1/10); ból w górnej części brzucha, zwiększenie częstości akcji serca, zwiększenie masy ciała, zwięk-
szenie apetytu, drżenie mięśni oraz dyskineza - często (≥ 1/100 do < 1/10). Następujące działania niepożądane miały prawdopodobnie związek z zastosowaną dawką: zaburzenia pozapiramidowe (częstość występo-
wania dla dawki 10 mg wynosiła 9,1 %, dla dawki 30 mg 28,8 %, dla placebo 1,7 %); i akatyzja (częstość występowania dla dawki 10 mg wynosiła 12,1 %, dla dawki 30 mg 20,3 %, dla placebo 1,7 %). Średnie zmiany 
masy ciała u młodzieży z zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym typu I po 12. oraz 30. tygodniu leczenia wynosiły odpowiednio dla arypiprazolu 2,4 kg oraz 5,8 kg, a dla placebo 0,2 kg oraz 2,3 kg. W populacji 
dzieci i młodzieży senność oraz zmęczenie obserwowano częściej u pacjentów z zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym, w porównaniu do pacjentów ze schizofrenią. W populacji dzieci i młodzieży z zaburzeniem 
afektywnym dwubiegunowym (10-17 lat), leczonych do 30 tygodni, przypadki małego stężenia prolaktyny w surowicy stwierdzono u 28,0 % dziewcząt (< 3 ng/ml) i 53,3 % chłopców (< 2 ng/ml). Obserwacje po wpro-
wadzeniu do obrotu. Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych): leukopenia, neutropenia, trombocytopenia; reakcje alergiczne, (np. reakcja anafilaktyczna, obrzęk, naczy-
nioruchowy w tym obrzmienie języka, obrzęk języka, obrzęk twarzy, świąd lub pokrzywka); hiperglikemia, cukrzyca, kwasica ketonowa w przebiegu cukrzycy, hiperosmotyczna śpiączka cukrzycowa; zwiększenie masy 
ciała, zmniejszenie masy ciała, anoreksja, hiponatremia; nadmierne pobudzenie, nerwowość, patologiczne uzależnienie hazardu; próby samobójcze, myśli samobójcze i dokonane samobójstwa, agresja; zaburzenia 
mowy, złośliwy zespół neuroleptyczny, drgawki typu grand mal, zespół serotoninowy; wydłużenie odstępu QT, komorowe zaburzenia rytmu, nagła niewyjaśniona  śmierć, zatrzymanie akcji serca, torsades de pointes, 
bradykardia; omdlenia, nadciśnienie, żylna choroba zakrzepowo-zatorowa (w tym zator płucny i zakrzepica żył głębokich); skurcz części ustnej gardła, skurcz krtani, zachłystowe zapalenie płuc; zapalenie trzustki, dys-
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recenzjeRichard F. Summers, Jacques P. Barber:
Terapia psychodynamiczna 

w praktyce. Studia przypadków.
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016

     Ewa Poradowska

W książce „Terapia psy-
chodynamiczna w prak-
tyce. Studia przypad-
ków”, autorzy w osobisty 
i szczery sposób dzielą 
się swoim doświadcze-
niem klinicznym, oferując 
wgląd w bardzo prywat-
ne relacje, które rozwijają 
się między terapeutami 
i ich pacjentami. Opra-
cowanie przedstawia 
w sposób wnikliwy i fa-
scynujący przypadki, ilustrujące najczęściej wystę-
pujące w terapii trudności. Konceptualizacja tych 
podstawowych problemów jest zgodna z przyjętym 
przez autorów podejściem, nazwanym pragmatycz-
ną terapią psychodynamiczną, którego założenia, 
opisane w pierwszych dwóch rozdziałach, stano-
wią preludium do głębszej analizy poszczególnych 
pacjentów. I tak, czytelnik ma możliwość poznania 
różnych wymiarów depresyjności i obsesyjności, 
skutków odczuwania lęku przed porzuceniem oraz 
niskiego poczucia własnej wartości, mechanizmów 
leżących u podłoża lęku napadowego, a także lep-
szego rozumienia doświadczenia traumy. Tych dwa-
naście narracji pokazuje konkretne techniki pracy 
z wymienionymi problemami, na różnych etapach 
leczenia, jest więc ono w ujęciu Summersa i Barbera 
mocno ustrukturalizowane, koncentruje się wokół 
budowania przymierza terapeutycznego, planowa-
nia celów i strategii terapii, a także momentu jej za-
kończenia. Jednocześnie każdy opisany przypadek 
ujawnia indywidualny i niepowtarzalny przebieg 

leczenia, co związane 
jest z osobą terapeuty. 
Autorzy bardzo trafnie 
nazywają psychotera-
pię „serią chwil przy-
wiązania i zaangażo-
wania.” Rozpoczynając 
lekturę każdego z opi-
su przypadków można 
odnieść wrażenie, że 
jest się w jakiś sposób 
uczestnikiem tej szcze-
gólnej dynamiki, już 

od pierwszego spotkania z pacjentem w gabinecie. 
Dużą wartość dydaktyczną stanowią przykłady dia-
logów i interwencji terapeutycznych, a rozumienie 
przebiegu terapii porządkuje cykliczna ocena zmian 
zachodzących w przeżywaniu i zachowaniu pacjen-
tów. Szczególnie cenna jest też analiza własnych 
uczuć i reakcji terapeutów oraz sugestie superwi-
zorów. Książka ukazuje zmagania początkujących 
terapeutów, opisując w odświeżająco uczciwy spo-
sób ich udane, ale i te mniej adekwatne interwen-
cje, poświęcając chwilę refleksji trudnościom, jakie 
dotyczą chyba wszystkich osób szkolących się i roz-
poczynających pracę terapeutyczną w tym nurcie. 
Z perspektywy początkującego terapeuty mogę 
powiedzieć, że dla osób, które poszukują lepszego 
rozumienia swoich pacjentów w ramach koncepcji 
psychodynamicznej, lektura tej książki z pewnością 
będzie wzbogacającym doświadczeniem. n
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LAB&LAJF Gargalezja i Knismezja 
(Gargalesis i Knismesis) 
w badaniach neurobiologicznych
Adam Płaźnik

Uważa się, że właśnie taka jest filogenetyczna rola tej, 
wywołującej raczej przyjemne odczucia, reakcji. Tak też 
tłumaczy jej występowanie, nie tylko u ludzi, ale także in-
nych ssaków, np. małp, szczurów. Z kolei gargalesis to sil-
niejsza reakcja na mocniejsze łaskotanie z towarzyszącym 
śmiechem. Jego odpowiednikiem u szczurów jest wokali-
zacja ultradźwiękowa w paśmie tzw. wzmocnienia pozy-
tywnego 50 kHz. Często u szczurów występuje także pod-
skakiwanie, skoki (joy jumping) i podążanie w kierunku 
ręki w odpowiedzi na łaskotanie przez eksperymentatora. 
Bardziej skłonne do reakcji zabawy na łaskotanie są młode 
szczury, starsze mogą reagować na mocniejsze łaskotanie 
awersją, podobnie jak ludzie. Ciekawostką jest, że knis-
mesis można wywołać u siebie samodzielnie, natomiast 
w przypadku gargalesis jest to niemożliwe. Niektóre oso-
by mogą także wykazywać rodzaj przeczulicy na łaskota-
nie, co jest rodzajem hiperstezji (Hypergargalesthesia). Te 
wszystkie wiadomości są dostępne w Wikipedii i pewnie 
rzadko budzą zainteresowanie czytelników, ponieważ do-
tyczą banalnych reakcji na zabawę. 

Takie podejście jest jednak nieuzasadnione i już od 
wielu lat fizjologia łaskotania jest tematem badawczym 
prowadzonym przez kilka poważnych ośrodków nauko-
wych na świecie. Powodów jest kilka. Po pierwsze łaskota-
nie może być narzędziem do badania procesów wzmoc-
nienia pozytywnego, ponieważ jest związane z funkcją 

układu dopaminergicznego mózgu i dlatego jego mecha-
nizm ma wspólne podstawy z innymi reakcjami związany-
mi z przeżywaniem przyjemności naturalnych i farmako-
logicznych (narkotyki). Takich „okien” do wglądu w pracę 
mózgu nie mamy wiele. Po drugie, reakcja łaskotania wy-
stępuje u szczurów, najpopularniejszej grupy zwierząt 
laboratoryjnych, stąd można badać jej mechanizmy przy 
pomocy nowoczesnych metod. Muszę przyznać, że w Za-
kładzie Neurochemii IPiN od pewnego czasu zajmujemy 
się modelowaniem reakcji łaskotania u szczurów i bada-
my emisję ich okrzyków radości/przyjemności przy po-
mocy rejestracji ultradźwięków w paśmie nagrody 50 kHz. 
Niestety, z powodu niedofinansowania nauki w Polsce, 
prace postępują wolniej niż moglibyśmy tego oczekiwać. 
Z tym większym żalem (że nie my pierwsi), ale i satysfak-
cją, przyjęliśmy fakt opublikowania w jednym z ostatnich 
numerów Science, pracy na temat lokalizacji odczuwania 
łaskotania przez szczury (Neural correlates of ticklishness in 
the rat somatosensory cortex, S. Ishiyama i M. Brecht, Scien-
ce, 11 November 2016, vol. 354, issue 6313, p. 757-760). Po-
stanowiłem omówić niektóre istotniejsze wnioski, wywo-
dzące się z tej pomysłowej i bardzo ciekawej pracy.

Ishiyama i Brecht najpierw stwierdzili przy pomocy 
pomiaru wokalizacji w paśmie 50kHz, że brzuch był naj-
bardziej „śmiechogennym” obszarem ciała szczura. Ła-
skotanie brzucha wywoływało także spontaniczne pod-

Oba terminy odnoszą się do łaskotania. Knismesis dotyczy 
łaskotania, które często jest związane z czuciem swędzenia 
i nie prowadzi zwykle do wybuchu śmiechu. Występuje 
także podczas przemieszczania się owadów czy parazytów 
na skórze wrażliwych części ciała, prowokując drapanie lub 
pocieranie swędzącego miejsca w celu pozbycia się niepo-
żądanych gości.

Zdjęcie: 123.rf
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skoki oraz podążanie za ręką eksperymentatora. Ważne, 
że szczury przez cały czas badania nie używały pasma 
22 kHz, związanego z reakcją awersyjną i bólową. Jedno-
cześnie rejestrowano aktywność pojedynczych neuro-
nów w obrębie kory somatosensorycznej, przy pomocy 
uprzednio zaimplantowanych tam elektrod. Okazało się, 
że łaskotaniu oraz gonieniu przez szczura ręki towarzy-
szyła wzmożona aktywność bioelektryczna neuronów 
w głębokich warstwach kory somatosensorycznej. Efekty 
łaskotania zależały od poziomu emocjonalności szczurów. 
Na przykład, w warunkach bardzo silnego, awersyjnego 
oświetlenia, były wyraźnie słabsze lub nawet całkowicie 
zahamowane. 

Kolejnym krokiem, który miał dostarczyć decydu-
jących dowodów na udział kory somatosensorycznej 
w efektach wzmacniających pozytywnie łaskotania, było 
przeprowadzenie eksperymentu z zastosowaniem draż-
nienia elektrycznego głębokich warstw kory. Zgodnie 
z oczekiwaniami, okazało się, że drażnienie warstwy 4 i 5a 
kory somatosensorycznej, wywoływało emisję wokaliza-
cji w paśmie 50 kHz, bez obecności i kontaktu z ekspe-
rymentatorem. Łaskotanie przeprowadzone przed sesją 
stymulacji kory, nasilało reakcję na drażnienie warstwy  
4 i 5a kory oraz obniżało natężenie prądu potrzebnego do 
jej wywołania. Należy podkreślić, że zwykły dotyk nie po-
wodował reakcji szczura. Podobnie, łaskotanie pobudzało 

znacznie silniej neurony kory somatosensorycznej, w po-
równaniu z reakcją kory słuchowej. 

Te dane wskazują na niezwykłe podobieństwo re-
akcji szczurów i ludzi na łaskotanie, tzn. reakcję bardzo 
starą filogenetycznie. Jej rola nie jest jasna. Być może jest 
ukierunkowana na nawiązanie i podtrzymanie nagradza-
jących, bliskich kontaktów między osobnikami. Występu-
ją także pewne różnice między gatunkami. Na przykład, 
w badaniu fMRI przeprowadzonym na ludziach wykaza-
no, że śmiechowi wywołanemu łaskotaniem towarzyszy 
silne pobudzenie aktywności nie tylko kory somatosen-
sorycznej, ale także bocznej części podwgórza, części 
kory mózgu okalającej bruzdę Sylwiusza, jąder migda-
łowatych i móżdżku. W sumie, omawiana praca stanowi 
pierwszą i udaną próbę lokalizacji źródła reakcji socjalnej, 
w ośrodkowym układzie nerwowym. Rola łaskotania oraz 
towarzyszącej reakcji emocjonalnej wyrażanej śmiechem 
nie jest jasna. Zasługą pracy jest wskazanie, że kora so-
matosensoryczna jest ważna dla rozwoju interakcji so-
cjalnej. Badanie zjawisk neurobiologicznych związanych 
z łaskotaniem może okazać się cennym narzędziem i źró-
dłem poznania procesów wzmocnienia pozytywnego. 
Jak wspomniałem na wstępie, takich narzędzi jest ciągle 
za mało. Łaskotanie zyskało więc rangę naukową i mam 
nadzieję, że nie będzie się kojarzyło tylko z beztroskim 
chichotem. n

Zdjęcie: 123.rf
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Niedokończona 
opowiastka 
sprzed lat
Ireneusz Cedeński

Ustawa „o bestiach ”
jest zgodna 
z Konstytucją

Kilka lat temu na pewnej corocznej konferencji psy-
chiatrycznej, która odbywała się w stolicy, spotkałem grono 
znajomych psychiatrów, z którymi wcześniej pracowałem. 
Jak to się mawia – zjedliśmy razem worek soli. Może się tak 
już nie mawia, bo z solą nie należy przesadzać, ale wiecie, o 
co chodzi. Byliśmy zżyci. Po wykładach, wieczorem, szliśmy 
razem z hotelu do teatru. Miała to być muzyczna komedia. 
Byliśmy w pogodnym nastroju albo pogodnych nastrojach. 
No, w każdym razie pogodnie nastrojeni. Więc w takim po-
godnym nastroju powiedziałem do nich: „Słuchajcie, co mi 
się ostatnio przytrafiło – przyszła do mnie do gabinetu pry-
watnego pewna pani, która wcześniej przyprowadzała swoją 
matkę. Tym razem przyprowadziła syna, który niepewnie się 
uśmiechał i miał około 20 lat. Ta pani od razu na początku po-
wiedziała, że jest bardzo zdenerwowana, bo jej ojciec właśnie 
został przez pogotowie zabrany do szpitala, po zatrzymaniu 
krążenia. Pomyślałem sobie, co w takim razie ona u mnie robi 
teraz z tym chłopakiem, zamiast siedzieć z ojcem? No, ale słu-
chałem dalej, a pani powiedziała, że bardzo martwi się o syna, 
bo niedawno rzuciła go dziewczyna. Zostaliśmy we dwóch, 
porozmawialiśmy, syn nie wyglądał na zrozpaczonego…”.

Mniej więcej w tym momencie zorientowałem się, że 
nikogo moja opowiastka nie interesuje, nikt mnie nie słucha. 
A jej dalszy ciąg był taki: Poprosiłem zdenerwowaną Panią i 
powiedziałem jej, żeby się nie zamartwiała o syna, bo gdyby 
tak było, że po każdym rozstaniu z dziewczyną chłopak od-
biera sobie życie, to ludzkość by wyginęła. A ona mi na to, 
że właśnie kilka miesięcy temu jego starszy brat powiesił się, 
gdy dziewczyna go zostawiła. Potem zadzwonił jej telefon 
komórkowy. Z rozmowy wynikało, że akcja reanimacyjna u 
jej ojca trwała nadal. No i co powiecie?

Opowiedziałem wreszcie tę historyjkę do końca, jeśli tak 
można powiedzieć. Nie wysłuchaliście, to przeczytaliście. Do-
brze wam tak. 

Tak wam dobrze? Bo mnie nie, ale trochę mi ulżyło.  n

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że znacząca większość 
przepisów ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburze-
niami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia 
lub wolności seksualnej innych osób jest zgodna z Konsty-
tucją. Trybunał uznał, że umieszczenie w Krajowym Ośrod-
ku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym orzekane na 
podstawie zaskarżonej ustawy nie ma charakteru środka kar-
nego lub represyjnego. Zdaniem Trybunału pobyt w ośrodku 
w Gostyninie ma przede wszystkim cel terapeutyczny i służy 
ochronie bezpieczeństwa innych osób. Trybunał przyjął, że 
podstawą zastosowania ustawy nie jest czyn zabroniony, ale 
ogół zachowań osoby, które mogą zostać uznane za stwarza-
jące niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia innych osób. 
Dlatego też Trybunał nie podzielił argumentów opartych o 
art. 42 Konstytucji zgodnie z którym odpowiedzialność kar-
na dotyczy tylko osób, które dokonały czynu zabronionego, 
za który jest przewidziana kara w odpowiednich przepisach, 
obowiązujących w trakcie jego popełnienia.

Trybunał za niekonstytucyjny uznał jedynie przepis re-
gulujący zasady prowadzenia postępowania weryfikującego 
potrzebę dalszego pobytu w ośrodku - uznano że postępo-
wanie to powinno uwzględniać opinie co najmniej dwóch (a 
nie tylko jednego) biegłych z dziedziny psychiatrii.

Zdanie odrębne do wyroku złożył sędzia A. Wróbel, któ-
ry uznał, że umieszczenie w ośrodku nie ma charakteru kar-
nego, stanowi jednak pozbawienie wolności. Podstawowym 
celem ustawy jest terapia osoby cierpiącej na zaburzenia 
psychiczne. Sędzia podkreślił jednak, że prowadzenie przy-
musowej terapii przy jednoczesnym pozbawieniu wolności 
jest nieskutecznym środkiem do realizacji tak postawionego 
celu. Sędzia A. Wróbel za bardziej przydatny uznał nadzór 
prewencyjny.  Zaznaczył przy tym, że ocena prawdopodo-
bieństwa popełnienia przestępstwa w przyszłości przez oso-
bę uznaną za stwarzającą zagrożenie może być obarczona 
poważnym błędem. n

Newsletter Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, 
21 - 28 listopada 2016



79PSYCHIATRA/PISMO dla praktyków/ZIMA 2016

JęzykKomunikacja w Medycynie
Tadeusz Parnowski

Wśród ponad 100 uczestników konferencji znaleźli się 
przedstawiciele wszystkich polskich uniwersytetów medycznych 
z zakładów dydaktyki, psychologii medycznej i kultury komuni-
kacji, zajmujących się problemami komunikacji. Wykładowcy 
przedstawili szerokie spectrum badań i analiz mających na celu 
poprawę komunikacji medycznej, od traktowania komunikacji 
z chorym jako procesu diagnostyczno-terapeutycznego, poprzez 
nauczanie komunikacji na kierunkach medycznych, do przed-
stawienia komunikacji medycznej jako przedmiotu badań empi-
rycznych. Głównym przesłaniem konferencji była re-humanizacja 
kontaktu lekarz-pacjent. Przedstawiono wiele przykładów wska-
zujących, że traktowanie pacjentów jako osób z licznymi społecz-
nymi, emocjonalnymi, fizycznymi i duchowymi potrzebami, a nie 
jako przypadki kliniczne, wzmacnia więź lekarz-pacjent, zwiększa 
autorytet lekarza i przynosi określone zyski ekonomiczne w po-
staci krótszej hospitalizacji, bardziej regularnego przyjmowania 
leków, zmniejszenia czaso- i finanso-chłonnych badań.

W konferencji zarysowała się wyraźna linia podziału; z jed-
nej strony dyskutowano o sposobach i jakości kontaktu lekarz-
-pacjent w postaci dyskursu nt. interwencji medycznej, rozmów 
o bliskości śmierci, komunikacji w sytuacjach szczególnych, np. 
w pediatrii, dermatologii, praktyce położniczej, opiece palia-
tywnej (problemy związane z seksualnością chorego, choroba 
nowotworowa, śmierć dziecka). Z drugiej strony, przedstawiano 
sposoby uczenia studentów dobrej jakości komunikacji z chory-
mi, korzystając z doświadczeń europejskich. Omówione zostały 
modele teoretyczne relacji lekarz-pacjent, począwszy od Parsona 
(1951) do Emanuela i Emanuela (1992), a także kategorie kultu-
rowe pozwalające opisać style komunikacyjne charakterystyczne 
dla różnych krajów (Meeuwesen i wsp. 2009).

Od wielu lat komunikacja z pacjentem odbywa się na trzech 
poziomach: słownym, pisemnym i audiowizualnym. Jakość ko-
munikacji zależy od umiejętności jej prowadzenia, budowania 
zaufania oraz współpracy w zespole terapeutycznym. Najczęst-
szym modelem uczenia studentów medycyny jest model „ucze-
nia się przez doświadczenie”(experiental learning): n zdobycie 
doświadczenia; n ukierunkowana obserwacja oraz refleksja na 
kanwie zdobytego doświadczenia; n sformułowanie koncepcji 
opartej na przeprowadzonej analizie; n późniejsze zastosowanie 
w praktyce.

Dla autora, lekarza, który komunikacji z pacjentem uczył się 
przy łóżku chorego pod czujnym okiem asystenta, poruszający 
był fakt, że aktualni studenci uczestniczą w kilkunastogodzin-
nych fakultetach, gdzie odgrywają scenki nawiązujące do inte-
rakcji lekarz-pacjent, aby poznać różnice w postrzeganiu choro-

by z punktu widzenia chorego i medyka. Gdy uczelnia posiada 
zasoby finansowe, do roli chorego przygotowują się zatrudnieni 
aktorzy! Tak więc, uczenie się interakcji polega na „sporządzaniu 
aktywnych diagramów”, dyskusjach w grupach”, burzy mózgów” 
oraz analizie fotografii chorych, fragmentów filmów przedstawia-
jących konsultacje medyczne i wywiady z pacjentami (Uniwer-
sytet Medyczny w Poznaniu)! Te różnorodne techniki, jak wynika 
z badań nad ich efektywnością, w latach 2000-2015 zwiększyły 
pozytywną ocenę kontaktu do 60% pacjentów oraz lepsze zro-
zumienie informacji uzyskanej od personelu (z 35% badanych do 
47.5%) (Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu).

W czasie konferencji nie zabrakło odniesień do obserwacji 
psychiatrycznych. Nawiązano do publikacji z 1967 roku w Psy-
chiatric Quarterly, gdzie na podstawie badania środowiskowego 
oceniono częstość zaburzeń psychicznych (wg DSM-I) oraz za-
stosowano statystyczne metody probabilistyczne. Stwierdzono, 
że zgodnie z kryteriami DSM-I, w roku 2011 wszyscy ludzie będą 
spełniali kryteria jakiegoś zaburzenia psychicznego. U największej 
liczby osób rozpoznawane będą zaburzenia osobowości. W ostat-
nich latach często obserwuje się to zjawisko: rzadkie rozpoznawa-
nie nerwic, częste zaburzeń osobowości. Ten fakt ma swoje prak-
tyczne odniesienie m.in. do relacji pacjent-lekarz. Przyspieszone 
zmiany kulturowe, atomizacja społeczeństwa, zanegowanie hie-
rarchii osób znaczących, usunięcie autorytetów, egocentryczne 
hasła młodego pokolenia wraz z żądaniami realizacji wymagań, 
zanikiem empatii, spowodowały materializację potrzeb – lekarz 
stał się sprzedawcą usług. Rozdęte oczekiwania pacjentów i ich 
rodzin doprowadzają do sytuacji absurdalnych, które są podsta-
wą do składania skarg w instytucjach państwowych. 

Jednak, z drugiej strony, lekarzom powierzona została przez 
państwo rola urzędnika. Im bardziej starają się spełniać swoje 
zobowiązania, tym bardziej pogarsza się kontakt z ludźmi i tym 
mniej mają czasu na kontakt z pacjentem.

Pacjent staje się przedmiotem służącym do rozliczania punk-
tów NFZ, aby utrzymać placówkę. Procedury wymuszają krótki 
pobyt, tylko niezbędne badania, wykazanie poprawy stanu zdro-
wia, tak aby można było wypisać pacjenta. Ta szybka procedura 
działań odbija się także na kontakcie – powierzchownym i skró-
conym. W tego typu działaniach, zamiast standardu komunikacji, 
dochodzi do relacji emocjonalnej, nacechowanej zmęczeniem 
i niechęcią.

Jest to złożony problem, w którym obie strony są sfrustro-
wane koniecznością kontaktu, na który nie mają ochoty. W tej 
sytuacji powstaje konflikt, w którym zaczynają się poszukiwania 
osoby winnej; wzrasta drażliwość, niechęć, napięcie, a w ślad za 
tym brak szacunku, postawy makiaweliczne i nieufność. n

Ustawa „o bestiach ”
jest zgodna 
z Konstytucją

Dnia 22.10.2016 roku w Warszawskim 
Uniwersytecie Medycznym odbyła się 
I Ogólnopolska konferencja naukowa  
„Komunikacja w medycynie”. 
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Grupa Wsparcia Osób z Doświadczeniem Kryzysu Psychicznego

Program Edukator 
Praw Obywatelskich
Jacek Bednarzak

trop

W szkoleniu wzięło udział 25 osób z doświadczeniem 
kryzysu psychicznego (ukończyły go 23 osoby). Warsztaty 
miały za zadanie przygotować uczestników do roli spe-
cjalistów w zakresie ich praw jako obywateli. W ramach 
szkolenia poruszane były kwestie: umacniania, praw czło-
wieka i obywatela, skutecznego udzielania wsparcia oraz 
wystąpień publicznych przygotowujących do kontaktów 
z mediami.

Po zakończeniu kursu przeprowadzono dodatkowe 
szkolenie dla tych przedstawicieli TROPu, którzy zdecydo-
wali się krzewić idee praw człowieka w środowisku osób 
z doświadczeniem kryzysu psychicznego. Obecnie prowa-
dzą oni spotkania edukacyjne dla osób z tego typu pro-
blemami. Prelekcje prowadzone są przez członków Grupy 
w warszawskich placówkach wsparcia (między innymi 
Dom pod Fontanną, Środowiskowe Domy Samopomocy, 
Warsztaty Terapii Zajęciowej) oraz w szpitalach psychia-
trycznych. Celem spotkań jest edukacja z zakresu praw 
obywatelskich, a także przekazanie informacji na temat 
możliwości korzystania z pomocy Rzecznika Praw Obywa-
telskich. Edukatorzy w sposób dostępny przekazują naj-
ważniejsze informacje dotyczące głównie tego, czym się 
zajmuje Rzecznik, jak może pomóc osobom chorującym 
psychicznie i jak się z nim kontaktować. Na początku każ-
dego spotkania Edukatorzy mówią o przebiegu szkolenia, 
które odbyli oraz o historii instytucji Rzecznika Praw Oby-
watelskich w Europie i w Polsce. Podkreślana jest przy-
chylność i zaangażowanie Rzecznika w pomoc osobom 
z problemami natury psychicznej. Następnie Edukatorzy 
podają przykłady naruszania praw obywatelskich i proszą 
zebranych o podanie podobnych przykładów z ich życia, 
co w efekcie wywołuje interesującą dyskusję z uczestnika-
mi. Często, już w toku dyskusji, wyłonione zostają sprawy 

wymagające interwencji Rzecznika. Słuchacze relacjonują 
przykładowe sytuacje z życia, kiedy mieli poczucie, że ich 
prawa i wolności były naruszone. Sprawy dotyczą najczę-
ściej dyskryminacji w pracy, złego traktowania w trakcie za-
łatwiania spraw urzędowych czy lekceważącego podejścia 
personelu do pacjentów na oddziałach psychiatrycznych.

Po dyskusji Edukatorzy informują jak korzystać  
z pomocy Rzecznika Praw Obywatelskich, tj. o możliwości 
rozmowy bezpośredniej w przypadku gdy zainteresowa-
ni czują, że ich prawa są naruszane i możliwości składa-
nia bezpłatnych wniosków. Przekazywana jest też wiedza 
o funkcjonowaniu bezpłatnej infolinii do Biura Rzeczni-
ka, którą obsługują doświadczeni prawnicy informujący 
o przysługujących obywatelom prawach i możliwych spo-
sobach postępowania. Wszyscy uczestnicy spotkań otrzy-
mują ulotki Rzecznika z podstawowymi informacjami jak 
i kiedy korzystać z jego pomocy, mają też możliwość zgła-
szania przypadków łamania ich praw członkom TROPu, 
którzy pomagają w przekazaniu spraw Rzecznikowi.

Tego typu spotkania edukacyjne są niezwykle po-
trzebne w środowisku osób doświadczających kryzysu 
psychicznego, ponieważ jest to grupa szczególnie nara-
żona na różnego rodzaju dyskryminacje i łamanie praw. 
Zadaniem przedstawicieli TROPu realizujących Program 
Edukator jest ochrona tych osób poprzez edukację o ich 
prawach i możliwych formach pomocy. Jest to innowacyj-
ny projekt edukacyjny, który udaje się realizować dzięki 
wsparciu instytucji, ale przede wszystkim dzięki chęciom, 
wytrwałości i ciężkiej pracy absolwentów programu Edu-
kator Praw Obywatelskich.

 
Przypominamy  

o dyżurach Doradców Tele-
fonicznych Grupy Wsparcia TROP. 

Członkowie Grupy, którzy pokonali kryzys 
psychiczny poradzą gdzie szukać pomo-
cy, podzielą się swoim doświadczeniem. 
Zapraszamy do kontaktu pod nume   rem 

telefonu 22 614 16 49 od poniedział-
ku do czwartku w godzinach 

17 - 19.

W 2014 r. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, 
we współpracy z Fundacją „Żyjmy Zdrowo” 
oraz Porozumieniem na Rzecz Wspierania Osób 
Chorujących Psychicznie opracowało i przepro-
wadziło cykl warsztatów dla osób z doświadcze-
niem kryzysu psychicznego pt. „Edukator Praw 
Obywatelskich”. 
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Czego oczekują osoby 
chorujące psychicznie 
Paweł Bronowski

inne spojrzenie

Zgromadziliśmy wiele ciekawych in-
formacji, szczególnie interesujące wydają 
się opinie osób chorujących psychicznie. 
W ostatnich latach ta grupa dość często 
była obejmowana programami badaw-
czymi, jednak koncentrowały się one 
zwykle na stanie psychopatologicznym 
i deficytach w funkcjonowaniu. Rzad-
ko interesowano się natomiast tym, co 
osoby chorujące myślą o otrzymywanej 
pomocy. Warto podkreślić, że w przepro-
wadzonych przez nas badaniach wzięły 
udział osoby mieszkające w Warszawie, 
a więc korzystające z szeroko rozbudowanej oferty lecze-
nia i wsparcia. 

Uzyskane informacje są bardzo obszerne i ciekawe. 
Niektóre zagadnienia przewijają się szczególnie często. 
Należy do nich zaliczyć przede wszystkim temat braku 
kompleksowej i długofalowej indywidualnej strategii le-
czenia i wsparcia dostosowanej do potrzeb i oczekiwań 
pacjentów. Zdaniem badanych w wielu przypadkach 
skutkuje to poczuciem zagubienia w systemie. W dużym 
stopniu wiąże się to z brakiem informacji o dostępie do 
programów i ich słabej koordynacji. Brak indywidualnie 
dobranego klarownego planu zdrowienia jest szcze-
gólnie silnie odczuwany bezpośrednio po opuszczeniu 
szpitala. Okres po hospitalizacji był przez respondentów 
wskazywany jako szczególnie trudny. Właśnie wtedy po-
moc i jasne zalecenia są szczególne potrzebne i, w opinii 
wielu badanych, szczególnie trudno dostępne.  

Uczestnicy badań podkreślali ponadto, że dla efek-
tywnego procesu zdrowienia szczególnie istotne znacz-
nie mają czynniki psychologiczne: poczucie własnej 

wartości i pozytywna samoocena. 
W wypowiedziach często pojawiały 
się uwagi dotyczące braku partner-
skiego podejścia, w opinii respon-
dentów rzadko okazywanego przez 
profesjonalistów. W odczuciu pacjen-
tów w kontaktach z personelem me-
dycznym i terapeutami z programów 
wsparcia potrzebna jest gotowość do 
porozumienia i podejmowania ne-
gocjacji w sprawie proponowanego 
leczenia. 

 
W badaniach wzięła udział również grupa osób za-

angażowanych w ruch samopomocowy. Jednoznacznie 
pozytywnie oceniają jego rolę w procesie zdrowienia. 
Zaangażowanie daje poczucie przydatności, wzmacnia 
samoocenę i przywraca poczucie podmiotowości. Udział 
w tego rodzaju działaniach poprawia poczucie własnej 
wartości i nadaje sens życiu. 

 
Wygląda na to, że mieszkające w wielkim mieście 

osoby chorujące psychicznie, korzystające z wielu ofert 
pomocowych, potrafią coraz precyzyjniej artykułować 
swoje potrzeby oraz identyfikować oczekiwania wo-
bec służby zdrowia i programów wsparcia. Są one coraz 
bardziej świadome swoich potrzeb i oczekiwań. Jest to 
zjawisko bardzo pozytywne, brakowało go w poprzed-
nich latach, w których liczyły się głównie opinie i poglą-
dy profesjonalistów. Wzrastająca podmiotowość osób 
chorujących stanowi kapitał, bez którego trudno będzie 
skutecznie reformować psychiatrię i kształtować posta-
wy społeczne. Warto ją wspierać i postrzegać jako ważny 
czynnik ułatwiający długo oczekiwane zmiany. n

Przygotowując w ramach grantu Ministerstwa Rozwoju „model 
deinstytucjonalizacji”, przeprowadziliśmy serię badań fokusowych 
obejmujących osoby chorujące psychicznie, ich rodziny oraz profesjo-
nalistów z systemu leczenia i wsparcia. Interesowały nas ich oczekiwa-
nia wobec psychiatrii i programów środowiskowych. 

W wypowiedziach czę-

sto pojawiały się uwagi 

dotyczące braku part-

nerskiego podejścia,  

w opinii respondentów 

rzadko okazywanego 

przez profesjonalistów. 
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wrażeniaPsychiatra w operze

Pan Jan
Katarzyna Prot

W tym wykonaniu widać wyraźnie, że Don Giovanni 
jest czystym popędem, jest id, nie naruszonym wymoga  -
mi superego. Nie obchodzi go zarówno morderstwo, 
którego dokonuje na samym początku opery, jak niesz-
częście uwiedzionych przez niego kobiet. Kierkegaard1 
pisze, że mozartowski Don Juan2 stoi poza etyką i mo-
ralnością. Czy można oceniać moralnie id?

Można powiedzieć, że cała historia jest dosyć 
banalna – po uwiedzeniu, jak twierdzi jego sługa 
Leporello, 640 Włoszek, 231 Niemek, 100 Francuzek, 91 
Turczynek i 1003 Hiszpanek, Don Giovanni wkrada się do 
donny Anny, która „myli” go z narzeczonym. W pierwszej 
scenie nie jest jasne, czy walcząc z Don Giovannim walczy 
o swoją cnotę, czy nie chce, żeby ją zostawił. Jej ojciec 
w obronie córki wyzywa uwodziciela na pojedynek, 
w którym stary Komandor ginie. Równocześnie do 
miasta przybywa porzucona przez Don Giovanniego 
donna Elwira. Obie kobiety wraz z narzeczonym donny 
Anny próbują schwytać złoczyńcę. W międzyczasie Don 
Giovanni próbuje już uwieść kolejną kobietę – młodą 
wieśniaczkę Zerlinę. Ta część zbliżona jest w licznych 
zwrotach akcji i komediowym charakterze do tradycji 
opera buffa. Widzimy też struktury charakterystyczne 
dla opera buffa – para, która pokonuje przeszkody 
dla zawarcia małżeństwa (Zerlina i Masetto) oraz 
charakterystyczna para pan–sługa. Często w tej drugiej 
parze sługa jest sprytny, a pan niezbyt rozgarnięty 
(jak w „Weselu Figara”). W Don Giovannim układ jest 
bardziej skomplikowany – Leporello (czyli zając) jest 
tchórzliwy i dba głównie o własne interesy. Do analizy 
tej relacji wrócę w dalszej części. Opera buffa (poza, jak 
nazwa wskazuje, elementem komicznym) odnosi się do 
problemów społecznych, często równości społecznej.  
W „Weselu Figara” jest scena podziękowania za zniesienie 
ius primae noctis, z czego hrabia nie jest wyraźnie 
zadowolony. W Don Giovannim Leporello śpiewa: „Voglio 
far il gentiluomo / E non voglio piu servir – Chcę być panem 
/ I nie chcę więcej służyć”3. Postawa Don Giovanniego 
w kontekście społecznym jest złożona – z jednej strony 
reprezentuje „stary porządek”, w którym wieśniaczka nie 
może odmówić panu, z drugiej, uwodząc kobiety nie 
czyni żadnej różnicy pomiędzy stanami, zaprasza na ucztę 
reprezentantów wszystkich stanów i klas społecznych. 

To, co jest elementem opera seria4, to dramatyczna 
relacja głównego bohatera z nieżyjącym już Koman-
dorem. Kluczowa jest ostatnia rozmowa między nimi, 

Druga transmisja MET w tym sezonie, po Tristanie Trelińskiego,  
to Don Giovanni. Przedstawienie w reżyserii Michaela Grand
age’a pod każdym względem bardzo dobre – śpiewacy nie tylko 
dobrze śpiewali, co w MET jest normą, ale byli fantastycznie 
przygotowani aktorsko i każdy z nich pasował do danej mu roli, 
co nie zawsze jest możliwe, gdy priorytetem jest muzyka i głos. 
Główną rolę powierzono 57letniemu Simonowi Keenlyside, 
barytonowi angielskiemu. Wydaje się, że szczególną rolę 
odgrywał tu wiek. Jeżeli rolę tę wykonuje młody śpiewak (jak 
na przykład Mariusz Kwiecień, który był Don Giovannim 
w Teatrze Wielkim i w La Scali), to siłą rzeczy patrzymy 
na jego rozbuchaną seksualność jako na przejaw 
młodości i witalności. Podobnie jak stary 
Casanova z filmu Felliniego, tak starszy 
Don Juan budzi znacznie więk
szy niepokój. 

Zdjęcie: 123.rf
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w której „rozpustnik” odmawia okazania skruchy nawet 
za cenę wybawienia. Kluczowa jest dla niego wolność – 
liberta – za którą wznosi toast, i która jest chyba jedyną 
wartością, która jest dla niego ważna. Jest to wolność 
od wszystkich trwałych związków, czy to z kobietami, 
czy więzów przyjaźni czy lojalności. Co prawda Don 
Giovanniego pochłania piekło, a pozostali mogą śpiewać 
„Taki kres czeka tego, kto czyni zło! Oszustów śmierć do 
ich żywota jest zawsze podobna!” 5. Ale czy naprawdę są 
wygrani? Donna Elwira nieszczęśliwie zakochana w Don 
Giovannim idzie do klasztoru. Donna Anna każe czekać 
narzeczonemu na ich ślub kolejny rok. Jedynie „prości 
ludzie” – małżeństwo wieśniacze – Zerlina i Masetto 
pozostają nietknięci destrukcją Don Giovaniego. 
Interesujące jest więc, że id potępione i wygnane, gdzie 
jest jego miejsce – do podziemi6, powoduje, że życie 
staje się pozbawione pasji. To „moralne” zakończenie jest 
na tyle nieprzekonujące, że często reżyserzy rezygnują 
z tego fragmentu – opera kończy się ze śmiercią Don 
Giovanniego.

Znany psychoanalityk Otto Rank7 w 1921 roku 
pisze esej zainspirowany inscenizacją Don Giovanniego 
w Operze Wiedeńskiej i odwołuje się do kompleksu 
Edypa – przede wszystkim motywu winy i kary. Uznaje 
za Freudem, że superego wraz z uczuciami winy i obawą 
przed karą tworzy się w okresie edypalnym i to stanowi 
jego główną nić interpretacyjną. Uważa, że Don Juan 
pozostaje wierny swojej matce, która wciela się w kolejne 
kobiety, a zdradzeni narzeczeni są jednym edypalnym 
ojcem, którego syn chce zwyciężyć. Dla Don Juana matka 
jest niedostępna, inne kobiety mają ją zastępować. 

Rzeczywiście, trudno widząc walkę Don Giovannie-
go z Komandorem, uniknąć skojarzeń z rywalizacją 
z edypalnym ojcem. Wtedy należałoby uznać Don 
Giovanniego za seksualną część narzeczonego Donny 
Anny – Don Ottavia. Przemawiałaby za tym jej dziwna 
pomyłka – nie odróżnia ona dwóch mężczyzn oraz 
całkowite „wypranie” z seksualności Don Ottavia. Jest on 
wcielonym superego, gdy godzi się w imię miłości na 
kolejne odsunięcie przez Donnę Annę. 

Rank widzi jednak inną parę jako parę „postaci 
niepełnych”, opisywanych przez Freuda, które dopiero 
razem tworzą pełną osobowość8. Jest nią, podobnie jak 
w „Otellu”, pan i sługa – Don Juan i Leporello. W Don 
Giovannim na taką jedność wskazuje scena, w której 
pan i służący wymieniają się ubraniami, co powoduje, 
że nierozpoznani przez innych, nawet przez kobiety, 
zamieniają się losami. Według Ranka, Leporello 
reprezentuje strach i sumienie, pozwalając Don Juanowi 
być nieustraszonym i pozbawionym skrupułów. 

Z kolei Žižek9 ustawia parę pan–sługa na osi zasada 
przyjemności (reprezentowana przez Don Giovanniego) 
i zasada rzeczywistości (reprezentowana przez Leporello). 
Don Giovanni nieustraszenie broni zasady przyjemności, 
w ostateczności oddaje za nią życie. Gwałci prawa ludzkie 
poprzez niewierność i zabójstwo oraz boskie, naruszając 
pośmiertny spokój Komandora poprzez zaproszenie go 
na ucztę. Zdaniem Žižka, to właśnie pogwałcenie prawa 
zmarłego doprowadza Don Giovanniego do zguby. 

Pozostaje pytanie, jak rozumieć śmierć Don Juana  
w kontekście konfliktu edypalnego. Rank widzi pochło-
nięcie przez otchłań, jako powrót do łona matki, które 
wskazuje ojciec. W tym akcie następuje zlanie postaci 
macierzyńskiej i ojcowskiej – Kamienna Postać staje się 
grobem Don Juana. 

Czy można traktować Don Juana w kategoriach 
psychopatologii? Kierkegaard uznaje, że Don Giovanni sam 
pozbawiony tożsamości, jest w wiecznym poszukiwaniu 
absolutnego i nieuchwytnego obiektu: „jest obrazem, 
który stale się pojawia, nigdy jednak nie realizuje się 
w konkretnej formie, jest indywiduum, które wciąż tworzy 
się, nigdy nie przybiera ostatecznego kształtu, o którego 
historii tyleż wiemy, co słuchając szumu fal.”10 Porównuje 
go do „siły przyrody”11, co odpowiada koncepcji Don 
Juana jako czystego popędu. Także muzykolodzy 
podkreślają, że Don Giovanni nie ma „swojej” frazy 
muzycznej w kontraście do innych postaci12. Jeżeli więc 
nie jest pełną postacią, to czy jest sens rozważania jego 
osobowości? Gdyby jednak się o to pokusić, to najbliżej 
Don Giovaniemu do osobowości narcystycznej. Kernberg 
opisując promiskuityzm pacjentów narcystycznych  
pisze: „…ciało lub osoba pobudza w narcystycznych 
pacjen tach nieuświadomioną zazdrość i zachłanność, 
potrzebę wejścia w posiadanie, nieświadomą skłonność 
do dewaluacji i zniszczenia obiektu zazdrości. Dopóki 
podniecenie seksualne choć na chwilę stwarza 
iluzję posiadania obiektu, krótkotrwały entuzjazm 
wobec obiektu seksualnego może przypominać stan 
zakochania.” 13 Wyjaśnia to, na pozór niezrozumiały fakt, 
dlaczego kobiety ulegają urokowi Don Juana. Pociąga je 
jego entuzjazm, który mylnie biorą za stan zakochania. 
Według Kernberga14 syndrom Don Juana odzwierciedla 
szerokie spektrum patologii narcystycznej. Na jednym 
biegunie (bliżej zdrowia) są mężczyźni idealizujący 
kobiety i wdający się w kompulsywne poszukiwania „tej 
jedynej”. Seksualne przygody z kobietami zaspokajają 
fantazje, że jest się wybrankiem matki i wszystkim, czego 
ona potrzebuje. Na drugim biegunie są mężczyźni, którzy 
uwodzą kobiety, aby je upokorzyć i odczuć ulgę po ich 
opuszczeniu. 

Można jeszcze zastanawiać się, co czyni postać 
Don Giovanniego tak popularną, nie tylko w wymiarze 
operowym. 

Kirkegaard uważa, że powszechne jest pragnienie 
mężczyzny, żeby przynajmniej przez rok być Don  
Juanem, jak i kobiety, żeby zostać nawet unieszczę-
śliwioną za chwilę szczęścia z Don Juanem. 

Na podstawie doświadczeń z pacjentami myślę, że 
jest to bardziej skomplikowane – na pewno Don Juan 
odnosi się do pragnienia przyzwolenia na impulsy id, 
ale także pokazuje lęk przed karzącym superego. Inaczej 
niż w „Dzikich historiach” – filmie Damiana Szifrona 
– stanowiącym nagromadzenie historii, w których 
bohaterowie dają niepohamowany upust swoim 
impulsom, przede wszystkim agresywnym. Film cieszył 
się dużym powodzeniem, a w chwilach nasilonej agresji 
widzowie śmiali się z wyraźną intencją, że ich to też 
dotyczy i chociaż w życiu codziennym ulegają wymogom 
superego, to oglądanie id w akcji jest ekscytujące 
i wyzwalające. n
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Podjeżdżam taksówką pod Dom Opieki Społecz-
nej na Pradze. Jestem spóźniona kilkanaście minut.

Aleksandra już na stołówce, siedzi na wylocie, w try-
bie wiecznego oczekiwania. W trybie na wpół obrażo-
nym pochlipuje zupę. Cała pobłyskuje czerwonym bro-
katem swojej wyciągniętej nie wiadomo skąd marynarki. 
Tryb oczekiwania jest ten sam od lat, wytrwały, dziecięco 
bezbronny. Że aż łyżka wydaje się za duża i wypada z rąk. 
Że aż buty nie te co trzeba. Z okazji swoich imienin sie-
dzi do wszystkich tyłem. Dziś nie da się wyprowadzić 
nikomu z równowagi. Głupio mi że się spóźniłam, ale od 
wyrzutów sumienia odwraca moją uwagę ta pobłyskują-
ca, czerwona, wyciągnięta nie wiadomo skąd marynarka. 

Aleksandra przyspiesza ze skończeniem zupy. Mó-
wiłam jej żeby nie szła na obiad, że będzie jadła u mnie. 
Czyżby zwątpiła że przyjdę? Z kąta słyszę głos którejś 
z mieszkanek – Przyszła, widzisz Ola? Przyszła córka. 
Przyszła - I nie wiem czy mam się czuć okropnie czy jak 
anioł lub jakiś wybawiciel. Nie, nie, nie, ta marynarka 
jest naprawdę niewyjściowo wyjściowa i uroczysta. 

Podtrzymuję matkę bo słabo chodzi, z godnością 
wychodzimy ze stołówki z Domu Opieki by udać się do 
Domu Mojego.

Sytuuję ją na honorowym miejscu, skąd nie ma ła-
twej ucieczki. Jednak ją nosi. Ostrożnie robi obchód 
po mieszkaniu, przemilcza ewentualne niedociągnięcia 
szmatki od kurzu. O coś ją pytam. Swoim niewyraźnym 
mówieniem, ochrzania mnie, że za szybko mówię i nie 
można mnie zrozumieć. Nie ona pierwsza mi to mówi, 
więc ma rację. Widzę, że nie za bardzo jest zaintereso-
wana kotem, którego obstawiałam na sto procent jako 
gwóźdź zabawy. Rozgląda się po półkach, po mnie i zno-
wu po jakiś rzeczach. Pyta czy mieszka ze mną jakiś na-
rzeczony. Jej wzrok staje się na chwilę dojrzały, jak wzrok  
matki, co oczywiście sprawia że przez chwilę czuję się 
dzieckiem. Chyba tylko w takich niewielu chwilach kie-
dy jesteśmy sam na sam dzieje się coś takiego. Może to 
„sam na sam„ dodaje jej odwagi czuć się jak matka, no 
chyba że to moja projekcja. Co jest drugą stroną tego sa-
mego medalu. 

Głos domofonu rozprasza „chwilę”. 

No i mamy ciocię Zofię. Szkoda, że tak szybko przy-
szła - ta myśl odzywa się tam bardzo w głębi, bardzo 
skrycie, niemalże na granicy świadomości, ale bez pro-
blemu przestawiam się na utartą ścieżkę relacji. Robi się 
miło i jak zwykle. Siostra siostrze składa życzenia. Pró-
buje zagadywać, o tym samym co zwykle, i choć odpo-
wiedź Aleksandry jest jak zwykle ta sama, brzmi zawsze 
świeżo. Słowa jedno, melodia głosu drugie. Moja matka 
na chwilę przywdziewa nastrój dziecka. Zaczyna narze-
kać na koleżankę z pokoju, który z nią dzieli. Wiem co to 
za jedna, więc się nie dziwię, choć nie mogę temu zara-
dzić. Próbuję więc nieudolnie zmienić temat na wesoły, 
to zawsze działa. Choć na trochę. 

Kręcę się po kuchni, dopracowuję stół i potrawy. 
Nadchodzi, jedna z moich kuzynek, Magda. Buzi, 

buzi, życzenia szczęścia i zadowolenia w życiu. Prezent. 
Papieros, drink i naciąganie sprężyny najnowszego pro-
blemu, czyli jej nowej pracy i niezależności w małżeń-
stwie. Głośno, coraz głośniej. Ciekawe ile z tego rozumie 
moja matka. Tego się nie dowiemy. Po minie widać, że 
przeżywa i trzyma sztamę z kuzynką. Ale co tam po jej 
sztamie, jak w oczach kuzynki jest dzieckiem, z którym 
się na poważne tematy nie rozmawia.

 Nie wiem co zrobić. Podaję jedzenie.
Patrzę ukradkiem na moją matkę, na chwilę odpły-

nęła. Nie wiem gdzie. Przez resztę czasu, kiedy  nikt z nią 
nie rozmawia, nie wiem kim jest, trudno to określić. To 
taki nasycony moment. Daje też przestrzeń do własnej 
projekcji. Choć najciekawsza byłaby pewnie i tak praw-
da. 

Wyciągnięta nie wiadomo skąd, czerwona marynar-
ka pobłyskuje sobie i pobłyskuje. 

Dyskusja się toczy. Też czuję się zagubiona. Tym 
bardziej, że nie mogę dojść do słowa pokrzepienia i do-
brej rady.

Nadciąga druga kuzynka, Justyna. Buzi, buzi, życze-
nia zdrowia i szczęścia osobistego. Jejku, nawet nie wie-
dzą, jakie życzenia składać. Prezent, jeden i drugi, ciasto, 
larum że piesek chory, że za dużo pracy, że narzeczony 
wpadnie trochę później. 

Czytanki
„Marynarka”
      Basia Berg
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czytanki

Sprężyna naciągnięta i puszczona w ruch zbiera swo-
je żniwo. Nawet nie muszę się wysilać żeby zbudować tu 
napięcie, niepostrzeżenie samo się stworzyło. Uszy mnie 
bolą, serce ściska. 

Co tu zrobić żeby mąż nie był zazdrosny o nową pra-
cę, żeby dał trochę wolności. Pierwsze namacalne kon-
sekwencje wzięcia ślubu. Kolejny papieros i drinki dla 
wszystkich, oprócz oczywiście mojej matki i do połowy 
mnie, mój drink jest bardzo słaby, a matka pije sok. Wa-
ham się, czy może jednak bardziej się nie znieczulić, ale 
wygrywa rozsądek i obowiązki.

Matka się nudzi, wstaje żeby pochodzić po mieszka-
niu. Rwetes trwa, zagłuszając jej święto, a ona konspira-
cyjnym szeptem pyta mnie, czy nie kupię jej takiej szafki 
jaką mam ja. Wiem, że nie kupię bo przepisy bhp itd., ale 
mówię, że kupię w końcu to jej święto i ma być jej miło. 

Podaję kolejne potrawy. 
Wbija Zbyszek, całkiem świeży chłopak Justynki. 

Dzień dobry, całuję rączki solenizantce. I życzy jak zwy-
kle czegoś, co się nie spełni, jakieś życzenia na pamięć, na 
odwal się. Ale jest miło. Zbyszek zaszczyca mnie swoim 
apetytem. Dolewa drinki. Dokłada sałatki. Nawet zadbał 
o solenizantkę. Nie, no umie się zachować. Nawet gdy 
później okazuje się, że jest najgłośniejszy ze wszystkich. 

Zapowiadam pokaz niespodzianki. Ma być uro-
czyście. Rozwijam ekran. Przez chwilę wszyscy milczą. 
Zaskoczeni, nie spodziewali się jakichś atrakcji. Uru-
chamiam kilkominutowe nagranie, w którym występuje 
moja dysfunkcyjna matka, oraz jej dysfunkcyjne kole-
żanki w rzędach bardziej z przodu, wszystkie one w roli 
chórzystek Domu Opieki im. Brata Alberta. Przed nimi, 
na pierwszym planie siostra zakonna w roli dyrygentki. 
Kolęda i śpiewy poruszają serce. Ale tylko moje. Pod-
kręcam ciut głośniej, bo publiczność zniecierpliwiona 
zaczęła mi zagłuszać niespodziankę jakimś kolejnym 
życiowym tematem. Patrzę na matkę. Zauroczona. Chce 
mi coś powiedzieć na ucho. Ja w podskokach radośnie 
podbiegam, ciesząc się, że sprawiłam jej niespodziankę. 
Szeptem pyta mnie, czy też kupię jej taki ekran. Tłuma-
czę że bhp i że za duży do jej pokoju, ale mówię że zapy-
tam w Domu kogo trzeba. 

W końcu to jej święto i ma być jej miło.   
Nie ma punktu kulminacyjnego ani podniosłego na-

pięcia. Nikt nie prosi o bisy. Ktoś prosi o ciasto. 
Na talerzyku, to tu, to tam, na obrusie co chwila de-

likatnie pobłyskuje czerwony brokat z wyciągniętej nie 
wiadomo skąd marynarki matki. Jest też na podłodze 
i u mnie drobinka w herbacie. O! I każdy ma parę dro-
binek na sobie, a jak się bardziej przypatrzeć to jest ich 
więcej.

Jemy ciasto. Solenizantka jako ostatnia kończy ka-
wałek swojego tortu.

Patrzę czy jest zadowolona, czy choć trochę się roz-
chmurzyła. Marynarka trochę zmatowiała, mniej pobły-
skuje. 

Pora się zbierać. Zbyszek proponuje wszystkim po-
dwózkę. Znowu wszystko nabiera rozpędu, nawet to już 
rozpędzone. Ubieranie, zawijanie, nakładanie, strzepy-
wanie czerwonego brokatu z ubrań. Solenizantkę ubie-
ram ja. Tuli się do mnie jako moje dziecko, a ja ją przy-
tulam jako jej matka.

Ktoś robi ciśnienie, że trzeba wychodzić bo podwóz-
ka na pociąg itd. Schodzę ze wszystkimi do windy. Drzwi 
się zamykają. Temperatura powietrza spada o kilka stop-
ni.

Sprzątając po imprezie, jeszcze przez godzinę słyszę 
echo „głośnych rozmów”. 

Zauważam też, że matka w pośpiechu nie wzięła 
swoich kwiatów i dwóch prezentów. Zastanawiam się, 
czy czasami nie dobrze się złożyło, bo boję się że są tam 
kapcie albo skarpetki, choć kwiatów szkoda.

Zapalam nocną lampkę. Tu i ówdzie pod wpły-
wem zmiany światła uwidaczniają się jeszcze czerwone 
drobinki brokatu, z „wyciągniętej nie wiadomo skąd 
marynarki”. Zbieram je w dłoń, a później do pudełecz-
ka. Myślę sobie o nich jak o czystych uczuciach mojej 
matki. Uczuciach, które dotykają wszystkiego, chcą być 
wszędzie, rozsypują się z miłością, z której wszyscy się 
otrzepują, bo inaczej się nie da. n
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GustavMahler 
Witold Misztal

Chyba rzeczywiście jest coś na rzeczy, że połowa ludzkości jest z Marsa,  
a połowa z Wenus. I nawet jeśli amerykański projekt BRAIN (Brain Rese
arch Through Advancing Innovative Neurotechnologies) i konkurencyjny 
Unii Europejskiej Human Brain Project nie odpowiedzą na nurtujące py
tanie, czy jedynie dziełem przypadku jest, iż liczba 100 miliardów odnosi 
się do liczby neuronów zamieszkujących nasze głowy i jednocześnie do 

ilości gwiazd w naszej galaktyce (Drodze Mlecznej), to może przynajmniej 
uzyskamy wreszcie jednoznacznie wyjaśnienie, dlaczego czasami mężczy
zna zakochuje się w niewłaściwej kobiecie i vice versa. Tak jak w przypadku 
bohatera dzisiejszej opowieści, który z powodu niewiernej żony zgłosił się 

po pomoc do samego twórcy psychoanalizy.

Gdybyśmy spytali XIX-wiecznego melomana, kim jest 
Gustav Mahler, odpowiedziałby: to nieprzeciętny dy-
ry gent, pełen pasji i miłości do muzyki. Na to samo pytanie 
zadane współcześnie, uzyskalibyśmy odpowiedź, iż był jednym 
z najwybitniejszych kompozytorów muzyki symfonicznej 
oraz pieśni, dumą europejskiego dziedzictwa kulturowego. 
Pomimo dorobku nie do przecenienia, w czasach, w których 
przyszło mu żyć, rzadko osiągał wielkie sukcesy (za największy 
należałoby chyba uznać triumfalne poprowadzenie premiery 
własnej monumentalnej VIII symfonii (Symfonii Tysiąca) na 
kilka miesięcy przed śmiercią), częściej rozczarowania bądź 
wręcz spektakularne porażki. Również jego życie osobiste 
pełne było raczej upadków niż wzlotów, w czym bynajmniej 
nie pomagało żydowskie pochodzenie, problemy zdrowotne, 
wybuchowy temperament oraz burzliwe małżeństwo. 

Na pierwszy rzut oka, Gustav Mahler i Alma Schindler 
nigdy nie powinni na ślubnym kobiercu powiedzieć sobie 
„tak”. On, niezbyt urodziwy, mierzący nieco ponad półtora 
metra wzrostu („Znam tylko jednego Mime i to jestem ja” – 
powiedział pewnego razu (Mime to karzeł z Wagnerowskiego 
„Złota Renu” i „Zygfryda”), ona – „najpiękniejsza dama Wiednia”. 
Różnica wieku między nimi wynosiła 19 lat, co sprawiało, iż 
Mahler był prawie dwukrotnie starszy od swojej żony. Ale nie 
to było najistotniejsze. Oboje znacznie różnili się w spojrzeniu 
na życie, małżeństwo i muzykę. Alma nie lubiła kompozycji 
Mahlera, podziwiała natomiast jego kunszt dyrygencki, sama 
grała na pianinie, a nawet komponowała pieśni, co z kolei 

nie wzbudzało entuzjazmu u maestro, który wolałby, aby 
jego żona sama nie zajmowała się muzyką, a stała się raczej 
jego muzą i natchnieniem artystycznym. Alma była kokietką, 
emanującą naiwną seksualnością, lubiła prowokować 
mężczyzn, przyciągać ich spojrzenia i być adorowaną 
(czasem posuwała się za daleko – flirt z kolegą Mahlera, 
Hansem Pfitznerem, spowodował poważny kryzys małżeński). 
Kompozytor był pod tym względem dość niezdarny pomimo 
wcześniejszych doświadczeń seksualnych (zanim poznał Almę 
miał kilka romansów), nie był typem bawidamka i uwodziciela, 
całą energię skupiał na pracy dyrygencko-kompozytorskiej, 
stanowiącej sens jego życia. Wymagał od siebie całkowitego 
poświęcenia zawodowego i, co stanowiło poważniejszy 
problem, również od orkiestry i solistów. Dochodziło do 
ciągłych spięć, awantur, maestro klął i wyzywał ich od idiotów. 
Dwóch śpiewaków poczuło się na tyle obrażonych, że wyzwało 
nerwowego dyrygenta na pojedynek. Przyjaciel kompozytora, 
Bruno Walter, podsumował to następująco: „Trzeba przyznać, że 
gwałtowne działania Mahlera, jego apodyktyczność w kwestiach 
sztuki, jego angaże i zwolnienia, jego walka z tradycją, 
przyczyniła się do zwiększenia szeregu jego wrogów wśród 
personelu artystycznego, zwłaszcza wśród członków orkiestry, 
ale także wśród teatralnych urzędników, widzów i żurnalistów”. 
Maestro żył w nieustannym napięciu. Kompulsywnie obgryzał 
paznokcie, co zniekształcało jego palce. Na próbach panowała 
ścisła dyscyplina, nie zezwalano na żadne zastępstwa 
członków orkiestry. Na przedstawieniach światło wygaszano 
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przed podniesieniem kurtyny, a spóźnialskich nie wpuszczano 
na widownię. Dla Almy życie z Mahlerem stawało się coraz 
trudniejsze do zniesienia: „Jest strasznie niespokojny. Miota 
się po pokoju niczym jakiś dzikus. Wszystko się w nim pali. Gdy 
przechodzi się koło niego, można spłonąć.”. 

Żeby jednak znowu tak nie demonizować Mahlera jako 
wyjątkowo cholerycznego dyrygenta, warto w tym miejscu 
uświadomić Czytelnikom, iż wielu zaangażowanych twórców 
w czasie przygotowań do wystawienia dzieła lub podczas 
samego występu, zamieniało się w istny kłębek nerwów, 
np. Mendelssohn-Bartoldy w czasie jednej z prób z orkiestrą 
düsseldorfską, niezbyt przykładającą się, a na dodatek tego 
dnia nie do końca trzeźwą, na oczach zdumionych muzyków 
podarł partyturę i wyszedł z sali, Haendel natomiast w czasie 
próby opery „Ottone” był bliski wyrzucenia za okno śpiewającej 
tam primadonny Franceski Cuzzoni. Czasami obrywało się 
publiczności: znakomity dyrygent Arturo Toscani przywitany 
przez słuchaczy sykiem w La Scali, zamiast rozpocząć 
dyrygowanie, połamał o pulpit dyrygencki pałeczkę, a tym, 
co z niej zostało obrzucił pierwsze rzędy, po czym wybiegł 
przysięgając, że jego noga więcej tam nie postanie. Barwny 
przebieg miał też koncert Ferenca Liszta grającego na 
fortepianie dla samego cara, który w pewnym momencie wdał 
się z kimś w ożywioną konwersację. Dostrzegłszy to obrażony 
maestro zaprzestał występu, kiedy zdziwiony car zapytał go, 
dlaczego nie gra, Liszt wycedził: „Gdy mówi car, wszyscy muszą 
zamilknąć.”. 

Ta historia zaczyna się w 1910 r. Od dłuższego czasu 
małżeństwo Mahlera trawi kryzys. Alma czuje się samotna, 
znudzona, coraz bardziej rozczarowana mężem; jak później 
napisze w pamiętniku: „Zrozumiałam, że moje małżeństwo 
nie jest małżeństwem, i że moje własne życie jest całkowicie 
niespełnione. Ukrywałam wszystko przed nim i chociaż wiedział 
to równie dobrze jak ja, odgrywaliśmy tę komedię do końca”. 
Wyjeżdża do Tobelbad, modnego wówczas niewielkiego 
uzdrowiska w Styrii, gdzie lekarze na depresję zalecają jej 
zabawę i taniec. Widać dobrze wsłuchuje się w zalecenia 
lekarskie, bo poznaje tam i nawiązuje romans z przystojnym 
architektem, Walterem Gropiusem, który zakochuje się w niej, 
potem pisze płomienny list, w którym błaga ją, aby zostawiła 
męża i zamieszkała razem z nim. Niechcący lub rozważnie 
adresuje go do Pana Dyrektora Mahlera, co powoduje, że 
romans wychodzi na jaw. Dochodzi do spotkania całej trójki, 
obaj mężczyźni domagają się od Almy jasnego stanowiska, 
która wówczas nie decyduje się na opuszczenie Mahlera, co 
i tak nie poprawia ich relacji. Alma wciąż myśli o Gropiusie. 
Kompozytor jest coraz bardziej zdesperowany, panicznie boi 
się rozpadu małżeństwa („Almschili, gdybyś mnie zostawiła, po 
prostu zgasłbym niczym pochodnia pozbawiona powietrza!”). 

Wiedeński psychoanalityk, dr Nepallek, proponuje Mahlerowi 
spotkanie ze sławnym Zygmuntem Freudem, którego terapia 
bywała pomocna w podobnych sytuacjach; dodatkową 
zachętą jest to, iż Bruno Walter podjął już leczenie u Freuda 
z powodu niewyjaśnionego medycznie „paraliżu ręki”. Do 
jednorazowego spotkania Mahlera i Freuda dochodzi pod 
koniec sierpnia 1910 r. w Leiden (Holandia). Kompozytor 
wcześniej trzykrotnie odkłada dzień spotkania, w końcu pod 
naciskiem Freuda przyjmuje „ostateczny termin” i w tym celu 
specjalnie przyjeżdża pociągiem z Wiednia do Leiden. W czasie 
spotkania nie ma żadnej kozetki ani tego wszystkiego, co kojarzy 
się z klasyczną psychoanalizą, dwóch genialnych Żydów przez 
cztery godziny po prostu spaceruje ulicami holenderskiego 
miasta, rozmawiając o problemach małżeńskich kompozytora 
(fabularyzowany przebieg spotkania przedstawiono w nie-
mieckim filmie z 2010 r. w reżyserii Percy Adlon „Mahler auf 
der couch”). Trudno powiedzieć na ile ta „krótkoterminowa 
terapia” pomogła, faktem jest, że Mahler po tym staje się 
bardziej czuły i wyrozumiały dla żony, posyła jej żarliwe listy, 
a nawet gra skomponowane przez nią pieśni (to już chyba 
szczyt poświęcenia!). Raczej jednak przeczuwa, że zabiegi te są 
daremne, bo na rękopisie X symfonii pozostawia wpis: „Żegnaj, 
moja liro... sama wiesz, co to znaczy... Almschili, żyć dla Ciebie, 
umrzeć dla Ciebie... Zlituj się, o Boże, dlaczego mnie opuszczasz?”.

Maestro umiera kilka miesięcy później w wieku 51 lat 
z powodu zapalenia wsierdzia. Na grobie każe napisać jedynie 
proste „Gustav Mahler” („Każdy kto przyjdzie, by mnie odszukać, 
będzie wiedział kim byłem, a reszta nie musi wiedzieć.”). Alma 
odnajduje pocieszenie w ramionach secesyjnego malarza 
Oskara Kokoschki (zachodzi z nim w ciążę, ale usuwa ją), który 
później portretuje ją na obrazie „Burza”. W 1915 r. wychodzi 
za mąż za wspomnianego wcześniej Gropiusa, a następnie, 
po rozwodzie, staje się żoną niemieckiego pisarza Franza 
Werflema. Podobnie jak żona W. A. Mozarta, Konstancja Weber, 
również Alma Schindler przeżywa swojego pierwszego męża 
o pół wieku.

Dyrygent Charles Hallé oświadczył niegdyś, że odmówi 
zmartwychwstania, jeżeli Sądowi Ostatecznemu towarzyszyć 
będą dźwięki muzyki Charlesa Gounoda. Ja osobiście nie 
miałbym nic przeciwko, gdyby w owym dniu zagrano 
finałowe fragmenty II symfonii Gustava Mahlera (Symfonii 
Zmartwychwstania), chociaż i tak będę się upierał, że muzyka 
ta robi największe wrażenie, oczywiście oprócz wykonania 
na żywo w sali koncertowej, wysłuchana w słuchawkach 
w tramwaju, podróżując gdzieś po Woli, Mokotowie czy Pradze. 
Trzeba wówczas jedynie uważać, aby nie przegapić swojego 
przystanku, czego też wszystkim Czytelnikom-melomanom 
życzę. n



Płyty, które warto znać

6. LIGHT MY FIRE
7. BACK DOOR MAN
8. I LOOKED AT YOU
9. END OF THE NIGHT
10. TAKE IT AS IT COMES
11. THE END

Styczeń 1967 r.

1. BREAK ON THROUGH 
(TO THE OTHER SIDE)

2. SOUL KITCHEN
3. THE CRYSTAL SHIP

4. TWENTIETH CENTURY FOX
5. ALABAMA SONG (WHISKEY BAR)

Mija właśnie pięćdziesiąt lat od ukazania się 
jednego z najlepszych debiutanckich albumów w historii. 
Zapoczątkował on karierę zespołu, który oprócz ogromnego 
wpływu na muzykę, miał też duży udział w rewolucji 
kulturalnej epoki „dzieci kwiatów”. Głównie za sprawą 
swojego charyzmatycznego wokalisty i autora tekstów – Jima 
Morrisona.

Pisząc o USA wspominałem, że samo miasto Los Angeles 
nie jest zbyt ciekawe. W jego okolicy są natomiast piękne plaże 
i miejscowości na wybrzeżu skupiające bardzo bogatych ludzi, 
którzy budują rezydencje z widokiem na ocean. Jest to też 
centrum branży filmowej, muzycznej i nowych technologii, 
co powoduje ogromne skupisko ludzi bardzo zamożnych 
i wpływowych. W związku z tym pełno jest w tej okolicy galerii 
sztuki i uczelni, a życie kulturalne jest bardzo intensywne. 
Przyciąga to z całego świata ludzi uzdolnionych artystycznie 
– w takim otoczeniu liczą oni na osiągnięcie sukcesu. W tak 
pięknych okolicznościach przyrody spotkało się w lecie 1965 
roku czterech młodzieńców – dwaj koledzy ze szkoły filmowej, 
Ray Manzarek (grający na instrumentach klawiszowych) i Jim 
Morrison (wokalista i autor tekstów) oraz gitarzysta Robby 
Krieger i perkusista John Densmore. Ich umiejętności gry 
nie były zbyt wielkie, ale cechował ich ogromny entuzjazm 
i chęć stworzenia czegoś nowego i wyjątkowego w muzyce. 
Kompozycje jazzowo-bluesowo-rockowe nie były same 
w sobie niczym wyjątkowym – za to teksty, sceniczna charyzma 
i głos Jima, to było coś zupełnie wcześniej niespotykanego. 
Sam Morrison pochodził z zamożnej rodziny, ale szybko 
zerwał z nią kontakty stając się buntownikiem, który chciał 

zerwać z konwenansami klasy wyższej i zapragnął zostać 
poetą. Zafascynował się poezją symbolistów XIX wieku i zaczął 
samodzielnie tworzyć, żyjąc w bohemie artystycznej Venice 
Beach niedaleko Los Angeles. W tym okresie często zażywał 
narkotyki – głównie LSD. W ciągu 1966 roku zespół ustalił 
ostateczny skład i grając w lokalnych klubach szybko zyskiwał 
popularność, głównie dzięki świetnym koncertom. Początkowo 
podpisali kontrakt z Columbią (zerwany po 6 miesiącach przez 
wytwórnię, co jest uważane za jeden największych błędów 
w historii fonografii), a następnie zarekomendowani przez 
wokalistę psychodelicznej grupy Love Artura Lee podpisali 
kontrakt z wytwórnią Elektra. 

Nazwa The Doors autorstwa Morrisona pochodzi 
z książki Huxleya „The Doors of Perception”, nawiązującej 
do poezji Williama Blake’a. Ma ona symbolizować nie tylko 
otwarcie nowych drzwi percepcji przez użycie substancji 
psychoaktywnych, ale też nowe spojrzenie na świat, wartości 
i otaczającą rzeczywistość. Jim był wrażliwym, nieśmiałym 
poetą i aby zaistnieć na scenie wymyślił postać zbuntowanego, 
ekscentrycznego wokalisty, który na scenie przechodzi 
przemianę i wpada w ekstazę. Było w tym dużo samokreacji 
i wyniesionej ze szkoły filmowej pozy i gry. Mając jednak 
świadomość oszukiwania samego siebie jako artysty, a będąc 
bezkompromisowym buntownikiem potrzebował czegoś, co 
stłumiłoby te wyrzuty sumienia. Początkowo zażywał narkotyki, 
a potem coraz częściej sięgał po alkohol. Zespół szybko zyskał 
popularność, a Jim stał się idolem młodego pokolenia, ale 
wpadł przez to w spiralę samozniszczenia – alkoholowe 
ekscesy, seksualne podboje i skandale, gwiazdorskie życie 
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doprowadziły w końcu do rozpadu 
zespołu i tragicznego końca wokalisty…

Sama płyta – nagrana zaledwie w 6 dni, jest niezwykła 
dzięki prostocie psychodelicznej aury, wprowadza nas 
w atmosferę tajemniczego obrzędu. Z technicznego punktu 
widzenia słychać, że muzycy (może poza perkusistą, który 
się broni) niewiele jeszcze umieją i nie mają zdefiniowanego 
stylu, brak basisty i oszczędna gra pozostałych sprawia 
momentami wrażenie, że słuchamy zespołu przygrywającego 
na dancingu… Nie należy jednak tej płyty analizować na 
chłodno – trzeba dać się ponieść płynącym melodiom, 
a przede wszystkim hipnotyzującemu głosowi Jima. Jego 
wokal dąży do bezpośredniego kontaktu ze słuchaczem, 
a teksty mają spotęgować wrażenie artystycznego przekazu – 
muzyka ma być ilustracją do niemalże teatralnego spektaklu, 
w który mamy się zanurzyć. W końcu lat 60. i początku 70., 
kiedy szkodliwość narkotyków nie była jeszcze tak oczywista, 
była to w pewnym sensie zachęta do eksperymentów. Trzeba 
tez zauważyć, że poza dwoma coverami (Alabama Song – Weill 
i Brecht i Back Door Man – W. Dixon) resztę albumu napisali 
wspólnie członkowie zespołu. Na płycie mamy mieszankę 
różnych stylów – rockowe Soul Kitchen, Back Door Man i Take It..., 
popowe The Crystal Ship, bluesowe Twentieth..., I Looked at You, 
balladę End of the Night, musicalową Alabamę. Hitowe Break 
on Through i Light My Fire uzupełniają album – ale co dziwne, 
ta mieszanka doskonale broni się w czasie słuchania w całości. 
Na mnie największe wrażenie ciągle robi The End – kończąca 
album ballada o teatralno-poetyckim rozmachu. Początkowo 

tekst o rozstaniu z dziewczyną 
ewoluował w czasie wczesnych występów 

w klubach do rozbudowanego eseju o samotności, życiu, bólu , 
dojrzewaniu i samotności. Był to wyraz buntu młodego artysty 
wobec świata, w którym wyrastał. Nawiązujący do kompleksu 
Edypa wers, ściągnął na zespół gromy ze strony purytańskiej 
Ameryki. Nie mogli oni zrozumieć, jak syn bohatera wojennego 
(ojciec Jima był admirałem floty USA), który żył w luksusie, 
mógł to życie porzucić… The End rozpoczyna i kończy ścieżkę 
dźwiękową Czasu Apokalipsy Coppoli – jednego z najlepszych 
i najważniejszych filmów w historii. Nakręcono też film The 
Doors o zespole (w reżyserii Oliviera Stone’a), jednak w ocenie 
pozostałych muzyków, rodziny i znajomych Jima, nie do końca 
ukazuje prawdę o wokaliście. Stał się on kultową postacią 
i wiele osób sądzi, że film ukazuje prawdę o nim. Gwiazda 
powinna być według nich taka, jaką chciał wykreować sam 
Jim. Z wypowiedzi najbliższych wyłania się jednak inny obraz 
– nieszczęśliwego, niezrozumianego, samotnego artysty 
(bardziej poety niż wokalisty), który rozpaczliwie poszukiwał 
swojej drogi. Narkotyki i alkohol dawały mu iluzję wolności, ale 
stały się też przyczyną przedwczesnego końca. Zmarł w Paryżu 
w wieku zaledwie 27 lat. Co ciekawe, ten sam wiek 27 lat był 
kresem życia dla wielu innych wybitnych artystów, o których 
kiedyś może napiszę: Janis Joplin, Jimi Hendrix, Kurt Cobain, 
Amy Winehouse… n
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historieHistoria psychiatrii krakowskiejod Kuchni
Jacek Bomba

Przygoda 
Doktora Romana Leśniaka

z astrachańskim kawiorem
Życie nie rozpieszczało pokolenia psychiatrów, któ-

rych dzieciństwo przypadało na lata wojny, edukacja – na 
czas jedynie słusznej interpretacji nauki Pawłowa. Doktor 
Leśniak z rzadka tylko wspominał dorastanie w partyzantce 
w Beskidzie Makowskim, a z poczuciem humoru i dystansem 
wytrzymywał obowiązującą w początkach lat pięćdziesiątych 
ubiegłego wieku doktrynę wiążącą zaburzenia osobowości 
z niesprawiedliwością społeczną. W zespole Antoniego Kę-
pińskiego pracującym nad następstwami uwięzienia w Obo-
zie Koncentracyjnym w Oświęcimiu-Brzezince zajmował się 
właśnie zmianami osobowości byłych więźniów. Taka katego-
ria zaburzeń po traumie znalazła się po latach w klasyfikacji 
międzynarodowej. Dystans i humor pozwoliły Doktorowi Le-
śniakowi stawić czoła niejednej przeciwności losu. Zajmował 
się psychiatrią sądową, a szczególnie poczytalnością prze-
stępców seksualnych. Nie jest jasne, co go do tego właściwie 
skłoniło. Poświęcił się niemal całkowicie zakazanym prawem 
zachowaniom seksualnym. Oczywiście wyłącznie w wymiarze 
naukowym i orzeczniczym. W życiu osobistym jednak – o ile 
wiadomo – dawał wyraz nierozwiązanym zależnościom mie-
dzy przyjemnościami stołu i łoża. Jest mało prawdopodobne, 
że wcześniej niż James Hillman i Charles Boer poznał utajnione 
teksty Zygmunta Freuda o znaczeniu upodobania w jedzeniu, 
przeważającym rolę nieprzepartej jakoby potrzebie seksu. 
Znany jest epizod z życia naukowego Doktora Leśniaka, pod-
czas którego dał werbalny wyraz tej nierozwiązanej zagadce. 
Wraz z kolegami z zespołu uczestniczył w bankiecie towa-
rzyszącym rozdaniu nagród państwowych, jakimi wyrażono 
uznanie dla wyników Badań Oświęcimskich. Była połowa lat 
sześćdziesiątych, czas mizerii gomułkowskiej, a na stole ban-
kietowym astrachański kawior! Nie tak bezwstydnie podany 
jak w Dynastii, ale skromnie, po łyżeczce na jajku na twardo. 
Panowie Leśniak i Szymusik żwawo wyciągnęli ręce po specjał, 
Doktor Leśniak z komentarzem: „jedzmy, jedzmy, to świetnie 
robi na potencję”. Profesor Szymusik (wówczas sam jeszcze 
doktor) nie mógł wyjść ze zdumienia, kiedy ręka Doktora Le-
śniaka zawisła w powietrzu, w pół drogi do półmiska, on zaś 
sceptycznym tonem dokończył wypowiedź: „.. ale po co komu 
potencja?”. W ten sposób zwątpienie w wartość seksualnego 
przeżycia uniemożliwiło mu doznanie przyjemności podnie-
bienia.

Kawior astrachański jada się nie tylko na jajkach na twar-
do, ale i z rosyjska, na gryczanych blinach. A bliny niedalekie 
są od tradycyjnego Wierzynkowego dania psychiatrów kra-
kowskich – placków ziemniaczanych. Te jadało się na późno-
wieczornych przedłużeniach wtorkowych zebrań naukowych 
Katedry. Były tanie i smaczne. 

PLACKI 
ZIEMNIACZANE

1 kg 
2 szt.
2 szt. 

¼ litra 
2 łyżki

• ziemniaków
• cebuli
• jajek 
• mleka 
• mąki
• sól, pieprz
• olej do smażenia

SOS GRZYBOWY
garść 

3 łyżki
2 łyżki 

• suszonych grzybów,
   prawdziwków  
   lub podgrzybków
• masła
• mąki
• sól, pieprz 

• Obrane ziemniaki i cebulę zetrzeć na tarce o drobnych otworach. 
Odlać sok i wlać do masy taką samą ilość mleka. Wbić jajka, 
mąkę, sól i sporo pieprzu. Wymieszać.

• Na patelni dobrze rozgrzać olej i kłaść łyżką masę ziemniaczaną, 
rozklepując płaski placek. Na patelni mieści się ich kilka. Kiedy 
placek się zetnie, a brzegi zaczną się złocić, odwracać na drugą 
stronę. Trzeba dbać o to, żeby na patelni był rozgrzany olej. Usma-
żone placki układać na rozgrzanym półmisku w ciepłym miejscu. 

W Wierzynku podawano takie placki, a każdy miał chru-
piące brzegi, z kwaśną śmietaną.

W Galicji podaje się też placki z sosem z suszonych grzy-
bów.
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DOKTORA LEŚNIAKA 
METODA BUDOWANIA  
AWERSJI DO WÓDKI

¼ litra  
1 szt.

1 szt. 

• czystej wódki
• półlitrowy emaliowany,  

obtłuczony garnuszek
• jednopalnikowa  

elektryczna maszynka  
do gotowania, dawno  
nieczyszczona

• Grzyby zalać gorącą wodą. Zostawić na kilka godzin. Następnie 
gotować je, aż będą miękkie. Odcedzić (bulionu grzybowego nie 
wylewać!) i posiekać na drobne kawałki (½ x ½ cm). 

• Zrobić w rondelku rumianą zasmażkę z masła i mąki. Rozprowa-
dzić ją wystudzonym bulionem grzybowym. Posolić do smaku, 
wrzucić posiekane grzyby. Wysadzić  sos, to znaczy powolutku 
gotować na małym ogniu do uzyskania gładkiej aksamitnej kon-
systencji. 

• Wyobraź sobie tę brudną, oblepioną potrawami odgrzewanymi 
przez ostatni rok maszynkę. Rozgrzaną. Na niej stoi ten poob-
tłukiwany garnuszek, do połowy wypełniony czysta wódką. Ona 
grzeje się dla ciebie. Masz ją wypić.

      Najlepiej stosować następnego dnia po przedawkowaniu alko-
holu.

Sam, osobiście, przygotowywał z upodobaniem i niedo-
ścigłą maestrią kilka potraw. W pamięci najbliższych pozostały 
marynowane śledzie. Nikt jednak nie towarzyszył Doktorowi 
w kuchni podczas zabiegów. Żona Elżbieta, też doktor, żywio-
łowo nie znosiła specyficznego aromatu tych ryb. Legenda 
o gotowej potrawie, niezrównanej jako przystawka i „pod wó-
deczkę”, jest stale żywa. Podobnie jak Doktora Leśniaka autor-
ska, chociaż nieopatentowana, metoda budowania awersji do 
rzeczonej wódeczki.

Nie oznacza to bynajmniej, że jest to przepis na ulubione 
śniadanie Doktora Leśniaka. Ulubione śniadanie Doktora to 
jajka sadzone na boczku. Danie wydawałoby się anglosaskie. 
Jego, Doktora, wersja jest swoista i prawdopodobnie także 
trudna do odtworzenia. Wchodzi tu bowiem w grę znaczenie 
różnic między boczkiem podhalańskim a brytyjskim, a nade 
wszystko kruchość i miękkość zarazem podsmażonego już po-
woli boczku, bo przecież grillowanie nie wchodzi w rachubę. 
Tylko wysusza boczek nadmiernie i niepotrzebnie. Na koniec 
niebagatelna kwestia stopnia wysmażenia jajek. Nie ulega 
wątpliwości, że powinny mieć otoczkę chrupiącego białka 
nie szerszą niż 3 milimetry. A nie powinny być stwardniałe od 
spodu. Czy żółtko ma być całkiem miękkie? Czy też twarde w 
dolnej połowie, a w górnej miękkie? Czy ma błyszczeć natural-
ną żółtkową barwą, czy też pokryć się białawą mgłą? Te dyle-
maty, jak to dylematy, nie są rozstrzygalne. Doktor Leśniak do-
magał się dla jajek na boczku formy idealnej. Kto ją osiągnie? 

Podobnie nie zachował się jego przepis na wiosenną zupę 
jarzynową, którą osobiście gotował, kiedy tylko na placu tar-

gowym pojawiały się młoda kalarepka i zielony koperek. Trud-
no uwierzyć, ale były to kiedyś nowalijki + młode, zwiastujące 
wiosnę, niepowtarzalne jarzyny. Próby rekonstrukcji doprowa-
dziły historyków psychiatrii krakowskiej do rozpaczy. Otóż wy-
daje się, sugeruje Doktor Leśniakowa, że wdzięk i lekkość zupy 
jarzynowej Doktora są niepowtarzalne, a sposoby gotowania 
wiosennej zupy jarzynowej różnią się tak, jak różnią się między 
sobą mężczyźni. O różnicach między kobietami Doktor się nie 
wypowiedziała.

Zachował się także przepis na przyrządzanie mizerii, jakiej 
już obecnie chyba nikt nie podaje. Mizeria jakoś zniknęła ze 
stołów, podobnie jak galicyjski sos do zielonej sałaty.

MIZERIA ROMKA
½ kg 
¼ kg

2 łyżki 
½ filiżanki

• świeżych ogórków
• cebuli 
• cukru 
• octu spirytusowego
• sól, pieprz

• Ocet rozcieńczyć filiżanką wody, dodać łyżkę cukru, zagotować  
i wystudzić.

• Ogórki cienko obrać ze skórki, zawsze ku ciemnozielonemu końco-
wi, który jest gorzki. Pokroić je w jak najcieńsze plasterki.

• Cebulę obrać i pokroić w jak najcieńsze piórka.
• Układać w salaterce warstwy ogórków i cebuli, posypując każdą 

odrobiną soli, cukru i pieprzu. 
• Zalać całość zimną marynatą z octu, wody i cukru.
   Według Doktor Elżbiety Leśniakowej dla ostatecznego efektu klu-

czowe są: umiar i wyczucie.

• Zagotować lekko osoloną wodę. 
• Mąkę sypać na gotujący się wrzątek, rozbijając ją mątewką (ina-

czej kołatewka, albo kwirliczka, to drewniany przyrząd do roztrze-
pywania na przykład śmietany w zupie, ale też wytrącania bą-
belków w szampanie). Jest to najważniejsza czynność. Powinny 
w wodzie utworzyć się drobniutkie krupki. Można taką zacierkę 
okrasić świeżym masłem lub mlekiem. 

Pozostaje jeszcze jedna kwestia. Problem prostej potrawy, 
do której wracał, już mąż dojrzały, jak do wspomnień z dzieciń-
stwa. Uderza badacza bliskość tego doświadczenia życiowe-
go Doktora i pragnienia Profesora Kępińskiego o prażusze. Ta 
wczesnodziecięca potrawa Doktora Leśniaka to zacierka.

ZACIERKA 
CIOTKI ROMKA

• wody 
• razowej mąki żytniej
• sól do smaku
• masło  

1 l 
¼ kg

I rzeczywiście. Po co komu kawior? n
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rezydencja
Boulot-metro-dodo? 
Janina Sonik

Jakbym miała wrócić pamięcią do czasów studiów 
i umiejscowić historię medycyny na osi wagi i znaczenia 
przedmiotów, byłoby to zapewne gdzieś między biofizy-
ką a higieną. Naprawdę nieliczni decydowali się na zgłę-
bianie tej, w gruncie rzeczy fascynującej przecież wiedzy, 
poza konieczne do zaliczenia minimum. 

Mało zaskakujące jest oczywiście to, że dokładnie to 
samo dzieje się 10 lat później, w trakcie rezydentury. Cho-
ciaż ze względu na specyfikę psychiatrii, jej ugruntowanie 
w kulturze, antropologii i socjologii jest to dużo ciekawsze 
niż historia medycyny per se. Dużo też ważniejsze. 

Historia psychiatrii to też dyskusja nad miejscem 
psychiatrii jako narzędzia kontroli społecznej. A jest to 
kwestia, która mimo zmieniających się okoliczności, bę-
dzie aktualna zawsze. Braki w wiedzy z tej dziedziny rodzą 
pewne poczucie winy. Łatwo jednak to poczucie zniwe-
lować do zera: wszak współczesny świat nie nagradza za 
wiedzę tak mało użytkową; pracy dużo, czasu mało. Czy 
jednak warto?

Czytając o historii Szpitala im. Babińskiego z mojego 
rodzinnego Krakowa, trafiłam na sylwetkę Władysława 
Stryjeńskiego i informację o tym, że wśród wielu zasług, 
Stryjeński był twórcą krakowskiej opieki ambulatoryjnej. 
Druga Poradnia Zdrowia Psychicznego w Polsce powstała 
w Krakowie w 1929r. (pierwsza istniała przy szpitala Jana 
Bożego w Warszawie). Wcześniej czegoś takiego jak opie-

ka pozaszpitalna nie było, 87 lat temu. Szokujące! 
Zdarza mi się mówić pacjentom „to, jak się Pan/Pani 

czuje w tym momencie, nie będzie trwało zawsze”. Banal-
na interwencja, która ma za zadanie otwarcie perspekty-
wy.

Poczułam się, jakby mi ktoś właśnie coś takiego po-
wiedział. Przecież do wymyślenia, że do psychiatry można 
nie tylko trafić, czy przyjść, ale psychiatra może również 
przyjść do pacjenta, nie trzeba geniuszu. Wystarczy rze-
telny namysł, który pozwoli wyjść poza schemat obowią-
zującej rutyny. 

Pracujemy w systemie, który będzie się zmieniał, 
czy tego chcemy, czy nie... w taki czy inny sposób. Czę-
sto wpadając w rytm tego, co Francuzi nazywają „boulot-
-metro-dodo” – „praca-metro-spanko”, nie myślimy o tym, 
co możemy zmienić, by system działał skuteczniej, lepiej, 
mądrzej. 

Warto dopuścić do siebie myśl, że zaproponowana 
przez nas zmiana (choćby mikrozmiana) może okazać się 
czymś zaskakująco prostym, korzystnym i pożytecznym.

Wtedy, może łatwiej będzie odpowiedzieć konstruk-
tywnie na pytanie Foucault:

„Czy jesteście w stanie stawić czoło własnej historii? 
Kiedy już wiecie, czym ona jest i co objawia, jeśli chodzi o 
schemat racjonalności, pewien typ ewidencji, postulaty etc., 
teraz kolej na wasz ruch.” n

Pytanie Michela Foucault do psychiatrów: 
„Czy jesteście w stanie stawić czoła własnej  
historii? Kiedy już wiecie, czym ona jest i co objawia, 
jeśli chodzi o schemat racjonalności, pewien typ 
ewidencji, postulaty etc., teraz kolej na wasz ruch.”
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Verismo

superwizje
Anna Netrebko

i reszta świata
Bogusław Habrat

Snobistyczny felieton plotkarski

Spotkałem się z krytyką, że felieton jest 
za mało snobistyczny. Rzeczywiście: żało
śnie mało! W poczuciu konieczności zadość
uczynienia grzechu zaniechania snobizmu, 
informuję co następuje.

Ukazał się dawno oczekiwany CD pod tytułem „Veri-
smo”. Nawiązując do mistrzów w tej dziedzinie, czyli Pink 
Floyd’ów, wydano wiele wersji tej płyty. Dla polskiego 
plebsu wydano wersję za trzydzieści parę złotych. Zawar-
tość taka sama jak wersji międzynarodowej, ale przepra-
szam za sformułowanie, spaprana białoczerwonymi bar-
wami i napisem, że to wersja polska. Uczucia mieszane:  
z jednej strony, wersja jest paręnaście złotych tańsza, czyli 
trochę dostosowana do siły nabywczej tzw. przeciętne-
go Polaka i utrudnia to reeksport, a z drugiej, barwy bia-
łoczerwone mają, jak widać, wartość ujemną… Jest też 
wersja ok. 70-złotowa (De Luxe) z DVD. To samo pudełko 
z CD i DVD jest umieszczone w większym pudełku (wersja 
Super de-Luxe) i kosztuje pod 200 PLN. Naczelny wymógł 
na mnie posiadanie tej wersji, a moja osobowość bier-
no-zależna uległa temu samcowi alfa. Co mamy oprócz 
pudełka, które rozmiarami nie pasuje do żadnej półki 
(co bardzo irytuje kolekcjonerów-perfekcjonistów)? Otóż 
mamy unikalny numer limitowanej serii (ja mam 3159) i… 
uwaga: szmatkę o rozmiarach 50x50 cm, której przezna-
czenia jeszcze nie zgłębiłem. Mistrzyni mojej elegancji - p. 
Jolanta pochwaliła wzornictwo (Chopard) i była uprzejma 
ze zjadliwą troskliwością wyrazić wątpliwość, gdzie i przy 
okazji jakich wydarzeń będę paradował z 50x50 cm pła-
chetką z najdroższego poliestru (130 PLN). Upodlony zna-
lazłem informację, że to jednak nie poliester, ale „exclusive 
scarf designed by Chopard (100% silk)”, jednak niesmak 
– a jakże – pozostał. 

Teraz czekamy do początku grudnia, kiedy ma się 
ukazać CD live z „Manon Lescaut”. Wcześniej zaśpiewa to 
w połowie października w Bolszom w Moskwie (uwaga: 
chyba po raz pierwszy!), a potem w Metropolitan. Uwaga: 
Anna ma skłonności do nepotyzmu (przydawaniu nad-
zwyczajnych kompetencji członkom rodziny). Już w „Ve-
rismo” towarzyszył jej Yusif Eyvazov (aktualny mąż). Takie 
samo docenienie aktualnego męża ma miejsce w przy-
padku „Manon Lescaut” i licznych podróży z recitalami.

TVP „Kultura” powtarzała (20.10.2016) film „Anna 
Netrebko – Anna Wspaniała”. Już raz o pisałem o tym wy-
darzeniu, ale ponieważ w niniejszym felietonie ma być 
więcej snobizmu, więc powtarzam się. Warto zobaczyć, 
jak bawią się nowe elity rosyjskie w Sankt Petersburgu 
i Nowym Jorku.

Anna Netrebko będzie 07.05.2017r. na gali organizo-
wanej z okazji 50-lecia przeniesienia Metropolitan Opera 
do nowej (i aktualnej) siedziby w Lincoln Center. Gala za-
powiada się bardzo ciekawie, a ceny biletów zaczynają się 
od atrakcyjnych 1966 USD (już z podatkiem). Oczywiście, 
jest to tylko wstęp na mało prestiżowe miejsca na spek-
takl. Jednak szanujący się snobi preferują pełny udział 
w uroczystościach obejmujący nie tylko udział (bierny) 
w przedstawieniu (dobre miejsca), ale i udział w przyjęciu 
recepcyjnym, uroczystą kolację i wyczytanie jako sponso-
rów. Stół na 10 osób (z posiłkiem) kosztuje 150 000 USD, 
więc tylko 15 000 USD na twarz. Może warto się zastano-
wić, czy „Psychiatra” lub Komisja Kultury PTP nie powinny 
się podjąć rezerwacji jednego stolika. Czas nagli i może 
być za późno. 

Nowy sezon w Metropolitan Opera wystartował 
„Tristanem i Izoldą” w reżyserii Trelińskiego. Spektakl już 
wszyscy widzieli w Warszawie, choć w nieco gorszej obsa-
dzie. Oglądanie tej opery w pudełku sceny warszawskiej 
było nużące. Przyzwyczailiśmy się, że „Tristan i Izolda” jest 
najpiękniejszą operą romantyczną o miłości, która mimo 
przeszkód i nie najradośniejszego zakończenia przenosi 
nas muzyką w obszary trochę metafizyczne. Treliński – jak 
prawie zawsze – dokonał niby-psychoanalitycznej reinter-
pretacji całości i zrobiło się strasznie klaustrofobicznie. Jak 
się onegdaj pisało: „jeśli są wątpliwości, kto był kompozy-
torem, to ten, kto się przewrócił w grobie”. Realizacja tele-
wizyjno-teletransmisyjna trochę zdynamizowała męczar-
nie kochanków z samymi sobą, ale w Łodzi i tak masowo 
opuszczano Filharmonię. I to nie czekając na przerwę.

„Don Giovanni” był już wystawiony „po bożemu”, nikt 
nie narzekał, a zwykle krytyczna p. dr S. (snobistycznie 
przemieszczona do rzędu 7., ja do środka 10.) skwitowała 
to krótko, acz treściwie: „Mozart, to jednak Mozart”. n
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autobusowe super-wizje
Mój tatA
Łukasz Święcicki

Mój Tata zmarł prawie rok temu. Nie pisałem o tym, 
choć mniej więcej rok przed Jego śmiercią poświęciłem Mu cały 
felieton. O tym, jak leczył mnie z grypy. Nie napisałem nawet 
żadnych wspomnień. Choć oczekiwano tego po mnie. Nie jest 
tak łatwo powiedzieć, czemu tak się stało, czy też czemu się nie 
stało, to znaczy, czemu nie pisałem. Z pewnością nie dlatego, że 
nie było o czym. Nie był mój Tata osobą, obok której mógłbym 
przejść obojętnie. Z różnych, bardzo różnych, powodów. Może 
po prostu zbyt dużo chciałbym napisać i zbyt mocno mnie to 
jakoś jednak boli. 

Ze śmiercią mam tak, że zrozumiałem, iż wszyscy umierają. 
Mam wrażenie, że naprawdę to zrozumiałem. Więc nie mogę 
mieć żadnych oczekiwań i wydaje mi się, że nie mam. Mój smu-
tek nie wynika więc z brak akceptacji śmierci. Nie wynika także 
z tego, że mam poczucie, że czegoś sobie nie powiedzieliśmy. 
Choć śmierć Taty bardzo mnie zaskoczyła, jednak zachowywa-
łem się przezornie i spędzałem z Nim w szpitalu bardzo dużo 
czasu. Nie bardzo chciał rozmawiać, ale mam poczucie, że to, co 
mieliśmy sobie powiedzieć, zostało jednak powiedziane, jeśli to 
tylko możliwe, do końca. 

Nie liczyłem na to, że Tata będzie pierwszym nieśmiertel-
nym, nie zostawiliśmy także spraw niedopowiedzianych. Nie 
powinienem być smutny. Czyli jestem bez powodu. 

A może chciałem napisać zbyt wiele? Spróbuję dzielić to 
na wątki. 

To głównie Tata sprawił, że zostałem lekarzem. I nie tylko 
zostałem lekarzem, ale też zawsze byłem szczęśliwy z tego 
powodu, że nim zostałem. Zawsze. Uświadomiłem sobie to w 
pełni, kiedy (raz w życiu) pomyślałem o zmianie zawodu. Mia-
łem sporo dzieci, mało pieniędzy i jakąś ciekawą propozycję. 
Miałem to przemyśleć. We śnie uświadomiłem sobie, że mogę 
przestać być lekarzem. I to był całkowity koszmar. Nie wiem, czy 
inni lekarze tak mają. Niektórych o to pytałem, mówili, że nie 
mają. Nie wiem, czy mówili prawdę. Ja nie mógłbym nie być 
lekarzem i na pewno to się zaczęło od Taty. 

Mój Tata był lekarzem wiejskim, a dokładnie rzecz biorąc 
„leśnym”. Nie był miejskim lekarzem pokojowo-kanapowym, 
takim jak ja, tylko prawdziwym dzikim egzemplarzem z Puszczy 
Kampinoskiej – bo tam właśnie miał swoją ekologiczną niszę. 
Puszcza Kampinoska okresu mojego dzieciństwa była lasem 
podmokłym, dziś trudno w to uwierzyć patrząc na półpustynię, 
którą stał się ten obszar chyba głównie na skutek nieprzemyśla-
nych działań człowieka. W każdym razie były w Puszczy jeziorka 
– niewielkie, ale dało się w nich nawet pływać. Te jeziorka były 
źródłem jednego z pierwszych moich medycznych objawień. 
Asystowałem Tacie w pracy, nie wiem, kiedy to się zaczęło, ale w 
moich wspomnieniach „od zawsze” byłem włączany do różnych 
zajęć lekarskich, z pewnością było tak już podczas mojej nauki 
w szkole podstawowej i, jako szczególnego rodzaju wolonta-
riusz, doceniłem znaczenie obserwacji lekarskiej. Do gabinetu 
weszła mama z dzieckiem pokrytym dość szczególną wysyp-
ką, Tata rzucił okiem, zamruczał i powiedział: „hmmm, Jeziorko 
Izabelińskie?”. Mama dziecka była pod wrażeniem. Ja też. Nie 

muszę chyba dodawać, że miał rację. 
Odniosłem wrażenie, że na podstawie wysypki umie od-

różnić jeszcze kilka innych zbiorników wodnych. Czy naprawdę 
umiał? Dziś, jako człowiek stary i zgorzkniały, znacznie starszy 
niż Tata był w tym moim wspomnieniu, oczywiście powątpie-
wam w tę zdolność. Ale przecież tak naprawdę nie o to cho-
dziło! Wysypka, jak wysypka, z tego jeziorka czy z tamtego – 
robi się z nią to samo. Ale: mama dziecka dostrzegła osobiste 
zaangażowanie i zainteresowanie lekarza, a młody adept miał 
okazję do namysłu, czym jest dokładna obserwacja i jak ważny 
jest kontekst, środowisko jego pacjenta. Lekcja była doskonała, 
bo zapamiętałem ją na całe życie. Jakie ma przy tym znaczenie 
„dosłowna” prawda? To była prawda głębsza niż woda w wy-
mienionych stawach… 

Inna historia, inna obserwacja: Dzwoni mama małego 
dziecka, problem – biegunka. Tata: „Proszę przynieść co naj-
mniej trzy ostatnie kupy, jeśli ma pani więcej, to też chętnie”. 
Takie czasy – pieluszki wielorazowe, w wielu domach nie ma 
bieżącej wody, więc wszystko to sobie w kącie gdzieś leży. Oj, 
pewnie nawet więcej niż trzy ostatnie, jeśli biegunka porząd-
na. A pod koniec lat 60. dzieci na wsiach, także w pobliżu War-
szawy!, umierały niekiedy z powodu zwykłych biegunek. Dziś 
trudno w to uwierzyć, tak jak trudno byłoby o te trzy ostatnie 
kupy – cała fizjologia znika przecież natychmiast wraz z jedno-
razowym pojemniczkiem-pieluchą, zostawiając dziecko zawsze 
czyste, pachnące i z nawilżoną pupką. Wszyscy tacy jesteśmy 
– czyści i pachnący, a potem takie niesamowite zdziwienie, kie-
dy trzeba umierać. Jak to??? Nie da się nawilżyć? Wracając do 
trzech ostatnich kupek – Tata potrafił z nich naprawdę wiele 
wyczytać, w tym wypadku jestem przekonany, że magii było 
mniej niż w przypadku jeziorek, a wiedzy więcej. Ale dla mnie 
była też informacja dodatkowa i w świetle mojego lekarskiego 
życia ważniejsza od tego, czy w kupce był śluz czy go nie było, 
informacja ta brzmi – nie wolno się brzydzić, lekarz nie patrzy 
na pacjenta przez pryzmat smrodu, brudu, czegoś czego chce 
uniknąć – lekarz zbiera informacje, lekarz myśli, a brzydzenie się 
przeszkadza w myśleniu! Nie chcę uderzać w patetyczną nutę o 
potrzebie prawdziwego kochania człowieka. Nawet jeśli lekarz 
nie chce kochać, choć moim zdaniem i Taty zdaniem to jest ko-
nieczne, ale nawet jeśli nie chce, to i tak nie może się brzydzić. 
Bo musi myśleć, a brzydzenie się w myśleniu przeszkadza. 

Takich lekcji było bardzo dużo. Właściwie wszystkie pamię-
tam, jeśli nie dokładnie, to w każdym razie pamiętam, czego 
miały mnie uczyć. Czy nauczyły? Chciałbym. Ale najważniejsze 
jest to właśnie, że zrozumiałem, jak bardzo mi zależy na tym, 
żeby rozumieć, co się dzieje z innymi ludźmi. Ostatnie dni Jego 
życia były też ostatnią lekcją – najważniejsze były msze święte 
w szpitalnej kaplicy. Musieliśmy się jak najszybciej umyć, w coś 
czystego przebrać, znaleźć jakiś wózek. Dobrze, że ksiądz kape-
lan w Instytucie Hematologii zawsze się spóźnia… Dzięki temu 
my mogliśmy zdążać. I zdążyliśmy jakoś. Chyba ze wszystkim. 
A może i nie… n








