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Jesteśmy.
Oto na rynku prasowym debiutuje almanach specjalistyczny “Psychiatra”. 

Wymyśliłem to pismo kilka lat temu i cieszę się, że mogę się nim dzisiaj z Wami dzielić. “Psychiatra” 
to pismo dla psychiatrów i o psychiatrach. Nie pamiętam już dzisiaj od czego to się zaczęło, ale  
w trakcie pisania tego tekstu odtworzyłem co najmniej trzy inspiracje – najwcześniejsza to uciecha, 
której dostarczała mi lektura kwartalnika Confinia Psychiatrica w bibliotece Instytutu Psychiatrii  
i Neurologii – pozdrowienia dla Pań Bibliotekarek. Drugą są z pewnością „Nowinki Psychiatryczne” 
Tomka Jaroszewskiego – tu ukłony i życzenia zdrowia dla Redaktora. Wreszcie tuwimowskie Cicer 
cum caule czyli panopticum i archiwum kultury. Ta ostatnia inspiracja jest szczególnie bliska mo-
jemu sercu. 

Chciałbym, żeby “Psychiatra” był pismem, które w ciekawy sposób opowiada o współ czesnych 
psychiatrach i współczesnej psychiatrii. Był pismem niezależnym. Czasem zaangażowanym. Z jed-
nej strony będziemy publikować artykuły dotyczące zagadnień przydatnych w codziennej prakty-
ce. Zadbamy o zwięzłą i przystępną formę. Będziemy zwracać uwagę na tematy nowe i aktualne,  
a także na kontrowersje lub sprawy mniej znane. Chcemy uczyć, ale zamierzamy również bawić. 

W “Psychiatrze” jest miejsce na humor i autoironię. Postaramy się pokazać styl życia psy-
chiatrów, ich miejsca w kulturze i historii. Penetrować obrzeża, „confinia”. Chcemy, na miarę na-
szych możliwości, być pismem atrakcyjnym wizualnie. Zamieścimy zdjęcia szpitali psychiatrycznych 
i reprodukcje sztuki - nie tylko spod znaku art-brut. Zapragniemy również wziąć udział w popu-
laryzacji literatury związanej z psychiatrią poprzez prezentowanie “czytanek” autorów znanych  
i nieznanych. Nie zapomnimy o wierszach i innych formach literackich „własnego wyrobu”. Raz 
na jakiś czas „Psychiatra” opublikuje suplementy i zeszyty specjalne czyli bloki tekstów poświęco-
nych jednemu tematowi, problemowi lub osobie. Czasami dla chleba, czasem dla zabawy, a czasem  
dlatego, że tak trzeba. 

Pismo „Psychiatra” nie jest i nie będzie organem żadnego towarzystwa naukowego, ani nie 
zamierza reprezentować żadnej instytucji. Pismo nie stara się o Impact Factor, nie jest na liście 
Ministerstwa Nauki ani na indeksie Kopernika.

Chcielibyśmy aby “Psychiatra” ukazywał się kilka razy do roku. Jesteśmy sentymentalni więc 
stawiamy na publikację w tradycyjnej wersji papierowej, ale będzie również wersja dostępna  
w formie elektronicznej. Wprowadzamy kody QR, które prowadzą czytelników do zasobów ukrytych 
w sieci.

Pismo ukazuje się z niemałą pomocą przyjaciół - wydawcą jest Mediadore Witka Szuka, wszyst-
ko pięknie zawija i ozdabia Kasia Kowalska ze Studia papierek-od-cukierka, zaś moją zastępczynią  
na stanowisku redaktora naczelnego jest Kama Pierzgalska. 

Ogromnie dziękujemy wszystkim autorom za powierzone teksty! Dziękujemy pani profesor  
Barbarze Tryjarskiej i dr Ryszardowi Praszkierowi za pomoc w przygotowaniu wspomnienia 
o profesorze Kazimierzu Jankowskim.

Zapraszamy wszystkie Koleżanki i Kolegów, którzy mieliby ochotę na współpracę z nami  
do nadsy łania swoich materiałów i propozycji na adres redakcji.

Tomasz Szafrański
Redaktor Naczelny
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Zdrowia Psychicznego “Synapsis” w Warszawie. 
Jeden z pionierów terapii rodzinnej w Polsce. 
Jego uczniami i współpracownikami było wielu 
znanych aktualnie psychoterapeutów. 

Pracował w Klinice Psychiatrycznej oraz w la-
tach 1966-1979 na Uniwersytecie Warszawskim. 
Po wyjeździe do Stanów Zjednoczonych przez 
wiele lat pracował jako lekarz psychiatra, między  
innymi zajmując się osobami chorymi psychi-
cznie, które przebywały w więzieniu. Kilka lat 
temu powrócił do Polski. 

Kazik, jak Go nazywali liczni uczniowie, 
potrafił inspirować, zachęcać do poszukiwań  
i działania. Był prawdziwym humanistą, którego 
intere suje przede wszystkim pomoc cierpiącemu 
człowiekowi.

Cześć jego pamięci!

Redakcja „Psychiatry”

Był wybitnym psychiatrą, naukowcem, prak-
tykiem i nauczycielem dla wielu generacji psy-
choterapeutów. Honorowy superwizor psycho-
terapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Był autorem raportów z badań, wielu książek, 
w tym także popularnonaukowych. Wydanie  
w 1975 roku, antologii “Od psychiatrii biologi-
cznej do humanistycznej” stanowiło przełomowy 
moment dla polskiego środowiska zajmującego 
się ochroną zdrowia psychicznego.

Zainicjował i kierował kilkoma polsko-
amerykań skimi programami badawczymi, które 
dotyczyły leczenia chorych na schizofrenię me-
todami psychospołecznymi, psychofizjologi-
cznych kon sek wencji długotrwałej hospitalizacji 
u pacjentów psychotycznych, oraz skuteczności 
oddziaływań psychoterapeutycznych wobec mło-
dzieży z zabu rzeniami emocjonalnymi.

Był założycielem i kierownikiem Młodzieżo-
wego Ośrodka Leczenia Nerwic, Ośrodka Terapii 
Rodzin “Synapsis” oraz Osiedlowego Ośrodka 

Profesor Kazimierz Jankowski, urodził się  
w 1931 roku w Poznaniu, zmarł 14 sierpnia  
2013 roku w Warszawie.

Wspomnienie  
o Kazimierzu 
Jankowskim

wspomnienia
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Międzynarodowa konferencja ISPS 
pt. „Psychologiczne leczenie psychoz”  
- doświadczenia uczestników   
- Rafał Styła i Małgorzata Styła-Jędrasik

W konferencji wzięło udział 375 osób z 31 
krajów; w tym największy udział stanowili Po-
lacy (110 osób), Norwedzy (49 osób), delegaci  
z Wielkiej Brytanii (29) i USA (23), Szwedzi (23), 
Duńczycy (21) i wielu innych w tym Australii, 
Japonii, Nowej Zelandii, Korei Południowej czy 
Egiptu. W sumie zaprezentowano 117 wystą-
pień, w tym 7 wykładów plenarnych, 26 warszta-
tów oraz 7 sympozjów. Kongresy ISPS odbywają 
się raz na dwa lata. Polska była gospodarzem 
tego wydarzenia po raz pierwszy. Sam fakt, 
że kongres odbył się w Polsce jest sukcesem.  
A doświadczenie – przynajmniej z perspekty-
wy nas jako uczestników i wielu innych osób,  
z którymi rozmawialiśmy – doskonałej organiza-
cji tym bardziej podkreśla to dokonanie. Wyrazy 
uznania kierujemy przede wszystkim do lokalne-
go komitetu organizacyjnego kierowanego przez 
prof. Katarzynę Prot-Klinger, który – jak zwykle 
to bywa – wykonuje najtrudniejsze i najbardziej 
uciążliwe zadania.     

Wykład inauguracyjny został przygotowa-
ny przez Yrjö Alanena, a odczytany przez Jukka 
Aaltonena. Prof. Alanen podważał zna czenie or-
ganicznej etiologii psychoz i roli czynników gene-
tycznych, podkreślając jednocześnie wagę wcze-
snych doświadczeń osób chorujących; wśród nich 
takich czynników ryzyka zachorowania jak narcy-
styczne traumy czy sytuacje związane z rozłąką. 
Dalsze wykłady plenarne wygłosili Bogdan de 
Barbaro, Nancy McWilliams, Luc Ciompi, Arnhild 
Lauveng, John Read, Henry Zvi Lothane.

Konferencja była miejscem na różnorodne 
doświadczenia. O psychozie i jej leczeniu mówiło 
się na wiele, diametralnie odmiennych sposobów 
- od przedstawień teatralnych, w których wystę-
powali „eksperci przez doświadczenie”, analiz 
literackich, przez opisy osobistych doświadczeń 
psychozy i zdrowienia, studia przy padków, super-
wizje pracy terapeutycznej, relacje z działalności 
ośrodków i stowarzyszeń, po rzetelne sprawozda-

nia z zaawansowanych metodologicznie projek-
tów badawczych. Wyjąt kowym doświadczeniem 
- komentowanym przez wielu uczestników - były 
sesje social dreaming. Były to codzienne spotka-
nia, w trakcie których ich uczestnicy dzielili się 
opisami własnych snów z poprzedniej nocy. 

Chociaż w tytule konferencji nie padło słowo 
„trauma”, temat ten przewijał się przez znacząco 
liczbę wystąpień. Największe wrażenie zrobiło na 
nas doskonałe wystąpienie Johna Reada, który 
przedstawiał wiele silnych argumentów pocho-
dzących z badań naukowych (w tym metaanalizy 
przeprowadzonej w 2012 roku) przemawiających 
za istotną rolą doświadczeń traumatycznych  
w rozwoju psychozy. Zainteresowanych tym te-
matem odsyłamy do książki pod redakcją prof. 
Read’a i Jacqui Dillon pt. Models of Madness. 

W trakcie każdej konferencji pojawiają 
się pewne kontrowersje. Z naszej perspektywy  
w niektórych wystąpieniach nadmiernie podkre-
ślany był antagonizm między biologią i środowi-
skiem. Czasami pojawiały się treści idealistyczne  
i powielające koncepcje ruchu antypsychiatrii  
sprzed wielu lat – bez ich twórczego rozwinięcia 
uwzględniającego czasy współczesne. Nie zmie-
nia to faktu, że konferencja zapadła nam głęboko 
w pamięci. Dla nas najistotniejszym efektem było 
wzmocnienie poczucia, że rozumienie schizofrenii 
w kategoriach psychologicznych ma silne uzasad-
nienie teoretyczne oraz empiryczne i tym samym 
warto kontynuować – chociaż często długoletnią  
i z wie loma zakrętami - pracę psychoterapeu-
tyczną z osobami z doświadczeniem psychozy. 
Z ta kim przekonaniem konferencję zakończyło  
z pewnością bardzo wielu uczestników z Polski, 
czego dowodem jest powstanie polskiego od-
działu ISPS, do którego wszystkich zainteresowa-
nych serdecznie zapraszamy.

W dniach 22-25.08.2013 
w Warszawie, w budynku 

starej biblioteki Uniwer-
sytetu Warszawskiego  

na głównym kampusie na 
Krakowskim Przedmieściu 

odbyła się 18-sta kon-
ferencja zorganizowana 

przez International  
Society for Psychological 

and Social Approaches to 
Psychosis (ISPS)  

pt. “Psychologiczne  
leczenie psychoz”. 

relacje

ISPS to organizacja  
o ponad 50-cio letniej 

tradycji.  
Jej głównym celem jest 
promocja psychologicz-

nych metod pomocy 
osobom, które 

doświadczyły psychozy
więcej informacji: www.isps.org



relacje

P: Jak udało się zgromadzić bardzo zróżnicowa
ne i szacowne grono wykładowców?
KPK: ISPS jest bardzo znana i poważana na świe-
cie. Doświadczyłam tego właśnie zapraszając 
wykładowców sesji plenarnych -  wszyscy odpo-
wiedzieli pozytywnie podkreślając, że zaprosze-
nie przez tę organizację jest dla nich zaszczytem. 
Zaowocowało to rzeczywiście „plejadą gwiazd”  
i wzrostem zainteresowania konferencją zarów-
no w Polsce, jak i w innych krajach. Warto dodać, 
że w skład Zarządu ISPS wchodzą osoby, które 
są światowymi autorytetami w różnych obsza-
rach związanych z psychozą. Wystarczy wymienić 
Moskoviza i Reada i ich prace dotyczące związku 
traumy i psychozy czy Martindale zapraszanego 
również do Polski z wykładami o wczesnej inter-
wencji w psychozach.

P: Ilu było uczestników konfernecji, skąd przy
jechali, kim byli?
KPK: Na konferencji było 375 uczestników  
z 31 krajów, w tym z Polski 110 osób. Ta liczna 
obecność osób z Polski jest dla mnie szczególnie 
ważna. Podjęliśmy wysiłek organizacji konferencji 
tutaj, żeby dać możliwość osobom z Polski zapo-
znania się z innym niż biomedyczny sposobem 
myślenia. Jak można się domyślić organizacja kon-
ferencji w innym niż medyczny paradygmacie jest 
trudna, gdyż pozbawia nas zwyczajowych sponso-
rów konferencji psychiatrycznych - firm farmaceu-
tycznych. Chcę podkreślić, że główny przekaz do-
tyczący farmakoterapii nie brzmiał „nie stosujcie 
leków”, ale: „stosujcie je w małych dawkach, nie 
wierzcie w ich „magiczne” działanie na wszystkie 
objawy psychozy i pamiętajcie o szkodliwym dzia-
łaniu długotrwałej farmakoterapii. 

P: Czym różniła się ta konferencja od innych 
konferencji?
KPK: To ważne pytanie. Najważniejsza moim  
zdaniem była liczna obecność osób z doś wiad-
czeniem psychozy i ich rodzin. Była to chyba 
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Rozmowa z 
Katarzyną Prot-Klinger, 
przewodniczącą Komitetu  
Organizacyjnego Kongresu ISPS  
w Warszawie

Psychiatra: Co to jest ISPS 
i jak doszło do organizacji 

kongresu w Polsce?

Katarzyna ProtKlinger: 
Skrót ISPS oznacza 

 International Society for 
Psychological and Social 

Approaches to Psychosis. 
Przez lata (od momentu 
powstania w roku 1950) 
organizacja nazywała się 
International Society for 
the Psychological Treat-

ment of Schizpiophrenia 
and Other Psychosis. ISPS 

promuje psychoterapię  
i leczenie psychologiczne 

osób z doświadczeniem 
psychozy. 

Ciekawa jest historia zmiany nazwy  
w 2012 roku. Większość członków uznało okre-
ślenie „schizofrenia” za stygmatyzujące i w świe-
tle współczesnych badań na tyle niejasne, że 
nie powinno występować w nazwie organizacji. 
Zmiana ta była w sposób szczególny oczekiwana 
przez osoby z doświadczeniem psychozy i ich ro-
dziny, które również mogą być (poza specjalistami  
w dziedzinie zdrowia psychicznego) członkami 
organizacji.

pierwsza międzynarodowa konferencja w Pol-
sce z tak liczną obecnością nie-profesjonalistów 
nie tylko obecnych, ale przedstawiających nowe 
koncepcje w leczeniu (jak „otwarty dialog”), 
prowadzących warsztaty dotyczące koncepcji 
zdrowienia oraz sposoby wyrażania się poprzez 
sztukę (dwa przedstawienia teatralne). Zostało 
to bardzo pozytywnie zauważone przez kolegów  
z zagranicy. Organizatorzy następnej konferencji 
w Nowym Jorku bardzo podkreślali, że tego się 
od nas nauczyli. 

P: Kilka zdań o kuchni organizacyjnej, pracy ko
mitetu organizacyjnego?
KPK: Po raz pierwszy organizowałam tak dużą 
konferencję i nie ukrywam, że było to dla mnie 
dużo pracy i dużo stresu. Tym co wynagrodziło mi 
ten wysiłek całkowicie, jest nie tylko sukces kon-
ferencji, ale stała obecność i praca całego komite-
tu organizacyjnego. Podobnie jak wśród uczest-
ników, tak w komitecie byli profesjonaliści, ale 
też osoby z doświadczeniem choroby psychicz-
nej. Każdy wypełniał swoje zadania, ale „war-
tością dodaną” stała się ciepła i pełna zaufania 
relacja. Być może to co udało nam się wytworzyć  
w procesie organizacji, również z pomagającą 
nam firmą Mr. Bloom, wpłynęło na atmosferę 
konferencji, którą wiele osób określiło jako ciepłą  
i „rodzinną”

P: Twoje wrażenia z kongresu?
KPK: To pytanie lepiej byłoby zadać komuś bar-
dziej „z zewnątrz”, ale w mojej opinii poziom 
wystąpień głównych, prezentacji na sesjach  
i warsztatów był bardzo wysoki. Uczestnicy nie 
narzekali, że „nie ma na co iść”, tylko „dlaczego 
tyle ciekawych rzeczy odbywa się równolegle”. 
Po raz pierwszy byłam na kongresie świad-
kiem, żeby po wykładzie publiczność zareago-
wała owacją na stojąco (po wykładzie Nancy  
McWilliams i Arnhild Lauvengh).
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P: W czasie wielu kongresów brakuje miejsca 
na pytania, dyskusję – zauważyłem, że zdecy
dowaliście się na ciekawe rozwiązanie.
KPK: Tak, stworzyliśmy możliwości dyskusji  
z głów  nymi prelegentami w postaci 1,5 godzin-
nych sesji prowadzonych przez Henryka  
Zvi Lothane – amerykańskiego psychoanali-
tyka z żydowskiej rodziny świetnie mówiącego 
swoim ojczystym, polskim językiem. Dawało 
to możliwość spotkania w bardziej kamer-
alnych warunkach niż duża aula z naszymi 
gośćmi. Często na konferencjach brakuje takiej 
możliwości, gwiazdy rozbłysną i znikają, a pyta  nia 
mają szanse zadać tylko najodważniejsi.

P: W trakcie kongresu nie zabrakło wystąpień  
artystycznych.
KPK: Na uroczystość otwarcia konferencji 
zaprosiliśmy teatr Opera Buffa. Aktorami są  
osoby z doświadczeniem psychozy. Zaprezento-
wali sztukę „Albo/albo. Kierkegaard a vista”. Znam 
i lubię ten teatr od wielu lat. Zawsze ich przed-
stawienia są dla mnie ważnym doświadczeniem 
kontaktu z różnymi aspektami przeżycia psycho-
tycznego. Oglądając to przedstawienie na kon-
ferencji  czułam narastające napięcie w widzach 
i pomyślałam, że nie mają gotowości na takie 
zanurzenie w doświadczeniu psychotycznym. 
Następnego dnia uczestniczyłam w „Matrycy 
śnienia zbiorowego”, grupie której celem jest 
pomieszczanie i odkrywanie nieświadomości 
zbiorowej. W skojarzeniach do przedstawianych 
snów jeden z uczestników wrócił do przed-
stawienia. Powiedział o swoim pomieszaniu  
i cierpieniu w trakcie oglądania. Zapytał jednego 
z widzów, który miał doświadczenie psychozy 
o co w tym przedstawieniu chodziło. „Ekspert 
przez doświadczenie” powiedział mu „Nie wiesz? 
My tak was widzimy przez większość czasu.”. His-
toria ta pokazuje, że rzeczywiste spotkanie pro-
fesjonalistów i osób z doświadczeniem psychozy 
jest trudne i bolesne, ale być może możliwe i kon-
ferencja stworzyła taką szansę.

P: Jeszcze raz gratulujemy organizacji kongresu  
i bardzo dziękujemy za rozmowę.
KPK:  Dla osób zainteresownych członkostwem 
ISPS – powstaje grupa w Polsce. Chcemy 
organizować lokalnie warsztaty związane 
z tematyką leczenia psychologicznego psychoz. 
Mamy obiecane wsparcie Zarządu ISPS. 
Nasz adres e-mail: sektretariat.isps@gmail.com 

Zmiany w 5 edycji DSM w stosunku do 
wersji IV dotyczą miedzy innymi: kryteriów 
rozpoznania (objawy, czas trwania), kategorii do 
których dane zaburzenie jest włączone, nowych 
diagnoz, zmian nazewnictwa . 

Wersja piąta DSM, została opublikowana 
blisko 20 lat po poprzedniej i wzbudziła ogromne 
kontrowersje. Dyskusje rozgorzały już 3 lata temu 
po opublikowaniu pierwszych szkiców klasyfi-
kacji. Najczęściej powtarzanym zarzutem jest 
ryzyko nadmiernej medykalizacji zachowań lub 
przeżyć, które do tej pory nie były uważane za 
zaburzenie lub chorobę. Według krytyków nie 
będzie to służyło pacjentom, a raczej koncer-
nom farmaceutycznym. Tutaj zwłaszcza zwraca 
się uwagę na to, że użytkownikami klasyfikacji 
DSM są nie tylko psychiatrzy, którym (miejmy 
nadzieję) łatwiej będzie zachować dystans do 
rozmaitych  „modnych” diagnoz, ale także lekarze 
pierwszego kontaktu i innych specjalności, którzy, 
liberalnie traktując kryteria rozpoznania,  mogą 
chętniej przepisywać leki zgodnie z „nowymi”  
rozpoznaniami 

Nie tylko wpisanie do klasyfikacji no wych 
rozpoznań budzi wątpliwości - na przykład 
wykreślenie z listy DSM 5 zespołu Aspergera, 
według części specjalistów może sprawić, że 
osoby potrzebujące pomocy  choćby w formie 
dostępności programów terapeutycznych - 
zostaną jej pozbawieni bo skoro nie ma diagnozy, 
nie można domagać się leczenia. 

Kolejna – tym razem pozytywna – zmiana, 
to uwzględnienie wyników badań neurologicz-
nych lub fizjologicznych wymóg wykonania takich 
badań dotyczy rozpoznań niektórych zaburzeń 
snu. 

Nowe rozpoznanie zaburzenia spektrum 
autyzmu- to kategoria diagnostyczna, która 
łączy dotychczasowe rozpoznania: autyzmu, 
zespołu Aspergera (stąd znika to rozpoznanie), 
dziecięcego zaburzenia dezintegracyjnego, au-
tyzmu atypowego. Przy rozpoznaniu zaburzenia 
spektrum autyzmu należy także określić jeden  
z trzech stopni jego ciężkości. Warto zauważyć, 
że wymiar i ocena nasilenia zaburzeń  jest ważną 
zmianą w klasyfikacji DSM, która ma miejsce nie 

Co nowego 
w ICD-11 i DSM-5? 
- Kama Pierzgalska

praktyka

W maju bieżącego 
roku ukazała się naj-

nowsza rewizja opraco-
wanej przez Amery-

kańskie Towa rzystwo 
Psychiatryczne klasyfikacji 

zaburzeń psychicznych 
DSM. Równolegle, choć 
z pewnym opóźnieniem 
toczą się prace nad ko-

lejną, jedenastą, wersją 
klasyfikacji ICD, firmowa-

nej przez Światową 
Organizację Zdrowia.  

Ma się ona ukazać w roku 
2015. Ponieważ zespoły 

pracujące nad dwoma 
systemami klasyfikacji 

dążą do jak największej 
zgodności obu systemów 

klasyfikacyjnych kształt 
opublikowanej właśnie 

DSM 5 pozwala z pewnym 
przybliżeniem  zoriento-

wać się w kierunku zmian 
planowanych w ICD 11
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cznych schizofrenii, do których klinicyści są od lat 
przyzwyczajeni. Z klasyfikacji DSM 5 znika więc 
rozpoznanie schizofrenii paranoidalnej, zdezor-
ganizowanej, katatonicznej, niezróżnicowanej 
lub rezydualnej.  

Katatonia została wyodrębniona jako  
od dzielne zaburzenie, niezależne od rozpo-
znania schizofrenii, a mogące wystąpić także  
w innych stanach chorobowych, między innymi  
w przebiegu epizodu depresji, choroby afektyw-
nej dwubiegunowej lub w związku z innymi ze-
społami ogólnomedycznymi.

Są to jedynie niektóre zmiany w klasyfikacji 
DSM, skupiłam się przede wszystkim na tych  któ-
re budziły największe dyskusje. 

Zapoznając się z obowiązującą  najnowszą 
wersją DSM możemy jedynie komentować jako 
słuszne lub nietrafione wprowadzone zmiany, nie 
jest to zresztą klasyfikacja, której używamy na co 
dzień. Tymczasem warto pamiętać, że możemy 
mieć  wpływ na kształt przyszłej edycji ICD. Jest 
ona przedstawiona obecnie w tzw. wersji beta 
(„draft beta”), zawierającej szczegółowe definicje 
kategorii diagnostycznych. Można się z nią za-
poznać na rozmaitych platformach internetowych  
(np. http://apps.who.int/classifications/icd11) 
oraz, co ważniejsze, zgłaszać swoje uwagi, ko-
mentarze i propozycje. 

otoczenia, rodziny, przyjaciół w stronę psy-
chiatry i farmakoterapii. Ale z drugiej stro-
ny wiadomo, że depresja może rozpocząć się 
w okresie żałoby i zdaniem ekspertów do-
tychczasowe kryteria prowadziły do sytuacji,  
w której nie można było postawić tego rozpozna-
nia u osoby w okresie żałoby.

W rozdziale poświęconym zaburzeniom od-
żywiania się pojawiło się: zaburzone objadanie 
się. Można je rozpoznać w przypadku stwierdze-
nia przyjmowania nadmiernych ilości pokarmów, 
bez kontroli łaknienia, przynajmniej raz w tygo-
dniu w ciągu ostatnich trzech miesięcy.    

Duże zmiany, także w zakresie nazewnictwa,  
dokonały się w rozdziale  zaburzeń związanych  
z substancjami psychoaktywnymi. Kontrower-
sje wzbudziło między innymi wprowadzenie 
kategorii zespołu odstawiennego związanego  
z używaniem kanabinoli.

Dyskusje wywołała także decyzja stworze-
nia rozdziału dla uzależnień behawioralnych, któ-
rych jedynym przedstawicielem jest zaburzenie 
ha zardowe (wcześniej proponowano umieszcze-
nie także innych zaburzeń związanych np. z sek-
sem czy internetem, ale po licznych protestach 
zostały one usunięte z bieżącej edycji DSM). 

Przeglądając kryteria rozpoznania schizofre-
nii zwracają uwagę następujące zmiany: rezygna-
cja ze szczególnego znaczenia diagnostycznego 
dziwacznych urojeń oraz głosów komentujących, 
konieczność stwierdzenia przynajmniej jednego 
spośród następujących objawów : omamy, uro-
jenia, zaburzenia formalne myślenia. Zrezygno-
wano natomiast z wyodrębnienia postaci klini-

tylko w kategorii zaburzenia spektrum autyzmu  
i która jest oczekiwana także w ICD 11. 

Dużym korektom uległ rozdział poświęcony 
zaburzeniom nastroju. Pojawiła się tutaj nowa 
kategoria zaburzenia dysregulacyjnego nastroju, 
zarezerwowana dla pacjentów poniżej 18 roku 
życia, u których występują objawy przewlekłej 
drażliwości oraz częstych wybuchów złości. We-
dług ekspertów APA wyodrębnienie tej diag nozy 
ma zapobiegać nadrozpoznawalności choroby 
afektywnej dwubiegunowej wśród dzieci i mło-
dzieży. Przeciwnicy twierdzą jednak , że możli-
wość postawienia takiej diagnozy sprzyjać będzie 
uznawaniu „niegrzecznych dzieci” za „zaburzo-
ne” lub „chore”,  a więc wymagające pomocy 
psychiatrycznej i stanowi najpoważniejszy błąd 
w DSM 5. Innym  nowym rozpoznaniem wśród 
zaburzeń nastroju jest nie budzące dużych kon-
trowersji zaburzenie dysforyczne przedmiesiącz-
kowe. Znika rozpoznanie dystymii, która obecnie 
została włączona do diagnozy przewlekłych zabu-
rzeń depresyjnych.

Liczne wątpliwości towarzyszyły usunięciu 
z kryteriów wyłączenia przy rozpoznawaniu du-
żego epizodu depresji faktu utraty w ostatnich 
2 miesiącach osoby bliskiej i związanej z tym 
reakcji żałoby. Tym samym, według oponentów, 
normalny sposób przeżywania i radzenia sobie  
z trudną emocjonalnie sytuacją może być trak-
towany jako stan patologiczny, wymagający 
leczenia.  Takie podejście trywializuje jeden  
z ważnych momentów życiowych, przesu-
wając wagę i potrzebę pomocy ze strony 
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Prawo: ochrona 
czy pułapka? 
Najczęstsze 

zarzuty 
stawiane 

psychiatrom
- Agnieszka 
Szaniawska
-Bartnicka

praktyka

Działalność lecznicza od najdawniejszych 
czasów podlegała różnym regulacjom prawnym.  
Lekarze mieli wysoką pozycję społeczną, ale za 
niepowodzenia w leczeniu odpowiadali surowy-
mi karami. W starożytnym Egipcie, gdzie medy-
ków otaczano wielkim szacunkiem, lekarza, który 
przekroczył prawidła medycyny karano nawet 
śmiercią. Dopiero prawo starożytnego Rzymu zła-
godziło odpowiedzialność lekarzy, wprowadzając 
zasadę, że lekarz nie ponosi odpowiedzialności za 
skutek leczenia, lecz za zawinione postępowanie, 
niezgodne z zasadami sztuki medycznej. 

Również współcześnie wszystkie działa-
nia medyczne regulowane są różnymi aktami 
prawnymi. Witając pacjenta w gabinecie za-
czynamy podlegać ustawie o zawodzie lekarza, 
o refundacji środków leczniczych, o zakładach 
opieki zdrowotnej, kodeksowi etyki lekarskiej 
i wielu innym, których tytułów z reguły nie pa-
miętamy. Z punktu widzenia prawa lekarze roz-
liczani są z tego, czy postępują z nim w zgodzie,  
z punku widzenia pacjenta często po efektach 
swojej pracy. Z tej perspektywy prawo chroni 
lekarza przed roszczeniami niezadowolonych pa-
cjentów, którym współczesna medycyna nie jest 
w stanie pomóc w sposób zadowalający. 

Ostatnie lata to zmiana stosunku społe-
czeństwa do lekarzy. Częste medialne, mniej 
lub bardziej uzasadnione informacje o drama ty-
cznych w skutkach pomyłkach lekarzy,  postawy 

roszcze niowe, podważanie autorytetów powodu-
ją, że skargi na lekarzy stały się bardzo powszech-
ne, czasem wydaje się, że wręcz modne. Coraz 
ważniejsze staje się, aby lekarze poza tym, że 
posiadają rzetelną wiedzę medyczną, znali biegle 
przepisy, którym ich działnia podlegają.

Na szczęście na różnego rodzaju medy-
cznych sympozjach i konferencjach pojawiają się 
wykłady, a czasem całe sesje poświęcone zagad-
nieniom prawnym.

Śledząc orzecznictwo sądów karnych daje się 
zauważyć, że niewiele spraw dotyczy psychiatrów, 
najczęściej dotyczą one lekarzy specjalności za-
biegowych - chirurgów, ginekologów, ortopedów.  
Psychiatrzy, jeśli pojawiają się w nich jako oskar-
żeni, to zwykle w kontekście korupcji związanej  
z wydawaniem fałszywych zaświadczeń lub opinii 
sądowo- psychiatrycznych. Sprawy te, co prawda 
głośne medialnie, na szczęście pozostają nielicz-
ne, chociaż niewątpliwie rzucają na naszą specjal-
ność cień. 

Zarzuty o przyczynienie się do śmierci pa-
cjenta lub narażenie go na poważny uszczer-
bek na zdrowiu lub utratę życia pojawiały się 
w kontekście pacjentów podejmujących próby 
samobójcze lub pacjentów szpitali psychiatry-
cznych, którzy nie uzyskali właściwej pomocy 
medycznej z innej dziedziny, np nie rozpoznano  
w odpowiednim czasie złamania kończyny. 

Najczęstszymi zarzutami wobec psychiatrów 
są zarzuty związane z przestrzeganiem praw pa-
cjenta. Z raportów Rzecznika Praw Pacjenta wy-
nika, że nie są one wcale rzadkie. W 2012 roku 
do RPO wpłynęło 63 913 skarg, z czego 17% do-
tyczyło pacjentów psychiatrycznych. Tak duży od-
setek skarg z dziedziny psychiatrii wiąże się naj-
prawdopodobniej z dużo większą dostępnością 
do rzecznika, dzięki działalności rzeczników praw 
pacjenta szpitala psychiatrycznego. Należy jednak 
zauważyć, że jedynie w 8% tych spraw stwier-
dzono faktyczne naruszenie przepisów w zakresie 
praw pacjenta.

Wśród zarzutów dotyczących postępowa-
nia lekarzy najczęściej stwierdzono naruszenia  
w zakresie prawa pacjenta do informacji o swoim 
stanie zdrowia i stosowanym leczeniu - nie infor-
mowano pacjentów o zaleconych lekach, o ich 
stanie zdrowia, ale także np. o złożeniu wniosku  
o przymusowe umieszczenie w DPS. 

Skargi dotyczące dokumentacji medycznej 
obejmowały odmowę udostępnienia wglądu do 
dokumentacji medycznej pacjentowi lub rzeczni-
kowi praw pacjenta, nie zapoznawanie pacjentów 
z treścią postanowień sądu, nierze telne doku-
mentowanie zastosowanego środka przymusu 
bezpośredniego. 

Zarzuty dotyczące postępowania wbrew 

woli pacjentów obejmowały skargi na podawanie 
wbrew woli leków pacjentom przyjętym do szpi-
tala za zgodą lub pobieranie bez ich zgody krwi na 
badania laboratoryjne.

Na uwagę zasługuje fakt, że w odniesieniu 
do Ustawy o Ochronie Zdrowia Psychicznego, 
tylko w niewielkim procencie badanych spraw 
stwierdzono faktyczne naruszenia. Najczęściej 
dotyczyły one nieprawidłowego stosowania przy-
musu bezpośredniego przez zaniechanie krót-
kotrwałego zwolnienia z unieruchomienia lub 
badania pacjenta przed kolejnym przedłużeniem 
unieruchomienia, a także uprzedzenia pacjenta 
o zastosowaniu przymusu bezpośredniego. Sto-
sunkowo często zdarzały się skargi na odmowę 
wypisania na własne żądanie pacjenta hospita-
lizowanego za swoją zgodą.

Sprawy z dziedziny psychiatrii zaczęły wpły-
wać również do wojewódzkich komisji do spraw 
zdarzen medycznych. Liczba spraw wpływających 
do komisji rośnie lawinowo, jednak niewiele  
z nich dotyczyło psychiatrii, a te które były roz-
patrywane dotyczyły leczenia w szpitalu psychia-
trycznym wbrew woli.

Z praktyki w Okręgowym Sądzie Lekar-
skim stwierdzam, że mimo iż do rzeczników 
odpowiedzialności zawodowej wpływa wie-
le skarg, niewiele z nich kończy sie wnioskiem  
o ukaranie, a te które były rozpatrywane przez 
OSL w Warszawie dotyczyły głównie wydawa-
nia zaświadczeń o stanie zdrowia lub skierowań  
do szpitala bez osobistego badania pacjenta.

Bez względu na to na jakim forum rozpatry-
wane są skargi wobec lekarzy, podstawowe zna-
czenie w ich rozstrzyganiu ma dokumentacja me-
dyczna, co powinno nas skłaniać do jej rzetelnego 
prowadzenia.

Świadomość prawna pacjentów, dostęp 
do różnego rodzaju instytucji rośnie, nie wolniej 
musi rosnąć znajomość prawa wśród lekarzy, tak 
aby stawało się ono dla nich ochroną a nie pułap-
ką, w którą wpadają.

Piśmiennictwo:
* Sprawozdanie dotyczące przestrzegania praw pacjenta  
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obejmujące okres  
od 01.01 2012 do 31.12.2012
* Nestorowicz M. Prawo wobec lekarza (od starożytności 
do czasów współczes nych); Prawo i medycyna nr 3/2010
* Ewidencja spraw o odszkodowania za szkody wyrządzone  
przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych w latach 
2009-2011; www.bpp.gov.pl

III Klinika Psychiatryczna, 
Instytut Psychiatrii i Neurologii 
w Warszawie



11PSYCHIATRA/PISMO dla praktyków/wrzesień 2013

Przytaczając te przykłady nie mam zapę-
dów, żeby osadzać problem kontaktu z pacjentem  
w teoretycznych ramach, chciałbym raczej zobra-
zować różnorodność  doświadczeń, z którymi le-
karz wkracza do oddziału psychiatrycznego. 

Wiedza z książek do specjalizacji przygoto-
wuje do prowadzenia diagnostyki różnicowej, do-
bierania leczenia. Jeśli rozmowa z pacjentem jest 
w jakiś sposób ustrukturyzowana jak zbie ranie 
wywiadu, to wachlarz obowiązkowych umiejęt-
ności ogranicza się do „aktywnego słuchania”  
i „parafrazowania” wypowiedzi pa c jen ta i to są 
umiejętności w książkach opisane. Wyjaśnianie 
decyzji dotyczącej leczenia także jest tematem,  
w którym lekarz czuje się pewnie. Dla mnie pro-
blem pojawiał się, i w dużej mierze nadal poja-
wia, kiedy pacjent wyraża pewne oczekiwania, 
kiedy wykraczamy poza zbieranie informacji, czy 
instruktaż jak przyjmować tabletki, kiedy jest wy-
magana jakaś nasza reakcja. 

Co powiedzieć „nerwicowemu pacjento-
wi”, jeśli po raz kolejny zgłasza niepokój lub nie-
określone bóle żołądka i nie może przez to spać, 
skoncentrować się? Jak przekazać diagnozę pa-
cjentowi nie współpracującemu? Jak radzić so-
bie z podważaniem kompetencji przez pacjenta 
lub rodzinę? Jak przekazać diagnozę i rokowanie  
w przewlekłej chorobie? 

Wydaje mi się, że potrzebę poszerzenia 
wiedzy psychiatry o podstawy psychoterapii 
dostrzegli autorzy programu specjalizacyjnego 
umieszczając w nim kilka kursów na temat psy-
choterapii i staż z nerwic. Tylko, że ja już jestem 
po tych wszystkich kursach i uważam, że nie było 
tam sposobności, żeby nauczyć się postępowa-
nia w przytaczanych zawodowych sytuacjach. 
Jeśli jakieś odpowiedzi uzyskałem, czegoś się 
nauczyłem, to tylko dzięki starszym kolegom  
i koleżankom, którzy mieli wobec mnie wystarcza-
jąco dużo cierpliwości. Natomiast zdobyte „pro-
gramowe” wiadomości na stażu i kursach są albo 
teoretyczne, albo jeśli dotyczą doświadczenia 
psychoterapeutów, to nie przemawiały do mnie 
ze względu na zbyt wysoki stopień zaawansowa-
nia przekazywanej wiedzy. 

Może chodzi o charakter człowieka? Może 
jednemu przychodzi z łatwością nawiązywanie 
kontaktu i wydobycie informacji o przyjmowaniu 
kokainy przez poważnego męża i ojca a innym nie. 
Pewnie jest tutaj ziarno prawdy, ale wciąż pozo-
staje pytanie, jak się tego nauczyć, tym bardziej,  
że osoby z wrodzonym talentem, jak mój kolega, 
wybierają w końcu ginekologię a nie psychiatrię. 
Jeśli tak, to pozostaje trening lekarza, jego charak-
teru i ponad wszystko umiejętności.

W ten sposób chciałem powrócić do tema-
tu szkolenia psychiatrów. Pomijając czas i środ-

ki do tego potrzebne, tak rozległa wiedza jaką 
zdobywają psychoterapeuci nie jest do pracy 
psychiatry potrzebna, tym bardziej, że praktyka 
pokazuje, że nie trzeba być przecież certyfiko-
wanym psychoterapeutą, żeby być psychiatrą,  
a nawet dobrym psychiatrą. Tylko w takim razie 
bardzo łaknę wiedzy i umiejętności dotyczących 
radzenia sobie w opisanych powyżej sytuacjach. 
Zaryzykuję takie twierdzenie, że wystarczyłoby 
niewiele, podstawowy zestaw umiejętności da-
jący sposobność do postrzegania pacjenta jako 
coś więcej niż tylko pulpę receptorów i rozregu-
lowanych układów neurotransmiterów, no może  
w najlepszym razie synapsę. Nie chciałbym popa-
dać w skrajność, jednak jeśli się przyjrzeć progra-
mowi specjalizacji, a szczególnie jego rzeczywiście 
realizowanej praktycznej części, to okazuje się, 
że zostaje neurobiologia i psychofarmakologia.  
Z drugiej strony daleki jestem od tezy, że psychia-
trzy traktują pacjenta jak synapsę, ale nasz sposób 
nawiązywania kontaktu terapeutycznego wynika  
z własnych doświadczeń i przekonań a nie szko-
leń. 

Właściwie nie przejmowałbym się tym te-
matem aż tak bardzo, gdyby nie moje głębokie 
przekonanie, że po pierwsze dobry kontakt tera-
peutyczny z lekarzem ma głęboki wpływ na prze-
strzeganie zaleceń, a więc i zdrowienie chorego  
i w konsekwencji satysfakcję lekarza, a po drugie 
psychiatra ma olbrzymi wpływ na budowę tego 
kontaktu. Pozostaje pytanie, czy ma umiejętno-
ści?

Moim marzeniem byłoby zakończyć rezy-
denturę i mieć świadomość, że moim jedynym 
zmartwieniem w poradni będzie psychofarma-
kologia a raczej jej niedoskonałości niezależne 
ode mnie. Nie chciałbym się zastanawiać nad 
swoimi niekompetencjami w tworzeniu przymie-
rza terapeutycznego przy każdej rozmowie  
z pacjentem. 

Na początek chciałbym się podzielić kilkoma 
wspomnieniami. 

Wspomnienie pierwsze: na zajęciach kli-
nicz nych z chorób wewnętrznych student III roku 
medycyny dowiaduje się od pacjenta, że przed 
przyjęciem do szpitala z rozpoznaniem wstępnym 
ostrego zespołu wieńcowego przyjmował koka-
inę. Z tym pacjentem wcześniej rozmawiało co 
najmniej 3 lekarzy, żaden z nich takich informa-
cji nie uzyskał. Jest to przykład na to, jak kontakt  
z pacjentem przekłada się na dobrze zebrany wy-
wiad.

Wspomnienie drugie: matka lekarza przez 
kilka lat choruje na cukrzycę i nie przestrzega 
zaleceń diabetologa z poradni, jak i upomnień 
syna o przestrzeganie diety i redukcję masy cia-
ła. Po przypadkowej rozmowie w kuchni z kole-
gą syna, który też jest lekarzem, wdraża dietę  
i zrzu ca kilkanaście kilogramów. Tutaj dobry kon-
takt skutkował przestrzeganiem zaleceń przez 
wcześniej słabo współpracującą pacjentkę.

Wspomnienie trzecie: byłem na pierwszym 
roku rezydentury na stażu z psychiatrii dziecięcej, 
opiekowałem się pacjentką z diagnozą bulimii. 
Codziennie z nią rozmawiałem, opisywała swoje 
życie rodzinne, problemy w relacji z ojczymem, 
uważała, że jest niesprawiedliwie traktowana  
w oddziale, nieregularnie prowadziła dzienni czek 
bulimiczny. Starałem się być neutralny. Każdą 
rozmowę z tą pacjentką konsultowałem z moją 
opiekunką stażu, bo nie wiedziałem, co mam po-
wiedzieć tej pacjentce.

„Co mam 
powiedzieć  
tej pacjentce ?”
- Michał  
Jarkiewicz

rezydencja
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Jak psychiatra 
z psychiatrą 

- rozmowa 
z Jussim 

Niemi-Pynttäri
Nie uważam, aby psy-

chiatrzy chcieli cokolwiek 
monopolizować.  

Problem polega na tym, 
że jeżeli mój sąsiad jest 

chory, „wariuje”, to chce-
my go wykluczyć, oddać 
pod opiekę psychiatrów  
i mówimy „napraw to”, 

albo „zabierz go z moich 
oczu”.

Psychiatra: Chciałbym zapytać o Twoje 
wra żenia z Kongresu ISPS w Warszawie.

Jussi NiemiPynttäri: Moje ogólne wrażenia 
są bardzo pozytywne. Uważam, że Komitet Orga-
nizacyjny pracował bardzo ciężko i wynik tej pra-
cy był bardzo dobry. Wszystkie praktyczne rzeczy 
były bardzo dobrze przygotowane. Z punktu wi-
dzenia uczestnika nie było żadnych problemów. 
Jestem pewien, że Komitet Organizacyjny musiał 
stawić czoła wielu wyzwaniom, zarówno przed, 
jak i w czasie kongresu, ale to nie było widoczne. 
Wszyscy byli bardzo mili, gościnni. Takie sprawy 
jak przerwy kawowe, posiłki… obsługa audiowi-
zualna. Uważam, że to bardzo ważne, bo gdy te 
wszystkie praktyczne rzeczy działają, uczestnicy 
mogą skoncentrować się na istocie kongresu, na 
programie.

P:  No właśnie, a co sądzisz o programie 
Kongresu?

JNP: Jednym z wiodących tematów była 
sprawa traumy, traumatycznych doświadczeń  
i tej perspektywy,  gdy pracujesz z klientami, 
pacjentami. Wprawdzie nie usłyszałem żadnych 
przełomowych, nowych informacji, ale pozwoli-
ło mi to na uporządkowanie mojego myślenia na 
ten temat. To co zwróciło moją uwagę, to fakt, 
że niektórzy profesjonaliści uważają, że istnieją 
bardzo duże kontrowersje dotyczące tych spraw 
i praktyki. Ja takich wielkich kontrowersji nie wi-
dzę, ale jestem lekarzem, pracuję w publi cznej 
służbie zdrowia, obejmujemy opieką rejon Helsi-
nek i w takich warunkach musisz pracować z róż-
nymi problemami. To uczy pokory, pragmatyzmu 
i eklektycznego podejścia.

P: Czy chodzi ci o to, że niektórzy przy
wiązują ogromną wagę do tego tematu  
i uważają, że na przykład wpływ traumatycznych 
doświadczeń w dzieciństwie odgrywa kluczową 
rolę w przypadku wielu problemów psychicz
nych, także psychoz i że jest to niedoceniane 
przez psychiatrów? Tymczasem praktykujący 
psychiatrzy w większości pamiętają o tym, ale 
nie uważają, że to jedyny czy główny problem?

JNP: Tak, właśnie o to mi chodzi. Ja wca-
le nie jestem pewien czy jakaś kontrowersja  
w ogóle istnieje. Może chodzi o to, że niektó-
rzy uważają że medycy powinni postępować  
w inny sposób, ale łatwo jest krytykować. Łatwo 
jest dawać rady siedząc na plaży, a nie płynąc 
w morzu. Oczywiście nie mam na myśli tego, 
że nie powinno być żadnej krytyki. Krytyka jest 
ważna, pozwala na to, aby różne punkty widze-
nia dochodziły do głosu i aby nie było sytuacji,  
w której akceptujemy jakieś autorytety per se.

P:  To mi przypomina kongres ISPS w Kopen
hadze, w którym uczestniczyliśmy 4 lata temu. 
Ktoś w trakcie jakiejś dyskusji powiedział, że  
„w szpitalu psychiatrycznym nie można upra
wiać humanistycznej psychiatrii”. Wtedy dys
kutowaliśmy na ten temat i Twoje dzisiejsze po
równanie dotyczące dawania rad gdy siedzi się 
na plaży, przypomniało mi o tym. I zastanawiam 
się, czy czasem nie jest tak, że niektóre z tych 
krytycznych sądów, zawierające istotne treści są 
niestety wyrażane w sposób niesłychanie utrud
niający podjęcie rzeczowej dyskusji.

JNP: Być może. Zastanawiałem się na 
przykład nad „problemem 15 minut” czy „30 
minut” [chodzi  o sytuacje, w których czas prze-
znaczony na poradę dla pacjenta jest bardzo 

rozmowy
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ograniczony]. Oczywiście jeżeli masz tylko 15 
minut na pacjenta to znaczy, że masz bardzo 
dużo pacjentów, którzy potrzebują pomocy. 
Masz wtedy w gruncie rzeczy dwa rozwiązania. 
Albo próbujesz dać każdemu w potrzebie to, co 
możesz dać w tych warunkach, albo podejmu-
jesz decyzję, że nie możesz się zająć wszystkimi  
i skoncentrujesz się tylko na wybranej grupie.  
I tutaj ogromnie ważne jest to, co mówili w cza-
sie tego Kongresu eksperci przez doświadczenie. 
To ogromna wartość tego kongresu, że było tak 
dużo tych wystąpień. Że oni byli tak silnie obecni 
w trakcie Kongresu. Przedstawiali swoją perspek-
tywę i to jest źródło, z którego aktywnie powin-
niśmy czerpać.

P: Bo dzięki temu możemy modelować  
i zmieniać system?

JNP: Modelować, ale też uczyć się o potrze-
bach, i tworzyć rzeczy, które pomagają ludziom. 
To pozwala na zmianę perspektywy. Bo kiedy 
mówimy o „problemie 15 minut na pacjenta” to 
mówimy o nim z perspektywy, w której spotkanie 
z lekarzem jest czymś kluczowym dla tego co ro-
bimy. Ale jeżeli zmienimy perspektywę, na przy-
kład na perspektywę wsparcia ze strony rodzi-
ny, przyjaciół to należy się zastanowić nad tym, 
dlaczego nie mówimy o tym ile godzin wspar cia 
ze strony rodziny jest dostępne? W Finlandii 
mamy takie określenie, że to jest sprawa, która 
dotyczy wszystkich. W tym przypadku chodzi  
o to, że to nie jest tylko pytanie, co jako lekarze 
robimy dla pacjentów, ale co my wszyscy, jako 
ludzie robimy dla innych ludzi. Być może w Pol-
sce macie lepszą sytuację, ale w Finlandii stoimy 
przed ogromnym wyzwaniem – bo jeśli masz pro-
blemy ze zdrowiem psychicznym, to oczekiwania 
są takie, że rozwiążą je profesjonaliści zajmujący 
się zdrowiem psychicznym. Oczywiście potrze-
bujemy profesjonalistów, ale głównym środkiem 
jest społeczność, rodzina i tak dalej. Ta perspekty-
wa była bardzo dobrze zaprezentowana w trakcie 
Kongresu, na przykład ostatni wykład plenarny.

P: Masz na myśli wystąpienie laureatki  
nagrody im. Dawida Feinsilvera i Barbro  
Sandin  Amry Dautovic z Birmingham  
z organiza cji Mytime (www.mytime.org.uk).?

JNP: Tak, bardzo mi się podobała ta pre-
zentacja, to było bardzo dobre zakończenie tej 
konferencji. Także dyskusja z udziałem ekspertów 
przez doświadczenie [sesja dotycząca zdrowienia 
ze schizofrenii i subiektywnej oceny czynników 
terapeutycznych, której moderatorami byli Prof. 
Andrzej Kokoszka i Doc. Andrzej Cechnicki].

P: Czy sądzisz, że to oznacza, że jeżeli psy
chiatrzy będą uważali, że tylko oni mogą pomóc, 
że tylko oni mają monopol na leczenie, to są 
skazani na porażkę?

JNP: W ogóle na to tak nie patrzę. Nie 
uważam, aby psychiatrzy chcieli cokolwiek mo-
no polizować. Problem polega na tym, że jeże-
li mój sąsiad jest chory, „wariuje”, to chcemy 
go wykluczyć, oddać pod opiekę psychiatrów  
i mówimy „napraw to”, albo „zabierz go z moich 
oczu”.

P:  Oddaj jak naprawisz.
JNP:- Albo zatrzymaj, trzymaj z daleka od 

mojego świata. Nie możemy dalej iść w taką stro-
nę. Bardzo dobrze, że o tym dyskutujemy.

P: W trakcie kongresu było jednak dużo 
krytyki właśnie pod adresem psychiatrii.

JNP: Zauważyłem dwa nurty krytyki. Jeden 
dotyczył spraw związanych z diagnozą, drugi le-
czenia farmakologicznego. Jeśli chodzi o sprawy 
dotyczące diagnozy to chciałbym, aby każdy kto 
dokonuje takiej krytyki przeczytał DSM-IV lub 
DSM-5. Bo jeśli przeczytasz to ze zrozumieniem, 
to nie możesz powiedzieć, że to uproszczony, lub 
redukcjonistyczny sposób widzenia spraw. To 
jest naprawdę podejście uwzględniające wiele 
zmiennych. Ludzie pytają o diagnozę i mogą tę 
diagnozę postrzegać jako uproszczenie. Ale za tą 
diagnozą jest wiele rzeczy. W Finlandii i jak są-
dzę w innych krajach, diagnoza jest nam przede 
wszystkim potrzebna jako środek komunikacji, 
wspólnego języka pomiędzy profesjonalistami. 
Dlatego jest potrzebna. Ale przecież każdy le-
karz rozumie, albo powinien rozumieć, że to nie 
jest takie proste. Dlatego jestem trochę zasko-
czony intensywnością z jaką te sprawy dotyczą-
ce diagnozy są krytykowane. Na przykład mowa  
o stygmatyzowaniu rozpoznaniem schizofrenii. 
To może stygmatyzować w takim sensie, że od-
zwierciedla to, co dana osoba myśli o schizofre-
nii. Ale proponowałbym zajrzeć do książki i prze-
czytać co o schizofrenii jest napisane – przecież 
to jest dużo bardziej optymistyczne. 

P:  A leki?
JNP: Wiosną w Nicei uczestniczyłem  

w sesji na temat efektu placebo. Leki mają efekt 
placebo. Ale przecież ten efekt placebo jest 
bardzo ważny. Często w przypadku przyjęcia 
do szpitala mamy opis, który mówi o tym, że 
pacjent przestał brać leki, a potem stało się to  
i to, i mamy do czynienia z zaostrzeniem psychozy 
i przyjęciem do szpitala. Więc tutaj powinniśmy 
się zastanowić, gdy mamy taką silną tradycję 
przepisywania leków, czy na pewno istnieje tu-
taj związek przyczynowy? A może zaprzestanie 
leków jest objawem tego, że wcześniej doszło 
do jakiegoś wydarzenia, że pacjent stracił wiarę  
w siebie, nadzieję na wyzdrowienie? Otwarty 
dialog powinien dotyczyć także leków. To tylko 
jedna z wielu spraw, ale sprawa, o której też po-
winniśmy dyskutować. 

P: Nie wiem, czy się zgodzisz, ale mam 
wrażenie, że w dyskusji o lekach, diagnozie, 
mieliśmy czasem do czynienia z przenoszeniem 
argumentów antypsychiatrów i dyskusji sprzed 
50 lat. Jakby ignorując całą wiedzę i doświadcze
nie, które w międzyczasie zdobyliśmy.

JNP: Myślę, że dobrze to podsumowałeś. 

W związku z tym wiele spraw przychodzi mi 
do głowy. Chciałby zwrócić uwagę, że w czasie 
dyskusji eksperci przez doświadczenie poświę-
cali dużo miejsca lekom. Miałem wrażenie, że 
doceniają korzyści płynące z leczenia. W angiel-
skim tłumaczeniu używano terminu „oswaja-
nie” – to zabrzmiało dla mnie jako coś bardzo 
ważnego – oswajanie się z diagnozą, le czeniem. 
Zrozumiałem, że chodzi o to, że przyswajasz 
diagnozę, masz możliwość dopasowania jej i do-
stosowania do własnych potrzeb. Podobnie jest  
z lekami.

P: Przypomina mi się medycyna antropo
logiczna Wiktora von  Weizsäckera. On nie jest 
zbyt popularny, być może ze względu na swoją 
wojenną przeszłość. Ale mówił, zdaje się, coś ta
kiego, że jeżeli walczymy z chorobą, traktujemy 
ją jako coś obcego, to wcale nie musi być dobra 
postawa, pomagająca w zdrowieniu. Że przecież 
to doświadczenie choroby staje się integralną 
częścią mojego życia i tutaj właśnie bardziej 
może być miejsce na „oswajanie” a nie odcina
nie. I zastanawiam się, czy z tej perspektywy ta 
krytyka diagnozy, mówienie, że to język lekarzy, 
że to społeczne naznaczanie, i tak dalej, nie jest 
takim „odcinaniem”. Czy to rzeczywiście poma
ga zdrowieć?

JNP: Myślę, że można by poświęcić temu 
cały następny kongres. Ale wracając do tego co 
mówiłeś o koncepcjach z lat siedemdziesiątych to 
rzeczywiście, to jest źródło moich obaw o przy-
szłość takiej organizacji jak ISPS. Bo oczywiście 
trzeba mieć korzenie, wiedzieć skąd przychodzi-
my. Nie wolno tego negować. Ja bardzo szanuję 
wszystkich „ojców założycieli” organizacji. Ich do-
robek. Ale z punktu widzenia organizacji istotnym 
pytaniem jest to, po co ona istnieje? Czy po to 
aby pielęgnować idee, które wymyśliliśmy kilka-
dziesiąt lat temu? Czy też po to, aby skupić się 
na tym co się dzieje teraz i co będzie się działo  
w przyszłości? Jeżeli chcemy dokonać czegoś 
konstruktywnego jako organizacja, to musimy 
mieć postawę pokory. Nie można tylko prote-
stować, nie przedstawiając żadnej konstruk-
tywnej wizji. Przyznaję, że jestem tym nurtem 
w ISPS trochę zmęczony. Chciałbym podkreślić 
w tym miejscu, że nie chcę być prowokujący,  
i mam nadzieję, że ten wywiad nie wywoła wra-
żenia, że jestem osobą, która chce być prowoku-
jąca, bo nie chcę być prowokujący (śmiech).

P:  Nie jesteś, nic a nic (śmiech). 
JNP:  Dziękuję.

P: Niestety musimy kończyć bo widzę, 
że zbliża się godzina twojego odlotu. Bardzo 
dziękuję za rozmowę.

Na lotnisku Okęcie w Warszawie, 25 września 2013 roku, 
rozmawiał Tomasz Szafrański. 
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praktyka
grzechów 7

Siedem grzechów głównych 
(łac. peccata capitalia) – to, 

zgodnie z Katechizmem 
Kościoła Katolickiego  okre-
ślenie dla grzechów wyróż-

nionych przez doświadczenie 
chrześcijańskie za św. Janem 

Kasjanem i św. Grzegorzem 
Wielkim. Nazywa się je 

„głównymi”, ponieważ powo-
dują inne grzechy i inne wady, 

a także są podłożem, na któ-
rym może powstać  

i rozwinąć się wiele innych 
występków, nieprawości, 

zaniedbań. Owe „grzechy” 
można oczywiście aplikować 
do świata psychoterapii, pa-

miętając, że będziemy je trak-
tować jako wady, błędy czy 

zaniedbania, gdyż psychotera-
peuci nie są od oceniania ani 
wskazywania pacjentom, co 
jest ich cnotą a co niecnotą.  

Kodeksy etyczne psychotera-
peutów zawsze podkreślają, 

że terapeuta nie ma prawa 
ingerować w sy stem wartości 

pacjenta.
Potraktujmy zatem „katechizmowe grzechy 
główne” jako punkt wyjścia do refleksji nad 

istotnymi błędami terapeutycznymi, jakie przy-
trafia się nam, terapeutom, popełniać.

1. Pycha prowadzi mnie jako psycho-
terapeutę do przekonania, że moja doktryna, mój 
model, moja modalność, moja szkoła jest najważ-
niejsza, a może nawet „jedyna słuszna”.   Św. Jan 
Kasjan i św. Grzegorz Wielki uważali, że pycha to 
grzech nie tylko główny, ale i naj główniejszy, bo  
z niego mogą płynąć następne.  Tak chyba też jest 
w odniesieniu do psychoterapii. Jeśli psychotera-
peuta jest przekonany, że jego model terapii jest 
tak bardzo dobry, że inne są niepotrzebne (i jedy-
nie co najwyżej tolerowane), to wpada w pułap-
kę ortodoksji, zabójczą dla psychoterapeutycznej 
otwartości i wrażliwości. Paradoksalnie, przeko-
nanie, że „WIEM”, czyni terapeutę zamkniętym 
na wielowersyjność, złożoność i niejednoznacz-
ność świata. W konsekwencji pacjent staje się 
jedynie „materiałem” do ilustrowania teorii. Nie-
którzy krytycy tak pojętego monizmu określają 
to podejście prokrusteanizmem, a więc postawą 
polegającą na odcinaniu tego, co „nie pasuje”, na 
podobieństwo syna Posejdona Prokrusta, dopa-
sowującego swe ofiary do wymiarów własnego 
łoża.

Jeśliby zaś ktoś chciał się nawrócić, od-
kupić winy i wyzwolić z tendencji do orto-
doksji i dogmatycznego uwielbienia dla wła-
snego modelu terapeutycznego, pomocne 
mu będzie ćwiczenie irrewerencji zalecanej 
przez Gianfranco Cecchina oraz to, co Giani  
Vattimo nazywa myśleniem słabym. Oto wy-
zwanie: czy potrafimy zakwestionować wła-
sne myślenie i podejść do własnych myśli ze 
swoistym „lekceważeniem”? Czy stać nas na 
swego rodzaju intelektualną przekorę, dzięki 
której łatwiej nam będzie o wewnętrzny dialog  
w miejsce pyszałkowatego monologu? Popadanie  
w taki monolog (i jednoznaczne, pyszałkowa-
te przekonanie, że WIEM) może powodować, 
że mając jakąś hipotezę czy interpretację, albo  
szerzej – będąc wyznawcą jakiegoś poglądu czy 
doktryny terapeutycznej, tak bardzo jesteśmy  
w niej zanurzeni, że jesteśmy jedynie w stanie 
jej bronić, a nie potrafimy jej zakwestionować.   
I de facto wiemy i widzimy mniej, niż tego potrze-
buje pacjent/klient.

2. Chciwość można rozumieć 
dosłow nie i odnosić do gotowości terapeu-
ty, by podtrzymywał terapię ponad koniecz-
ność ze względu na korzyści finansowe płynące  
z długoterminowej terapii.  Jednak w wersji soft 
będzie to gotowość do przedłużania terapii nie 
tyle z uwagi na pieniądze, ile z uwagi na – zacną 
na pierwszy rzut oka - gotowość do znajdywania 
coraz to następnych problemów wymagających 
terapii.  A że zawsze są jakieś problemy i pacjent 
może chętnie rezygnować ze swej sprawczości 
na rzecz omnipotentnego terapeuty (vide grzech 
pychy), to zachodzi ryzyko, że terapia będzie 
dożywotnia.  W trwaniu w tym grzechu poma-
ga uniwersalna okoliczność: życie jest takie, że 
zmieniają się jego fazy, a kolejna faza to kolejne 
wyzwania, problemy, konflikty i objawy.  Nasuwa 
się tu maksyma lekarska, zgodnie z którą „nie ma 
ludzi zdrowych, są tylko niedobadani”.  No, ale od 
czego jest psychoterapeutyczna przenikliwość, 
wnikliwość i umiejętność interpretacji…

Na pokutę i jako zadośćuczynienie należy 
uznać, że nie jest się wszechmocnym (vide grzech 
pychy) i dbać o kontrakt. Kontrakt precyzyjny i nie 
odnoszący się do wszystkiego pomaga zachować 
umiar i trzymać w ryzach nadmiarową ambicję te-
rapeuty.  A w rozpoznaniu tego grzechu pomocna 
może być refleksja, czy przedłużając pomoc pa-
cjentowi sami nie jesteśmy chciwi głasków narcy-
stycznych dla naszej „skromnej osoby”.

3. Nieczystość w psychote-
rapii może się ujawniać poprzez skłonność do 
narcystycznego podtrzymywania takiego związ-
ku z klientem czy pacjentem, który służy zaspo-
kajaniu własnych potrzeb, a nie zajmowaniu 
się pacjentem/klientem. Tak może się dziać np. 
wtedy, gdy terapeuta nie jest gotowy do analizo-
wania nerwicy przeniesieniowej. Pacjentka czy 
pacjent jest przekonana (przekonany), że jest za-
kochana (zakochany) w terapeucie, a terapeuta 
niby wie, że to przeniesienie, ale z drugiej stro-
ny jest mu tak przyjemnie wierzyć, że to chodzi  
o niego, bo jest szczególny (vide grzech pychy), 

- Bogdan de Barbaro 
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że podtrzymuje nasyconą erotyzmem relację. Ta 
przypadłość będzie się więc łączyć także z grze-
chem chciwości; w tym przypadku nasze własne 
pragnienia będą nam zasłaniać interes pacjenta. 
       Na pokutę należy poddawać się superwizji i być  
w czasie spotkań z superwizorem szczerym do 
bólu.

4. Zazdrość w psychoterapii przeja-
wia się rywalizacją między szkołami i trudnością,  
a niekiedy niemożnością dostrzegania silnych 
stron w innych modalnościach. W efekcie tera-
peuta popada w ortodoksję, która uniemożliwia 
dostrzegania wielowersyjności świata, także 
świata psychoterapii.  Ortodoksja grozi pyszał-
kom (vide grzech pychy), uważającym, że tylko 
oni mają dostęp do wiedzy prawdziwej. Tak więc 
zazdrość jest kompensowana i wypierana dzięki 
przekonaniu o wyższości własnego podejścia.

Sposobem pokonania tego grzechu jest 
przyjęcie pluralistycznej wersji świata i rezygnacja  
z doktryn na rzecz spojrzenie wielowersyjnego.  

5. Nieumiarkowanie w jedzeniu 
i piciu można traktować jako przykład szerzej ro-
zumianej słabości, jako grzech folgowania sobie 
uciechom zmysłowym.  Patrząc w ten sposób 
można – w kontekście świata psychoterapii - od 
terapeuty oczekiwać dojrzałości osobowościo-
wej.  Zachodzi bowiem uzasad nione podejrze-
nie, że psychoterapeuta, który jest uzależniony 
(a okazji i pokus świat XXI wieku dostarcza coraz 
więcej), będzie w mniejszym stopniu otwarty 
na osobę pacjenta, będzie bardziej skłonny do 
zajmowania się własnymi potrzebami.  Jest to 
odrębny, interesujący problem: czy terapeu-
ta powinien być dojrzały? Czy wystarczy być 
sprawnym, nazwijmy to, technicznie? Na przy-
kład w odniesieniu do chirurga najważniejsza 
wydaje się być jego sprawność profesjonalna, 
umiejętność przeprowadzenia udanej operacji 
na organizmie.  Kłopot z psychoterapeutą wyni-
ka z faktu, że ma on do czynienia z osobą, a nie  

z organizmem (co rzecz jasna, nie oznacza kwe-
stionowania znaczenia neurobiologii i biologicz-
nych uwarunkowań umysłu). Zachodzi poważne 
podejrzenie, że lepiej pacjentom pomagają ci 
psychoterapeuci, którzy są dojrzali.

Zatem w poszukiwaniu antidotum na wszel-
kiego rodzaju nieumiarkowania, uzależnienia czy 
innego rodzaju osobowościowe czy emocjonal-
ne ułomności: przejdźmy terapię własną (co nie 
oznacza, że wtedy dopiero uznamy się za god-
nych do uprawiania zawodu psychoterapeuty, 
gdy będziemy całkowicie dojrzali emocjonalnie.  
Ten warunek zbyt jest utopijny, by go stawiać ko-
mukolwiek).

6. Gniew może pojawić się u terapeuty na 
przykład wtedy, kiedy „pacjent nie idzie na tera-
pię”.  Tak się może zdarzyć, gdy terapeuta uzna, 
że pacjenta niechęć do terapeutycznych „wizji” to 
opór i wtedy dochodzi  do błędnego koła: nacisk 
terapeuty na przyjęcie interpretacji wzmacnia 
opór pacjenta, co z kolei może być przez terapeu-
tę traktowane jako narastający opór pacjenta.

Drugim ważnym i brzemiennym w skutki 
powodem do gniewu i napięcia w terapeucie 
będzie sytuacja, gdy nie uda mu się „zawładnąć” 
pacjentem. Wprawdzie ta ochota władania jest 
cienką kreską pisana, wprawdzie w teorii mogę 
deklarować wolność pacjenta, ale ochota przeję-
cia „władzy nad duszą” może być silna, a gdy mi 
się to nie uda, skłonny będę do „gniewania się” 
na – użyjmy nie przypadkiem tego słowa – mego 
podopiecznego.  I jego sprzeciw nazwę oporem.

Na pokutę psychoterapeuta może prze-
czytać i wziąć sobie do serca pracę de Shazera  
o śmierci oporu. Kwestia jest sama w sobie 
interesująca, czy opór istnieje. Gniew jest 
szcze gólnego rodzaju nieumiejętnością kon-
tenerowania emocji. Umiejętność wglądu we 
własne emocje należy traktować jako jedną  
z najważniejszych cnót psychoterapeuty.

7. Lenistwo lub znużenie 
duchowe to niechęć do rozwoju i stałego 
szukania nowych ścieżek, nowego rozumienia pa-
cjenta (vide grzech pychy). Terapeuta, który nie 
dba o swój rozwój, nie czyta książek, nie uczest-
niczy w konferencjach szkoleniowych zaniedbu-
je de facto i siebie i swego pacjenta.  Mówiąc 
wprost: w przypadku psychoterapeuty głupota 
to niecnota.

Na pokutę i jako zadośćuczynienie swoim 
pacjentom należy uczestniczyć w konferencjach 
i sympozjach, czytać artykuły i książki, których 
jest w dzisiejszych czasach – Bogu Najwyższemu 
chwała za to – wiele.

Okazuje się więc, że przyglądając się kardynal-
nym błędom terapeutycznym poprzez metafo-
rę 7 grzechów głównych, można opisać ważne 
wyzwania, jakie stoją przed terapeutami. Ale, 
spójrz my prawdzie w oczy: czy są wśród nas bez-
grzeszni? Jeśli się ktoś za takiego ma, to znaczy, że 
grzeszy pychą. A to grzech przecie najcięższy.  Co 
było do udowodnienia.

głównych
psychoterapeuty
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receptory
Amisulpryd - primus inter pares? 
- Tomasz Szafrański
Wyniki najnowszego porównania skuteczności 
i tolerancji 15 leków przeciwpsychotycznych w leczeniu 
zaostrzenia schizofrenii

Najsłynniejszy tygodnik medyczny Lancet  
opublikował online, 27 czerwca 2013 roku 
artykuł, przynoszący istotne informacje dla 
lekarzy, którzy zajmują się leczeniem schizof-
renii. Na pierwszy rzut oka mamy do czynie-
nia „tylko” z kolejną metaanalizą firmowaną 
przez Stefana Leuchta i badaczy związanych  
z Cochrane Schizophrenia Group. Jednakże me-
todologia, użyta wcześniej w odniesieniu do 
leków przeciwdepresyjnych stosowanych w du-
żej depresji i do leków normotymicznych stoso-
wanych w leczeniu manii sprawia, że artykuł ten 
będzie z pewnością należał do najczęściej cyto-
wanych i omawianych w najbliższych miesiącach 
w literaturze fachowej. Uzyskane wyniki wpłyną 
zapewne na rewizję zaleceń klinicznych i mogą 
zmienić podejście dotyczące farmakoterapii  
w zakresie schizofrenii.

Jednym z najistotniejszych pytań, które 
zadają sobie nie tylko klinicyści ale także pacjen-
ci i ich rodziny, osoby administrujące ochroną 
zdrowia psychicznego oraz decydenci, którzy 
stanowią o kształcie polityki refundacyjnej,  
jest pytanie o to, które leki przeciwpsychoty-
czne należy preferować w leczeniu schizofrenii. 
Od połowy lat dziewięćdziesiątych XX wieku 
debata na ten temat odbywała się najczęściej  
w kontekście przeciwstawiania leków „nowej 
generacji” tak zwanym lekom klasycznym. 

Na czym polega nowatorstwo zastosowanej  
metody?

Zastosowany model analizy jest zgodny  
z zasadami pojmowania praw  do     podobieństwa, 
zaproponowanymi przez Thomasa Bayesa. 
Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia  
losowego jest tutaj rozumiane jako miara rac-
jonalnego przekonania, że dane zdarzenie 
wystąpi. Wnioskowanie o tym odbywa się 
na podstawie faktycznie zaobserwowanych  
w trakcie badań eksperymentalnych wyników. 

Dotychczas w przypadku metaanaliz opie-
rano się głównie na porównaniach poszczegól-
nych leków między sobą . Tradycyjna metodologia 
prowadzenia metaanalizy pozwalała wprawdzie 
częściowo  na przezwyciężenie takich ograniczeń 
wynikających z oceny opartej wyłącznie na po-
jedynczych badaniach jak: niewystarczająca 

wielkość badanych grup, różnorodność pomia-
rów wyników efektywności i tolerancji, wpływ 
sponsora badania. Jednakże główną zmienną, 
która miała w tym wypadku wpływ na ocenę 
uzyskanych wyników była wielkość badanej 
grupy pacjentów. Ponadto tradycyjne metaana-
lizy dotyczyły porównywania między sobą dwóch 
leków tym samym wykluczając hierarchiczną 
reprezentację wielu metod leczenia.
Metaanaliza uwzględniająca wiele metod lecze-
nia – multiple-treatments meta-analysis pozwala 
na przezwyciężenie tych ograniczeń. W takiej 
metaanalizie uwzględnia się bowiem zarówno 
bezpośrednie porównania pomiędzy dwoma le-
kami (porównanie leku A z lekiem B), jak również 
porównania, które są wynikiem ekstrapolacji 
wyników badań, w których zarówno lek A jak też 
lek B porównywano z innym, lecz wspólnym dla 
obydwu punktem odniesienia – lekiem C.

Oczywiście taka metoda wymaga, aby 
poszczególne badania były jak najbardziej ho-
mogenne, czyli do siebie podobne. Dotyczyły 
podobnych grup pacjentów, podobnych kry-
teriów włączenia i wyłączenia z badania, jakości 
pomiaru zmiennych, schematów dawkowania, 
wielkości odpowiedzi na placebo, sposobu 
analizy przypadków pacjentów, którzy wypadli  
z badania przed jego ukończeniem, czasu trwania 
badania itd…

Ponad 200 badań, ponad 40000 chorych

W omawianym artykule Leucht i współ-
pracownicy zaprezentowali metaanalizę rando-
mizowanych badań klinicznych, które dotyczyły 
krótkoterminowych (najbardziej zbliżonych do 
okresu 6 tygodni) wyników leczenia zaostrze-
nia schizofrenii. Przeanalizowano badania 
dotyczące 15 leków przeciwpsychotycznych 
i placebo stosowanych jako monoterapia. 
Uwzględniono zarówno leki klasyczne – halo-
peridol i chloropromazynę, jak też klozapinę, 
amisulpryd  i kilkanaście leków nowej generacji 
(aripiprazol, kwetiapinę, olanzapinę, paliperidon, 
risperidon, sertindol, zotepinę, ziprasidon) w tym 
najnowsze zarejestrowane w leczeniu schizofre-
nii leki przeciwpsychotyczne  takie jak asenapina, 
lurasonid i iloperidon. Łącznie zidentyfikowano 
212 badań, przeprowadzonych w latach 1955-
2012, w których wzięło udział 43049 chorych 

na schizofrenię, badania te spełniały przyjęte 
wcześniej kryteria włączenia do metaanalizy. Nie 
uwzględniano na przykład badań dotyczących 
chorych ze stwierdzoną lekoopornością, chorych  
z dominującymi objawami negatywnymi, pacjen-
tów młodzieżowych.

Wyniki metaanalizy  skuteczność  leków 
przeciwpsychotycznych

Skuteczność leków określano na pod-
stawie całkowitej zmiany nasilenia objawów 
schizofrenii ocenianych skalą PANSS (Positive 
and Negative Syndrome Scale) lub skalą BPRS 
(Brief Psychiatric Rating Scale).  Oceniano różnicę 
nasilenia pomiędzy punktem początkowym  
i końcowym badania. Hierarchię poszczegól-
nych leków opracowano w oparciu o oszaco-
wanie prawdopodobieństwa, że dany lek należy 
do najskuteczniejszych. Oszaco wano wartości 
parametru SUCRA (SUrface under the Cumula-
tive Ranking curve). Jest to parametr wyrażany  
w procentach (%) i mówiący o tym, na ile dany 
lek odpowiada skuteczności hipotetycznego „naj-
bardziej skutecznego leku” – im wyższy wskaźnik 
SUCRA tym lek jest skuteczniejszy i plasuje się 
wyżej w hierarchii. 

W przeprowadzonej metaanalizie lekiem 
najskuteczniejszym okazała się klozapina (SU-
CRA=100%). Kolejnymi lekami w hierarchii były 
amisulpryd (92%), olanzapina (85%), risperidon 
(79%). Wartość SUCRA dla haloperidolu wynosiła 
54%, dla kwetiapiny 48%, dla ariprazolu 46%, 
dla chloropromazyny 33%. Dla placebo SUCRA 
wynosił oczywiście 0%. 



Interpretując przedstawione wyniki należy odwołać się do reguły zap-
roponowanej przez Cohena, który stwierdził, że wielkość SMD = -0,2 ozna-
cza małą różnicę, SMD = -0,5 umiarkowaną różnicę, zaś SMD = -0,8 dużą,  
z pewnością istotną klinicznie różnicę pomiędzy porównywanymi inter-
wencjami. 

Wszystkie leki przeciwpsychotyczne były skuteczniejsze niż placebo, zaś 
zakres SMD wynosił od -0,33 do -0,88. Dla najskuteczniejszej klozapiny SMD 
wynosiło -0,88. Poza klozapiną, jeszcze tylko trzy inne leki przeciwpsychotyczne 
miały wartość SMD powyżej -0,5 – były to amisulpryd, olanzapina i risperidon. 

Autorzy metaanalizy przeprowadzili szereg dodatkowych analiz  
w podgrupach i starali się wyjaśnić potencjalny wpływ czynników 
zakłócających (na przykład wpływ sponsora badania) – te dodatkowe ana-
lizy nie zmieniały jednak istotnie uzyskanych wyników i przedstawionej  
hierarchii leków.

Kolejna przeprowadzona analiza dotyczyła przypadków przerwania 
badania lub wycofania chorego z badania z jakiegokolwiek powodu (all-
cause discontinuation). Jest to parametr używany do oszacowania ogól-
nej akceptacji danej metody leczenia/leku łączący w sobie zarówno ocenę 
skuteczności jak i ocenę tolerancji (a nie jedynie ocenę tolerancji jak czasem, 
błędnie się go interpretuje).
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Wykres leśny (forest plot) numer 1 przedstawia ranking leków przeciwpsy-
chotycznych w porównaniu z placebo, efekt działania leków jest przedsta-
wiony jako standaryzowana średnia różnic (SMD) zmiany wyników PANSS 
bądź BPRS.

Wyniki metaanalizy  tolerancja leków przeciwpsychotycznych

Autorzy metaanalizy przygotowali również ranking poszczególnych  
leków w odniesieniu do najczęściej występujących lub najpoważniejszych 
działań niepożądanych a mianowicie przyrostu masy ciała, objawów poza-
piramidowych, wzrostu poziomu prolaktyny, wydłużenia odcinka QTc w EKG 
(ryzyko arytmii) oraz sedacji. 

W przypadku ryzyka przyrostu masy ciała, najmniejsze różnice  
w porównaniu z placebo (SMD<0,2) stwierdzono w przypadku haloperidolu, 
ziprasidonu, lurasonidu, aripiprazolu i amisulprydu. Największe w przypadku 
stosowania klozapiny, zotepiny i olanzapiny. 

Najbardziej akceptowanym lekiem w porównaniu z placebo był 
amisulpryd. Iloraz szansy (OR - odds ratio) przerwania leczenia u chorych 
zażywających amisulpryd w porównaniu z grupa kontrolną wynosił -0,44. 
Kolejna w rankingu była olanzapina (-0,46), następna klozapina (-0,46).  
Ostatnim lekiem w hierarchii okazał się haloperidol (-0,8).

Pod względem ryzyka objawów pozapiramidowych najkorzystniej-
szy profil działania odnotowano u chorych leczonych klozapiną, sertin-
dolem, olanzapiną i kwetiapiną, ariprazolem, iloperidonem, amisulprydem  
i asenapiną (brak istotnych statystycznie różnic w porównaiu z placebo). 
Najgorszy profil tolerancji jeśli chodzi o objawy pozapiramidowe miał halo-
peridol. 
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NA-brak danych

Jeśli chodzi o wzrost poziomu prolaktyny to brak było statystycznie 
istotnych różnic w porównaniu z placebo w przypadku stosowania aripipra-
zolu i kwetiapiny oraz asenapiny, iloperidonu i chloropromazyny. Największe 
i istotne statystycznie różnice odnotowano dla risperidonu i jego metabo-
litu paliperidonu. W odniesieniu do oceny ryzyka hiperprolaktynemii, to nie 
uwzględniono w rankingu miejsca amisulprydu, gdyż badania amisulprydu 
włączonych do metaanzalizy nie zawierały danych na temat zmian poziomu 
prolaktyny w trakcie leczenia, które umożliwiałby takie porównania. 

Największe ryzyko wydłużenia odcinka QTc dotyczyło sertidnolu, naj-
mniejsze zaś lurasonidu, ariprazolu, paliperidonu i asenapiny.

Wreszcie w odniesieniu do sedacji lekami o najmniejszym ryzyku 
sedacji okazały się amisulpryd, paliperidon, sertindol i iloperidon, zaś 
największe ryzyko dotyczyło chloropromazyny, zotepiny i klozapiny. 

NA-brak danych

Upadek paradygmatu

Autorzy opublikowanego badania zwracają uwagę na fakt, że wbrew 
cytowanemu często w literaturze stwierdzeniu, poszczególne leki przeci-
wpsychotyczne różnią się jednak między sobą skutecznością. Klozapina 
okazała się najskuteczniejszym lekiem, również wtedy gdy była stosowana u 
chorych, u których nie stwierdzono lekooporności. Dwa kolejne najskutecz-
niejsze leki, to amisulpryd i olanzapina. Co ciekawe sugerowany podział na 
leki nowej i starej generacji w odniesieniu do skuteczności generalnie nie 
znajduje potwierdzenia w przedstawionych wynikach. Podobnie jeśli chodzi 
o działania niepożądane – nie jest możliwe przeprowadzenie dychoto-
micznego podziału leków pierwszej i drugiej generacji na podstawie ryzyka 
objawów pozapiramidowych, przyrostu masy ciała czy sedacji. Dominujący 
od lat w literaturze podział wydaje się zatem uproszczeniem i nie znajduje 
potwierdzenia w faktach. To kolejny poważny argument przemawiający za 
tym, że stwierdzenia typu „leki pierwszej generacji w porównaniu z lekami 
drugiej generacji…” nie mają sensu.

Nowe wytyczne dla praktyki
 

Oczywiście wyników tej metaanalizy nie można generalizować na 
wszystkich chorych na schizofrenię. Ze względu na zachowanie maksymal-
nej homogenności badanych grup wykluczono badania dotyczące chorych 
młodzieżowych, pacjentów z dominującymi objawami negatywnymi, 
chorych opornych na leczenie, oraz tych znajdujących się w remisji lub 
stabilnym stanie psychicznym. Ponadto metaanaliza dotyczyła badań krót-
koterminowych trwających od 4 do 12 tygodni. Jednakże z punktu widze-
nia lekarza praktyka informacja, jaki lek może być najskuteczniejszy w per-
spektywie 6 tygodni jest niezwykle istotna. Podobnie jak dane dotyczące 
prawdopodobnej tolerancji. Dlatego trzeba się zgodzić ze stwierdzeniem au-
torów, że zasugerowana przez nich hierarchia leków może nie tylko pomóc 
w dokonywaniu wyborów leku dla indywidualnych pacjentów lecz zapewne 
wpłynie na modyfikację istniejących wytycznych dla praktyki.

Miejsce amisulprydu

Wydaje się, że istotną zmianą, którą może spowodować opublikowane 
właśnie badanie będzie zmiana pozycji amisulprydu w terapii chorych na 
schizofrenię. Amisulpryd nie jest lekiem nowym. To lek przeciwpsychotyczny 
należący do grupy benzamidów, który został wprowadzony do leczenia we 
Francji w 1988 roku – a zatem dekadę wcześniej niż zarejestrowano rispe-
ridon czy olanzapinę. W Polsce lek został jednak zarejestrowany dopiero  
w roku 2000. Lek nie jest dopuszczony na rynek amerykański. To mogła być 
jedna z przyczyn, dla których jest wprawdzie lekiem dosyć cenionym, ale nie 
jest wykorzystywany tak często jak na to zasługuje.
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Amisupryd charakteryzuje się relatywnie silnym i selektywnym po-
winowactwem do receptorów dopaminowych w układzie mezolimbic-
znym.  W przypadku stosowania mniejszych dawek działa selektywnie 
presy naptycznie (z tym wiąże się skutecznośc małych dawek na objawy 
negatywne i objawy depresyjne). Poza opisanym działaniem antagonistycz-
nym (blokującym) receptory  dopaminowe D2/3, amsulpryd jest antagonistą 
receptorów 5HT7 co może mieć istotne znaczenie dla skuteczności  
i częściowo tolerancji leku. Właściwości stabilizujące działanie układu 
dopaminergi cznego ujawniają się przy niższych dawkach leków – dlatego 
gdy dominują objawy negatywne (apatia, wycofanie społeczne) czy objawy 
depresyjne (smutek, przygnębienie) najbardziej skuteczne mogą być niskie 
dawki amisulprydu. Korzystny wpływ leku u chorych z dominującymi ob-
jawami negatywnymi został stosunkowo dobrze udokumentowany.

Wyniki metaanalizy opublikowanej w Lancecie dowodzą, że ami-
sulpryd jest jednym z najskuteczniejszych leków jakimi dysponujemy  
w przypadku leczenia zaostrzenia schizofrenii. Jeśli chodzi o siłę działania 
przeciw psychotycznego, to ustępował on jedynie klozapinie. Także jeśli 
chodzi o takie kardynalne aspekty tolerancji jak ryzyko występowania ob-
jawów pozapirami dowych czy przyrostu masy ciała, amisuplryd plasował się  
w czołowej grupie leków wcale lub niewiele różniącej się od placebo. 

Dwa aspekty tolerancji, które wypadają w przypadku amisulprydu 
mniej korzystnie to wpływ na odstęp QTc i podnoszenie poziomu prolak-
tyny. Wiele neuroleptyków powoduje wydłużenie odstępu QTc w EKG, co 
może być przyczyną groźnych powikłań. W przypadku amisulprydu stwier-
dzono, że wydłużenie odstępu QTc było mniejsze niż w przypadku sertindolu 
ale większe niż dla ziprasidonu. Należy jednak tutaj pamiętać, że jest to na 
szczęście zjawisko rzadkie. Co istotne w przypadku amisulprydu wydłużenie 
QTc jest zależne od dawki. Dlatego nie zaleca się przekraczania dawki 
800mg/dobę, ani łączenia amisuplrydu z innymi lekami mającymi wpływ na 
wydłużenie odcinak QTc. Szczególną ostrożność należy zachować u chorych 
z niewydolnością nerek, gdyż u nich stężenie leku ulega kumulacji. W przy-
padku konieczności stosowania wysokich dawek monitorowanie EKG poz-
woli na ograniczenie ryzyka i poprawę bezpieczeństwa leczenia.

Wprawdzie metaanaliza Leuchta i współpracowników nie umieszc-
za amisulprydu w hierarchii leków wpływających na poziom prolaktyny, 
ale fakt ten został dobrze udokumentowany  i jest spotykany w klinice. 
Zwiększone wydzielanie prolaktyny może przynieść konsekwencje takie 
jak mlekotok, zaburzenia miesiączkowania, zaburzenia funkcji seksualnych. 
Hiperprolaktynemię obserwowano zarówno przy wysokich jak również przy 
stosowaniu niskich dawek leku. Wielu pacjentów nie ma jednak klinicznie 
istotnych objawów hiperprolaktynemii. W przypadku wystąpienia objawów 
poprawę może przynieść zastosowanie małych dawek agonistów dopaminy 
(na przykład bromokryptyny). 

Z kolei jeśli chodzi o nieprzyjemny i uciążliwy objaw jakim jest sedacja 
amisulpryd okazał się lekiem, który w najmniejszym stopniu ją powodował 
spośród analizowanych 15 leków przeciwpsychotycznych. 

Podsumowując bardzo dobra skuteczność leku i generalnie korzystny 
profil tolerancji znajdują odzwierciedlenie w rankingu akceptowalności, 
w którym pochodna benzamidu znalazła się na czołowym miejscu. Lecząc 
chorych z zaostrzeniem schizofrenii warto pamiętać o tych wszystkich 
właściwościach amisulprydu, które plasują go wśród leków pierwszego 
wyboru.
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Pomarańczowią kropką oznaczamy w PSYCHIATRZE artykuły, w przypadku których chcemy 
uprzedzić Czytelników o istnieniu potencjalnego konfliktu interesów. Producent leku 
amisulpryd wykupił reklamę w niniejszym numerze pisma. Autor artykułu otrzymywał 
honoraria za wykłady i ekspertyzy dotyczące leków przeciwpsychotycznych.
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Branice

Budowniczym  i założycielem szpitala w Branicach był biskup Józef Mar-
cin Nathan. Rozpoczynając budowę „Miasteczka miłosierdzia” nie posiadał 
on własnych funduszy. Początkowy kapitał uzyskał od swojej matki. W 1898 
roku młody ksiądz Nathan ukończył budowę pierwszego budynku B wschód. 
Umieszczono tam szkołę gospodarstwa wiejskiego oraz szkołę dla dziewcząt. 
W późniejszym okresie rozpoczął w nim działalność dom starców oraz szpi-
tal. W 1903 roku Nathan zakupił majątek Branice Zamek, położony nad rzeką 
Opawą, zaś w  1904 roku rozpoczęto budowę głównego budynku branickie-
go zakładu, pawilonu A. Umieszczono w nim ciężko chore umysłowo kobiety. 

W kolejnych latach powstawały następne pawilony. Na przełomie 
1914/1916 roku skończono budowę jednego z największych budynków 
szpitala, pawilonu G, przeznaczając go dla chorych dzieci. Przy budynku 
znajdowała się potężna sala widowiskowa. Całość spłonęła podczas działań 
frontowych w marcu 1945 roku. Nathan starał się zapewnić dobre warunki 
mieszkaniowe personelowi medycznemu pracującemu w szpitalu. W 1926 
roku obok willi lekarskich rozpoczęto budowę Domu Rekolekcyjnego. Rów-
nolegle rozwijała się baza techniczna szpitala. W 1904 roku powstała pral-
nia zakładowa, kotłownia wytwarzającą parę oraz zelektryfikowano zakład.  
W 1908 roku wykonano kanalizację. W 1910 roku założono cmentarz szpi-
talny, usytuowany obok ogrodu warzywnego. W 1913 roku powstała nowa 
piekarnia, w 1921 roku zbudowano nowoczesny młyn. Kompleks zabudo-
wań gospodarczych ukończony w 1929 roku mieścił stajnie dla krów i koni, 
tuczarnię na 300 tuczników, rzeźnię oraz garaże. 

Szpital jako samowystarczalna jednostka gospodarcza posiadał swoje 
warsztaty rzemieślnicze wytwarzające produkty na potrzeby szpitala m.in. 
warsztat kowalski, ślusarski, stolarski, szewski i krawiecki. W 1929 roku roz-
poczęto budowę kościoła zakładowego, klasztoru z krużgankami oraz nowo-
czesnej, dużej kuchni, przygotowującej posiłki dla 2000 osób. W 1933 roku 
wybudowano wodociąg o długości 1600 m, doprowadzający wodę z ujęć 
wodnych w Branicach Zamku do zbiornika usytuowanego w wieży kościo-
ła zakładowego. Zbiornik ten służył jako wieża ciśnień. Rok 1939 zakończył 
blisko 40-letni okres budowy obiektów Fundacji. W tym okresie powstało 
26 budynków tworzących specyficzne „Miasteczko Miłosierdzia”. Powstały 
zakłady charytatywno-opiekuńcze, nie mające sobie równych w tej części 
Europy. 

Idea Nathana, realizowana poprzez Fundację NMP do dzisiejszego dnia 
budzi podziw i respekt swoim rozmachem, piękną architekturą i co najważ-
niejsze prowadzoną nieprzerwanie przez ponad 100 lat działalnością leczni-
czą wśród ludzi chorych psychicznie.

(opracowano na podstawie referatu dr Benedykta Pospiszyla pt. „Szpital dla Nerwowo i Psychicznie 
Chorych w Branicach”, tytuł i skróty w tekście pochodzą od redakcji).

Branice wczoraj

miejsca

Branice Józefa Marcina 
Nathana
- Benedykt Pospiszyl

Mieszkam i pracuję w Branicach od 1970r, jestem więc uczestniczącym 
świadkiem znaczącego kawałka powojennej historii tutejszego Szpitala. Miał 
on swoje wzloty i upadki (włącznie z procesem likwidacji w latach 2004-
2005, której ostatecznie nie zakończono). 

Od 2007 roku sytuacja Szpitala jest ustabilizowana, odzyskał utraconą 
podmiotowość prawną, rozwija się, nie jest obciążony długami (rzadkość  
w naszej rzeczywistości) i ma przed sobą perspektywy. Obecnie szpital le-
czy ok. 4000 pacjentów rocznie, liczy 461 łóżek, ma 12 oddziałów (2 ogól-
nopsychiatryczne, 3 sądowe o wzmocnionym stopniu zabezpieczenia, od-
dział terapii uzależnień, detoksykacyjny, 2 rehabilitacji neurologicznej, oraz  
3 ZOL-owskie). Zatrudnionych jest 23 lekarzy, 14 psychologów i pedagogów, 
7 rehabilitantów, 124 pielęgniarki.

Szpital fundacji „Zakład pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny  - 
Stadt Marienstift” przejęto na własność państwa w 1949 roku. Zniszczono 
wprawdzie wszelkie elementy wskazujące na kościelny czy niemiecki rodo-
wód infrastruktury, jednak jednocześnie następowała szybka odbudowa 
z wojennych zniszczeń. Szpital zapełniał się pacjentami - na koniec 1951r. 
było ich już 1000, co wiązało się z tzw. „transportami” chorych psychicz-
nie przybywającymi z przepełnionych szpitali w centralnej Polsce, ale tak-
że byłych wschodnich terenów Polski, m.in. z lwowskiego Kulparkowa.  
W latach 60-tych liczba pacjentów przekraczała 2000, potem zaczęła spadać.  
W 1950 roku szpital zatrudniał 3 lekarzy, „szczyt” osiągnął w 1975r. kiedy  
pracowało tutaj 27 lekarzy, w tym 13 ze specjalizacją z psychiatrii. Szpital 
zatrudniał psychologów, magistrów wychowania fizycznego, muzykologów  
i oczywiście instruktorów terapii zajęciowej rekrutujących się z absolwentów 
miejscowego pomaturalnego Studium Terapii Zajęciowej (działa od 1962r.)

W skład szpitala wchodziło dziesięć oddziałów „świeżych przyjęć”,  
osiem dla przewlekle chorych (w miejscowościach Branice-Zamek, Mosz-
na, Dzbańce, Boboluszki), oddział neurologiczny, internistyczny, podsądny, 
odwykowego leczenia alkoholików, dwa oddziały dla chorych psychicznie 
z równoczesnym zakażeniem gruźlicą oraz powstałe w 1967r. Sanatorium 
Neuropsychiatryczne w Bliszczycach i oddział opieki domowej. 

Oddział w Bliszczycach był ewenementem w skali kraju. Był przezna-
czony dla młodych chłopców cierpiących na padaczkę. Składał się z internatu 
oraz dwuletniej szkoły ogrodniczej. Poza farmakoterapią zawierał rozbudo-
wany system terapii zajęciowej a przede wszystkim terapii ruchem. Młodzi 
ludzie uprawiali gimnastykę, grali w tenisa, piłkę nożną, inne gry zespołowe 
często po raz pierwszy w życiu gdyż z racji swego schorzenia odsuwani byli 
dotychczas od aktywności ruchowej. Była to prawdziwa „szkoła życia”, a dla 
wielu start do dalszej nauki.

Oddział opieki domowej powstał w latach 60-tych i był kontynuacją 
tradycji istniejącej jeszcze przed wojną. Pacjenci szpitalni z mniej zaawan-

Branice Dziś

Branice od 1949 do dziś.
- Antoni Junosza-Szaniawski
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miejscasowanymi objawami chorobowymi zamieszkiwali w obcych rodzinach na 
zasadzie domowników. Szpital zapewniał symboliczną sumę na utrzymanie 
chorego oraz niewielkie kieszonkowe a także opiekę lekarską i pielęgniar-
ską w postaci comiesięcznych wizyt. Chorzy wykonywali prace jak pozostali 
członkowie rodziny (np. pomoc w gospodarstwie, w pracach na polu, opieka 
nad dziećmi itp.), opiekunowie mieli dbać o ich wszystkie potrzeby. Opieku-
nami byli często pracownicy szpitala, ale nie tylko, wielu z nich rekrutowało 
się spośród rolników ze wsi wokół Branic. Ta forma leczenia i rehabilitacji 
miała walor edukacyjny dla lokalnej społeczności w rozumieniu chorych psy-
chicznie i tolerancji dla „inności”. Najlepiej świadczy o tym fakt, że oddział 
przestał istnieć w latach 80-tych, szpital zaprzestał finansowania opiekunów 
a także chorych  a ci pozostali w „swoich rodzinach” do końca swych dni. 

Z zapisów naukowej konferencji lekarskiej poświęconej leczeniu, wy-
nika, że w połowie 1967r. w aptece szpitalnej znajdowały się w zapasie: To-
franil, Haloperidol, Librium, Lyogen, Majeptil, Nozinan, Saroten, Sordinol, 
Sparina, Stelazyna, Taxilan, Trilafon, Tegretol, a więc cała gama leków neu-
roleptycznych, przeciwdepresyjnych i przeciwlękowych.  Zważywszy, że np. 
flufenazyna (Lyogen) wprowadzona została do lecznictwa w 1961r. zaś tri-
fluoroperazyna (Stelazyna) w 1963r. a haloperidol w 1960r. nie można było 
narzekać na zaopatrzenie w „leki najnowszej generacji”. Nie ma porównania 
z dzisiejszą sytuacją, gdy coraz to inny lek znika z receptariusza szpitalnego, 
jak np. ostatnio Rispolept Consta.

W 1968r. przedstawiono na jednej z konferencji lekarskich referat pt. 
„Leczenie psychoz maniakalno-depresyjnych Solanilem” – był to preparat 
litu, w tym czasie jeszcze nie zarejestrowany w Polsce, badanie miało więc 
charakter pracy eksperymentalnej. Takich badań było więcej, prezentowa-
ne były na comiesięcznych konferencjach naukowych, które odbywały się 
z godną podziwu regularnością. Szeroko stosowana była metoda leczenia 
psychoz śpiączkami insulinowymi, zaniechana dopiero w latach 80-tych.  
W latach 50-tych i 60-tych szeroko stosowano elektrowstrząsy, następnie 
wskazania zawężono, zaś niemal całkowicie wycofano się z tej formy leczenia 
w latach 80-tych. 

Obok leczenia metodami biologicznymi istniał bardzo rozbudowany 
dział leczenia pozafarmakologicznego z różnorodnymi formami kinezytera-
pii, fizykoterapii, hydroterapii, psychoterapii, terapii zajęciowej i terapii pra-
cą. Istniała do tego odpowiednio wyszkolona kadra i warunki techniczne. 
Funkcjonowały pracownie terapii zajęciowej w każdym oddziale psychia-
trycznym, działały wieloprofilowe  Warsztaty Terapii Zajęciowej (metalo-
plastyka, materacownia, dziewiarnia, szwalnia, introligatornia, wikliniarnia, 
drukarnia) zatrudniające ponad stu pacjentów. Od 1967r. otwarta została 
Pracownia Ekspresji Sztuki, działał klub pacjentów z zajęciami rozrywkowymi 
ale także prowadzone były zajęcia z psychodramy, teatru. W 1971r. powsta-
ła Pracownia Muzykoterapii prowadząca bierną i czynną muzykoterapię. 
Szpital udostępniał pacjentom bogato wyposażoną bibliotekę z zajęciami  
z biblio terapii, salę gimnastyczną z fachowo prowadzonymi zajęciami a także 
gabinety hydroterapii z niewielkim basenem i fizykoterapii. Dwa autobusy 
szpitalne woziły chorych na wycieczki, comiesięczne wyjazdy do teatru.  
W każdym oddziale prowadzone były przez psychologów różnorodne formy 
indywidualnej i grupowej terapii psychologicznej.

Powstawały specjalne oddziały do prowadzenia rehabilitacji psychia-
trycznej, takim oddziałem był np. działający w latach 60-tych eksperymen-
talny oddział „J” biorący udział w badaniach amerykańskiej fundacji WRA-
POL. W latach 1977-79 w oddziale A-2 utworzono Oddział Rehabilitacji 
Późnej ze specjalnym programem behawioralnej (tzw. żetonowej) terapii dla 
osób chorych na schizofrenię. 

Praca szpitala, prowadzone w nim różnorodne formy terapii były do-
ceniane w całym kraju a także znane w ośrodkach zagranicznych. Szpital  
w Branicach był swego rodzaju „wizytówką” prezentowaną przez ówczesne 
władze gościom zagranicznym. 

W Branicach odbywały się różne zjazdy i sympozja. W 1953 roku odbył 
się tutaj pierwszy po wojnie Zjazd Polskiego Towarzystwa Psychiatryczne-
go. Wspomnieć należy o wymianie Polsko-Czeskiej w ramach przygranicz-
nej współpracy pomiędzy szpitalem w Branicach a siostrzanym szpitalem  
w Opavie. 

Od połowy lat 80-tych w szpitalu likwidowano kolejne struktury i od-
działy, między innymi zlikwidowano 700-hektarowe gospodarstwo rolne. Po 
przemianach ustrojowych w 1989 roku w oczach decydentów był strukturą 

przerośniętą, niewydolną, przynoszącą straty, na koniec niepotrzebną. W la-
tach 2003-2004 zwolniono z pracy ponad 100 osób.

W zapobieżeniu fizycznej likwidacji pomogły obchody 100-lecia  
istnienia Szpitala w 2003 roku – Msza Święta odprawiana w trzech językach 
(polskim, niemieckim i czeskim) przez trzech biskupów i historyczna sesja 
naukowa zrobiły wrażenie. Dodatkowo niewygodna okazała się głoszona na 
prawo i lewo teza, że władze wojewódzkie (w tym czasie była to koalicja SLD 
i Mniejszości Niemieckiej) zdecydowały o likwidacji szpitala pomnika – ufun-
dowanego przez najwybitniejszego syna tej ziemi – Józefa Marcina Nathana. 
W dodatku wszystko to odbywa się na Opolszczyźnie, gdzie od lat toczy się 
podjazdowa walka o poniemieckie pomniki. 

Nie byłoby sukcesów, nie byłoby o czym mówić gdyby nie ludzie budu-
jący codzienną rzeczywistość ale też i historię szpitala. Ci ludzie to pracow-
nicy i pacjenci szpitala tworzący wspólnotę, która od ponad stu lat stanowi  
o niepowtarzalności tego miejsca, któremu na imię Branice.   

O Branickim ZYGZAK-u
- Redakcja ZYGZAKA

Gazeta ukazuje się nieprzerwanie od blisko 16 lat. Gdy ZYGZAK zaistniał 
po raz pierwszy, to chyba nikt nie przypuszczał, nawet w najśmielszych 
marzeniach, że przetrwa on taki długi okres. Swoją długowieczność 
zawdzięcza niewątpliwie temu, że opiekowali się nią ludzie o wielkim sercu.
Pod koniec roku 1997 roku zrodzi się pomysł i czyniono zabiegi wokół 
powstania gazetki, która miała działać w ramach Pracowni Terapii 
Zajęciowej. Pomysł był autorstwa doktora Antoniego Junosza-Szaniaw-
skiego, który zaraził nim Marię Wyszyńską kierowniczkę pracowni. Pierwszy 
numer ZYGZAK-a ukazał się pod koniec października 1997 r. i nie miał jeszc-
ze nazwy. Ogłoszony został konkurs na tytuł dla gazetki. Wybrana została 
nazwa „ZYGZAK” i motto „bo zygzakami płynie nasze życie”. Jedno i drugie 
autorstwa Hieronima Śliwińskiego, który wtedy pracował w warsztacie wik-
liniarskim. Początkowo gazetkę redagował na swoim prywatnym sprzęcie 
mgr Janusz Rudnicki. W roku 1998 redakcja otrzymała dwa komputery 
i pacjenci uzyskali możliwość samodzielnego redagowania pisma. W 2005 
uruchomiono stronę internetową www.zygzak-branice.pl   

W najtrudniejszych dla Szpitala w Branicach latach 2004-2007, pomi-
mo zagrożenia likwidacją ZYGZAK ukazywał się w miarę regularnie stając się 
poniekąd gazetą nie tylko chorych, ale i zdrowych, bo na jego łamach infor-
mowano na bieżąco o wszystkim co ważnego działo się w szpitalu i wokół 
szpitala. 

Przez te minione lata na łamach ZYGZAK-a prezentowało swoją 
twórczość wielu autorów rekrutujących się spośród pacjentów branickiego 
i opolskiego Szpitala. Setki artykułów, utworów prozatorskich, wiele tysięcy 
wierszy i niezliczona ilość mniejszych form literackich, jakie ukazały się 
przez ten okres czasu na łamach gazetki, obrazowały świat wewnętrznych 
przeżyć lu dzi chorych i codzienne życie obydwu szpitali. Główną ideą, która 
nam zawsze przyświecała, było aby możliwie jak najbardziej zatrzeć granice 
pomiędzy światem ludzi chorych i zdrową częścią społeczeństwa. Tolerancja, 
zrozu mienie i akceptacja, to są te wartości, na których skupiała się nasza uwaga  
i które staraliśmy się z lepszym czy gorszym skutkiem promować. 

Przestrzeń ZYGZAK-a, to miejsce niezwykłe, gdzie pomimo choroby  
i związanych z nią problemów skupia się wiele dobra, wyrozumiałości  
i piękna, tego wszystkiego co w człowieku najlepsze. Jaka ona będzie zależy 
od nas, tych którzy ją kreują i wypełniają treściami.
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miejsca
Marianna Murkowa (1971-1976)  muzykolog – stworzyła pracownię 

muzykoterapii i stworzyła system tej formy terapeutycznej w całym szpitalu.
Paweł Mrozek (1947 - 1970) pielęgniarz, wieloletni przełożony pielę-

gniarzy znany z fachowości, niezwykłego oddania zawodowi, senior całego 
rodu późniejszych pracowników szpitala.

Emilia Obruśnik (1950 - 1977) pielęgniarka, autochtonka, jedna  
z tych które całe swoje życie poświęciły szpitalowi i chorym, potrafiła sama 
obsłużyć jednocześnie kilkunastu pacjentów leczonych śpiączkami insulino-
wymi.

Agnieszka Guhz (1950 - 1990) siostra zakonna, niezapomniana Cyryla– 
pielęgniarka, m.in. obsługująca salę chirurgiczną, chodząca dobroć, zawsze 
uśmiechnięta, oddana „do końca” służbie Bogu i ludziom.

Stanisław Wodyński (1968 - 1982) – instruktor terapii zajęciowej. 
Twórca i wieloletni kierownik pracowni ekspresji sztuki, organizator licz-
nych wystaw prac artystycznych pacjentów często inspirowanych przez 
niego, współautor dwóch katalogów poświęconych arteterapii  „Inny świat” 
(1975), „Siódmy dzień całego życia” (1980), „Diabelski pomiot w szpitalu 
psychiatrycznym czyli życie i twórczość Mariana Henela” (2012). 

Maria Wyszyńska (1961 i nadal…) – instruktorka terapii zajęciowej, całe 
życie poświęciła chorym. Pracowała m.in. jako oddziałowa eksperymental-
nego oddziału rehabilitacyjnego, kierowniczka warsztatów terapii zajęcio-
wej i warsztatu rehabilitacji ZOL. Kochana przez pacjentów, ceniona przez 
przełożonych, do perfekcji opanowała technikę tworzenia „z niczego” tak 
przydatną w obecnych czasach.

Bronisław Kloskowski (1953 - 1968) – pamiętany do dziś szef szpi-
talnych służb technicznych. To jego wrażliwości i sprytowi zawdzięczamy  
ocalenie płaskorzeźby Chrystusa Błogosławiącego nad wejściem do pawilo-
nu „J”. Gdy kazały ją unicestwić komunistyczne władze z pietyzmem i miło-
ścią tak ją zabezpieczył i schował pod otynkowaną siatką przed niepowoła-
nymi oczami, że doczekała w stanie nienaruszonym lepszych czasów.

Nie można tu pominąć pacjentów szpitala, pozostawić ich anonimo-
wymi jak to działo się dotychczas, czego najsmutniejszym przejawem były 
numerki zamiast tabliczek z nazwiskami na krzyżach szpitalnego cmentarza. 

Ksiądz Kazimierz Stopa śp. – gorliwy kapłan, człowiek niezwykłej bio-
grafii,  spełniający do końca życia swą posługę mimo zaawansowanej cho-
roby, wspominany szczególnie przez wiernych jako wyczulony spowiednik.

Marian Henel śp. –  twórca wielu gigantycznych gobelinów olśnie-
wających bogactwem formy i psychopatologicznych treści, którymi rozsławił 
branicki szpital na cały kraj i poza jego granice. 

Julia Starzyk śp. – wieloletnia pacjentka oddziału opieki domowej,  
opiekunka i niania rozlicznych dzieci, co najmniej dwóch pokoleń Braniczan. 

Wojciech Promiński – natchniony poeta, kompozytor i muzyk, autor 
licznych utworów poetyckich, wierszy, pieśni - koncertujący i występujący  
z recitalami przy różnych uroczystościach, ale i bez okazji. 

Hieronim Śliwiński – zaczynał od wyplatania koszy, dziś jest twórcą, 
redaktorem naczelnym i dziennikarzem „Zygzaka” lokalnej poważnej gaze-
ty o szesnastoletniej tradycji wydawanej przez pacjentów Szpitala, o zasię-
gu ponad szpitalnym i ponad gminnym. To „człowiek instytucja”, któremu 
zawdzięczamy m.in. oprawę artystyczną  „Spotkania Branickiego” w dniu 
27.09.2013. 

O pomysłodawcy, fundatorze i wieloletnim dyrektorze szpitala, księdzu 
biskupie Józefie Marcinie Nathanie powiedziano  i napisano bardzo wiele,  
w 1997r. szpital w Branicach oficjalnie został nazwany Jego imieniem. Wszy-
scy w szczególny sposób jesteśmy spadkobiercami ale i kontynuatorami jego 
dzieła i jego przesłania. 

W okresie powojennym szpital najwięcej zawdzięczał trzem dyrekto-
rom – Zdzisławowi Jackowiakowi, Andrzejowi Różyckiemu, Krzysztofowi  
Nazimkowi.

Pierwszym powojennym, komisarycznym dyrektorem Szpitala był Józef 
Wilczek. (1945-1952). Wilczek przed wojną, od 1923 r pracował w Szpitalu  
w Rybniku, brał udział w kampanii wrześniowej, od 1940 opiekował się pol-
skimi uchodźcami chorymi psychicznie i umysłowo na terenie Rumunii. 

Zdzisław Jackowiak (1954-1969) odbudowywał Szpital z powojen-
nych zniszczeń, stworzył Warsztaty Terapii Zajęciowej, otworzył w Bra-
nicach pierwszą w Polsce pomaturalną szkołę - Studium Terapii Zajęcio-
wej kształcącą kadry instruktorów dla szpitala i innych instytucji. Dbał  
o kształcenie pielęgniarek. Był znany ze swego „gospodarskiego” podejścia 
 a także sympatii do młodzieży – prowadził m.in. drużynę harcerską.

Andrzej Różycki (1969-1974). Na czas jego dyrektorowania przypa-
da okres „rewolucji psychiatrycznej”, której był gorącym orędownikiem.  
W szpitalu znikają kraty i fizyczne ograniczenia dla chorych, zmieniają się ra-
dykalnie relacje pomiędzy personelem leczącym a chorymi, budują się zasa-
dy społeczności terapeutycznej. Jest to okres entuzjazmu i intelektualnego 
fermentu w ścieraniu się „nowego” ze „starym” podejściem w psychiatrii.  
W tym czasie znacząco powiększa się kadra lekarska i psychologiczna, rozwi-
jają się wszelkie formy psychoterapii. Podział oddziałów psychiatry cznych na 
przyjęciowe i chroniczne powoli znika, wprowadzana jest zasada subrejoni-
zacji. Wielu tzw. „chroników” opuszcza szpital i wraca do swego środowiska. 
Bardzo bujnie rozwijają się kontakty naukowe z różnymi ośrodkami, kwitnie 
też życie towarzyskie. Piękne, niezapomniane czasy.

Krzysztof Nazimek (od 2007) – niezwykle utalentowany i sprawny 
menadżer, wieloletni dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespo-
łu Neuropsychiatrycznego im. Św. Jadwigi w Opolu. Walnie przyczynił się 
do zaniechania zamiarów likwidacji Szpitala w Branicach, niestrudzenie  
i skutecznie wojuje o środki finansowe na remonty i przebudowy, które już 
trudno zliczyć, zreorganizował zarządzanie, wyprowadzając Szpital z długów, 
zaskakuje ciągle nowymi pomysłami – np. ostatnio umieszczeniem na murze 
szpitalnym niezwykłej płaskorzeźby ceramicznej (wyszła spod ręki rzeźbiarza 
Wita Pichurskiego)  przedstawiającej w alegorycznej formie dzieło biskupa 
Nathana.

Stanisław Kaczmarczyk (pracował od 1956 do 1979) – był wieloletnim 
wicedyrektorem do spraw lecznictwa, wychowawcą co najmniej dwóch po-
koleń psychiatrów w Branicach. Wraz z psychologiem Stanisławem Ostafi-
nem jako pierwsi w Polsce opisali „Zespół błędnej adaptacji” odpowiadający 
pojęciu „choroby szpitalnej”.

Jerzy Wyżnikiewicz (1952 - 1958) i Mirosław Przedmojski (1955 - 1965) 
to późniejsi dyrektorzy szpitala neuropsychiatrycznego w Opolu a Zbigniew 
Osiński (1953 - 1956) to późniejszy wieloletni kierownik wojewódzkiej  
przychodni. Zbigniew Kosiorowski (1955 - 1961) po opuszczeniu Branic przez 
wiele lat był dyrektorem szpitala psychiatrycznego w Toszku a Waldemar 
Mrowiec  (1967 - 1980) w Lublińcu, by w 2001r. powrócić do Branic jako 
Dyrektor ds. Lecznictwa, którą to funkcję sprawuje do dziś.

Krzysztof Czuma (1976-1980) był niestrudzonym organizatorem zjaz-
dów i sympozjów naukowych, stworzył i prowadził w Branicach oddział 
późnej rehabilitacji a po wyjeździe przez wiele lat był wojewódzkim konsul-
tantem ds. psychiatrii w Katowicach i dyrektorem szpitala psychiatrycznego. 

Ludwika Gałońska (1957 - 1980) z wykształcenia filolog. Prowadziła  
w klubie pacjenta różnorodne formy terapii (psychodramę, teatr), ale także 
zajęcia z kultury zachowań (dziś nazwane byłyby treningiem umiejętności 
społecznych).

Ludzie branic
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Rozmowa z 
prof. Shahinem 

Akhondzadeh’em

W tradycyjnej medycynie 
irańskiej uważa się, że sza-

fran poprawia nastrój.
Przeprowadzone przez 

nas badania kliniczne 
potwierdzające przeciw-

depresyjne działanie sza-
franu, są przykładem

na przejście od badań 
podstawowych do kliniki. 

Psychiatra: Bardzo dziękuję, że zgodziłeś 
się na rozmowę

Shahin  Akhondzadeh  Basti: Iran ma 
długą tradycję kontaktów z Polakami. W cza-
sie II Wojny Światowej Iran przyjął Polaków 
wędrujących z Armią Generała Andersa. Moja 
rodzina pochodzi z Isfahanu, dokąd przybyła 
część Polaków, oni po wojnie trafili do Australii 
i Nowej Zelandii ale część pozostała w Isfaha-
nie i są tam polsko-irańskie małżeństwa. Tutaj  
w Teheranie jest polski cmentarz. Inne moje 
wspom nienie związane z Polakami pochodzi  
z czasów mojej młodości, kiedy uprawiałem za-
pasy, byłem wówczas oczywiście w niższej kate-
gorii wagowej (śmiech)

P: Zapasy to chyba sport narodowy? 
SA: Tak, jesteśmy bardzo dobrzy w zapa-

sach. W czasie ostatnich igrzysk olimpijskich 
zdobywaliśmy złote medale. Natomiast ja jako 
junior kilka razy walczyłem z zawodnikami  
z twojego kraju. Mieliście bardzo dobrą szko-
łę zapasów. Więc teraz to mój kolejny kontakt  
z Polską...

P: Jeden z powodów mojego przyjazdu do 
Iranu to chęć odwiedzenia miejsc związanych  
z historią, o której mówisz, ale od dawna chcia
łem przeprowadzić z tobą wywiad, bo jesteś 
naukowcem,  który stara się budować mosty 
pomiędzy nowymi odkryciami w psychofarma
kologii a kli niką. Opublikowałeś szereg bardzo 
ciekawych, randomizowanych, podwójnie zaśle
pionych badań, dotyczących psychofarmakolo
gii schizofrenii, depresji a ostatnio autyzmu czy 
ADHD. To co ważne z mojego punktu widzenia, 
to możliwości praktycznego zastosowania. Czy 
mo żesz powiedzieć skąd takie kierunki badań, 
jaka jest twoja filozofia jako badacza?

SA: Moim pierwszym kierunkiem studiów 
była farmacja, którą ukończyłem na uniwer-
sytecie w Teheranie w 1991 roku, potem stu-
diowałem „neuroscience” w Glasgow.  Zajmo-
wałem się głównie układem GABA-ergicznym 
i adenozynowym. Miałem więc bardzo dobrą 
wiedzę farmakologiczną i po powrocie do Iranu, 
zamierzałem zajmować się psychofarmakolo-

gią. Namówiono mnie, żebym zaczął pracować  
w klinice psychiatrycznej tu w Roozbeh.Kiedy po-
wiedziałem, że chcę zorganizować laboratorium 
ze zwierzętami, wszyscy się ze mnie śmiali. Eks-
perymenty na szczurach w szpitalu psychiatrycz-
nym – to niemożliwe! 

P: Co było dalej?
SA: Krok po kroku zacząłem robić bada-

nia kliniczne oparte na „neuroscience”. Pierw-
sze dotyczyło schizofrenii opornej na leczenie.  
W tym czasie lekami z wyboru u takich pacjen-
tów była klozapina i risperidon. Obydwa bardzo 
drogie. Bazując na wiedzy o roli receptorów 
5HT zaprojektowałem badanie dotyczące oceny 
działania haloperidolu w skojarzeniu z tanią i po-
wszechnie dostępną cypraheptadyną. To bada-
nie  przyniosło bardzo ciekawe wyniki. Kilka lat 
później ukazał się artykuł w Archives of General 
Psychiatry noszący chyba tytuł „Czy loksapina  
i cyproheptadyna to lek atypowy dla krajów roz-
wijających się?” – tak naprawdę to była moja 
idea. 

P: Leki atypowe nie okazały się przeło
mem. 

SA: Tak, dlatego zająłem się badaniem 
możliwości potencjalizacji działania leków prze-
ciwpsychotycznych. Myślę, że około 1/3 moich 
badań dotyczy poszukiwania poprawy sku-
teczności poprzez działanie na receptory ade-
nozynowe, glutamatergiczne. Niektóre z tych  
badań są szeroko cytowane. Na przykład dotyczą-
ce celekoksibu. Psychiatrzy w Iranie zaczęli stoso-
wać celekoksib jako potencjalizację u chorych na 
schizofrenię i osiągają dobre wyniki. Oczywiście 
to nie jest moja idea tylko Norberta Müllera  
z Monachium, ale mój zespół przyczynił się do jej 
rozwinięcia.

P:  Teraz jesteś chyba najbardziej cytowa
nym psychiatrą z Iranu? Według danych Go
ogle Scholar masz 3221 cytowań, a twój indeks  
Hirsha wynosi 32 (parametr wykazujący znacze
nie wszystkich prac naukowych danego autora)

SA: Rzeczywiście. Kiedy opublikowałem mój 
pierwszy artykuł w 1999 roku, to był to w ogó-
le drugi lub trzeci artykuł psychiatryczny z Iranu 

rozmowy

Na zdjęciu od lewej: Mohammad-Reza Mohammadi, Mehdi Tehrani-Doost, Tomasz Szafrański, Shahin Akhondzadeh.

Więcej informacji o szafranie 
w poprzednim numerze PSYCHIATRY
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opublikowany w piśmie międzynarodowym.  
Stopniowo psychiatrzy w Iranie przekonali się do 
badań klinicznych. Zachęcam lekarzy w trakcie  
szkolenia podyplomowego do prowadzenia ba-
dań, niektórzy potem kontynuują to.  

P: Nie masz problemu z finansowaniem 
badań?

SA: Nie, i chcę ci coś pokazać. W 2011 
Iran był na 17 miejscu na świecie jeżeli cho-
dzi o liczbę opublikowanych prac naukowo-
badaw czych - to bardzo dobra pozycja. Za nami 
są takie kraje jak Szwecja czy Austria [Polska  
w tym zestawieniu znajduje się na 20 miejscu].
Jedną z moich aktywności w Iranie jest uczenie 
pisania prac naukowych. Czasami robię to też 
za granicą - prowadziłem taki 3 dniowy warsztat  
w Austrii i kiedy pokazałem takie wyniki to wszy-
scy byli zaszokowani.

P: Dlaczego?
SA: W zachodnich mediach jest dużo pro-

pagandy na temat Iranu. Oczywiście część infor-
macji jest prawdziwa, ale jeśli chodzi o naukę,  to 
nie mówi się, że to wygląda naprawdę dobrze. Bo 
rząd stara się finansować badania. Dzięki temu 
mam naprawdę dostateczne pieniądze na bada-
nia, które prowadzę.

P: Wracając do pytania o przełożenie ba
dań z laboratorium do kliniki. 

SA: Dam przykład dotyczący mojej pracy 
nad szafranem. Słyszałeś na pewno o szafranie, 
to znana przyprawa używana w tradycyjnej irań-
skiej kuchni…

P: Oczywiście, że słyszałem (śmiech)
SA: W tradycyjnej medycynie irańskiej 

uważa się, że szafran poprawia nastrój. Badacze  
z Uniwersytetu w Mashhadzie opublikowali 
wyniki ponad 20 badań na modelach zwierzę-
cych dotyczących różnych aspektów działania 
szafranu, także działania przeciwdepresyjnego.  
Zatem mieliśmy z jednej strony dane pochodzą-
ce z medycyny tradycyjnej, z drugiej dobre prace  
z badań podstawowych. Przeprowadziliśmy 
około dziesięciu badań klinicznych dotyczących 
szafranu, w różnych populacjach, różnych zabu-
rzeniach. Po tych badaniach kilka firm farmaceu-
tycznych z Austrii, Francji, Niemiec zaczęło wpro-
wadzać na rynek szafran jako suplement diety  
o działaniu przeciwdepresyjnym. Zaczęły poja-
wiać się kolejne metaanalizy dotyczące przeciw-
depresyjnego działania szafranu.

P: To prawda, jedyne randomizowane, po
dwójnie zaślepione badania szafranu w dep resji 
to badania przeprowadzone w Iranie pod Two
im kierunkiem.

SA: Tak, także badania dotyczące ch.Al-
zheimera. Ale chcę powiedzieć, że to jest 
właśnie przykład na przejście od badań pod-
stawowych do kliniki, potwierdzenie przeciw-
depresyjnego działania szafranu. Jedna z firm 
farmaceutycznych w Iranie wprowadziła sza-
fran jako środek przeciwdepresyjny i jako śro-
dek pro-kognitywny w łagodnej/umiarkowa-
nej ch.Alz heimera. Jeden preparat nazywa się  
Saffra-mood („szafran-nastrój”) zaś drugi Saffra-
-teen („szafran-młodość”) (śmiech)

P: Można powiedzieć, że jesteś jednym  
z pionierów Evidence Based Herbal Medicine 

– medycyny leków roślinnych opartej na dowo
dach.  Jak do tego doszło?

SA: W 1999 roku zostałem szefem Institute 
of Medicinal Plants [Roślin Leczniczych]. Zmie-
niłem kierunek badań tego instytutu właśnie 
w stronę weryfikowania zastosowania leków 
ziołowych w neurologii i psychiatrii. Nie które  
z naszych badań przyniosły wyniki negatywne 
- tak było w przypadku lawendy czy gingko bilo-
ba. Pozytywne dotyczyły szafranu, a także, acz  
w mniejszym stopniu męczennicy (passiflora). 
Kiedy po 5 latach stamtąd odchodziłem, ten In-
stytut był na 1 miejscu jeśli chodzi o instytuty 
badawcze w Iranie. 

P: A co będzie dalej z szafranem? Czy my
ślisz, że przyszłość to ekstrahowanie aktywnych 
składowych safranalu, krocetyny?

SA:  Nie wiem. Duże firmy farmaceutyczne 
nie są zainteresowane rozwojem takich leków. 
Obecnie używany jest szafran w tabletkach lub 
kapsułach. Na przykład we Francji jedna z firm 
sprzedaje 30 tabletek preparatu z szafranem za 
ponad 30 euro. Są preparaty w innych krajach  
w Europie, np. w Niemczech, Austrii.

P: Skąd pochodzi szafran używany do pro
dukcji?

SA: 90% światowej produkcji szafranu po-
chodzi z Iranu. Jest miedzy innymi eksportowa-
ny do Hiszpanii, tam się go przepakowuje, ale to 
przeważnie szafran z Iranu. 

P: Porozmawiajmy o recepcji twoich badań 
na świecie. Publikujesz w dobrych pismach, ale 
mam wrażenie, że czasami jest tak, że to co wy
maga replikacji, rozwinięcia nie jest podejmo
wane przez inne ośrodki.

SA: - Masz rację. Moje wytłumaczenie jest 
takie, że cześć z tych proponowanych przez mnie 
rozwiązań to nie są rozwiązania interesujące  
z punktu widzenia dużych firm farmaceutycznych. 
Tak było przecież z cypraheptadyną. Ta kombina-
cja była tanią alternatywą dla leków oryginal-
nych. Ale jest też tak, że moje badania znajdują 
podatny grunt. Na przykład mój uczeń pracujący  
w Australii powiedział, że psychiatrzy używają 
tam allopurinolu u chorych na schizofrenię, któ-
rzy nie odpowiadają na leczenie. To opiera się 
na moich badaniach. Te akurat były replikowane  
w USA i Anglii. No ale to nie jest lukratywny lek, 
więc nie ma mechanizmu, który by takie rozwią-
zanie promował. Poza tym  mamy cały czas do 
czynienia z sytuacją w nauce, że badanie, które 
nie jest z USA lub UK łatwo zignorować. 

P: Trudniej też opublikować?
SA: Jeden z moich kolegów z Turcji wysłał 

pracę do amerykańskiego pisma. Została odrzuco-
na. Kiedy po roku przeniósł się do Stanów i wysłał 
tą samą pracę z inną afiliacją została przyjęta bez 
problemów. Świat nauki nie działa do końca fair...

P: Czy dużo podróżujesz?
SA: Nie lubię dużo podróżować, corocznie 

jadę na konferencję Royal College of Psychia-
try i na konferencję psychofarmakologów do 
Londynu. Zwykle to wszystko. Jeśli chcesz robić 
badania, to lepiej nie być bardzo rozpoznawa-
nym – dzięki temu masz więcej czasu na naukę 
(śmiech). Ja naprawdę pracuje cały dzień, a po-
dróżowanie przez kilka tygodni w roku to strata 

czasu. 
P: Chciałbym zapytać, jak widzisz przyszłość 

psychofarmakologii. Zacznijmy od schizofrenii. 
Czy nie masz wrażenia, że od 3040 lat stoimy  
w miejscu?

SA: Ja nazywam to fazą plateau. Rzeczywi-
ście nie było istotnego postępu od czasu wpro-
wadzenia klozapiny. Niestety, moim zdaniem ten 
postęp nie nastąpi w ciągu kolejnej dekady, może 
nawet dwóch. Istnieje zbyt wielka luka w wiedzy 
na poziomie badań podstawo wych. Co gorsza, 
obecnie nie ma praktycznie firm farmaceutycz-
nych inwestujących w badania podstawowe. 

P: Czyli koncentrują się raczej na kolejnych 
lekach „metoo”, a nie na inowacjach?

SA: Tak, przez to sytuacja badań podstawo-
wych w wielu europejskich krajach jest zła. Nie 
ma dobrych pieniędzy i nie ma dobrych badań. 
Niewiele lepiej w Kanadzie i USA. Na konferencji, 
o której wspominałem, pięć lat temu było 5000 
psychofarmakologów, w tym roku 500. Dlaczego? 
Bo nie ma pieniędzy. Więc obawiam się, że na ra-
zie nie będzie postępu w klinice. 

P: Czy widzisz jakąś nadzieję? Jakieś  
kie runki? Na przykład badania dotyczące oksy
tocyny?

SA: Owszem jest trochę nadziei związanych 
z działaniem oksytocyny, głównie w autyzmie,  
ale to chyba nie będzie przełom. 

P: Twoje badania nie wykazały oczekiwa
nego wpływu oksytocyny na objawy negatywne  
w schizofrenii.

SA: Niestety nie.
P: Chyba trochę lepsza jest sytuacja jeśli 

chodzi o psychofarmakologię depresji?
SA: Tak, ostatnio opublikowano bardzo do-

bre badania dotyczące ketaminy. 
P: Podobne głosy słyszałem od kolegów 

stosujących ketaminę w Instytucie Psychiatrii  
w Warszawie. Badałeś również efekty skopola
miny. Jest łatwiejsza do zastosowania?

SA: Problem polega na tym, że potrzebny 
jest hydrobromek skopolaminy, bo ten preparat 
przekracza barierę krew-mózg. Inne preparaty 
skopolaminy działają tylko obwodowo. Jednak 
tylko kilka firm na świecie produkuje hydrobro-
mek..  

P: A jak perspektywy postępu badań  
w ADHD i autyzmie?

SA: Cały czas jest tak niewiele badań w po-
pulacji dzieci i młodzieży, że cokolwiek tu zrobisz 
to zwykle jest nowe. Mamy bardzo ciekawe wyni-
ki dotyczące zastosowania memantyny i celekok-
sibu w autyzmie. 

P: A psychoneuroimmunologia?
SA: Tą drogą już idziemy. Przykładem jest 

właśnie celekoksib. Wykazano, że zastosowany 
przed EW zmniejszał nasilenie zaburzeń funk-
cji poznawczych. Badamy wpływ aspiryny na 
zmniejszanie zaburzeń erekcji podczas leczenia 
litem. Jest wiele przykładów. 

P: Bardzo dziękuję za rozmowę, to było 
niezwykle interesujące, mam nadzieję, że znaj
dziesz jednak kiedyś czas na podróż do Polski. 

SA: Dziękuję za zaproszenie, nie wyklu czam 
tego. 

W Roozbeh Psychiatric Hospital w Teheranie, 4 lutego 2013 roku 
rozmawiał Tomasz Szafrański.
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„Dziwaczne obiekty”  
w twórczości Basi Bańdy (1)

- Cezary Żechowski

Praca marzenia sennego, opisana przez Zygmunta Freuda, przypomi-
na technikę kolażu. Relacje obowiązujące w świecie rzeczywistym mogą być 
odwrócone, znaczenia zmienione, a cechy wielu obiektów mogą pojawić się 
w jednym. To ostatnie zjawisko Freud nazwał kondensacją, albo zagęszcze-
niem. Procesy nieświadome dekonstruują nasze percepcje i wspomnienia, 
tak, że we śnie jawią się one jako nowe, odmienione, baśniowe, czasem 
odrażające i  budzące strach  jak w koszmarach, kiedy indziej ekscytujące  
i gratyfikujące  jak w snach o ekstazie. Procesy kondensacji i przemieszcze-
nia prowadzą do powstawania zjawisk skupiających cechy wielu obiektów, 
dających różne możliwości interpretacji i odnajdywania splątanych, ukrytych 
znaczeń.  Takie formy nazwał Freud formacjami mieszanymi. „Senna forma-
cja mieszana – pisał – może zostać powołana do życia na różne sposoby. Jeśli 
ma ona zostać utworzona bez względu na wartości artystyczne, uwzględnio-
ne zostaną cechy tylko jednej rzeczy, przedstawieniu zaś temu towarzyszy 
wiedza o tym, że odnosi się również do drugiego przedmiotu. Przy bardziej 
starannej technice dokonuje się połączenia cech jednego i drugiego przed-
miotu w nowym obrazie, zręcznie wykorzystując przy tym dane na przykład 
w rzeczywistości podobieństwo obu obiektów. Może z tego wyjść nowy twór 
całkiem absurdalny, czy wręcz może się ona jawić jako coś całkiem fanta-
stycznego (…) (2). 

Badaniom snów towarzyszyć będzie zatem chęć zrozumienia, co ozna-
cza ten dziwny świat, w którym „zając celuje do myśliwego” lub ”samotny  
wędrowiec podróżuje unosząc się ponad konarami drzew”. Te nieświadome 
„dekonstrukcje” i „konstrukcje”,  których wyrazem jest marzenie senne po-
kazują istnienie jakiegoś innego umysłu, innej logiki,  która rządzi się własny-
mi prawami, która zaskakuje „logikę dnia codziennego” i która wytrąca nas  
z kolein i schematów funkcjonowania, do których przywykliśmy.
Przyglądając się pracom Basi Bańdy trudno jest oprzeć się wrażeniu, że 
stanowią one zapis podobny do tego, który psychoanaliza identyfikuje  
w pracy snu. Kolaże Bańdy zaludniają dziesiątki fantastycznych obiektów – 
myszo-roślin, rybo-łasico-gałęzi, człeko-sów, małpo-owadów, sępo-ludzi. Te 
nowe, hybrydalne, skondensowane obiekty  nie są jednak zwykłym zlepkiem 
cech, zawsze posiadają wewnętrzną integralność, chciałoby się powiedzieć 
tożsamość. Obiekty Bańdy żyją, cierpią, hipnotyzują wzrokiem, choć zawsze 
jest to spojrzenie dwoiste ludzkie i nie-ludzkie, obojętne i pełne wyrazu, zna-
czące i puste. Tym patrzącym istotom, których cierpienia możemy domyślać 
się z krwawiących ran, amputowanych kończyn, wydłubywanych fragmen-
tów ciała, towarzyszy zarazem jakaś obojętność, zgoda na nieuchronność  
cierpienia i cisza. Dziwne obiekty z prac Basi Bańdy nigdy nie są samotne. 

Pozostają w relacjach z innymi,  drobnymi obiektami takimi jak  kwiaty, 
ptaki, ćmy, motyle, myszy czy np. lisy. Te drobne obiekty wgryzające się w 
ciało, chyłkiem wylizujące strumyczki krwi lub spijające ją z ran, są prawie 
tak samo obojętne jak obiekty centralne. Wreszcie pojawiają się  postacie 
ludzkie, anonimowe, z zakrytą bądź pustą twarzą, czasem zredukowane do 
fragmentów zwierzęcia. Postaci te  toczą się, przylegają, spacerują, wrastają 
w ciała polimorficznych istot. Całość kolaży, barwna jak świat natury, jest 
jednocześnie podobnie okrutna, obojętna i piękna. 

Istoty polimorficzne Bańdy mają jeszcze inne cechy świadczące  
o ich archaicznym rodowodzie. Poza tym, że są efektem kondensacji  
i przemieszczenia, to zachowują pierwotną siłę wyrazu. Jest w nich ja-
kaś magiczna moc  oddziaływania. Zwierzęta Bańdy ściągają i przykuwają  
wzrok, absorbują, narzucają się, nie pozwalają łatwo oderwać się i odejść.  
To oddziaływanie obrazu przypomina motywy, znane z najstarszych wize-
runków pozostawionych przez ludzi  - wizerunków transformacji człowieka  
w zwierzę. Ślady tej transformacji można odkryć w zredukowanych posta-
ciach ludzkich, pozbawionych twarzy, z amputowanymi fragmentami ciała  
i pojawiającymi się obok człeko-zwierzęcymi istotami polimorficznymi. Nie 
trudno domyślić się, że to właśnie z tych amputowanych członków, kończyn, 
głów, piersi czy fallusów powstały nowe istoty, zasiedlające kolaże i obra-
zy Bańdy. Hienopierś, tygrysofallus czy człeko-niedźwiedzio-robak są tymi 
transformacjami, które prowadzą od rozczłonkowania i symbolicznej kastra-
cji, do wytworzenia się nowych totemicznych istot. Totemiczne zwierzęta, 
symbolizują łączność człowieka z innymi istotami żywymi, dają moce  włada-
nia ich siłą i właściwościami, ale też podążając tropem psychoanalitycznym 
to symbole potencji, agresji i kreacji -  męskiej  (fallus) i kobiecej (pierś).

Andrzej Szyjewski w następujący sposób opisuje związki człowieka 
i zwierzęcia w totemizmie. „Zwierzę obecne jest w archetypowych struk-
turach umysłu dzięki okresowi zbieracko-łowieckiemu. Zatem widok czy 
symbol zwierzęcy wyzwala w nas pewne określone emocje czy zachowania.  
Wg van der Leewa zwierzęta należą do świata ludzkiego. Człowiek kultu-
ry tradycyjnej jest całkowicie wtopiony w swoje środowisko, widząc w nim 
nieustanny proces przemian i  drgań mocy mana. Idealnym nośnikiem takiej 
mocy jest zwierzę, które z jednej strony odróżnia się od człowieka jest potęż-
ne i nieludzkie. (…) Pogrążenie się w istocie mocy potężniejszej od człowie-
ka, ale mimo to takiej, którą ma on sobie podporządkować, stanowi wedle 
van der Leewa istotę totemizmu.” (3)

wrażenia

Katedra Psychologii Klinicznej, Instytutu Psychologii, 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
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Wydaje się zatem, że Basia Bańda w swojej 
twórczości eksploruje bardzo archaiczne regio-
ny ludzkiej nieświadomości. W jej pracach po-
jawiają się pierwotne transformacje człowieka  
w świat ożywiony, czego wynikiem jest pojawie-
nie się „zwierzęcia totemicznego”. To ostatnie 
rozpoznawalne jest nie tylko przez siłę oddzia-
ływania i fantastyczny, wyróżniający się wygląd, 
ale też przez liczne rany i rozlewającą się krew. 
Szereg obrazów Bańdy wydaje się wręcz przed-
stawiać ucztę totemiczną, gdzie w skropionej 
krwią świętej przestrzeni, pożerane jest zwie-
rzę-totem przez grupę (myszy, owady, dzięcioły  
i inne drobne zwierzęta). Obrazy te odwołują się 
do bardzo archaicznych, pierwotnych form relacji 

i uwewnętrznienia, magii, rytuału i praktyk kani-
balistycznych, w których partycypuje pierwotny 
świat człowieka i zwierząt. 

Oparte na motywach baśni i snów prace 
Bańdy można interpretować zatem jako zapis  ja-
kiejś zamierzchłej przeszłości człowieka zarówno 
indywidualnej, jak i zbiorowej. W tym sensie ła-
two zrozumieć podobieństwo dostrzegalne   po-
między wizerunkami zwierząt i polimorficznych 
istot, a wizerunkami odnajdywanymi w grotach 
i siedliskach człowieka paleolitu. Zgromadzone 
zwierzęta przemieszczające się w różnych kie-
runkach, drobiazgowe detale, pofragmento-
wane, niedokończone korpusy, rozmyte plamy, 
płaskie szaro-brązowe tło, brak perspektywy  

i głębi dopełniają ten obraz plejstoceńskiej este-
tyki, którą jak pokazuje to w swych pracach np. 
Ellen Dissenayake jesteśmy skłonni przywoływać 
jako kanon estetyczny porządkujący nasze per-
cepcje. Badacz kultur paleolitycznych Jean Clot-
tes wyraził to w następujący sposób:
„Myślę, że tradycyjni ludzie, ludzie z paleoli-
tu prawdopodobnie mieli dwa koncepty, któ-
re odmieniły nasz wizerunek świata. To kon-
cepcja płynności i koncepcja przenikalności. 
Płynność oznacza, że kategorie, które posia-
damy - mężczyzna, kobieta, koń, drzewo itp. 
- mogą się przemieniać. Drzewo może mówić 
mężczyzna może przemienić się w zwierzę.  
I w pewnych okolicznościach na odwrót.  

Żongler, kolaż - recykling, 40x40, 2012
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Koncepcja przenikalności oznacza, że nie ma  
barier pomiędzy światem, w którym znajdujemy  
się i światem duchów. Ściana może do nas prze-
mówić, albo nas przyjąć, albo nas odrzucić. Sza-
man może przenieść swojego ducha do świata 
nadprzyrodzonego lub może doświadczać nawie-
dzania przez duchy. Jeśli połączyć ze sobą te dwa 
koncepty zdacie sobie sprawę jak odmienne mu-
siało być życie tamtych ludzi od życia jakie pro-
wadzimy my.” (4)

Płynność i przenikalność. Wydaje się, że 
obie kategorie myślenia człowieka archaicznego 
opisane przez J. Clottes’a sytuują się nie tak da-
leko od koncepcji kondensacji i przemieszczenia 
opisanych przez Z. Freuda. Obie charakteryzują 

dobrze  obrazowy język snu i tzw. pierwotnych 
procesów psychicznych. Płynność, przenikalność  
i sen, przeszłość gatunku i indywidualna prze-
szłość człowieka, bolesne rozłączenia i szukanie 
ponownego scalenia – to tematy, nad którymi 
zastanawiać się można kontemplując dziwacz-
ne istoty Basi Bańdy, zabierającej widza w odle-
głe czasy paleolitu lub wczesnego dzieciństwa,  
w czasy utraty pierwotnej jedności z naturą oraz 
tworzenia się symboli, rytuałów, baśni i mitów.

 Przypisy:
1. Tekst powstał zainspirowany wystawą „Supeł” B. Bańdy i M. 
Jankowskiego w galerii „Format” w Warszawie prowadzonej 
przez Leszka Czajkę i Iwonę Terlikowską - kuratorka A. Żechowska. 
2. Z.   Freud – Objaśnianie marzeń sennych, Wydawnictwo KR, 
Warszawa, 1996, s. 280.
3. A. Szyjewski – Etnologia religii, Zakład Wydawniczy „NOMOS”, 
Kraków, 2008, s.118-119.
4. J. Clottes – wypowiedź w filmie reż. W. Herzog – Jaskinia zapom-
nianych snów, 2010.

Siłacz, kolaż - recykling, 40x40, 2012
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Symbioza, kolaż - recykling, 40x40, 2012

Dyrygent, kolaż - recykling, 40x40, 2012

Związani, kolaż - recykling, 40x40, 2012

Karatekonin, kolaż - recykling, 40x40, 2012
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SUPER-WIZJA

Zachęcony przez Redaktora Przełożonego 
Psychiatry – postanowiłem zmierzyć się z tema-
tem, o którym często rozmawiamy nieoficjalnie 
i nieraz z emocjami. Czym się różni neurolog od 
psychiatry, a w czym jest podobny. 
Bo obaj leczą mózg(?), obaj stosują podobne leki, 
a kiedyś to była w zasadzie jedna specjalizacja? 
Jestem w tej szczególnej sytuacji, że miałem być 
psychiatrą, ogromnie dużo z tego, czego uży-
wam w mojej praktyce epileptologicznej nauczyli 
mnie… psychiatrzy, a i towarzysko moje życie jest 
chyba bardziej związane z psychiatrią.

Wspólne korzenie?

Wspólne korzenie neurologii i psychiatrii 
to czasy  nowoczesnego rozwoju obu dyscyplin. 
Jeszcze w połowie dwudziestego wieku niemiecki 
neurolog musiał posiąść specjalizację z psychiatrii  
i vice-versa. Tamte czasy to dość ścisłe przeni-
kanie się obu specjalności, co w pewien sposób 
było korzystne dla rozwoju ogólnej wiedzy medy-
cznej. Zatem psychiatra leczył padaczkę a neuro-
log melancholię. Nie umiem dokładnie ocenić, co  
w psychiatrii zmieniło się w ciągu ostatnich 100 
lat w sposób radykalny. Dla neurologii był to czas 
przełomowy i bardzo ją zmienił.

Neurolog to brzmi dumnie

Nowoczesna medycyna specjalizuje się wy-
bitnie szybko, co znacznie wyprzedza działania 
organizacyjne. Mam silne przekonanie, że sposób 
kształcenia lekarzy jest niedostosowany do czasu 
i okoliczności. Rozwój techniki, badań moleku-
larnych i genetycznych utrudnia, a może nawet 
uniemożliwia dobre zajęcie się wszystkimi dzia-
łami neurologii naraz. Mam jednak nadzieję, że 
wkrótce na pytanie, jaki stosunek do psychiatry 
ma neurolog, trzeba będzie odpowiedzieć: ale 
jaki neurolog? 

Tytuł neurolog brzmi dumnie, ale brzmi też 
archa icznie. Mam nadzieję dożyć czasów gdy 
współczesną „neurologią” będą się zajmowały 
specjalistyczne ośrodki epileptologii, zaburzeń 
naczyniowych, chorób pozapiramidowych, zabu-

rzeń otępiennych i innych specjalistycznych dzie-
dzin. A „neurolog” będzie wstępem do prawdzi-
wej specjalizacji. 

Psychiatria jest specjalnością bardziej ho-
mogenną i zintegrowaną, mniej rozbudowaną 
diagnostycznie. Psychiatra zajmuje się – prze-
ciwnie do neurologa – nie setką chorób a kilko-
ma. Mam wrażenie, że jest to czynnik bardziej 
integrujący całą specjalność, co przekłada się 
na bardziej wspólny głos psychiatrów w różnych 
sprawach, jak też na sprawniejsze nauczanie  
i organizację pracy. 

Gdzie neurolog potrzebuje psychiatry a psychia
tra neurologa?

Tak jak „starzy dobrzy” neurolodzy dziecię-
cy wyróżniali w neurologii dziecięcej „padaczkę”, 
„paraliż” i „głupotę” i tak jak w potocznych roz-
mowach z psychiatrami pytanymi o pomoc pada 
pytanie – „zwariował, ma depresję czy nerwicę?”, 
tak można by istotnie na tych „tradycyjnych” 
kanonach obu specjalności zbudować – w myśl 
teorii zbiorów – pewne zbieżne i rozbieżne inte-
resy psychiatry i neurologa. Neurologia – pozwolę 
sobie dla uproszczenia podzielić ją nieco nonsza-
lancko – może składać się z:
- wielu ciekawych chorób zwyrodnieniowych  
i zanikowych; pacjentów jest mało, oczywiście 
neurolodzy będą twierdzić inaczej,
- chorób naczyń powodujących objawy neurolo-
giczne, którymi z niewiadomych przyczyn zajmu-
ją się nie specjaliści od naczyń a neurolodzy,
- kilku chorób częstszych jak SM, choroba  
Parkinsona, choroba Alzheimera - które można 
by uznać za „prawdziwie neurologiczne”,
- chorób nerwowo-mięśniowych – tu pacjentów 
jest tylu, że czołowa Warszawska Klinika WUM 
mogłaby chyba zająć się nimi wszystkimi…?,
- padaczek, która przeciwnie do powyższych jest 
czymś przeciwnym do „zaniku”, „zwyrodnienia”  
i jest zdecydowanie za trudna dla popularnego 
neurologa (wymaga odrębnej specjalizacji,  
bo to znowu cała gama chorób…).

Wszystkie te choroby czy grupy schorzeń 
mogą przebiegać z zaburzeniami zachowania, na-

stroju, napędu itp., co może być spowodowane 
tą chorobą neurologiczną, ale może być też wyni-
kiem reakcji na chorobę lub w ogóle chorobą nie-
zależną, bo chory na SM może rozwinąć psychozę, 
której nie wywołała demielinizacja (?). Psychiatra 
bywa zatem potrzebny.

Psychiatria może być podzielona – tu jeszcze 
bardziej proszę wybaczyć moje powierzchowne 
widzenie świata i jego skomplikowanych proble-
mów – na:
- prawdziwe „wariactwo”, a więc schizofrenię  
i podobne jej choroby o egzotycznych nazwach,
- chorobę „CHAD”, o której pewien wysoki ofi-
cjel koncernu farmaceutycznego wyraził się jako  
o „stworzonej dla zysku”, ale ja nie do końca  
w to wierzę,
- depresję „prawdziwą” i „małą”, co jest popu-
larnym tematem nie tylko dla psychiatrów, ale 
mediów, psychologów, i wielu innych,
- zaburzenia nerwicowe, lękowe i konwersyjne – 
o tym zaraz niżej parę zdań,
- zespoły otępienne – leczone przez jednych  
i drugich.

Jest zatem kilka obszarów wspólnych takich 
jak tiki, wspomniane wyżej otępienia (choć tu jest 
ta sama wiedza i to samo postępowanie), zabu-
rzenia i opóźnienie rozwoju psychoruchowego. 
No i właśnie: okazuje się, że wspólne prace neu-
rologa i psychiatry mogą być równie „nakładają-
ce się” co np. neurologa i urologa, czy psychiatry  
i laryngologa.  Czy zatem dość powszechny mit o 
tym, że leczymy to samo, z różnych pozycji, „oni 
nic nie wiedzą, a my za to niewiele możemy zro-
bić” itp. wytrzymuje próbę czasu?!? Moim zda-
niem – nie. 

Podobieństwa i różnice

Nie mam zatem chyba żadnych szczególnych 
przemyśleń na temat podobieństw i różnic mię-
dzy psychiatrą i neurologiem, bo to nie są dwa 
zależne od siebie byty. 

To dwóch odrębnych lekarzy uprawiających 
swoje dwie zupełnie inne dziedziny które będą się 

Kto lepiej rozumie Centralę i czy naprawdę 
warto się porównywać - Piotr Zwoliński
Motto: zasłyszane w gabinecie psychiatrycznym w XIX wieku 
– „na szczęście to tylko schizofrenia a nie epilepsja…!”
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od siebie – chyba – coraz bardziej oddalać. 
Mogę na koniec pokusić się o subiektywny opis 
niektórych cech charakterystycznych obydwu 
specjalności.

Psychiatra:
- nie nosi fartucha,
- robi mało badań dodatkowych, a jak już robi  
to zwykle sporo niepotrzebnych,
- musi poświęcić dużo czasu na wizytę,
- rozpoznanie bazuje na opisie różnych dzi-
wactw, a niewielu rzeczy obiektywnych, ale  
o dziwo jest duża zbieżność i zgodność między 
kolegami psychiatram,
- leczenie jest chyba coraz lepsze, ale nadal 
trudne do zrozumienia (dlaczego ten lek  
a nie inny?).

Neurolog:
- nosi fartuch (chociaż to głupota),
- bazuje na badaniach dodatkowych, czasem 
zleca ich tyle, że nie umie ich ocenić,
- na wizytę poświęca za mało czasu i w dodatku 
jeszcze zamiast skupić się na czymś innym, 
wykonuje „całe badanie neurologiczne”  
z młoteczkiem i innymi akcesoriami,
- rozpoznanie jest coraz bardziej skompli-
kowane, coraz trudniejsze do wymówienia 
(genetyka), a ilość chorób podwaja się co kilka 
lat, neurolog udaje że to śledzi,
- jak się znajdzie pasjonat – co szczęśliwie jest 
coraz częstsze mimo oporów PTN&NFZ itp. – to 
się „fokusuje” na jednej chorobie i naraża na 
drwiny kolegów N-klasyków…

A już zupełnie w finale wyrażę ubolewanie, 
że tak wspaniała tradycja jak tzw. „obiady czwart-
kowe” skupiające najznamienitszych neurologów 
i psychiatrów warszawskich w niezapomnianej 
restauracji „Baryłka” na Mariensztacie zatarła 
się gdzieś i zniknęła. Ale może ten tekst, będzie 
jakąś animacją, tego co niekoniecznie już nigdy 
„ne wrati”…?

Prolaktyna, Martini 
i napady paniki
- tomasz szafrański

Nasz niesystematyczny przegląd piśmiennictwa na temat zdrowia psychicznego nurkujących 
zaczniemy od opisu zespołu neuropsychiatrycznego wywołanego wysokim ciśnienieniem (HPNS). 
Każde 10 m zanurzenia w morzu powoduje wzrost cisnienia o około 1 atmosferę (0.1 MPa). 
Ośrodkowy układ nerwowy jest oczywiście bardzo czuły na wzrost ciśnienia. Zespoły HPNS 
pojawiają się zwykle od głębokości 120 m. Pierwszymi objawami może być drżenie kończyn, 
nudności, umiarkowane zaburzenia koordynacji psychoruchowej oraz funkcji poznawczych. 
Wymioty, wzmożenie odruchów, mioklonie, zaburzenia jakościowe i ilościowe świadomości, 
uogólnione i ogniskowe napady padaczkowe pojawiają się w ciężkim stadium nasielnia zespołu.  
W badaniach elektrofizjologicznych wykazano zmniejszenie aktywności fal alfa i beta, zaś wzrost 
fal wolnych w EEG oraz zmiany dotyczące potencjałów wywołanych (słuchowych, wzrokowych  
i somatosensorycznych) odpowiadające generalnie zwolnieniu przewodnictwa nerwowego.(6)

Nurkowanie to nie tylko ciśnienie, to także azot. Istnieje podobno „Prawo Martini”, które 
mówi, że poczynając od 20 metrów poniżej lustra wody, zejście o każde 10 metrów głębiej 
odpowiada wypiciu lampki Martini. Sugerowane podobieństwo pomiędzy narkozą azotową  
a wpływem alkoholu mogłoby sugerować podobną etiologię. W Port Villa, na wyspie Vanuatu 
na Pacyfiku przeprowadzono dwa eksperymenty. W jednym z nich porównano doświadczonych 
i początkujących nurków, który różnili się również instesywnością picia alkoholu. Stwierdzono, że 
zanurzenie do głębokości 40-45m wywołuje zaburzenia zachowania i funkcji poznawczych, ale dla 
ich nasilenia doświadczenie w nurkowaniu ani historia picia alkoholu nie miały znaczenia. Z kolei  
w drugim eksperymencie stwierdzono, że ci którzy silniej reagowali na alkohol, również reagowali 
silniej na narkozę azotową (4). Redakcja „Psychiatry” z przyjemnością obejmie patronatem medial-
nym podobne badania. Jako lokalizację proponujemy Wyspę Wielkanocną.  

Skłonność do sięgania po narkotyki przez społeczność osób nurkujących rekreacyjnie była 
przedmiotem badania przeprowadzonego w Wielkiej Brytanii. 479 nurkujących (w tym 1/3 kobiet) 
odpowiedziało na anonimowy kwestionariusz dystrybuowany w klubach, szkołach nurkowania  
i na konferencjach poświęconych nurkowaniu. 22% przyznało, ze przynajmniej raz użyło substancji 
psychoaktywnych (benzodiazepiny, amfetamina, kokaina, ekstazy, LSD, THC, heroina lub „grzybki”) 
od momentu kiedy zaczęli się uczyć nurkować. Używanie w ciągu ostatniego miesiąca potwierdziło 
3% ankietowanych. Używanie substancji było związane z większym deklarowanym nasileniem ob-
jawów depresji i lęku.(2)

Nurkowanie ze sprzętem (scuba diving) jest uważane za sport o podwyższonym ryzyku.  
W USA poza wzrastającą liczbą przypadków choroby dekompresyjnej, szacuje się, że rocznie zdar-
za się od 3-9 zgonów na 100.000 nurków. Wydaje się, że istotną przyczyną tych wypadków jest 
wystąpienie napadu paniki na dużej głębokości. Zatem grupą ryzyka będą  nurkujący z wyższym 
poziomiem lęku.(5) 
Ciekawe wyniki przyniosło porównanie dwóch grup nurków z różnymi strategiami radzenia sobie 
ze stresem. Okazało się, że prolaktyna była markerem istotnie podwyższonym w grupie osób do-
brze kontrolujących stres. Wzrost poziomu prolaktyny odzwierciedlał stan fizycznej i psychicznej 
aktywacji. W obliczu sytuacji stresowej osoby z większym poziomem lęku i większą tendencją do 
wykazywania strategii ucieczkowych wykazywały wyraźne niższe wartości prolaktyny. W przypadku 
adrenaliny i noradrenaliny nie stwierdzono takich różnic pomiędzy grupami.(1)

Wydaje się, że nurkowanie wiąże się z dobrą samooceną. Codzienna ocena stanu psychicz-
nego podczas udanej próby bicia rekordu świata w nurkowaniu nie wykazała śladów dezintegracji 
psychologicznej w ciągu 10 - dniowego okresu zanurzenia u bijącego rekord. Wprawdzie znużenie 
narastało, ale samoocena pozostawała cały czas na wysokim poziomie. (3)

Piśmiennictwo
1. Anegg U, Dietmaier G, Maier A, Tomaselli F, Gabor S, Kallus KW, Smolle-Jüttner FM. Stress-induced hormonal and mood 
responses in scuba divers: a field study. Life Sci. 2002; 70(23):2721-34.
2. Dowse MS, Shaw S, Cridge C, Smerdon G, The use of drugs by UK recreational divers: illicit drugs. Diving Hyperb Med 2011; 
41(1):9-15. 
3. Herbert EJ, Potgieter JR Mood states during a successful world record underwater diving attempt. Percept Mot Skills 2005; 
101(3):862-8.
4. Hobbs M, Subjective and behavioural responses to nitrogen narcosis and alcohol. Undersea Hyperb Med 2008; 35(3):175-84.
5. Morgan WP, Anxiety and panic in recreational scuba divers. Sports Med 1995; 20(6):398-421.
6. Talpalar AE High pressure neurological syndrome. Rev Neurol 2007; 45(10):631-6.

cicer cum Caule
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Historia nurkowania jest bardzo długa. 
Trudno jednak jest określić kiedy człowiek zanu-
rzył się pod wodę po raz pierwszy. Za najstarszy 
dokument traktujący o zejściu człowieka pod 
wodę uważa się asyryjską płaskorzeźbę z 885 
roku p.n.e. przedstawiającą mężczyznę uzbrojo-
nego w coś podobnego do kuszy i oddychającego 
z czegoś, co dziś nazwalibyśmy butlą nurkową. 
W 332 r.p.n.e. grecki filozof Arystoteles opisy-
wał dzwon nurkowy używany przez Aleksandra 
Wielkiego w czasie oblężenia Tyru. Pierwsze 
próby zbudowania aparatu do oddychania pod 
wodą zmierzały w stronę wykorzystania worków  
z powietrzem. Wszystkie one kończyły się jednak 
niepowodzeniem z powodu bardzo szybkiego 
wypełniania się worków wydychanym przez czło-
wieka dwutlenkiem węgla. Autorem pierwszego 
projektu samodzielnego systemu oddychania 
pod wodą był Leonardo Da Vinci w 1500 r. Jego 
rysunki pojawiły się w Codex Atlaticus. Da Vinci 
zaprojektował zintegrowany system oddycha-
nia oraz kontroli pływalności, a wkrótce później 
pierwszy nurkowy kombinezon. Nie ma jednak 
dowodów na to, że te projekty zostały kiedykol-
wiek zrealizowane. Dalszy rozwój to historia kom-
binezonu nurkowego, hełmu oraz sposobów do-
starczania powietrza dla nurka. Pominę ją, choć 
jest fascynująca, aby dojść do etapu  swobod-
nego nurkowania ze sprzętem umożliwiającym 
oddychanie pod wodą („scuba diving”). W roku 
1925 pojawił się aparat zbudowany przez Yves’a 
Le Prieur’a, w którym po raz pierwszy zastosowa-
no (podobne do dzisiaj stosowanych) butle łado-
wane powietrzem do ciśnienia 150 atmosfer. Nu-
rek nareszcie stał się całkowicie niezależnym od 
zasilania z powierzchni i mógł pływać. Wysokie 
wydatki całego systemu, w którym marnowało 
się większą część czynnika oddechowego ogra-
niczały jednak dość znacznie czas pobytu pod 
wodą. Najwspanialszym jednak wynalazkiem, 
który umożliwił człowiekowi swobodne porusza-

wrażenia
Głosy z głębin, czyli najlepszy 
odpoczynek dla psychiatry
- Dorota Kukulska 

nie się pod wodą było skonstruowanie automa-
tu oddechowego w 1942 roku przez porucznika 
marynarki Jacquesa Yves Cousteau wraz z inży-
nierem Mauricem Gagnan. W swoim patencie 
wykorzystali oni reduktor powietrza stosowany 
w popularnych w tamtych czasach samochodach 
z generatorem gazowym. Ich „aqualung” łączył w 
sobie cechy automatycznego regulatora aparatu 
Rouquayrola i Denayrouse’a oraz zaopatrzonego  
w wysokociśnieniowe zbiorniki aparatu Le Prieu-
r’a. Powietrze dostarczane było do ust nurka 
automatycznie w momencie najmniejszego 
nawet wdechu. Butlę można było umieścić na 
plecach, zapewniając maksymalną swobodę 
ruchów. Od powstania aparatu Cousteau-Ga-
gnan minęło pół wieku a współczesne aparaty 
oddechowe są jedynie wariacjami pierwowzo-
ru. Z roku na rok poprawiane są ich parametry, 
minimalizowana jest awaryjność ale zasada 
działania pozostaje niezmiennie taka sama. 
Swoje doświadczenia z tworzeniem aqualun-
gu i nurkowań dzięki niemu odbytych, opisał  
Cousteau w fascynującej książce „Milczący 
świat”, zachęcam do przeczytania (informacje 
dotyczące historii nurkowania  zaczerpnęłam  
z opracowania Łukasza Mrowca pt. „Historia nur-
kowania” ze strony www.nurkomania.pl).

Dlaczego nurkowanie to najlepszy odpoczy-
nek dla psychiatry ? 
- Bo tam panuje cisza, przerywana tylko odgło-
sem wydobywających się z automatu odde-
chowego bąbelków powietrza. I to już byłoby 
wystarczające, ale jest jeszcze dużo, dużo więcej. 

Otacza cię świat, jakiego nie zobaczysz po-
nad powierzchnią wody i to tak różnorodny jak 
miejsca w których możesz zanurkować. Nie sądź-
cie, że to co możecie zobaczyć na ekranie telewizo-
ra choć w części oddaje to czego w rzeczywistości 
możecie doświadczyć. Bogactwo, różnorodność, 

barwy, czasem komizm, bliskość, a nawet bli-
skie spotkania trzeciego stopnia (miałam takie  
z ośmiornicą, uznała chęć spotkania, bo tam to 
one decydują jak blisko cię dopuszczą, i owinęła 
się wokół mojej ręki. W życiu nie uwierzycie jakie 
ona miała mądre oczy, od tego czasu nie jadam 
ośmiornic).

Miejsc jest wiele bo wody na ziemi mamy 
całkiem sporo, zatem dla jednego człowieka 
nieskończoność możliwości. Są oczywiście te 
bardziej znane, chętniej odwiedzane, ale i takie 
mało znane, czasem wręcz sekretne miejsca.  
Z tych bardziej spektakularnych jakie odwie-
dziłam chcę wam opowiedzieć o cenotach  
w Meksyku. To rodzaj naturalnej studni krasowej 
utworzonej w skale wapiennej. Są one połączo-
ne z podziemnymi zasobami wody gruntowej  
i niekoniecznie posiadają lustro wodne widoczne 
na powierzchni, lecz najbardziej znane są duże, 
otwarte. Woda w nich jest niezwykle przejrzysta, 
a struktura ścian taka jak w jaskiniach kraso-
wych, stalaktyty, stalagmity, kolumny, także takie 
ukształtowanie, które tam nazywają firankami 
oraz niezwykłe zjawisko halokliny (cienka war-
stwa wody, w której następuje gwałtowny wzrost 
zasolenia, tworząca stałą granicę, pomiędzy gór-
nymi, mniej zasolonymi wodami i dolnymi, bar-
dziej zasolonymi). Kiedy nurek narusza tę granicę 
powstaje niezwykłe zjawisko optyczne, w bardzo 
przejrzystej wodzie pojawia się jakby mgła. Pły-
wasz wśród tych cudów i spotykasz jeszcze na 
swojej drodze ryby, żółwie.

Ale bywają też miejsca mniej znane, ukry-
te. Takim miejscem jest np. „wapiennik”, pod-
ziemne jezioro w Górach Sowich. Trzeba wie-
dzieć jak tam trafić, bo praktycznie to jest dziura  
w ziemi w środku lasu. Jak powstała niestety ginie  
w mrokach dziejów, może wydobywano tam 
kalcyt. W środku krystalicznie czysta woda  
(niestety też zdecydowanie zimna), duża „sala”  
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i kilka bocznych korytarzy, nad lustrem wody po-
duszka powietrzna. Nurkowanie typu jaskiniowe-
go. Inny świat, jesteś w wodzie, ale otaczają cię 
skały, miejscami ciasno, tyle żeby się zmieścić ze 
sprzętem. To bardzo emocjonujące.

Ostatnio poznałam jeszcze jedno niezwy-
kłe miejsce nurkowe. Nurkowałam w najczyst-
szej rzece Europy. Verzasca to piękna górska 
rzeka w Szwajcarii, zapora na niej jest znana  
z filmu „Golden Eye”.  Jest to konstrukcja o 220 
metrowej wysokości. Obecnie stała się atrakcją 
dla śmiałków, którzy chcą spróbować podobnego 
jak w filmie skoku na bungee w niewiarygodną 
głębię. A sama rzeka położona w pięknej dolinie. 
Nurkowanie w niej to nurkowanie z prądem (jak 
herbatka, nomem omen) i pod prąd, ale także 
możliwość obejrzenia wodospadu od dołu. Nur-
kowanie tam jest bardzo różnorodne, czasem w 
niedużym zanurzeniu, wtedy widać grę światła 
słonecznego na dnie rzeki, lub głębsze w kanio-
nie, kiedy rozłożywszy ręce dotykasz jego ścian.
Ale zdradzę wam jeszcze jeden sekret. Poza tym 
co możesz zobaczyć możesz jeszcze doznać uczyć 
nieosiągalnych na powierzchni, ja na własny uży-
tek nazywam to „doznaniem embrionalnym”. 
Staje się to wtedy kiedy zawiesisz się bez ruchu 
w wodzie (przedtem musisz opanować umiejęt-
ność radzenia sobie z pływalnością, wszystko dla 
ludzi, nie poddawaj się zbyt szybko!), zamykasz 
oczy i całym ciałem czujesz opływającą cię wodę, 
oddech uspokaja się, świat wokół nie istnieje, 
naprawdę mistyczne uczucie. To prawdziwy głos  
z głębin, twoich głębin. Wierzcie mi, nie da się 
tego porównać do zbyt wielu rzeczy w Waszym 
życiu (no może kiedy lecę na paralotni to bywa-
ją też niezłe momenty, ale o tym innym razem). 
Wierzcie mi nawet seks może stracić pierwszą 
pozycję.
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historie
Historia psychiatrii krakowskiej od kuchni  
- Kuchnia Pana Profesora Brzezickiego 
- Jacek Bomba

Tym razem nie chodzi o warsztatowe metody pracy badawczej uczonego, chociaż byłyby one cie-
kawe. Eugeniusz Brzezicki, ostatni profesor neurologii i psychiatrii Uniwersytetu Jagiellońskiego był my-
ślicielem ciekawym i pod wieloma względami niekonwencjonalnym. Należał do pokolenia, które ujrzało 
świat jeszcze w dziewiętnastym wieku, a studia medyczne – przed wybuchem I wojny światowej, we 
Lwowie, gdzie się urodził. Zgodnie z dziewiętnastowieczną tradycją podróżował, oczywiście studyjnie, 
do Wiednia, Zurychu i Paryża. Ale nie zajął się psychoanalizą wiedeńską, choć nie stronił od studiów 
nad seksualnością człowieka. Bardziej niż represja popędów, ciekawiły go żywe pokazy zachowań sek-
sualnych, zwłaszcza kiedy osoba płci męskiej dla wzmocnienia efektu przyozdabiała swój tyłek pawim 
piórem. To z Paryża. Z Zurychu  przywiózł od Eugena Bleulera zainteresowanie zmianą osobowości jako 
centralną cechą schizofrenii. Tę zgłębiał i dlatego później opisał paragnomen i schizophrenia paradoxa-
lis socialiter fausta. Ale już koncepcja skirtotymii jako narodowego charakteru Polaków, to wynik jego 
stosunków z Kretschmerami ojcem i synem. Po podróżach studyjnych osiadł na dobre w Krakowie, jako 
asystent Jana Piltza. Ożenił się z córką szefa, a po jego śmierci objął po nim Katedrę. 

Mieszkał uroczo w wilii na placu Biskupim (dzisiaj mieści się tam konsulat Federacji Rosyjskiej). 
Miał tam mieszkanie, praktykę lekarską. Tam gromadził swoje zbiory. Kolekcjonował zegary, srebra, 
orientalne dywany i stare meble. Kolekcja była starannie uporządkowana przez drugą żonę Profesora, 
historyczkę sztuki, Marię hr. Broel-Plater. 

Profesor Brzezicki czuł się neurologiem i psychiatrą, ale także czuł się arystokratą. W czasach 
kiedy kierował Katedrą – już tylko – Psychiatrii, mimo, że czasy były trudne, a Klinika Psychiatrycz-
na inwigilowana przez UB, zwłaszcza po romantycznym zabójstwie jednego asystenta przez drugiego 
(służby nie dowierzały sile zazdrości i tropiły zamach na PRL), więc w tych ciężkich czasach Profesor 
podejmował swoich, zubożałych przez politykę państwa socjalistycznego, arystokratycznych krewnych  
i powinowatych na solidnych kolacjach. My, adepci psychiatrii, mogliśmy ten wielki świat spotkać do-
piero na pogrzebie Profesora. Przychodzących do pracy w Klinice Profesor Brzezicki - wówczas już  Eme-
ritus -  także zapraszał do siebie na plac Biskupi. Po stosownym czasie, i zawsze  pod opieką starszego 
Kolegi lub Koleżanki. 

Kucharka Profesora, od lat prowadząca gospodarstwo zapewne, tak głosiła wieść gminna, przy-
gotowywała świetne kolacje. Profesor, prócz arystokratycznych, powoływał się też na tradycje gastro-
nomiczne. Jego rodzice byli właścicielami znanego hotelu. Nie udało się ustalić jaki to hotel, ani gdzie 
się znajdował. Profesor pokazywał tylko kamienne obramowanie kominka na Biskupiej pochodzące  
z tego rodzinnego hotelu. Czy kucharka Profesora miała z tym hotelem jakieś powiązania – także nie 
wiadomo.

Adepci i ich preceptorzy nie byli jednak podejmowani kolacją. Protokół przewidywał jedynie ciasto 
ze śliwkami i profesorskie nalewki: wiśniową i dereniową. Nalewki w srebrnych kieliszkach. Ciasto ze 
śliwkami na ogromnych porcelanowych talerzach należało jeść ogromnymi, srebrnymi sztućcami. Przy 
konwersacji na temat zbiorów, ale nie tylko. Z tej konwersacji zapamiętałem, że Profesor nosił przy 
sobie, nawet w łóżku, notesik i srebrny ołówek. Tym ołówkiem, w tym notesiku zapisywał myśli - kiedy 
przyszły i zanim się ulotniły. Znalazło się jednak coś o warsztacie pracy uczonego.

Nie odnaleziono zapisków kulinarnych kucharki Profesora. Przypuszczam,  że protokół nie prze-
widywał dla niej notesika i srebrnego ołówka. Udało mi się jednak odtworzyć smak nalewek Profesora  
i nieśmiertelnego placka ze śliwkami. Oto droga do nich.
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NALEWKA WIŚNIOWA
2 kg • wiśni ciemnych,  
na sok
1 litr • spirytusu
1/3 litra • wody  
przegotowanej, chłodnej
1/2 kg • cukru

Wiśnie wydrylować. 15 pestek i wydrylo wane 
wiśnie wrzucić do słoja. Zalać spirytusem 
rozcieńczonym wodą. Szczelnie zawiązać, żeby 
spirytus nie wyparował! Pozostawić w spokoju  
na 15 dni. Zlać spirytus do szczelnie zamykanej 
butelki.  Na wiśnie w słoju wsypać cukier, potrza-
snąć i znowu zamknąć szczelnie.  
Teraz przez miesiąc potrząsać słojem co kilka 
dni. Kiedy nie będzie już kryształków cukru, zlać 
syrop do osobnego naczynia. Wiśnie przełożyć 
do czystych słoików i pozakręcać. To wspaniała 
konfitura do rosyjskiej arystokratycznej herbaty. 
Najtrudniejsze!  
Teraz trzeba dodać syrop do spirytusu. Odpo-
wiednia titracja zapewnia zamierzony efekt. 
Profesor (bo podejrzewam, że nie zostawiał 
tak ważnej sprawy w rękach kucharki) dodawał 
tej słodkiej nalewki niewiele, około 10 %, żeby 
uzyskać ostateczny trunek wytrawny i mocny. 
Zakorkowane butelki z nalewką ukryć trzeba 
przed domownikami i samym sobą w piwnicy 
lub innym skarbczyku na co najmniej pół roku! 
Karencja dojrzewania (adolescencja)  
jest konieczna! Niestety.

NALEWKA DERENIOWA
2 kg • owoców jadalnego 
dereniu
1 litr • spirytusu
1/3 litra • wody  
przegotowanej, chłodnej
1/2 kg • cukru

Tu sprawa jest prostsza. Dereniu nie trzeba  
drylować. Po umyciu wrzucić owoce do słoja.  
Zalać spirytusem rozcieńczonym wodą.  
Szczelnie zawiązać, żeby spirytus nie wyparował! 
Pozostawić w spokoju na 15 dni. Zlać spirytus  
do szczelnie zamykanej butelki.  
Na dereń w słoju wsypać cukier, potrzasnąć  
i znowu zamknąć szczelnie. Teraz przez miesiąc 
potrząsać słojem co kilka dni. Kiedy nie będzie 
już kryształków cukru zlać syrop do osobnego 
naczynia. Dereń nie nadaje się już potem  
do rosyjskich herbatek.
Druga trudność pozostaje! Trzeba dodać syrop 
do spirytusowej nalewki. Profesor dodawał tej 
słodkiej nalewki niewiele, około 10 %, (cenił 
przecież trunek wytrawny i mocny). Zakorko-
wane butelki z nalewką ukryć trzeba  (podobnie 
jak wiśniówkę) przed domownikami i samym 
sobą w piwnicy lub innym skarbczyku na co naj-
mniej pół roku! Znów ta trudna adolescencja!

PLACEK ZE ŚLIWKAMI
1  kg • prawdziwych  
węgierek
1/2 kg • mąki tortowej
5 dkg • drożdży
1 szt. • żółtko
2o dkg • masła
12 ½ dkg • cukru pudru
1 łyżka • kwaśnej  
śmietany 
1 opakowanie • cukru  
z wanilią (oczywiście 
prawdziwą!)
sporo • sproszkowanego 
cynamonu
20 dkg • cukru zwykłego

Śliwki obmyć, pokroić wzdłuż  na połówki usu-
wając pestki. Drożdże ugnieść w miseczce  
z łyżką cukru. Poczekać aż się rozpłyną.  
Mąkę wymieszać kopyścią w misce z poka-
wałkowanym masłem, cukrem pudrem i cukrem 
z wanilią. Kiedy się osiągnie konsystencję gru-
złowatą dodać rozprowadzone drożdże, żółtko 
i śmietanę. Wyrobić nie  bardzo dokładnie. 
Anankastyczna perfekcja grozi,  
że ciasto będzie twarde. Wyłożyć ciasto  
na pokrytą papierem do pieczenia blachę  
i rozklepać na grubość ½ cm (średnia modalna). 
Na cieście, ciasno poukładać śliwki skórką  
do ciasta. Włożyć do piekarnika o temperaturze 
120 0C na 15 minut. Wysunąć i obficie posypać 
cukrem i cynamonem. Piec następne 15 minut.

Drylowanie polega na usuwaniu pestek tak, 
aby uszkodzenie owocu było jak najmniejsze 
(coś jak stereotaktyczna lobotomia).
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do domu, kiedy kierowca nie chce już zatrzymać 
się na odpoczynek, z drugiej strony dobrze zna 
drogę, jest mniej uważny, co sprzyja zasypianiu. 
Do wypadków w wyniku zaśnięcia predysponu-
je również stan niedoboru snu (sen krótszy niż 
6 godzin poprzedniej nocy) oraz obecność za-
burzeń snu, szczególnie bezdechu sennego. Na 
zaśnięcie za kierownicą szczególnie narażeni są 
młodzi kie rowcy.  Osoby młode mają silniejszy 
niż osoby starsze rytm okołodobowy, stąd ryzyko 
wypadku w godzinach predysponujących do snu 
jest u młodych kierowców wyższe. Po wyłączeniu 
z analiz wypadków związanych z piciem alkoho-
lu największe ryzyko śmiertelnych wypadków 
występuje nad ranem o 3-4 w nocy i o trzeciej 
po południu [5;6]. Dodatkowo nawet niewielka 
ilość alkoholu, nawet ta dozwolona regulacjami 
prawnymi, zwiększa senność i ryzyko spowodo-
wania wypadku w połączeniu z niewyspaniem  
i sennością [7]. Wypadki wynikające z zaśnięcia 
za kierownicą są najczęściej wypadkami ciężkimi 
z ofiarami śmiertelnymi lub poważnymi zranie-
niami osób. Rzadko kończą się tylko nieznacznym 
uszkodzeniem samochodu.

Inicjatywa „Obudź się” (Wakeup)

Europejskie Towarzystwo Badań nad Snem 
aktualnie prowadzi kampanię społeczną mającą 
na celu zwiększenie świadomości społecznej na 
temat zagrożeń wypadkami jakie niesie ze sobą 
brak snu i sen złej jakości. W ramach tej inicja-
tywy, wspieranej przez Polskie Towarzystwo 
Badań nad Snem, w 23 krajach prowadzone jest 
badanie ankietowe wśród kierowców oceniające 
jak dużym problemem jest senność kierowców  
w państwach europejskich. Kolejnym etapem ini-
cjatywy „obudź się” będzie podróż poprzez kraje 
europejskie wspierające tę inicjatywę autobusu, 
który przez jeden dzień będzie zatrzymywał się  
w każdym z krajów. Da to okazję do przedstawie-

wśród 714 zawodowych kierowców ciężarówek 
stwierdzono na podstawie analizy wyników ska-
li senności Epworth (Epworth Sleepiness Scale, 
ESS), że 29% ankietowanych kierowców była 
nadmiernie senna. Czterdzieści dwa procent kie-
rowców odpowiedziało, że prawie spowodowało 
wypadek drogowy, a 37%, że wypadek spowodo-
wało. Senność w czasie prowadzenia jako możli-
wą przyczynę spowodowania wypadku kierowcy 
wskazali w 42.5% sytuacji zagrożenia wypadkiem 
i 16.4% wypadków, które się rzeczywiście wyda-
rzyły[2]. W podobnym badaniu przeprowadzonym 
w Szkocji wśród 1854 kierowców autobusów, 
pracujących w okolicach Edynburga nadmierną 
senność mierzoną skalą ESS stwierdzono u 20% 
kierowców, 8% kierowców przyznało, że zdarzyło 
im się zasnąć za kierownicą, 7% zgłosiło wypadek 
drogowy powodowany sennością, a 18% sytuację 
zagrożenia wypadkiem w wyniku senności za kie-
rownicą .

Charakterystyczne cechy wypadków związanych  
z zasypianiem za kierownicą

Wypadki związane z sennością i zasypia-
niem za kierownicą charakteryzuje zjechanie  
z drogi z dużą prędkością, brak próby hamowania 
lub uniknięcia wypadku, zdarzenie się wypadku 
przy  dobrych warunkach pogodowych i niskim 
natężeniu ruchu. Podróżowanie w takich wa-
runkach powoduje, że prowadzenie samochodu 
jest komfortowe, nie angażuje uwagi kierowcy,  
a przez to jest monotonne, co z kolei sprzyja za-
sypaniu. Kolejne czynniki istotnie zwiększające 
ryzyko zasypiania za kierownicą  to podróżowa-
nie na długie dystanse, długi czas od rozpoczęcia 
podróży i ostatniego odpoczynku, dobrze znana 
kierowcy droga [4]. Wypadki związane z zasypia-
niem często zdarzają się podczas powrotu do 
domu po nocnej zmianie oraz w czasie powrotów 
z dłuższych wyjazdów na ostatnim odcinku drogi 

Pośpiech życia, brak czasu, sprawiają, że lu-
dzie starają się sypiać coraz krócej. Dzieje się tak, 
mimo iż brak zaspokajania podstawowej fizjolo-
gicznej potrzeby organizmu, jaką jest potrzeba 
snu, ma wiele niekorzystnych następstw zdro-
wotnych. Osoby niewyspane częściej chorują na 
choroby układu krążenia, cukrzycę, zaburzenia 
metaboliczne, mają zwiększone ryzyko powstania 
nadwagi i otyłości, zachorowania na zaburzenia 
psychiczne, szczególnie depresję. Stan niewyspa-
nia jest groźny również z powodu zwiększonego 
zagrożenia upadkami i wypadkami. Okazuje się, 
że senność w czasie prowadzenia samocho-
du i związane z nią zasypianie za kierownicą są 
obok nadmiernej prędkości i prowadzenia pod 
wpływem alkoholu najczęstszymi przyczynami 
wypadków na drogach szybkiego ruchu. Szacu-
je się, że około 20% wypadków na autostradach  
i drogach, po których poruszenie się jest mono-
tonne, jest związane z sennością za kierownicą [1].

Dane na temat senności w trakcie prowadzenia 
samochodu z krajów Europejskich

Konieczność zwracania baczniejszej uwa-
gi na nasilenie senności w ciągu dnia i jakości 
snu u kierowców wynika z badań epidemiologi-
cznych przeprowadzonych w krajach europej-
skich. W badaniu przeprowadzonym w Hiszpanii, 
w którym oceniono ponad 220 tys. wypadków,  
a dane sprawców wypadków porównano z da-
nymi uzyskanymi od kierowców, w których 
samochód auto sprawcy wypadku uderzyło, 
stwierdzono, że ryzyko wypadku najsilniej rosło 
jeśli sprawca wypadku był senny (iloraz ryzyka 
OR 64.35;  przedział ufności CI 45.12-91.79). Jako 
kolejne istotne czynniki zwiększające ryzyko wy-
padku wskazano nadmierną prędkość (OR 28.33; 
CI, 26.37-30.44) i prowadzenie pod wpływem  
alkoholu (OR 22.32; CI 19.64-25.37). 
W badaniu ankietowym wykonanym w Portugali 

Czas poświęcany na sen to nie jest czas stracony 
- Adam Wichniak, Aleksandra Wierzbicka

praktyka

III Klinika Psychiatryczna i Ośrodek Medycyny Snu, Zakładu Neurofizjologii Klinicznej, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
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nia wyników badania oraz zorganizowania konfe-
rencji prasowych oraz sympozjów  poświęconych 
problemowi zasypania za kierownicą. Do Polski 
przyjazd autobusu „Wake-up Bus” planowany jest 
w październiku, a na miejsce jego postoju wyzna-
czono Poznań. Stąd autobus pojedzie do Berlina, 
a następnie do Brukseli, gdzie w parlamencie 
europejskim nastąpi podsumowanie akcji. Za-
sadne wydaje się wprowadzenie w Unii Euro-
pejskiej regulacji nakazujących regularną ocenę  
kierowców zawodowych pod kątem obecności 
zaburzeń snu i senności w ciągu dnia. Ocena taka 
po winna obejmować wypełnienie skali ESS oraz 
skal przesiewowych w kierunku zespołu bezdechu 
sennego[8]. Jest to celowe, ponieważ skuteczne 
leczenie bezdechu sennego dodatnim ciśnie-
niem oddechowym (continuous positive airway 
pressure, CPAP) zmniejsza ryzyko spowodowania 
wypadku przez osoby chore na zaburzenia oddy-
chania w czasie snu ponad 5-krotnie [9]. W przy-
padku nadmiernie sennych kierowców konie czna 
wydaje się jeszcze dokładniejsza diagnostyka.  
W medycynie snu stosuje się szereg obiektyw-
nych metod oceny nasilenia senności. W przy-
padku kierowców wskazane jest wykonanie testu 
utrzymania czuwania (maintenance of wakeful-
ness test, MWT), którego wyniki powiązane są ze 
zdolnością sennej osoby do prowadzenie pojazdu 
[10].  W Polsce badanie MWT jest jednak mało 
dostępne. Nie znajduje się ono w koszyku świad-
czeń gwarantowanych. Odpłatnie można je wyko-
nać w Ośrodkach Medycyny Snu, koszt badania 
wynosi około 600 zł. Skala senności Epworth oraz 
interpretacja jej wyniku dostępna jest pod adre-
sem http://www.sen-instytut.pl/skalaSennosci.
html. Zapraszamy do jej wypełnienia wszystkich 
kierowców.
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Zapraszamy  
do wzięcia 
udziału  
w europejskim   
badaniu 
dotyczącym 
senności za 
kierownicą.
Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy,
 
Zachęcam do udziału w badaniu  
dotyczącym „zasypiania za kierownicą”, 
prowadzonego przez Polskie Towarzy-
stwo Badań nad Snem i Europejskie 
Towarzystwo Badań nad Snem. 
 
Proszę o przekazywanie prośby  
o wypełnienie ankiety internetowej  
Państwa pacjentom, współpracow-
nikom, rodzinie i znajomym, wszystkim 
znajomym kierowcom.
 
Badanie kierowane jest do osób 
prowadzących samochód i dotyczy 
doświadczeń związanych z zasy pianiem 
za kierownicą. 

Ankieta jest anonimowa i składa się  
z 20 pytań. By wypełnić ankietę prosimy 
wejść na adres:  
www.esrs.eu/sleepstudy.html
 
Dziękujemy za udział w badaniu 
i czas poświęcony na wypełnienie  
ankiety. Badanie umożliwi nam ocenę 
jak dużym problemem jest senność  
i zasypianie za kierownicą w Polsce  
i w innych krajach europej skich”
 
Serdecznie dziękuję za pomoc
 
dr hab. n. med. Adam Wichniak
Instytut Psychiatrii i Neurologii 
Warszawa



40 PSYCHIATRA/PISMO dla praktyków/ wrzesień 2013

praktyka
DRUID 
- klasyfikacja wpływu leków na zdolność 
do prowadzenia pojazdów

DRUID  to trwający w latach 2006-2011, 
zakrojony na szeroką skalę projekt unijny, 
nakierowany na poprawę bezpieczeństwa 
na drogach. Rozwinięcie akronimu DRUID 

- Driving Under the Influence of Drugs, 
Alcohol, and Medicines czyli prowadzenie 

pojazdów pod wpływem narkotyków, 
alkoholu lub leków ilustruje obszar  

tematyczny.

www.druid-project.eu  

 
Jednym z celów projektu było opraco-
wanie 4 stopniowej  klasyfikacji leków 

pod względem ich wpływu na zdolność do 
prowadzenia pojazdu. Klasyfikacja została  
oparta o analizę  właściwości farmakody-
namicznych i farmakokinetycznych, dane 

dotyczące zgłoszeń działań niepożąda-
nych, w tym informacje zawarte w ChPL, 
oraz o dane z badań eksperymentalnych 

i epidemiologicznych. Zaproponowano 
4 kategorie i opraco wano propozycję in-

formacji dla pacjenta, która ma dopomóc 
lekarzom i farmaceutom w przekazywaniu 
odpowiednich informacji. Łącznie zakwali-

fikowano 1541 leków: w najbezpieczniej-
szej kategorii „ 0” znalazło się 50,3%,  

w kategorii I – 26%, kategorii II – 11,2%, 
do kategorii III zakwalifikowano 5,8%, zaś 

do kilku kategorii 4,4% leków.
Dla PSYCHIATRY przygotowaliśmy wybór 

„leków psychiatrycznych” uwzględnionych 
w klasyfikacji DRUID.

KATEGORIE 
KALSYFIKACJI 
DRUID

OPIS JAK INFORMOWAĆ PACJENTA

Brak, lub bardzo nieznaczny 
wpływ na zdolność do 
prowadzenia pojazdu 
(nie wymaga ostrzeżenia)  

Lek jest bezpieczny pod warunkiem, że nie łączy się 
go z alkoholem lub lekami psychotropowymi

W trakcie zażywania leku, zwłaszcza w pierwszych 
dniach, mogą pojawić się objawy uboczne upośledzające 
zdolność do prowadzenia pojazdu. Jeżeli takie objawy 
wystąpią nie należy prowadzić pojazdów

W trakcie zażywania leku mogą pojawić się objawy 
uboczne upośledzające zdolność do prowadzenia 
pojazdu. Zalecane jest aby nie prowadzić samochodu 
w czasie pierwszych kilku dni leczenia. Ewentualnie 
można rozważyć zastosowanie bezpieczniejszego leku

Należy poinformować pacjenta o istotnym ryzyku 
wystąpienia objawów ubocznych negatywnie 
wpływających na zdolność do prowadzenia pojazdu. 
Stanowczo doradzić pacjentowi aby nie prowadził 
pojazdu w czasie pierwszych tygodni leczenia, 
lub przynajmniej do czasu kolejnej wizyty.
Należy rozważyć czy w grę wchodzi zastosowanie 
bezpieczniejszego leku

Niewielki wpływ na zdolność 
do prowadzenia pojazdu 
(poziom I ostrzeżenia)

Umiarkowany wpływ na 
zdolność do prowadzenia 
pojazdu 
(poziom II ostrzeżenia)
  

Znaczny wpływ na 
zdolność do prowadzenia 
pojazdu 
(poziom III ostrzeżenia)

KATEGORIA

0
KATEGORIA

1
KATEGORIA

2
KATEGORIA

3
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Leki przeciwpadaczkowe i normotymiczne

Leki uspokajające i nasenne

Inne leki

NAZWA LEKU KATEGORIA DRUID

Leki przeciwdepresyjne
0 I II III

Leki przeciwpsychotyczne

Agomelatyna
Amitryptylina
Bupropion
Citalopram
Doksepina
Duloksetyna
Escitalopram
Fluoksetyna
Fluwoksamina
Mianseryna
Mirtazapina
Moklobemid
Paroksetyna
Reboksetyna
Sertralina
Tianeptyna
Trazodon
Wenlafaksyna

Amisulpryd
Aripiprazol
Chlorpromazyna
Flupentiksol
Haloperidol
Lewomepromazyna
Klozapina
Kwetiapina
Olanzapina
Perfenazyna
Promazyna
Risperidon
Sulpiryd
Ziprasidon
Zuklopentyksol

Akamprozat
Atomoksetyna
Biperiden
Disulfiram
Donepezil
Galantamina
Memantyna
Modafinil
Piracetam
Pramipeksol
Pridinol
Riwastygmina
Ropinirol
Selegilina

Alimemazyna 
Alprazolam
Buspiron
Klonazepam
Diazepam
Flunitrazepam
Hydroksyzyna
Lorazepam
Oksazepam
Prometazyna
Zaleplon
Zolpidem
Zopiklon

Gabapentyna
Karbamazepina
Kwas walproinowy
Okskarbamazepina
Lamotrygina
Sole litu

Legenda: i.m. - droga domięśniowa podania leku, p.o. - droga doustna podania leku
!! - Kategoryczne ostrzeżenie, że nie wolno prowadzić pojazdów w ciągu pierwszych dni zażywania leku i po zwiększeniu dawki (zostało przypisane 
tylko lekom przeciwpadaczkowym)

I

I
I
I

I
I
I
-Nie oznaczono

II

II

II

II

-

II

III

III

III
III

-
III

I

I

0

II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

I

I (po 12 godz.)

II (p.o.)

II

II (po 8 godz.)

III
III 

III (i.m.) ! !
III
III

III
III
III
III
III

III (przez 24 godz.)

II
II (p.o.)

II (p.o.)
II (p.o.)

II
II (p.o.)

II

II (p.o.)
II

II (p.o.)
II (p.o.)

II !!
II !!

II (p.o.) !!
II !!
II !!
II 

III (i.m.)
III

III (i.m.)
III (i.m.)

III
III

III (i.m.)

III
III (i.m.)

III (i.m.)
III (i.m.)

III (i.m.) !!
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kilku latach zdałem sobie sprawę, że ten epizod 
zapadł mi w pamięć mocniej niż jakikolwiek inny 
z całego czasu nauki i sprawił, że w następnych la-
tach tak dużo myślałem o sztuce. Myślę obecnie  
o pani Przeździeckiej z wielkim szacunkiem. Skąd 
wiedziała?

Tyle tylko, że moje pytanie o to czym jest 
sztuka pozostaje bez odpowiedzi. Nadal sądzę, że  
moje zachowanie w liceum nie było sztuką, choć 
reakcja pani profesor chyba już nią była, przy-
najmniej w moim odczuciu. Szukam więc sztuki 
gdzie indziej, z pewnością nie w performance 
tego typu jak mój. To jest tandeta, na którą stać 
każdego. 

W ramach poszukiwań sztuki prawdziwej 
byłem ostatnio na filmie „Miłość” (są tysiące 
filmów o tym tytule, to swoją drogą bardzo cie-
kawe, ale tu chodzi o film Filipa Dzierżawskiego 
poświęcony zespołowi muzycznemu o nazwie 
„Miłość”). Muszę przyznać, że byłem i nadal je-
stem urzeczony. Nie lubię wielkich słów, nie lu-
bię nawet słów dużych, ale ten film zapadł mi  
w pamięć pewnie tak silnie jak mój performance 
z dzieciństwa. To film, który już ze mną zostanie. 
Bohaterowie filmu (zwłaszcza Mikołaj Trzaska, 
ale przecież on dlatego, że Tymon Tymański, 
dlatego, że Leszek Możdżer, dlatego że Maciej 
Sikała i dlatego, może przede wszystkim dlatego, 
że Jacek Olter) nie tyle próbują, ile po prostu od-
powiadają na pytanie o to, czym właściwie jest 
sztuka. I to jest świetne, trafione w punkt, praw-
dziwe, wspaniałe. 

I potem wychodzisz z kina i dalej nie wiesz 
jak to jest z tą sztuką. Ja w każdym razie nie 
wiem, nie mam zielonego pojęcia. Ale autobus 
mnie przybliża. I nadal jadę, więc jest szansa.
PS. Skąd właściwie wzięła się sztuka w moim 
pierwszym dla Psychiatry felietonie? Wiele felie-
tonów, nie moich własnych, jest dla mnie sztuką. 
Zdarza mi się kupić pismo tylko dla jednego felie-
tonu. I nie żałuję. Czego i Wam drodzy Czytelnicy 
serdecznie życzę.  

gdzie wówczas mieszkałem. Dobrze, że nikt tego 
nie musiał zmieścić na scenie. W ciągu wielu na-
stępnych lat w autobusie czytałem, słuchałem 
muzyki, a wreszcie po prostu myślałem czy też 
miałem refleksje. W życiu poza-autobusowym 
było na to coraz mniej i mniej czasu, a wreszcie 
czas ten się ostatecznie skończył. W autobusie 
czas się nie skraca, nie przyspiesza, nie kończy.  
W autobusie zawsze jest tyle samo czasu,  
a nawet w miarę upływu kadencji pani Gronkie-
wicz-Waltz, czasu jest coraz więcej, bo autobus 
jedzie coraz wolniej (przy okazji – bardzo ser-
decznie zapraszam wszystkich Warszawiaków na 
referendum – przypominam 13 października!).  
I jak pisał ojciec de Mello nawet czas w poczekalni 
u dentysty trzeba wykorzystać, a co dopiero czas 
spędzony w autobusie. Święty czas rozważań. 

Pierwsze i takie, które od lat mnie prze-
śladuje, to rozważanie o sztuce. Sprawa gnębi 
mnie od czasu nauki w liceum im. Lelewela. 
Nauczycielka wychowania plastycznego (tak się 
chyba wówczas nazywał ten przedmiot), pani 
Przeździecka, wyraziła podczas lekcji pogląd, że 
kryterium uznania jakiegoś działania za prawdzi-
wą sztukę jest tylko i wyłącznie oryginalność. Pa-
miętam, że ten pogląd niezwykle mnie zirytował 
i postanowiłem w praktyce uzasadnić jego fałszy-
wość, a nawet głupotę.

 Nigdy przedtem nie słyszałem o performan-
ce, ani o żadnych tego typu akcjach, ale sam z 
siebie zrobiłem dokładnie coś w tym rodzaju. Na 
kolejną lekcję przyszedłem dziwnie ubrany, w sta-
re znoszone ubrania, ustawiłem krzesła w klasie  
w rodzaj labiryntu i porozkładałem w nim różne 
rekwizyty z okresu swego dzieciństwa. Potem 
usiadłem na ostatnim z krzeseł i zapadłem w 
dumne milczenie. Byłem przekonany, że sprowo-
kuję panią Przeździecką co najmniej do wyrzuce-
nia mnie z klasy. Doczekałem się entuzjastycznej 
pochwały. Nauczycielka powiedziała, że właśnie 
pokazałem wszystkim na czym polega prawdziwa 
sztuka i, że nie muszę już przygotowywać żadnych 
prac do końca roku, bo i tak dostanę ocenę celu-
jącą. I rzeczywiście niczego już do końca roku nie 
rysowałem i dostałem piątkę. Naprawdę. Wów-
czas uznałem to za dowód kompletnego idioty-
zmu i tego, że albo sztuka nie istnieje, albo pani 
Przeździecka nie ma o  niej pojęcia. Po trzydziestu 

Jedna z zasad, których podobno powinno 
się przestrzegać w felietonach brzmi  tak: nie 
należy zdradzać zakończenia aż do końca (ale kto 
niby ustala te zasady i czemu ja miałbym ich prze-
strzegać??). No dobra, możemy zacząć od złama-
nia akurat tej zasady (przyjdzie czas i na następ-
ne) – odpowiem od razu na pytanie tytułowe. 
Jak to jest z tą sztuką? Otóż nie mam zielonego 
pojęcia. 

To jest zakończenie tego felietonu, a teraz 
będzie środek. Po środku będzie zakończenie 
(to znaczy zakończenie nie będzie pośrodku, tyl-
ko nastąpi zaraz po środku, czyli tam gdzie jego 
miejsce), które było już na początku (zasadniczo 
było oczywiście przed początkiem, bo początek 
był tuż po nim), ale zanim do tego miejsca dojdę 
mogę zmienić zdanie, więc mimo wszystko proszę  
o uwagę. 

Ta rubryka, jeśli kiedykolwiek nią będzie – 
na miano rubryki felietony zasługują mniej więcej 
po 25 latach, w przypadku rzadkiego ukazywania 
się pisma po 50, 75 lub 100 – tylko dla pijących 
Gruzinów (Gruzinem nie jestem) – nosi (będzie 
nosiła?) tytuł „Autobusowe super-wizje”. Dlacze-
go autobusowe? A dlaczego super-wizje? Ja mam 
zamiar się tłumaczyć jedynie z autobusowych. 
Super-wizje to nie mój pomysł, przyjmuję go jed-
nak z dobrodziejstwem inwentarza. 

Jeżdżę autobusem od 45 lat. Każdego 
dnia z wyjątkiem weekendów (za komunizmu  
z wyjątkiem niedziel i świąt – święta są z małej 
litery, bo raczej nie były kościelne, więc nie zasłu-
gują) jeżdżę autobusem. Zwykle około 2 godzin 
dziennie. Czasem więcej, rzadko mniej. Nigdy nie 
jeździłem samochodem do pracy ani do szkoły  
i nie mam zamiaru. Nie liczę czasu, który spędzi-
łem w autobusie, bo wcale nie uważam, że jest to 
czas stracony. Wręcz przeciwnie, być może to mój 
główny czas zyskany…

Z różnych względów, o których może jeszcze 
kiedyś napiszę, miałem olbrzymie szanse przejść 
całkowicie obok realnego świata. Jedynym miej-
scem mojego zetknięcia się z rzeczywistością był 
autobus. Poza szkołą, ale szkoła nie bardzo się 
liczy. Nic dziwnego, że akcję swojego pierwszego 
młodzieńczego dramatu (zasadniczo nieukoń-
czonego i na szczęście nigdy nie wystawianego) 
umieściłem w autobusie z Warszawy do Lasek, 

Autobusowe super-wizje
Jak to jest z tą sztuką? - Łukasz Święcicki

SUPER-WIZJA
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Małgorzata: Lusterko i żerdź
Dlaczego decyzja, że to ma być Subaru?  

Odpowiedź prosta, cytując tekst z kabaretu 
“dlaczego - dlatego”. Na masce logo - gwiazda  
w towarzystwie pięciu mniejszych symboli-
zujących Plejady, gwiazdozbiór w konstelacji Tau-
rusa. Subaru to Plejady w języku japońskim, dla 
upamiętnienia zjednoczenia sześciu firm w jedną 
(Fuji Heavy Industries). 

Krótki przegląd techniczny  i czas na wypra-
wę w góry. Mam nadzieję, że dojadę wszędzie. 
Tą wiadomością dzielę się z panami w serwisie, 
a oni w śmiech: “lusterka w osłonie przeciwsło-
necznej nie brakuje?”. Pewnie, że brakuje bo 
trudno poprawiać makijaż patrząc w lusterko 
wsteczne. W Beskidzie Śląskim po prostu ślicznie 
- szerokie dobrze uklepane drogi, niezbyt wysokie  
i w sam raz dla nowicjuszki. I trochę błota, tak 
akurat, żeby namiastka off-roadu była. Widoki 
warte fotografowania - malowniczy śląski kra-
jobraz. Pomysł na wjazd w głąb lasu na pola-
nę, gdzie można piruety kręcić w przód i w tył.  
I nagle głośny zgrzyt - dźwięk rozdzieranej przez 
metalową żerdź podłogi w bagażniku, a taka 
piękna trasa łukiem w prawo na wstecznym bie-
gu była zaplanowana... Dzień i tak zakończył się 
sukcesem. Przyjechałam do serwisu z obawą, 
że znów będzie powód do żartów (“baba takie 
auto kupiła a jeździć nie potrafi”) i tu niespo-
dzianka- panowie z uznaniem pooglądali dziu-
rę w bagażniku, zaopatrzyli, auto z błota umyli, 
dywaniki odkurzyli, wynagrodzenia nie chcieli  
i “Pani Małgorzato, na zlot Plejad też gratis auto 
przygotujemy”. 

VI Zlot Plejad - święto miłośników marki 
Subaru. Jedziemy czteroosobową rodziną, za-
łoga oczywiście żeńska - kierowniczka i pilotka, 
część męska załogi na tylnej kanapie. Wspólnie 
lat mamy sporo, przekraczamy sto. Ale damy 
radę. Na przygotowania do wyjazdu czasu zbyt-
nio nie było - oddział i dyżury, gabinet. Dobrze, 
że panowie mechanicy z obietnicy się wywiązali  
i przegląd zrobili, bo auto choć żwawe i fak-
tycznie niezawodne już nie takie młode - rocz-
nik 2001. Na miejscu w Mikołajkach po prostu 
pięknie. Czas na zabawę - ruszamy w wytyczoną 
trasę turystyczną, drzwi oklejone, załoga ubrana  
w niebieskie koszulki, na głowach fantazyjne 
kapelusze. Niesamowicie wyglądają dziesiąt-
ki aut w kolejce oczekujące na sygnał startowy,  
prawie każdy kierowca pewnie zniecierpliwiony 
czekaniem rusza z impetem, to my też. Pilot-
ka zza okularów zadziwiająco profesjonalnie 
radzi sobie z itinererem - skąd ona wie, o co  

w tych kwadracikach, które widzi po raz pierwszy 
chodzi? Skupiona za kierownicą słyszę z prawej 
strony co chwilę: 100m prosto, zakręt prawo, 
skrzyżowanie i w lewo… Trochę jesteśmy w nie-
doczasie, z powodu postojów, bo co chwilę coś 
zaciekawia - malownicza kapliczka przy drodze, 
pochylona dzwonnica drewnianego kościółka, 
ruiny dworku, mini zoo. Upss, będą punkty kar-
ne za przekroczenie czasu, to przyspieszamy bo 
szko da tracić plusiki zdobyte na trasie. Zjeżdża-
my z góry drogą przez las, świeci słońce, muzyka 
gra, zaliczony oes, sama radość. Zatrzymuje nas 
kamerzysta „panie tak ładnie wyglądają w kape-
luszach, proszę zawróćcie i raz jeszcze zjedźcie  
z góry, będę kręcił”. Super - będziemy na kawałku 
filmu ze zlotu! I w tym momencie pilotka, która 
rządzi w aucie mówi do pana spokojnie z uro-
czym uśmiechem ”przykro mi, nie mamy czasu, 
jesteśmy spóźnione”. No… na moment nie było 
zgody na „jedziemy dalej”, ale kto ma itinerer ma 
władzę. Czas pokazał, że miała rację - wróciłyśmy 
z dyplomem i pucharem dla najlepszej kobiecej 
załogi na trasie turystycznej. Na wszelki wypadek 
na kolejne Zloty Plejad już nie jeździmy bo sukces 
pewnie nie do powtórzenia.

Szymon: Miła pani i góral z licencją
Zima w górach. Jedziemy, dajmy na to, 

na konferencję szkoleniowo- naukową z cyklu  
„Farmakoterapia, psychoterapia i rehabilitacja 
zaburzeń afektywnych”. Zaspy i górale wszelkiej 
maści ze swoimi genialnymi pomysłami jak nie 
odśnieżyć, zaśnieżyć czy wręcz pługiem wielga-
śnym zakopać cepra przy drodze. Jakże rozczulają 
autochtonów takie niewinne zabawy, lecz mniej 
młodą panią w malutkiej Corsie, której samocho-
dzik oddzieliła od jezdni ponad metrowa warstw 
śniegu. Miejscowi co prawda użyczyli, i to się im 
chwali, bezpłatnie łopaty. Jednak zawezwany „Ta-
xidrajwer”, właściciel  haka holowni czego docze-
pionego do wiekowego pojazdu niewymawialnej 
marki francuskiej, pomimo zainkasowania odpo-
wiedniej kwoty, sugerował jedynie, po nieuda-
nej próbie wyciągnięcia biednej ofiary, która już 
wcześniej własnymi siłami wykopała większość 
zalegającego śniegu, „zawezwanie jak to był 
określił „Trucka” co ma go szwagier ale teraz to 
go nie ma bo wyjechał ale będzie za 3 godziny”.

No i w tym miejscu właściciel Forestera 
winien pomyśleć o wajsze reduktora (na myśle-
nie o miłej pani z Corsy przyjdzie jeszcze czas), 
reduktor bowiem dzięki zmianie przełożenia 
skrzyni biegów, zmienia niewinnego Foresterka 
w mały traktorek. Korzystając z obecności nieco 
zaciekawionego autochtona posiadającego poza 

licencją taxi, szwagrem od ‘”Trucka” rzecz nie-
zwykle cenną - linkę holowniczą! Stalową, mocną 
choć domowej, to jednak kunsztownej roboty! 
Wywołując nieukrywane  słowiańskie rozbawie-
nie owego Jegomościa, za pomocą miłej pani  
z Corsy spięliśmy oba pojazdy. Pomału powolutku 
i bez pospiechu na II biegu, ku nie małemu zadzi-
wieniu i rosnącej irytacji pana właściciela licencji 
taxi, ruszyliśmy z miejsca. Bez wycia silników, zry-
wania przyczepności, spacerkiem. Wjechaliśmy 
na  wiodącą nieco pod górę drogę. Tedy i ”Truck” 
i szwagier okazali się skutkiem tego zbędni. Pan 
od taxi roztropnie zapytał czy to co mam, to coś 
takiego co on w leśnym ARO  albo innym dżipie 
widział? Co po potwierdzeniu zostało skomento-
wane że on, ten szwagier, właściciel Trucka, też 
to ma, tylko wyjechał, ale byłby za 3 godziny na 
pewno! 

Darek: Delikatny wątek psychiatryczny 
Jestem psychiatrą, który jeździ Subaru, ale 

nie mam poczucia, że ta jazda ma coś wspól-
nego z moją specjalizacją. Chyba, żeby pójść 
tanim skojarzeniem z akcją sprzed kilku lat, 
która miała finał w kontrowersyjnych plaka-
tach: „stop wariatom drogowym”, na którą to 
akcję część naszego środowiska się obraziła. Ja 
się nie obrażam nigdy na stwierdzenie, że je-
śli ktoś pracuje z chorymi psychicznie, to musi  
w głowie mieć nie po kolei; jak i na to, że jeśli 
ktoś kupuje Subaru jest „świrem” urządzającym 
rajdy po ulicach. Choć może być fanem szyb-
kiej jazdy. W końcu Subaru to legenda sportów 
samochodowych. I ja takim fanem jestem. Ale  
w warunkach kontrolowanych, a nie na drogach 
publicznych. Na torze na przykład. Najlepiej gdy 
jest ślisko. Bo Subaru podobno sprawdza się 
właśnie wówczas. Ale to prawda najprostsza.  
Oczywiście się w takich warunkach sprawdza, 
bo ma świetny napęd na cztery koła. Tylko, że 
jest inna jeszcze prawda. Subaru sprawdza się  
w każdych warunkach. Szcze rze mówiąc nie 
wiem tylko jakby wyglądała ta marka w szarży 
przez Saharę, czy podczas ślizgu z Czomolungmy.  
Ale – wprowadzając delikatny wątek psychia-
tryczny - coś mi mówi, że Subaru dałoby radę. 
Zresztą właśnie codzienna jazda do psychiatrycz-
nych obowiązków,  dzięki „subaraczkowi”, nawet  
w korkach nie jest uciążliwa. I nie trzeba słuchać 
radia mając w uszach muzykę jedynego w swoim 
rodzaju silnika typu boxer. Można byłoby powie-
dzieć, że psychiatra w subaru, ale i subaru w psy-
chiatrze. No to gazu!

wrażenia
Psychiatra w subaru 
- MałGrzata Dosiak, Szymon Niemcewicz, 
Dariusz Wasilewski




