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Szanowni Czytelnicy!

Kongres Europejskiego Towarzystwa Psychiatrycznego może przyprawić 
o zawrót głowy. Nie tylko przez ogromną liczbę ponad 4000 uczestników, wśród 
których widać wielu młodych psychiatrów. Różnorodność tematów, kilka cieka-
wych sesji w jednym czasie. To niby domena każdej wielkiej konferencji, ale jed-
nak tegoroczny 25. Kongres EPA we Florencji wydał mi się szczególny. W ogóle, 
moim zdaniem, kiedyś w cieniu psychofarmakologicznych kongresów-molo-
chów – obecnie staje się coraz lepszy.

Zresztą, już za dwa lata – w kwietniu 2019 roku – każdy będzie się mógł 
przekonać, biorąc udział w 27. Kongresie EPA w Warszawie. Wielkie gratulacje 
dla PTP i szczególne gratulacje dla prof. Jerzego Samochowca!

W tym roku w trakcie EPA dużo było mowy o wyzwaniach stojących przed 
psychiatrią. Ich skala przyprawia o kolejny zawrót głowy, z drugiej zaś strony cie-
szą przykłady programów, projektów, skutecznych działań, na przykład w pracy 
z imigrantami, bezdomnymi, chorymi rodzicami małych dzieci, wykorzystywa-
nia nowych technologii, dostosowywania różnych interwencji terapeutycznych 
do szerokiego stosowania w różnych warunkach klinicznych.

Kiedy wracałem do hotelu po sesji, na której prezentowano wstępne wyni-
ki różnych programów badawczych dotyczących schizofrenii, a finansowanych 
w ramach programów Unii Europejskiej, zacząłem nagle nucić melodię pięknej 
piosenki nieodżałowanego Wojciecha Młynarskiego „Inżynierowie dusz”. Rozba-
wiony uznałem, że to zapewne skojarzenie z widzianym chwilę wcześniej proto-
typem „maszyny do diagnozowania schizofrenii” – takiego trzy w jednym – po-
łączenia PET, MRI i EEG…

Ale przez cały wieczór powracały do mnie słowa refrenu:
Epoka nowa jest tuż tuż
Epoka nowa tuż
Orkiestra, słyszysz, gra jej tusz
Orkiestra gra jej tusz

Skąd ta nowa epoka? Przecież nie chodzi o to, że nagle skonstruujemy taką 
czy inną „maszynę diagnostyczną”, albo odkryjemy „nową wspaniałą tabletkę” 
czy „słowa-klucze pozwalające przekuć każdy kryzys w otwierające i oczyszcza-
jące doświadczenie”. Może najbardziej taką nadzieję niosą wykłady podkreśla-
jące znaczenie pierwotnej prewencji w psychiatrii. Prewencji, która jest możliwa 
i efektywna kosztowo, tak jak prewencja cukrzycy, chorób serca czy nowotworów. 
Prewencja, która powinna zaczynać się bardzo wcześnie. Jak to ktoś ujął w bon 
mocie o tym, że „wczesna interwencja w psychiatrii zwykle ma miejsce zbyt późno”. 
Swoją drogą, w cieniu ostrych sporów politycznych i zaniepokojenia niekoniecznie 
dobrymi zmianami, w niekończącym się oczekiwaniu na reformę opieki psychia-
trycznej, nie zauważyliśmy chyba, że od roku wprowadzono w Polsce na wielką 
skalę program spełniający kryteria programu pierwotnej prewencji zaburzeń psy-
chicznych – jest bowiem bardzo prawdopodobne, że taki może być efekt 500+…

Następnego dnia rano obudziłem się wcześnie. Śniło mi się, że jestem in-
żynierem, „który nie szczędząc intelektu złóż” wdraża jakiś projekt. Nie czułem 
się z tym zbyt dobrze. Mam nadzieję, że Wojciech Młynarski nie napisał tej pio-
senki o nas – psychiatrach. Jakby nie było, zgodnie ze słowami innego z wielu 
jego utworów, w naszej redakcji „robimy swoje” i oddajemy Wam do rąk kolejny 
numer Psychiatry!

Miłej lektury!
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„Inżynier” Naczelny
Tomasz Szafrański

Zdjęcie na okładce: 123rf
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wspomnienie

Krzysztof Stanisław
Tronczyński

Krzysztof Stanisław Tronczyński urodził się 8 maja 1952 r., zmarł 10 lutego 2017 r. Absolwent 
Łódzkiej Akademii Medycznej, lekarz psychiatra i psychoterapeuta. Był działaczem łódzkiej 
Solidarności, został internowany w stanie wojennym w 1981 roku. Był działaczem samorzą-
dowym. Lekarzem Miasta Łodzi. Współorganizował system powszechnego ubezpieczenia 
zdrowotnego w Polsce (dyrektor medyczny w Biurze Pełnomocnika Rządu i podsekretarz 
stanu w Ministerstwie Zdrowia w rządzie Jerzego Buzka). Menadżer opieki zdrowotnej, 
m. in. dyrektor medyczny w Szpitalu Czerniakowskim w Warszawie, prezes zarządu „Polfa 
Warszawa”. Miłośnik jazzu. Był wiceprezesem Stowarzyszenia Jazzowego „Melomani”. Był 
zaangażowany w rozwój polskiej psychiatrii (pracował nad ustawą o zdrowiu psychicznym) 
oraz piastował funkcję prezesa Zarządu Fundacji Zatrzymaj Depresję. Angażował się spo-
łecznie w działania na rzecz refundacji nowoczesnego leczenia chorób nowotworowych 
i chorób rzadkich w Polsce. 

Cześć jego pamięci!
Redakcja Psychiatry

(1952-2017)
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Pożegnanie  
Krzysztofa 

Tronczyńskiego 
Waldemar Wierzba

Krzysztofa poznałem w połowie lat dziewięćdziesiątych 
ubiegłego wieku, a po krótkim czasie, bo już w 1998 roku, los 
związał nas na zawsze, raz luźniej raz mocniej. Ścisłą współpracę 
rozpoczęliśmy, gdy Krzyś był dyrektorem ds. medycznych w Biurze 
Pełnomocnika Rządu ds. Wprowadzenia Powszechnego Ubez-
pieczenia Zdrowotnego Pani Minister Anny Knysok. Ja praco-
wałem w Ministerstwie Zdrowia w późniejszym Departamencie 
ds. Wprowadzenia Powszechnego Ubezpieczenia Zdrowotnego. 
Dzięki jego cechom osobistym i zdolnościom organizacyjnym ze-
spół medyczny pracował z niezwykłym zaangażowaniem. Praco-
waliśmy do późnych godzin nocnych i nikt nie narzekał, a później 
razem jedliśmy kolację lub już śniadanie i dyskutowaliśmy. Pamię-
tasz Krzysiu jaka tam była atmosfera? Wspaniali, zaangażowani, 
mający swoje zdanie i niezależni ludzie. Nie wiem jak Ty potrafi-
łeś nad nami zapanować. Szefem Biura był śp. Krzysio Browarski, 
ale zespół medyczny to Twoje dzieło. Przypomnę tylko kilka osób, 
tych, których pamiętam najlepiej, niech inni mi wybaczą, ale nie 
sposób zapomnieć Grazi Paśniczek, która odeszła długo przed 
Tobą. Pamiętam zażarte dyskusje z udziałem Aury Ostrowskiej, 
Wojtka Szrajbera, Andrzeja Musiałowicza, Andrzeja Krupy, Józka 
Stępnia, Jarka Pinkasa, nieobecnego już wśród nas Michała Kor-
natowskiego i wielu innych. Później awansowałeś na podsekre-
tarza stanu w Ministerstwie Zdrowia, gdzie powierzono Ci nad-
zór nad polityką lekową – tam pracowaliśmy razem od rana do 
nocy z Anią Knysok, Andrzejem Rysiem, Piotrem Mierzejewskim. 
Pamiętasz rozdmuchaną niepotrzebnie przez media „aferę wro-
cławską” – brak leków w klinice hematologii dziecięcej? Doszło 
do tego, że premier Buzek w popołudniowych mediach zapew-
nił, że dzieci rano dnia następnego leki dostaną. Dostały. Ciebie 
zawieszono na kilka tygodni, ogromna niezasłużona krzywda, 
wytrzymałeś. Zostałeś odwieszony. W kolejnym roku, po zmianie 
rządu, jeździliśmy z wykładami. Ja robiłem prezentacje, a Ty przy 
kilku slajdach potrafiłeś trzymać w napięciu słuchaczy cały wy-
kład. Miałeś niezwykły dar „mówienia ze zrozumieniem”. Następ-
nie przyszło nam znowu bardzo blisko pracować razem, kierując 
Szpitalem Czerniakowskim. Na początku nie było łatwo, ale uda-
ło się. Z upadającego szpitalika zrobiliśmy dobrze rozwijający się 
szpital miejski. Dzięki zaufaniu i pomocy dyrektor Aurelii Ostrow-
skiej, utworzyliśmy nowe oddziały, wybudowaliśmy izbę przyjęć, 

wyremontowaliśmy bloki operacyjne i założyliśmy klimatyzację, 
zorganizowaliśmy kuchnię z prawdziwego zdarzenia, wdrożyli-
śmy system zarządzania jakością ISO, zoptymalizowaliśmy kosz-
ty, znacznie obniżyliśmy dług. Niezwykłym docenieniem naszej 
pracy było, jak prof. Andrzej Kukwa przyszedł do nas i powiedział, 
że po raz pierwszy sprzęt otrzymany od WOŚP dla jego kliniki bę-
dzie własnością szpitala, a nie Akademii Medycznej. Minęło tyle 
lat, a mam dowody, że jesteśmy tam dobrze wspominani. Z pracy 
w szpitalu rozeszliśmy się do nowych zadań.

Ja do AOTM, Ty do Polfy Warszawa. Ale na tym nasza współ-
praca się nie skończyła. Pomagałeś w pracach Agencji przy koszy-
ku świadczeń psychiatrycznych, i co bardzo istotne, powierzyłeś 
pod moje kierownictwo swojego ukochanego syna Krzysia. Ko-
chałeś bardzo wszystkie swoje dzieci, wielokrotnie wysłuchiwa-
łem, jak mówiłeś o ich sukcesach i problemach. Dumny byłeś 
z żony i brata, którego widywałeś rzadko, ale jak miał przylecieć 
ze świata, to z pasją opowiadałeś o nim.

Kochałeś psychiatrię, swoich pacjentów i uczniów. Nie zapo-
mnę, z jaką radością jeździłeś na swoje superwizje do Białegosto-
ku.

Miałeś milion wad, ale wszystkie można było polubić. Nieste-
ty jechać z Tobą autem jako pasażer było ponad moje siły. Jeździ-
łeś bardzo szybko i ryzykownie, raz wysiadłem w polu. 

Następnie rozpoczęliśmy współpracę w innym obszarze. 
Po założeniu przez Pawła Krusia wydawnictwa Świat Lekarza 
w 2008 roku, od początku pomagałeś w jego pracach. Byłeś jed-
nym z najbardziej zaangażowanych członków Rady Naukowej 
i jednym z najaktywniejszych uczestników licznych debat redak-
cyjnych. Gdy zachorowałeś, nie myślałeś Tylko o sobie, zaanga-
żowałeś się w pomoc innym w uzyskaniu nowoczesnych, niere-
fundowanych leków, walczyłeś o to. Ostatni raz widzieliśmy się 
pod koniec listopada, opowiadałeś o swoich wnuczkach, pytałeś 
o moich bliskich…

Na pogrzebie nie miałem ochoty z nikim rozmawiać, 
żegnaj Przyjacielu…

wspomnienie



Pierwszy Kongres  
Zdrowia Psychicznego
WARSZAWA /PAŁAC KULTURY I NAUKI

08.05.2017 w godzinach 9.00 - 17.00

08.00 – 09.00

09.00 – 11.30

11.30 – 12.00

12.00 – 14.30

14.30 – 15.30

15.30 – 17.00

17.30 – 19.00

20.00 – 21.00

rejestracja uczestników

sesja plenarna  

przerwa kawowa

równoległe 3 sesje tematyczne  

Sesja I      ZDROWIE PSYCHICZNE DZIECI I MŁODZIEŻY 
Sesja II     ZDROWIE PSYCHICZNE – WSPÓLNA SPRAWA  

        SYSTEM POMOCY OCZYMA POTRZEBUJĄCYCH
         I POMAGAJĄCYCH

Sesja III     ZDROWIE PSYCHICZNE – KONTEKST 
        SPOŁECZNO-KULTUROWY

przerwa - lunch

sesja plenarna 

marsz uczestników kongresu spod PKiN  
do Ministerstwa Zdrowia
Przekazanie manifestu ministrowi zdrowia

wydarzenia towarzyszące
Koncert, występ teatru zgoda

szczegółowy program wkrótce na stronie  www.kongreszp.org.pl

PROGRAM RAMOWY
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rozmowa

Cezary Żechowski: Moje pierwsze pytanie jest bardzo 
ogólne. Czym jest Acute Team? Jak można go opisać? Jaka 
jest idea jego funkcjonowania?

Ann-Rita Gjertzen: Jaka jest idea Acute Team? To zespół 
łatwo dostępny dla ludzi. Chodzi o osoby, które są emocjonal-
nie lub profesjonalnie dotknięte jakimś rodzajem ostrego kry-
zysu psychiatrycznego. W naszej współpracy opieramy się na 
kilku ideach. Nie jesteśmy zespołem, w którym każdy pracuje 
sam. Prezentujemy myślenie sieci. Tak, powinniśmy używać tu 
słowa „sieć”.

Susann Heidi Emaus: Jesteśmy zespołem zorientowanym 
na sieć i relacje.

Cezary Żechowski: Czy moglibyście opisać, czym jest 
sieć? Jak wygląda, jak działa?

Ann-Rita Gjertzen: Sieć może mieć charakter profesjonal-
ny lub rodzinny. Może obejmować różne części społeczności 
lokalnej. Myślę tu choćby o służbach społecznych. Jeśli np. za-
stanowimy się nad pojedynczą osobą w kryzysie, czego on lub 
ona potrzebuje w danym momencie, ale i w przyszłości, gdy 
w trakcie spotkania pojawi się temat „jak powinno być”, to wte-

dy, gdy pracujemy w sieci staje się on dostępny dla wszystkich, 
pojawiają się różne punkty widzenia członków rodziny, profe-
sjonalistów, wszystkich, którzy są włączeni w takie spotkanie.

Susann Heidi Emaus: Tak, twój punkt widzenia kształto-
wany jest poprzez to, że ludzie mówią ci, co ich teraz zajmuje. 
Dam taki przykład: Jeśli zapytasz się „Kto coś wie na temat tej 
sprawy, tych problemów?”, a potem zapytam „Z kim chciałbyś 
być tutaj w przyszłości?”, to wtedy tworzy się coś na kształt 
konstrukcji budynku. Możesz wtedy budować i tworzyć sieć 
tych dwóch idei: „Kto coś już wie i kto mógłby być tu w przy-
szłości…” Jest jeszcze jedna ważna kwestia dotycząca relacji: 
czy uczestnicy mają kogoś z przeszłości, którego chcieliby włą-
czyć w takie spotkanie…

Ann-Rita Gjertzen: Ja myślę, że jest to bardzo ważne, po-
nieważ możemy wtedy mówić o osobie, która np. nie żyje lub 
też opuściła tę rodzinę. W ten sposób możemy przywołać jej 
głos w trakcie spotkania.

Trygve Nissen: Granice sieci nie są bardzo ostre. Jedna 
z definicji, która nie jest najgorsza mówi, iż jest to system de-
finiowany przez problem. Taki trochę prawniczy sposób opi-
sania systemu. System definiowany przez problem, czyli ci, 

 Piękno Zespołu
z Ann-Ritą Gjertzen, Susann Heidi Emaus  
i Trygve Nissenem

Rozmawia Cezary Żechowski

członkami Acute Team (Zespół Interwencji Kryzysowej)  
Centrum Psychiatrii Kliniki Uniwersyteckiej w Tromso
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którzy otaczają pewien problem. Ale sieć może zmieniać się 
co pewien czas, kiedy skupiamy się na czymś. Dlatego granice 
pomiędzy systemem, a światem zewnętrznym nie są tak wy-
raziste, jak w przypadku tradycyjnej terapii rodzinnej. Dlatego 
możemy powiedzieć, że praca z siecią jest krokiem poza tra-
dycyjną terapię rodzinną, taką, jak została kiedyś pomyślana. 
Ważne jest to, że ambicją rozwijania Acute Team była oferta 
pomocy przedszpitalnej, żebyśmy mogli unikać hospitalizo-
wania ludzi w szpitalach psychiatrycznych. To na ogół lepsze 
rozwiązanie niż hospitalizacja. Ponieważ hospitalizacja prowa-
dzi do stygmatyzacji, co jest doświadczeniem dość częstym.

Cezary Żechowski: Myślenie w kategoriach sieci i włą-
czanie osób spoza rodziny w spotkania, wywiera zapewne 
jakiś wpływ na lokalną społeczność, prawdopodobnie, jak 
sądzę, wspiera więzi między ludźmi. Czy nie myślicie, że 
wpływ Acute Team na lokalną społeczność może być szerszy 
niż tylko pomoc w kryzysie?

Trygve Nissen: Pytasz, czy istnienie Acute Team wzmacnia 
emocjonalne więzi, połączenia pomiędzy ludźmi w społeczno-
ści. Nie myślę, żeby dotyczyło to całej społeczności Tromso, 
czyli siedemdziesięciu tysięcy osób. Nie sądzę, żebyśmy mieli 
wpływ na całą populację, ale na te osoby, które włączone są 
w leczenie zapewne tak. Tak myślę. Nie zawsze, ale czasem taki 
wpływ jest.

Susann Heidi Emaus: W pewien sposób jesteśmy dobrze 
znani w naszej społeczności.

Trygve Nissen: Tak.
Susann Heidi Emaus: Musimy przyznać, że to, czym zaj-

mujemy się czasem, to nie tylko kryzys w znaczeniu psychia-
trycznym. To także kryzysy codzienne ludzi. Dlatego musimy 
w pełni być z nimi i pomagać im w rozwiązywaniu tych kryzy-
sów. Czasami spotykamy się tylko na jedną lub dwie rozmowy.

Trygve Nissen: Tak. Myślę o jeszcze jednym ważnym 
aspekcie, który może nie być uwzględniany przez psychiatrów 
– to wielka elastyczność, która określa funkcjonowanie Acute 
Team. Dzięki temu możemy być bardziej kreatywni co do tego, 
jak pracować z ludźmi. Czasem idziemy na spotkanie do wię-
zienia, idziemy do hotelu, jeśli ludzie utknęli w hotelowym po-
koju przeżywając lęk. Możemy iść także na prom. Jest bardzo 

niewiele miejsc, gdzie nie byliśmy w ciągu tych 16 lat naszej 
pracy

Ann-Rita Gjertzen: Pytamy ludzi: gdzie chcecie się z nami 
spotkać? Niektórzy z nich odpowiadają pytaniem: jakie są 
możliwości wyboru? Gdzie indziej, w innych regionach Norwe-
gii, czy w innych krajach, profesjonaliści spotykają się z ludźmi 
wyłącznie w swoich gabinetach lub tylko w domach, prowa-
dząc leczenie domowe. Ale nasze doświadczenie jest inne, dla-
tego ciągle pytamy „Gdzie powinniśmy się spotkać?” Nigdy nie 
mówimy „Spotkamy się tu i tu” – tak jakby nie było innej opcji.

Trygve Nissen: Pamiętam, że kiedyś, gdy pracowałem 
z rodziną i z chłopcem, który wsiadł do samochodu, musiałem 
jechać za nim samochodem szpitalnym i rozmawialiśmy przez 
okno. To była jedyna komunikacja. I to działało. 

Anna Rita Gjertzen: Tak.
Susann Heidi Emaus: To prawda.
Trygve Nissen: Żadna książka nie powie, że to psychiatria. 

Ale to właśnie jest psychiatria.

Cezary Żechowski: Jaka jest zatem droga pomiędzy kry-
zysem a pierwszą wizytą? Jak zorganizować pierwsze spo-
tkanie? 

Ann-Rita Gjertzen: Gdy na przykład dostajemy telefon 
i słuchamy dylematów danej osoby lub też dowiadujemy się 
o kryzysie, często pytamy „Kogo chciałbyś przy sobie mieć?”. To 
pierwsza rzecz, o którą pytamy. Ale gdy słuchamy odpowiedzi, 
mamy też pewne swoje idee. Często pytamy „Czy mogłoby być 
tak, że na przykład zaprosimy twojego lekarza rodzinnego?”. 
Czasami przejmujemy inicjatywę, aby skontaktować ludzi i za-
prosić ich na spotkanie lub też oni nas zapraszają. To wszystko 
dzieje się na wiele, wiele sposobów.

Susann Heidi Emaus: Czasami pytamy „Kiedy chciałbyś 
mieć spotkanie?”. Jeśli dzwoni do nas lekarz rodzinny, pytamy 
go „Kiedy powinniśmy się spotkać?”. Bywa, że odpowiada – „Za 
jakiś czas, ale jeszcze dzisiaj”. Staramy się wtedy zorganizować 
spotkanie jeszcze tego samego dnia lub następnego. I kiedy lu-
dzie dzwonią, czy to profesjonaliści, czy też osoby mające kry-
zys lub ich krewni, zwykle sugerują „Och, spotkanie potrzebne 
jest dzisiaj” lub „Czy możesz przyjechać jutro?” lub „Wiem, że 
mój mąż będzie w domu w piątek. Czy możemy wtedy się spo-
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tkać?”. To wszystko może być przedmiotem rozmowy.
Ann-Rita Gjertzen: W czasie tej pierwszej rozmowy nie 

powinniśmy zapominać, aby rozmawiać także o czymś, co było 
dla osoby w kryzysie bardzo ważne jakiś czas temu, ale nie roz-
mawiamy o tym zbyt wiele. W tej pierwszej rozmowie trudno 
jest usłyszeć, co jest dokładnie problemem i o co osoby dzwo-
niące proszą, dlatego staramy się nie być zbyt kreatywni zanim 
nie rozpoczniemy pracy. Możemy być bardzo przenikliwi, ale 
powinniśmy zadać sobie pytanie, o co rzeczywiście osoby nas 
proszą. Mamy pewne rozwiązania, idee i myśli, ale…

Susann Heidi Emaus: Masz rację, co do tych stwierdzeń, 
powinniśmy zachować je na spotkanie.

Ann-Rita Gjertzen: Tak, szczególnie na pierwsze.
Susann Heidi Emaus: Tak.

Cezary Żechowski: Jak zrozumiałem, chodzi o to, żeby 
być bardziej receptywnym, niż kreatywnym na początku.

Anna-Rita Gjertzen: Tak.
Trygve Nissen: Tak.
Susann Heidi Emaus: Ludzie mogą usłyszeć nasze wypo-

wiedzi, kiedy spotykamy się razem, a wtedy możesz o nich my-
śleć i rozmawiać na różne sposoby. I być może wtedy będziesz 
mógł mówić o swoich ideach. Ale pozwól też innym ludziom 
wnieść swoje własne idee najpierw. Nie jest dobrze, kiedy je-
steśmy najważniejszymi twórcami. Musimy wierzyć, że ludzie 
znajdą swoją drogę. Jesteśmy kimś więcej niż przewodnikami 
rozmowy.

Ann-Rita Gjertzen: Myślę, że to rzeczywiście ważne. Wy-
obraźmy sobie, że dzwoni do nas jakaś osoba, na przykład 
matka. Ale później, gdy siedzimy na spotkaniu z ojcem, synem, 
siostrą, babcią i lekarzem, wtedy myślę, ze ważne jest, żeby 
zapytać wszystkich wokół „Czy byliście świadomi tego pro-
blemu?, Co o tym myślicie?, Czy macie jakieś myśli, o których 
chcielibyście porozmawiać na tym spotkaniu?”. I wtedy, kiedy 
każda z osób zaczyna mówić, a bardzo często ludzie do tej 
pory nie mogli mówić, wtedy rozwiązania tworzą się w pewien 
sposób same. Na tym polega psychiatria, jak myślę.

Cezary Żechowski: Jak zatem wygląda wasz zwykły 
dzień pracy? Czy możliwe, aby odpowiedzieć na te wszyst-

kie telefony i potrzeby ludzi?
Trygve Nissen: Chodzi o zwykły dzień pracy?

Cezary Żechowski: Tak, o zwyczajny dzień.
Trygve Nissen: Zwykle, powiedziałbym, jeśli jest dwa-

naście telefonów dziennie, nie oznacza to, że będziemy mieli 
dwanaście spotkań z sieciami społecznymi. Oczywiście, że nie. 
Niektóre rozmowy telefoniczne pozostają rozmowami telefo-
nicznymi. W innych będziemy interweniowali. Decyzja opiera 
się na twoim osądzie, który powstaje we współpracy z osobą 
telefonującą. Każdy dzwoniący coś dostaje. Być może czasami 
jesteśmy w stanie pokierować te osoby do innych części Nor-
wegii, jeśli dzwonią spoza dystryktu. Ale zwykle każdy coś bie-
rze dla siebie z takiej rozmowy. Możemy tym kierować. I chciał-
bym tu dodać, że jest to po części możliwe dlatego, że nasz 
zespół składa się z więcej niż pięciu czy sześciu osób, jak często 
to bywa w innych Acute Teams. Jeśli są one bardzo małe, jak 
w niektórych regionalnych centrach psychiatrycznych, wtedy 
są one bardziej podatne na to, że nie poradzą sobie z obowiąz-
kami i zadaniami. Ale kiedy nasz zespół liczy około dwunastu 
osób, z czego dziesięć jest zatrudnionych, to jesteśmy dość 
sprawni, aby sobie radzić. Tak to czuję. Zwykle ludzie są zado-
woleni z naszych usług.

Ann-Rita Gjertzen: Musimy powiedzieć tu jedną ważną 
rzecz. Mamy koleżankę, która pracuje z nami. Nazywana jest 
„Pięknem Zespołu”. Dlatego, kiedy jesteśmy na dyżurze, nie je-
steśmy osamotnieni. Zawsze jesteśmy zespołem, nawet wtedy, 
gdy dyżur pełnią tylko dwie osoby. I gdy masz bardzo wiele 
telefonów, możesz to jakoś rozdzielić lub możesz iść i złapać 
kogoś z zespołu. Ponieważ mamy to powiedzenie „Piękno Ze-
społu”, mamy też coś ważnego. Chociaż nie pełnimy dyżuru, to 
jednak wszyscy jesteśmy na nim. 

Susann Heidi Emaus: Tak, jesteśmy odpowiedzialni za po-
maganie sobie nawzajem.

Ann-Rita Gjertzen: Przyjmujemy wszystkie nagłe przy-
padki, więc jeśli mam klienta, który przychodzi na wizytę lub ja 
idę na spotkanie w trakcie leczenia domowego i kiedy mamy 
wiele pracy, wszyscy musimy przyglądnąć się temu, co robimy 
i wybrać priorytety. 

Susann Heidi Emaus: Wczoraj miałam telefon i pracowa-

rozmowa
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łam z pewną osobą oraz z jej przyjacielem. Trwało to pięć go-
dzin, zanim znaleźliśmy rozwiązanie. Znaleźliśmy rozwiązanie 
i osoba ta nie była tym samym człowiekiem, co na początku 
spotkania. Rozwiązanie jest najważniejszą rzeczą. Początkowo 
ten człowiek nie mógł myśleć o sobie. Ale ja próbowałam po-
móc mu znaleźć jakieś wyjście i jak myślę, rozmawiałam z ca-
łym szpitalem, abyśmy do tego doszli. Z wszystkimi oddziała-
mi. I pewien mężczyzna, wcale nie przełożony, ale koordynator 
oddziału, który mieszka niedaleko i ja go znam. Ha, ha… on 
był bardzo pomocny. Na tyle pomocny, że po pięciu godzinach 
ten klient mógł wyjść. Jezu, byłam wykończona przez resztę 
dnia. Ha, ha…  

Trygve Nissen: To ważne, żeby podkreślić, że pracując 
z przypadkami „ostrozespołowymi” (Acute Team cases) nie 
możemy mieć limitu 45 czy 60 minut, tak jak to jest w więk-
szości w zwyczajnej i najczęściej wybieranej psychoterapii. 
Zakończenie każdej interwencji jest kwestią otwartą, zatem 
może ona trwać pięć godzin, co jest raczej rzadkim przypad-
kiem. Najczęściej jest to półtorej godziny lub dwie. Czasem, 
gdy idziemy do opieki podstawowej lub na spotkanie do leka-
rza rodzinnego, mówimy mu „Musisz mieć dla nas co najmniej 
półtorej godziny”. Nie potrzebujemy Rentgena ani urządzeń 
MRI. Naszymi urządzeniami diagnostycznymi są ludzie. To są 
urządzenia wyrafinowanych marek, jak sądzę.

Susann Heidi Emaus: Potrzebujemy czasu.
Ann-Rita Gjertzen: Czasu i odpowiedniego tempa…
Trygve Nissen: Tempo interwencji powinno być odpo-

wiednie.
Susann Heidi Emaus: Tak.
Ann-Rita Gjertzen: Znaleźć właściwą prędkość i nie być 

zaburzonym przez czas lub następny telefon, lub następne 
spotkanie, tak aby zwolnić i uspokoić się.

Cezary Żechowski: Ile potrzeba wizyt i jak wiele razy 
spotykacie się z klientem? To jedna, dwie, trzy wizyty?

Ann-Rita Gjertzen: Tyle ile trzeba. Nie mamy w tym mo-
mencie jakiegoś limitu. Jesteśmy z tego powodu bardzo szczę-
śliwi. Można by powiedzieć, że rodzina i klient decydują sami, 
ale oczywiście my też mamy głos i możemy go używać. Jeśli 
widzimy, że ostry kryzys się kończy i nie znajdujemy żadnego 
powodu, żebyśmy mieli kontynuować rozmowy z rodzinami, 
wtedy w miły sposób możemy wnieść sugestię, że powinniśmy 
skończyć.

Susann Heidi Emaus: Często zdarza się, że na początku 
skupiamy się na tym, że jesteśmy razem dzięki kryzysowi i pró-
bujemy powiedzieć, że jeśli chciałbyś mieć kogoś, od kogo do-
stałbyś wsparcie dłużej niż na ten kryzysowy czas, będziemy 
z tobą zanim nie znajdziemy takiej osoby… Nie zostawiamy 
ludzi samych, czekających… i jak sądzę, pozwalamy ludziom 
zachować spokój.

Ann-Rita Gjertzen: Kontynuując to, o czym mówiłaś, my-
ślę, że ważne jest, aby nie wysyłać ludzi do instytucji samych. 
Chodzi o to, żeby zaprosić na spotkanie kogoś, kto miałby 
w dalszym ciągu udzielać im pomocy i czekać. Jeśli mają oni 
jakieś problemy ekonomiczne lub inne, staramy się wtedy 
zaprosić na spotkanie osobę, która może pomóc w tym, jak 
otrzymać pomoc socjalną. Nie odsyłamy osoby w kryzysie, aby 
stała na ulicy z czapką na pieniądze, czy cokolwiek miałoby to 
być innego. Zatem uważam, że jest to właśnie myślenie w kate-
goriach sieci. Sądzę, że ludzie, jeśli jesteś z nimi, to zachowują 
się bardzo przyjaźnie i pięknie.

Susann Heidi Emaus: Tak.
Ann-Rita Gjertzen: Tak, ludzie nie przeżyją, jeśli pracują 

w samotności. Potrzebują różnych ludzi. I dlatego, jak sądzę, 
my zachowujemy się też bardzo różnie.

Trygve Nissen: Ludzie zmieniają się w trakcie spotkania 
sieci, funkcjonują trochę inaczej niż w odmiennych sytuacjach.

Ann-Rita Gjertzen: Tak, czasem. Myślę, że tak.
Susann Heidi Emaus: Tak.
Trygve NIssen: Ludzie stają się bardziej odpowiedzialni 

i gdy widzą kogoś, kto robi coś dobrego, to oni też chcą robić 
coś dobrego wspólnie.

Ann-Rita Gjertzen: Wszyscy czują, że są połączeni z inny-
mi. Podobnie, jako profesjonalista, nie jesteś sam z klientem. 
Masz komfort bycia w grupie. To działa w dwie strony. Jeżeli 
twoje zachowanie jest uprzejme i miłe, to zobaczysz coś po-
dobnego u ludzi, z którymi się kontaktujesz. Tak, że przychodzi 
ci na myśl: może jeszcze kiedyś się spotkamy.

Trygve Nissen: To coś zupełnie innego niż mieć ludzi w in-
dywidualnej terapii. Terapeuta czuje się bardziej samotny. Ale 
jeśli pracujesz zgodnie z modelem sieci, odpowiedzialność 
dzieli się wspólnie. Nie czujesz się tak zdewastowany poprzez 
to, że jesteś sam jeden odpowiedzialny za wysłuchanie pacjen-
ta.

Anna-Rita Gjertzen: Tak. Pamiętasz, co powiedział lekarz 
rodzinny na filmie o zespołach kryzysowych (wcześniej oglą-
daliśmy film o współpracy Acute Team z lekarzem rodzinnym 
– przyp. C.Ż.)? Wszyscy pracujemy z tym samym pacjentem…

Susann Heidi Emaus: Uczymy się od siebie wzajemnie…
Ann-Rita Gjertzen: I nie jesteśmy sami.
Susann Heidi Emaus: Nie jesteśmy sami.
Ann-Rita Gjertzen: Dzielimy odpowiedzialność w ostrym 

kryzysie… I ten lekarz na filmie czuł to, czemu takie działanie 
jest priorytetowe.

Susann Heidi Emaus: I nadawał temu wysoki priorytet.
Ann-Rita Gjertzen: Tak.
Susann Heidi Emaus: I on powiedział, że…
Ann-Rita Gjertzen: …nikt nie powinien być sam.
Susann Heidi Emaus: Tak. On po wizycie powiedział, że to 

był dobrze spożytkowany czas. Czy coś w tym stylu. No, ale nie 
wszyscy lekarze tak sądzą. Ha, ha…

Ann-Rita Gjertzen: Musimy powiedzieć, że wielu lekarzy 
rodzinnych jest zestresowanych brakiem czasu. Oni myślą, że 
pół godziny, to za dużo. Ale wtedy mówię im: „Dobrze, czy 
mógłbyś dać mi jedną godzinę? Czterdzieści pięć minut?”. Nie 
mówimy czegoś takiego: „Jeżeli nie będziesz mógł spotkać się 
z nami i dać nam półtorej godziny, niczego nie zrobimy”. Stara-
my się negocjować.

Trygve Nissen: Pracujemy nad tym, aby utrzymać relacje 
z pięćdziesięcioma lekarzami rodzinnymi. Oczywiście wymaga 
to czasu. To jest jak małżeństwo. Paliwo musi być uzupełniane. 
Tak samo musimy doładowywać nasze relacje. Inaczej ludzie 
mogliby stać się zrzędliwi i po jakimś czasie nie lubiliby nas. 

Ann-Rita Gjertzen: Kiedy jesteśmy w szpitalu somatycz-
nym u osoby po próbie samobójczej lub gdy jesteśmy popro-
szeni o konsultację psychiatryczną, widzimy, że personel ma 
swoje tempo pracy. Szybko, szybko, szybko, szybko. Oni biega-
ją wokoło i kiedy my przychodzimy, oni muszą zwolnić. „Zwol-
nić tempo z powodu psychiatrii”. To taki nasz żart, który sobie 
opowiadamy. Ha, ha. Tak samo doktor, który patrzy tylko na 
pieniądze, pieniądze, pieniądze – musi je zostawić na chwilę, 
ha, ha.
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Susann Heidi Emaus: Bo jeśli musisz bardzo skoncentro-
wać się na czymś, ten hałas wokół ci to utrudnia.

Ann-Rita Gjertzen: Nie jesteśmy w stanie przeprowadzić 
interwencji w dziesięć minut. Nie wiem, jak mogłoby to wy-
glądać. Jeśli oni proszą nas o współpracę, musimy mieć czas. 
Chociaż czasem czujesz się nieco przynaglany spojrzeniem.

Cezary Żechowski: Jak zauważyłem używacie czasem 
słowa „psychoterapia”. Czy wasza praca w Acute Team to 
psychoterapia, czy coś innego?

Anna-Rita Gjertzen: Myślę, że to psychoterapia. Tak, to 
psychoterapia, ale musisz być otwarty na rozumienie tego, co 
wydarza się w trakcie spotkania. Zakłada to pewien inny spo-
sób myślenia. Jakkolwiek myślę, że większość tego, co robimy, 
jest psychoterapią opierającą się na myśleniu systemowym. 
Ludzie, których znam i którzy pracują w oparciu o to, co tu ro-
bimy, uważają się za psychoterapeutów. 

Cezary Żechowski: Pomówmy zatem o początku tego 
rodzaju myślenia i tego rodzaju postawy wobec pacjentów 
i rodzin.

Ann-Rita Gjertzen: Bardzo chciałabym podzielić się 
z tobą artykułami czy książką profesora Toma Andersena 
o procesach reflektowania. Myślę, że to bardzo ważne dla tego 
typu pracy. On zaczynał jako lekarz, tu w północnej Norwegii. 
Pochodził z Oslo. Kiedy pracował jako lekarz rodzinny intere-
sowała go kultura. Zajmowało go, wielokrotnie to słyszałam, 
jak ludzie radzą sobie z tak niewielką pomocą instytucji. My-
ślę, że to było na początku, to był moment, kiedy poszukiwał 
osób myślących podobnie do niego. Po kilku latach swojego 
doświadczenia w Oslo, Andersen wrócił do Norwegii Północ-
nej. Pracował w małej społeczności, gdzie przychodził do ludzi 
do domów, siadał przy stole w kuchni, patrzył jak ludzie zmie-
niają się, widział, jak się zachowują, jak się śmieją i płaczą. Jaki 
by nie był temat, o którym mówili, ich działania zawsze były 
z nim związane. Andersen skupiał się na języku ciała. Myślę, że 
początkowo inspirował się pracą Zespołu Mediolańskiego, ale 
porzucił ten sposób myślenia. Bardzo szanuję go za to, co robił. 
Jesteśmy również zaznajomieni z Jaako Seikulą (twórcą podej-
ścia opartego na Otwartym Dialogu – przyp. C. Ż.). To człowiek, 
który stworzył typ pracy w oparciu o sieć. On wprowadzał na 
spotkania różne osoby spoza rodziny, przyjaciół. My byliśmy 
jego przyjaciółmi, ponieważ pracował z nami. On wprowadził 

rozmowa

nas w środowisko wielu ludzi z całego świata. Taki był począ-
tek, jak myślę. Wracając do Toma Andersena. W swojej pracy 
zaczął skupiać się na fakcie, że mamy tu jeden szpital psychia-
tryczny i ludzie w kryzysie byli odsyłani ze swych domów do 
tego szpitala. To odcinało ich od relacji z rodziną. Ale historie 
osób, które pozostają w swoich małych społecznościach i nie 
tracą relacji są inne, niż tych, które na długo trafiają do szpitala.

Susann Heidi Emaus: O, tak. To prawda. To prawda.
Ann-Rita Gjertzen: Myślę, że to skupienie się na relacji, ale 

również na miejscu było ważne dla Andersena, kiedy zaczynał 
swoją pracę i przeszedł na drugą stronę lustra.

Trygve Nissen: Tak, zgadzam się. Najprościej moglibyśmy 
powiedzieć, że fakt, iż terapia rodzinna stała się nowym podej-
ściem do cierpienia psychicznego, było zasługą Andersena. On 
uczynił to podejście bardziej demokratycznym i w ten sposób 
przeszedł na drugą stronę lustra. Co oznacza…

Susann Heidi Emaus: Czy wiesz, co to oznacza?

Cezary Żechowski: Myślę, że wiem o czy mówicie.
Trygve Nissen: Najprościej mówiąc, to był najważniejszy 

krok. Tak.
Susann Heidi Emaus: Tak.
Trygve Nissen: Na początku, zanim powstały idee Toma 

Andersena, w szpitalu było już pewne zainteresowanie psy-
chiatrią społeczną. Myślenie to wychodziło poza szpital. Ist-
niały zespoły, które przemieszczały się po naszym terenie. Tak 
więc, różne drogi prowadziły do powstania relacyjnego myśle-
nia, które jest podstawą naszej pracy.

Susann Heidi Emaus: Są jednak pewne różnice. Pierwsze 
zespoły odwoływały się do myślenia eksperckiego. Zawsze ist-
nieje zapotrzebowanie na takie myślenie: „Czekamy na eksper-
tów, którzy mają gotowe rozwiązanie dla naszych problemów”.

Trygve Nissen: To ważne, że jesteśmy na peryferiach Nor-
wegii. Myślę, że Tom miałby trudności w rozwinięciu swoich idei 
w Oslo, ponieważ te wszystkie autorytety nie pozwoliłyby mu 
rozkwitnąć. Jeżeli przenosimy się na peryferia, istnieje szansa 
rozkwitnięcia. To bardzo płodny grunt na coś nowego. Jesteśmy 
w najmłodszym szpitalu w Norwegii zbudowanym w 1961 r., ale 
zaraz musimy już kończyć. Heather czeka na ciebie.

Cezary Żechowski: Dziękuję. To było bardzo, bardzo cie-
kawe spotkanie. Sądzę, że być może będzie też ciekawe dla 
moich kolegów i koleżanek w Polsce. n

Zd
ję

ci
e:

 C
ez

ar
y 

Że
ch

ow
sk

i



14 PSYCHIATRA/PISMO dla praktyków/wiosna 2017

TEORIA I PRAKTYKA

Zespoły reflektujące za kołem polarnym 

Nietypowa pora jak na podróże. Koniec listopada. I tra-
sa w dodatku na północ. W Oslo pada. Dżdżysta, depresyjna 
niedziela. Topniejący śnieg. Szary zmierzch. Lot do Tromsø 
w całkowitej czerni. Dopiero tuż przed lądowaniem, w dole, 
rozpalają się setki świateł. Widać miasto położone na wzgó-
rzach wokół zatoki. Zimno, ciemno, pusto, ani śladu zorzy po-
larnej. Klaustrofobiczny pokoik w hotelu. 

Rano nadal ciemno. W Tromsø słońce znika za horyzon-
tem 22 listopada i pojawia się dopiero w lutym. W ciągu dnia 
rozjaśnia się na kilka godzin, ale już ok. 14.00 zapada zmierzch. 
Polarne światło zimowych dni nazywane bywa błękitnym – 
„błękitne popołudnia” bez słońca tworzą niepowtarzalny kli-
mat jakiejś kameralności, przytulności i snu. 

Drewniane domki w pastelowych barwach z werandami 
i małymi ogródkami. Niskie i fantazyjnie powyginane brzozy 
rosnące w parkach, na cmentarzach. Poza tym prawie brak 
drzew. Niewielkie centrum przyozdobione na święta, sklepiki, 
restauracje, port, setki domków rozrzuconych na wzgórzach. 
Populacja tego największego miasta regionu Norwegii Północ-
nej nie wydaje się duża, ale 65 tysięcy mieszkańców ponad 100 
narodowości tworzy niezwykłą, wielokulturową mozaikę ulo-
kowaną w najbardziej na północ wysuniętym regionie Europy. 
Jak wygląda tu opieka psychiatryczna, w miejscu gdzie praco-
wał Tom Andersen, gdzie tworzył podstawy konstrukcjonizmu 
społecznego i nowego podejścia do opieki środowiskowej? Ta-
kie pytania zadaję sobie zmierzając na spotkanie z członkami 

tzw. Ostrego Zespołu Kryzysowego – tzw. Acute Team.
Autobus jadący do szpitala uniwersyteckiego objeżdża 

najpierw małe dzielnice, zabiera dzieci idące do szkoły, doro-
słych zmierzających do pracy. W końcu, nieco na uboczu nad 
zatoką pojawiają się rozrzucone na wzgórzu budynki kliniki 
uniwersyteckiej. Na dole w hallu czeka na mnie psychiatra 
Trygve Nissen, który opowiada historię tego miejsca. Szpital 
psychiatryczny w Tromsø powstał w 1961 roku i jest najmłod-
szym szpitalem psychiatrycznym w Norwegii. Ulokowany na 
starej farmie odkupionej od właściciela, z pięknym widokiem 
na morze i góry, posiada dogodny dojazd z różnych kierunków 
oraz bliskie położenie od centrum. Początkowo szpital psy-
chiatryczny zaplanowany był na 500 łóżek, które wraz z jego 
otwarciem zapełniły się natychmiast. Stopniowo, wraz z roz-
wojem środowiskowego modelu opieki, ilość łóżek spadła do 
120, która to liczba aktualnie wydaje się całkowicie wystarcza-
jąca. W 2001 roku oddzielono klinikę psychiatryczną od klinik 
somatycznych, zapewniając większą integralność podejmo-
wanych działań. Obecnie Uniwersytecki Szpital Psychiatryczny 
to kilka budynków połączonych korytarzami i posiadających 
różnorodną specjalizację. Mnie interesuje działalność zwią-
zana z Ostrym Zespołem Kryzysowym i o tym dowiaduję się 
najwięcej od Trygve.

System opieki psychiatrycznej w Norwegii zakłada trzy-
stopniową pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi. 
Opieka podstawowa zapewniana jest przez lekarzy rodzin-

czyli wizyta studyjna w Ostrym 
Zespole Kryzysowym (Acute Team) 
Uniwersytetu w Tromsø
cezary żechowski
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Zespoły reflektujące za kołem polarnym 
nych (GP), jest ich ok. 50. Nie ma żadnego sztywnego systemu 
przydziału lekarza rodzinnego i każdy wybiera go sobie sam. 
Nierzadko zdarza się, że lekarz rodzinny mieszka w innej części 
miasta niż pacjent. Na ogół GP znają dobrze swoich pacjentów 
i ich rodziny – i to właśnie oni zabezpieczają pierwszą pomoc 
w łagodniejszych przypadkach wymagających leczenia psy-
chiatrycznego. Na tym samym pierwszym poziomie opieki 
sytuuje się działalność pielęgniarek środowiskowych, zapew-
niających wizyty domowe potrzebującym pacjentom. Drugi 
poziom opieki obejmuje lokalne centra zdrowia psychicznego. 
Trzeci zaś, wysoko wyspecjalizowaną opiekę – centrum szpital-
ne oraz oddziały psychiatryczne w szpitalach ogólnych. 

Trzystopniowy system opieki psychiatrycznej nazywa-
ny bywa systemem przystosowanym do potrzeb. Zakłada on 
odejście od hierarchicznego modelu opieki na rzecz modelu 
w sieci (WEB Model) z istotnym udziałem tzw. Ostrych Zespo-
łów Kryzysowych. Ostre Zespoły Kryzysowe sytuują się na dru-
gim poziomie opieki i to one w dużym stopniu biorą na swoje 
barki interwencje w sytuacjach kryzysów psychicznych i w tzw. 
ostrych przypadkach. W Tromsø działają dwa Ostre Zespoły 
Kryzysowe. Oba mają jasno wyznaczone granice terytorialne. 
Odległość od Centrum Kryzysowego do najdalszych miejsc 
rejonu nie powinna być większa niż 15-20 minut dojazdu. 
W założeniu, Ostry Zespół Kryzysowy jest łatwo dostępny dla 
pacjentów, rodzin oraz personelu medycznego związanego 
z ochroną zdrowia. Czas od zgłoszenia do spotkania nie po-
winien przekraczać 24 godzin, choć często spotkanie orga-
nizowane jest jeszcze tego samego dnia. OZK jest zespołem 
multiprofesjonalnym. W jego skład wchodzą psychiatrzy, psy-
chologowie, pracownicy społeczni. Charakter pracy sprawia 
jednak, że pomimo różnic w zakresie wykształcenia dochodzi 
do znacznego ujednolicenia oddziaływań. Dąży się do pracy 
zespołowej i unikania pracy w pojedynkę. Interwencje oma-
wiane są w zespole, który spotyka się dwukrotnie w ciągu dnia. 
Podstawową zasadą jest zapewnienie ciągłości interwencji 
w przypadku kryzysu psychicznego. Czas interwencji nie jest 
określony i może trwać w uzasadnionych przypadkach nawet 
kilka godzin, choć przeważnie spotkanie trwa ok. 1,5 godzi-

ny. Ilość i miejsce spotkań zależy od konkretnego przypadku. 
Może być to jedno spotkanie w miejscu zamieszkania klien-
ta lub seria spotkań w Klinice Ostrego Zespołu Kryzysowego 
(Acute Outpatient Clinic). Bywa, że interwencja kryzysowa się 
kończy i nie ma już potrzeby dalszego leczenia, w innym przy-
padku klienci kierowani są do poradni w lecznictwie otwar-
tym, zawsze z dbałością o zapewnienie ciągłości oddziaływań. 

Każdego dnia dyżur sprawuje jedna osoba. Osoba dyżur-
na zostaje poinformowana pagerem o odebraniu zgłoszenia. 
Następnie nawiązuje kontakt z osobą zgłaszającą, czasami 
podejmuje interwencję już na tym etapie – np. przekierowuje 
pacjentów do innych instytucji, zgodnie z terytorialnym po-
działem zadań. Dziennie odbiera się przeważenie kilkanaście 
zgłoszeń, z czego interwencyjnych spotkań pozostaje kilka, za-
zwyczaj od jednego do trzech. Uczestniczą w nich członkowie 
zespołu, pacjenci oraz ważne osoby wskazane przez pacjen-
tów. Czas i miejsce są dostosowane do potrzeb bez żadnych 
założeń wstępnych. Najczęściej dzwonią osoby w kryzysie, ich 
rodziny i przyjaciele oraz pracownicy medyczni, przeważnie 
lekarze rodzinni. Współpraca z lekarzami rodzinnymi wydaje 
się kluczem do sukcesu całego programu. To oni najczęściej 
umawiają spotkanie z OZK, które często ma miejsce w ich ga-
binecie w godzinach ich pracy. Aby wizyty te nie odbywały się 
kosztem zarobków lekarzy rodzinnych, za każą interwencję, 
w której uczestniczą, otrzymują oni wynagrodzenie 100 koron 
za godzinę pracy. 

Typowa interwencja kryzysowa zakłada rozmowę w sie-
ci społecznej pacjentów (np. pacjent, jego partner, lekarz ro-
dzinny, członkowie OZK) z zastosowaniem stworzonej przez 
Toma Andersena metody reflektowania, wg której jedna oso-
ba z zespołu występuje wtedy w roli prowadzącego wywiad, 
natomiast druga zajmuje tzw. pozycję refleksyjną. O ile oso-
ba pierwsza uczestniczy w poszukiwaniu rozwiązania, udraż-
nia komunikację i dialog pomiędzy uczestnikami spotkania, 
o tyle druga osoba co pewien czas dokonuje refleksji. Używa 
otwartych, reflektujących pytań, powtarza co usłyszała. Unika 
interpretacji, wyrażania opinii oraz odnoszenia się do innych 
kontekstów niż te obecne w rozmowie. Z moich obserwacji 
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Co dzień rano, po drodze do szpitalnej windy, mijałem 
solidnie zabezpieczone drzwi, zza których dochodziły prze-
nikliwie piski, wyzwiska, wezwania o pomoc lub po prostu 
walenie w ścianę. Z początku, ilekroć przechodziłem obok 
tego miejsca, powodowany młodzieńczym uniesieniem, 
wyobrażałem sobie, że wdzieram się do środka, by uwolnić 
nieszczęśników. O tym, że to była tylko fantazja, przypomi-
nały drzwi pozbawione klamek. Urząd klucznika sprawował 
ordynator oddziału, docent (wówczas) Andrzej Piotrowski. 
Niepokojące odgłosy stały się dla mnie codziennością, ale 
postać klucznika obserwowałem nadal uważnie z bezpiecz-
nego dystansu, kiedy bez pośpiechu, majestatycznym kro-
kiem przemierzał korytarz szpitalny prowadzący do kaza-
matowych wrót. Potężnego klucznika widywałem również 
na porannych odprawach. Obrzucał pokój spojrzeniem po-
nurym i nieco może znudzonym. Po każdym zaciągnięciu 
się papierosem, przymykał lekko oczy, lecz zaraz odpędzał 
senność. Od czasu do czasu wypowiadał krótkie uwagi, 
jakby od niechcenia. Posługiwał się przy tym skrótami my-
ślowymi, które układały się w kod zrozumiały tylko dla wta-
jemniczonych. Niekiedy, i to w momentach dla mnie całkiem 
nieoczekiwanych, na obliczu klucznika pojawiał się szeroki 
uśmiech i jego twarz nabierała wyrazu rozbawionego dziec-
ka. Po tym następowała cięta riposta lub żartobliwa uwaga 
zagłuszona częściowo śmiechem tubalnym i serdecznym 
zarazem. Nawet bardzo nieżyczliwy obserwator nie mógłby 

Ksiądz 
Robak
Andrzej Axer

(miałem okazję uczestniczyć w zebraniach zespołu i inter-
wencjach kryzysowych) wynika, że refleksje te były bardzo 
subtelne i otwierające, raczej „techniczne” niż interpretują-
ce. Widać było dużą uważność na drugą osobę – pacjenta, 
członka rodziny, członków zespołu. W ten sposób w trakcie 
czasem kilkugodzinnej interwencji sytuacja kryzysowa za-
czynała orientować się w kierunku przemieszczenia punk-
tu ciężkości z kryzysu emocjonalnego na pewien rodzaj 
refleksji nad kryzysem i poszukiwaniem rozwiązania. Tej 
zmiany klimatu rozmowy doświadczali wszyscy uczestnicy 
spotkania. Zazwyczaj wiązało się to ze spadkiem napięcia 
psychicznego towarzyszącego wszystkim obecnym. Cią-
głość w postaci kolejnych interwencji, dostępność i kon-
sekwencja budowały ramy kolejnych spotkań i zaufanie do 
zespołu.

Każdego dnia pobytu śledziłem spotkania zespołu od-
bywające się przy kawie i herbatnikach w sali zebrań. Mó-
wiły osoby zaangażowane w interwencje. Wypowiedzi były 
raczej długie. Przypominały monologi. Nie były przerywa-
ne przez zespół. Jedyne komentarze w ich trakcie to raczej 
ciche westchnienia „Och”, „Ooo”. Sposób opowiadania był 
bardzo spokojny, czasem ze ściszeniem głosu i wyraźną 
modulacją. Poszczególni członkowie słuchali w skupie-
niu. Uwagę zwracała wielka kultura, zarówno omawiania 
interwencji, jak i współpracy. Gdy zwróciłem na to uwagę 
Trygve, odpowiedział, że idea Acute Team jest rozwijana 
w Tromsø od 40 lat. Podstawą jest rozumienie roli zespo-
łu, w którym chodzi o wymianę myśli, dopuszczenie myśli 
innych niż własne. To oczywiście wymaga uważnego słu-
chania.

Ostre Zespoły Kryzysowe są częścią centrów zdrowia 
psychicznego. Centra te dzielą się na dwie jednostki. Sek-
cję leczenia otwartego oraz zamkniętego. W skład sekcji 
otwartej, oprócz OZK, wchodzi tradycyjna poradnia obej-
mująca leczenie psychiatryczne i psychoterapię oraz am-
bulatoryjny zespół rehabilitacji. Podstawową zasadą jest 
szybka interwencja kryzysowa z zaangażowaniem sieci 
społecznych pacjentów. Model ten zakłada odejście od 
hierarchicznej opieki na rzecz „modelu w sieci”. Wg Trygve 
Nissena, model hierarchiczny odbiera ludziom odpowie-
dzialność na rzecz utrzymania leczenia w wyraźnie zde-
finiowanych warunkach, odbywa się to jednak kosztem 
osłabienia rozwoju wiedzy i ciągłości leczenia. Model sieci 
skupia się na wspólnej odpowiedzialności, kooperacji, de-
mokratyzacji wiedzy z uwzględnieniem wiedzy lokalnej 
oraz na ciągłości opieki. 

Czas pobytu w Tromsø mijał bardzo szybko. Żegnamy 
się z Ann-Rita, Heidi i Trygve może do następnego spotka-
nia. Do Warszawy wróciłem poruszony zarówno charakte-
rem interwencji, jak i współpracy w zespole. Zadaję sobie 
pytanie, co z OZK zrobiło na mnie największe wrażenie? 
Chyba poczucie sensu pracy i zadowolenia z niej u człon-
ków zespołu, ograniczenie rutyny i ich otwarte umysły. No 
cóż, 40 lat systematycznej pracy i rozwijania metody robi 
zapewne swoje… n

Jeśli się nie uspokoisz, to zamkną cię 
w domu bez klamek – przywoływała mnie 
do porządku opiekunka w chwilach rozpaczy. 
Nie pamiętam, czy te wezwania przynosi-
ły oczekiwany rezultat. W mojej pamięci 
utrwaliło się jedynie wyobrażenie domu bez 
klamek dla nieposłusznych dzieci. To dzie-
cięce wspomnienie odżyło na nowo, kiedy 
po wielu latach rozpocząłem prace w Klinice 
Psychiatrycznej przy ul. Nowowiejskiej  
w Warszawie. 

teoria i praktyka
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LUDZIE I MIEJSCA

oprzeć się wrażeniu, że klucznik miał jednak sporo osobiste-
go uroku. Lepsze rozeznanie w codziennym funkcjonowaniu 
Szpitala Nowowiejskiego uzmysłowiło mi po pewnym czasie, 
że wbrew moim wcześniejszym domniemaniom, klucznik nie 
był jednak bezdusznym satrapą. Przeciwnie, jako ordynator 
nowoczesnego, jak na tamte czasy, oddziału doraźnej pomo-
cy, twardo sprzeciwiał się z próbom wykorzystywania go do 
celów innych, niż stabilizacja pacjentów silnie pobudzonych. 
Chronił swój oddział przed pełnieniem roli „kolonii karnej” dla 
pacjentów uciążliwych lub nieposłusznych, i kierowanych tu-
taj przez inne oddziały szpitalne pomimo braku ostrych obja-
wów chorobowych.

Pogłoski o nieustępliwym charakterze Docenta, uporczy-
wie krążące po Nowowiejskiej, dotyczyły również jego życia 
prywatnego. Podobno przed laty, mając realne perspektywy 
zawodowe w Kanadzie, wbrew protestom żony, wrócił z zagra-
nicznego stażu do kraju, by stawić się do pracy w umówionym 
terminie. Jak wolno domyślać się, był zapewne wierny zasadzie 
pacta sunt servanda. Należy zaznaczyć, że w czasach PRL-u „wy-
branie wolności” na Zachodzie było nieraz decyzja ostateczną, 
choć podobnie jak dzisiaj spotykało się z powszechnym zro-
zumieniem. Zachowanie przeciwne mogło uchodzić za rodzaj 
dziwactwa. Docent wykazał podobną niezłomność charak-
teru, kiedy lekceważąc rady zagranicznych przyjaciół, wracał 
pustym pociągiem do Polski w pierwszych miesiącach stanu 
wojennego. Z tej decyzji wyniknęły zresztą niewątpliwe ko-
rzyści dla środowiska psychiatrycznego w tych trudnych cza-
sach. Jesienią 1982 roku, po strajku „Solidarności” w Instytucie 
Psychiatrii i Neurologii, władze zdjęły profesora Stanisława 
Dąbrowskiego ze stanowiska dyrektora. Docent Piotrowski 
zdecydował się wtedy na krok równie śmiały, co ryzykowny. 
Dla ratowania ogólnie szanowanego kolegi, naprzód zgodził 
się przyjąć na siebie obowiązki szefa IPiN. Po kilku miesiącach 
doprowadził do przywrócenia profesora Dąbrowskiego na po-
przednie stanowisko. Początkowo, nawet najbliższe mu osoby 
żywiły podejrzenie, że oto nagle Docent stał się „człowiekiem 
reżimu”. Znosił to z pokerową twarzą. Gdy sprawa wyjaśniła 
się, odbierał od kolegów ze środowiska zasłużone wyrazy po-
dziwu i wdzięczności za brawurowo rozegraną akcję. Do dziś 
zastanawiam się, jakiej to wymagało odwagi i dyplomatyczne-
go talentu, żeby zdecydować się na taki zakulisowy manewr, 
który w razie niepowodzenia mógł zostawić plamę na honorze 
bohatera. Dodajmy jeszcze, że w drugiej połowie lat 80. docent 
Piotrkowski, jako prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycz-

nego przeciwstawił się skutecznie naciskom sowieckim wyłą-
czenia Polski ze Światowej Federacji Towarzystw Psychiatrycz-
nych. Tym razem nie była to sytuacja lokalna. 

Dla mnie osobiście najbardziej jednak zaskakująca w la-
tach osiemdziesiątych była przemiana klucznika w organizato-
ra psychiatrii środowiskowej w warszawskiej dzielnicy Bródno. 
Jako kierownik II Kliniki Psychiatrycznej AM w Szpitalu Bród-
nowskim, docent Piotrowski zaczął od utworzenia w roku 
1983 Zespołu Leczenia Domowego. Jakimś sposobem prze-
konał dyrektora Szpitala Bródnowskiego, partyjnego okulistę, 
że zespół udzielający pomocy najciężej chorym psychicznie 
w ich miejscu zamieszkania, umożliwi księgowości szpitalnej 
wykazanie oszczędności łóżek szpitalnych. Był to argument 
wzięty z obłoków, gdyż dyrektorzy szpitali w PRL-u przeważ-
nie nie orientowali się we własnych budżetach. Perswazyjny 
talent Docenta i tym razem okazał się nieoceniony. Zespół do-
stał wprawdzie swoją siedzibę w piwnicy przychodni rejono-
wej, ale z czasem rozwinął własne ambulatorium, działalność 
konsultacyjną dla pracowników opieki społecznej oraz inter-
wencje środowiskowe w psychiatrycznych stanach nagłych. 
Pewnego dnia Docent przyprowadził do naszej piwnicy gościa 
z Ameryki, wysokiej rangi specjalistę Departamentu Zdrowia 
Psychicznego z Waszyngtonu. Usłyszeliśmy od naszego gościa 
ze zdumieniem, że pracujemy zgodnie z zasadami, na których 
opierają się współczesne środowiskowe służby psychiatrycz-
ne. Z perspektywy czasu nie powinno mnie to dziwić. Docenta 
Piotrowskiego zawsze pociągały innowacje i przygody. To po 
prostu oznaczało konsekwentne kierowanie się tą samą mo-
tywacją i zasadami działania. Ostatecznie poświęcił się całko-
wicie budowaniu psychiatrii, w której klucze nie są potrzebne, 
psychiatrii w domach, w których drzwi są otwarte i zaopatrzo-
ne w zwykłe klamki.  

Śp. Profesor Piotrowski był mistrzem niedopowiedzeń. 
Odważny mężczyzna. Nie znosił patosu. Dla uczniów i współ-
pracowników oddany i przyjacielski, ciepły i wyrozumiały, 
siebie samego traktował z przymrużeniem oka. Do zawodu 
i działalności publicznej miał stosunek służebny. Kiedy go 
poznałem jako młody człowiek, myślałem, że to ktoś taki jak 
Klucznik Rębajło z poematu Mickiewicza. Dzisiaj jestem pe-
wien, że było w Profesorze więcej z Księdza Robaka, który jest 
przecież prawdziwym bohaterem „Pana Tadeusza”, a dla mnie 
osobiście – symbolem wierności sprawie i bezinteresownego 
działania w trudnych czasach w sposób honorowy, dyskretny 
i skuteczny zarazem. n

Od czasu do czasu wypowiadał krótkie uwagi, 
jakby od niechcenia. Posługiwał się przy tym 
skrótami myślowymi, które układały się w kod 
zrozumiały tylko dla wtajemniczonych.

Chronił swój oddział przed pełnie-
niem roli „kolonii karnej” dla pacjen-
tów uciążliwych lub nieposłusznych,  
i kierowanych tutaj przez inne od-
działy szpitalne pomimo braku 
ostrych objawów chorobowych.
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wokół diagnozy

Na świecie nie ma już złych ludzi, są jedynie ludzie chorzy psychicznie. 
Choroba unieważnia złe zachowanie, poczucie winy i tragedię.

(Thomas Szasz)

               Diagnoza psychiatryczna i psychiatria

Pomiędzy dysfunkcją
mózgu, narracją

i psychiatryczną mitologią
Zenon Waldemar Dudek 

Czy rozstrzygnęliśmy wątpliwości, które pod adresem 
psychiatrii zgłaszał Thomas Szasz w swojej koncepcji choro-
by psychicznej jako psychiatrycznego mitu? Po pięćdziesię-
ciu latach od tego prowokacyjnego sformułowania, można 
je rozumieć następująco: rozpoznanie choroby psychicznej, 
to symboliczna opowieść w języku psychopatologii, która ma 
faktograficzne jądro, ale zawiera dodatkowo ukryty przekaz 
odzwierciedlający kulturowy kontekst rozumienia zaburzeń 
i chorób psychicznych. Ponieważ większość faktów, które re-

jestruje psychiatra, to fakty psychologiczne i społeczne, a nie 
fizyczne, tj. sądy, myśli, doznania, poglądy i idee, obawy i przy-
puszczenia, komunikacja z otoczeniem, uznanie stosowanych 
współcześnie diagnoz psychiatrycznych za metaforę (nie tyl-
ko w odniesieniu do psychoz) wydaje się być bliższe prawdy, 
praktyki i zdrowego rozsądku niż traktowanie ich jako jedno-
znacznych i pewnych tez naukowych. 

Oceniając zdrowie pacjenta, psychiatra sumuje i interpre-
tuje dane pochodzące z różnych sfer, wymiarów i poziomów, 
a są wśród nich świadome myśli i poglądy, uczucia i afekty 
oraz osobiste lęki i urazy danej osoby, które można określić 
jako kompleksy psychiczne. Pacjent przeżywa je jako dozna-
nia własne (wewnętrzne) lub jako obce wpływy pochodzenia 
rodzinnego, społecznego, kulturowego czy metafizycznego. 
Jeśli jedna osoba, która czuje się bohaterem walczącym o zbio-
rowy sens, zostanie uznana za zdrową, a druga za chorą, choć 
obie myślą inaczej niż otoczenie, to pojawia się pytanie, czy 
różnica między tymi osobami sprowadza się do fizycznych 
zmian w mózgu. W psychiatrii współczesnej zakłada się, że 
istotą procesu chorobowego są zmiany biologiczne. Wiedza 
o strukturze i funkcjonowaniu mózgu człowieka jest jednak 
na tyle fragmentaryczna, że wciąż nie znamy kluczowych pro-
cesów, które zachodzą na linii mózg – umysł (psyche) i umysł 
(psyche) – mózg. Dlatego – jak twierdzi Philips J. Cowen (2012, 
s. 30) – „wiedza dotycząca istotnych szlaków neuronalnych nie 
przekłada się wprost na odkrycia farmakologiczne”. 

Psychiatria rozwinęła w XX wieku  
metody diagnostyczne i leczenie farma-

kologiczne, które zastąpiły ludowe  
i potoczne spojrzenie na obłęd i szaleń-

stwo (Brodniak, 2000; Foucault, 1987; 
2000; Lombroso, 1987; Sokołowska, 1986). 

Pomimo rozwoju psychiatrii wydaje się, 
że cały czas pozostają nierozstrzygnięte 

odpowiedzi na podstawowe pytania 
„graniczne” dotyczące pojęcia normy  

i choroby psychicznej. 
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O ile w kardiologii, neurologii czy chirurgii możemy mó-

wić o konkretnych powiązaniach między funkcją a strukturą 
narządu, o tyle w psychiatrii tak proste rozumowanie, że okre-
ślona struktura mózgu, skupiska komórek, które nazywamy ją-
drami czy poziom substancji neurochemicznych, przekładają 
się na konkretne zachowanie zdrowe lub zaburzone, trzeba 
włożyć między bajki o medycynie jutra. Usiłując skopiować po-
stęp w medycynie somatycznej, w której upadło wiele utopii 
o cudownych możliwościach medycyny opartej na interwencji 
chirurgicznej i chemicznej, psychiatria wpada w większą pu-
łapkę. Przejście od mózgu do umysłu (psyche) jest procesem 
innej kategorii pod względem złożoności zjawisk, jak też ich 
jakości, niż np. procesy typowo mechaniczne w sercu czy mó-
zgu (np. skutki niedomykającej się zastawki serca, przerwania 
rdzenia kręgowego czy wylewu krwi do mózgu). Jako prak-
tyk psychiatrii i psychoterapii wielokrotnie doświadczam, jak 
„miękkie”, czyli niejednoznaczne rozumienie przyczynowości, 
jest często traktowane jako „twarde” (pewne i jednoznaczne). 
W efekcie mylone są przyczyny zewnętrzne z wewnętrznymi, 
czynniki uwalniające zaburzenia (spustowe) są ignorowane, 
pomija się też rolę efektu placebo, a światopogląd, zakorze-
nienie w tradycji, religię, uznaje się za sprawę prywatną i nie 
podlegającą ocenie psychologicznej. 

Psychiatra bada umysł i psyche, a badanie mózgu jest 
dla niego w istocie badaniem pomocniczym, służącym głów-
nie wykluczeniu bądź potwierdzeniu zmian neurologicznych. 
Naukowcy bazujący na modelu biomedycznym są często 
powiązani z przemysłem psychofarmakologicznym. Dlate-
go łatwiej im widzieć tylko jedną, „mózgową” stronę medalu. 
Uwzględnienie „paradygmatów neuropsychologicznych” stwa-
rza nadzieję, że psychiatra będzie miał na uwadze także psy-
chologiczne, a nie tylko neurologiczne rozumienie ludzkiego 
umysłu (psyche). 

Interesujący wkład do dyskusji o rozumieniu choroby 
psychicznej może wnieść nurt narracyjny. Jest to nowy spo-
sób myślenia i – być może – nowy paradygmat, który staje się 
samodzielnym kierunkiem psychologii i znajduje zastosowa-
nie w psychiatrii (por. Bartosz, Straś-Romanowska, 2010, 2011; 
Dorkins, Adshead, 2012). Uznanie diagnoz psychiatrycznych 
za narracje osobiste (subiektywne mity personalne), mogłoby 
zbliżyć prawdę psychologiczną pacjenta do prawdy naukowej 
psychiatry. Kiedy światopogląd naukowy psychiatry dominuje 
nad światopoglądem pacjenta albo jest na usługach władzy, 
rodzi to sytuacje, w których możliwe są pomyłki i nadużycia 
wykraczające poza niedostatki fachowego doświadczenia. 
Znamy przykłady takich sytuacji z praktyki bądź z wiedzy hi-
storycznej.

Diagnozy psychopatologiczne należałoby budować na 
modelu psychologicznym, uwzględniającym subiektywne 
doświadczenia pacjenta, a nie biomedycznym, który traktu-
je zaburzenia statystycznie i anonimowo. W skrajnej wersji 
sprowadza zaburzenia do dysfunkcji szlaków neuronalnych, 
ośrodków mózgowych i sytemu neuroprzekaźników, pomija-

jąc procesy psychiczne „do zera”. W modelu psychologicznym 
narracja osoby zaburzonej, będącej w stanie kryzysu czy obłę-
du, może być analizowana w kontekście narracji zbiorowych: 
mitów społecznych, symboli kulturowych i religijnych. 

W takim podejściu diagnoza psychiatrycz-
na, opisując anormalne zachowanie i funk-
cjonowanie człowieka jako nerwicowe, 
depresyjne czy schizofreniczne dawałoby 
prawo do złożonej interpretacji: 
1) biologicznej (zmiany mózgowe i lecze-

nie farmakologiczne, np. w przypadku 
nasilonych objawów lęku, agresji, bez-
senności, depresji, urojeń, myśli samo-
bójczych), 

2) psychologicznej (zakłócenia w struk-
turze psychicznej, która tworzy się we 
względnej autonomii od podłoża biolo-
gicznego, leczenie psychologiczne), 

3) socjologicznej (zakłócenia w strukturze 
społecznej, transpokoleniowe przekazy 
w rodzinie), 

4) kulturowej (chaos i kryzysy w strukturze 
wzorców i wartości, świecie idei i mitów 
zbiorowych). 

Koncepcja T. Szasza o micie choroby psychicznej, choć 
kontrowersyjna, podważa – jak sądzę – utożsamianie całej dia-
gnostyki psychiatrycznej z działalnością naukową. Tylko część 
tych czynności ma podstawy w naukach przyrodniczych, istot-
na ich część to poznanie o charakterze humanistycznym od-
wołującym się do języka, metafor i symboli. 

Stwierdzenie „on ma schizofrenię” oznacza, że są jakieś 
zmiany w układach neuroprzekaźnikowych (np. dopamino-
wych), które usiłuje skorygować psychiatra w ramach modelu 
biomedycznego, ale oznacza też pewien sposób wyobrażania 
sobie życia, model świata, który rodzi perturbacje w relacji 
z sobą i w kontaktach społecznych. 

Ten drugi składnik może ująć metaforyczny opis, wielo-
znaczny model hipotetyczny, skrót myślowy podminowany 
ukrytymi znaczeniami, wielowątkowa i wielowymiarowa nar-
racja. Na ten aspekt problemu zwrócił uwagę Andrzej Kapusta, 
pisząc o Karlu Jaspersie, że ten wybitny psychiatra-filozof XX 
wieku „wprowadza do psychiatrii język fenomenologii i herme-

wokół diagnozy
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neutyki, który ma pomóc w lepszym opisie doświadczeń pacjen-
tów. Dzięki temu cała generacja psychiatrów starała się uniknąć 
schematycznego zmedykalizowanego języka w próbach zrozu-
mienia doświadczeń pacjentów (np. Binswanger, Boss, Kępiński)” 
(Kapusta, 2012; s. 15). 

Przejścia od modelu biomedycznego do fenomenologii 
i hermeneutyki nie zauważa Łukasz Święcicki, który w swym 
komentarzu do tekstu Szasza pisze, że „musimy sobie uświa-
domić, że w twierdzeniach Szasza nie ma nic oryginalnego” 
(Święcicki, 2012, s.12). Następnie cytuje Gorgiasza z V w. przed 
narodzeniem Chr., który jest autorem sofistycznego nihilizmu 
poznawczego: „Nie ma nic. Gdyby nawet coś było, to byłoby to 
niepoznawalne. Gdyby nawet było poznawalne, to i tak wiedzy 
o tym nie udałoby się przekazać”. 

Tymczasem Szasz nie mówi, że choroby psychiczne nie 
istnieją, tylko, że w myśleniu psychiatrów i w regułach (czy 
w schemacie) działania „zmedykalizowanego społeczeństwa” 
choroba psychiczna bywa używana dla opresywnych działań, 
mimo braku wystarczających dowodów naukowych na okre-
ślenie, czym ona jest. Chodzi o to, że psychiatrzy rezygnują 
z krytycznego myślenia i stają się funkcjonariuszami zmedy-
kalizowanego systemu, w którym „zachowują się jak sędziowie 
i pracownicy służby więziennej, a nie jak lekarze” (Szasz, 2012, s. 8).

Wskutek ekspansji biomedycznego systemu kształcenia 
w psychiatrii coraz częściej pacjenci będą stykać się z poglą-
dem, że model biomedyczny nie jest częścią modelu terapii, 
ale oddaje jej istotę. Pacjenci z racji mechanizmów myślenia 
życzeniowego są podatni na uproszczone koncepcje i wszelkie 
redukcje poznawcze. 

Zawężenie diagnozy i schematu leczenia do modelu bio-
medycznego („mózgowego”) rzutuje na zachowanie pacjen-
tów i na postawy społeczne wobec ludzi chorych. Racjonal-
ne myślenie naukowe w nauce zachodniej zdjęło wprawdzie 
odium z ludzi chorych psychicznie, którym w tradycji przed-
naukowej przypisywano karę za niemoralne postępowanie 
i „grzechy”, ale w wersji uproszczonej uprzedmiotowiło ich, 
a w konsekwencji uzależniło od psychiatrów i od systemu me-
dycznego. Jak podaje Kendall, w roku 2003 w Stanach Zjedno-
czonych „koszt leków przeciwpsychotycznych zrównał się z wy-
nagrodzeniem wszystkich psychiatrów” (Kendall, s. 28). 

Określenie „choroba psychiczna” dla psychiatry funkcjo-
nującego w paradygmacie biomedycznym prowadzi do wy-
boru tej czy innej kuracji biologicznej. Inne oddziaływania 
– pozabiologiczne – pozostają w tle, a nawet sprowadzane 
są do magii: „Po co rozmawiać z chorym, skoro ma urojenia”. 
Urojenia czy natręctwa są wynikiem zaburzeń w układzie tych 
czy innych neuroprzekaźników. W takim modelu są kształce-
ni psychiatrzy i ich codzienna praktyka podąża za przekazem 
tego modelu. Psychoterapia, socjoterapia, arteterapia stają 
się marginesem tego systemu i raczej przedmiotem osobistej 
motywacji psychologów klinicznych czy psychiatrów zaintere-
sowanych psychoterapią, a nie zorganizowanym elementem 
systemu opieki. 

W ciągu ostatniego półwiecza, kiedy leczenie psychia-
tryczne zostało opanowane przez schematy biofarmakolo-
giczne, wykształciło się nowe pokolenie psychiatrów, którzy 
nie widzą problemu diagnozy psychiatrycznej. Uznają za na-
ukowe to, co jest zjawiskiem historycznym, etapem w rozwoju 
nowożytnej psychiatrii.

Psychiatria jest nauką, ale też częścią systemu społeczne-
go i kulturowego. Nie powinniśmy jej idealizować i akcepto-
wać panujących w niej teorii bez krytycznej analizy. Nie działa 
ona ani w naukowej, ani w kulturowej próżni. Podejmując kwe-
stie teoretyczne, porusza aspekty społeczno-prawne, obycza-
jowe, światopoglądowe, etyczne, filozoficzne. 

Psychiatria leży w trudnym położeniu, jako nauka tkwiąca 
jedną nogą w medycynie (badania empiryczne, podstawy bio-
logiczne psychiatrii), a drugą opartą na wiedzy humanistycznej 
(filozofia, antropologia, psychologia, podstawy humanistycz-
ne psychiatrii). Te dwie orientacje mają swoje odbicie w dale-
ko posuniętym dualizmie postrzegania chorób ciała (soma) 
i chorób duszy (psyche). Psychiatria tkwi w dualistycznym „roz-
kroku” między przyczynowym myśleniem odwołującym się do 
biologii i funkcji mózgu, a interpretacją humanistyczną, której 
punktem odniesienia jest psychologiczna wiedza o osobowości, 
świadomości, strukturze „ja”, zdolności rozumienia sytuacji spo-
łecznych, komunikacji opartej na metaforach i symbolach czy 
tożsamości. Interpretacja fenomenologiczna i hermeneutyczna 
problemów psychicznych w kontekście kultury, religii, dominu-
jącego światopoglądu idzie jeszcze dalej.

Jeśli poza normą biologiczną, którą powinien uwzględnić 
psychiatra, jest jeszcze norma psychiczna (emocjonalna, po-
znawcza, rozwojowa), moralno-społeczna (tradycja, obyczaj), 
a także norma kultury (wzorce), to diagnoza psychiatryczna 
(psychoza, zaburzenie) wydaje się być ograniczonym narzę-
dziem opisu zachowania człowieka. Normatywne kategorie 
psychopatologiczne, zwłaszcza w wersji wystandaryzowanej 
i sprowadzanej do pomiaru ilościowego, są zbyt często trakto-
wane jako bezdyskusyjna wyrocznia, a nie pomocnicze narzę-
dzie diagnostyczne.

Dla zachowania konsekwencji, powinniśmy opisywać 
i definiować choroby psychiczne na poziomie psychologii i bu-
dować psychiatrię bardziej na gruncie nauk humanistycznych, 
a nie w ramach modelu przyrodniczo-medycznego, gdyż wie-
dza humanistyczna o człowieku zachowuje ciągłość od wielu 
wieków, a wiedza medyczna odwołująca się do nowoczesnej 
biologii mózgu, neurodiagnostyki, neurofizjologii i psychofar-
makologii to raptem jeden wiek. Podstawowym podejściem 
terapeutycznym w humanistycznym modelu psychiatrii była-
by psychoterapia w połączeniu z psychoedukacją, socjotera-
pią i treningiem interpersonalnym i umiejętności społecznych, 
terapią grupową czy terapią par. Leczenie farmakologiczne, 
stosowane w trudniejszych i przewlekłych przypadkach, pełni-
łoby funkcje pomocnicze. Tymczasem nastawienie biologicz-
ne w diagnostyce i leczeniu zajmuje wyższą rangę i jest fawo-
ryzowane pod wieloma względami. 

wokół diagnozy
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wokół diagnozy

Psychiatria nie może ignorować faktu, że niedługo osób 
z zaburzeniami psychicznymi będzie więcej niż ludzi mieszczą-
cych się w normie zdrowia. Czy wtedy metodą, która poprawi 
wskaźniki zachorowalności, stanie się głosowanie ekspertów 
nad wykreśleniem z listy zaburzeń określonej jednostki cho-
robowej? Może wcześniej jednak warto zatrzymać proces 
„poprawiania” systemów diagnostycznych, które prowadzą do 
mnożenia ilości stanów chorobowych i poszerzania kryteriów 
rozpoznania, w których naturalne przeżycia kryzysowe, jak 
doświadczenie żałoby, staje się okazją do leczenia tabletkami? 

Radykalne refleksje antypsychiatrów w kontekście tego, 
co dzieje się w realnym świecie ze zdrowiem psychicznym 
i sposobami leczenia, mogą być paradoksalnie głosem rozsąd-
ku. Rozsądku, który jest potrzebny psychiatrom, gdyż skłania 
do oszczędnego gospodarowania rozpoznaniami psychia-
trycznymi. Diagnozy bowiem służą niejednokrotnie bardziej 
psychiatrom niż społeczeństwu czy konkretnym osobom prze-
żywającym kryzys. Pełnią one niekiedy funkcję „eksperckiego 
stygmatu”, który zawiera treść oznaczającą z jednej strony na-
zwanie problemu medycznego i psychicznego, ale z drugiej 
strony jest diagnozą-epitetem, wyraża tożsamość negatywną. 
Część takich diagnoz możemy uznać za mit, w który wierzą 
psychiatrzy, bo pasują im one do obrazu świata, w jakim zo-
stali wyedukowani. Skupienie się na twardych danych, jakich 
dostarcza model biologiczny psychiatrii i obiektywne metody 
poznania może tworzyć wrażenie, że jest to esencja prawdy 
o chorobie, ale jest to tylko i aż esencja prawdy o biologii mó-
zgu, której mechaniczne przeniesienie na poziom, na którym 
jest pacjent doznający natręctw, halucynacji czy urojeń, jest 
zabiegiem poznawczo, metodologicznie i moralnie wątpli-
wym. 

Warto w tej dyskusji zwrócić uwagę na fakt, że idee gło-
szone przez „antypsychiatrów” w wersji łagodniejszej znalazły 
sprzymierzeńca nie tylko w nurcie narracyjnym i humanistycz-
no-egzystencjalnym. Moim zdaniem, konstruktywne myślenie 
łączące biologiczne, psychologiczne i społeczne rozumienie 
zaburzeń psychicznych prezentuje psychiatria systemowa. 
Rozwinęła się ona głównie na gruncie systemowej terapii ro-
dzin. W tym podejściu choroba jest rozumiana jako zaburze-
nie systemowe – w rodzinie i społeczeństwie. Psychika i umysł 
pacjenta, np. dziecka, nie jest izolowaną wyspą, którą można 
naprawić w szpitalu, a potem wstawić z powrotem na dawne 
miejsce i tam ona zafunkcjonuje prawidłowo. Jeśli zaburzenie 
psychiczne jest mikrosystemem, który należy do systemu psy-
chicznego jednostki, a dalej należy do systemów wyższego 
rzędu: rodzinnego, społecznego i kulturowego, to szukanie 
jego przyczyn oraz leczenie powinno odwoływać się także do 
tych systemów. Czym są geny przenoszone przez system i jak 
to się odbywa? Ilu psychiatrów w Polsce myśli systemowo, kie-
dy stawia diagnozę dla Komisji ZUS czy dla celów sądowych?

Wychodząc z pozycji kulturowych, diagnoza dawnych 
cywilizacji, że choroba jest karą, jaką zsyłali bogowie na czło-
wieka i że jej leczenie polega na wypędzeniu złego ducha, 
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które polegało na odprawieniu rytuałów, było najlepszym 
możliwym, na jakie było stać starożytnego medyka. Czy nasze 
naukowe podejście jest lepsze i w pełni zastępuję dawne? Czy 
nie jest naszą współczesną opowieścią o „duchach”, które na-
zywamy tajemniczo neurotransmiterami?

Czy powrót do koncepcji egzorcyzmów, które wypędza-
ją złego ducha, w światłym XXI wieku nie jest socjologicznym 
wskaźnikiem potrzeby doświadczenia terapii jako rytuału 
z podtekstem w tle, który wykorzystuje (zapewne) z rozmy-
słem efekt placebo? Dlaczego nauka jest bezradna wobec roli 
tego efektu? Nasz naukowy paradygmat ma więc swoje grani-
ce zastosowania i ograniczone możliwości definiowania, czym 
jest choroba (zło) i czym jest zdrowie (dobro). 

Wiedza o naszym zachowaniu i uwarunkowaniach zdro-
wia psychicznego, jaką dysponujemy, jest dziś znaczna, ale jest 
rozproszona, jak w każdej epoce: jest w laboratoriach nauko-
wych i programach badawczych firm farmaceutycznych, jak 
też w przesądach ludzi, którzy wolą pójść do wróżki, astrologa, 
mistrza zen czy egzorcysty. Wierzą, że tam mają większą szan-
sę porozmawiać otwarcie o tajemnicach duszy i zagadkach 
umysłu niż u psychiatry. Mogą poczuć, że poniżej progu świa-
domości dzieją się ważne pod względem psychologicznym 
sprawy, które – nazywane językiem metafor i symboli – stają 
się bliższe poznawczo i łatwiejsze do zaakceptowania, niż te 
opisywane językiem ICD-10, DSM-IV czy DSM-5, zrozumiałym 
tylko dla psychiatrów. n
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Kiedy, jako psychiatra, otwieram książkę z opisami dia-
gnostycznymi ICD-10 lub DSM-5, aby postawić pacjentowi dia-
gnozę – to nie pamiętam, że ktoś musiał wymyślić, jak ma wy-
glądać stawianie diagnoz i jak ma być skonstruowany system 
diagnostyczny. Kiedy myślę o znaczeniu objawów negatyw-
nych w schizofrenii, jako szczególnie obciążających codzienne 
życie pacjentów, nie pamiętam, że ktoś musiał zwrócić uwagę, 
że to nie tylko ostra psychoza jest problemem w schizofrenii, 
ale także objawy nazwane negatywnymi. Kiedy wiem, że schi-
zofrenia jest chorobą neurorozwojową, przyjmuję to za pew-
nik i nie pamiętam, jak to było ze stworzeniem tej koncepcji. 
Kiedy zbierając wywiad z pacjentem, myślę o schizofrenii jako 
chorobie mózgu i biologicznych czynnikach ryzyka tej choro-
by – nie pamiętam, kto dostarczył listy tych czynników, o które 
mogę zapytać. A potem także wsparł badania na temat psy-
chospołecznych czynników ryzyka zachorowania na nią. Kiedy 
podaję długoterminowo leki przeciwpsychotyczne w schizo-
frenii, nie pamiętam całej historii dyskusji, która dotyczy wpły-
wu ich przewlekłego stosowania, i która aktualnie ma nową 
odsłonę. Po prostu wiem to, co wiem jako psychiatra, jest to 
dla mnie stan zastany, wyuczony, myślę i postępuję w okre-
ślony sposób nie pamiętając, skąd pochodzi moje rozumienie, 
wiedza, którą uważam za własną i postępowanie, którego się 
trzymam. Oczywiście wiem, w której książce to przeczytałem. 
W zielonej albo w brązowo-szaro-białej. Ale kto wymyślił to, co 
jest zawarte w książkach i klasyfikacjach? Na przykład te dwie 
osoby: Nancy Andreasen i Robin M. Murray. W dużej mierze 
myślę to, co powstało w ich umysłach, a więc wraz z rzeszą psy-
chiatrów podzielam ich sposoby myślenia o zaburzeniach psy-
chicznych. Ale co oni sami myślą teraz, po latach, o rezultatach 
swoich pomysłów, drogi zawodowej i osiągnięć badawczych? 
Myślą czasami krytycznie. 

„Co poszło źle” z tymi wszystkimi  
klasyfikacjami i kryteriami diagnostycznymi

Przed powstaniem DSM-III, w psychiatrii amerykańskiej 
dominowało myślenie psychoanalityczne, w którym symp-
tomy miały drugorzędne (jeśli jakiekolwiek) znaczenie, a rze-
telność diagnostyczna we współczesnym rozumieniu stawia-
nia określonych diagnoz nie była sprawą pierwszoplanową.  

Na tym tle powstało psychiatryczne marzenie i spotkała się 
grupa rewolucjonistów [1]. W noc poprzedzającą pierwsze 
spotkanie grupy mającej tworzyć DSM-III, Nancy Andreasen 
i Robert Woodruff rozmawiali o tym, że oboje chcieliby wię-
cej rzetelności w używaniu kryteriów diagnostycznych, jednak 
mówili o tym z poczuciem obawy, ponieważ uważali takie 
podejście za nowatorskie, a nawet awangardowe. Następne-
go dnia, już w trakcie spotkania, wszyscy członkowie zespo-
łu DSM-III zgodzili się, że nowe kryteria powinny być bardziej 
obiektywne, rzetelne i oparte na kryteriach pozwalających na 
postawienie diagnozy. Zdaniem Andreasen mieli oni wrażenie, 
że dokonują „małej rewolucji”. Jednakże nie dokonali małej re-
wolucji, lecz wielkiej, która zmieniła oblicze światowej psychia-
trii. Odmalowana tu rewolucyjna atmosfera i oczekiwania stały 
się podstawą chęci totalnej rewizji DSM-II na rzecz zupełnie 
nowego sposobu konstrukcji DSM-III. „Na naszym pierwszym 
spotkaniu panowała powszechna zgoda, że DSM-II powin-
no być całkowicie zmienione” – powiedziała prof. Andreasen 
o pierwszym spotkaniu Task Force, mającym tworzyć DSM-III. 
Eksperci pragnęli odzyskać związek z psychiatrią angielską 
i kontynentalną, ponieważ jak pisze prof. Andreasen, w wie-
ku XIX i początkach wieku XX psychiatria amerykańska dzieliła 
wiele tradycji i wartości z Europą, jednak w XX wieku wpływ 
myślenia psychoanalitycznego był tak duży, że oderwała się 
ona od tych korzeni. 

Nowe podejście miało być wysoce rzetelne, oparte na 
kryteriach diagnostycznych oraz wsparte wynikami rzetelnych 
badań. Używamy na co dzień wyników tego marzenia w po-
staci obowiązujących systemów klasyfikacyjnych w psychiatrii. 
Cel szczytny, a co więcej, został osiągnięty. Jednak po latach 
doprowadził do wielu nieoczekiwanych rezultatów, które by-
najmniej nie były zamierzone przez twórców rewolucyjnej 
koncepcji DSM-III. 

Według jednej z jego głównych twórczyń, prof. Andreasen [2], 
kryteria diagnostyczne miały być wyrazem najstaranniejszej 
możliwej próby przybliżenia się do celu, a wbrew intencjom 
stały się ostateczną prawdą psychopatologii. Klasyfikacja uzy-
skała totalną władzę, jeśli chodzi o programy nauczania psy-
chiatrii w USA oraz stała się podstawą decyzji administracyj-
nych w dziedzinie zdrowia psychicznego. Ponieważ kryteria 
zawarte w DSM stały się podstawą kształcenia, poprzez to sta-
ły się podstawą wiedzy i sposobu myślenia lekarzy, zarówno 
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praktyków, jak i badaczy. Jak pisze prof. Andreasen, od lekarzy 
oczekuje się obecnie wykucia DSM na pamięć, natomiast nie 
są oni uczeni psychopatologii. Kryteria DSM stały się też pod-
stawą egzaminów specjalizacyjnych. 

Prof. Andreasen zadaje pytanie „Co poszło źle?” i wskazuje, 
że autorzy tej rewolucji nie wiedzieli, że zmieni ona całkowicie 
kształt i praktykę psychiatrii. Kolejne wydania DSM stały się 
bezkrytycznie przyjmowanymi, ostatecznymi wyznacznikami 
w dziedzinie psychopatologii i stawiania diagnozy. Co naj-
ważniejsze, uległ kompletnemu zapomnieniu kluczowy fakt, 
że kryteria diagnostyczne zawierają tylko niektóre charakte-
rystyczne objawy danego zaburzenia, ale nigdy nie było ich 
intencją dokonanie pełnego ich opisu. Miały być „strażnikami” 
diagnozy, zawierając opis minimalnych kryteriów pozwalają-
cych na jej postawienie, a nie pełnym opisem psychopatologii 
i kontekstu zaburzenia. Ma to, jej zdaniem, dehumanizujący 
wpływ na praktykę psychiatrii. Spowodowało postępujący 
upadek nauczania psychopatologii w USA, zaniechanie uważ-
nej oceny klinicznej i dostrzegania kontekstu pojedynczej oso-
by (indywidualnego i społecznego). Ocena w psychiatrii jest 
według DSM oparta o sprawdzenie listy symptomów, a DSM 
zniechęca jej zdaniem klinicystę, aby poznawał pacjenta, w za-
mian forsując formalne podejście oparte na sprawdzaniu listy 
symptomów. 

Zarysowane tu zagadnienia zostały szerzej omówione 
w sprawozdaniu z pobytu prof. Nancy Andreasen w Polsce [3] 
oraz w pracy skierowanej do czasopisma „Psychiatria po Dy-
plomie” [4] (2017). W związku z tym chciałbym przedstawić 
poniżej kolejną krytyczną auto-refleksję, opublikowaną przez 
jednego z najważniejszych badaczy schizofrenii, prof. Robi-
na Murray’a, któremu (równolegle z Danielem Weinergerem) 
zawdzięczamy neurozwojową koncepcję schizofrenii i autora 
niezliczonych badań dotyczących tej choroby i jej czynników 
ryzyka. 

Przez 20 lat nie doceniałem znaczenia 
czynników psychospołecznych w schizofrenii

Prof. Robin Murray pisze, że sam się sobie dziwi, że w latach 
1970-1990 nie doceniał znaczenia czynników psychospołecz-
nych jako czynników rozwoju schizofrenii, skoro psychiatria 

społeczna dominowała w tym czasie w Instytucie Psychiatrii 
w Londynie. A jednak – aż do lat 90. dominujący pogląd, któ-
rego wyznawcą był także prof. Murray mówił, że schizofrenia 
to choroba mózgu, na którą wpływ mają aberracje genów ko-
dujących procesy rozwoju mózgu oraz czynniki uszkadzające 
rozwijający się mózg we wczesnych stadiach jego powstawa-
nia. Nie zmieniła tego poglądu praca Birleya i Browna poka-
zująca wpływ niekorzystnych wydarzeń życiowych na nawroty 
schizofrenii (1970). Dopiero w ostatnich dwóch dekadach na-
stąpiła zasadnicza zmiana jego poglądów. Jak pisze sam prof. 
Murray: „This has been a big shift for me!”. Prace pokazujące 
wyższą zapadalność na schizofrenię w populacji osób migrują-
cych do Wielkiej Brytanii z Karaibów (African-Carribbean) jasno 
mówiły, że po wykluczeniu czynników genetycznych i innych 
przyczyn biologicznych, na wyższą zapadalność na schizofre-
nię mają wpływ takie elementy środowiskowe jak migracja, 
izolacja społeczna i dyskryminacja. Stopniowo stało się jasne, 
że zachorowaniu na schizofrenię sprzyjają rożnego rodzaju 
nadużycia w wieku dziecięcym, urbanizacja, migracje i nieko-
rzystne wydarzenia życiowe – a nie wyłącznie geny i czynniki 
ściśle biologiczne. Prof. Murray wspomina dwa wykłady; jeden 
wygłoszony w 1992, a drugi przed kilkoma laty. W pierwszym 
argumentował przeciwko znaczeniu czynników społecznych 
dla rozwoju schizofrenii, w drugim argumentował za ich zna-
czeniem – co wzbudziło reakcję zdziwienia u słuchacza pamię-
tającego poprzedni wykład. Sam przyznaje: moje z góry za-
łożone opinie sprawiły, że byłem kompletnie ślepy na wpływ 
czynników pochodzących z otoczenia społecznego na rozwój 
schizofrenii – ale dane naukowe, publikacje szeregu autorów, 
w tym Jima van Os’a spowodowały, że zmieniłem swój pogląd. 
Prof. Murray pisze: astma może być widziana jako choroba 
płuc, ale jej wystąpieniu mogą sprzyjać niekorzystne czynniki 
środowiskowe, jak toksyny i zanieczyszczenia oraz alergeny. 
Tak jak płuca „przerabiają” powietrze, tak mózg przetwarza 
bodźce środowiskowe, a jego zdrowe funkcje mogą być uszka-
dzane przez czynniki szkodliwe w otoczeniu społecznym, za-
równo w dzieciństwie i w późniejszych okresach życia.

Drugi błąd, o którym pisze prof. Murray, dotyczy leczenia 
przeciwpsychotycznego w schizofrenii. Rozpoczyna on ten te-
mat od przytoczenia wyników badań z użyciem PET, które mó-
wią, że ostatecznym wspólnym mechanizmem leżącym u pod-
łoża psychozy jest nadmierna synteza dopaminy w neuronach 

This has been a big shift for me!

wokół diagnozy
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prestynaptycznych. Dodaje, że większość czynników środowi-
skowych mających znaczenie dla wystąpienia schizofrenii, to 
czynniki nasilające dysregulację dopaminy. A więc – problem 
leży w neuronach presynaptycznych. Natomiast leczenie far-
makologiczne nie jest skierowane na nadmierną produkcję 
dopaminy, ale na blokadę post-synaptycznych receptorów 
D2. Powstaje więc pytanie: czy można je blokować w sposób 
przewlekły i ciągły, nie powodując zmian w receptorach D2? 
Pytanie to zadał już w 1976 r. David Marsden i w kolejnych 
latach odpowiedział na nie, że następuje supersensytyzacja, 
nadwrażliwość tych receptorów. Czyli, że takie przewlekłe 
blokowanie tych receptorów nie pozostaje bez wpływu na ich 
gęstość i wrażliwość. Jak pisze prof. Murray: to smutne, że nie 
zwróciłem należytej uwagi na te publikacje. Analogiczne dane 
z badań na zwierzętach pokazywały, że stopniowemu obni-
żeniu skuteczności działania leków przeciwpsychotycznych 
w czasie ich przewlekłego podawania towarzyszy zwiększenie 
gęstości post-synaptycznych receptorów D2. W 1978 r. kana-
dyjski psychiatra Chouinard zwrócił uwagę, że stosowanie 
leków przeciwpsychotycznych może prowadzić do nadwraż-
liwości systemu regulującego funkcje motoryczne i w kon-
sekwencji do późnych dyskinez oraz opisał „wywołane przez 
leki nawroty” związane z późnymi dyskinezami po długotrwa-
łym stosowaniu dużych dawek klasycznych neuroleptyków.  
Kolejni badacze, jak W.T. Carpenter oraz J. Moncrieff, wskazali 
na następujące zjawisko – długoterminowe podawanie leków 
przeciwpsychotycznych może prowadzić do większego ryzyka 
nawrotu psychozy po ich odstawieniu, takiego, które jest nawet  
wyższe, niż wynikałoby to z naturalnego przebiegu choroby.

W związku z tym prof. Murray podnosi kwestię leczenia 
farmakologicznego schizofrenii w następującym kontekście: 
mówimy o dysfunkcji pre-synaptycznych neuronów dopami-
nowych i o leczeniu powodującym nadwrażliwość recepto-
rów post-synaptycznych. Pisze, że nie ma wątpliwości, że leki 
przeciwpsychotyczne są wskazane w terapii ostrego epizodu 
psychotycznego, ale zadaje pytanie, czy musimy je stosować 
przewlekle? Podsumowuje, że zarówno on sam, jak i więk-
szość badaczy ignorowała przez lata to ważne pytanie. Tych 
kwestii dotyczy ważna praca opublikowana przez prof. Mur-
ray’a i współpracowników w Britisch Journal of Psychiatry 
w 2016 roku [6].

Niejako w pokrewnym temacie pozostaje kwestia zi-
gnorowania ważnej uwagi Dawida Marsdena do pracy Eve 
Johnstone i wsp., która jako pierwsza wykazała powiększenie 
przestrzeni płynowych i komór bocznych u osób leczonych 
z powodu schizofrenii. Ta przełomowa praca opublikowana 
w 1976 r. w Lancecie otworzyła cały kierunek badań neuro-
obrazowych w schizofrenii. Jednak w tym samym roku Mars-
den wskazał, że atrofia mózgu może być wynikiem przewle-
kłego podawania neuroleptyków, co prof. Murray ignorował 
aż do roku 2008, poszukując konsekwentnie przyczyn progre-
sywnych zmian w mózgach osób ze schizofrenią. Jak pisze, dziś 
wiemy, że przyczyn takich zmian może być wiele, mogą one 
wynikać z cukrzycy, używania marihuany czy nadciśnienia, ale 
także z długoterminowego używania leków przeciwpsycho-
tycznych.

Podsumowując swoje rozważania prof. Murray pisze, że 
przewiduje rychły koniec koncepcji schizofrenii i przejście 

tego terminu do historii – jej podział na konkretne, odrębne 
jednostki – np. przypadki spowodowane czynnikami gene-
tycznymi, substancjami psychoaktywnymi, niekorzystnymi 
wydarzeniami życiowymi itd.

Czasem trzeba pomyśleć, czasem trzeba 
poczytać ze zrozumieniem…

Te dwie auto-krytyczne publikacje ujmują kwestie pracy 
klinicznej i badawczej w dwóch kontekstach. W tym pierw-
szym, autorzy DSM-III dostrzegali niewątpliwe wady istniejącej 
w tamtym czasie w psychiatrii amerykańskiej sytuacji, chcieli ją 
zmienić, a nawet zrewolucjonizować. Udało się, ale skutki były 
nieoczekiwane. Rewolucja się owszem powiodła, ale doprowa-
dziła do rezultatów, przed którymi prof. Andreasen ostrzega, 
chciałaby je odwrócić, nie są zgodne z zamierzeniami, wolała-
by, aby nie były takie, jakie w praktyce są. Czy mogła przewi-
dzieć skutki tych działań? Zapewne nie. Czy mogła, dokonując 
rewolucji, uwzględnić także dotychczasowy dorobek innych 
nurtów psychiatrii i osób o odmiennych sposobach myślenia. 
Zapewne tak. 

Prof. Murray pisze w nieco innym, ale i w pewien sposób 
zbliżonym kontekście. Pisze – widziałem, czytałem, miałem te 
publikacje przed nosem – ale byłem tak przekonany do swoje-
go sposobu myślenia i do własnych koncepcji, że byłem ślepy 
na treści w nich zawarte, podążałem za dominującym nurtem, 
który nazywa nawet w swojej pracy ortodoksją. 

Obu tym osobom, prof. Nancy Andreasen i prof. Robinowi 
Murray’owi należy się głęboki szacunek, zarówno za ich doko-
nania badawcze i zawodowe, jak i za postawę auto-refleksji. 
Jaka nauka może płynąć z obu tych publikacji? Wydaje mi się, 
że taka, jaką zawarłem w podtytule podsumowującej części tej 
pracy: „czasem trzeba pomyśleć, czasem trzeba poczytać ze 
zrozumieniem…”. Jeśli coś wiesz, to się zastanów, a jeśli wiesz 
coś na pewno, to zastanów się dwa razy. Jeśli czytasz coś, 
z czym się nie zgadzasz, nie bądź ślepy na argumenty auto-
ra, bo może mieć jednak coś ważnego do powiedzenia. A jeśli 
robisz rewolucje, unikaj jednostronności i przekonania o swo-
jej wyłącznej racji. To, co widzimy jako najbardziej oczywistą 
i codzienną rzeczywistość psychiatrii, w której pracujemy, jest 
przedstawieniem, co do którego perfekcji sami scenarzyści 
mają wiele wątpliwości. n
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Klasyfikacje diagnostyczne  
i diagnoza w psychiatrii.

Pewna ręka czy ślepy miecz?
Tomasz Szafrański

wokół diagnozy - komentarze

Czytając kolejne teksty, krytykujące obecnie stosowane 
w psychiatrii klasyfikacje diagnostyczne, zgadzam się z wieloma 
zarzutami, które się w nich pojawiają. Jednakże czasem zastana-
wiam się, czy ta rytualna krytyka DSM czy ICD nie przypomina 
trochę „bicia piany” i nie odbywa się w oderwaniu od klinicznej 
rzeczywistości? Wprawdzie trudno stawiać taki zarzut w przypad-
ku Nancy Andreasen, ale przypomina mi się dyskusja, w której 
jeden z biorących w niej udział psychiatrów zgryźliwie zauważył, 
że jego zdaniem największymi krytykami klasyfikacji diagno-
stycznych są osoby, które nigdy ich w całości nie przeczytały, 
i które często krytykując klasyfikacje robią to tak, jakby nie do 
końca wiedziały, do czego klasyfikacje służą, a do czego służyć 
nie powinny, a już najostrzejsza krytyka podchodzi od tych, któ-
rzy w ogóle nie zajmują się leczeniem chorych. Innymi słowy: O! 
Rękę karaj, nie ślepy miecz! Rzeczywiście sądzę, że chociaż kry-
tyka obecnych klasyfikacji w psychiatrii jest w wielu punktach 
zasadna, to jednak aktualne klasyfikacje stanowią wynik rozsąd-
nego kompromisu, wypadkową pomiędzy naszą obecną wiedzą 

1.  Zastanawiałem się, jak 
te teksty ułożyć i w końcu 
okazało się, że wcale nie 

trzeba było kombinować, 
bo doskonale sprawdza 
się klucz alfabetyczny…

Przeglądając poprzednie numery naszego kwartalnika łatwo zauważyć, że jednym 
z naszych lejtmotywów jest kryzys psychiatrii. W tym numerze powraca on w tek-
stach napisanych przez Zenona Waldemara Dudka i Sławomira Murawca. Czytając 

je, zdałem sobie sprawę, że choć zwracają uwagę na różne niepokojące zjawiska,  
to jednak w kontekście „kryzysu” ich wymowa jest dla mnie pozytywna i otwierają-
ca. Budzi nadzieję. Bo przecież jak inaczej może dokonywać się rozwój jakiejkolwiek 

dziedziny wiedzy, jeśli nie przez kryzysy? Jeśli nie przez ciągłą refleksję nad tym,  
co jest stanem obecnym, i co w nim jest dobre? Jeśli nie poprzez ciągłe  

kwestionowanie i weryfikowanie zastanych teorii i dogmatów?

i niewiedzą o przyczynach i leczeniu różnych 
zaburzeń psychicznych. Jak każde narzędzie, 
klasyfikacje mają swoje ograniczenia. Jednak 
uzasadnieniem ich stosowania jest przede 
wszystkim kliniczna użyteczność. Czy mamy 
dla niej obecnie inną, sensowną, sprawdzo-
ną, powszechną i faktycznie równie użytecz-
ną alternatywę? Bo jeśli nie, to powinniśmy, 
może bardziej uważnie i ostrożnie, ale sto-
sować takie narzędzia, jakimi dysponujemy.

Na kolejnych stronach Psychiatry znaj-
dziecie refleksje, o których napisanie popro-
siłem znamienitych klinicystów psychiatrów, 
psychologów i filozofa1. Mam nadzieję, że ich 
lektura ukazująca różne konteksty i punkty 
widzenia dotyczące diagnostyki psychia-
trycznej będzie interesująca i inspirująca. n
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myśli nad 
poszukiwaniem 

trafnych 
rozpoznań

Jacek Bomba

Problem braku jednego paradygmatu psychiatrii i zróżnico-
wanych tożsamości psychiatrów nie jest więc nowy. Już w tym 
wieku zajmował się nim XL Zjazd Naukowy Psychiatrów w Kra-
kowie w 2001 roku i XLIII Zjazd Naukowy Psychiatrów w 2010 
roku w Poznaniu. Z toczonych w Polsce debat trudno byłoby 
wyciągnąć wniosek o gorącej potrzebie ujednolicenia myślenia. 
Przeciwnie, atmosfera dyskusji pozwala mniemać, że spolaryzo-
wanie kierunków poszukiwań istoty zaburzeń psychicznych i ich 
skutecznego leczenia jest cenione. 

Sesja w Poznaniu inspirowana była, do pewnego stopnia, 
tekstem Heinza Katschniga5. Jego zdaniem kierunek rozwoju 
opieki nad zdrowiem psychicznym we współczesnym świecie, 
rozkwit nowych „zawodów mających zastosowanie” w tej opiece 
oraz zainteresowania psychiatrii naukowej, alarmowały o głębo-
ką refleksję nad istotą psychiatrii. 

Nancy Andreasen, która zainspirowała Sławomira Murawca, 
wpisuje się w ruch niezadowolenia z ostatniej wersji DSM. Cho-
ciaż już w latach dziewięćdziesiątych, w Krakowie, była krytyczna 
wobec konceptualizacji zaburzeń z grupy schizofrenii przyjętych 
przez opracowujący DSM Task Force APP6.

To krótkie spojrzenie w przeszłość miało na celu zwrócenie 
uwagi na, powracający w sytuacjach odczuwanego kryzysu toż-
samości psychiatrów, zwrot ku integracji. Składają się na ten ruch 
próby budowania porozumienia między tymi, którzy poszukują 
rozwiązań tajemnic dysfunkcji psychicznych w ciele, a tymi, któ-
rzy tego samego szukają w interakcjach między ludźmi. Nieza-
leżnie od tego, czy próby tyczą powiązania degeneracji nerwów 
i niesprawiedliwości społecznej, czy też wpływu więzi z matką 
i genów na wczesny rozwój mózgu. Niepowodzenia tych starań, 
jak mi się wydaje, wiążą się ze zmianami semantycznych treści 
słów jednego konstruktu po zmianie kontekstu, jakie powoduje 
wprowadzenie pojęć z drugiego. Mam przy tym nadzieję, że pró-
by nie zostaną zaniechane. Chociaż niewątpliwa złożoność mó-
zgu i umysłu oraz wielość czynników różnej natury, których inte-
rakcje warunkują rozwój psychiczny i jego zaburzenia, stanowią 
poważną przeszkodę na drodze do naukowej weryfikacji hipotez.

Przypuszczam, że obecny kryzys, zwłaszcza ten jego wy-
raz, który polega na kwestionowaniu zasadności klasyfikacji za-
burzeń psychicznych, ma jeszcze inną, niż poprzednie kryzysy, 

Cieszy, że psychiatrzy są nadal żar-
liwie zainteresowani teoretycznymi 

podstawami swojej klinicznej pracy. 
Może to świadczyć o żywotności 

dyscypliny. Spojrzenie historyczne 
odsłania, że niemal przez cały swój, 

niezbyt długi, żywot, psychiatria 
wykazywała cechy rozszczepienia. 

Poszukiwała swoich podstaw  
w naukach biologicznych, bądź  
w naukach psychospołecznych. 

Nie była w tym rozdarciu odosob-
niona, a dzieliła rozterki medycyny, 
której jest częścią. Niepokój wobec 

oddalających się od siebie szkół my-
ślenia w psychiatrii wyrażał w Polsce 

już w latach trzydziestych  
Jakub Frostig2. Kazimierz Jankowski,  

inspirowany antypsychiatrią,  
w drugiej połowie ubiegłego wieku 

podkreślał, a może nawet pogłę-
bił ten podział3. Antoni Kępiński4, 

wręcz przeciwnie, starał się zbliżyć 
biologiczne i humanistyczne teore-

tyczne podstawy psychiatrii.  

Niepowodzenia tych starań, jak mi 
się wydaje, wiążą się ze zmianami 
semantycznych treści słów jedne-
go konstruktu po zmianie kontek-
stu, jakie powoduje wprowadzenie 
pojęć z drugiego. 
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przyczynę. Upatruję ją w zagubieniu indywidualnego charakteru 
relacji pacjenta i lekarza (lub innego profesjonalisty opieki nad 
zdrowiem psychicznym). Standaryzacja i algorytmizacja postę-
powania, w połączeniu z wymogiem obiektywności znaczników 
ujętych w klasyfikacji zaburzeń, odsuwają poza obszar działania 
psychiatry myślenie o pacjencie jako człowieku (w opozycji do 
przypadku chorobowego), dostrzeganie złożoności jego zacho-
wań i przeżyć (w opozycji do stwierdzenia obecności bądź nie-
obecności wymaganych w opisie klasyfikacyjnym objawów). 
Przez kratki kategorii diagnostycznych można dostrzec zgodność 
lub niezgodność tego, co dostrzega się u pacjenta, z kryteriami 
systemu klasyfikacyjnego, po czym wdrożyć, bądź nie, algorytm 
postępowania. Można w konsekwencji wystawić płatnikowi  
rachunek za usługę medyczną. Taki ogląd pacjenta wymaga jed-
nak odrzucenia wszystkiego tego, co składa się na jego indywidu-
alną swoistość. Metaforycznie ujmuje się to jako niedostrzeganie  
człowieka poza kratkami systemu. Psychopatologia opisowa, 
za którą tęskni Nancy Andreasen, czy psychopatologia psycho-
dynamiczna, także nie są wolne od możliwości dopasowywania 
pacjenta do wymogów idei przyświecającej postępowaniu psy-
chiatry, który się nimi posługuje. Według moich zapisów pa-
mięciowych takie ryzyko, chociaż obecne, jest nieporównanie 
mniejsze niż przy posługiwaniu się obowiązującymi systemami 
diagnozy. Ateoretyczność jest, w zamierzeniu, ich silną stroną. 
Spowodowała nieprzewidywane utrwalenie dawnych teorii no-
zologii przyozdobionych nowymi nazwami.

Wydaje mi się, że problemy wynikające z dążenia do stan-
daryzacji i obiektywizacji dotyczą całej medycyny. Obiektywizm 
i standaryzowana powtarzalność postępowania mają solidne 
podstawy w kulcie, jakim cieszą się nauki przyrodnicze. Mam jed-
nak wątpliwości, co do posługiwania się wzorami wyprowadzony-
mi z wymogów stawianych empirycznym badaniom naukowym 
wszędzie tam, gdzie ze względu na złożoność układów, redukcja, 
możliwa w doświadczeniu przyrodniczym, nie jest możliwa bez 
zniekształcenia przedmiotu oddziaływania. Konsekwencje są bo-
wiem katastrofalne. Dla celów badania można mnożyć kategorie 
diagnostyczne i tworzyć między nimi nowe granice, zależnie od 
kolejnych wyników badań empirycznych. Nie wiem, jak inne dys-
cypliny medyczne rozwiązują problem empirycznego zakwestio-
nowania jednorodności chorób opisanych w przeszłości. Obser-

2. Frostig J, Psychiatrja. Wydaw-
nictwo Ossolińskich, Lwów 
1933.

3. Jankowski K, Od psychiatrii bio-
logicznej do humanistycznej, 
PIW, Warszawa 1975.

4. Kępiński A, Podstawowe zagad-
nienia współczesnej psychiatrii. 
PZWL, Warszawa 1978.

5. Katschnig H, Czy psychiatrzy są 
gatunkiem zagrożonym? Obser-
wacje dotyczące wewnętrznych 
i zewnętrznych wyzwań stoją-
cych przed naszym zawodem. 
Postępy Psychiatrii i Neurologii 
2010; 19(2): 89-114. Bomba J. 
Nowy profesjonalizm psychia-
trów? Postępy Psychiatrii i Neu-
rologii 2010; 19(4): 340–341.

6. Andreasen NC, Schizofre-
nia: aktualne koncepcje i ich 
perspektywy rozwojowe.  
W: J. Bomba, B. de Barbaro (red.) 
Psychiatria amerykańska lat 
dziewięćdziesiątych. Collegium 
Medicum UJ, Kraków 1995, 125-
133.

wuję, że psychiatria, jak dotychczas, nie ma 
na tym polu sukcesów. 

Wiemy, jak trudne są zmiany wyuczo-
nych wzorów myślenia. Jak trudno jest psy-
chiatrom zmienić przekonanie o chorobie 
psychicznej, takiej jaką opisano w połowie 
dziewiętnastego wieku, chociaż wyniki ba-
dań mówią o tym, że dla przykładu schizo-
frenii nie towarzyszą ani jednakowe wzory 
wyposażenia genetycznego, ani takie same 
wzory relacji rodzinnych, ani takie same 
infekcje wirusowe, ani nawet identyczne 
wzory objawów i przebiegu. Wysiłek zmiany 
myślenia jest może nawet nieekonomiczny, 
skoro za tą nową wiedzą nie idzie zróżnico-
wanie postępowania terapeutycznego? 

Mam ufność w stałej uwadze psychia-
trów zwracającej się ku teoretycznym pod-
stawom praktyki zapobiegania zaburze-
niom psychicznym, leczenia tych, u których 
wystąpiły i rehabilitacji tych, u których utrzy-
mują się lub powodują dysfunkcje. Klasyfi-
kacje mogą być w tych staraniach pomocne. 
Namysł nad teoretycznymi podstawami psy-
chiatrii pozwala pamiętać o przybliżonym, 
raz bardziej, raz mniej, obrazie złożonej rze-
czywistości. n

Wiemy, jak trudne  
są zmiany wyuczonych 
wzorów myślenia.

Wysiłek zmiany myślenia jest może 
nawet nieekonomiczny, skoro za tą 
nową wiedzą nie idzie zróżnicowa-
nie postępowania terapeutycznego?
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To, co dobre dla  
lekarza, nie musi być
dobre dla pacjenta
Janusz Chojnowski

A właśnie o doniosłych i niezamierzo-
nych konsekwencjach wprowadzenia kla-
syfikacji DSM III pisze i mówi pani profesor 
Nancy Andreasen.

Byłem i ja, podobnie jak niemała liczba 
psychiatrów z Polski i krajów ościennych, 
słuchaczem jej warszawskiego wykładu. 
Miejsce konferencji było dla mnie dość sym-
boliczne. Teatr „Buffo”. Trochę duszna sala, 
do której wcześniej chodziliśmy się zabawić 
na wieczornych przedstawieniach w ramach 
konferencji urządzanych w pobliskim hotelu 
klasy biznesowej w trakcie konferencji w sty-
lu „Big Pharma”. Tym razem było na poważ-
nie. Okna biznesowego hotelu wydawały 
się spoglądać na pełen pozytywnej energii 
tłum pod teatrem „Buffo” z wyniosłą obojęt-
nością. Chyba nie bez pewnej wzajemności, 
przynajmniej jeśli o mnie chodzi. 

Już dość dawno, gdy myślałem o kla-
syfikacjach zaburzeń psychicznych, o nie-

Redaktor Naczelny zwrócił się do 
mnie, skromnego wyrobnika na nie-

zbyt urodzajnej psychiatrycznej niwie, 
o napisanie komentarza. Próbowałem 

dowiedzieć się, co mogło nim kiero-
wać. Wyjaśnił mi, że potrzebuje głosu 

takiego właśnie skromnego wyrobnika. 
Małomiasteczkowi, zaściankowi Angli-
cy mogli wyprowadzić swój kraj (wraz 
z innymi składowymi Zjednoczonego 

Królestwa) z Unii Europejskiej, mogę i ja 
coś napisać. Konsekwencje z pewnością 

nie będą równie doniosłe.

Już dość dawno, gdy myślałem o klasyfika-
cjach zaburzeń psychicznych, o nierzadko go-

rących sporach, które wywoływały, wywołują i 
pewnie nadal będą wywoływać, powstała w moim 

umyśle analogia do autostrad i barów fast-food.

rzadko gorących sporach, które wywoływały, wywołują i pewnie 
nadal będą wywoływać, powstała w moim umyśle analogia do 
autostrad i barów fast-food. One też, gdy pojawiły się najpierw 
za oceanem, a potem gdy dotarły i do nas, wszędzie początko-
wo budziły wielkie emocje i kontrowersje. Potem spowszedniały 
i wszyscy z nich korzystają, choć jedni częściej, zaś inni rzadziej. 
Zarówno klasyfikacje zaburzeń psychicznych, jak i autostrady, 
a także bary szybkiej obsługi służą do obsługiwania dużej ilości 
ludzi w jak najkrótszym czasie. Są dobrze pomyślane. Zaspoka-
jają znaczącą ilość potrzeb swoich użytkowników. Po pewnym 
czasie orientujemy się, że jednak nie wszystkie. Tak, jak z każdej 
autostrady trzeba gdzieś w końcu zjechać, tak w psychiatrii po 
wstępnym zakwalifikowaniu pacjenta do określonej kategorii, 
dość szybko dociera się do tego, co w chorym indywidualne. 
Bywa też, choć na szczęście rzadziej, że proces diagnostyczny jest 
długotrwały, wymaga długiej, wieloletniej obserwacji, która staje 
się obserwacją wzajemną i poznajemy chorego jako osobę lepiej, 
niż rozpoznajemy kategorię diagnostyczną jego „zaburzenia”.

Nie tak dawno pewna była pacjentka przyszła do mnie tyl-
ko po to, by mi naubliżać i zanegować rozpoznanie osobowości 
histrionicznej, gdyż gdzie indziej rozpoznano u niej zaburzenie 
lękowe. Oczywiście, że trafność tego drugiego rozpoznania nie 
budzi moich zastrzeżeń, bo odpowiednia diagnoza i właściwie 
dobrane leczenie potrafią zdziałać cuda. Jako jej lekarz wcześniej 
czułem się raczej bezsilny i chyba popadłem w „nihilizm diagno-
styczno-terapeutyczny”, gdy zaleciłem jej spędzenie Bożego Na-
rodzenia z rodziną w domu zamiast w szpitalu i dopiąłem swego.

Wracając do głównego nurtu, ktoś mógłby powiedzieć (po-
siłkując się choćby powyżej przytoczonym przykładem), że do 
sprawnego leczenia psychofarmakologicznego nie potrzebuje 
niczego więcej, niż umiejscowienia chorego w określonych punk-
tach określonych skal i kategorii diagnostycznych. Każdy jednak, 
kto trochę w psychiatrii popracował, z pewnością zauważył, że 
zdarza się czasem, iż to samo rozpoznanie, bardzo podobną po-
zycję na skalach mierzących nasilenie objawów, bardzo podobne 
leczenie farmakologiczne, otrzymują pacjenci wymagający dia-
metralnie odmiennego ułożenia relacji. Czy to oznacza, że któryś 
z nich leczony jest niewłaściwie? Nie. O ile dostrzegamy, czym się 
miedzy sobą różnią.

wokół diagnozy - komentarze
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Już dość dawno, gdy myślałem o klasyfika-
cjach zaburzeń psychicznych, o nierzadko go-

rących sporach, które wywoływały, wywołują i 
pewnie nadal będą wywoływać, powstała w moim 

umyśle analogia do autostrad i barów fast-food.
U prowincjonalnego lekarza praktyka, 
jakim jestem, spory o porządek klasyfika-
cyjny nie wywołują gorących namiętności, 
ale budzą zainteresowanie, gdyż wyzna-
czają kierunki i trendy, które wpływają na 
losy całej rzeszy pacjentów.

Warto pytać pacjentów, jak chcą być tak traktowani. Psy-
chiatria oparta na DSM jak na „psychiatrycznej Biblii” przyniosła 
nam słowa: compliance (bynajmniej nie oznacza ono współpra-
cy, można sprawdzić w słowniku) i adherence (bez sprawdzania 
w słowniku mam skojarzenie z klejeniem się, ja nie lubię jak pa-
cjenci się do mnie przyklejają; sprawdziłem – przyczepność, jesz-
cze bardziej nie lubię, jak się do mnie przyczepiają). Obawiam się, 
że te słówka nie podobają się także pacjentom.

Przed chwilą, zanim zacząłem odrabiać tę pańszczyznę (nikt 
mi nie dostarcza „Psychiatry” – muszę zapracować na egzem-
plarz autorski), odpowiedziałem na maila od pewnej bardzo ma-
łomównej, mówiąc miedzy nami niemal mustystycznej pacjentki 
z rozpoznaniem schizofrenii, która, jak się okazuje, potrafi bardzo 
ładnie o sobie pisać. Spytała mnie, czy nie będę się na nią zło-
ścić, gdy spróbuje pójść do pracy, na co ją namówiłem, nie biorąc 
leków. Co miałem odpowiedzieć wiedząc, że potrafiła skończyć 
studia biorąc leki „w szkocka kratkę”? Ta pacjentka dość krótko 
poruszała się po „psychiatrycznej autostradzie”. Okazało się, że 
trasa wyznaczona dla większości pacjentów nie całkiem odpo-
wiada temu, skąd i dokąd ona zmierza w swej walce z chorobą. 

U prowincjonalnego lekarza praktyka, jakim jestem, spory 
o porządek klasyfikacyjny nie wywołują gorących namiętności, 
ale budzą zainteresowanie, gdyż wyznaczają kierunki i trendy, 
które wpływają na losy całej rzeszy pacjentów. Pewne rozpozna-
nia stają się bardziej modne, niż inne; pewne kombinacje liter 
i cyfr otwierają więcej drzwi, inne mniej. Na przykład: F31 to dużo, 
a F25 bardzo mało. Znacznie mniej, niż F20.

Z kolei fragment artykułu doktora Murawca w części poświę-
conej profesorowi Murray’owi przypomniał mi o pewnym ważnym 
epizodzie z mojego życia. Mam słabość do blondynek. Moje córki 
to blondynki. Dobrze o tej słabości wiedzą. Otóż dawno temu, 
gdy wracałem pociągiem z pewnej konferencji psychiatrycznej, 
do przedziału, w którym cieszyłem się własnym towarzystwem, 
weszła całkiem atrakcyjna blondynka. Wywiązała się rozmowa, 
w której szybko popełniłem kardynalny błąd. Powiedziałem, że 
z zawodu jestem psychiatrą. Moja rozmówczyni słysząc to skrzy-
wiła usta jakby przełknęła coś kwaśnego i zaczęła bez ładu mówić 
o tym, że psychiatrzy dają ludziom jakieś straszne psychotropy, 
otumaniają ich… i tak dalej. Mając świeżo w pamięci wykład, 

w którym mowa była o mechanizmach 
działania leków przeciwpsychotycznych, 
przystąpiłem do kontrataku, tłumacząc tej 
pani, że nic skuteczniejszego w leczeniu 
psychoz, niż leki blokujące postsynaptycz-
ne receptory dopaminowe dotychczas nie 
wynaleziono; że można te leki stosować ła-
godnie i wtedy wcale, albo prawie wcale nie 
otumaniają. Wyjaśniałem, że problem leży 
czasem w tym, że w szpitalach brakuje łóżek, 
jest duże zagęszczenie chorych i psychiatrzy 
z konieczności stosują wtedy wyższe dawki 
tych leków. 

Gdy blondynka wydała mi się już tro-
chę obłaskawiona, nagle w mojej głowie 
powstało skojarzenie dwóch usłyszanych 
wykładów – na temat stygmatyzacji osób 
chorych psychicznie i na temat polekowej 
nadwrażliwości receptora dopaminowego. 
W jednej chwili stało się dla mnie jasne, że 
podając chorym zbyt duże dawki leków 
stygmatyzujemy ich mózgi. Potem, po-
śpiesznie leczeni, pośpiesznie wypisywani 
pacjenci odstawiają leki i… szybko docho-
dzi do nawrotów choroby. Ale z punktu wi-
dzenia dyrektora szpitala pełne obłożenie 
oddziału to nic złego. Politycy, ba, nawet ro-
dziny chorych nie dowierzają, że można ina-
czej. W końcu przecież to są choroby, w któ-
rych leki trzeba przyjmować całe życie i nie 
wolno ich odstawiać… Blondynka sobie 
poszła, a myśl o stygmatyzacji mózgu zbyt 
wysoką dawką leku nie dawała mi spokoju 
i ze mną pozostała. n

wokół diagnozy - komentarze
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O DSM-5  
spektrum schizofrenii  
kilka uwag entuzjasty
Andrzej Czernikiewicz

DSM-5 to owoc 14-letniej pracy eks-
pertów APA, podzielonych na wiele „grup 
zadaniowych” (task forces) – każda z nich 
opracowała odrębną, dystynktywną gru-
pę diagnostyczną . Co pozostało z DSM-IV 
w DSM-5 – na pewno bardzo wiele. Nadal 
więc mamy diagnozę opartą na specyficz-
nych, dobrze zdefiniowanych objawach, po-
stawa twórców DSM-5 jest nadal ateoretycz-
na, nadal są zachowane kryteria włączające 
i, nieco rzadziej, wyłączające. Wcześniejsze 
założenia DSM-V (tak wtedy ją określano) 
były bardziej ambitne. I tak, w tej wcze-
śniejszej wersji nadal miały być wykorzy-
stywane osie diagnostyczne, podobnie jak 
w DSM-IV. Są one w tej wcześniejszej wersji 
DSM-V definiowane jako: oś I – genotyp, oś 
II – neurobiologiczny fenotyp, oś III – feno-

typ behawioralny, oś IV – modyfikatory środowiskowe i czynniki 
precypitujące, oś V – cele terapii i odpowiedź na nią  [2]. Jak moż-
na od razy stwierdzić, z tych ambitnych założeń pozostało bardzo 
niewiele, mimo relatywnego wzrostu wiedzy z zakresu neuro-
biologii. Trzeba jednak przyznać, że zwłaszcza w odniesieniu do 
zaburzeń „neurokognitywnych”, w diagnozie wykorzystano osią-
gnięcia z zakresu neurobiologii, szczególnie neuroobrazowania 
i genetyki molekularnej. Jakie były więc przyczyny powstania 
DSM-5? Były nimi oczywiście pewne wady DSM-IV, a szczególnie: 
częste rozpoznawanie współchorobowości, zbyt częste używanie 
diagnozy „no other specified” (NOS) i wreszcie znaczące problemy 
z rzetelnością i swoistością niektórych kategorii diagnostycznych. 
Nie udało się to w odniesieniu do wszystkich kategorii diagno-
stycznych, ja skupię się nad grupą diagnostyczną opisaną jako 
„schizofrenia”. Autorzy DSM-5 zdecydowali się na wymiarowe wi-
dzenie schizofrenii i rezygnację z definiowania poszczególnych 
postaci schizofrenii, tradycji wywodzącej się z XIX wieku, a więc 
jeszcze czasu dementia praecox. Jakie były przyczyny rezygna-
cji z diagnozy poszczególnych postaci schizofrenii? Wymieńmy 
najczęstsze z nich: ograniczona stabilność diagnostyczna, niska 
rzetelność i trafność diagnozy postaci schizofrenii (szczególnie 
postaci paranoidalnej), brak specyficznego leczenia dla poszcze-
gólnych postaci, wreszcie zmienność postaci w ciągu choroby 
i w cyklu życia chorującego. W DSM-5, jako odrębne stany dia-
gnostyczne wyodrębniono pierwszy epizod schizofrenii i kolejne 
epizody tej psychozy. Najciekawszym osiągnięciem w zakresie 
diagnostyki schizofrenii jest diagnoza nasilenia w ośmiu wymia-
rach tej psychozy. Te osiem wymiarów schizofrenii to: urojenia, 
omamy, dezorganizacja mowy, anormalne zachowania psycho-
motoryczne, objawy negatywne, deficyty poznawcze, depresja 
i mania. Osiągnięto dzięki temu większość celów tej zmiany, 
a więc: lepsze zrozumienie schizofrenii u konkretnego pacjenta, 
wyodrębnienie dystynktywnych wymiarów psychozy, wyodręb-
nienie dystynktywnych faz choroby, bardziej precyzyjne określe-
nie etiologii, możliwość rozwoju specyficznych terapii, badania 
nad specyficznymi endofenotypami, wyodrębnienie specyficz-
nych rodzajów terapii wobec okresów psychozy, poszukiwanie 
nowych celów terapii. Jednocześnie zmieniono proporcje dia-
gnostyczne schizofrenii w ten sposób, że wyeliminowano szcze-
gólne znaczenia diagnostycznego dziwacznych urojeń i obja-
wów pierwszorzędowych wg Schneidera – do tej pory (DSM-IV) 
ważyły one 2x więcej od innych objawów z kryterium A; obecnie 

Co pozostało z DSM-IV 
w DSM-5 – na pewno 
bardzo wiele.

Kiedy zostałem poproszony o napi-
sanie artykułu o najnowszej klasyfi-

kacji diagnostycznej Amerykańskiego 
Towarzystwa Psychiatrycznego, czyli 

DSM-5, to od razu miałem świado-
mość tego, że pewnie oczekuje się ode 

mnie „DSM-5 – entuzjazmu”. Wywią-
żę się z tego zadania tylko częściowo, 

ograniczając swoje uwagi na razie 
tylko do jednej grupy diagnostycznej, 

w której takie entuzjastyczne podej-
ście będzie uzasadnione.
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co najmniej dwa objawy z kryterium A (poprzednio tylko jedno) 
są niezbędne do diagnozy schizofrenii. Uzasadnieniem była ni-
ska stabilność diagnostyczna w oparciu o trafność i rzetelność 
diagnozy na podstawie objawów pierwszorzędowych (schneide-
rowskich), czy wreszcie kłopoty w różnicowaniu urojeń dziwacz-
nych i nie dziwacznych, gdy istotną rolę odgrywa czynnik kultu-
rowy. Jednocześnie, co najmniej jeden z objawów pozytywnych 
(urojenia, omamy, dezorganizacja językowa) jest niezbędny do 
diagnozy schizofrenii. Uzasadnieniem tego kryterium diagno-
stycznego jest znacząca frekwencja występowania objawów po-
zytywnych w schizofrenii (w różnych okresach choroby) – zwykle 
późniejsze pojawianie się objawów negatywnych czy rosnąca 
częstość wtórnych objawów negatywnych. W ramach diagnozy 
zaburzenia schizoafektywnego wprowadzono zwiększenie zna-
czenia dłuższego występowania objawów zaburzeń nastroju. 
Z kolei diagnoza zaburzeń urojeniowych to brak obligatoryjności 
rozpoznawania urojeń jako nie dziwacznych, brak samodzielnej 
jednostki „urojeń udzielonych” i wymóg, że istota zaburzeń nie 
może być lepiej wyjaśniona przez zaburzenie obsesyjno-kompul-
syjne lub dysmorfofobię bez wglądu lub z przekonaniami uroje-
niowym. Wiązało się to z tym, że niska jest trafność „dziwaczności” 
urojeń, jednocześnie zmieniła się koncepcja egodystoniczności 
w zaburzeniu obsesyjno-kompulsyjnym i dysmorfofofobii, co 
spowodowało dopuszczanie obecności braku wglądu w OCD 
i dysmorfobii, a nawet dopuszczanie obecności przekonań uro-
jeniowych w OCD i dysmorfofobii. 

W diagnozie katatonii, która odzyskała samodzielność dia-
gnostyczną, nie jako schizofrenia katatoniczna, zwraca się uwagę 
na te same kryteria (co najmniej 3 z 12) bez względu na kontekst 
kliniczny katatonii. Tak więc diagnozujemy np. katatonię jako ka-
tatonię na podłożu zaburzeń dwubiegunowych, depresyjnym, 
psychotycznym lub dowolnym innym. Jest to więc powrót do 
traktowania katatonii jako powierzchownej maski dowolnego 
zaburzenia psychotycznego. 

Po licznych próbach i zmianach, autorzy DSM-5 zdecydo-
wali się na umieszczenie w sekcji III, a więc propozycji nowych 
diagnoz „syndromu ryzyka atenuowanej psychozy”, który to 
termin stał się oficjalną nazwą szerokiego spektrum stanów 
prepsychotycznych. Zamieszczam kryterium tej jednostki bez 
komentarzy, zaznaczając jego dobrą trafność diagnostyczną, 
o czym za chwilę.

Przyjrzyjmy się na koniec rzetelno-
ści diagnostycznej zaburzeń ze spektrum 
schizofrenii. Wysoką ocenę rzetelności dia-
gnostycznej osiągnęły zaburzenia psycho-
tyczne, i to nie tylko zaburzenie schizoafek-
tywne i schizofrenia, ale i syndrom ryzyka 
atenuowanej psychozy, co potwierdza ko-
nieczność dalszych prac nad tym zespołem 
ryzyka zachorowania na schizofrenię. n

W DSM-5, jako odrębne stany diagno-
styczne wyodrębniono pierwszy epizod 

schizofrenii i kolejne epizody tej psychozy. 
Najciekawszym osiągnięciem w zakresie 

diagnostyki schizofrenii jest diagnoza  
nasilenia w ośmiu wymiarach tej psychozy.

 W ramach diagnozy zaburzenia 
schizoafektywnego wprowadzono 
zwiększenie znaczenia dłuższego 
występowania objawów zaburzeń 
nastroju. 

Aktualne propozycje DSM-5 
dla „Attenuated Psychosis Risk Syndrome”: 

(A) Co najmniej jeden z poniższych trzech 
w „atenuowanej” postaci, zaburzający oce-
nę rzeczywistości, ale w takim nasileniu lub 
częstości, iż nie może być ignorowany lub 
niezgłaszany: (a) urojenia, (b) omamy, (c) za-
burzenia komunikacji, 

(B) Objawy kryterium (A) występowały w ciągu 
ostatniego miesiąca z częstością „przynaj-
mniej raz w tygodniu”,

(C) Objawy kryterium  jw. rozpoczęły się lub nasi-
liły w ostatnim roku,

(D) Objawy kryterium jw. spowodowały cierpie-
nie / niepełnosprawność / potrzebę poszuki-
wania pomocy u pacjenta i/lub jego rodzica 
/ opiekuna,

(E) Wystąpienia objawów kryterium  jw. nie moż-
na wytłumaczyć innym niż psychoza zabu-
rzeniem psychicznym, w tym użyciem SPA 
(SUD, AUD),

(F) Nie stwierdzono objawów pełnej psychozy.
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Zagadnienie poczucia  
winy u matki-założycielki…
Bogusław Habrat

Miałem to wielkie szczęście, że na swojej 
drodze życia spotykałem Wielkich Nauczy-
cieli Psychiatrii, którzy w sposób zupełnie 
nieinteraktywny nauczali, i rzemiosła, i sztuki 
bycia psychiatrą. Podstawowym narzędziem 
poznawczym była psychopatologia ogólna 
(nauka o niuansowaniu objawów połączona 
z nieco spekulatywnymi wyjaśnieniami ich 
etiopatogenezy). Zadaniem psychopatolo-
gii szczegółowej było poukładanie tych ob-
jawów w typowe zespoły, często nazywane 
zaburzeniami lub chorobami psychicznymi 
i usiłowaniu znalezienia wspólnych więzi 
przyczynowo-skutkowych, które wyjaśniały-
by typowość konfiguracji objawów. A potem 
dopasowywało się pacjenta do tych kon-

struktów. Rozważania miały charakter głównie spekulacyjny, bo 
jedynym niepodważalnym czynnikiem etiologicznym były krętki 
blade w porażeniu postępującym. No, może jeszcze czasami (bo 
rzadko przyżyciowo) organiczne uszkodzenia mózgu.

A że Mistrzów w moim życiu miałem paru, a każdy – choć 
Polak – mówił innym językiem, nauczyłem się obmierzłego mi 
dzisiaj relatywizmu. Rozmierzwieniu fryzury umysłu zapobiegło 
wymuszenie stosowania najpierw ICD-8, a później ICD-9. Poja-
wiły się różne dziwne figury stylistyczne i rozpoznania, których 
Mistrzowie mnie nie uczyli. Było trochę podśmiewywania się 
z urzędniczej nowomowy (np. „niesprawności związane z używa-
niem alkoholu”), ale pozycja „autorytetów z WHO”, którzy wtedy 
rzeczywiście jawili się autorytetami, powodowała, że „śmichy-chi-
chy” miały charakter półgębkowy. 

W latach 70. do 90. XX wieku Instytut Psychiatrii i Neurolo-
gii pełnił rolę nadzoru specjalistycznego, co oznaczało nie tylko 
funkcje wizytacyjno-kontrolne, ale i próby pomocy w naprawia-
niu nieprawidłowości. Niezależnie od płci i owłosienia kolegów 
wizytujących tzw. „prowincjonalne” szpitale, wszyscy wracali 
z tzw. puszystymi włosami, który to efekt dają w XXI w. specjalne 
szampony i suszarki jonizujące. Warunki bytowo-socjalne i niedo-
bory kadry psychiatrycznej na początku 4. ćwierćwiecza XX wie-
ku były trudne, i do uwierzenia, i do zmiany, ale niepokój budził 
stan wiedzy wielu zapracowanych kolegów. To nie był brak wie-
dzy. To była wiedza oparta na przekazach regionalnych Mistrzów 
(głównie z akademii medycznych), ale najczęściej wiedzy sprzed 
wielu lat i na doświadczeniach własnych, ale opartych o jednost-
kowe obserwacje. Pamiętam dyskusje na temat: czy lepiej kształ-
cić na dobrych rzemieślników (mechanicznie pracujących w pa-
radygmacie urzędniczym – diagnozowanie wg. ICD i leczenie wg 
wchodzących – powoli – standardów), czy na artystów weryfi-
kujących swoje psychopatologiczno-terapeutyczne poglądy na 
Bogu ducha winnych pacjentach? Dylematy rozwiązały się same: 
urzędnicy żądali rozpoznań wg ICD-9, a później ICD-10, a na nie-
stosowaniu procedur opartych na dowodach można się było nie-
źle przejechać w razie konfliktu z coraz bardziej roszczeniowymi 
pacjentami i ich rodzinami. W psychiatrii standardy terapii weszły 
znacznie później niż w medycynie somatycznej, co było zresztą 
przyczyną naigrywań się z naszej dyscypliny jako nienaukowej. 
W paradygmacie neopozytywistycznym prawdziwe znaczy jed-
noznacznie udowodnione naukowo. Tam, gdzie mówi się o „szko-

Zagadnienie poczucia winy u mat-
ki-założycielki DSM z powodu do-

brych chęci uporządkowania wiedzy 
i jednoczesnego wymknięcia się 

konsekwencji spod kontroli wymaga 
głębokiej refleksji.

W psychiatrii, podobnie jak w innych 
dziedzinach życia, gdzie ying i yang, 

dobro i zło, potrzeby osobiste i po-
trzeby otoczenia konkurują z sobą 

i się uzupełniają, znajomość złożono-
ści i niejednoznaczności psychopa-
tologii i potrzeba standaryzowania 
także pozostają ze sobą w związku, 
i symbiotycznym, i pasożytniczym.
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łach”, nie można mówić o naukowości (np. dotyczy to ekonomii). 
A w polskiej psychiatrii różnych szkół było, oj było!

Jeżeli tyle szkół było na terenie jednej małej Polski, to jak mu-
siała wyglądać psychiatryczna wieża Babel na poziomie między-
narodowym? O ile można sobie było wyobrazić międzynarodowy 
konsens w odniesieniu do definicji nadciśnienia tętniczego lub 
cukrzycy, gdzie przedmiotem sporu/ugody były jeden lub dwa 
parametry, to zadanie ujednolicenia diagnostyki psychiatrycznej 
wydawałoby się niemożliwe. 

Z dzisiejszej perspektywy trudno ocenić, czy to Amerykanie 
ze swoim DSM-em zapłodnili WHO, czy odwrotnie. Chyba jednak 
to Amerykanie zasiali ferment, a potem zdominowawszy WHO 
mieli też największy wpływ na kształt kolejnych ICD, które było 
zdumiewająco podobne do wcześniejszych wersji DSM. W la-
tach 80. miałem przyjemność wizytować czołowe psychiatryczne 
ośrodki USA i „spotykać się z nazwiskami”. Skala tego, czego się 
spodziewałem, czyli mała znajomość klasycznych europejskich, 
głównie niemieckojęzycznych szkół psychopatologicznych była 
zdumiewająca. Gdy nawiązywałem do rodzajów dysforii (przyp.: 
płaczliwa, drażliwa i płaczliwo-drażliwa) lub prób diagnostyki 
różnicowej ilościowych i jakościowych zaburzeń świadomości, 
zaczynało się wzajemne nieufne oglądanie jako żywo przypo-
minające spotkanie filmowców z plemionami, które nigdy nie 
widziały białego człowieka. I do tego w ubraniu. Legendarny 
pragmatyzm Amerykanów przejawił się u amerykańskich ko-
legów psychiatrów w całej wyrazistości. Obciążeni balastem 
dominującej interpretacji psychoanalitycznej i innymi szkołami 
psychologiczno-socjologicznymi, spróbowali odrzucić ciężar 
historycznych spekulacji i interpretacji i oparli się wyłącznie na 
wyciąganiu wniosków z przeprowadzonych badań. Akurat byłem 
w środku dyskusji o nowej klasyfikacji DSM III-R.

Amerykański pragmatyzm sprowadzał się również do kon-
sekwentnego wymachiwania brzytwą Ockhama: odcinano byty 
zbędne. Po co komu drobiazgowa znajomość psychopatologii, 
skoro i tak na zaburzenia nastroju daje się leki przeciwdepresyjne 
i lit, na zaburzenia myślenia – neuroleptyki, a na zaburzenia emo-
cjonalne – tzw. małe trankwilizatory.

Inna psychiatria imperialna, tym razem wschodnia, dała mi 
podobną nauczkę, choć o zupełnie przeciwstawnym wektorze. 
W latach 80. było w modzie zasypywanie przepaści miedzy psy-
chiatrią zachodnią a sowiecką, która podpadła nadużywaniem 
swojej pozycji do celów niemedycznych (politycznych), a już 

rozsierdziła Zachód pojęciem schizofrenii 
wiałotiekuszczej (ubogoobjawowej, wol-
no postępującej), nota bene definiowanej 
w sposób bardzo zbliżony do coraz częściej 
rozpoznawanej w USA schizofrenii rezydu-
alnej. Miękkie oddziaływanie na kolegów 
z Kraju Rad miało polegać na wspólnym ba-
daniu i omawianiu trudnych diagnostycznie 
pacjentów. Jako że byłem zaangażowany 
w rozważania na modny wtedy temat pozycji 
nozologicznej psychozy schizoafektywnej, 
a miałem dostęp do klasycznego piśmien-
nictwa niemieckojęzycznego, wydawało mi 
się, że skromnie rozwinę pawi ogon wiedzy 
psychopatologicznej, dokonam podsumo-
wania zarówno w myśl obowiązującego 
ICD-9, jak i uwzględnię aktualny stan wiedzy 
kształtowania się ICD-10, a ze względów dy-
plomatycznych tylko napomknę o wersjach 
DSM. Stan, którego doznałem, znacznie 
później określono w kręgach młodzieżo-
wych jako „opadnięcie kopary”. Rosjanie 
analizowali pacjenta pod wieloma kątami, 
z użyciem aparatów pojęciowych z różnych 
(głównie niemieckich, ale nie tylko) szkół. 
Ukazywali go z wielu stron: nie tylko biolo-
gicznej, ale i wnikliwie psychologizującej. Je-
dynym ratunkiem było zastosowanie taktyki 
ludzi z Dalekiego Wschodu, tzn. manifesto-
wanie twarzy bezmimicznej (wszyscy poza 
psychiatrami uznają to za przejaw jakiejś 
głębszej transcendentnej wiedzy nieska-
żonej emocjonalnością). Jednak ustalone 
postępowanie sprowadziło się do zalece-
nia leczenia dużymi dawkami haloperido-
lu i utrudnienia dostępu do kosmetyków, 
celem niewzmacniania dysfunkcyjnego 
upiększania powierzchowności. To była już 
druga ważna nauczka, że wnikliwa wiedza 
psychopatologiczna czasami nijak się ma do 
holistycznej pomocy.

 Tam, gdzie mówi się o „szkołach”, 
nie można mówić o naukowości (np. 
dotyczy to ekonomii). A w polskiej  
psychiatrii różnych szkół było, oj 
było!

 W latach 80. miałem przyjemność wizy-
tować czołowe psychiatryczne ośrodki 
USA i „spotykać się z nazwiskami”. Skala 
tego, czego się spodziewałem, czyli mała 
znajomość klasycznych europejskich, 
głównie niemieckojęzycznych szkół psy-
chopatologicznych była zdumiewająca. 

wokół diagnozy - komentarze



34 PSYCHIATRA/PISMO dla praktyków/wiosna 2017

Prof. Andreasen słusznie wskazuje, że 
DSM, który w zamyśle miał być poradnikiem 
i przewodnikiem, po wykradzeniu przez 
biurokrację, stał się narzędziem egzekwo-
wania „procedur leczniczych”. A co mamy 
powiedzieć my, wrzuceni na ruszty ICD? 
Amerykański DSM jako pierwszego adresata 
wymienia diagnostyków, a dopiero w dru-
giej kolejności cele statystyczne. ICD nie 
pozostawia co do tego wątpliwości: idzie 
o urzędniczą klasyfikację i zbieranie danych 
statystycznych. DSM ciągle się modyfiku-
je stosownie do zmieniających nasz ogląd 
nowych badań. ICD-10 od ćwierćwiecza 
jest oporny na postęp nauki. Można mieć 
podejrzenia, że to narzucone narzędzie nie 
jest uaktualniane, gdyż zachodzi obawa, że 
statystycy będą musieli zmienić kolumny 
w Excelu.

Jak wszystkie zjawiska na tym świecie, 
narzucone, trochę sztuczne i pisane nowo-
mową poradniki diagnostyczne i klasyfika-
cyjne mają swoje dobre i złe strony. O złych 
powiedziała już Nancy Andreasen. Ale 
przecież systemy diagnostyczne mają i do-
bre strony. Wreszcie psychiatrzy na całym 
świecie mówią zbliżonym profesjonalnym 
językiem. W procesy kształtowania ostatecz-
nych kolejnych wersji DSM i ICD włączone są 
coraz większe grupy, które mogą zgłaszać 
swoje uwagi i przemyślenia, albo osobiście, 
albo drogą internetową. DSM jest otwarty 
na kolejne modyfikacje (w wersjach R, TR) 
i zmiany rewolucyjne (kolejne wersje ozna-
czane liczbami).

Żeby dojść do wymarzonego etapu 
psychiatrii zindywidualizowanej, chyba trze-
ba było psychiatrię chaotyczną i dowolnie 
interpretowaną zhomogenizować standar-
dami diagnostycznymi i terapeutycznymi 
opartymi na dowodach i na tej bazie budo-

wać nową jakość: naukową i uwzględniającą różnice indywidu-
alne. 

Warto przemyśleć, czy zapomnienie o psychopatologii to 
tylko efekt niefortunnego forsowania uproszczonej, biurokra-
tycznej wizji klasyfikowania trudnoklasyfikowalnych zaburzeń 
psychicznych. A może psychopatologia zniknęła, bo zastąpiły ją 
nowe dziedziny nauk? Zniknęła fizjologia, zastąpiona m.in. przez 
biochemię, różne dziedziny neuronauki z badaniami obrazujący-
mi na czele. 

Inna refleksja dotyczy tego, czy nie za bardzo jesteśmy przy-
wiązani do tradycyjnego interpretowania zjawisk psychiatrycz-
nych. Jeszcze 30 lat temu z wyższością dawaliśmy genetykom, jak 
się nam wydawało, „dobrze zdiagnozowane”, homogenne grupy 
chorych, prosząc ich o dopasowanie do nich aberracji genowych. 
Dziś genetycy uważają psychiatrów za najgorzej współpracującą 
grupę zawodową, bo mając genotypy proszą nas o endofeno-
typy, a my im ciągle podsuwamy osoby z rozpoznaniami, czy to 
ICD-10, czy to z DSM IV lub DSM-5, albo inne potworki diagno-
styczne.

A co do pani prof. Andreasen: najbardziej zdumiewa jej 
skromność i niezwykle samokrytyczny osąd jej największych 
dokonań. W dzisiejszych czasach to takie rzadkie, że ktoś może 
nawet sięgnie po DSM-5… n

 Amerykański DSM jako pierwszego adresata 
wymienia diagnostyków, a dopiero w drugiej 
kolejności cele statystyczne. ICD nie pozosta-
wia co do tego wątpliwości: idzie o urzędniczą 
klasyfikację i zbieranie danych statystycznych.

wokół diagnozy - komentarze



35PSYCHIATRA/PISMO dla praktyków/wiosna 2017

Psychiatria – wczoraj i dziś
Grzegorz Opielak

Autor ma to szczęście (lub nieszczęście), 
że wychował się w rodzinie z psychiatrycz-
nymi tradycjami. Nie chodzi nawet o przeka-
zywanie wiedzy merytorycznej, ale bardziej 
doświadczeń i przemyśleń: jak było kiedyś 
i jak jest teraz. Na początek, w nawiązaniu do 
poprzedniego akapitu, należałoby zacząć od 
miejsc, w których niegdyś praktykowało się 
psychiatrię jako dziedzinę medycyny. Przed 
kilkudziesięciu laty miejscami takimi były 
ogrodzone solidnym murem zakłady opieki 
psychiatrycznej położone gdzieś na obrze-
żach miast, z dala od dużych skupisk ludz-
kich. Rola psychiatry ograniczała się wtedy 
bardziej do obserwacji i analizy. Farmakote-
rapia nie stanowiła głównej domeny…

Antypsychiatria jako nurt pozostający 
w opozycji do kształtującej się psychiatrii 
czerpała z owych metod pełnymi garściami. 
W świetle przemyśleń właściwych tamtym 
czasom, jakże inaczej niż jako pozbawienie 
wolności – więzienie, można było postrze-
gać izolację? Psychiatrzy praktykujący w la-
tach 60. i 70. ub.w. bardzo wiele czasu starali 
się poświęcać na spotkania z pacjentami, 
długie rozmowy, analizę warunków życia 
pacjenta i jego rodziny, jego pracę, krew-
nych. Generalnie, interesujące pozostawało 
wszystko to, co stanowiło o kształcie kli-
nicznym objawów. Postawienie właściwej 
diagnozy było pochodną: doświadczenia, 
wyczucia klinicznego i właściwych spostrze-
żeń szczegółów zachowania, mimiki, nie-
konsekwencji w wypowiedziach pacjenta 
itd. Miałem okazję obserwować przy pracy 
moją mamę, która kultywuje, a jakże, dawne 
tradycje właściwej i wyczerpującej diagno-
styki. Co w chwili obecnej pozostało z tych 
dawnych zwyczajów? Chyba niewiele, ale 
pozwolę sobie na postawienie hipotezy, iż 
zupełnie nie jest to wina psychiatrów. Zde-
cydowanie przychylam się do poglądu, że 

Heraklit z Efezu powiedział kiedyś „panta 
rhei” zapoczątkowując tym cały nurt filo-

zoficzny związany z istotą tegoż przekazu, 
nazwany później, a jakże, „Heraklityzmem”. 

Czy współczesna medycyna, a właściwie 
interesująca nas najbardziej psychiatria, 

ma coś z tym wspólnego? W moim odbio-
rze tak i to niemało. W obecnych czasach, 

a właściwie od 20 czy 30 lat jesteśmy 
świadkami przechodzenia od prawdzi-

wej sztuki, jaką psychiatria była w swoich 
początkach, do czegoś na miarę rzemiosła 

medycznego. Psychiatria zmienia się tak, 
jak lokalizacja szpitali i oddziałów psychia-
trycznych – przesuwa się z obrzeży medy-
cyny ku jej centrum… Chciałbym podzielić 

się tu swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi 
tej ewolucyjnej drogi.
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Zbliżenie psychiatrii do medycyny „somatycznej”, to jed-
nak taki wzajemny komensalizm, właśnie w ujęciu medycznym, 
i co nie mniej ważne – prawnym. Oprócz kierowania oddziałem 
psychiatrii w warunkach szpitala ogólnego, o czym już wyżej 
wspomniałem, praktykuję psychiatrię także w wielkim szpitalu 
klinicznym pozbawionym oddziału psychiatrycznego, ale za to 
dysponującym stałymi konsultantami. Przyznam, że jest to zu-
pełnie inna jakość, przede wszystkim w odniesieniu do roli psy-
chiatry i oczekiwań, jakie pozostali koledzy zwykli w psychiatrach 
pokładać. Poza „normalnymi” z punktu widzenia psychiatry kon-
taktami z chorym, mającymi na celu ustalenie diagnozy czy pla-
nu terapeutycznego, mamy do czynienia z szeregiem konsultacji 
zaspokajających potrzebę określenia stanu pacjenta i interakcji 
tegoż z otaczającym światem. Rolą naszą jest wypowiedzieć się 
co do świadomości danego pacjenta, zaś w dalszym biegu to 
sąd określi, czy pacjent będzie, czy też nie, poddany procedu-
rze medycznej podwyższonego ryzyka, na którą zgody świa-
domej wyrazić nie może. Ponadto, ewentualne dłużej trwające 
unieruchomienia także wymagają akceptacji psychiatry, trudno 
bowiem spodziewać się, że pacjent znajdujący się w ostrej psy-
chozie w następstwie NZK czy encefalopatii trzustkowej, będzie 
mógł być przetransportowany na oddział ogólnopsychiatryczny. 
Musi pozostać poza psychiatrią, choć w unieruchomieniu, tak 
jak prawo pozostaje prawem, a właściwy dokument wypełniony, 
podpisany i opieczętowany.

Powyższe rozważania miały na celu jedno – pokazanie, że 
oprócz zmian w psychiatrii jako takiej, zmienia się także rola 
psychiatry. Niegdyś, gdy czas był nielimitowany, interesujący 
był pacjent jako taki. Obecnie, zwłaszcza w warunkach szpita-
la ogólnego, czas to pieniądz. Chirurg, ortopeda czy urolog nie 
będzie zainteresowany tym, by droga diagnostyczna w zakresie 
rozpoznania psychiatrycznego pozostała właściwie długa, wnikli-
wa i wyczerpująca. Najważniejszy jest wpis z konsultacji, a nade 
wszystko konkluzja: leczyć, nie leczyć, odesłać, czy wypisać do 
domu. Co ja mam z nim zrobić? Nie sądzę by gdzieś na innej sze-
rokości czy długości geograficznej sprawy przedstawiały się dia-
metralnie inaczej, zatem wprowadzenie klasyfikacji na miarę ICD 
czy DSM wiązało się oczywiście z odejściem od dawnego ducha 
sztuki psychiatrycznej – bliższej humanizmowi, niż medycynie 
jako takiej. 

winny jest zmieniający się system opieki 
zdrowotnej, a właściwie oczekiwania jakie 
wobec nas – generalnie lekarzy – mają pa-
cjenci i ich rodziny, a z drugiej strony pilnu-
jący status quo opieki zdrowotnej przede 
wszystkim w jej finansowym, tak, finanso-
wym, wymiarze…

Psychiatrzy pracujący w szpitalach 
leżących na marginesie życia miast, mieli 
więcej czasu dla samych pacjentów, a mniej 
obowiązków związanych z wykonaniem 
kontraktu, rozliczeniem „osobodni”, wyceną 
punktu czy budżetem oddziału. Sam kieruję 
dwoma oddziałami psychiatrycznymi, które 
znakiem czasów znajdują się nie w obrę-
bie wielkich połaci ziemskich otoczonych 
wysokim murem, ale w szpitalu ogólnym. 
Psychiatria sąsiaduje tu z chirurgią, interną, 
ginekologią i innymi mniej stygmatyzujący-
mi oddziałami. Cóż z tego wynika? Niewąt-
pliwie wpływa to na redukcję lęku przed 
hospitalizacją u samego pacjenta, a tym 
samym sprzyja współpracy z nami – lekarza-
mi. Aby to zrozumieć wystarczy wspomnieć 
nazwy miejscowości, w których położone 
są szpitale budowane w erze izolacji cho-
rych: Abramowice, Choroszcz, Kobierzyn, 
Kocborowo… Czy przypadkiem nie nio-
są one negatywnego wydźwięku? Skraj-
nym przykładem posadowienia psychiatrii 
w powszechnym ujęciu, stała się scena 
z kultowego „Misia” Stanisława Barei, gdzie 
zdezorientowany kierownik produkcji Jan 
Hochwander, nie znajdując już innych argu-
mentów stwierdza: „zaraz odwiozą mnie do 
Tworek”. Zdanie to, jak wiemy, weszło na sta-
łe do mowy potocznej, a Tworki nie mają tu 
bynajmniej wydźwięku pozytywnego. Swo-
ją drogą, wyścielany pokój do izolacji „pad-
ded room” także zagrał u Barei – w jednej 
z końcowych scen „Nie ma róży bez ognia”.

Psychiatrzy pracujący w szpitalach leżących  
na marginesie życia miast, mieli więcej czasu 
dla samych pacjentów, a mniej obowiązków 
związanych z wykonaniem kontraktu,  
rozliczeniem „osobodni”, wyceną punktu  
czy budżetem oddziału. 
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Z drugiej strony, czy każdy z nas, kto 
miał możliwość pracować w szpitalu posia-
dającym certyfikat ISO (nie wspominając 
o akredytacji), nie doświadczył ogromu biu-
rokracji, mnogości procedur i dokumentów 
koniecznych do wypełnienia, i wreszcie licz-
nych rubryk, których zawartość nie ma więk-
szego znaczenia dla „odkrywania” pacjenta? 
Wszyscy to znamy i właśnie w takiej sytuacji 
coraz chętniej i coraz bardziej szczegółowo, 
będziemy się posługiwać informacjami za-
wartymi w wymogach klasyfikacyjnych. Tak 
jest szybciej, a czas dzielimy teraz na pacjen-
ta i wypełnianie dokumentów. Z przewagą 
tych drugich… Dodam, że sposób przelicza-
nia czasu poświęconego pacjentowi przez 
lekarza w poradni też już nie jest domeną 
medyka. Robią to za nas urzędnicy, a naszym 
obowiązkiem jest się dostosować – ukraść 
troszkę czasu pacjentowi, którego dobrze 
znamy i oddać pierwszorazowemu. Taki pa-
cjent, jak wiadomo, wymaga zawsze więcej 
uwagi, niejednokrotnie przekraczając zapla-
nowane 45 minut.

Czy zatem za kilka lat wszyscy staną 
się jednakowo dobrzy (albo jednakowo źli) 
w diagnostyce? Wszak nauczenie się na pa-
mięć kryteriów klasyfikacyjnych nie stanowi 
wielkiego wyzwania. Czy nasza rola ograni-
czy się do z góry zaplanowanego schema-
tu pozyskiwania konkretnych informacji? 
Moim zdaniem nie! 

Nie ma takiego schematu i nie ma ta-
kich wymogów, które są w stanie zastąpić 
to „coś”. Pewien dar, który umożliwia wejście 
z pacjentem we właściwy kontakt, zaś po-
chodną tego kontaktu stanie się zaufanie 
i szczere odpowiedzi. Wreszcie doświadcze-
nie, którego nie zastąpi żadna klasyfikacja 
i żaden schemat. Po to właśnie potrzebni są 
psychiatrzy – lekarze zajmujący się psychicz-

nie chorymi i lubiący ich, wykazujący zrozu-
mienie i potrafiący słuchać oraz uważnie 
obserwować. Wypadkową tych cech staje 
się właśnie potencjał diagnostyczny każde-
go z nas – psychiatrów. A ten zupełnie nie 
zależy od jakości schematów, ilości czasu ja-
kim dysponujemy, a nawet obowiązujących 
przepisów prawa…n

Oprócz zmian w psychiatrii 
jako takiej, zmienia się także 
rola psychiatry.

Czy nasza rola ograniczy się 
do, z góry zaplanowanego, 
schematu pozyskiwania  

konkretnych informacji?

Czy zatem za kilka lat wszyscy 
staną się jednakowo dobrzy (albo 
jednakowo źli) w diagnostyce?
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Liczne wielogodzinne rozmowy przez 
ostatnie lata wspólnej pracy w jednej kli-
nice (5,5 h – standardowa jednostka miary 
„krótkiej rozmowy” z Doktorem H., idealnej 
na trasie Warszawa-Krosno, kto wpadł kiedyś 
do Jego gabinetu o coś zapytać, wie dosko-
nale jak zagina się czasoprzestrzeń, podczas 
odpowiedzi Doktora, i dlaczego nie wolno 
tego robić, jeśli ma się tylko 45 minut), to 
była ciekawa szkoła historii polskiej psychia-
trii od Jana Mazurkiewicza do Stanisława 
Pużyńskiego. Dobra szkoła, nie wybaczająca 
błędów językowych. Dziękuję.

Historia medycyny opiera się na rela-
cjach między nauczycielami i ich uczniami. 
Do nich odnosi się treść przysięgi hipokratej-
skiej głosząca o szacunku i wdzięczności do 
mistrzów. Można też być niewdzięcznym, co 
ostatnio bywa bardzo modne, zwykle wraz 
z przejściem na emeryturę tych pierwszych 
i awansem społecznym drugich. Jednakże 
struktura cechowa relacji mistrzowsko, cze-
ladniczo-uczniowskich rzemieślnictwa cy-
ruliczo-znachorskiego i szamaństwa, z któ-
rego wywiodła się współczesna medycyna, 
w mniej lub bardziej wyraźnej postaci prze-
trwała do dzisiaj. Wzbogacona o literaturę, 
podręczniki, kursy specjalizacyjne i inne for-
my kształcenia nadal opiera się o informacje 
przekazywane pomiędzy pokoleniami leka-
rzy starszych i młodszych, a ci starzejąc się, 
niosą kaganek dalej. 

Refleksja o stosunkach wzajemnych mi-
strzów i nauczycieli w psychiatrii powoduje, 
że moje spojrzenie padło (Naczelny odniósł 
w tym niemały udział) na publikację Dokto-
ra M. na temat stosunków (uprzejmie się wy-
prasza skojarzenia o stosunkach pomiędzy 
bohaterami akapitu wyżej) pomiędzy APA 
DSM, WHO ICD oraz niepokojem profesor 
Nancy Andreasen na temat zmierzchu fe-
nomenologii i psychopatologii. Choć pierw-

Transmisja międzypokoleniowa, 
szaszłyki i stara szafa
Andrzej Silczuk 

Wbrew obiegowej opinii, pomiędzy  
Doktorem H. a mną istnieją jeszcze pewne 

nieznaczne różnice. Podobieństw nie sposób 
uniknąć. Na przykład dwie pierwsze litery miast 

pochodzenia, płeć określona w dowodzie oso-
bistym, narodowość. 3 to cyfra doskonała, więc 

na tych podobieństwach się zatrzymajmy. To 
różnice są najistotniejsze. Różnice wszakże 

czynią z nas duet skuteczny, niczym Elina Ga-
ranca i Anna Netrebko w Barcarolle Of fenbacha 
(2010) – osobiście wolę tę chudszą, o preferencji 

H. powszechnie wiadomo. Pozostaje dylemat 
czasowo hierarchiczny. Czy Miasto Królów po-
wstało pierwsze niż Miasto Szkła? Z pewnością 

odezwą się zaraz liczni Krośnianie twierdząc, że 
6000 lat historii Krosna to nie byle co, a opodal 

kwitnąca w jego cieniu małopolska wioska tylko 
odcinała od podkarpackiej metropolii kupony, 

ciesząc się z taniego rynku cegieł do budowania 
kościołów. Podobnie, gdy Doktor H. posiadł dok-

torat i pierwszy stopień specjalizacji, ja nieśmiało 
w tej prowincji podszklarsko hucianej z licznymi 
kościołami się urodziłem. Też coś. Za to, to mnie 

przyszło dojrzewać w słońcu jego nestorskich 
wniosków i o psychiatrii przemyśleń. 

wokół diagnozy - komentarze



39PSYCHIATRA/PISMO dla praktyków/wiosna 2017

sze poważne nowożytne klasyfikacje chorób powstawały w XIX 
wieku, prekursorów ICD można dopatrywać się w klasyfikacjach 
powstałych w 1900 i 1929 roku, gdzie do współpracy zapraszano 
grupy eksperckie, a procedura ta odbywała się pod patronatem 
Organizacji Zdrowia (1929). Rok 1952 właściwie można streścić 
w 2 zdobyczach ludzkości. Jednym była publikacja pierwszego 
wydania DSM, niesłusznie w literaturze nazywanego DSM-I, a dru-
gim urodziny Doktora H. Podczas gdy w ICD uwagą objęto całość 
dostępnej wiedzy na temat chorób, podejmując wyzwanie jakim 
było uproszczenie i uszeregowanie kolejnych objawów, łącząc je 
w kryteria diagnostyczne chorób lub zespołów chorobowych, 
Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne podjęło wysiłek sku-
pienia uwagi wyłącznie na zaburzeniach psychicznych, dodatko-
wo opierając się dość mocno o koncepcje analityczne. Od tamtej 
pory dla psychiatrów leczących, prowadzących prace badawcze, 
dydaktyków rozpoczął się niekiedy zakrawający na schizoidal-
ność koszmar. Dwie klasyfikacje. Cytowania, a w międzyczasie 
kryteria diagnostyczne, kody i numery rozpoznań, oczekiwanie 
(z niecierpliwością?) na publikację nowego wydania…

Psychiatra może mieć wrażenie, że część osób w środowi-
sku rzeczywiście żyje tymi nowinkami, podczas gdy w świecie 
pragmatyków prawdopodobnie nie ma to innego, niż kłopotli-
we, znaczenia. Wraz z ukończeniem szkolenia specjalistyczne-
go większość kolegów już wówczas od kilku lat praktykujących 
w warunkach ambulatoryjnych, zgodnie z wypracowanym przez 
siebie modelem diagnostycznym opiera się o strukturę objawo-
wą chorób, dokonując diagnozy przeważnie w oderwaniu od tzw. 
myśli psychiatrycznej, a zatem patrząc na pacjenta, nie rozważa 
ani Kreapelinowskich koncepcji, ani Animy, ani Animusa Junga. 

Współczesne ICD-10 pojawia się głównie podczas koniecz-
ności wypełniania administracyjnych druków skierowań, arkuszy 
rozliczeń, rozpoznań na karcie historii choroby do celów spra-
wozdawczych. Utylitarność klasyfikacji w warunkach klinicznych 
ogranicza się do zaczerpnięcia wiedzy pomiędzy „nie wiem, nie 
jestem pewien... no, nic tu (!) nie pasuje!”, a prostym schematem 
„kryteriów 3/6 spełnione – mam rozpoznanie”. 

Po co więc i komu, poza instytucjami, są klasyfikacje i ich ko-
lejne wydania? Czy rzeczywiście głos Nancy Andreasen o upadku 
psychopatologii wśród lekarzy ma wymiar apelu o przebudzenie 
się, odrodzenie „tej dawnej, lepszej, wielkiej psychiatrii”? Okiem 
reprezentanta już wcale nie młodego, ale młodszego od „poko-
lenia kumpli Kraepelina” psychiatry, patrzę na klasyfikacje jako 

na dobro i zło konieczne. Odkąd pamiętam 
DSM (IV-TR i 5) wraz z ICD-10 towarzyszące 
mi przez drogę zawodową stanowiły dwa 
źródła uzupełniające się w rozwiewaniu 
trudności diagnostycznych. Nierzadko star-
si koledzy posiłkujący się szerszym kontek-
stem opisanym w klasyfikacji (np. purging/
non-purging type bulimia, zaburzenia hi-
perkinetyczne z deficytem i bez deficytu 
uwagi i tym podobne) korzystali z narzędzia 
wyłącznie doprecyzowującego treści wy-
nikające przecież z ich badania kliniczne-
go, a umożliwiające zakończenie procesu 
diagnostycznego, wpisaniem do historii 
choroby wraz z lekkim westchnieniem ulgi 
numeru rozpoznania. Zbieranie wywiadu 
w oparciu o wyłącznie odhaczenie listy kry-
teriów i stawianie na bazie tego rozpoznania 
jest oczywiście przesadnym uproszczeniem. 
Stoi na przekór podstawowej składowej 
budowania relacji terapeutycznej jaką jest 
„zainteresowanie chorym”. Substrat ten wy-
zwala dopływ licznych informacji, w których 
diagnoza również układa się w punktach, 
a kontakt z pacjentem staje się spotkaniem 
z drugim człowiekiem, a nie pośrednio, po-
przez wpis kodu, kontakt z urzędnikiem 
NFZ, rozliczającym procedurę. 

Gdy starszym kolegom, a obecnie 
i mnie samemu, zdarzy się stracić posłuch 
i podziw młodszych kolegów, a podręczni-
ki z klasyfikacjami pokrywają się kurzem na 
półkach starej szafy, pozostaje deska ostat-
niego ratunku i wycieczka do pnia psycho-
patologii pt. „jak to mawiał (mój kumpel) 
Kraepelin...”, tudzież cytowania nieżyją-
cych już psychiatrów, na ogół profesorów 
lub byłych ordynatorów i ich bon motów.  
Niemniej jednak, wydaje mi się, że wbrew 
temu, co twierdzi Nancy Andreasen, szkoła 
psychopatologii ma się nieźle. Starsi koledzy 
stanowią niezwykle wydajne źródło wiedzy 

Rok 1952 właściwie można stre-
ścić w 2 zdobyczach ludzkości. 
Jednym była publikacja pierwsze-
go wydania DSM, niesłusznie w 
literaturze nazywanego DSM-I,  
a drugim urodziny Doktora H.

Współczesne ICD-10 pojawia się głównie 
podczas konieczności wypełniania admini-

stracyjnych druków skierowań, arkuszy  
rozliczeń, rozpoznań na karcie historii  
choroby do celów sprawozdawczych.
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i edukują młodsze pokolenie, tworząc kolej-
nych „dobrych, choć jeszcze mają dużo do 
nauki przed sobą” psychiatrów. Gdyby nie to, 
antypsychiatrzy staliby się ostatnimi, którzy 
zwracają uwagę na psychopatologię, prze-
praszam... psychonormatywność. Ta ostat-
nia, to w sumie nie taka zła droga w procesie 
stawiania diagnozy. Punktem wyjścia, któ-
rym jest zaprzeczenie występowania choro-
by u badanego, a następnie wyraźne skupie-
nie na jego funkcjonowaniu, a jeśli stwierdzi 
się dysfunkcję, to poszukiwanie jej przyczyn, 
a następnie wyłonienie z nich tych, które 
dotyczą objawów z kręgu psychopatologii. 
Ta droga stanowi wciąż dobry, bezpieczny, 
współczesny model psychodiagnostyczny 
„dewiacja+wpływ na funkcjonowanie = za-
burzenie psychiczne”. Antypsychiatrii zde-
cydowanie należy być wdzięcznym za na-
cisk na środowiskową odpowiedzialność za 
chorych. Czy zatem współczesny psychiatra-
-antypsychiatra będzie dobrym psychopa-
tologiem? Będzie. Niech tylko nie zapomina 
o Kraepelinie.

Współczesne relacje DSM z ICD rysują 
się dość ciekawie. Aktualnie wydaje się, że 
ICD-11, ze względu na chronologię, będzie 
wtórne do DSM-5, ma ono niejako spełniać 
oczekiwania zawarte w tezach DSM, a rów-
nocześnie nie odbiegać od DSM-5 zbyt da-
leko. Przykładem przywiązania do tego, co 
tradycyjne, historyczne, „co było od zawsze” 
(znowu nasuwa się skojarzenie z Miastem 
Królów, opodal Miasta Szkła) są liczne py-
tania i komentarze po wykładach na temat 
diagnozy zaburzeń uprawiania hazardu 
(DSM-5, vs hazard patologiczny ICD-10). Wie-
le głosów mocno argumentuje, że w Polsce 
obowiązywało i będzie obowiązywać ICD 
i basta. W tym przyznać należy rację i logicz-
nie argumentując, zwłaszcza wobec czyha-
jącej za plecami komórki rozliczeń NFZ, nie 

należy się z tym kłócić. Równocześnie siłę związku polskiej szkoły 
psychiatrii z ICD można zauważyć choćby w publikacji polskiego 
tłumaczenia DSM-5, w którym zaburzenia uprawiania hazardu, 
zgodnie z tradycją ICD-10 i wcześniejszej wersji DSM (IV-TR) po-
zostawiono jako – hazard patologiczny. W tym przypadku stoi to 
zupełnie na przekór zamysłom grupy roboczej dla DSM-5, i mimo 
redakcji naukowej, i recenzji wspomnianej powyżej publikacji, 
świadczy w pewnym sensie o zdeprecjonowaniu znaczenia DSM 
na „terenie obowiązywania ICD”. Nie tylko badacze, ale i klinicyści, 
każdy z nas pracujących choćby w najbardziej lokalnej, najmniej-
szej z poradni psychiatrycznych, ma obowiązek, nie tylko wynika-
jący z obowiązku kształcenia ustawicznego, ale i wobec pacjenta 
i swojego bezpieczeństwa cywilnego/zawodowego korzystać 
z najnowszych doniesień EBM. W chwili obecnej, do czasu publi-
kacji ICD-11, to DSM-5 stanowiąca najświeższy obraz koncepcji 
zaburzeń psychicznych wydaje się mieć przewagę i zwierzchnie 
znaczenie, choć praktyka codzienna wymusza od nas stosowanie 
kodów ICD-10, do rozliczeń, sprawozdań...

A na końcu zawsze pozostają jeszcze w zanadrzu Mistrzowie. 
Korzystajmy, póki spełniają kryteria Mistrzów. Co najmniej 3 z 6. n

Antypsychiatrii zdecydowa-
nie należy być wdzięcznym  
za nacisk na środowiskową  
odpowiedzialność za cho-
rych.

Ta ostatnia, to w sumie nie taka zła 
droga w procesie stawiania dia-
gnozy. Punktem wyjścia, którym jest 
zaprzeczenie występowania choroby  
u badanego, a następnie wyraźne 
 skupienie na jego funkcjonowaniu,  
a jeśli stwierdzi się dysfunkcję, to 

poszukiwanie jej przyczyn, a następnie 
wyłonienie z nich tych, które dotyczą 
objawów z kręgu psychopatologii.
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Pluralizm, 
fenomenologia,
diagnoza
Jakub Tercz

Za Andreasen opowiada Murawiec o ambicjach i dobrych 
chęciach lekarzy konstruujących w latach 70. rewolucyjną klasy-
fikację chorób DSM-III. Ta jednak zapoznana została jako uwrażli-
wiająca wskazówka na subtelne odmiany psychicznych cierpień 
i dysfunkcji, stając się po latach bezrefleksyjnie przyjmowaną 
biblią i grzebiąc tym samym rozwijającą się przez wcześniejsze 
stulecie psychopatologię. W podobnym tonie pisze Dudek: „Nor-
matywne kategorie psychopatologiczne, zwłaszcza w wersji 
wystandaryzowanej i sprowadzonej do pomiaru ilościowego, są 
zbyt często traktowane jako bezdyskusyjna wyrocznia, a nie po-
mocnicze narzędzie diagnostyczne”. 

Nie wystarczy zatem powiedzieć, że współczesny psychiatra 
zmienił podejście, że doszło do przesunięć na poziomie świato-
poglądowym za sprawą rozwoju wiedzy – te procesy nie są oczy-
wiście bez znaczenia, bo to model zamkniętej, kompletnej nauki 
zdaje się kształtować współczesny stosunek do psychiatrycznych 
klasyfikacji. Przede wszystkim psychiatra współczesny posługuje 
się swoim narzędziem w błędny sposób. Jego praktykę można 
porównać do praktyk stolarza, który wbija gwoździe w deskę za 
pomocą podstawki mikroskopu, zamiast przez ten mikroskop 
spojrzeć.

Dudek i Murawiec zgodnie upatrują 
wartości w ograniczeniu ambicji psychiatrii 
do rangi nauki biologicznej, powodującej 
– jak pisze Murawiec – „ryzyko simplifikacji 
opisu mechanizmów powodujących zabu-
rzenia psychiczne, a więc redukcjonizmu 
prowadzącego na przykład do opisu depre-
sji jako »choroby serotoniny«”. Obaj autorzy 
zwracają uwagę także na to, że takie podej-
ście gubi indywidualny i niepowtarzalny 
charakter doświadczenia, szczególnie waż-
nego doświadczenia, jakim zawsze jest kry-
zys psychiczny.

Wyjście z impasu jest możliwe dzięki 
zajęciu stanowiska pluralistycznego, które 
wprost proponuje w swoim tekście Dudek. 
Wymienia cztery kluczowe obszary, które 
dopiero razem wzięte mogą adekwatnie 
uchwycić fenomen choroby psychicznej 
i wszystkie powinny być przez diagnostę 
uwzględniane: biologiczny, psychologiczny, 
społeczny i kulturowy. Ta wielość dziedzin, 
na których przecięciu powinna mieścić się 
psychiatria, nie jest zresztą niczym nowym 
– wszak standardowy podręcznik psychiatrii 
dla studentów medycyny zwraca już uwa-
gę na fundamentalną interdyscyplinarność 
psychiatrii. „Psychiatria w swoich poszukiwa-
niach teoretycznych i praktycznych czerpie 
ze zdobyczy neurologii, neurofizjologii, neu-
rochemii, genetyki, biologii molekularnej, 
antropologii, etologii, cybernetyki, psycho-
logii, socjologii, a także z wielu szkół i kie-
runków filozoficznych”  . Większość z tego 
jednak gubi się gdzieś po drodze. Fakt, że 
dominuje redukcjonistyczne podejście bio-
logiczne (psychiatria społeczna, działania 
w systemie, grupy Otwartego Dialogu itd. 
dalej są raczej wyspami) oznaczałby więc 
nie tyle, że program nauczania psychiatrii 
jest źle skonstruowany, ale raczej, że nie jest 
w pełni realizowany. Zresztą, jeśli uwzględ-

Murawiec w interesujący sposób, bo oparty 
na opowieści współtwórczyni DSM-III i IV, 

a następnie radykalnej krytyczki amery-
kańskich klasyfikacji, Nancy C. Andreasen, 

przedstawia historię, którą można by okre-
ślić jako „awarię narzędzia psychiatrycz-

nego”. Właściwym narzędziem psychiatry 
jest bowiem psychopatologia, ta zaś jest 

z gruntu idiosynkratyczna, w tym przynaj-
mniej sensie, że klasyfikacja bądź diagnoza 

są w niej wtórne względem zainteresowania 
konkretną osobą cierpiącą i doświadczanymi 

przez nią objawami. 

Nie wystarczy zatem powiedzieć,  
że współczesny psychiatra zmienił  
podejście. (…) Przede wszystkim  
psychiatra współczesny posługuje się 
swoim narzędziem w błędny sposób.
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nić zawartość cytowanego podręcznika, to 
nie ma w nim zbyt wiele z takich dziedzin jak 
socjologia czy filozofia, genetyka sprowadza 
się do wywiadu nt. obecności osób chorują-
cych w bliskiej rodzinie itd., o neurochemii 
nie wspominając, więc psychiatria już na sa-
mym początku wykracza poza deklarowaną 
podstawę programową. Student nie zostaje 
przygotowywany do stawiania wielodzie-
dzinowej diagnozy, która pozwoliłaby mu 
zbliżyć się do życia pacjenta i autentycznego 
charakteru doznawanych przez niego trosk.

Interdyscyplinarność i pluralizm obecne 
u podstaw współczesnej psychiatrii  wydają 
się korespondować z fenomenologicznym 
podejściem do diagnozy psychiatrycznej, 
które mogłoby stanowić powiew świeże-
go powietrza we współczesnej psychiatrii 
polskiej. Podstawowy ruch teoretyczny wy-
chodzący od psychiatrii fenomenologicznej 
wydaje się warty rozważenia jako pozytyw-
na alternatywa, a przynajmniej wsparcie 
dla metod standardowych, dominujących 
w psychiatrycznej praktyce. Zgodnie z pod-
stawowym założeniem współczesnej psy-
chiatrii fenomenologicznej (chociaż jest to 
dziedzina bardzo zróżnicowana) człowiek 
jest przede wszystkim pewnym bytem 
w świecie, w tym świecie nie jest zaś nigdy 
sam, ale z innymi ludźmi. Nie jest też bytem 
istniejącym wyłącznie w jakimś teraz, ale 
w istotnym stosunku do tego, co było oraz 
do tego, co będzie. Jest bytem cielesnym i to 
za pomocą ciała łączy się z innymi oraz prze-
kształca i organizuje swoje otoczenie. Zgod-
nie ze słynnym wyrażeniem Heideggera, jest 
„wrzucony w świat” – ten fizyczny, ale także 
kulturowy, którego nie wybrał. 

Te i inne sfery doświadczenia tworzą 
pole opisu fenomenologicznego, w obrę-
bie którego psychiatra fenomenologiczny 
może diagnozować określone zaburzenia 

porządku doświadczania i następnie grupować ze względu na 
podobieństwo. W ramach tego podejścia „jednostki diagnostycz-
ne nie są postrzegane (…) jako statystycznie istotne zgrupowa-
nia objawów, ale raczej jako pewne typowe sposoby ludzkiego 
doświadczenia i egzystencji, odzwierciedlone w ich niezmien-
nych fenomenologicznych strukturach – niezależnie od nozolo-
gicznych klasyfikacji lub epidemiologicznych danych na temat 
współistniejących chorób” .

Specyfikę podejścia fenomenologicznego można przybliżyć 
poprzez porównanie rozumienia ciała w fenomenologii i biologii. 
Ciało ujmowane biologicznie daje się ostatecznie sprowadzić do 
opisywalnego ilościowo przedmiotu. Jest to wprawdzie przed-
miot wysoce skomplikowany i dynamiczny, ale ostatecznie jest 
to tylko przedmiot. Natomiast w opisie fenomenologicznym cia-
ło jest przede wszystkim ciałem żywym, które czuje i przeżywa 
świat oraz odnosi się do niego w sposób praktyczny poprzez mo-
dyfikacje otoczenia zgodnie z potrzebami . Typowym dla opisów 
fenomenologicznym przykładem zaburzenia doświadczenia jest 
utrata tego witalnego stosunku ze światem, któremu może towa-
rzyszyć deformacja poczucia czasu i jego zawężenie do teraźniej-
szości, z punktu widzenia której coraz mniejszą rolę odgrywają 
zdobyte już zasoby i wspomnienia oraz utrudniona staje się anty-
cypacja przyszłości, a zatem także podjęcie planowego działania . 
Obniżenie intensywności przeżywania świata to dalej cecha spo-
sobu egzystencji, który może powodować określone cierpienie 
oraz może zostać powiązany z określoną diagnozą, przy czym 
wartość klasyfikacji zostaje w podejściu fenomenologicznym 
osłabiona na rzecz indywidualnej relacji z pacjentem oraz rekon-
strukcji jego całościowej struktury doświadczenia – odczuwania 
ciała własnego , świata, czasu , innych ludzi, otoczenia, itd.

Przewaga psychiatrii fenomenologicznej nad biologiczną 
polegałaby na tym, że pierwsza nie neguje odkryć drugiej. Feno-
menolog nie twierdzi, że porządek biologiczny nie ma ważności, 
ale jedynie, że pogłębianie rozumienia procesów neuronalnych 
nie wnosi niczego istotnego do opisu sposobów doświadczania 
świata. Jest zatem neutralna wobec zasadności interwencji far-
makologicznej i nadaje jej nowy sens proponując za ocenę jej 
efektywności przyjąć wpływ na całościową strukturę doświad-
czenia pacjenta, a nie np. zniesienie objawów pozytywnych. Co 
więcej, fenomenologia nie popełnia grzechu klasyfikacji DSM, 
na które wskazuje w swoim tekście Murawiec – nie obejmuje 
tylko objawów charakterystycznych, ponieważ polega przede 

Interdyscyplinarność i pluralizm obecne  
u podstaw współczesnej psychiatrii  wyda-
ją się korespondować z fenomenologicznym 
podejściem do diagnozy psychiatrycznej. 

Przewaga psychiatrii  
fenomenologicznej nad 
biologiczną polegałaby  
na tym, że pierwsza nie 
neguje odkryć drugiej.
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Każda diagnoza postawiona przez lekarza 
dowolnej specjalności pociąga za sobą 
określone wartościowanie. 

wszystkim na opisie jego własnej historii przeżyć, zatem wyczu-
la na objawy indywidualne, zachęca lekarza do poznawania pa-
cjenta, włącza ich we wspólny świat doświadczenia przybliżając 
do wzajemnego zrozumienia, pozwala przy tym na stosowanie 
przez specjalistów wspólnej nomenklatury, bez której nie można 
by mówić o psychiatrii jako nauce, w końcu, sądząc po ilości in-
teresujących publikacji, bez wątpienia stymuluje badania. Także 
w zgodzie z intuicją Dudka, fenomenolog doskonale zdaje sobie 
sprawę, że „Psychika i umysł pacjenta (…) nie jest izolowaną wy-
spą, którą można naprawić w szpitalu, a potem wstawić z powro-
tem na dawne miejsce i tam ona zafunkcjonuje prawidłowo”.

Wydaje się, że tylko przez brak miejsca żaden z autorów nie 
podniósł kwestii kontekstu społecznego, w jakim diagnoza psy-
chiatryczna jest stawiana. O ile wyżej mowa była o tym, czym jest 
diagnoza z punktu widzenia tego, kto ją stawia, czyli lekarza, to 
niżej przedstawiona zostanie pewna myśl na temat kontekstu 
społecznego. Jest to kwestia dobrze znana i często powtarzana, 
przez co nie staje się mniej ważna, by nie powiedzieć, paląca.

Każda diagnoza postawiona przez lekarza dowolnej spe-
cjalności pociąga za sobą określone wartościowanie, czy jak 
powiedziałby Dudek, odbywa się nie tylko w przestrzeni faktów 
(stwierdzalne dysfunkcje organiczne oraz najlepsze statystycznie 
metody leczenia), ale także w sferze mitycznej czy symbolicznej. 
Oczywiście, w różnych dziedzinach medycyny wartościowanie 
ma różne nasilenie i inaczej wpływa na chorującą osobę. Sprawy 
mają się inaczej w stomatologii niż w psychiatrii. Szczególnie wy-
razisty wydaje się przypadek diagnozy onkologicznej czyniącej 
z pacjenta bohatera, któremu przyzwala się na słabość, chemio-
terapię i inne inwazyjne metody leczenia traktuje się jako zło ko-
nieczne, któremu ma prawo towarzyszyć dodatkowe społecznie 
akceptowane cierpienie psychiczne. Sama choroba nowotworo-
wa traktowana jest jak wyzwanie, a chorujący jak bohater, które-
mu należy współczuć, zaś jego ból i słabości są szanowane, wolno 
mu zatem więcej niż temu, kto onkologicznie nie choruje. 

Szczególnie wolno mu więcej niż pacjentowi psychiatrycz-
nemu. Inaczej traktowana jest „zwyczajna depresja” czy „zwy-
czajne zaburzenia lękowe”, a inaczej depresja i lęki pacjentów 
ze zdiagnozowanym nowotworem złośliwym. Fakt wysokiego 
współczynnika współwystępowania diagnozy onkologicznej 
i psychiatrycznej (zależnie od przyjętych kryteriów diagnostycz-
nych podwójna diagnoza depresji i nowotworu dotyczy od ok. 
10% do prawie 50% pacjentów onkologicznych ) mógłby suge-

rować potrzebę przeprowadzenia socjolo-
gicznych badań porównawczych, które jed-
nak raczej dookreśliłyby skalę problemu niż 
dowiodły jego istnienia, które wątpliwości 
nie pociąga. Etykietowanie i stereotypiza-
cja osób zdiagnozowanych psychiatrycznie 
stanowi jakby dodatkową, zadaną przez kul-
turę „chorobę”, która nie sprzyja procesowi 
zdrowienia, utrudnia powrót do codzienno-
ści i stanowi dodatkowe wyzwanie . Spośród 
różnych wyzwań, na jakie wszyscy w życiu 
natrafiamy, to wydaje się zupełnie niepo-
trzebne.

Słowem podsumowania, bez wątpienia 
diagnoza psychiatryczna powinna być ro-
zumiana jako złożony proces wykraczający 
poza ściany gabinetu bądź szpitala. Wykra-
cza zarówno ze względu na bagaż doświad-
czeń, z którymi pacjent przychodzi, jak i spo-
łeczną stygmatyzację, na którą wystawia się 
po wyjściu. Po stronie diagnosty powinna 
być obecna czujność na różne sfery, w któ-
re indywidualne doświadczenie pacjenta 
jest zaangażowane. Być może rację mają 
psychiatrzy fenomenologiczni twierdząc, 
że w psychiatrii diagnoza dotyczy zaburzo-
nego, utrudnionego sposobu przeżywania 
świata, różni się zatem od tego, co lekarze 
innych specjalności nazywają chorobą. 
W każdym razie, ze względu na uczynienie 
jednostkowego doświadczenia punktem 
wyjścia i zarazem ujmowanie tego doświad-
czenia w szerokim kontekście, psychiatria 
fenomenologiczna jest wartą sprawdzenia 
zdobyczą współczesnej filozofii. Jest nato-
miast pewne, że żaden z zamieszczonych 
tutaj tekstów nie wyczerpał zagadnienia 
diagnozy psychiatrycznej. n

Wydaje się, że tylko przez brak 
miejsca żaden z autorów nie 
podniósł kwestii kontekstu 
społecznego, w jakim diagnoza 
psychiatryczna jest stawiana. 

 Etykietowanie i stereotypizacja 
osób zdiagnozowanych psychia-
trycznie stanowi jakby dodatkową, 
zadaną przez kulturę „chorobę”, 
która nie sprzyja procesowi zdro-
wienia, utrudnia powrót do codzien-
ności i stanowi dodatkowe wyzwanie 
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Co z diagnozą?
Ewa Waszkiewicz

jakiegoś zaburzenia oraz jego nasilenie. Liczbowy wynik uzy-
skany po zastosowaniu takiego kwestionariusza czy skali zaczy-
na mieć większe znaczenie niż kliniczna obserwacja i wywiad. 
Rozumiem, że liczba, norma i statystyka pozwalają uwierzyć, że 
to, czym się zajmuje psychiatria jest wymierne, a dzięki swej wy-
mierności pewne. Psychiatria nie jest jednak nauką ścisłą a proces 
diagnostyczny jest procesem myślenia klinicznego, holistyczne-
go o pojedynczym przypadku, funkcjonującym w określonych 
warunkach psychospołecznych, a nie o mieszczących się w sta-
tystycznie oznaczonych ramach normy czy patologii, objawach.

Nabożny stosunek do kwestionariuszy objawowych zwalnia 
od myślenia i tworzy z diagnozy bezduszne działania laborato-
ryjne w miejsce sztuki rozumienia złożonego obrazu dysfunkcji, 
z jakim zgłasza się do psychiatry pacjent. Obecność objawu nie 
gwarantuje, że trafnie zakwalifikujemy pacjenta do określonej 
w klasyfikacji chorób grupy zaburzeń. Pamiętam, że na swoim eg-
zaminie specjalizacyjnym usłyszałam pytanie – gdzie występują 
natręctwa? Odpowiedziałam – w zasadzie mogą wszędzie. Taka 
odpowiedź była satysfakcjonująca dla egzaminatora.

Kwestia obecności i nasilenia jakiegoś objawu to tylko jeden 
problem związany z kwestionariuszami. Powstały też takie, które 
mają dać odpowiedź na pytanie jeszcze bardziej uproszczone – 
czy badana osoba ma ADHD, Zespół Aspergera, ChAD, OCD itd. 
– można mnożyć w nieskończoność. Marginalizowanie funkcjo-
nowania pacjenta, jego stanu i życiowej sytuacji, a przede wszyst-
kim historii życia i ograniczenia rozpoznania do wyniku liczbo-
wego kwestionariusza powoduje często nadrozpoznawalność 
wielu zaburzeń i ślepe podążanie za oczekiwaniami pacjenta. 
Wychodzenie naprzeciw potrzebom pacjenta nie powinno być 
rozumiane jako rozpoznawanie i leczenie choroby np. w sytuacji 
kryzysu. Niestety choroba często zwalnia z odpowiedzialności za 
swoje życie. Daje proste wyjaśnienie dysfunkcji i wymaga jedynie 
dostosowania się do zaleceń farmakologicznych zamiast trudnej 
konfrontacji z rzeczywistością i pracy nad sobą.

Jestem absolutnie przekonana o tym, że kwestionariusze nie 
mogą być traktowane jak „bezdyskusyjna wyrocznia”, a jedynie 
jako „pomocnicze narzędzie diagnostyczne.”

Od dawna marzy się psychiatrom stworze-
nie magicznego narzędzia, które po przy-
łożeniu do pacjenta pozwoli odpowiedzieć 
na istotne pytania, czy on to ma, jak moc-
no to jest nasilone i o jakim zaburzeniu to 
świadczy. Takiego narzędzia nie ma. 

Bliskie mojemu myśleniu o diagnozie 
są tezy obu powyższych artykułów. Martwi 
jej upraszczanie, nadmierne biologizowanie 
i nieprawdopodobnie duże przywiązanie do 
uzyskiwania informacji o chorobie z kwe-
stionariuszy objawowych. Od dawna marzy 
się psychiatrom stworzenie magicznego 
narzędzia, które po przyłożeniu do pacjenta 
pozwoli odpowiedzieć na istotne pytania, 
czy on to ma, jak mocno to jest nasilone 
i o jakim zaburzeniu to świadczy. Takiego 
narzędzia nie ma. W diagnozie psychiatrycz-
nej i psychologicznej wiele rzeczy musi po-
zostać hipotetycznymi, bo są niemierzalne. 
Wielu diagnostów zapomina też, że każdy 
pomiar niesie ze sobą ryzyko błędu. Ostatnie 
lata przyniosły mimo to rozkwit w tej dzie-
dzinie. Powstało mnóstwo narzędzi, które 
mają potwierdzać lub wykluczać obecność 

Kiedy przeszło 40 lat temu 
zaczynałam pracę na psychiatrii, 

trafiłam akurat na entuzjastyczne 
przyjmowanie tez psychiatrii  

humanistycznej. Potem rozwój 
psychiatrii podążał różnymi  

drogami zgodnie z postępem  
w dziedzinie nowych i bardziej 
precyzyjnych narzędzi diagno-

stycznych i farmakoterapii.
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Z artykułu dr Murawca wynika, że prof. Andreasen znalazła 
wiele przyczyn impasu w diagnostyce psychiatrycznej. Dla mnie 
szczególnie wymowne okazało się zdanie „wywiad z pacjentem zo-
stał zredukowany do sprawdzenia listy objawów obecnych w DSM”.

Niejednokrotnie przeglądając dokumentację mam wrażenie, 
że historia pacjenta zaczyna się od momentu, kiedy przekroczył on 
próg gabinetu. Jakby wszystko to, co doprowadziło do momentu, 
kiedy zgłosił się do lekarza, było zupełnie nieistotne. Ważne jest 
to, co teraz widać, co obecnie ujawnia, a w jakim mechanizmie to 
mniej ważne. Stworzenie listy objawów uruchamia kolejną proce-
durę zakwalifikowania do opisanego w Klasyfikacji Chorób zabu-
rzenia i wdrożenie odpowiedniego do rozpoznania leczenia. Pomi-
jam już fakt, że takie działania są powierzchowne diagnostycznie, to 
niestety często nietrafne.

Mam poczucie, że psychiatria zmierza w kierunku wyprepa-
rowania czynnika odpowiedzialnego za powstanie jakiegoś zabu-
rzenia. Doświadczenie jednak uczy, że rzadko tak bywa, aby można 
było znaleźć jeden czynnik determinujący. Jest ich zwykle wiele, 
wpływających na obraz kliniczny, opis funkcjonowania i prognozę. 
Wiara w jeden odpowiedzialny czynnik jako mechanizm powsta-
wania zaburzeń to kolejne uproszczenie mające wpływ na myśle-
nie o psychiatrii jako o nauce. Z pewnością uproszczenia i reduk-
cje zmiennych w nauce pozwalają na nieskomplikowane i jasne 
wnioskowanie, ułatwiają tworzenie poprawnych metodologicznie 
a prostych narzędzi. Ale czy ma to wszystko dobry wpływ na traf-
ność diagnostyczną? Jedyny plus to, wydaje się, skracanie procedu-
ry diagnostycznej. Płatnikowi z pewnością na tym zależy, aby było 
szybko i sprawnie. Diagnoście jednak nie wolno temu oczekiwaniu 
ulec. Szybko i sprawnie nie zawsze znaczy dobrze, trafnie, prawie 
nigdy wnikliwie.

Niektórzy usiłują radzić sobie z uproszczeniami poszerzając 
kryteria rozpoznawania różnych zaburzeń. Granice zaburzenia stają 
się wtedy rozmyte i nieczytelne. Sprzyjają licznym różnicom dia-
gnostycznym i mnożą szeregi osób naznaczonych chorobą.

Przy tej okazji warto może wspomnieć o świadomych błędach 
diagnostycznych, wychodzących naprzeciw pacjentowi, ekonomii 

i skrzeczącej rzeczywistości. Myślę o rozpo-
znawaniu choroby, aby dostosować ją do 
refundacji stosowanego leczenia. Wiadomo, 
że lek jest skuteczny w leczeniu pacjenta, ale 
nierefundowany w jego schorzeniu.

Druga, podobna kwestia, to fakt, że psy-
choterapia jest mało dostępna jako metoda 
leczenia, długotrwała i w efekcie bardzo 
kosztowna. Farmakoterapia jest dostępna, 
leczenie tańsze, a że nie zawsze zgodne 
z poprawnym diagnozowaniem… Ważne, 
że mieści się w procedurach.

Nie warto wyważać otwartych drzwi. 
Obserwuję na zmianę potrzebę rewolucji – 
– skreślenia wszystkiego, co było i oceny, że 
to przestarzałe, niezgodne z rozwojem psy-
chiatrii i nauki w ogóle, złe i głupie. Potem 
powstaje wszystko od nowa, by za jakiś czas 
znowu to okazało się nie takie jak trzeba. 
Może dałoby się pogodzić różne koncep-
cje – humanistyczną i biologiczną. Znaleźć 
mądre wyważenie dla etyki zawodowej, po-
trzeb pacjenta, jednocześnie nie wadząc się 
z płatnikiem. n

Nabożny stosunek do kwestionariu-
szy objawowych zwalnia od myślenia  
i tworzy z diagnozy bezduszne dzia-
łania laboratoryjne w miejsce sztuki 
rozumienia.

Niejednokrotnie mam wraże-
nie, że historia pacjenta za-
czyna się od momentu, kiedy 
przekroczył on próg gabinetu. 

wokół diagnozy - komentarze





47PSYCHIATRA/PISMO dla praktyków/wiosna 2017

TEORIA  
I praktyka

Czy aby 
nie za dużo 
tej małej?
Tomasz Szafrański

O ile w przypadku wyższych dawek 
możemy się spodziewać, że większość 
z nich jest stosowana u chorych na schi-
zofrenię i chorobę afektywną dwubie-
gunową, o tyle w przypadku niższych 
dawek z dużym prawdopodobieństwem 
możemy zakładać, że ponad 50% ordy-
nacji dotyczy zastosowania kwetiapiny 
poza zarejestrowanymi wskazaniami. 
Przypomnijmy, że obecnie jedynym za-
rejestrowanym wskazaniem kwetiapiny, 
poza schizofrenią i CHAD, jest stosowa-
nie jej w trwającym leczeniu epizodów 
dużej depresji u pacjentów, u których 
wystąpiła niewystarczająca odpowiedź 
na leczenie innymi lekami przeciwdepre-
syjnymi. Ten zapis CHPL dotyczy tylko 
formy o przedłużonym uwalnianiu, a za-
tem nie dotyczy dawek 25 mg.

Szczególna sytuacja dotyczy sto-
sowania kwetiapiny u osób w wieku 
podeszłym, w tym w zaburzeniach za-

W 2016 roku sprzedano  
w Polsce ponad dwa i pół 

miliona opakowań kwetia-
piny w dawce 25 mg. Nie-
mal trzykrotnie więcej niż 

5 lat wcześniej! Ta dynami-
ka wzrostu jest szczególnie 

zastanawiająca, gdy spoj-
rzymy na dane dotyczące 
sprzedaży opakowań za-

wierających wyższe dawki 
kwetiapiny (patrz wykres nr 1). 

chowania towarzyszących otępieniu 
(Behavioural and Psychological Sympo-
tms of Dementia – BPSD). Po uzyskaniu 
pozytywnej rekomendacji AOTM, od 
2013 roku kwetiapina jest w Polsce le-
kiem refundowanym w leczeniu BPSD 
i jest to refundacja wskazania off-label. 
Zestawienie leków stosowanych w BPSD 
przedstawia tabela 1. Poza kwetiapiną 
refundacja w naszym kraju dotyczy rów-
nież haloperidolu, jednak jego stosowa-
nie w BPSD nie jest rekomendowane. Po-
zostałe neuroleptyki nie są refundowane 
(w tym tiapryd, który jest zarejestrowany 
do leczenia pobudzenia psychomo-
torycznego i zachowań agresywnych 
u osób w podeszłym wieku z demencją 
i jest uznawany za lek skuteczny i obda-
rzony dobrym profilem bezpieczeństwa 
[14] – stosowanie tiaprydu przedstawio-
no na wykresie 1 jako wskaźnik referen-
cyjny dla stosowania leków w BPSD).

3 000 000
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2 000 000

1 500 000

1 000 000

 500 000

0%

kwetapina 25mg

kwetapina inne dawki

kwetapina całość

tiapryd

2012 2016201520142013

wykres 1. sprzedaż kwetiapiny i tiaprydu 2012 - 2016
opakowania (units)
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Dane z Polski nie są wyjątkiem 
i już od kilku lat pojawiają się publikacje 
z różnych krajów przestrzegające przed 
niepokojącym zjawiskiem stosowania 
małych dawek kwetiapiny poza zareje-
strowanymi wskazaniami – najczęściej 
jako leku nasennego czy uspakajającego 
u chorych bez objawów psychotycznych. 
Takie stanowisko zajęła między innymi 
w 2009 roku amerykańska agencja le-
ków FDA, zaś ostatnio wątpliwości doty-
czące stosowania niskich dawek kwetia-
piny opublikowano w Australii [1,2,6,17].

Zwraca się tutaj przede wszystkim 
uwagę na fakt nadmiernej skali tego zja-
wiska i stawia pytania o bezpieczeństwo 
takiego postępowania, podkreślając, że 
często stosowanie kwetiapiny w danej 
grupie chorych nie jest poparte wystar-
czającymi dowodami z kontrolowanych 
badań klinicznych [1,2,3,15,17,19, 21]. 

W przypadku pierwotnej bezsenno-
ści, z jednej strony nie ma jednoznacz-
nych danych dowodzących korzystnego 
wpływu kwetiapiny, z drugiej zaś zda-
niem niektórych autorów częste, „auto-
matyczne” sięganie po kwetiapinę pro-

wadzi do sytuacji, w której nie poszukuje 
się i nie identyfikuje pierwotnej przyczy-
ny obserwowanych zaburzeń snu, którą 
u wielu osób mogą być czynniki streso-
we, dolegliwości somatyczne, nieprze-
strzeganie higieny snu, nadużywanie 
substancji psychoaktywnych [13,16].

Wydaje się, że duża skala stosowa-
nia małych dawek kwetiapiny poza zare-
jestrowanymi wskazaniami ma związek 
z faktem, że jest ona postrzegana jako 
lek relatywnie bezpieczny i bezpiecz-
niejszy od innych. Rzeczywiście, na tle 
innych neuroleptyków jej stosowanie 
niesie ze sobą mniejsze ryzyko wystą-
pienia objawów parkinsonowskich czy 
akatyzji. Jednakże kwetiapina stosowana 
nawet w małych dawkach nie jest lekiem 
„niewinnym” i może istotnie wpływać 
na przyrost masy ciała i powodować 
objawy zaburzeń metabolicznych (hi-
pertrójglicerydemia) [3,6]. W przypad-
ku przewlekłego stosowania nie moż-
na wykluczyć ryzyka rozwoju późnych 
dyskinez [21]. Dane z prób klinicznych 
u chorych na schizofrenię i CHAD po-
kazują, że działania niepożądane, takie 

jak senność, wzrost poziomu lipidów, 
suchość w ustach, zawroty głowy wy-
stępowały także przy stosowaniu tak ni-
skich dawek jak 100 mg [1,2]. W jednym 
z nielicznych badań obserwacyjnych 
stosowania niskich dawek kwetiapiny 
w bezsenności stwierdzono, że po 11 
miesiącach leczenia doszło do średniego 
wzrostu masy ciała o 2,2 kg [3]. W innym 
badaniu, po roku leczenia, pomimo sto-
sowanie dawek ≤ 100 mg/dz. obserwo-
wano przyrost masy ciała o 4,8 kg [20]. 
Poza zaburzeniami gospodarki lipidowej 
u chorych, u których stosowano kwetia-
pinę w leczeniu zaburzeń snu lub zabu-
rzeń lękowych, opisywano przypadki 
wystąpienia cukrzycy typu II a nawet 
zapalenia trzustki [7]. Kwetiapina nie 
jest też lekiem wolnym od zależnego 
od dawki potencjalnego wpływu na wy-
dłużenie odstępu QT, a jej stosowanie 
zwiększa ryzyko nagłej śmierci z przy-
czyn sercowych [12]. 

Przegląd badań dotyczących bez-
pieczeństwa stosowania kwetiapiny 
u osób w wieku podeszłym wskazuje, 
że najczęściej odnotowywano działa-

Tiapryd

Risperidon

Haloperidol

Promazyna

Kwetiapina

Olanzapina

Aripiprazol

nazwa leku

Zaburzenia zachowania u pacjen-
tów w podeszłym wieku  
z demencją

Leczenie pobudzenia i niepokoju 
u pacjentów w podeszłym wieku.

Brak

Brak

Brak

Niepokój i pobudzenie u osób  
w podeszłym wieku

Krótkotrwałe (do 6 tyg.) leczenie 
uporczywej agresji u pacjentów  
z otępieniem w chorobie  
Alzheimera w stopniu umiarkowa-
nym do ciężkiego, niereagujących 
na metody niefarmakologiczne 
oraz gdy istnieje ryzyko, że pacjent 
będzie stanowił zagrożenie dla 
samego siebie lub innych osób

TAK; „skuteczność porów-
nywalna do haloperidolu 
i risperidonu, dobry profil 
bezpieczeństwa”

NIE rekomenduje się 
stosowania 

TAK; „najlepsze dane doty-
czące bezpieczeństwa”

TAK; „skuteczna w zakresie 
pobudzenia i agresji”

TAK; „skuteczny w zakre-
sie pobudzenia i agresji”

NIE rekomenduje się stoso-
wania z wyjątkiem leczenia 
majaczenia (krótkotrwale  
i w małych dawkach)

TAK; „najszerszy profil 
działania”

NIE

NIE

NIE

NIE

TAK –wskazanie pozare-
jestrowe (off-label) objęte 
refundacją (ryczałt): Zabu-
rzenia psychiczne inne niż 
wymienione w ChPL  
u pacjentów z otępieniem

TAK – bezpłatny w cho-
robach psychicznych lub 
upośledzeniu umysłowym

NIE

10-30 zł 
(dawka 50-100 mg)

40 zł 
(dawka 25-50 mg)

10-20 zł 
(dawka 25-50 mg)

10-20 zł 
(dawka 2,5-5 mg)

50-100 zł 
(dawka 5-7,5 mg)

Bezpłatny

10-20 zł 
(dawka 0,5-1 mg)

Zarejestrowane wskazanie u 
chorych z zaburzeniami zacho-
wania towarzyszącymi otępieniu

Zalecenia dotyczące 
stosowania u chorych 
z BPSD?*

Refundacja leczenia przez 
NFZ u chorych z BPSD

Orientacyjny koszt 
kuracji (28 dni) ** 

*   Zalecenia na podstawie: Sobów T. Kłoszewska I. Farmakoterapia otępień. W: Jarema M Red.: Standardy leczenia farmakologicznego niektórych  
      zaburzeń psychicznych. Wydanie 2. Via medica. Gdańsk 2015. Strony: 149-151.
** Orientacyjny koszt leczenia na podstawie danych http://indeks24.pl, dostęp 23-03-2017.

Tabela 1.  Neuroleptyki stosowane u chorych z zaburzeniami zachowania  
                     towarzyszącymi otępieniu (BPSD).
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nia niepożądane takie jak: senność (25-
39%), zawroty głowy (15-27%), bóle 
głowy (10-23%), ortostatyczne spadki 
ciśnienia (6-18%) i przyrost masy ciała 
(11-30%). W badaniach randomizowa-
nych, kontrolowanych placebo kwetia-
pina istotnie częściej powodowała 
upośledzenie funkcji poznawczych, 
upadki i urazy oraz zwiększała ryzyko 
zgonu u chorych z chorobą Parkinsona, 
ale nie u chorych z otępieniem. Ryzyko 
zgonu lub incydentów sercowo-naczy-
niowych oraz zaburzeń metabolicznych 
było mniejsze w przypadku stosowania 
kwetiapiny w porównaniu z risperido-
nem czy olanzapiną. Jednakże ryzyko 
upadku lub doznania urazu było w przy-
padku kwetiapiny wyższe niż w przypad-
ku olanzapiny [5].

Zatem, chociaż na tle innych leków 
przeciwpsychotycznych II generacji 
kwetiapina bywa lepiej tolerowana, to 
jednak może ona powodować szereg 
istotnych działań niepożądanych, zaś 
niektóre z nich są częste i powinny być 
uwzględnione w dokonywanym bilansie 
korzyści i ryzyka leczenia. 

Z punktu widzenia farmakologii 
zwraca się uwagę na fakt, że lek w ni-
skich dawkach praktycznie nie działa na 
receptory dopaminowe i wykazuje głów-
nie, a nawet wyłącznie, działanie antyhi-
staminowe i alfa-1 adrenergiczne [2]. 
Działanie na receptory dopaminowe 
pojawia się przy stosowaniu wyższych 
dawek, ale powyżej 100 mg kwetiapina 
zaczyna wykazywać także działanie cho-
linolityczne [4].

Wiele leków psychotropowych wy-
kazuje aktywność wobec receptorów 
muskarynowych, zaś osoby w wieku 
podeszłym są szczególnie wrażliwe na 
działanie cholinolityczne leków [8,10,11]. 
Może ono powodować zaparcia, trudno-
ści w oddawaniu moczu, upośledzenie 
funkcji poznawczych, a nawet prowa-
dzić do zaburzeń świadomości. Ryzyko 
tych powikłań wzrasta z wiekiem, ilością 
stosowanych leków i liczbą współist-
niejących chorób. Wykazano również, 
że odstawienie leków o działaniu cho-
linolitycznym poprawiało pamięć krót-
koterminową, zmniejszało zaburzenia 
zachowania i generalnie prowadziło do 

poprawy funkcjonowania [8]. Stąd zale-
cenie unikania leków o istotnym działa-
niu cholinolitycznym u osób w wieku po-
deszłym, a jeżeli już istnieje konieczność 
ich stosowania, to w najniższych możli-
wych dawkach i jak najkrócej [8,10,11]. 
Nie można zapominać, że leki o działaniu 
cholinolitycznym działają przeciwstaw-
nie do inhibitorów cholinoesterazy sto-
sowanych w leczeniu choroby Alzheime-
ra. Działanie cholinolityczne wybranych 
leków przeciwpsychotycznych przedsta-
wia tabela 2. Uważa się, że kwetiapina 
w dawkach powyżej 100 mg/dz. zaczyna 
wykazywać umiarkowane, zaś powyżej 
300 mg/dz. silne działanie cholino litycz-
ne [4]. Wyraźne działanie cholinolityczne 
wykazuje olanzapina powyżej 5 mg/dz. 
Spośród leków stosowanych w BPSD je-
dynie tiapryd nie ma istotnego powino-
wactwa do receptorów muskarynowych, 
a nawet wykazuje słabe działanie hamu-
jące cholinoesterazę [9]. 

Chlorpromazyna

Klozapina

Lewomepromazyna

Olanzapina>5 mg

Promazyna

Kwetiapina > 300 mg

Loksapina 

Olanzapina 2,5-5 mg

Kwetiapina 100-300 mg

Aripiprazol

Asenapina

Haloperidol

Olanzapina <2,5 mg

Paliperidon

Perfenazyna

Kwetiapina < 100 mg

Risperidon

Ziprasidon

Wysoka Umiarkowana Niska

Opracowano na podstawie: Salahudeen MS, Duffull SB, Nishtala PS. Anticholinergic burden quantified by 
anticholinergic risk scales and adverse outcomes in older people: a systematic review. BMC Geriatr. 2015; 15: 
31. i Chew ML, Mulsant BH, Pollock BG, Lehman ME, Greenspan A, Kirshner MA, Bies RR, Kapur S, Gharabawi G. 
A model of anticholinergic activity of atypical antipsychotic medications. Schizophr Res. 2006; 88(1-3): 63-72.

Tabela 2.  Aktywność cholinolityczna wybranych  
                     leków przeciwpsychotycznych
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Wnioski dla praktykA

n 
Kwetiapina jest niewątpliwie cennym lekiem w terapii 
psychoz i zaburzeń afektywnych. Przytoczone w artyku-
le dane pokazują, że małe dawki kwetiapiny są również 
chętnie stosowane w leczeniu objawowym poza zareje-
strowanymi wskazaniami – w leczeniu bezsenności, sta-
nów lękowych, objawowym leczeniu pacjentów z BPSD.

n
Na pewno u części chorych kwetiapina jest skuteczna 
i dobrze tolerowana, i właśnie to, w połączeniu z niewy-
soką ceną leku napędza jej popularność. Jest oczywiście 
traktowana jako alternatywa dla leków uzależniających. 
Z drugiej strony, skala tej popularności budzi obawę, że 
w nieuzasadniony sposób kwetiapina stała się w wielu 
sytuacjach lekiem preferowanym w leczeniu objawo-
wym zaburzeń snu i lęku, pomimo istnienia innych sku-
tecznych i dobrze tolerowanych strategii.

n
Celem tego artykułu było zwrócenie uwagi na fakt, że sto-
sowanie kwetiapiny poza wskazaniami, nawet pomimo 
stosowania niskich dawek, może nieść ze sobą istotne ry-
zyko działań niepożądanych. Wydaje się, że u niektórych 
pacjentów możemy tych zagrożeń w pełni nie doceniać 
– i może dlatego nie zawsze pamiętamy o istniejących 
alternatywach. W przypadku zastosowania kwetiapiny, 
nawet w niskiej dawce, należy rzetelnie oceniać korzyści 
z prowadzonego leczenia i monitorować bezpieczeń-
stwo, w tym bezpieczeństwo metaboliczne.

n
 Należy podkreślić, że kwetiapina w niskich dawkach nie 
powinna być stosowana jako lek pierwszego rzutu w le-
czeniu bezsenności. Kwetiapina podobnie jak inne leki 
przeciwpsychotyczne powinna być traktowana jako lek 
III rzutu po niebenzodiazepinowych lekach nasennych 
i sedatywnych lekach przeciwdepresyjnych [18].

n
W przypadku konieczności stosowania neuroleptyku 
u chorych z BPSD należy wziąć pod uwagę ryzyko takich 
działań niepożądanych jak senność, zawroty głowy, orto-
statyczne spadki ciśnienia i upadki. n
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Bezpieczeństwo 
stosowania 
pregabaliny
Adam Wysokiński
| Klinika Psychiatrii Wieku Podeszłego i Zaburzeń Psychotycznych
  Centralny Szpital Kliniczny, ul. Czechosłowacka 8/10 Łódź 

Właściwości farmakologiczne  
pregabaliny

Pregabalina jest lekiem stosowanym 
przede wszystkim w leczeniu padaczki oraz 
zaburzenia lękowego uogólnionego (general 
anxiety disorder, GAD). Jest ona również sto-
sowana w leczeniu bólu neuropatycznego oraz 
fibromialgii.

Z biochemicznego punktu widzenia pre-
gabalina jest strukturalnym analogiem kwasu 
gamma-aminomasłowego (gamma-amino-
butyric acid, GABA) – najpowszechniejszego 
w mózgu neuroprzekaźnika hamującego, ale 
nie wiąże się z receptorami dla GABA. Mecha-
nizm działania pregabaliny opiera się na łącze-
niu z podjednostką α2α napięciowo-zależnego 
kanału wapniowego, który zwiększa aktywność 
dekarboksylazy kwasu glutaminowego – enzy-
mu syntezującego GABA, co powoduje zwięk-
szenie ilości tego neuroprzekaźnika w mózgu. 
Ponadto, pregabalina zwiększa gęstość i wy-
dajność presynaptycznego transportera GABA, 
co poprawia synaptyczny obrót GABA.

Pregabalina nie jest metabolizowana w wą-
trobie, jest wydalana niemal w całości przez 
nerki, a jej okres półtrwania wynosi 6-7 godzin 
(z tego powodu lek powinien być podawany 
w 2 lub 3 dawkach w ciągu doby). Brak metabo-
lizmu wątrobowego oraz fakt, że pregabalina 
nie wpływa na aktywność wątrobowych enzy-
mów P450 oznacza, że ryzyko interakcji z inny-
mi lekami jest małe (1). W leczeniu GAD daw-
ka początkowa wynosi zwykle 150 mg/dobę, 
w razie potrzeby dawkę można zwiększać o 150 
mg/dobę co tydzień, do dawki maksymalnej 
600 mg/dobę. W przypadku niewydolności ne-
rek dawkę ustala się w zależności od wartości 
klirensu kreatyniny. W razie konieczności prze-
rwania leczenia pregabaliną należy dokonywać 
tego stopniowo, co najmniej przez 1 tydzień ze 
względu na możliwość wystąpienia objawów 
odstawiennych (bezsenność, ból głowy, nud-
ności, lęk, wzmożona potliwość).

TEORIA I PRAKTYKA



53PSYCHIATRA/PISMO dla praktyków/wiosna 2017

Bezpieczeństwo

Bardzo częste (>10% pacjentów) działania 
uboczne pregabaliny to zawroty głowy i sen-
ność. U około jednej trzeciej pacjentów obja-
wy te nie ustępują (2). Obecność tych objawów 
oznacza zwiększone ryzyko upadków, co jest 
szczególnie istotne u osób starszych. Częste 
(1-10% pacjentów) działania uboczne prega-
baliny obejmują zwiększenie apetytu i masy 
ciała, euforię, ataksję i zaburzenia koordyna-
cji, zaburzenia pamięci i uwagi, zaburzenia 
widzenia oraz suchość w ustach. Ze wzglę-
du na brak wątrobowego metabolizmu leku, 
może być on bezpiecznie stosowany u osób 
z niewydolnością wątroby. Jak wspomniano 
wyżej – niewydolność nerek wymaga modyfi-
kacji dawkowania leku. Nie ma odpowiednich 
danych dotyczących stosowania pregabaliny  
u kobiet w ciąży. W dalszej części pracy przed-
stawione zostanie podsumowanie wyników 
najnowszych badań nad bezpieczeństwem 
stosowania pregabaliny.

a) Wpływ na funkcje poznawcze

Zaburzenia pamięci i uwagi są częstym działaniem 
ubocznym benzodwuazepin, leków powszechnie stoso-
wanych w leczeniu zaburzeń lękowych. Ponadto, same 
zaburzenia lękowe mogą wywierać niekorzystny wpływ 
na sprawność różnych funkcji poznawczych. Z tego 
powodu ważne jest pytanie o stopień niekorzystnego 
oddziaływania pregabaliny na sprawność poznawczą. 
W modelu zwierzęcym wykazano, że pregabalina nie 
wpływa na ogólną sprawność poznawczą oraz pamięć 
krótkotrwałą myszy (3). Z podsumowania opublikowane-
go przez Owen wynika, że w porównaniu z alprazolamem 
pregabalina w mniejszym stopniu upośledza funkcjono-
wanie poznawcze i sprawność psychomotoryczną (4). 
Ponadto, stwierdzono, że zmiana leczenia z benzodwu-
azepin na pregabalinę przynosi istotną poprawę szeregu 
funkcji poznawczych, osłabionych wskutek przewlekłe-
go przyjmowania benzodwuazepin (5).

b) Pacjenci z chorobami układu 
krążenia

W opublikowanych dotychczas badaniach pregaba-
liny nie odnotowano poważniejszych działań niepożąda-
nych ze strony układu krążenia. Dawkowanie pregabaliny 
u pacjentów z chorobami układu krążenia nie wymaga 
modyfikacji. Jednakże, ze względu na brak wystarczają-
cych danych, zaleca się ostrożne stosowanie pregabali-
ny u pacjentów z niewydolnością krążenia (klasa III i IV 
wg NYHA). White i wsp. ocenili wpływ 5-tygodniowego 
leczenia pregabaliną na parametry krążeniowe oraz su-
biektywną odpowiedź na wysiłek fizyczny u osób z fibro-
mialgią (6). W porównaniu z placebo, pregabalina powo-
dowała większą redukcję powysiłkowego tętna, ciśnienia 
tętniczego oraz subiektywnego uczucia zmęczenia, co 
zdaniem autorów wskazuje, że pregabalina może nor-
malizować wydolność fizyczną. 

c) Ryzyko uzależnienia

Przez dłuższy czas pregabalina wydawała się do-
brą alternatywą dla pochodnych benzodwuazepiny ze 
względu na brak jej działania uzależniającego. Jednakże, 
już w 2011 roku pojawiły się pierwsze doniesienia i opisy 
przypadków uzależnień od pregabaliny (i spokrewnionej 
z nią gabapentyny) (7). Jak podają autorzy prac na ten 
temat, część przypadków uzależnienia od pregabaliny 
stwierdzano u osób, u których nie występowało wcze-
śniej uzależnienie od innych substancji psychoaktyw-
nych lub leków. Szybkie wchłanianie się leku i duża jego 
biodostępność (>90%) mogą się przekładać na silniejsze 
odczuwalne działanie odurzające (w porównaniu z gaba-
pentyną). Zdaniem Schifano i wsp. ryzyko uzależnienia 
od pregabaliny u osób bez uzależnienia w wywiadzie, 
stosujących lek w zakresie dawek terapeutycznych jest 
mniejsze niż dla benzodwuazepin, alkoholu lub innych 
leków (8).

Co prawda, osoby uzależnione (szczególnie od alko-
holu lub benzodwuazepin) mogą odnieść korzyść z włą-
czenia pregabaliny (zmniejszenie nasilenia lęku może 
pomóc im w utrzymaniu abstynencji). Jednakże obec-
ność aktywnego lub przeszłego uzależnienia oznacza ko-
nieczność rozważenia innych opcji farmakologicznych, 
a w przypadku wyboru pregabaliny – uważnego monito-
rowania przebiegu leczenia w celu szybkiego wykrywa-
nia przypadków nadużywania leku (8).
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Wnioski końcowe
Pregabalina stanowi dobrą alternatywę 
dla benzodwuazepin w leczeniu zaburze-
nia lękowego uogólnionego. Lek cechuje 
się szybkim początkiem działania (już 
w ciągu kilku dni), skutecznością porówny-
walną z innymi opcjami terapeutycznymi 
oraz dobrym profilem bezpieczeństwa. 
Ze względu na typowe działania uboczne 
(senność i zwroty głowy) wskazane jest 
stopniowe zwiększanie dawki leku (szcze-
gólnie u osób starszych) oraz stopniowe 
odstawianie leku (w związku z możliwo-
ścią wystąpienia objawów odstawien-
nych). Stosowanie leku u osób uzależnio-
nych wymaga ostrożności i uważnego 
monitorowania leczenia ze względu na 
potencjalne działanie uzależniające pre-
gabaliny. n

d) Osoby starsze

Pregabalina jest lekiem szczególnie wartościowym 
u osób starszych. Z jednej strony, osoby te częściej mają 
GAD, z drugiej – ze względu na stan zdrowia, współ-
chorobowość oraz przyjmowane w związku z tym leki 
– są bardziej narażone na działania uboczne. W 2008 
ukazało się największe do tej pory badanie oceniające 
bezpieczeństwo pregabaliny u osób starszych z GAD (9). 
W badaniu tym uczestniczyły 273 osoby w wieku >65 
lat, badanie było prowadzone metodą podwójnie ślepej 
próby i kontrolowane placebo, a okres obserwacji wyno-
sił 8 tygodni. Maksymalna dawka dobowa pregabaliny 
wynosiła 600 mg, zaś średnia dawka przyjmowana przez 
pacjentów – 270 mg/d. Większość odnotowanych zda-
rzeń niepożądanych miała niewielkie lub umiarkowane 
nasilenie o ograniczonym czasie trwania (do około 2 
tygodni), zwykle ich początek przypadał na pierwsze 3 
tygodnie leczenia. Najczęstszymi zdarzeniami niepo-
żądanymi były: zawroty głowy (około 20% pacjentów), 
senność (13%), bóle głowy (10%) oraz nudności (9%). 
W obu grupach badania (pregabalina i placebo) około 
10% pacjentów przerwało leczenie z powodu zdarzeń 
niepożądanych. Spośród siedmiu poważnych zdarzeń 
niepożądanych, które wystąpiły w grupie pacjentów 
leczonych pregabaliną, trzy zostały zaklasyfikowane 
jako związane z lekiem (senność, zwiększenie lęku oraz 
upadek, który spowodował złamanie kości ramienia). 
W porównaniu z placebo nie odnotowano zmian w zapi-
sie EKG, badaniach laboratoryjnych ani istotnych zmian 
masy ciała.

Badanie to potwierdziło nie tylko skuteczność pre-
gabaliny w leczeniu GAD u osób starszych, ale również 
bezpieczeństwo tego leku w tej populacji klinicznej. Nie 
zmienia to jednak faktu, że ze względu na możliwość 
wystąpienia nadmiernej senności, zawrotów głowy oraz 
upadków, leczenie pregabaliną u osób starszych należy 
prowadzić zgodnie z zasadą powszechnie obowiązującą 
w psychogeriatrii: start low, go slow, but go (leczenie za-
czynaj od niskiej dawki, zwiększaj ją powoli, ale podnoś 
do poziomu terapeutycznego). * adam.wysokinski@umed.lodz.pl
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SzafranSzafran i krocyna
Krzysztof Krocetyński

Składniki szafranu to między innymi karotenoidy - α-kro-
cetyna i krocyna (odpowiadające za żółto-czerwoną barwę) 
oraz safranal (odpowiadający za aromat). Zarówno safranal 
jak i krocyna wykazują działanie antyoksydacyjne i przeciwde-
presyjne, które wykazano w zwierzęcych modelach depresji 
[3] i potwierdzono również w randomizowanych badaniach 
klinicznych. Znalazło to odzwierciedlenie w opublikowanych 
w 2016 roku kanadyjskich wytycznych CANMAT dotyczących 
leczenia alternatywnego depresji [4].

W badaniach u zdrowych ochotników ani krocyna ani 
safranal nie powodowały istotnych klinicznie działań toksycz-
nych. Badania toksykologiczne przeprowadzone u zwierząt 
wykazują, że ostra toksyczność safranalu jest większa od sza-
franu – z kolei wyizolowana krocyna nie wykazuje większej 
toksyczności  [6]. 

W większości przeprowadzonych dotychczas badań kli-
nicznych wykorzystywano standaryzowane ekstrakty szafranu 
(zwykle w dawce 30 mg/dz). Celem badania przeprowadzone-
go przez Talaei i wsp. [5] była ocena działania krocyny w grupie 
40 chorych na depresję, w wieku 24-50 lat, leczonych w Szpita-
lu imienia Awicenny w Meszhedzie w Iranie. Badanie było ran-
domizowane, kontrolowane placebo, prowadzone w warun-
kach podwójnie ślepej próby. Chorzy byli leczeni fluoksetyną 

Kanon nauki medycznej opublikowany 
w 1025 roku przez Ibn E Sina znanego jako 

Awicenna był przez kilkaset lat (aż do XVIII 
wieku) podstawowym podręcznikiem medy-
cyny zarówno w Europie jak i krajach Islamu. 

Awicenna (980-1037) opisał między innymi 
fenomenologię i klasyfikację zaburzeń psy-
chicznych i sugerowane leczenie. Opisywał 

melancholię, manię, stany majaczeniowe, 
wpływ emocji na układ krążenia, był przeciw-
ny używania przemocy wobec chorych, suge-

rował oddziaływania psychoterapeutyczne.  
Wspominał oczywiście o szafranie, podobnie 
jak żyjący nieco wcześniej Abu Bakr Muham-

mad ibn Zakarijja ar-Razi (865-925), który  
opisywał działanie przeciwdepresyjne   

i anksjolityczne Crocus sativus [1,2]. 
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20 mg/dz lub sertraliną 50 mg/dz lub citalopramem 20mg/dz. 
W grupie 20 chorych do prowadzonego leczenia dodano kro-
cynę 30 mg/dz zaś druga grupa otrzymywała placebo. Objawy 
depresyjne i lękowe były oceniane za pomocą kwestionariuszy 
Becka, oraz kwestionariusza ogólnej oceny zdrowia (General 
Health Questionnaire - GHQ). Po 4 tygodniach stwierdzono 
istotną statystycznie odpowiedź w grupie otrzymującej krocy-
nę w porównaniu z grupą kontrolną (patrz rycina nr 1) [5]. n 
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Zespół jelita nadwrażliwego
do kogo po pomoc?

Materiał promocyjny

Lek. wet. Jagoda Koniarek 
Specjalista dietetyki i żywienia człowieka, 
Konsultant Programu LEAP

IBS – globalny problem
Zespół jelita nadwrażliwego dotyka ponad 20% populacji na 

wszystkich kontynentach. Na IBS cierpi dwa razy więcej kobiet, a więk-
szość chorych ma mniej niż 45 lat. Dane te nie odzwierciedlają w pełni 
rzeczywistości, gdyż leczy się tylko część osób borykających się z tym 
schorzeniem.

Populacja IBS-owców, to ludzie cierpiący przewlekle, którzy częściej 
niż pacjenci bez IBS korzystają z porad lekarzy, poddawani są większej 
liczbie badań diagnostycznych, mają przepisywane więcej lekarstw, są 
częściej hospitalizowani, częściej chodzą na zwolnienia, są mniej wydajni 
w pracy i generują większe koszty podstawowej i specjalistycznej opieki 
zdrowotnej. Stanowią problem dla lekarzy rodzinnych, zaś 20-50% porad 
gastrologicznych udzielana jest właśnie chorym z tym schorzeniem. 

Zdiagnozować
Osoby z IBS żyją ze schorzeniem wiele lat, zanim zostanie postawio-

na prawidłowa diagnoza. Ze względu na brak specyficznego markera po-
zwalającego na szybką diagnozę, rozpoznanie jest trudne, a diagnostyka 
kosztowna. Zalecenia organizacji gastroenterologów jedynie nakreślają 
standardowe procedury zarówno diagnostyczne jak i terapeutyczne, 
wskazując na konieczność rewizji żywienia.

IBS to przewlekłe, nawracające zaburzenie czynnościowe jelit, bez 
wykrywalnych przyczyn organicznych. Postawienie diagnozy opiera się 
na wykluczeniu schorzeń o charakterze zapalnym i kryteriach opracowa-
nych na podstawie objawów, przewlekłości i nawrotowości.

Powoduje chroniczne lub nawracające, napadowe objawy. Symp-
tomy są różnorodne i mogą być zależne od posiłków. U wielu pacjentów 
dolegliwości pojawiają się po ciężkich infekcjach żołądkowo-jelitowych, 
ważnych wydarzeniach życiowych lub po dużym stresie. IBS może współ-
istnieć z innymi chorobami czynnościowymi przewodu pokarmowego 
lub do nich doprowadzać (dyspepsja, refluks żołądkowo-jelitowy, zapar-
cie czynnościowe). U osób z IBS, częściej niż u innych, występuje celiakia, 
głównie w postaci utajonej.

Poznać przyczyny
Biorąc pod uwagę różnorodność objawów i skrajności występujące 

w różnych postaciach IBS można założyć, że czynniki etiologiczne, które 
wywołują nadwrażliwość trzewną i zaburzenia motoryki jelit, też mogą 
być różne. Wiele czynników może mieć wpływ na IBS: predyspozycje 
genetyczne, środowisko, stres, alergie, infekcje i stany zapalne, przerost 
bakterii, hormony i zaburzenia neurotransmiterów. 

W rozwoju schorzenia biorą udział czynniki zaburzające komunika-
cję na osi mózg-jelito, jednakże ich mechanizmy nie są do końca wyja-
śnione. 

Jelita są olbrzymim skupiskiem komórek układów nerwowego i od-
pornościowego. Udowodniono wyraźny udział w patogenezie IBS zmian 
w układzie immunologicznym. W pierwszej kolejności zaobserwowano 
to u pacjentów z PI-IBS (IBS poinfekcyjny). Udział układu odpornościo-
wego w powstawaniu IBS jest bezsporny, jednak bardzo mało wiadomo, 
w jaki sposób i jak mocno zmiany w odpowiedzi immunologicznej wpły-
wają na funkcjonowanie układu nerwowego. 

Układ odpornościowy i czynniki prozapalne
Poziom mediatorów stanu zapalnego wzrasta u pacjentów z IBS. 

Wiele z nich moduluje aktywność nerwów trzewnych i jest sprawcą obja-
wów motorycznych i bólowych.  

We krwi obwodowej pacjentów z IBS-D (typ biegunkowy) wyka-
zano wysokie stężenie cytokin, korelujące z ciężkością objawów, w tym 
częstotliwością i nasileniem napadów bólowych oraz objawami ze stro-
ny motoryki jelit. Brak jasnych dowodów na to, czy zmiany w układzie 
odpornościowym są mediowane centralnie, czy obwodowo. Czy zmiany 
natury mentalnej i zaburzenia psychiczne (lęki, depresja) są wynikiem, 
czy przyczyną zwiększonej aktywności układu immunologicznego. Rów-
nież nie ma pewności co do mechanizmów obwodowych aktywujących 
układ immunologiczny. O takie działanie podejrzewa się alergie i nad-
wrażliwości na pokarmy, chemiczne dodatki do żywności, zaburzenia 
mikrobioty, zakażenia bakteryjne, wirusowe i pasożytnicze.

Z roku na rok wzrasta liczba osób 
cierpiących na zespół jelita nadwrażliwego/
drażliwego (IBS – Irritable Bowell Syndrome). 
Bóle brzucha, wzdęcia, zaparcia i biegunki 
stają się codziennym koszmarem milionów 
ludzi, który głęboko wpływa zarówno  
na jakość życia, jak i produktywność. 
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Materiał promocyjny

Kto i w jaki sposób ma pomóc pacjentom z IBS?
Ze względu na występujące u chorych stany lękowe, napady pani-

ki, zaburzenia nastroju i somatyzację, jest traktowana jak dolegliwości 
o podłożu psychicznym i z tego powodu pacjenci z IBS są nagminnie od-
syłani do psychiatrów i psychologów. 

Jednakże trudno sobie wyobrazić, że osoba walcząca z bolesnymi, 
upokarzającymi i wstydliwymi objawami, żyjąca w ciągłym strachu przed 
przykrym „wypadkiem”, nie będzie popadała w stany lękowe i depresję. 
Dolegliwości związane z IBS zmuszają chorych do częstej absencji w pra-
cy, rezygnacji ze spotkań służbowych i towarzyskich. Objawy wyraźnie 
utrudniają życie rodzinne, pogłębiają stres, wywołują bezsenność i za-
burzenia osobowości.  Ludzie ci żyją w ciągłym strachu przed tym, czy 
dadzą radę dotrwać do końca konferencji, koncertu, czy dokończą wy-
kład, będą w stanie sprostać potrzebom partnera. Początkowo szukają 
pomocy lekarzy, najpierw rodzinnych, do których zwykle wracają po 
nieefektywnym odwiedzeniu stosownych specjalistów. Część trafia do 
psychiatrów i poddawana jest terapii antydepresantami, co i tak nie daje 
efektów.

Standardowe leczenie farmakologiczne przynosi chorym tylko 
chwilową ulgę, zaś zalecane typowe diety eliminacyjne najczęściej nie 
dają poprawy, a wręcz mogą szkodzić. Dodatkowo przerzuca się na pa-
cjenta ciężar stawiania rozpoznania, które pokarmy wywołują objawy. 
Uciążliwe prowadzenie dzienniczków dziennego spożycia i objawów, 
brak ulgi w dolegliwościach, powodują, że chorzy rezygnują z takiej tera-
pii, a środowisko lekarskie twierdzi, że leczenie dietą nic nie daje. W efek-
cie osoby z tym zespołem szukają rozwiązania problemów na własną 
rękę, przeszukując liczne fora internetowe.

Jednakże pokarm i nawyki żywieniowe mają znaczny wpływ na 
natężenie i częstotliwość występowania objawów, ale wykrycie pokar-
mowych wyzwalaczy jest niezmiernie trudne. Część pokarmów może 
wywoływać zapalną odpowiedź immunologiczną, a inne z racji składu 
mogą powodować wzdęcia lub zmianę motoryki jelit. Regularność posił-
ków i zastosowane techniki kulinarne też mogą mieć wpływ na trawienie 
i pasaż jelitowy.

W dietoterapii IBS nie ma jednej „diety IBS”. Ludzie mają indywidual-
ne narażenie na stres, różną aktywność fizyczną, które są ważnymi czyn-
nikami wywołującymi objawy. 

Każdy ma inne wyzwalacze i unikalne interakcje z żywnością. Celem 
jest znalezienie dla pacjenta drogi do zdrowego, zrównoważonego odży-
wiania i zbliżenie jego diety do diety podstawowej.

Znaleźć winowajców
Najwięcej problemów stwarza ustalenie, które pokarmy powodują 

pojawienie się lub nasilenie objawów. Większość stosuje dietę elimina-
cyjną, zgodnie z ogólnymi zaleceniami, usuwając najbardziej podejrzane 
pokarmy. Lepsze efekty daje zastosowanie diety opartej o wyniki Testu 
Uwalniania Mediatorów MRT (Mediator Release Test). Test ten, poprzez 
pomiar zmiany objętości leukocytów, określa reakcję krwinek białych 
krwi obwodowej na kontakt z antygenami pokarmowymi. Im większa 
zmiana objętości, tym silniejsze prozapalne działanie pokarmu. Akty-
wacja komórek układu odpornościowego powoduje liczne dolegliwości, 
wśród nich schorzenia przewodu pokarmowego, w tym IBS, a także zabu-
rzenia emocjonalne, np. depresję.

Pacjent otrzymuje opracowaną na podstawie wyników testu MRT, 
kilkuetapową, spersonalizowaną dietę – Program żywieniowy LEAP (Li-
festyle, Eating and Performance). Pierwszy, kilkudniowy etap Programu, 
w którym dieta oparta jest na najbezpieczniejszych pokarmach, pozwa-
la na wyraźne osłabienie dolegliwości. W następnych czterech etapach 
wprowadza się kolejne bezpieczne produkty. Stopniowe rozszerzanie 
jadłospisu pozwala na wychwycenie niekorzystnych reakcji, których me-
chanizmy są inne, np. niedobory enzymatyczne. Ostatni etap Programu 
to nowy model żywienia – trzydniowa dieta rotacyjna i rozszerzanie ja-
dłospisu o nietestowane pokarmy pokrewne bezpiecznym produktom. 
Rotacja zapobiega nadmiernemu stężeniu w organizmie antygenów 
pokarmowych i utrzymuje reakcję układu odpornościowego na niskim, 
bezpiecznym poziomie.

W przypadku pacjentów z dolegliwościami żołądkowo-jelitowymi 
należy dopilnować rozszerzania diety. Zdarza się, że chorzy, bojąc się po-
wrotu dolegliwości, nie chcą wychodzić poza produkty z pierwszej fazy, 
co może doprowadzić do rozwinięcia się nowych nadwrażliwości. 

Pacjenci z IBS, sfrustrowani wieloletnimi niepowodzeniami w zwal-
czaniu dolegliwości, nie należą do łatwych przypadków ani dla lekarzy, 
ani dla dietetyków. Trzeba dużo dobrej woli i chęci ulżenia w cierpieniach, 
żeby móc z nimi pracować. Z drugiej strony należy postępować tak, żeby 
pacjent jak najszybciej odczuł ulgę i zaufał prowadzącemu. 

GDZIE ZROBIĆ TEST MRT?

W Laboratorium ISO-LAB w Warszawie, 
lub u Certyfikowanych Konsultantów 
Programu LEAP w całej POlsce. Na stro-
nie www.leap.pl można zapoznać się  
z listą wszystkich Konsultantów, a także 
znaleźć dokładniejsze informacje doty-
czące testu MRT i Programu LEAP oraz 
odpowiedzi na najczęściej zadawane 
pytania.

próg odcięcia / pojawienie się objawów
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Na nasz organizm i w naszym organizmie działa wiele czynników, które wywołują 
wrogą - prozapalną reakcję ze strony układu odpornościowego. Toczący się proces 
zapalny może przebiegać bezobjawowo przez wiele dni, tygodni, miesięcy a nawet 
lat. Objawy kliniczne pojawiają się okresowo lub ulegają nasileniu w momencie 
skumulowania ładunków prozapalnych i przekroczenia progu. Większość czynni-
ków działających prozapalnie wywołuje jedynie nieznaczną reakcję zapalną, która 
przebiega bezobjawowo.

Prozapalnie działające pokarmy to najważniejsze wyzwalacze reakcji zapalnej i główna 
składowa całkowitego ładunku zapalnego. Wycofując z diety szkodliwe dla nas pokarmy 

znacząco zmniejszamy toczące się w organizmie przewlekłe procesy zapalne.
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Zdjęcia: archiwum autorów

RELACJEDieta i zdrowy styl życia
XV Podlaskie Warsztaty Psychiatryczne 
Białowieża, 19-21.01.2017
Beata Galińska-Skok, Aleksandra Małus, Anna Rogowska-Zach,  
Magdalena Lach, Aleksandra Buras, Urszula Kowzan.

Na początku roku po raz kolejny odbyły się Podlaskie 
Warsztaty Psychiatryczne w Białowieży. Tym razem, w dniach 
19-21 stycznia 2017 r. gościliśmy ponad 300 uczestników z ca-
łej Polski. Organizatorzy: Oddział Podlaski Polskiego Towarzy-
stwa Psychiatrycznego, Klinika Psychiatrii UM w Białymstoku 
i Klinika Psychiatryczna Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszaw-
skiego UM, zasugerowali wykładowcom przewodni temat „Czy 
dieta i zdrowy styl życia zastąpią psychofarmakologię?”.

Konferencję otworzył Prorektor UMB – prof. Marcin Mo-
niuszko, który w ciepłych słowach podkreślił znaczenie psy-
chiatrii pośród innych dziedzin medycyny. Podczas sesji wy-
kładowej mogliśmy się zapoznać z rolą kinurenin w OUN (dr 
n. med. Anna Tankiewicz-Kwedlo), prawidłowym żywieniem 
w funkcjonowaniu mózgu (prof. Lucyna Ostrowska), jak dieta, 
wysiłek fizyczny i lek długodziałający wspomagają pracę mó-
zgu w schizofrenii (prof. Agata Szulc). Prof. A. Czernikiewicz 
przybliżył temat ryzyka zachorowania na psychozę; prof. Prze-
mysław Bieńkowski i dr n. med. Dariusz Wasilewski przedstawi-
li zagadnienie skutecznej i bezpiecznej terapii zaburzeń lęko-
wych, a prof. Piotr Gałecki w swoim wykładzie odpowiadał na 
pytanie: czy pacjenci z depresją zawsze idealnie współpracują 
z lekarzem?

Niewątpliwą atrakcją była możliwość posłuchania zna-
nego neurochirurga – prof. Marka Harata, który przedstawił 
zastosowanie metody neurochirurgii czynnościowej – neuro-

modulację w leczeniu zaburzeń sfery psychicznej. Wykład był 
bogato ilustrowany nagraniami sprzed i po zabiegu pacjentów 
z zachowaniami agresywnymi autodestrukcyjnymi i zespołem 
Tourette’a.

 W trakcie „Nocy filmożerców”, prof. Andrzej Czernikie-
wicz posłużył się filmowym przypadkiem Alice Howland, wy-
kładowczyni Uniwersytetu Columbia („Motyl – Still Alice”), 
aby zaznajomić uczestników z dylematami osób dopiero co 
zdiagnozowanych, jak również codziennymi zmaganiami 
chorych cierpiących z powodu choroby Alzheimera. Również 
następnego dnia można było obejrzeć film pt.: „Siła” o młodej 
kobiecie zajmującej się zawodowo sportem i radzącej sobie 
z wyzwaniami, jakie napotyka w związku z dysfunkcją słuchu 
i chorobą psychiczną.

Następnego dnia uczestnicy musieli dokonać trudnego 
wyboru, w jakim warsztacie wziąć udział. Mgr Tytus Koweszko 
odsłonił przed nami ciekawy problem samobójstw w aspekcie 
nowoczesnego stylu życia. Analizie poddane zostały konflikty, 
w których tkwi człowiek XXI wieku. Nie zabrakło też przeglą-
du nowoczesnych technologii używanych w terrorystycznych 
zamachach samobójczych czy słynnego eksperymentu Cal-
houna na myszach. Zapewnienie stałego zaspokajania pod-
stawowych potrzeb w grupie myszy, doprowadziło do apatii, 
zachowań homoseksualnych, wzrostu zachowań agresywnych 
i autodestrukcyjnych oraz bezpłodności. Badana populacja, 
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ówmimo braku obciążeń genetycz-
nych, dostępu do pożywienia, 
komfortu egzystencji, wymarła 
po kilkuset dniach badania. Czy 
analogicznym może stać się 
przypadek gatunku ludzkie-
go? Pod koniec zajęć rozdana 
została monografia naukowa 
„Samobójstwo” pod red. Agaty 
Szulc, Tytusa Koweszko i Piotra 
Gałeckego.

W czasie warsztatu dr n. med. 
Aleksandry Małus i mgr Anny Ciężkow-
skiej przedstawione zostały główne założenia 
Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicz-
nej (ISTDP). Po omówieniu głównych technik ISTDP: nawią-
zywanie przymierza terapeutycznego z pacjentem poprzez 
likwidowanie obron w kontakcie terapeuta-pacjent i mobili-
zowanie zdrowej części pacjenta do wzięcia odpowiedzialno-
ści za leczenie oraz regulacja lęku, przedstawiono fragment 
nagrania sesji. Konkluzją warsztatu było stwierdzenie, że 
psychoterapia powinna być stylem życia każdego człowieka; 
psychoterapia nie jako wieloletnie uczestniczenie w sesjach 
terapeutycznych, ale jako terapeutyczne traktowanie wła-
snej psychiki, jako świadome i pełne zaangażowania branie 
odpowiedzialności za własne przeżywanie, regulowanie lęku 
i uczestniczenie w relacjach.

Dr n. med. Grzegorz Opielak zaprezentował chronologicz-
nie uporządkowany i wszechstronny opis idei i technik poza-
farmakologicznego leczenia chorób psychicznych. Pokazał, jak 
na przestrzeni wieków ewaluowały koncepcje powstawania 
i zapobiegania chorobom psychicznych. 

Popularnością cieszyły się także coroczne warsztaty 
z dziedziny seksuologii, gdzie dr Sławomir Jakima wraz z mgr 
Ewą Małachowską przedstawili diagnozę oraz formy leczenia 
zespołów bólowych. Zaskoczenie wzbudziło ich rozpowszech-
nienie u mężczyzn i kobiet, sięgające nawet kilkunastu pro-
cent. Podkreślona została rola psychicznych czynników spraw-
czych, które występując autonomicznie, utrudniają pomoc 
niesioną przez specjalistów urologii czy ginekologii. 

Spotkanie z sędzią Krzysztofem Eichstaedt, stanowiło 
wyzwanie zarówno dla prowadzącego, jak i słuchaczy. Zoba-
czyliśmy, iż zasady kodeksów prawa polskiego nie zawsze po-
krywają się z zadaniami lekarzy, czy roli, w jakiej postawiono 
psychiatrę. Przestrogą dla pracowników co roku opiniujących 
pacjentów oddziałów sądowych jest przypadek mordercy, 
który wyszedł na wolność i zarazem otrzymał wysokie kwoty 
odszkodowania, co ułatwiły mu raporty lekarzy, zdaniem sądu 
oraz prawników „kopiujące” co roku raport ze stanu chorego. 
Po zakończeniu prelekcji na sali wybuchła burzliwa dyskusja 
między lekarzami a przedstawicielami wymiaru sprawiedliwo-
ści – do konkluzji jednak nie doszło…

Dużym zainteresowaniem cieszył się warsztat pt.: „Matka 

– córka: zniekształcenia zachowań żywie-
niowych i obrazu ciała” przeprowadzony 

przez mgr Annę Rogowską-Zach i mgr 
Magdalenę Lech. Prowadzące przed-
stawiały argumenty dotyczące tego, 
jak wczesna relacja matki z córką 
może wpływać na późniejsze zabu-

rzenia żywieniowe i psychiczne dziec-
ka oraz to, jak mocno osadzone jest i za-

leżne od relacji poczucie własnego ciała. 
Poruszono również dość kontrowersyjną 

kwestię „używania” macierzyństwa. 
Prof. Elżbieta Maciorkowska przedstawiła 

w trakcie swojego warsztatu problem rosnących za-
chowań ryzykownych wśród młodych ludzi. Dr n. med. Ma-
ciej Dziurkowski opisywał ciekawe i często budzące ogromne 
emocje i kontrowersje studia przypadków ze swojej codzien-
nej pracy biegłego. Niektóre z nich stały się pretekstem do go-
rącej dyskusji. 

W trakcie warsztatu „Samobójstwo a terroryzm” dr Mag-
dalena Więdłocha i dr Marlena Janoska-Jaździk szczegółowo 
opisywały indywidualne i społeczne czynniki ryzyka mające 
wpływ na zachowania samobójcze i ataki terrorystyczne po-
dejmowane przez terrorystów w Północnej Afryce, na Bliskim 
Wschodzie, Ameryce i Europie. Zaprezentowano sylwetki „ter-
rorystów-samobójców”, a następnie wspólnie przyglądano się 
temu, w jaki sposób teoretyczne konstrukty psychologiczne, 
wnioski z nielicznych badań naukowych dotyczących zama-
chowców, a także stereotypy społeczne, znajdują odzwier-
ciedlenie w wybranych przypadkach. Na koniec seminarium 
uczestnicy mogli uzyskać monografię naukową „Samobój-
stwo”, w której znalazły się dwa rozdziały napisane przez pro-
wadzące.

Tego dnia odbyła się także sesja plakatowa, a wyróżnienia 
otrzymały prace o suplementacji witaminami pacjentów z za-
burzeniami afektywnymi i schizofrenią (E. Stefańska i wsp.), 
przydatności śliny jako materiału diagnostycznego w przy-
padku pacjentów leczonych preparatami kwetiapiny (E. Dziur-
kowska i wsp.) oraz podobieństw i różnic funkcji poznawczych 
w chorobie afektywnej dwubiegunowej typu I i II (U. Kowzan 
i A. Szulc.).

Część naukową spotkania zamknęły wykłady na temat le-
ków przeciwpsychotycznych oraz ciekawy wykład prof. Marci-
na Wojnara, który przybliżył wyzwania dla opieki psychiatrycz-
nej wynikające z używania nowych narkotyków.

Oczywiście, jak co roku, z programem naukowym przepla-
tała się część towarzyska, z nieodłącznym ogniskiem z regio-
nalnymi potrawami i w zimowej scenerii.  

Do zobaczenia za rok w Białowieży! n

relacje
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ogłoszenia

ANKIETA 
WYPALENIE

Wypalenie zawodowe wśród 
lekarzy psychiatrów 

 weź udział w badaniu!

Praca lekarzy nacechowana jest  
wysokim poziomem stresu.  
Wysoki stopień odpowiedzialności  
profesjonalnej za wartości, jakimi są  
zdrowie i życie człowieka, napotyka  
często na ograniczenia organizacyjne,  
finansowe i społeczne, które mogą 
stanowić czynnik potęgujący ryzyko 
wystąpienia wypalenia zawodowego.
Zachęcamy Państwa do wzięcia 
udzia  łu w badaniu, które zostało  
zaini cjowane przez prof. Martę  
Makarę-Studzińską, i które dotyczy 
zagadnień wypalenia zawodowego 
wśród psychiatrów. 

Link do ankiety:  
goo.gl/forms/HSiAhOyeTyR57qX72

Szanowni Państwo!

W imieniu Oddziału Psychiatrycznego Specja-
listycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechano-
wie i Oddziału Warmińsko-Mazurskiego Polskiego 
Towarzystwa Psychiatrycznego w Olsztynie mamy 
zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w ósmej edy-
cji konferencji naukowo- szkoleniowej „Warmińsko-
-Mazurskie Spotkania Psychiatryczne”, która odbę-
dzie się w dniach 29 września – 1 października 2017 r. 

Ponownie będziemy Państwa gościć w pięknym 
zakątku Mazur Zachodnich w hotelu Anders, w Sta-
rych Jabłonkach. 

Środowisko psychiatryczne z niecierpliwością 
oczekuje przyśpieszenia prac nad realizacją założeń 
Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicz-
nego. Jaka będzie postawa Ministerstwa Zdrowia, 
jakie przepisy prawne będą obowiązywały? Jak za-
wsze tematyka psychiatryczno-prawnicza to żelazny 
punkt naszej konferencji pobudzający do gorącej 
dyskusji. Wierzę, że i tym razem będzie podobnie.

Dużo przepisów, duże obciążenie pracą o charak-
terze biurokratycznym, coraz mniej czasu dla pacjen-
ta i jego rodziny to przyczyny narastającej frustracji 
wśród lekarzy. Czy już jesteśmy, jako środowisko, 
wypaleni zawodowo? Na to pytanie też spróbujemy 
Państwu odpowiedzieć.

Zawsze w prezentowanych wykładach i warszta-
tach stawialiśmy na praktyczny aspekt wykonywania 
naszego zawodu. Wiem, że to Państwa interesuje 
najbardziej. Nasi wykładowcy na pewno sprostają 
Państwa oczekiwaniom.

To tylko niewielka część przygotowanej dla Pań-
stwa tematyki wykładowo-warsztatowej. Każdy  
z tematów pobudza do dyskusji, której, mam nadzie-
ję, nie zabraknie po wystąpieniach.

A gdyby czasu na nią było za mało, zapraszamy 
na jej kontynuację w kuluarach podczas integracyj-
nych części konferencji.

Patronat naukowy nad konferencją objął Konsul-
tant Krajowy z zakresu psychiatrii prof. Piotr Gałecki.

Za udział w konferencji przewidziane są punkty 
edukacyjne.

Serdecznie zapraszamy!
Antoni Ferenc 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Warmińsko-Mazurskie 
Spotkania Psychiatryczne

29.09 -1.10  2017 r.
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Drogi i bezdroża
depresji
XXII Konferencja Szkoleniowo-Naukowa 
„Farmakoterapia, Psychoterapia  
i Rehabilitacja Zaburzeń Afektywnych”
Zakopane, 17-18.02 2017
Dominika Dudek

relacje

Jak co roku, jest to spotkanie gromadzące wszystkich za-
interesowanych szerokim kontekstem biologicznym, psycho-
logicznym i społecznym zaburzeń nastroju. Tym razem zgło-
siło się prawie 700 osób. Obok „starych bywalców” widać było 
mnóstwo młodych i pełnych entuzjazmu twarzy. 

Tradycyjnie już, Konferencja jest wynikiem współpracy 
Katedry Psychiatrii Collegium Medicum UJ z jej Zakładem Za-
burzeń Afektywnych reprezentowanym przez prof. Dominikę 
Dudek i III Kliniki Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neuro-
logii w Warszawie, kierowanej przez prof. Marka Jaremę. Rangę 
wydarzenia i jego znaczenie dla rozwoju opieki nad chorymi 
depresyjnymi podkreślił przyjazd pani Dyrektor Szpitala Uni-
wersyteckiego w Krakowie, mgr Barbary Bulanowskiej, która 
podczas otwarcia Konferencji zwróciła uwagę na szczególne 

miejsce psychiatrii wśród nauk medycznych, z jej interdyscy-
plinarnością i koniecznością bardzo otwartego i szerokiego 
spojrzenia na problemy pacjenta. Wzruszającym akcentem był 
odczytany przez nią piękny wiersz osoby zmagającej się z cho-
robą psychiczną. 

Podczas otwarcia Konferencji prof. Dominika Dudek wrę-
czyła w imieniu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego dy-
plomy Honorowego Członka PTP profesorowi Markowi Jare-
mie i profesorowi Józefowi Krzysztofowi Gierowskiemu. 

Jako Gość Specjalny Konferencji, wykład wygłosił prof. 
Piotr Sztompka. Tematem jego wystąpienia była trauma spo-
łeczna i kulturowa. Dla nas – lekarzy – była to prawdziwa 
uczta intelektualna, otwierająca nowe horyzonty i pozwalają-
ca lepiej zrozumieć zmieniający się kontekst społeczny i jego 
wpływ na kondycję ludzką. 

Kolejnym mocnym akcentem była sesja pt. Artysta i emo-
cje, zorganizowana pod patronatem Komisji Kultury Polskiego 
Towarzystwa Psychiatrycznego. Gościliśmy dwoje wspaniałych 
artystów: Jana Peszka i Marię Peszek. Sesja miała charakter pa-
nelu dyskusyjnego, w trakcie którego rozmawialiśmy o naturze 
i granicach sztuki, o radzeniu sobie z wchodzeniem w trudne 
role i odgrywaniem trudnych emocji, o tym na ile sztuka może 
być terapią i jaki szacunek wybitnych artystów budzi wrażli-
wość na piękno osób chorych. 

Uczestnicy z wielkim zainteresowaniem przyjęli sesję na 
temat neuroteologii. Psychiatra musi być wyczulony również 

Zimowe Zakopane po raz kolejny  
powitało uczestników Konferencji z cyklu  

„Farmakoterapia, Psychoterapia  
i Rehabilitacja Zaburzeń Afektywnych”, 

tym razem zatytułowanej  
„Drogi i bezdroża depresji”. 
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na duchowość pacjenta, jego egzystencjalne pytania i po-
szukiwanie transcendencji, a równocześnie musi zachować 
neutralność światopoglądową. O rozumieniu duchowości dys-
kutowali: neurobiolog – prof. Jerzy Vetulani, teolog i psycho-
terapeuta – ks. Jacek Prusak oraz psychiatra i psychoterapeuta 
– prof. Bogdan de Barbaro. 

W tym roku sporo czasu poświęcono problemom zabu-
rzeń depresyjnych osób w wieku podeszłym. Zagadnienie to 
zostało przedstawione z kilku perspektyw: biologicznej, me-
dycznej, psychologicznej, psychoterapeutycznej, fizjoterapeu-
tycznej. Szczególnie w populacji geriatrycznej musimy pamię-
tać o współchorobowości somatycznej i nieraz nietypowych 
objawach ciężkich schorzeń – mówił o tym prof. Jerzy Gąsow-
ski. Z kolei prof. Jerzy Aleksandrowicz podkreślił, że psychote-
rapia bynajmniej nie jest zarezerwowana dla osób młodych, 
i że pacjenci w wieku podeszłym mogą z niej czerpać wielkie 
korzyści. Prof. Marta Makara-Studzińska poruszyła ważny i nie-
doszacowany problem przemocy wobec osób starszych, zaś 
prof. Marek Żak z typowym dla siebie entuzjazmem i zaanga-
żowaniem przekonywał, że rehabilitacja ruchowa może mieć 
kapitalne znaczenia dla kondycji psychicznej. Prof. Tomasz 
Sobów opowiedział o starzeniu się z chorobą dwubiegunową 
i objawach tej choroby u starszych pacjentów, zaś prof. Jerzy 
Leszek o dysfunkcjach poznawczych. 

Oczywiście, w programie konferencji nie zabrakło sesji po-
święconych farmakoterapii czy osiągnięciom naukowym i wy-

nikom najnowszych badań w zakresie depresji nawracającej 
i zaburzeń dwubiegunowych. Zwracano uwagę na zjawisko 
lekooporności, na profilaktykę samobójstw, na konieczność 
współpracy psychiatry z lekarzami innych specjalności (np. 
internista czy ginekolog). Tradycyjnie już swoje osiągnięcia na-
ukowe prezentowała Klinika Psychiatrii Dorosłych w Poznaniu, 
III Klinika Psychiatryczna IPiN oraz II Klinika Psychiatryczna IPiN. 

Powiew prawdziwego entuzjazmu i świeżości przyniosła 
sesja, podczas której Katarzyna Szaulińska i Ewa Poradowska, 
pracujące na co dzień w III Klinice Psychiatrycznej, prezento-
wały program edukacyjny dla młodzieży „Czarne fale – lekcje 
o depresji”. Ta ważna „praca u podstaw” odbywa się z zastoso-
waniem komiksu ukazującego rozwój choroby i wychodze-
nie z niej u przeciętnego nastolatka. Panie doktor nie tylko 
wymyśliły komiks jako znakomite medium przekazu (nawia-
sem mówiąc narysowany przez artystę, który sam zmagał się 
w przeszłości z depresją, co czyni treść jeszcze bardziej prze-
konującą), ale i zaangażowały do swojego projektu modelki 
i znane blogerki mody. Tak trzymać, Dziewczyny! Robicie ka-
wał dobrej roboty!

O zainteresowaniu uczestników dobitnie świadczy fakt, że 
mimo atrakcji ośnieżonego Zakopanego, sala wykładowa była 
przez cały czas pełna. Mamy wielką nadzieję, że te bardzo moc-
ne merytorycznie spotkania będą mogły być kontynuowane 
w kolejnych latach. n



konferencjeO pożytkach  
z integracji, wbrew 
temu, co wokół nas…
Zaproszenie na konferencję
Krzysztof Ciepliński
 | Polskie Stowarzyszenie Integracji Psychoterapii
  Katedra Psychoterapii i Psychologii Zdrowia KUL

Swój czynny udział w wydarzeniu potwierdzili wybitni bada-
cze i praktycy psychoterapii różnych nurtów o międzynarodowej 
renomie: prof. Louis Castonguay, dr Patricia Coughlin, dr Gianni 
Francesetti, prof. Linda F. Campbell, prof. Michael Lambert, prof. 
John Norcross oraz dr Martha Stark. W gronie prelegentów zna-
lazło się także wielu znakomitych, rodzimych badaczy i terapeu-
tów, m.in. prof. Czesław Czabała, prof. Bogdan De Barbaro, prof. 
Katarzyna Prot-Klinger, dr Wojciech Stefaniak i wielu innych. Li-
czymy na aktywną obecność przedstawicieli środowiska akade-
mickiego zaangażowanych w prace nad integracją psychoterapii. 

Konferencję otworzy dyskusja panelowa na temat tożsamo-
ści psychoterapeuty integracyjnego z udziałem zaproszonych 
prelegentów. W wykładzie inauguracyjnym pt.: What Works for 
Whom? Evidence-Based Relationships and Integrative Adaptations 
[Co działa dla kogo? Zależności oparte na dowodach a adaptacja 
integracyjna] prof. John Norcross zapozna uczestników z najnow-
szymi rezultatami badań empirycznych nad psychoterapią, wska-
zując na ich zastosowania praktyczne w obszarze integracji. 

Kolejne wystąpienia plenarne poświęcone będą między 
innymi możliwościom wykorzystania współczesnych kanałów 
komunikacji elektronicznej w psychoterapii, integracji wytycz-
nych do interwencji w różnych podejściach teoretycznych, ana-
lizie cierpienia człowieka w sytuacji klinicznej interpretowanego 
z perspektywy teorii pola oraz jego konsekwencji dla psychote-
rapii. 

Drugi dzień konferencji rozpocznie się sesjami tematyczny-
mi z udziałem polskich prelegentów dotyczących idei integracyj-
nych, badań nad integracją a także metod integracji w różnych 
kontekstach klinicznych. Podejmowane tu będą zagadnienia 
możliwości zastosowań neuroobrazowania w psychoterapii, róż-

Z wielką przyjemnością pragnę 
zarekomendować wszystkim profesjona-

listom z zakresu ochrony zdrowia psy-
chicznego oraz innym osobom zaintere-

sowanym psychoterapią, udział  
w III Międzynarodowej Konferencji 

Polskiego Stowarzyszenia 
Integracji Psychoterapii 

INTEGRACJA PSYCHOTERAPII 
W DEZINTEGRUJĄCYM SIĘ ŚWIECIE 

która odbędzie się w dniach 
2-4 czerwca 2017 

w Akademii Pedagogiki Specjalnej 
im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

psip.org.pl
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nych modeli leczenia zaburzeń osobowości, psychoterapii osób 
z doświadczeniem psychozy i różnym przykładom integracji 
w obszarze psychoterapii: na przykład w grupie wsparcia dla 
kobiet uzależnionych, na gruncie psychoterapii psychodyna-
micznej, w sytuacji łączenia ról lekarza i terapeuty grupowego 
w ośrodkach publicznym i prywatnym. Osobna sesja plenarna, 
prowadzona przez Annę Bersz i Ewę Chalimoniuk, poświęcona 
będzie wspomnieniu zmarłego w minionym roku wieloletniego 
członka władz Polskiego Stowarzyszenia Integracji Psychoterapii, 
znakomitego terapeuty i nieodżałowanego Kolegi ś.p. dra An-
drzeja Wiśniewskiego. 

Sobotnie sesje popołudniowe skupione będą wokół ilustracji 
klinicznych. Otworzy je prezentacja audiowizualna dr Patricii Co-
ughlin, dedykowana wspomaganiu procesu integracji w trakcie 
psychoterapii dynamicznej. Kolejne wystąpienie dotyczyć będzie 
interpretacji ciężkich doświadczeń depresyjnych z perspektywy 
teorii pola (dr Gianni Francesetti: The field perspective in severe 
depressive experiences). Sesje plenarne zakończy prezentacja dr 
Marthy Stark pt.: Thomas – przypadek identyfikacji introjekcyjnej.

W niedzielę 4 czerwca, prof. Michael Lambert wygłosi wykład 
nt. integracji metod zapobiegających porażkom terapeutycznym 
w codziennej praktyce, a dr Martha Stark zreferuje możliwości te-
rapeutycznego wykorzystania stresu w procesie zdrowienia. 

Podczas tegorocznej konferencji chcemy poddać szczegól-
niejszej refleksji pozycję i możliwości działania psychoterapii 
w obliczu współczesnych procesów dezintegracji społecznej 
i kulturowej, oraz i innych, ważnych zjawisk społecznych. Temu 
zagadnieniu poświęcony będzie końcowy panel dyskusyjny 
z udziałem kluczowych prelegentów. 

Spodziewamy się, że podczas konfe-
rencji, dzięki aktywnemu zaangażowaniu 
wszystkich Uczestników, stworzymy wyjąt-
kowe forum otwartej wymiany doświadczeń 
klinicznych oraz namysłu nad wynikami ba-
dań nad procesem i efektami psychoterapii. 
Liczymy na udział psychoterapeutów zaan-
gażowanych w podnoszenie jakości własnej 
praktyki, lekarzy psychiatrów szukających 
najnowszej, żywo podanej wiedzy na temat 
psychoterapii, studentów medycyny, psy-
chologii oraz innych osób zainteresowanych 
psychoterapią.  

Podobnie jak podczas dwu poprzed-
nich, bardzo udanych konferencji, które 
odbyły się w latach 2010 oraz 2014, spodzie-
wamy się twórczej atmosfery i wzajemnej 
otwartości osób z różnych środowisk i pro-
fesji. 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania 
się ze stroną internetową Polskiego Towa-
rzystwa Integracji Psychoterapii (http://psip.
org.pl), gdzie znaleźć można szczegółowy 
program, a także inne informacje na temat 
integracji psychoterapii oraz samej konfe-
rencji. n

Bogdan De Barbaro • Louis Castonguay •  
Patricia Coughlin • Gianni Francesetti •  

Linda F. Campbell • Michael Lambert •  
John Norcross •  Czesław Czabała •  

Martha Stark • Katarzyna Prot-Klinger •  
Wojciech Stefaniak • i wielu innych •
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ogłoszenia

7 
Warszawskie  
Sympozjum Psychiatryczne

NARKOTYKI
 24-25 listopada 2017
  Warszawa

„Prawdopodobnie najbardziej  
wciągające sympozjum w tym roku”

Więcej informacji: 
sympozjumpsychiatryczne@gmail.com

XIII 
ZACHODNIOPOMORSKIE  
DNI PSYCHIATRYCZNE 

„RÓŻNICE ...” 
19-20 maja 2017 
 Dźwirzyno k. Kołobrzegu 

Więcej informacji: 
www.pum.edu.pl/wydzialy/wydzial-
-nauk-o-zdrowiu/katedra-i-klinika-psy-
chiatrii/xiii-zachodniopomorskie-dni-psy-
chaitryczne

VII  
Konferencja Polskiego  
Towarzystwa  
Alzheimerowskiego 

OTĘPIENIE W PRAKTYCE
9-10 czerwca 2017
Warszawa

Więcej informacji: 
www.termedia.pl/Konferencje?o_konfe-
rencji&e=588&p=4054
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O depresji

Sławomir Murawiec

Tegoroczny Charytatywny Koncert Pogodny, zorganizowa-
ny przez Stowarzyszenie AKTYWNIE PRZECIWKO DEPRESJI, 
który odbył się 20 lutego 2017 r., rozpoczęła piosenka autor-
stwa Jeremiego Przybory z muzyką Jerzego Wasowskiego 
zaczynająca się od słów: Jeszcze tylko parę wiosen, jeszcze parę 
przygód z losem, jeszcze tylko parę zim i refrenem zabrzmisz tym: 
wesołe jest życie staruszka, wesołe jak piosnka jest ta. Gdzie stąp-
nie zakwita mu dróżka i świat doń się śmieje: ha ha. Ta piosenka 
z repertuaru Kabaretu Starszych Panów wiązała się z tematem 
tegorocznego Ogólnopolskiego Dnia Walki z Depresją: Depre-
sja wieku podeszłego i przesłaniem koncertu, zaczerpniętym 
z refrenu cytowanej piosenki Wesołe jest życie staruszka. 

Koncert poprowadzili doktor Dariusz Wasilewski oraz re-
daktor Renata Kim, przy czym dr Wasilewski nie występował 
wyłącznie w roli konferansjera, lecz także jako wokalista i peł-
noprawny uczestnik części muzycznej. 
Jak co roku, Prezes Stowarzyszenia Joanna Chatizow i Wice-
prezes Leszek Kosmalski wręczyli honorowe dyplomy AKTYW-
NY W WALCE Z DEPRESJĄ osobom, które w szczególny spo-
sób przyczyniły się do podniesienia świadomości społecznej 
w zakresie zdrowia psychicznego. Do grona nagrodzonych 
dołączyli: Profesor Piotr Gałecki – Krajowy Konsultant w dzie-
dzinie Psychiatrii, Pani Krystyna Janda, w imieniu której nagro-
dę odebrała Pani Magda Umer, a także firma Lundbeck, którą 
reprezentował Dyrektor Zarządzający – Wojciech Koziejowski. 

Natomiast Marcin Nowak z firmy Adamed otrzymał statuetkę 
Opiekuńczych Skrzydeł za sponsoring tegorocznego Ogólno-
polskiego Dnia Walki z Depresją.
Koncert jak zawsze był ucztą dla ucha i popisem umiejętności 
wokalnych znakomitych artystów. Zaśpiewali: Magda Umer, 
Krystyna Tkacz, Lora Szafran, Kamila Klimczak, Julia Konarska, 
Wiktor Zborowski, Tomasz Stockinger, Janusz Szrom, Marcin 
Rogacewicz. Chwilami do śmiechu, chwilami patetycznie, ale 
w sposób mistrzowski i niezapomniany. Każdy w swoim nie-
powtarzalnym stylu: Magda Umer wzruszała, Wiktor Zborow-
ski dawał do myślenia, Lora Szafran demonstrowała niezwykłe 
możliwości swojego głosu, a wykonanie przez Krystynę Tkacz 
piosenki Odrobinka winka zachwyciło i rozbawiło siedzących 
na sali. Kierownictwo muzyczne Koncertu sprawowała Dorota 
Wasilewska, a wśród akompaniatorów usłyszeliśmy m.in. Bog-
dana Hołownię. 
Na zakończenie Koncertu Pogodnego, jak co roku, artyści gło-
śno zaśpiewali hymn Stowarzyszenia Radość jest…, którego 
pozytywne przesłanie przekonuje, że depresja jest uleczalna, 
pod warunkiem jednak, że jest leczona. n

relacje

Zdjęcie: Sławomir Murawiec
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recenzjePrawo 
Psychiatria  
Społeczeństwo
Monografia pod redakcją 
Błażeja Kmieciaka 
Wydawnictwo Naukowe Sofia, Katowice 2016 r.

Zachęcamy do lektury monografii pod re-
dakcją Błażeja Kmiecika. Autorzy monografii 
przedstawiają związki łączące prawo, psychia-
trię i społeczeństwo. Związki, które siłą rze-
czy rodzą różne dylematy oraz wątpliwości. 
Monografia ma charakter interdyscyplinarny, 
autorami poszczególnych rozdziałów są praw-
nicy, psychologowie, pedagodzy, teolodzy, so-
cjolodzy. W kolejnych rozdziałach znajdziemy 
między innymi analizę etycznych aspektów 
badań naukowych, analizę różnych zagadnień 
związanych z seksualnością, a także możli-
wością zawierania małżeństw przez osoby 
doświadczające zaburzeń psychicznych bądź 
też osób niepełnosprawnych intelektualnie. 
Opracowanie dotyczące szczególnego charak-
teru przepisów dotyczących systemu ochrony 
zdrowia psychicznego. Analizę przepisów ko-
deksu karnego, dotyczących problemu nie-
poczytalności i tego, na ile uwzględniają one 
współczesny stan wiedzy medycznej. Dyskusję 
dotyczącą sytuacji osób ubezwłasnowolnio-
nych w sytuacji pobytu na oddziale lub domu 
pomocy społecznej.

Ze wstępu: …Na początku kwietnia 2007 r. miała miejsce 
w Polsce premiera filmu pt „Ogród Luizy”. Film ten opowiadał 
historię spotkania, do jakiego doszło pomiędzy dwoma pa-
cjentami oddziału psychiatrycznego. Pierwszym z nich była 
młoda kobieta – tytułowa Luiza. Osoba ta została przyjęta do 
szpitala w związku z próbą odebrania sobie życia. Pacjentka, 
z jednej strony, doświadczyła silnych stanów depresyjnych. 
Z drugiej perspektywy, widz w trakcie oglądania filmu mógł 
dostrzec, iż u wspomnianej Luizy występują nie tylko myśli 
rezygnacyjne, ale również omamy słuchowe oraz wzrokowe. 
U drugiego z wspomnianych bohaterów – granego przez 
Marcina Dorocińskiego – podobnych symptomów nie dało 
się zaobserwować. Pacjent ten przedstawiony został przez re-
żysera, jako osoba pragnąca uciec przed odpowiedzialnością 
karną. Ucieczkę tę zagwarantować miało rozpoznanie zabu-
rzenia psychicznego, którego obraz pozwolić miał na uznanie, 
iż bohater ten był niepoczytalny w chwili wielokrotnego na-
ruszania przepisów prawa. W filmie „Ogród Luizy” pojawiają 
się pojęcia takie jak: ubezwłasnowolnienie, internacja, przy-
musowe leczenie, przymus bezpośredni, obserwacja sądowo-
-psychiatryczna. Film ten jest, tym samym, jedną z pierwszych 
polskich produkcji odnoszących się do szczególnego tematu, 
jakim jest ochrona zdrowia psychicznego. Przywołany w tym 
miejscu film jest nie tylko interesującym obrazem, wzbogaco-
nym ciekawymi kreacjami aktorskimi. Jest też ponadto swo-
istym „podręcznikiem” pokazującym, iż psychiatria w sposób 
nieuchronny łączy się z prawem oraz społeczeństwem… n
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Cicer cum caule
Na kozetce…  
za zamkniętymi drzwiami
ireneusz cedeński

Dzień był deszczowy i ciemny. 
Oszczędzę opisu grubych chmur. Szkoda farby drukarskiej. 
Szkoda gadać, szkoda czytać. Siedziałem w poradni i przyj-
mowałem pacjentów. Nie tłoczyli się w poczekalni, jak to 
zwykle czynią. Nie wchodzili jeden za drugim, 
ale przychodzili jeden po drugim w coraz więk-
szych odstępach. Narzekali, że chce im się spać, 
tak jakby się umówili. A przecież się nie umówi-
li, bo się nie widzieli. Odpowiadałem im, że mnie też się 
chce spać, choć nie przyjmuję żadnych leków, żadnych 
psychotropów. Gdy przestali wchodzić, zrobiło się pusto 
i cicho. Oczekując na ostatnich chorych, zapragnąłem po-
łożyć się na kozetce stojącej w rogu gabinetu lekarskiego, 
zamiast siedzieć za biurkiem z głową podpartą rękami.

Co też uczyniłem, poinformowawszy po cichu pielę-
gniarkę o swoim zamiarze, wziąwszy z biurka słuchawkę od 
telefonu za jej radą (czyżby rada ta wypływała z jej osobistego doświad-
czenia w tej mierze?) i zamknąwszy drzwi pokoju na klucz od wewnątrz. 

Zamknąłem oczy, westchnąłem głęboko, ułożyłem się wygodnie 
i wkrótce zacząłem doznawać jakichś fajnych, kolorowych omamów 
hipnagogicznych. Zawsze sobie na wpół świadomie myślę w takich 
chwilach: rytm alfa, tego mi właśnie potrzeba. Nie kofeiny, nie alkoholu, 
ale ciszy i rytmu alfa. W głowie coś się perli i musuje jakimiś projekcjami 
do kory wzrokowej, a ja zapadam się coraz głębiej. 

Wytrącił mnie z tego zapadania dzwonek telefonu. Znaleźli mnie. 
Interniści z nieodległego oddziału. Dobre słowo – oddział. Młody, sil-
ny głos złożył mi meldunek jak w wojsku. Wyrecytował jednym tchem 
wszystkie możliwe powikłania choroby alkoholowej od stóp do głowy. 
Kończąc, niestety, na delirium, które u pacjentki wystąpiło ostatniej 
nocy. Młody kolega prosił o zezwolenie na przeniesienie chorej do na-
szego oddziału w drugiej dobie hospitalizacji. 

Wysłuchałem go pozostając z zamkniętymi oczami w pozycji hory-
zontalnej. Gdy zamilkł, zapytałem go nie otwierając oczu: 

– Chyba nie chce mi pan powiedzieć, że już wyleczyliście ją z tych 
wszystkich powikłań, które był pan uprzejmy wyliczyć? (Z przyjemnością 
zauważyłem, że pod wpływem przemożnej siły ciążenia moje struny 
głosowe rozciągnęły się i wydawały z siebie niski, dźwięczny ton.) Głos 
internisty jakby lekko załamał się, ale po chwili znów nacierał twierdząc, 
że boją się, że kolejnej nocy to majaczenie wróci i tak dalej… Brzmia-
ło to tak przekonująco, że przyszło mi go głowy, że ordynator tamtego 
oddziału polecił zatelefonować najbardziej wygadanemu lekarzowi, 

może z doświadczeniem w jakiejś 
bran- ży handlu, w każdym razie z dużymi 
umiejętnościami negocjacyjnymi. Przez tele-
fon szybowała w moim kierunku długa seria 

argumentów z gatunku tych, jak to sobie 
z chorą nie mogą poradzić i nie 
poradzą. Po moim drugim py-

taniu młody kolega zamilkł, 
ale tylko na chwileczkę, po 
czym rzucił: – Powiem tak! 

Znacie to wyrażenie? 
Lubicie je? Bo ja nie cierpię. 
Tu już mi się rytm alfa defini-
tywnie zakończył. Przerwałem 
mu w pół słowa nieznoszącym 

sprzeciwu, ale i zrelaksowanym 
tonem: – Rozmawiajmy jak lekarz z lekarzem. Pomyśl-
my o tym, co jest lepsze dla pacjenta. Ona się jeszcze nie 
nadaje do naszego oddziału. Na pewno macie jeszcze 
sporo do zrobienia. 

Mój rozmówca rzucił dramatycznym tonem 
ostat  ni argument: – Dostała dwie jednostki krwi.

Ja mu na to: – No to co? Przecież własnej krwi nie 
przelewacie, tylko taką, którą wam dobrzy ludzie dali 
(gdy to mówiłem, sam się zdziwiłem, co też mi do głowy 
przyszło!).

Niewidzialna szala, na której ważyły się losy nie-
szczęsnej pacjentki przechyliła się i zastygła w bezru-
chu w pozycji oznaczonej „interna”. Internista ucichł. 
Pożegnałem uprzejmie kolegę zapewniając, że nie 
odmawiam przyjęcia pacjentki kategorycznie, ale 
zdecydowanie nie zgadzam się na przyjęcie jej już 
dziś. Odjąłem słuchawkę od ucha i nie otwierając 
oczu pomyślałem sobie: Ależ niesamowite skoja-
rzenia! „Rozmawiajmy jak lekarz z lekarzem – co jest 
lepsze dla pacjenta…”. Muszę to sobie zapamiętać… 
Muszę to sobie zapisać…

No i zapisałem. 
Człowiek naprawdę nie wie, co w nim drzemie, 

dopóki nie położy się na kozetce. n

PZP-Przemyślenia Zestresowanego Psychiatry
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Dlaczego podczas 
zabawy czas szybciej 
płynie niż w poczekalni 
u dentysty?
Adam Płaźnik

Czas płynie w różnym tempie,  
co stwierdził już Albert Einstein w swojej 

szczególnej teorii względności.  
Wedle niej nie istnieje absolutny czas ani 
absolutna przestrzeń, lecz zegary mierzą 

własny czas obserwatora. Relatywizm 
poczucia upływu czasu jest także zasad-

niczą cechą ludzkiej osobowości.  
Tak samo względność czasu i przestrzeni 

jest zasadniczą cechą otaczającego nas 
Wszechświata. Czy teoria Einsteina może 

odnosić się także do funkcjonowania 
ludzkiego organizmu? Czy istnieją jakieś 

neurobiologiczne przesłanki, które by 
tłumaczyły indywidualne odczuwanie 

upływu czasu? Zespół naukowców pod 
kierunkiem dr Sofii Soares z Champali-

maud Research, Champalimaud Centre 
for the Unknown, Lisbon, w Portugalii, 

podjął się tego zadania  
(Science 2016, vol. 354, p. 1273-1277). 

Naukowcy użyli do badań myszy, które zapewne nie mają pojęcia 
o teorii Einsteina i nie mogą w testach dawać zafałszowanych odpowie-
dzi. Zastosowano bardzo pomysłowy i zarazem bardzo prosty układ eks-
perymentalny. Kolejny raz potwierdza się więc reguła, że istotą nauki nie 
są wyrafinowane i coraz droższe metody, ale dobry pomysł, co nie ozna-
cza, naturalnie, że na dalszych etapach badań nie zastosowano bardzo 
zaawansowanych technik eksperymentalnych. Punktem wyjścia były 
wcześniejsze badania, które wykazały, że unerwienie dopaminergicz-
ne (DA) śródmózgowia bierze udział w uczeniu się w procedurze tzw. 
reward prediction errors (uczenia się błędów predykcji wzmocnienia 
pozytywnego). Zaobserwowano, przy pomocy rejestracji elektrofizjolo-
gicznej aktywności neuronów DA, podczas wykonywania przez szczu-
ry i myszy wyuczonej reakcji instrumentalnej (np. naciskanie dźwigni 
w klatce Skindera), że dostęp do nagrody (np. pokarm) większej niż prze-
widywana (wyuczony poprzednio) pobudzał aktywność neuronów DA 
śródmózgowia (positive prediction error). Ich aktywność pozostawała na 
podstawowym poziomie aktywności, kiedy wielkość nagrody była zgod-
na z przewidywaną, natomiast wygaszała się w sytuacji, kiedy nagroda 
była mniejsza niż przewidywana (negative prediction error). Stwierdzono 
dalej, że odpowiedź neuronów DA na związane z predykcją nagrody 
bodźce warunkowe odzwierciedla ich silę, prawdopodobieństwo ich 
wystąpienia oraz czas oczekiwana na nie (zwłokę), do otrzymania nagro-
dy. Dane pokazujące, że aktywność tych neuronów maleje w sytuacji, 
kiedy nagroda jest bardziej (silniej) oczekiwana, były pierwszą wskazów-
ką, że neurony DA otrzymują informację czasową o dystrybucji wzmoc-
nienia pozytywnego (nagrody). Manipulacje farmakologiczne oraz ge-
netyczne systemu dopaminergicznego zaburzały wyuczone zachowanie 
instrumentalne, nakierowane na uzyskiwanie nagrody, z jednoczesną 
zmianą w aktywności neuronów DA. Z tych badań wynika, że predykcja 
wzmocnienia pozytywnego jest silnie skorelowana ze zmianą w aktyw-
ność neuronów DA śródmózgowia. 

Tak, mniej więcej, wyglądała sytuacja w momencie, kiedy zespół 
pod kierunkiem dr Soares przystąpił do badań. Wymyślony przez nich 
prosty układ eksperymentalny polegał na wyuczeniu myszy zadania 
dyskryminacji bodźców różnie rozłożonych w czasie. Emitowano pary 
identycznych bodźców dźwiękowych, różniących się odstępem między 
nimi (odstęp krótki i długi). Prawidłowy wybór nagradzano małą por-

Cicer cum caule
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cją wody (myszy były spragnione), z poidełka po stronie lewej (udana 
detekcja krótkiego odstępu) lub prawego (detekcja odstępu długiego), 
w klatce Skinnera. W ten sposób myszy musiały uczyć się rozkładu cza-
sowego bodźców. Myszy szybko uczyły się oceny krótkiego odstępu 
między bodźcami, ale już dłuższy odstęp (1,5s) sprawiał im dużo większe 
kłopoty. Farmakogenetycznie przeprowadzone hamowanie neuronów 
DA (metoda opisana w jednym z wcześniejszych felietonów), w istocie 
czarnej, warstwie zbitej (substantia nigra, pars compacta, SNc) silnie blo-
kowało reakcję dyskryminacji dystrybucji czasowej bodźców. Dane elek-
trofizjologiczne potwierdzono badając prądy wapniowe w neuronach: 
nagroda nasilała je, natomiast błąd w ocenie i brak nagrody hamował 
je. Co ważne, zmiany w aktywności neuronów DA oraz zmiany w dys-
kryminacji czasowej bodźców nie wynikały z wpływu na aktywność mo-
toryczną. Jest to ważne zastrzeżenie, ponieważ od dawna wiadomo, że 
właśnie ta część układu dopaminergicznego mózgu jest zaangażowana 
w kontrolę aktywności motorycznej oraz napięcia mięśniowego, zabu-
rzanego w chorobie Parkinsona. Wiadomo także od pewnego czasu, że 
unerwienie dopaminergiczne jąder podstawy mózgu (układu pozapira-
midowego), pełni ważną rolę nie tylko w regulacji aktywności motorycz-
nej, ale także w procesach uczenia i pamięci, wzmocnienia pozytywnego 
oraz związane jest z objawami niektórych zaburzeń psychicznych (np. 
natręctw), polegających na uporczywym powtarzaniu tej samej czynno-
ści lub przeżywaniu procesów psychicznych. 

Obserwowano ciekawą zależność między aktywnością neuronów 
DA a dystrybucją czasową bodźców zwiastujących nagrodę. W przypad-
ku prawidłowej reakcji na parę bodźców, odpowiedź na drugi bodziec 
była silniejsza w przypadku bodźców o krótkiej latencji, natomiast nie-
prawidłowej reakcji (błąd) towarzyszyła silniejsza reakcja neuronów DA 
na drugi bodziec, z dłuższą latencją wystąpienia. Świadczy to, że reakcja 
neuronów DA była związana z oceną rzeczywistego odstępu między 
bodźcami, a nie z charakterem samej latencji (krótka – długa). Dane 
te korelują aktywność neuronów DA z zależnym od czasu elementem 
składowym procesu podejmowania decyzji wyboru, w opisywanym 
przypadku, odpowiedniego poidełka. Innymi słowy, aktywność neuro-
nów DA odzwierciedla szybkość działania wewnętrznego czasomierza 
(internal timekeeping). W ostatniej części badań wykazano, że optoge-
netyczne manipulowanie aktywnością neuronów DA (hamowanie lub 

pobudzanie) naśladowało efekty krótkiej 
lub długiej latencji między bodźcami, w wy-
borze odpowiedniej strategii postępowania. 

W podsumowaniu autorzy podkreśla-
ją, że wykazali bezpośredni związek między 
aktywnością neuronów DA śródmózgowia 
a oceną upływającego (między dwoma 
bodźcami) czasu. Oczywiście, ta konkluzja 
wymaga dalszych ustaleń, np. co do roli 
unerwienia dopaminergicznego w innych 
strukturach mózgu, analizy związku między 
aktywnością neuronów DA z miejscowym 
hamowaniem lub uwalnianiem dopaminy. 
Pozwala jednak na wstępne sugestie, że np. 
stany podwyższonej aktywności dopami-
nergicznej w sytuacji wzmożonej motywacji 
w oczekiwaniu na nagrodę, niepewności 
wyboru właściwej reakcji czy zaangażowa-
nia poznawczego, są związane z niedosza-
cowaniem czasu. Z drugiej strony, spadek 
aktywności neuronów DA śródmózgowia 
po wpływem bodźców lękowych lub awer-
syjnych jest związany z przeszacowaniem 
upływu czasu. Opisane zjawisko tłumaczy 
także indywidualne różnice w przeżywaniu 
upływu czasu i wskazuje na jego znaczenie 
przystosowawcze i ewolucyjne, np. niedo-
cenianie upływu czasu może prowadzić do 
dłuższego zaangażowania w sytuacje nagra-
dzające pozytywnie, co skutkuje silniejszym 
wzmocnieniem pozytywnym (większą na-
grodą, czyli frajdą) i sprzyja np. kontaktom 
społecznym. Na koniec wypada stwierdzić, 
że niestety, nie żyje już A. Einstein, który 
mógłby powiązać swoją teorię względności 
z indywidualnie zmiennym odczuwaniem 
upływu czasu podczas zabawy i w sytu-
acjach lękowych.  n
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Explemed, 15 mg, tabletki (arypiprazol)
Explemed Rapid, 15 mg, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej (arypiprazol)
Skład i postać:  Explemed – tabletki, Explemed Rapid - tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej; każda tabletka zawiera 15 mg arypiprazolu. Tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej zawierają mannitol i frukto-
zę. Wskazania: Leczenie schizofrenii u dorosłych i u młodzieży w wieku 15 lat i starszej. Lecenie 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. Leczenie 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: Doustnie. 
Dorośli Schizofrenia: zalecana dawka początkowa 10 lub 15 mg na dobę z dawką podtrzymującą 15 mg na dobę podawane raz na dobę, niezależnie od posiłków. Skuteczny w dawkach od 10 do 30 mg na dobę. Cho-
ciaż 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 podawane 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 to 10 mg na dobę podawane 
raz na dobę, niezależnie od posiłków. Leczenie powinno być rozpoczęte od dawki 2 mg (ponieważ nie jest to możliwe za pomocą tabletek Explemed/Explemed Rapid, to należy zastosować roztwór doustny zawierający 
arypiprazol) 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, należy podawać 
kolejne dawki, zwiększone jednorazowo o 5 mg, nie przekraczając maksymalnej dawki dobowej 30 mg. Skuteczny w przedziale dawek 10 do 30 mg na dobę. Nie wykazano większej skuteczności dla dawek dobowych 
większych niż 10 mg, chociaż niektórzy pacjenci mogą odnieść korzyść z zastosowania większych dawek. Nie zalecany do stosowania u pacjentów ze schizofrenią w wieku poniżej 15 lat, z powodu braku wystarczają-
cych danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności. Epizody maniakalne w zaburzeniu afektywnym dwubiegunowym typu I u młodzieży w wieku 13 lat i starszej: zalecana dawka to 10 mg na dobę, 
podawana w schemacie raz na dobę, niezależnie od posiłków. Leczenie należy rozpocząć od dawki 2 mg (ponieważ nie jest to możliwe za pomocą tabletek Explemed/Explemed Rapid, to należy zastosować roztwór 
doustny zawierający arypiprazol) przez 2 dni, stopniowo zwiększanej 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, senność, zmęczenie oraz zwiększenie masy ciała Daw-
ki > 10 mg na dobę należy stosować tylko w wyjątkowych przypadkach oraz z zachowaniem ścisłej kontroli klinicznej. Młodsi pacjenci są narażeni na zwiększone ryzyko doświadczenia działań niepożądanych związanych 
z arypiprazolem. Z tego powodu nie jest zalecany do stosowania u pacjentów w wieku poniżej 13 lat. Drażliwość związana z zaburzeniami autystycznymi: nie określono dotychczas bezpieczeństwa stosowania ani 
skuteczności arypiprazolu u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat. Brak zaleceń dotyczących dawkowania. Tiki związane z zespołem Tourette’a: nie określono dotychczas bezpieczeństwa stosowania ani skuteczno-
ści arypiprazolu u dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat. Brak zaleceń dotyczących dawkowania. Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lekkie do umiarkowanych – nie modyfikować dawki. Ciężkie Nie ma 
wystarczających danych do ustalenia dawkowania - należy ostrożnie ustalać dawkowanie - najwyższą dawkę dobową 30 mg należy stosować ze szczególną ostrożnością. Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek nie 
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-
fagia, dyskomfort w obrębie jamy brzusznej,  dyskomfort w obrębie żołądka, biegunka; niewydolność wątroby, żółtaczka, zapalenie wątroby, zwiększona aktywność aminotransferazy alaninowej (AlAT), aminotransferazy 
(AspAT), gammaglutamylotransferazy (GGTP), zwiększenie aktywności fosfatazy alkalicznej; wysypka, reakcje fotoalergiczne, łysienie, pocenie się; rabdomioliza, bóle mięśniowe, sztywność; nietrzymanie moczu, zatrzy-
manie moczu; noworodkowy zespół; priapizm; zaburzenia regulacji temperatury ciała (np.  hipotermia, gorączka), bóle w klatce piersiowej, obrzęk obwodowy; zwiększona aktywność fosfokinazy kreatynowej, zwiększe-
nie stężenia  glukozy we krwi, wahania stężenia glukozy we krwi, zwiększenie   stężenia glikozylowanej hemoglobiny 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 perso-
nelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów 
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl Pozwolenie na dopuszczenie do 
obrotu: nr 22676 (Explemed, 15 mg, 28 tabl. i 56 tabl), nr 22680 (Explemed Rapid, 15 mg, 28 tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej); wydane przez URPLWMiPB; Kategoria dostępności leku: Rp. Cena detaliczna: 
Explemed 15mg x 28 tabl. 137,08 zł; Explemed 15mg x 56 tabl. 263,55 zł; Explemed Rapid 15mg x 28 tabl. 137,08 zł. Wysokość dopłaty dla pacjenta: Explemed 15mg x 28 tabl. 3,20 zł; Explemed 15mg x 56 tabl. 5,97 
zł; Explemed Rapid 15mg x 28 tabl. 3,20 zł  Sporządzono 01.07.2016 na podstawie Charakterystyk Produktów Leczniczych z dnia 03.09.2015 (Explemed Rapid) i 11.12.2015 (Explemed). Podmiot odpowiedzialny: 
PROTERAPIA Sp. z o.o., Polska. Dodatkowych informacji o leku udziela: EGIS Polska Sp. z o. o., ul. 17 Stycznia 45D, 02-146 Warszawa, tel. +48 22 41 79 200, fax: +48 22 41 79 292. www.egis.pl



kinO „TONI ERDMAN”
czyli KONTAKT CZŁOWIEKA Z CZŁOWIEKIEM
Stefan laudyn

Postaram się namówić Państwa, 
żebyście obejrzeli w kinie niemiecki 
film, który trwa 162 minuty. Wiem, że to 
nie jest łatwe zadanie. Niemieckie filmy 
trafiają na polskie ekrany dość rzadko 
i zwykle nie cieszą się zbytnim powo-
dzeniem. Kiedyś było inaczej. W latach 
60-tych fenomenalnym powodzeniem 
w Polsce i całym bloku wschodnim, ze 
Związkiem Radzieckim na czele, cie-
szyły się kręcone w b. Jugosławii filmy 
o wodzu Apaczów Winnetou: „Skarb  
w Srebrnym Jeziorze”, „Winnetou I, II i III”, 
„Winnetou i Old Shatterhand”, „Winne-
tou w Dolinie Śmierci”, „Winnetou i Apa-
naczi”. Winnetou był na warszawskich 
podwórkach ważniejszy niż The Beatles, 
The Rolling Stones i The Animals razem 
wzięci. W tamtych czasach nie nazywa-
no filmów „kultowymi”. Ale kto wtedy 
nie bawił się w Winnetou?

Chyba jeszcze rzadziej niż do Polski 
niemieckie filmy trafiają do konkursu na 
festiwalu w Cannes, a jeśli już, to ich re-
żyser ma zwykle na nazwisko Wenders. 
Tak było do zeszłego roku, kiedy pojawił 
się Toni Erdman, ekscentryczny emeryt, 
który naprawdę nazywa się zupełnie 

inaczej. Jego córka, klasyczna korpo-
racyjna p***a, pracuje nad „projektem”  
w Rumunii. Tatuś postanawia odwiedzić 
córeczkę i wynika z tego cała masa że-
nujących sytuacji, głównie dlatego, że 
córka jest mocno „wczuta” w rolę korpo-
racyjnej maszyny, a ojciec robi sobie nie-
ustannie jaja, coraz bardziej „przegina-
jąc”, czym zaskakuje córkę, jej otoczenie, 
no i widzów. Temat obciachu w rodzinie 
jest znany co najmniej od „Tokyo Story” 
Ozu (1953), ale Maren Ade, twórczyni 
„Toniego Erdmana”, idzie po bandzie.

Proszę obejrzeć trailer na YouTube, 
hwww.youtube.com/watch?v=1ZNHZ-
4-cvZ4, i uwierzyć mi na słowo, że film 
jest znacznie śmieszniejszy. Potwier-
dzam, że w pełni zasłużone są arcypo-
chlebne recenzje: „Najlepszy film roku” 
– Sight and Sound, Cahiers du Cinéma, 
„*****Ten Film dowodzi, że współczesne 
kino ma się świetnie” – New York Times, 
Time Out, The Telegraph, „Diabelnie 
śmieszne i totalnie zaskakujące” – Los 
Angeles Times, „Wspaniałe” – Time Out, 
„Gdyby jeden film mógł uciszyć głosy 
mówiące o śmierci kina, to byłby to wła-
śnie ten film” – New York Times. 

„Toni Erdman” został zaproszony 
na znakomite festiwale w Telluride, To-
ronto czy Nowym Jorku. Zdobył Grand 
Prix FIPRESCI, czyli Międzynarodowej 
Federacji Krytyki Filmowej. W grudniu 
zgarnął Europejskie Nagrody Filmowe  
w pięciu głównych kategoriach – najlep-
szy film, reżyseria – Maren Ade, scenariusz 
– Maren Ade, aktor - Peter Simonischek,  
i aktorka - Sandra Hüller. Był nominowa-
ny do Oscara, ale ostatecznie nie wygrał. 
Wiadomo, spisek.*)

Ale najpierw było Cannes, gdzie kry-
tycy pokochali „Toniego Erdmanna” od 
pierwszego wejrzenia, zwracając uwa-
gę na jego świeżość, zaskakujące zwro-
ty akcji, i na to że jest bardzo śmieszny. 
Potwierdzam. Odnotujmy, że film po 
raz pierwszy został pokazany w Polsce 
w lipcu zeszłego roku na wrocławskich 
„Nowych Horyzontach”, a do polskich kin 
wszedł 27 stycznia, więc może jeszcze 
uda się go obejrzeć w kinie. n

     *) - żarcik

m
at

er
ia

ł d
ys

tr
yb

ut
or

a 
G

ut
ek

 F
ilm

75PSYCHIATRA/PISMO dla praktyków/wiosna 2017

Cicer cum caule
Zd

ję
ci

e:
 W

ito
ld

 S
zu

k



76 PSYCHIATRA/PISMO dla praktyków/wiosna 2017

Trening
Basia Berg

W instrukcjach, jakie usłyszysz, zawarte są sugestie wywołu-
jące stan relaksu. Jeśli chcesz mieć maksymalne korzyści z trenin-
gu, daj się poprowadzić. Spraw, by pozycja, w której się znajdu-
jesz, umożliwiała Ci maksymalne rozluźnianie.

Usiądź lub połóż się, bez krzyżowania rąk i nóg. Pozwól 
swoim dłoniom oprzeć się wygodnie. Ułóż się w pozycji, w której 
mógłbyś się całkowicie odprężyć.

Głos lektora jest filmowy. Nie wiem, czy jestem w świecie 
fikcji czy mojej rzeczywistości. Chyba na jedno wychodzi. 

Skieruj teraz swoją świadomość na oddech. Na doznania 
w dole brzucha związane z wdechem i wydechem. Na delikatne 
unoszenie się brzucha na wdechu i opadanie przy wydechu. Stop-
niowo zamknij oczy. Odpręż się. Skieruj swoją uwagę na dominu-
jącą rękę i dłoń. Ściśnij mocno dominującą dłoń w pięść TERAZ. 
Poczuj przez moment jakie to uczucie, kiedy mięśnie są napięte, 
i odpręż rozluźniając. Zauważ, jak to jest, gdy mięśnie są odprę-
żone i rozluźnione. Zauważ różnicę pomiędzy napiętym a rozluź-
nionym mięśniem.

I ponownie ściśnij dominującą dłoń w pięść TERAZ, i rozluź-
nij pozwalając napięciu odpłynąć, pozwalając sobie na odczucie 
przyjemnej fali przemiłego relaksu, odprężenia.

I skieruj uwagę na ramię swojej dominującej ręki. Naciśnij 
łokciem na podparcie TERAZ. Poczuj jakie to uczucie, kiedy mię-
śnie są napięte. I ROZLUŹNIJ, O WŁAŚNIE. Pozwól mięśniom się 
odprężać. I ponownie naciśnij łokciem tej samej ręki na podparcie 
TERAZ. Wczuj się w uczucie napięcia… I ROZLUŹNIJ… Po prostu 
pozwól mięśniom rozluźnić się zauważając jakie to przyjemne. 
Uczucie spokojnego relaksu. 

I przenieś swoją uwagę na drugą rękę, dłoń. Zaciśnij swoją 
niedominującą dłoń w pięść TERAZ. Poczuj napięcie. ROZLUŹNIJ. 
I ponownie zaciśnij tę dłoń w pięść. TERAZ. Zauważ to uczucie na-
pięcia. ROZLUŹNIJ. O WŁAŚNIE. Po prostu rozluźnij doświadcza-
jąc kolejnych fal fantastycznie miłego relaksu.

Przenieś teraz swoją uwagę na dominującą… myśl o ju-
trzejszym spotkaniu z bliskimi znajomymi. Wyobraź sobie, że 
wszyscy nagle chcą wiedzieć co u Ciebie, mając to tak napraw-
dę w dupie. TERAZ. Nie wiesz co z takimi pytaniami począć.  
Wkurwiasz się, że nie możesz tak naprawdę nic powiedzieć, bo 
po co komu szczegóły, a chętnie byś się komuś sensownemu 

wygadał. Wczuj się jak przepływa przez ciebie napięcie kilku 
oceniających spojrzeń. Poczuj jakie to uczucie kiedy masz 
w sobie ten niepokój… I ROZLUŹNIJ… Pozwól tej męczącej 
projekcji odpłynąć. Wyobraź sobie, że gorzej być nie może, 
że już tylko lepiej. Że wszyscy myślą o tym, co Ty. Wszystko to 
przecież ludzkie… Po tej jednoczącej ludzkość myśli już pra-
wie fantastycznie się tu czujesz. Dla otuchy i zajęcia rąk wycią-
gasz telefon i robisz parę zdjęć. Najpierw bardzo poruszonych, 
zanim i ręka poczuje się pewniej. Pozwala ci to bardziej osadzić 
się w miejscu i sytuacji. O WŁAŚNIE TAK… Odbiłeś ciężar uwagi 
z powrotem. Ci, którzy pozują, skupiają się na autoprezentacji. 
Zauważ różnicę, jaka jest pomiędzy stanem napięcia i rozluź-
nienia. Do tego jest zabawnie. Wesoło. Jesteś bezpieczny.

I ponownie wyobraź sobie podobną sytuację, np. jutrzej-
szy opłatek firmowy. Jest jeszcze więcej osób. Wszyscy roz-
mawiają o sprawach zawodowych. TERAZ! Ale Ciebie to nie 
obchodzi, czujesz, że brakuje ci towarzystwa kogoś równie 
zakłopotanego, do jakiejkolwiek grupki nie dołączysz, okazu-
je się, że nie masz nic do dodania, nic nie trzyma cię w tym 
miejscu, ale nie wypada wyjść. A to jeszcze bardziej podnosi 
ciśnienie. Wyobraź sobie ten ogromny dyskomfort. Wczuj się 
w uczucie napięcia.  I odpuść. ROZLUŹNIJ… Pozwól tej myśli 
odpłynąć. Pomyśl sobie, że zrobisz eksperyment i z każdym 
z obecnych zamienisz parę zdań, zaczynając od najbardziej 
odległych ci osób…. O WŁAŚNIE… Pytasz ludzi czy już się zre-
laksowali, czy jest im tu dobrze. Okazuje się, że dzięki tej małej 
wymianie zdań czujesz, że przełamałeś to „coś”. A na twoją roz-
brajającą szczerość, że chciałbyś porozmawiać właśnie dziś, bo 
na co dzień to tylko praca, otwiera się serce każdego. Czujesz 
jak poznajecie się na nowo. ZAUWAŻ JAKIE TO PRZYJEMNE po 
prostu z kimś rozmawiać, nie czaić się, tylko wymieniać spo-
strzeżenia, refleksje – płyniesz. O, właśnie tak… doświadczaj 
tych ciepłych uczuć.

Pozostawiając oficjalne spotkania towarzyskie w dobrej 
formie, przenieś teraz swoją uwagę na dominującą dziś myśl 
o Sylwestrze. Jak zwykle masz opory czy tam iść, czy nie. Je-
steś zaproszony, ale nie masz ochoty nigdzie wyjść. Masz dy-
lemat. Wolisz kilkuminutowy ostrzał fajerwerków na pobliskim 
placu Konstytucji, niż męczarnie czekania na godzinę „zero” 
gdzieś na obcym terenie, do tego wszystkiego w bliskim towa-
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rzystwie obecnej „połowy” swojej byłej „połowy”. Ale idziesz. 
A ona… Oczywiście, przygląda Ci się tak uprzejmie i zawist-
nie swym prawniczym wzrokiem, że masz ochotę łyżeczką 
do lodów wydłubać jej oczy. TERAZ… Nie możesz się stąd 
ruszyć i przestać martwić tym, jak po nocy wrócisz z Białołę-
ki do domu. Bo „za Chiny” nie dasz się usidlić na nocowanie 
i wspólne śniadanie z obecną „połową”  swojej byłej „połowy”. 
I ROZLUŹNIJ… pomyśl o tym, że już za parę godzin spadnie to 
napięcie. Dolewasz jej wódki, nawet swoje kolejki i częstujesz 
nieswoim papierosem, żeby się szybciej wstawiła. Cel osią-
gnięty. Już tylko chwila, a ucichną wystrzały, wszyscy uspoko-
jeni zapadną w noworoczny sen, a Ty cichaczem wymkniesz 
się na autobus nocny. O WŁAŚNIE TAK… Ulice zasnuwa piękna 
mgła. Z tej mgły wyłaniają się rekwizyty po zabawie. Sennie 
sobie pobłyskują. Wygląda to nawet ładnie. A ty cieszysz się, że 
nie dałeś się sponiewierać zabawie. Jesteś świeżutki i delektu-
jesz się chwilą…

Skieruj teraz swoją uwagę na myśl o noworocznych po-
stanowieniach. Rozpoczęcie nowego roku do czegoś zobo-
wiązuje. Prawda? Masz nową szansę. Pomyśl o tym uczciwie. 
TERAZ… Nie uciekaj przed uczuciem napięcia. Spinasz się, 
notujesz. Robi się tego dużo. Masz przez chwilę wątpliwości, 
że może za dużo, że nie ogarniesz. No bo przecież niektóre 
postanowienia czekają na zrealizowanie kilka lat. Więc myślisz, 
jak nie teraz, to kiedy… do cholery? Ile można przeciągać tę 
strunę… Ile jeszcze odkładać w nieskończoność…? I ROZLUŹ-
NIJ… O, WŁAŚNIE TAK… Doświadcz jakie to uczucie… Pomyśl 
o zasobach, które już masz? O Twoim bogactwie naturalnym. 
O złożach wrażliwości, pokładach dobroci i cierpliwości dla in-
nych. Dlaczego nie miałbyś być taki dla siebie. Tyle rzeczy już 
przecież zrealizowałeś. Zwróć uwagę na różnicę pomiędzy wy-
liczanką zadań a radością doświadczenia. Dlaczego więc nie 
delektować się tym, co masz? Wybierz to, co na prawdę po-
trzebne Ci do spełnienia najważniejszego marzenia. I baw się 
tym. Pomyśl jakie to otwierające uczucie. Poczuj jak dodaje ci 
to energii, jak uskrzydla. Jak lekko Ci teraz…

Pozwól, by myśli i emocje, które pojawiają się, przychodzą, 
odchodziły i odpływały. Aby twój umysł swobodnie błądził. 
Skieruj uwagę na oddech. Jakie odczucia wiążą się z wdechem 
i przepływem powietrza. Ze swobodnym dryfowaniem myśli.

Za chwilę zacznę odliczać. Z każdą kolejną liczbą pozwól 
sobie na pogłębianie uczucia odprężenia i luźnego stosunku 
do rzeczywistości.
PIĘĆ. Poczuj, jak to rozluźnienie rozlewa się po całym ciele. Jak 
masz w „dużym poważaniu” czy ktoś Cię lubi czy nie.
CZTERY. Poczuj, że to Ty masz wpływ na wszystkie twoje de-
cyzje.
TRZY. Nie martwisz się niczym. Coraz łatwiej wytrwać ci przy 
pozytywnym monologu wewnętrznym.
DWA. Delektujesz się chwilą. Jesteś tu i teraz. Masz pewność, 
że twoja wewnętrzna moc cię ochroni.
JEDEN. I dalej brniesz odważnie w pełnię i radość bycia szczę-
śliwym.

Jesteś spokojny, pełen dobrej energii. O nie, to nie jaskra-
wa ekscytacja, ale słoneczna pogoda ducha. 

Jeżeli chcesz, możesz powtarzać sobie w myślach: Spokój 
i bezpieczeństwo, wewnętrzne łagodne światło… Nie spiesz się. 
Niech te słowa na długo zostaną w twojej głowie, a stamtąd 
popłyną do serca, szerokim jasnym strumieniem.

Poczekaj jeszcze chwilę, aż będziesz gotowy otworzyć oczy 
i powrócić do tej wymagającej rzeczywistości, do tych ludzi, na 
których Ci zależy i nie zależy. Do sytuacji, które dzieją się jed-
nocześnie, i tych myśli, które udają, że śpią… 

Oddychasz…
Długo tak nie potrafisz, chcesz w końcu otworzyć te oczy. 

Wykazałeś się cholernie dostateczną cierpliwością. Jest trochę 
tak, jak wtedy, gdy obiecasz komuś, że nie otworzysz oczu, 
dopóki, dopóty ten nie wyciągnie z kącika ukrytego prezentu  
i nie przygotuje go do uroczystej prezentacji.

 I otwierasz… n

Opowiadanie inspirowane treningiem relaksacji progresywnej  
Jacobsona w adaptacji dr Holasa.

Cicer cum caule



Wybór miłosny Oniegina
Katarzyna  Prot-Klinger

Don Juan często bywa zestawiany 
z Onieginem. Czy słusznie? Co łączy te po-
stacie? Oniegin, podobnie jak Don Juan, 
jest barytonem, a dobór głosu do obu po-
staci jest nieprzypadkowy. W opozycji do 
nich, w obu operach, występuje liryczny 
i romantyczny tenor. 

Poemat Puszkina „Eugeniusz Oniegin” 
znamy ze szkoły – młody człowiek znu-
dzony życiem światowym wraca na wieś. 
Tam poznaje swojego sąsiada – Leńskiego 
i z nim odwiedza siostry: Olgę, narzeczo-
ną Leńskiego i Tatianę. Tatiana, zaczytana 
w romantycznych utworach, zakochuje się 
w Eugeniuszu od pierwszego wejrzenia. 
Na wzór bohaterek powieściowych pisze 
romantyczny list, ale jej uczucie zostaje od-
rzucone. Oniegin, zły na przyjaciela za całą 
aferę z Tatianą, postanawia go sprowoko-
wać, uwodząc Olgę. Dochodzi do pojedyn-
ku, w którym Leński ginie. Oniegin udaje 
się w podróż. Po powrocie, na balu spotyka 
znowu Tatianę, już jako żonę księcia. Wy-
znaje jej miłość, ale Tatiana nie godzi się 
odejść od męża. Oniegin zostaje sam. 

W porównaniu z poematem Puszkina, 
w operze Czajkowski inaczej rozłożył ak-
centy – Tatiana staje się równą Onieginowi, 
o ile nie pierwszoplanową postacią utwo-
ru. Scena pisania listu, zarówno dramatycz-
nie jak i muzycznie, jest dziełem samym 
w sobie. Z kolei aria Tatiany z ostatniego 
aktu jest wnikliwą analizą psychologiczną 
bohatera. Tatiana widzi, że nie tyle zako-
chał się w niej, ile w swoim wyobrażeniu 
o zdobyciu znanej i cenionej kobiety z wyż-
szych sfer. Ona ma poczucie, że stale jest tą 
samą Tatianą, którą kiedyś odrzucił, on wi-
dzi w niej inną kobietę.

„Pan darzy mnie uwagą teraz
Najpewniej, bo w wysokich sferach

Obracać mi się każą wciąż,
Bo ma książęcy tytuł mąż.

Bogaty, z chlubną w bitwach raną
I że nam dwór nie szczędzi łask,
I na mnie z tego spływa blask,

Osobą jestem wszystkim znaną.
Ten podbój mógłby łatwo więc 

Sławę dać zdobywcy serc.1

 
Ta diagnoza odpowiada temu, co Kern-
berg uważa za „zakochanie” osoby narcy-
stycznej – źródło podziwu skupia się na 
urodzie, sile lub bogactwie.2 Istotne jest 
być może także pojawienie się przy boku 
Tatiany edypalnego „ojca”, z którym można 
rywalizować. W dynamice związku osoby 
narcystycznej istotną rolę odgrywa edy-
palna zazdrość zasilana agresją i wściekło-
ścią z wcześniejszych okresów rozwojo-
wych.3

Cordingly4, angielski psychiatra piszą-
cy o zaburzeniach osobowości w operze, 
uważa, że Oniegin Puszkina ma wyraźnie 
cechy osobowości asocjalnej, które w wer-
sji Czajkowskiego są złagodzone poprzez 
zmiany w stosunku do wersji puszkinow-
skiej – między innymi obniżenie wieku 
Oniegina z 25 do 22 lat, a podwyższenie 
wieku Leńskiego z 17 na 18 lat oraz pod-
wyższenie wieku księcia z 34 na 45 lat. Tak 
więc Oniegin i Leński stają się bardziej part-
nerami, nie jak w utworze Puszkina, gdzie 
o 8 lat starszy Oniegin zabija 17-letniego 
chłopca. Podwyższenie wieku księcia czy-
ni z niego „starca”, z którym męczy się Ta-
tiana (w niektórych inscenizacjach książę 
jest wyraźnie stary lub kaleki). Propozycja 
Oniegina ma ją uwolnić z małżeństwa, któ-
re widzowi też jawi się jako niemożliwe do 
szczęśliwego zrealizowania. 
Intrygująca jest historia pojedynku Oniegi-
na i Leńskiego. Wydaje się, że tak gwałtow-
na reakcja przyjaciół wymaga dodatkowe-
go wytłumaczenia. Jedną z propozycji jest, 
nawiązująca do homoseksualizmu Czaj-
kowskiego, bliskość seksualna bohaterów, 
jednoznacznie pokazana w wystawieniu 
Warlikowskiego w Monachium w 2007, in-
spirującym się filmem „Brokeback Mounta-
in”. Z kolei wersja baletowa Ejfmana suge-
ruje „jedność” przyjaciół – Leński i Oniegin 
tańczą w miłosnym spleceniu. Można to 
widzieć jako zbliżenie pary, albo pokaza-
nie, że właściwie są jedną postacią. Leński 
staje się romantyczną częścią Oniegina. 
Jeżeli parę Oniegin-Leński rozumieć 
w kategoriach rozszczepienia – Oniegin 
jest „całkowicie” cyniczny, a Leński na-
iwnie romantyczny, to scena na balu 

jest dra-
matyczną kulmina-
cją tego rozszcze-
pienia – im bardziej 
Leński zabiega 
o Olgę, tym bardziej 
Oniegin bezwzględnie 
rozbija jego przekonanie 
o romantycznej miłości. 
Myśląc życzliwiej o Oniegi-
nie można by potraktować 
zakończenie jako powrót 
„Leńskiego” w Onie-
ginie – z jego śmiercią 
Oniegin traci kontener 
na uczucia romantyczne, 
wracają one do niego i wy-
buchają z nagłą siłą podczas 
spotkania z Tatianą.

Tak więc możemy sobie 
zadać pytanie, czy diagno-
za Tatiany jest słuszna, kiedy 
opisuje Eugeniusza jako nie-
uleczalnego Narcyza, czy bliżej 
prawdy jest, kiedy śpiewają razem 
„A sczastje było tak wazmożno, tak 
blisko” zakładając możliwość odczuwa-
nia miłości do kogoś innego, poza sobą, 
przez Oniegina. 

Wydaje się, że historia Oniegi-
na jest powtórzeniem mitu Nar-
cyza. Tatiana, jak nimfa Echo, za-
kochuje się w Onieginie, ale on nie 
jest zainteresowany nikim poza 
sobą. Zakochany w sobie pragnie 
potem nie Tatiany, ale siebie 
przy boku pięknej, odebranej 
w atmosferze skandalu kobie-
ty. Mimo wszystko, współczu-
jemy mu, bo wyznając miłość 
Tatianie nie jest cynicznym 
manipulantem, ale człowiekiem 
owładniętym fantazjami, nie-

u w z gl ę d -
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re a l n o ś c i . 
Rzeczywistość 

tę dobrze widzi 
Tatiana – związek 

z nią jest dla nie-
go atrakcyjny, jako 
z księżną, którą prze-

stała by być porzu-
cając męża. Nie 

można złączyć 
się ze swoim od-

biciem w wodzie. 
Oniegin nie znosił jej 

słabości i zależności, 
to co jest dla niego teraz 

pociągające, to niedo-
stępność obiektu. Narcyzm 

jest szczególnie trudną ka-
tegorią diagnostyczną, bo 
w popularnym ujęciu nacisk 
kładziemy na obrony – wy-
górowane poczucie własnej 

wartości, pogardę wobec in-
nych. W ujęciu psychoanalitycz-

nym zasadniczym mechanizmem 
jest wycofanie libido z obiektów. Dla-

tego narcyzm jest tak poważnym zabu-
rzeniem, niemożnością wejścia w relację, 

nieodczuwaniem miłości. 
Eros nie jest Narcyzem. Eros daje 

zbyt wiele i dlatego ryzykuje ży-
ciem, Narcyz zachowuje libido 
dla siebie.5 Don Juan ginie, bo 
nie chce zrezygnować z wolno-

ści zaspokajania swoich 
impulsów. 

Jedną z podstawowych 
cech Narcyza jest zawiść 
wobec kreatywności in-
nych. Jest to znany psycho-

terapeutom dylemat, utrud-
niający pracę z tymi pacjentami. 

Bardzo łatwo dochodzi do nega-
tywnej relacji terapeutycznej, 

w któ-

rej trafne interpreta-
cje terapeuty budzą coraz więk-

szą wściekłość. Powstaje pytanie, na ile 
widok Tatiany, która w przeciwieństwie do 
Eugeniusza stworzyła siebie przez czas, 
kiedy się nie widzieli, pobudza jego złość 
i chęć destrukcji. 

Inaczej interpretuje Oniegina Treliń-
ski w stale obecnym w repertuarze Teatru 
Wielkiego przedstawieniu. Wprost mówi 
o uniwersalizacji doświadczenia Oniegina 
jako „wygnania z raju”, utraty niewinności, 
błędu młodości, którym było niezauważe-
nie miłości6. W jego interpretacji „A sczastje 
było tak wazmożno, tak blisko” jest szcze-
rym wyznaniem Eugeniusza. Dodatkowo tę 
interpretację podkreśla obecność na scenie 
O*** – aktora, który może być według reży-
sera interpretowany jako stary Oniegin, De-
mon lub upostaciowanie ciemnych sił sa-
mego bohatera. Zabieg ten zbliża Oniegina 
do widza, pozwala bardziej identyfikować 
się z bohaterem, który nie ma kontroli nad 
swoim życiem, a pozostaje w mocy niezna-
nych sił. 

W czym więc jest podobieństwo Don 
Juana i Oniegina? Podobieństwo doty-
czy przedmiotowego traktowania kobiet, 
ale nie struktury osobowości. Jak pisałam 
w analizie operowego Don Juana, centralny 
konflikt tej postaci ma wymiar edypalny – 
Don Juan odrzuca kobiety, nie żeby je upo-
korzyć, ale w nieświadomym poszukiwaniu 
obiektu idealnego, odtworzenia wcześniej-
szej relacji z obiektem (macierzyńskim)7. 
Można więc uznać, że to, co najbardziej 
różni Don Juana i Oniegina, to typ wyboru 
obiektu. Freud przeciwstawiał wyborowi 
obiektu według wzorca oparcia wybór we-
dług wzorca narcystycznego. Wybór obiek-
tu miłości według wzorca oparcia (anakli-
tyczny) oznacza, że podmiot opiera się na 
obiekcie swych popędów samozachowaw-
czych, stanowi odtworzenie wcześniej rela-
cji z obiektem. Narcystyczny wybór obiek-
tu jest tworzony według wzorca relacji 
z samym sobą. W „W kwestii wprowadzenia  
narcyzmu” Freud pisze, że kocha się:

„1. Według typu narcystycznego:
A) To, czym się samemu jest  
      (siebie samego).
B) To, czym się samemu było.

C) To, czym by się chciało być.

2. Podług typu oparcia:
A) Karmiącą matkę.

B) Chroniącego mężczyznę”8.

Oczywiście to, 
czym by się chciało być, nie ozna-
cza realistycznego spojrzenie na siebie, ale 
idealizowany obraz siebie. To jasno widzi 
w miłości Oniegina Tatiana. 

Być może trudność w odróżnieniu tych 
postaci wiąże się także z tym, że jak zwraca-
ją uwagę Laplanche i Pontalis9, trudno jest 
jasno wyodrębnić te dwa modele wyboru 
obiektu. W modelu oparcia, seksualne prze-
cenianie obiektu Freud wiąże z narcyzmem 
dziecięcym i przenoszeniem tego narcy-
zmu na obiekt seksualny10. W modelu nar-
cystycznym widzi potrzebę nie tyle kocha-
nia, ile bycia kochanym, co odtwarzałoby 
związek z karmiącą matką. 

Interesujące jest, że Freud uważał, że 
typowy dla mężczyzn jest wybór obiektu 
według wzorca oparcia, a kobiety wybierają 
według wzorca narcystycznego. Potrzebą 
kobiet nie jest kochanie, ale bycie kochaną 
i podoba im się mężczyzna, który spełnia 
ten warunek. Rozumie jednak społeczny 
charakter takiego rozwiązania – uważa, że 
ten narcystyczny wybór obiektu u kobiet 
„stanowi odszkodowanie za wynikające 
z rygorów społecznych pomniejszenie swo-
body wyboru obiektu.” Freud uważa, że ta-
kie narcystyczne kobiety fascynują poprzez 
swoje samozadowolenie i nieprzystępność 
narcystycznych mężczyzn. Może więc wy-
bór przez Tatianę zakochanego w niej księ-
cia, który czyni jedno z najpiękniejszych 
w operze wyznanie miłosne „Oniegin, ja 
skrywat nie stanu, bezumno ja ljublju Tatia-
nu” powoduje, że z zakochanej młodzień-
czą miłością dziewczynki staje się pozornie 
chłodną, narcystyczną kobietą i na to od-
powiada Oniegin. n

1. P. Czajkowski, K. Szyłowski Oniegin, libretto wg. 
Aleksandra Puszkina, tłum. Jerzy Zagórski [w:] Onie-
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analitycznych. GWP. Gdańsk 2007

6. Janowska K. Opowieść o raju utraconym. Rozmowa 
z Mariuszem Trelińskim. [w:] Oniegin. Teatr Wielki 
Opera Narodowa, Warszawa 2014.  

7. Odnoszę się tu do figury operowego Don Juana, 
a nie „syndromu Don Juana”, który może oznaczać 
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Psychologia nieświadomości, przeł. R. Reszke. 
Wydawnictwo KR, Warszawa 2009, s. 40. 

9. Laplanche J.,. Pontalis J.-B, Słownik psychoanalizy, 
przeł. E. Modzelewska, E. Wojciechowska Wydawnic-
twa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1996, s. 147.

10. Freud Z. W kwestii wprowadzenia narcyzmu. 
W: Psychologia nieświadomości, przeł. R. Reszke. 
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Płyty, które warto znać

Talk Talk
The Colour 
Of Spring
MIREK SUKIENNIK

A wiosna przyszła pieszo... 
(Przyjście wiosny – Jan Brzechwa)

Piszę ten tekst w środku zimy, ale mam nadzieję, że gdy 
Państwo go czytacie, to jest już pięknie zielono, ciepło i uśpio-
na natura (bo wiadomo, że „jak jest zima, to musi być zimno” 
i „sorry, taki mamy klimat”) budzi się do życia. Pojawiają się tra-
wa, liście i kwiaty, i kolory wiosny…

W początku lat 80. kilka firm produkujących instrumenty 
wypuściło na rynek serie stosunkowo tanich zestawów klawi-
szowych oferujących rewolucyjne, jak na tamte czasy, możli-
wości wytwarzania dźwięku. Wywodzące się z eksperymentów 
muzyków elektronicznych (Kraftwerk, Tangerine Dream) prost-
sze zestawy dały możliwość wielu artystom łatwego kompo-
nowania i tworzenia muzyki. W Anglii i Europie powstały wte-
dy nowe gatunki muzyki – new wave i new romantic, które 
szybko zyskały popularność wśród młodzieży, a gwiazdami 
stały się takie zespoły jak Duran Duran, OMD, Human League.

Wytwórnie gorączkowo poszukiwały nowych talentów re-
agując na modę wśród nastolatków i wielu muzyków dostrze-
gło szansę dla siebie. W Londynie niedoszły psycholog, który 
przerwał naukę, aby założyć zespół punkowy – Mark Hollis po-
stanowił założyć nową grupę grającą new wave i pop. Nazwał 
ją Talk Talk, napisał teksty, muzykę i udało mu się podpisać kon-
trakt z EMI. Pierwsza płyta „The Party’s Over” wydana w 1982 roku 
stała się dość popularna, a następna z 1984 z singlami „Such 

A Shame” i tytułowym 
„It’s My Life” sprzedawała 
się bardzo dobrze w Europie 
i USA, i nieźle w Wielkiej Brytanii. 
Dzięki zyskanej popularności grupa 
otrzymała od wytwórni wolną rękę i spory 
budżet na nagranie trzeciej płyty. Stało się jed-
nak coś dziwnego… Wpływ pozyskanego do zespołu przy 
nagraniu drugiej płyty producenta, współkompozytora i kla-
wiszowca Tima Freese-Greene’a oraz niezależność finansowa 
spowodowały u Marka swoisty powrót do korzeni i poszukiwa-
nie artystycznego wyrazu. Stwierdził on, że syntezatory były 
tylko półśrodkiem, a prawdziwa muzyka musi być tworzona 
przy użyciu prawdziwych instrumentów i wywodzić się z tra-
dycji muzyki klasycznej (szczególnie fascynowali go impresjo-
niści i przedstawiciele kolorystyki np. Debussy, Berlioz, Ravel) 
i jazzu lat 50. i 60. Nagarnia trwały przez kilka miesięcy 1985 
roku i kiedy efekt przedstawiono wytwórni, byli oni w sporym 
szoku. Zamiast prostych piosenek na listy przebojów otrzymali 
album bliższy rockowi progresywnemu z długimi, rozbudowa-
nymi utworami. Udało im się wymusić kilka drobnych zmian, 
ale Mark postawił na swoim. Płytę wydano w końcu roku w Eu-
ropie, a kilka miesięcy później w Wielkiej Brytanii i USA. Dodat-
kowo Hollis nie chciał promować płyty w mediach, niechętnie 
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1985 /1986
Happiness Is Easy
I Don’t Believe In You
Life’s What You Make It
April 5th
Living In Another World
Give It Up
Chameleon Day
Time It’s Time

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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grał koncerty 
i zraził do siebie 

potężne wtedy 
w Anglii gazety mu-

zyczne. Nie chciał być 
gwiazdką dla młodzieży, 

twarzą z plakatów i gadżetów, 
a dziennikarzom zarzucał gonienie 

za sensacją i brak zainteresowania muzyką. Pomimo tego pły-
ta sprzedała się dobrze, miała przeboje i jest uważana za jeden 
z najlepszych albumów lat 80. W następnych latach ukazały się 
jeszcze dwie płyty Talk Talk i jedna solowa Hollina, charakte-
ryzujące się postępującym minimalizmem i przeznaczone dla 
coraz węższego grona fanów tzw. art rocka. Mark stwierdził, że 
wszystko, co miał do powiedzenia jako artysta, już pokazał. Od 
20 lat bardzo rzadko komponuje i wiedzie spokojne rodzinne 
życie. Brzmieniowo i aranżacyjnie zespół wyprzedził o kilkana-
ście lat trendy w muzyce i stał się inspiracją dla np. Radiohead, 
Portishead, Arctic Monkeys, Sigur Ros, Coldplay i Bjork.

Wracając do „The Colour Of Spring”. To piękny, niezwykły 
album… Jedna z najlepiej nagranych i zrealizowanych płyt 
z przestrzennym, czystym brzmieniem instrumentów oraz 
przejmującym wokalem Hollisa. Album pełen zadumy, smutku 

i tekstów odnoszących się do zawiedzionej miłości, rozstania 
i melancholii. Oprócz singlowych Life’s What You Make It
i Living In Another World, na mnie największe wrażenie robią 
I Don’t Believe In You i Give It Up. Całość ma pewien unikalny 
klimat, ciekawe aranżacje i wiele muzycznych „ozdobników”, 
np. chór dziecięcy, harmonijka, melotron, instrumenty orkie-
strowe – ale pozwala to stworzyć zupełnie inną jakość muzycz-
ną. Nie ma wielu płyt, które są klasą samą w sobie i na pewno 
warto spróbować, czy jej magia na nas zadziała… Co roku na 
wiosnę sięgam po tę płytę i kilka razy jej słucham. Przypomi-
na mi cytowany wcześniej wiersz Jana Brzechwy, a to z kolei 
przywołuje w mojej pamięci graffiti na szarym bloku w moim 
rodzinnym mieście – dłoń z wyprostowanym środkowym pal-
cem i podpisem „Brzechwa Dzieciom”. Taki palec, branży mu-
zycznej, pokazał tą płytą prawdziwy artysta – Mark Hollis, który 
kiedyś powiedział, że nagrywa i tworzy najlepiej jak w danym 
momencie czuje i potrafi. Nie jest ważne, czy to się komuś 
spodoba, czy nie, to jest jego, jako artysty dzieło i forma wypo-
wiedzi, ma tylko nadzieję, że za 10 lat ktoś tego będzie chciał 
nadal słuchać. No cóż, minęło ponad 30 lat, a mnie się wciąż 
chce… czego i Państwu życzę! n
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Historia psychiatrii krakowskiej
od Kuchni

Jacek Bomba

Dyplomatyka i łowy 
Profesora Zdzisława Jana Ryna

Łowy Profesora Ryna nie zapowiadają dań opartych 
na zwierzynie płowej, ani nawet poczciwego pasztetu z zają-
ca, a raczej tropienie przygód na wysokościach gór od Tatr po 
Andy i w dolinach rzek od Wisły po Amazonkę. Profesor Ryn 
bowiem przyszedł na świat u źródeł pierwszej, a tropił w swo-
im życiu źródła drugiej. Zanim do tej przygody w tropikalnej 
dżungli doszło, wspinał się na najwyższe szczyty, badając przy 
tym motywacje innych wspinaczy i zaburzenia psychiczne, do 
jakich dochodzi na dużych wysokościach. Wspinał się też na 
szczyty kariery w dyplomacji. Równolegle ze wspinaniem się 
po szczeblach kariery uniwersyteckiej. Rozległość jego zain-
teresowań badawczych rzeczywiście zapiera dech w piersiach, 
podobnie jak widoki z górskiego szczytu. O biegłości kulinar-
nej Profesora Ryna niewiele wiadomo. Można jednak mnie-
mać, że podobnie jak zaburzenia psychiczne pojawiające się 
w wyniku przebywania na zawrotnej wysokości i specyfika 
medycyny andyjskich plemion, które na takiej wysokości żyją 
stale, ciekawią go przyjemności stołów zastawianych do dyplo-
matycznej biesiady i przyjemności prostego posiłku wspinacza. 
Te pierwsze przygotowywane przez profesjonalnych kucharzy, 
zgodnie z dyplomatycznym protokołem, te drugie pichcone 
na ognisku przez kompanów wypraw w dzikie piękno okolic, 
w których ludzka noga bywa rzadko, jeśli w ogóle postała. 

Równoległość nie wykluczających się dróg życiowych 
i zainteresowań profesora Ryna sprawia, że ich prześledzenie 
i wskazanie znaczenia jego osiągnięć badawczych dla krakow-
skiej psychiatrii jest niezwykle trudne. Bo przecież kontynu-
ował badania nad problemami traumy obozów koncentracyj-
nych. Przyczynił się do ich upowszechnienia poza językiem 
polskim. Jeszcze z profesorem Brzezickim badał efektywność 
nowych leków na wiele lat przed tym, kiedy nasza psychiatria 
stała się interesującym polem badań klinicznych nad nowymi 
lekami psychotropowymi. Badał problemy zdrowia psychicz-
nego wyczynowych sportowców. 

Dyplomatyczna kariera profesora Ryna rozwinęła się 
dopiero w czasie transformacji ustrojowej w latach dziewięć-
dziesiątych dwudziestego wieku. Przed transformacją były, jak 
wspomniano, wysokogórskie wyprawy, ale i turystyka. Pamięt-
ny był piknik naukowy, jaki zorganizował w Szczyrku. Był to 
czas prostoty kulinarnej. Konferencje zimowe w Alpach czy 
na wyspach Kanaryjskich, z wystawnymi bankietami, miały 
dopiero nadejść. Profesor Ryn nie brał udziału w tych póź-
niejszych. Był już wówczas bardziej dyplomatą niż psychiatrą 
klinicznym.

Nie wiadomo, czy dyplomatyczne rauty i dinery, jakie wy-
dawał, miały w menu dziczyznę. Albo chociażby takie tradycyj-
ne polskie dania jak pasztet (może być z dziczyzny) lub chociaż 
pieczeń wołową „na dziko”. Może jednak miały:

• Dzika, albo zająca, albo wołowinę, albo indyka (w ostateczności) na-
trzeć solą i zamarynować. Ocet rozcieńczyć taką samą ilością wody  
i zagotować z pokrojoną w plastry cebulą. Gorącym zalać mięso w mi-
sce i umieścić na kilka dni w chłodnym miejscu (np. w lodówce). Prze-
wracać codziennie. 

• Marynowanego dzika (albo inne mięsa) przenieść do dużego rondla, 
włożyć wieprzowinę, wątrobę i jarzyny (bez cebuli z marynaty na ra-
zie), wrzucić suszone grzyby, kilka ziaren pieprzu, kilka angielskiego 
ziela, liść laurowy. Zalać wodą i gotować na wolnym ogniu 1½ godzi-
ny, wrzucić cebulę z marynaty i gotować jeszcze 15 minut. Wystudzić. 
Odcedzić. Jeśli któreś mięso było z kością (np. zając lub indyk) – obrać z 
kości. Odrzucić liść laurowy.

• W dawnych czasach trzeba było teraz „przepuścić” mięso, wątrobę i ja-
rzyny przez maszynkę do mielenia z sitkiem pasztetowym. Była to pra-
ca mozolna i dość nudna. Teraz można użyć malaksera, wkładając do 
niego za jednym razem tyle, ile malakser udźwignie. Dobrze też ułatwić 
mu życie dodając do rozdrabniania nieco bulionu, w którym mięsa się 
gotowały.

• Rozdrobnioną treść doprawić sporą ilością gałki muszkatołowej, pie-
przu i ewentualnie soli, jeśli potrzeba. Wbić jajka i dokładnie wymie-
szać. Masa winna być spoista. Gdyby ktoś dał zbyt wiele bulionu, może 
ją (masę) zagęścić bułką tartą, ale tego szkoła krakowska nie poleca.

1kg
½ kg

½ kg
¼ kg 

2 
1 

½ 
garść

1 szklanka
4 szt.

• dzika (albo zająca, albo wołowiny)
• tłustej wieprzowiny (podgardle,  

tłusty boczek surowy)
• wątroby cielęcej
• cebuli 
• marchewki  
• pietruszka  
• selera 
• suszonych prawdziwków
• octu
• jajka
• sól, pieprz w ziarnach, ziele angielskie, 

liść laurowy
• pieprz mielony, utarta gałka muszkat.

PASZTET Z DZIKA
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• Włożyć pasztet do dowolnych foremek wysmarowanych masłem i 
przystąpić do pieczenia. W przeszłości pieczono pasztet na łaźni 
wodnej. Polegało to na umieszczaniu foremek w większej formie wy-
pełnionej wodą. Dzisiejsza technologia umożliwia pieczenie paszte-
tów w temperaturze 1000C termoobiegiem. Czas pieczenia zależy 
od wielkości formy. Około godziny na kilogramowy pasztet. Ale pół 
godziny na dwie półkilogramowe. Ostatnie 5 minut w temperaturze 
1500C, jeśli ktoś lubi ciemniejsza skórkę.

1kg
5 dkg

2 łyżki
¼ litra 

• buraków ćwikłowych
• masła 
• mąki 
• kwaśnej śmietany
• sól   
• cukier lub miód
• sok z polówki cytryny

BURACZKI ZASMAŻANE

PIECZEŃ WOŁOWA, ALBO 
Z SARNY, ALBO Z JELENIA, 
ALBO Z DANIELA NA DZIKO

1kg

¼ kg 
1 
1 

½ 
2 łyżki

1 szklanka

2 łyżki
2 łyżki
½ litra

• wołowiny na pieczeń
  (albo zwierzyny płowej)
• cebuli 
• marchewka  
• pietruszka  
• selera 
• tłuszczu do smażenia
• octu
• sól, pieprz w ziarnach, ziele angielskie
• utarta gałka muszkatołowa
• papryki mielonej słodkiej
• mąki 
• kwaśnej śmietany

• Mięso dobrze obić tłuczkiem. Natrzeć solą. Zalać w misce marynatą, to zna-
czy octem zagotowanym z taką samą ilością wody i pokrojoną w plastry 
cebulą. Jeśli zalejemy wrzątkiem, uzyskamy ciemniejszą powierzchnię mię-
sa. Umieścić na kilka dni w chłodnym miejscu (np. w lodówce). Przewracać 
codziennie. 

• W rondlu do pieczenia rozgrzać tłuszcz (oliwa, smalec, margaryna do sma-
żenia). Włożyć mięso i obsmażyć minutę z każdej strony. Ten zabieg uszczel-
nia powierzchnię i zapewnia pieczeni soczystość. Po obsmażeniu przenieść 
rondel do piekarnika o temperaturze 125oC, pokropiwszy mięso wodą lub 
białym winem. Piec godzinę, co 10 minut polewając mięso tworzącym się 
na dole sosem. Po pół godzinie obłożyć je cebulą z marynaty i pokrojonymi 
w plasterki jarzynami. Te też polewać, żeby zmiękły, a nie wysuszyły się.

• Upieczone ostudzić, pokroić w centymetrowe plastry.
• Jarzyny przetrzeć przez sito lub zmiksować. Włożyć je na powrót do rondla 

z sosem, dodać paprykę i mąkę, i razem przesmażyć. Rozprowadzić ¼ litra 
wody i śmietanę. Dodać sporo gałki muszkatołowej. Jeśli sos tego wymaga, 
można dodać odrobinę zachowanej marynaty. Podgrzać, ale nie gotować, 
żeby śmietana się nie zważyła. 

• Do tak przygotowanego sosu włożyć mięso i trzymać w cieple do wydania.
• Można ułożyć na podgrzanym półmisku mięso, a sos przelać do sosjerki.
• Najlepszym dodatkiem jest szeroki krótki makaron. 
    Oraz zasmażane buraczki w śmietanie. 

• Buraki umyć i ugotować w łupinie do miękkości. Zajmuje to około pół go-
dziny, zależnie od wielkości buraków. Wybierać raczej niewielkie, bo są 
zazwyczaj słodsze i bardziej czerwone.

• Przestudzone obrać (skórka łatwo schodzi) i utrzeć na tarce. Szkoła kra-
kowska uznaje dwie wersje: tarkę „gwoździową” i „drobne oczka”.

• W rondlu roztopić masło, wsypać mąkę i zrobić jasną zasmażkę. Trzeba w 
tym celu tylko mieszać masło i mąkę, aż się spieni. Zdjąć z ognia i staran-
nie wmieszać do zasmażki utarte buraki. Podobnie wmieszać śmietanę. 
Doprawić solą i sokiem z cytryny. Mało słodkie buraki wymagają dopra-
wienia odrobiną cukru lub miodu. Trzymać w cieple. Podawać na ciepło.

• Dawnymi czasy, kiedy bywała słonina gruba na szerokość dłoni doro-
słego mężczyzny, łatwo było owinąć pasztet w słoninkę. Schłodzoną 
słoninę kroi się w cieniutkie plasterki i wykłada nimi formę na pasztet, 
a także przykrywa go z góry. 

Podaje się jako przystawkę, na zimno, z marynowanymi grzybami, 
chrzanem lub sosem Cumberland (p. Sałatki Małgosi Dominik).

Cicer cum caule

• Marynować można wszystkie grzyby jadalne, nawet pieczarki. Ale 
najlepsze są prawdziwki, podgrzybki, maślaki i bardzo rzadko poja-
wiające się jesienią zieleniatki (gąski zielone). Trzeba je umyć z leśnych 
(lub hodowlanych w przypadku pieczarek) zanieczyszczeń. Najwięcej 

1kg
1

¼ litra
10 ziaren

2 ziarna
1 

2 łyżki 

• świeżych, zdrowych grzybów
• cebula 
• octu 
• pieprzu 
• angielskiego ziela  
• listek laurowy  
• cukru 

MARYNOWANE GRZYBY zachodu jest z gąskami, ponieważ rosną w piaskach, wypłukanie ich 
to nie lada wyzwanie.

• Umyte i pokrojone (jeśli mamy egzemplarze wielkie) zalać wodą, poso-
lić, włożyć przekrojoną na pół cebulę i gotować, aż cebula będzie mięk-
ka. Odcedzić i gorące wkładać do wyparzonych słoików z zakrętkami.

• Ocet rozcieńczyć ¾ litra wody i zagotować z cukrem, pieprzem, zielem 
angielskim i pokruszonym liściem laurowym.

• Wrzącym zalać grzyby w słoikach i gorące zamknąć. Ułożyć na drew-
nianej desce dnem do góry i tak pozwolić im wystygnąć. Dobrze za-
mknięte nie wyciekają i mają wieczko lekko wklęsłe. Można je wtedy 
przechowywać w spiżarni nawet kilka lat! Jeśli się zapomni. 

• Inaczej marynuje się rydze. Są w smaku niebywałe! Po umyciu układa 
się je ciasno w słoikach, a słoiki z rydzami wkłada do piekarnika o tem-
peraturze 100oC na 20 minut. Do gorących słoików wlewać wrzącą 
marynatę. Dalej postępować tak samo jak z innymi grzybami. Trzeba 
pilnować przed wyjadaczami bardziej niż innych grzybów.
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Połowa specjalizacji. Wróciłam 
z urlopu, na którym udało mi się od-
począć, czego dowodem są żartobliwe 
uwagi pielęgniarek, żem zadziwiona, jak 
debiutant. A koledzy wyrozumiale stwier-
dzają, że jeszcze kilka dyżurów i powrócę 
do stanu profesjonalnej rutyny.

Równocześnie obserwuję młod-
szych od siebie, którzy dopiero zaczynają 
rezydenturę. Trudno powiedzieć, by nie 
było między nami różnicy. Po 3 latach 
pracy jestem bogatsza o wiedzę, której… 
wcale sobie nie zazdroszczę. 

Bo po powrocie z urlopu na pewno 
nie zaskoczyły mnie… twarze pacjen-
tów na ostrych oddziałach zamkniętych. 
Można to ująć zdaniem: „w kółko ci sami”. 
Zdrowieją, wracają do warunków domo-
wych i z powrotem trafiają do szpitala, 
niektórzy w oddziale czekają na DPS.

Szybkie uporanie się z „syndromem 
Boga”, pogodzenie się z tym, że nie każ-
demu jesteśmy w stanie w 100% pomóc, 
można na początku próbować nazywać 
pokorą. Ale do jakiego stopnia wolno 
nam spokornieć?

Stan pourlopowych trudności ada-
ptacyjnych byłoby głupotą nazywać wy-
paleniem, ale świadomość problemu po-
maga dostrzec, o co warto zadbać. Warto 
zadbać o siebie. Jesteśmy w końcu w pro-
cesie terapeutycznym narzędziem nieba-
gatelnym, jeżeli nie najważniejszym. 

W repertuarze Teatru Polskiego 
w Warszawie znajdziemy teraz „Króla Le-
ara”. Bohater Szekspira popada w obłęd 
i córka powierza go lekarzom:

Król przejaśnieje, ale kwestią interpretacji pozostaje, co w ostatecz-
nym rachunku okazuje się bardziej skuteczne: odpoczynek i leki, czy mi-
łość córki.

„Najciężej cierpią ci, co sami cierpią, bo zni-
kąd ulgi ni pociech nie czerpią; Lecz kto w 
cierpieniu znajdzie towarzysza, tego się bo-
leść zmniejsza i ucisza.” 1

Po 400 latach od czasów, gdy Szekspir pisał „Króla Leara”, mamy leki 
zupełnie inne, a przecież nadal tajemnicą pozostaje skuteczność propor-
cji dwu instrumentów terapeuty: leków i wsparcia. Każdy urlop się koń-
czy, trzeba wrócić i na nowo wyważyć w sobie optymalną równowagę 
między zawodową sprawnością a rutyną, nawykami (bez których jest się 
lekarzem słabym i bezsilnym) a znieczuleniem oraz między starannym 
przestrzeganiem standardów a wypaleniem. Co zrobić, żeby być w sta-
nie tego wsparcia udzielać?

Gdybym to ja miała radzić, powiedziałabym im, że warto w trakcie 
specjalizacji odbyć staż na oddziale dziennym, w zespole leczenia środo-
wiskowego czy pójść do pracy w Poradni. Warto również, aby przekonać 
się, że nie wszyscy pacjenci wracają, nie wszyscy chorują równie cięż-
ko. Zobaczyć, jak zdrowieją i odzyskują sprawczość nad swoim życiem, 
albo skutecznie uczą się od podstaw brać za siebie odpowiedzialność. 
Bez tego doświadczenia pracy w różnych miejscach trudno uwierzyć, że 
ścieżka zdrowienia istnieje. Nikt nie chciałby po paru latach rozpoznać 
siebie w słowach Błazna szekspirowskiego:

„Przecież i osioł pozna się na tem, kiedy wóz ciągnie konia”. n1. Przekład: Józef Paszkowski

„Czyliż mądrość ludzka
Zdoła mu wrócić utracone zmysły?
Wszystkie me skarby chętnie oddam temu,
Kto go uleczy.”
 

Lekarz: „Są sposoby, Pani.
Odżywicielem natury najlepszym
Jest wypoczynek, którego mu braknie;
Do zapewnienia mu tego posłużą
Pewne skuteczne, specyficzne leki,
Których moc uśpi jego udręczenia.”
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Do jakiego stopnia
wolno nam 
spokornieć?
Janina Sonik
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Anna Netrebko 
i reszta świata

Bogusław Habrat

Snobistyczny felieton plotkarski

Sezon w Metropolitan Opera, transferowany do kino-
teatrów w Polsce, rozwija się jakoś bezjajecznie, a może tylko 
mój odbiór jest taki… Na „Nabucco” nie byłem, bo coś tam 
wypadło, eksperymenty fińskie („Miłowanie z daleka” - sic!) też 
mnie ominęły z powodu jakiegoś czegoś, ale już na „Romeo 
i Julii” wypadało być, bo moje centralnie położone miejsca 
w Teatrze Studio mogłyby drażnić swoim niezajęciem. Mój 
letni odbiór spowodowany był uciążliwym imprintingiem: po 
prostu jak się zobaczy tę operę w wykonaniu Netrebko i Alagni 
w Met w 2007, to późniejsze przedstawienia można sobie da-
rować. W operze bywalcy psychiatryczni jak zawsze, więc nie 
wymieniam. Za to w Skomielnej Czarnej doszły mnie plotki, że 
na łódzkie transmisje z Met chodzi p. dr Marek S. Plotkarze nie 
mogą zdecydować, czy dr S. chodzi z żoną, czy żona z nim.

Parę znanych psychiatrycznych twarzy (np. dr N.) można 
było spotkać w Teatrze Wielkim na koncertowym wykonaniu 
„Normy”, gdzie gwiazdą wieczoru miała być diva z lat najpóź-
niej 80. XX wieku – Edyta Gruberova. Mam jeszcze jej później-
sze nagrania, ale to już była lekka tendencja schyłkowa. Gdyby 
nie ogromne zasoby wrodzonej i nabytej kultury, pierwszy 
akt nazwałbym eufemistycznie żenadą. W drugim było nieco 
lepiej. Tym większe zdziwienie, że aplauz na zakończenie był 
nieprzyzwoicie długi. Zinterpretowałem to jako kulturowo 
uwarunkowaną przewagę szacunku nad poczuciem estetyki. 
Podobnież było z recenzją w Rzeczpospolitej, która spowodo-
wała, że zaniepokojony Naczelny spytał mnie, czy byliśmy na 
tym samym przedstawieniu. Tłumaczyłem to tym, że konser-
watywne recenzje muzyczne, w przeciwieństwie do komenta-
rzy sportowych i politycznych, mają to do siebie, że nie walą 
w ryj z półobrotu, tylko delikatnie insynuują żałosność muzy-
ków („jak na ogromne zniszczenia wojenne… grali zupełnie 
przyzwoicie”).

To już moje trzecie spotkanie z gwiazdami zaszłymi za 
horyzont. Traumami związanymi z Montserrat Caballe i Kiri Te 
Kanawą podzieliłem się wcześniej. Teraz doszła Gruberova… 
Kibice znają gorycz oglądania gwiazd sportu, które nie ode-
szły we właściwym czasie i odcinają pieniężne kupony od dni 
chwały.

Funkcje poznawcze, których używają (mam nadzieję) psy-
chiatrzy, dysolucji ulegają później niż elastyczność przepony 
i zwiotczenie chrząstek krtani, ale problem pozostaje. Został 
on już zauważony dawniej i zanegowany tylko w odniesieniu 
do Mistrza. Prof. Kaczyński, opisując ostatnie dni prof. J. Ma-
zurkiewicza, napisał z niespotykanymi dzisiaj wdziękiem i kul-
turą: „W roku 1946 pojawiły się zwiastuny słabnięcia fizyczne-
go narządowego, leczone i konsultowane przez specjalistów. 
Mocą swego ducha prof. J. Mazurkiewicz opanowywał powoli 
wzrastające cierpienia i intensywnie pracował, pisząc II i IV tom 
swych dzieł (…) nie odkładając pióra jeszcze na dzień przed 
zgonem”. Jednak poza geniuszami, procesy dysolucji, a co 
najmniej: inwolucji, egalitarnie, choć z różną dynamiką, sieką 
równo… Do podstawowych umiejętności życiowych zaliczył-
bym umiejętność wykrycia krótkotrwałego okienka, kiedy to 
zauważa się swoje słabnięcie kognitywne, ale Pan Bóg daje 
jeszcze szansę skorzystania z ciut później odpływającego kry-
tycyzmu.   

To wszystko wpisuje się w chaotyczną dyskusję o prze-
dłużanym wieku emerytalnym. Pomijając racje demograficz-
no-ekonomiczne (kto ma utrzymywać emerytów), głos zabie-
rają również osoby z kręgów neurobiologiczno-medycznych. 
Podkreślają głównie profilaktyczne oddziaływanie obowiązku/
przywileju pracy. W prasie codziennej pojawiły się również wy-
powiedzi z kręgów profesorskich USA, w których myślą prze-
wodnią było wykazanie, że europejski system przymusowej 
terminacji kariery naukowej nie uwzględnia, że część naukow-
ców jest ekspulsowana z uniwersytetów mimo posiadania po-
tencjału naukowego. Bardziej liberalny system w USA pozwala 
na to, że część takich skreślonych administracyjnie profesorów 
znajduje tam grunt na re-rozkwitnięcie.

Zjawisko to, nie było dotychczas rozpatrywane w psycho- 
i socjo- medycznych kategoriach pracoholizmu lub w wymia-
rze moralnym (wartość życia sprowadzona do poznawania). 
Może warto byłoby. n
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autobusowe super-wizje

Szpulcia, której poświęciłem jeden z poprzednich felieto-
nów, odeszła. Z powodu powiększającego się guza nowotwo-
rowego nie mogła jeść, ale z niezwykłym uporem trzymała się 
życia. Ostatecznie to ja musiałem podjąć decyzję. Czemu o tym 
piszę? Nie dlatego, żeby koniecznie epatować Czytelników 
szczegółami z mojego życia. To wydarzenie skłoniło mnie, nie 
po raz pierwszy, do zastanowienia się nad kwestią eutanazji. 

Jestem ideowo bardzo przeciwny wszelkim działaniom 
zmierzającym do skrócenia życia człowieka. Właściwie przeno-
szę to także na zwierzęta. Po raz kolejny dotarło do mnie jed-
nak, że być przeciwnym ideowo i skonfrontować się z czymś 
naprawdę, to dwie różne rzeczy. Miałem poczucie, że Szpulka 
cierpi bez sensu, i że jednak muszę podjąć w tej sprawie decy-
zję. Ale równocześnie zadawałem sobie pytanie, czy rzeczywi-
ście mam prawo podejmować decyzje tego typu. I naprawdę 
nie umiem odpowiedzieć jak jest. Wydaje mi się, że problem 
polega na tym, że wszelkie życie jest tak bardzo efemeryczne, 
ulotne, krótkie i często związane z cierpieniem. Jest cudem, nie 
tylko w tym znaczeniu, że zostało cudownie rozpoczęte przez 
Boga, ale także dlatego, że jest tak cudownie niemożliwe, żeby 
coś takiego jak życie zaistniało.

W związku z tym musi się pojawić pytanie o margines bez-
pieczeństwa. Jeśli raz uznam, że mogę decydować, iż jestem 
w stanie ocenić cudze cierpienie (dotyczy to nie tylko ludzi jak 
mi się wydaje), to gdzie się zatrzymam? Jeśli uznam, że to ja 
decyduję, które życie jest warte życia – to dokąd zajdę? Prosta 
droga do mordowania dzieci z zespołem Downa. Może się to 
komuś wyda głupim hamletyzowaniem, ale po prostu usiłuję 
jak najbardziej uczciwie opisać, co się działo w mojej głowie 
w związku ze sprawą umierania Szpulki. Z jednej strony znów 
miałem wątpliwości, ale z drugiej, podjąłem decyzję, co do 
której myślałem, że jej nie podejmę. Nie wiem, czy zrobiłem 
dobrze, ale nie mam też przekonania, że źle. Dowiedziałem się 
czegoś o sobie – nie jestem tak monolityczny jak myślałem. 
Ciekawe. 

W międzyczasie jednak pojawił się w moim życiu Borys 
i było to POJAWIENIE SIĘ. W życiu miałem kilka psów, ale teraz 
wiem, że to zupełnie nie było to. Co ciekawe – wcale nie chcia-
łem Borysa. Wymyśliła go moja Żona i miałem poważne podej-
rzenia, że nie jest to najlepszy pomysł, co najmniej. Tymczasem 
okazało się, że to był świetny pomysł. 

Oszczędzę jednak Czytelnikom opowieści o tym, jaki Borysek 
słodziutki i kochany. Ja chciałbym zupełnie nie o tym. Psa trzeba 
zasadniczo czymś karmić. Ponieważ Borysek jest naszym piesz-
czoszkiem, otrzymał wyszukaną karmę. Okazało się, że brzuszek 
boli i kupeczka nieładna. Czyli druga karma, jeszcze bardziej wy-
szukana. A brzuszek swoje, biegunka narasta, pies wychudzony, 
słowem – marnie. Zaczęło mnie to wszystko naprawdę martwić. 

Na jednym ze spacerów spotkałem parę w moim wieku 
ze świetnie wyglądającym rodezjanem (taki duży, płowy pies 
z pręgą na grzbiecie). Pochwaliłem pieska. „To dlatego, że od-
żywia się barfem” – usłyszałem w odpowiedzi. Chyba kiedyś 
w przeszłości słyszałem o barfie, ale nigdy się nad tym nie za-
stanawiałem. Od państwa Rodezjanów (wychodząc co chwila 
na spacer z psem poznaje się mnóstwo ludzi, no ale przecież 
się sobie nie przedstawiamy, choć rozmawiamy ze sobą co-
dziennie!!, w związku z tym znam panią Labrador, pana Bokse-
ra, pana Gończego, no i oczywiście wielu państwa Kundelków 
– zwykle z przydomkami Sympatyczny, Złośliwy, W Kagańcu), 
a więc od państwa Rodezjanów dowiedziałem się, że barf to 
jest to, czego mój pies naprawdę potrzebuje – to właściwa, 
zróżnicowana dieta z surowego mięsa i kości, po której Borys 
będzie naprawdę szczęśliwy. 

Oczywiście nie wierzę w takie rzeczy. Już nikt nie wierzy, 
bo jesteśmy zatruci tonami sprytnej reklamy, która obiecy-
wała nam włosy do samej ziemi i takie malutkie hemoroidy, 
a w efekcie zawsze jest tak, że włosy wypadły, a hemoroidy 
owszem urosły. Staliśmy się jak dzieci z opowiadania Mrożka 
i przestaliśmy wierzyć w słonie (nadmuchany słoń w zoo wy-
stępujący w tym opowiadaniu, to niezwykle prorocza wizja 
reklamowego świata). I na ogół bardzo słusznie. A czasem 
zdziwienie! 

Barf zadziałał od pierwszego razu. Borys zjadł wielką por-
cję cuchnących, surowych i niemytych wołowych żołądków 
i wszystko mu odeszło. Brzuch przestał boleć. Kupka zmalała 
do rozmiarów jednego bobeczka na 12 godzin (przedtem była 
słoniowa kupa co godzinę). Oczy przestały ropieć. Sierść stała 
się naprawdę piękna. Po tygodniu zadzwoniłem do pani od 
barfu i spytałem, czy nie mógłbym kupić dla siebie. Niestety – 
pani nie miała nic dla ludzi i nadal sierść mam co prawda błysz-
czącą, ale niezbyt miękką…

Ale to nie jest także felieton o mojej sierści. Ani, tym bar-
dziej, o surowym mięsie. To jest felieton o miłości. Po kilku 
dniach przygotowywania Borysowi posiłków – bo barf nie jest 
gotowcem, dostaje się prefabrykaty, ale samemu trzeba do-
brać, pomyśleć, pomieszać – uświadomiłem sobie, że naszym 
problemem, jeśli chodzi o karmienie psów, jest kompletny 
brak miłości. Kupujemy jakieś twarde surogaty, bo tak jest nam 
wygodniej. Bo to nie śmierdzi, nie zajmuje miejsca, no i potem 
odmierzamy te bezduszne miarki. Jak proszek do pralki. To jest 
obrzydliwe. 

Trzeba karmić z miłością, trzeba karmić z czułością, bo ina-
czej karmiona osoba będzie nam zanikać w oczach, nie będzie 
szczęśliwa i nie ma co mówić o sierści. Niespodzianka – to do-
tyczy nie tylko psów. Tego się dowiedziałem od Szpulci i Bory-
sa. Kocham Was. n

BARF, rzecz o Borysie  
i mojej sierści
Łukasz Święcicki

Cicer cum caule
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