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Dziękujemy za mnóstwo pozytywnych głosów na temat „Psychiatry”! Wasza sympatia raduje nas 
i motywuje. Zdając sobie sprawę, że Uroda cieszy tylko oczy, dobroć pięknym czyni... – staramy się 
być lepsi. Być naprawdę dobrzy. W tym numerze otrzymujecie nową i większą porcję artykułów, 
które – wzorując się na typologii zaproponowanej przez Webera – można podzielić na cztery grupy: 

1. Artykuły racjonalne ze względu na cele (zweckrational), w przypadku których redakcja 
kierowała się racjonalnością instrumentalną (to taki typ racjonalności, w której ze zbioru 
wartości wybiera się cele i przy uwzględnieniu alternatywnych kosztów i korzyści dobiera 
odpowiednie środki).
2. Artykuły racjonalne ze względu na wartości (wertrational), w odróżnieniu od powyższych, 
przy ich publikacji redakcja nie kierowała się kalkulacją następstw działania.
3. Artykuły afektywne, odpowiadające aktualnym stanom uczuciowym autorów, redakcji, 
czytelników lub wszystkich na raz.
4. Wreszcie artykuły tradycjonalne, opierające się na nawyku.

Artykuły racjonalne wyróżniamy pomarańczową kropką. Określenie przynależności typologicznej 
pozostałych tekstów pozostawiamy Wam!
Chcę jednak zwrócić Waszą szczególną uwagę na artykuł Tadeusza Nasierowskiego dotyczą-
cy potrzeby upamiętnienia zagłady chorych psychicznie w czasie II Wojny Światowej. Apelujemy  
do naszych czytelników, aby włączyli się w działania na rzecz realizacji pomnika.
Bo w tym wszystkim wcale przecież nie chodzi o historię i ceremoniał!
Niestety musimy ze smutkiem odnotować, że pomimo krytyki ze strony Krajowej Rady Sądownic-
twa, Prokuratora Generalnego oraz środowiska lekarzy psychiatrów w środę 23 października 2013 
r. Sejm, przy zaledwie 3 głosach przeciw, przyjął rządowy projekt ustawy o postępowaniu wobec 
osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksu-
alnej innych osób. Faktyczny cel tej ustawy to furtka do dalszej izolacji pod pretekstem leczenia 
psychiatrycznego. Osoby, kończące karę pozbawienia wolności w przypadku negatywnej progno-
zy kryminalistycznej, po zakończeniu kary będą mogły zostać umieszczone przez sąd okręgowy  
w „Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym”. Do chwili zamknięcia tego nu-
meru Polskie Towarzystwo Psychiatryczne nie zajęło oficjalnego stanowiska w sprawie uchwalenia 
ustawy. Mamy jednak nadzieję, że doczekamy się przynajmniej apelu do Prezydenta RP o to, by 
nie podpisywał ustawy, w której psychiatria jest instrumentalnie wykorzystywana jako narzędzie 
kontroli społecznej. 
Trzeci numer Psychiatry ukazuje się w nakładzie 8500 egzemplarzy – zamierzamy tym sposobem 
trafić pod strzechy lekarzy rodzinnych, których niniejszym serdecznie witamy w gronie naszych 
Czytelników. Wszystkich, którzy mieliby ochotę na współpracę z nami, zapraszamy do nadsyłania 
swoich materiałów lub propozycji.
Kiedy piszę te słowa, za oknem jeszcze jesień, ale przeczytacie je już być może razem z pierwszymi 
bałwanami zaglądającymi Wam przez ramię i będzie to czas myślenia o ozdobach choinkowych  
i noworocznych postanowieniach. Nasze najważniejsze postanowienie to nadal zapewniać Wam 
Drodzy Czytelnicy aktualną i praktyczną wiedzę, inspirację i dobrą rozrywkę oraz pretekst do za-
dumy.
Dziękując autorom za powierzone teksty, szczególne podziękowania składamy Panu Markowi 
Nowakowskiemu za zgodę na wydrukowanie w Psychiatrze opowiadania Mały Cesiek. To dla nas 
zaszczyt, a dla Państwa – literacka uczta. 
Tradycjonalnie (to słowo naprawdę pasuje do tej okazji!) chcemy zakończyć życzeniami. Parafrazu-
jąc klasyka, są to życzenia najlepsze Noworoczne, albo te Świąteczne, jeszcze lepsze może.

Tomasz Szafrański
Redaktor Naczelny

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, 
Drodzy Czytelnicy! 

Wydawca Mediadore i Redakcja nie biorą żadnej 
odpowiedzialności za szkody / zniszczenia osób 
/ własności wynikające z odpowiedzialności za 
produkty, zaniedbania lub z innych przyczyn ani też 
z używania bądź stosowania jakichkolwiek metod, 
produktów, instrukcji czy koncepcji zawartych w nin-
iejszym materiale. Z powodu gwałtownego postępu  
w naukach medycznych konieczne jest niezależne 
weryfikowanie diagnoz i dawek leków. 

Zdjęcia na stronach: 6-7,17-19, 25, 44-48, 58 - 123RF



stypendium  
im. Dr. Bolesława Ałapina

Stypendium im. Dr Bolesława Ałapina jest przyzna-
wane dla lekarzy z Polski, psychiatrów i lekarzy specjali-
zujących się w psychiatrii, którzy pragną dokształcać się 
w Wielkiej Brytanii.

Warunki otrzymania stypendium:
1. Obywatelstwo Polskie i stałe zamieszkanie w Polsce
2. Dyplom ukończenia studiów medycznych i ukończona  
    lub rozpoczęta specjalizacja z psychiatrii
3. Wiek poniżej 40 lat
4. Biegła znajomość języka angielskiego

Procedura otrzymania stypendium
Stypendium jest przeznaczone dla osób, które chcą podjąć 

dłuższy staż w ośrodku naukowym w Wielkiej Brytanii ale możliwe 
jest także uzyskanie mniejszych stypendiów (około 1000-1200 GBP) 
dla osób korzystających z kursowej formy kształcenia podyplomo-
wego w Wielkiej Brytanii (jak na przykład Maudsley Forum).Wybór 
miejsca stażu i uzyskanie zgody danej jednostki na przyjęcie na staż 
leży po stronie kandydata.

Kandydat powinien nadesłać na adres Zarządu 
Głównego PTP następujące dokumenty:
1. Podanie o przyznanie stypendium, zawierające:

a. Dokładane informacje na temat terminu i miejsca odbywania 
stypendium.
b. Szczegółowy program planowanego stypendium  
(w przypadku kursów – program kursu)
c. Wysokość kwoty o którą kandydat wnioskuje i szczegółowy 
budżet pobytu (obejmujący planowane koszty podróży, za-
mieszkania i wyżywienia oraz ewentualne opłaty za staż, kurs)

2. Życiorys, przebieg pracy i osiągnięcia zawodowe kandydata
3. Kopię dyplomu ukończenia studiów medycznych
4. Kopię dyplomu potwierdzającego uzyskanie specjalizacji  
    w psychiatrii lub zaświadczenie o rozpoczęciu specjalizacji.
5. Zaświadczenie o zdanym egzaminie z języka angielskiego.
6. Zaświadczenie, że kandydat jest członkiem PTP i ma opłacone 
składki

Uwaga:  W przypadku realizowania stypendium w Londynie i okoli-
cach, zgodnie z wolą powierników Funduszu stypendysta powinien 
poświęcić 6-8 godzin tygodniowo na pracę  w ośrodku psychoterapeu-
tycznym przy Polskim Kościele na Ealingu.

Wnioski o Stypendium są rozpatrywane przez Komisję ds. Fundu-
szu Ałapina, a następnie zatwierdzane przez Zarząd Główny PTP.  
Zatwierdzone wnioski są przesyłane do powierników Funduszu  
Ałapina w Anglii, którzy wypłacają stypendium.

Kontakt: Dr Tomasz Szafrański, doktorszafranski@gmail.com

NOWY TERMIN  
KONFERENCJI

20-21 marca 2014 r. 
w Warszawie

NOWE MIEJSCE
więcej informacji 

www.schizofreniaforum.edu.pl

SCHIZOFRENIA 
FORUM

SCHIZOFRENIA
FORUM

FORUM

UWAGA!
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Masochizm 
a sprawa polska
- Sławomir Jakima

Masochizm jest słowem wprowadzonym do literatury psychia-
trycznej przez austriackiego psychiatrę Ryszarda von Krafft-Ebinga.

Termin pochodzi od nazwiska Leopolda von Sacher-Masocha.  
Pisarz ten obecnie zupełnie zapomniany, był dość popularny  
w XIX wieku. Co ciekawe urodził się w 1836 roku we Lwowie. Ojciec 
jego był dyrektorem policji w tym mieście, zaś dziadek Franciszek Ma-
soch był profesorem chirurgii Uniwersytetu Lwowskiego, pełniąc na-
wet dwukrotnie funkcję rektora. Dziadek pochowany został na Cmen-
tarzu Łyczakowskim. Ojciec Leopolda został w 1846 roku honorowym 
obywatelem Lwowa. Cała rodzina zatem oraz młodość Leopolda zwią-
zana jest z Lwowem, co ciekawe ojciec ani syn nie mówili po polsku.

Leopold Masoch w 1869 roku poznał Fanny Pistor Bogdanoff, 
z którą podpisał 6-miesięczny kontrakt, w którym zobowiązał się, że 
będzie jej niewolnikiem i służącym (nazwał się sługą Grzegorzem). 
Leopold chodził przebrany w strój służącego, zaś w trakcie wyjazdu 
do Włoch jechał 3 klasą. W kontrakcie zawarto też sugestię, żeby jego 
Pani nosiła futra. Leopold w 1873 roku ożenił się z Aurorą von Rume-
lin - pisarką, która wydawała powieści pod pseudonimem Wanda von 
Dunajew. W 1906 roku wydano jej wspomnienia, skąd znamy całość 
tej historii.

„Wenus w futrze” -  ta niezwykła i ważna dla historii seksuologii 
książka, jest niestety stosunkowo nudna i prosta. Nie zawiera głębo-
kich myśli, niezwykłych opisów przyrody, skomplikowanych wątków 
kryminalnych czy wielowymiarowych wątków psychologicznych. Wy-
dano ją w 1870 roku, zaś polski przekład (nieznany tłumacz) ukazał 
się w 1920. Powieść składa się jakby z 3 części powiązanych ze sobą. 
Na początku utworu pojawia się, kładące wręcz na kolana, motto: „Bóg 
ukarał go i oddał w ręce kobiety”. Motto może sugerować, że treść 
książki będzie mroczna.

Akcja opowieści rozpoczyna się w okolicach Kołomyi miasta, co 
prawda, leżącego wtedy w austriackiej Galicji, jednakże miasta pol-
skiego (przed II wojną światową synonim głębokiej prowincji). Nar-
rator powieści ma dziwny sen, w którym rozmawia z samą boginią 
Wenus. Bogini okryta jest futrem i przedstawia narratorowi pewne 

„Wenus w futrze” -  ta nie-
zwykła i ważna dla historii 

seksuologii książka, jest niestety 
stosunkowo nudna i prosta. Nie 

zawiera głębokich myśli, niezwy-
kłych opisów przyrody, skompli-

kowanych wątków kryminalnych 
czy wielowymiarowych wątków 

psychologicznych. 
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ciekawe kobiece prawdy, np. „my kobiety jesteśmy wierne tak długo, 
jak długo kochamy”.

Narrator zwany przez boginię „człowiekiem Północy”, budzi się 
przerażony, odkrywając jednocześnie, że dotykają go ręce służącego 
Kozaka, a nie Bogini.

Wkrótce po obudzeniu jadą z wizytą do sąsiada Seweryna, 
właściciela ziemskiego. Narrator opowiada mu sen, który wstrzą-
sa Sewerynem. Narrator nagle spostrzega stojący obraz (oczywi-
ście „w blasku ognia kominkowego”). Płótno przedstawia „prze-
cudną nagą kobietę okrytą jedynie futrem, o obfitym ciemnym 
włosiu, leżącą na otomanie na lewym łokciu, w prawej ręce dzier-
żąc szpicrutę. Lewa stopa oparta jest niedbale na grzbiecie męż-
czyzny, który tarzał się przed nią jak niewolnik.” Narrator z prze-
rażeniem stwierdza, że leżący mężczyzna to Seweryn, a kobieta  
w futrze ma twarz Bogini ze snu. Seweryn daje mu do przeczytania 
swój rękopis „Zwierzenia głupiego fanatyka”.

Zaczyna się druga część powieści. Miejscem akcji jest miejsco-
wość kuracyjna w Karpatach, skąd widać ośnieżone szczyty Tatr. Wła-
ścicielką małego pensjonatu jest pani Tertakowska ze Lwowa. W pen-
sjonacie jest tylko Seweryn i piękna młoda wdowa z Moskwy, Wanda 
Dunajewa.

W ogromnym skrócie, treść tej części wygląda dość typowo. Se-
weryn i Wanda zakochują się w sobie, rozmawiają nawet o ślubie. Se-
weryn jednak zdradza Wandzie swój sekret i pragnienie. Uwielbia być 
poniżany psychicznie i fizycznie przez ubóstwianą kobietę. Jest gotów 
być jej niewolnikiem, służyć jej wiernie oraz znosić wszystkie upoko-
rzenia i ból fizyczny. Pierwszy raz tego uczucia doznał w wieku 14 lat 
właśnie w Kołomyi, gdzie jego daleka krewna, hrabina Sobol (również 
Lwowianka) wychłostała go za niegrzeczne zachowanie wobec niej. 
Musiał później prosić o litość na kolanach i całować ją w rękę. Jak 
twierdzi, „to zmieniło jego życie”.

Seweryn w trakcie studiów na uniwersytecie we Lwowie odwie-
dzał swoją ciotkę, gdzie doznawał rozkoszy w opisany wyżej sposób. 
Wanda wysłuchawszy opowieści, zgadza się na proponowany przez 

Seweryna układ, on chce być jej niewolnikiem 
przez rok, ona zaś ma nim dysponować jak 
chce. Seweryn zostaje jej służącym Grzego-
rzem, po czym oboje wyjeżdżają do Florencji.

Po drodze, w Wiedniu, Wanda każe Se-
werynowi (Grzegorzowi) przebrać się w strój 
krakowski: „szerokie pasiaste spodnie, wysokie 
buty, bogato wyszywaną sukmanę i pas z mnó-
stwem brząkadeł, a do kompletu, w czerwoną 
rogatywkę z pękami pawich piór”. Grzegorz 
wzbudza zainteresowanie i współczucie za-
równo w pociągu (jedzie 3 klasą), jak i na dwor-
cu we Florencji.

Pobyt we Florencji to opis sadomasochi-
stycznych zabaw Wandy z Sewerynem (Grze-
gorzem), jego pobyt kończy się mocną chłostą 
wykonaną przez nowego kochanka Wandy.

Seweryn wraca do Galicji, jak twierdzi, wy-
leczony z poprzednich zachowań. Co prawda 
jest teraz w stosunku do kobiet bardzo ostry 
i zimny, poniża je. Pewnego dnia otrzymuje 
przesyłkę od Wandy, w której znajduje obraz 
widziany przez Narratora - „Wenus w futrze”.

Książka kończy się przesłaniem Sewery-
na: „taka kuracja, jaką ja przeszedłem, byłaby 
skuteczna dla naszych pięknych, nerwowych, 
rozhisteryzowanych pań”.

Tak więc, sztandarowa powieść masochi-
styczna ma ciekawe elementy związane z Pol-
ską, zarówno miejsce akcji, postacie oraz ów 
nieszczęsny strój krakowski, który miał poniżać.



Jak psychiatra z psychiatrą 

Rozmowa 
z prof. Edwardem 
Gorzelańczykiem 

o leczeniu 
substytucyjnym 

w Polsce
Psychiatra: Dziękuję, że znalazł pan 

czas na rozmowę. Chciałbym, żeby dotyczy-
ła ona leczenia uzależnienia od opioidów  
i moje pierwsze pytanie brzmi: Jak ocenia Pan 
stan leczenia uzależnień w Polsce? Od strony 
kadr, od strony organizacji, od strony metod?

Edward Jacek Gorzelańczyk: Zacznijmy 
od kadr, które są bardzo skromne, bo chyba 
mielibyśmy trudności z doliczeniem się wię-
cej niż 25 lekarzy mających doświadczenie  
w leczeniu, które jest szeroko prowadzone na 
świecie – chodzi mi o leczenie substytucyjne 
uzależnienia od opioidów.

P: Z czego to wynika? Czy lekarz specja-
lista psychiatra po zakończeniu rezydentury 

nie powinien być przygotowany do prowa-
dzenia takiego leczenia?

EJG: No tak, tylko praktycznie nie ma prze-
widzianego szkolenia dotyczącego leczenia 
substytucyjnego w programie specjalizacji. Na-
tomiast wcześniej – na studiach, są tylko poje-
dyncze zajęcia dotyczące uzależnień. Niestety 
wielu psychiatrów nie jest przekonanych do 
leczenia substytucyjnego, nie wie jak należy je 
prowadzić i nie zna leków, które można wykorzy-
stać. To na pewno jest problem ze szkoleniem, 
ale też z motywacją. Mamy w Polsce ogromną 
tradycję demedykalizacji leczenia uzależnień. 
Zamiast głównego nurtu medycznego i nurtów 
wspomagających mamy do czynienia z całko-
witym odwróceniem proporcji – uzależnieniami 
zajmują się nie-medycy, nie-lekarze, osoby ma-
jące różne koncepcje dotyczące tego zaburze-
nia. Niektórzy nawet nie uważają uzależnienia 
za zaburzenie czy chorobę – zupełnie w oderwa-
niu od współczesnej wiedzy neurobiologicznej  
i klinicznej. Z takiej perspektywy trudno poma-
gać w sposób fachowy. 

P: Mówi Pan o modelu terapii niefarma-
kologicznej opierającym się na długotermino-
wym pobycie w ośrodkach stacjonarnych?

EJG: W uzależnieniu od opioidów to po-
dejście błędne, wręcz szkodliwe dla Pacjentów. 
Musimy pamiętać, że uzależnienie od opioidów 
jest chorobą na całe życie – tak jak cukrzyca czy 
astma, i my możemy tylko dążyć do uzyskania 
długotrwałej remisji. Konieczne do tego celu 
jest stosowanie narzędzi farmakologicznych.

P: Czy dysponujemy danymi dotyczący-
mi skuteczności leczenia substytucyjnego?

EJG: Oczywiście – dowody w sensie EBM 
mamy i leczenie substytucyjne to obecnie je-
dyna metoda umożliwiająca trwały powrót do 
funkcji rodzinnych, społecznych, pracy...

P: A osoby opuszczające ośrodki terapeu-
tyczne?

EJG: Większość tych osób bardzo szybko 
wraca do przyjmowania opioidów. 

P: Mamy Krajowe Biuro ds. Zapobiegania 
Narkomanii. Czy Biuro prowadzi jakąś ewalu-
ację skuteczności tych ośrodków terapeutycz-
nych?

EJG: Praktycznie nie ma takich narzędzi. Na 
podstawie dostępnej mi wiedzy nie ma rzetel-
nych danych dotyczących skuteczności leczenia 
w ośrodkach zamkniętych.

P: Czyli nie mamy twardych danych do-
tyczących efektywności systemu funkcjonują-
cego w Polsce i finansowanego z publicznych 

rozmowy
pieniędzy?

EJG: No tak, zaś dane podawane przez te 
ośrodki są…

P: Bardzo optymistyczne?
EJG: Niektórzy twierdzą na przykład, że 

mają 60% wyleczeń. Takie wypowiedzi mają 
moim zdaniem charakter propagandowy  
i polityczny, a nie dowodowy. Z mojego punktu 
widzenia praktycznie nie można mówić o wyle-
czeniu uzależnienia. Ja, jako lekarz, jako psychia-
tra, jako biolog, uważam, że szansa wyleczenia 
jest bliska zeru. Realnym, możliwym do uzy-
skania celem klinicznym jest uzyskanie remisji.  
Niestety wiele środków trafia na nieewaluowa-
ne programy leczenia stacjonarnego prowadzo-
ne przez osoby bez wykształcenia medycznego  
i stosujące niemedyczne formy leczenia uzależ-
nienia.

P:  Czy nie podejmowano prób korekty 
tego systemu, który mamy w Polsce? 

EJG: Próby były i są podejmowane, ale 
mamy problem strukturalno-polityczny. Ten 
system ukształtował się jeszcze w zupełnie in-
nych czasach i wynikał z uwarunkowań politycz-
nych, z bezradności i po części z ustąpienia pola  
w tym zakresie przez psychiatrów. Ludzie, którzy 
wówczas się tym zajęli – nie-medycy – zbudo-
wali ten system, stworzyli ośrodki, zapewnili 
finansowanie. Te osoby są cały czas obecne i dzi-
siaj są często głównymi doradcami na szczeblu 
samorządowym. Niejednokrotnie wypowiadają 
się przeciwko leczeniu substytucyjnemu i mają 
cały czas duży wpływ na kształtowanie polityki 
w tym zakresie. Z drugiej strony osoby, które 
powinny się tym zajmować, tworzyć leczenie 
substytucyjne, nie mają dostatecznej wiedzy – 
nawet psychiatrzy często nie mają pojęcia, jak 
to leczenie przebiega. Ilustrują to spotykane 
przeze mnie w praktyce sytuacje, w których psy-
chiatrzy są przeciwni leczeniu substytucyjnemu 
u członków swojej rodziny. 

P: Napisał Pan list do Prezes NFZ 
Agnieszki Pachciarz. Między innymi stwier-
dził Pan w nim, że leczenie uzależnień  
w naszym kraju prowadzone jest w większo-
ści przez osoby bez wykształcenia medycz-
nego i właściwego przygotowania i taki stan 
rzeczy powoduje, że niemożliwe jest wyko-
rzystanie we właściwym zakresie dostępnej 
już obecnie farmakoterapii uzależnień oraz 
udokumentowanej faktami naukowymi psy-
choterapii. Że należy zracjonalizować poli-
tykę podziału środków w systemie. Postu-
luje Pan podwojenie wsparcia finansowego 
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Dr hab., profesor Collegium Medicum UMK w Bydgosz-
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kierowanego przez NFZ i gminy dla poradni 
leczenia uzależnień. Zwraca Pan uwagę, że 
coraz więcej województw nie ma specjali-
stycznych oddziałów detoksykacji narkoty-
kowej, co powoduje znaczne utrudnienia  
w rozpoczęciu i kontynuowaniu leczenia osób 
uzależnionych od substancji psychoaktyw-
nych, a także zmniejsza wydajność leczenia 
substytucyjnego uzależnień oraz zwiększa 
ogólne koszty ponoszone przez system. 
Otrzymał Pan odpowiedź?

EJG: Tak, NFZ stwierdził, że sukcesywnie 
zwiększa środki na leczenie ambulatoryjne, zaś 
leczenie substytucyjne może być obecnie pro-
wadzone przy ośrodkach stacjonarnych. Nato-
miast, jeśli chodzi o postulaty dotyczące strate-
gii, opracowania standardów itd., to nie leżą one 
w kompetencjach NFZ. Muszę tutaj zaznaczyć, 
że niestety, mimo tego, że leczenie substytu-
cyjne odbywa się w ramach „podstawowego 
koszyka świadczeń”, pieniądze przeznaczane  
w Polsce na leczenie substytucyjne są niewy-
starczające.

P: Mówimy o programach metadono-
wych – w Polsce leczenie substytucyjne finan-
sowane w ramach NFZ to wyłącznie metadon?

EJG: To nie jest tak, że finansowany jest 
lek – finansowana jest procedura. Program sub-
stytucyjny może być otwarty w ramach poradni 
leczenia uzależnień i taki program ma osobo-
dzień, i w ramach tego osobodnia to leczenie 
jest finansowane. Wyboru leku dokonuje lekarz, 
ale wybór jest ekonomiczny i póki co, najtaniej 
jest stosować metadon. Tak nie powinno być, 
decyzja – „jaki lek?” powinna być merytoryczna, 
kliniczna, a nie finansowa.

P: A jakie są alternatywy do metadonu?
EJG: Buprenorfina, której jedynym pre-

paratem zarejestrowanym w Polsce w lecze-
niu substytucyjnym jest Suboxone. Są inne 
preparaty z buprenorfiną, ale formalnie poda-
wanie tych preparatów jest poza wskazania-
mi. Suboxone jest droższym w porównaniu 
do Methadoni hydrochloridum preparatem  
i z tego powodu jest bardzo rzadko stosowany 
w Polsce.

P: Jak duża jest różnica w cenie?
EJG:. Praktycznie przy dawkowaniu dzien-

nym 12mg buprenorfiny koszt leku równa się 
wartości osobodnia – zatem buprenorfina jest 
około czterech razy droższa od metadonu po-
dawanego w średniej dawce. 

P: Rozumiem, że są sytuacje, gdy pacjenci 
nie tolerują metadonu i powinni mieć tę drugą 
możliwość. Najnowsze wytyczne British Asso-
ciation for Psychopharmacology dotyczące le-
czenia uzależnień od opioidów traktują meta-
don i buprenorfinę jako metody równorzędne 

EJG: Profil działania leku powinien być 
dostosowany do określonej sytuacji klinicznej 
– z tej perspektywy są to metody równorzęd-
ne, czasami trzeba podać jeszcze inną sub-
stancję opioidową. Np. leczę pacjenta lekiem 
tramadol, bo nie tolerował ani metadonu, ani 
buprenorfiny, był też pacjent, który otrzymy-
wał w leczeniu substytucyjnym lek fentanyl,  
u którego po wielu miesiącach uzyskano remi-
sję i już funkcjonuje bez tego leku. Większość 
uzależnionych pacjentów dobrze reaguje na 
leczenie substytucyjne, a około 25% z nich moż-
na utrzymać w długotrwałej remisji, zaś u wielu 
pozostałych poprawić znacząco ich funkcjono-
wanie i zmniejszyć szkody zdrowotne.

P: Wróćmy do kwestii szkolenia. W nie-
których krajach jest oddzielna specjalizacja le-
czenia uzależnień – czy to dobre rozwiązanie?

EJG: Mamy jakąś sytuację zastaną i moim 
zdaniem utworzenie nowej specjalizacji jest 
trudne, choć docelowo byłoby to dobrym roz-
wiązaniem, utworzenie takiej podspecjalizacji 
już po uzyskaniu innej podstawowej specjali-
zacji (np. interna, neurologia). W przyszłości do-
brze byłoby też powołać specjalistę krajowego 
ds. uzależnień. Tymczasem, to co teraz można 
zrobić, to szkolić psychiatrów i lekarzy innych 
specjalności i starać się rozszerzać wiedzę  
o uzależnieniach przekazywaną podczas stu-
diów. Dlatego w dniach 16-19 maja 2014 roku 
Stowarzyszenie „MAR” organizuje we Wrocławiu 
międzynarodową, interdyscyplinarną konfe-
rencję skierowaną do polskiego środowiska 
medycznego przedstawiającą aktualną wiedzę 
nau kową i kliniczną dotyczącą leczenia uzależ-
nień.

P: A jak przebiega realizacja Krajowego 
Programu Przeciwdziałania Narkomanii 2011-
2016?

EJG: Podobnie jak Narodowego Programu 
Ochrony Zdrowia Psychicznego – kulawo.

P: Czy zmieniała się społeczna akceptacja 
leczenia substytucyjnego? Pamiętam, że kil-
kanaście lat temu budziło to duże kontrower-
sje i duży opór.

EJG: On cały czas istnieje. Niedawno 
przesłano do Prezes Pachciarz pismo rodziców  
i bliskich osób uzależnionych z Grupy Wsparcia 
działającej przy jednej z długo istniejących or-
ganizacji antynarkotycznych. Napisano w nim,  
że takie działania jak Stowarzyszenia „MAR” za-
bijają osoby uzależnione, że tego typu działa-
nia mają drugie dno i musimy być finansowani 
przez firmy farmaceutyczne.

P: Rozumiem, że opór ze strony organi-
zacji prowadzących tradycyjne leczenie sta-
cjonarne jest bardzo duży i może wynikać też  
z faktu konkurowania o te same środki finan-
sowe oraz po prostu z chęci zachowania status 
quo?

EJG: Proszę sobie wyobrazić, że co trze-
cia osoba uzależniona leczona w Europie  
w ośrodkach stacjonarnych to Polak. To po-
kazuje dobitnie, że w porównaniu z inny-
mi krajami mamy do czynienia z systemem  
z ogromną przewagą ośrodków stacjonarnych.  
W Polsce tylko nieco ponad 10% uzależnionych 
od opioidów jest leczonych substytucyjnie.  
W wielu rejonach Polski nie ma w ogóle dostępu 
do leczenia substytucyjnego.

P: Na podstawie tego, co Pan powiedział, 
wyłania się pesymistyczny obraz dwóch skon-
fliktowanych ze sobą obozów, zajmujących 
się wzajemną walką. Czy jest w ogóle szansa, 
że te dwie strony zaczną się dogadywać? Wy-
obrażam sobie, że obecna sytuacja nie sprzyja 
poprawie efektywności systemu?

EJG: Mam nadzieję, że dojdzie do porozu-
mienia. Musimy rozmawiać i starać się zmieniać 
ten system, bo nie możemy być przecież ciągle 
w ogonie Europy. Naturalnym mediatorem 
odpowiedzialnym instytucjonalnie za spójną 
politykę dotyczącą szeroko rozumianej polityki 
narkotykowej w Polsce jest Krajowe Biuro ds. 
Przeciwdziałania Narkomanii (KBPN). Niestety 
wiele inicjatyw KBPN nie znajduje odzwier-
ciedlenia w polityce NFZ. Wydaje się, że wola 
zmian istnieje - Pan Doktor Piotr Jabłoński – Dy-
rektor KBPN zaproponował stworzenie zespołu 
roboczego (do którego zostałem zaproszony)  
z udziałem reprezentantów rożnych środowisk. 
Co prawda w dziesięcioosobowym składzie ma 
być jedynie dwóch lekarzy, ale i tak z perspek-
tywy dotychczasowej skrajnej demedykalizacji i 
praktycznego braku znaczenia psychiatrii i me-
dycyny w ogóle w leczeniu uzależnień w Polsce 
jest to znaczący ukłon w kierunku zmian w sys-
temie, które są w moim odczuciu niezbędne – a 
w wielu krajach miały miejsce już dawno. Mimo 
mniejszościowej reprezentacji nurtu medyczne-
go w Komisji KBPN jestem nastawiony na kon-
struktywną dyskusję dotyczącą niezbędnych 
zmian w systemie.

P: Bardzo dziękuję za rozmowę.

W Centrum Partnerstwa Społecznego „Dia-
log” w Warszawie, 17 listopada 2013 roku, rozma-
wiał Tomasz Szafrański.
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• Artykuł ukazuje się dzięki wsparciu  
w postaci grantu edukacyjnego przyznanemu 
redakcji Psychiatry przez firmę Reckitt Benckiser 
Polska.



Oddziały psychiatryczne w szpitalach 
ogólnych mają wreszcie swoją reprezentację w PTP. 
Jak to się stało?

Pomysł ogólnopolskiego spotkania psychiatrów pracujących  
w oddziałach psychiatrycznych przy szpitalach ogólnych był od daw-
na obecny w wielu głowach. My powiedzieliśmy sobie o tym głośno 
na konferencji w Wiśle, gdy rozmawialiśmy o problemach z realizacją 
najnowszego rozporządzenia ministra zdrowia. Zgłosiliśmy się więc 
do pani profesor Marii Załuskiej, kierującej IV Kliniką Psychiatryczną 
IPiN w Szpitalu Bielańskim w Warszawie, czyli najwyżej w hierarchii 
organizacyjnej stojącym oddziałem psychiatrycznym tego typu. Jej 
reakcja przeszła nasze, i tak już dość śmiałe, oczekiwania. Ustaliliśmy  
z panią Profesor Załuską, że nasze spotkanie ma mieć charakter oddolny 
i demokratyczny, ma stanowić okazję do podzielenia się naszymi bolącz-
kami, ale też i pomysłami, a zarazem stworzyć platformę do ewentual-
nego zawiązania krajowego porozumienia. Mamy bowiem wrażenie, że 
oddziały psychiatryczne, takie jak nasze, są zaniedbywanym „średnim 
dzieckiem” w obecnym modelu opieki psychiatrycznej, a co gorsza, tak-
że w modelu planowanym w Narodowym Programie Ochrony Zdrowia 
Psychicznego. Pozostają w cieniu tradycyjnego szpitala „za murem”, ale 
też wyśnionego „centrum”. „Nie mamy zbyt wielu przyjaciół, ale jest nas 
tak wielu, że pora byśmy zaczęli wspólnie artykułować swoje potrzeby. 
Warto też poznać się nawzajem i czerpać siłę i wiedzę ze swoich, zarów-
no dobrych, jak i trudnych doświadczeń, wypracowywać standardy po-
stępowania…- tak zachęcaliśmy, jako grupa inicjatywna, do udziału  
w spotkaniu.

I stało się...
Konferencja odbyła się w piątek 13.09.2013 w IPIN w Warszawie.
Prof. Marek Jarema przedstawił referat na temat aktualnego sta-

nu lecznictwa psychiatrycznego w Polsce, a prof. Jacek Wciórka omó-
wił zagadnienia psychiatrycznego leczenia stacjonarnego w środowi-
skowym modelu opieki psychiatrycznej.

Ważne i podsumowujące było wystąpienie docenta Roberta 
Pudlo z Katedry i Oddziału Klinicznego ŚUM w Tarnowskich Górach. 
Zwrócił on uwagę na trudności we współpracy z oddziałami soma-
tycznymi, próby „pozbywania się” pacjentów z zaburzeniami psy-
chicznymi przez oddziały i SOR niezależnie od ich stanu somatyczne-
go. Wreszcie na ignorancję niektórych menadżerów oraz problemy 

finansowe i organizacyjne, z którymi borykają się oddziały. Doc. Pudlo 
przedstawił również propozycję rozwiązań tych problemów, wskazu-
jąc na potrzebę działań edukacyjnych, oczywiście zwiększenie nakła-
dów na hospitalizację, wreszcie konieczność modyfikacji niektórych 
przepisów ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, ustawy o ratow-
nictwie i rozporządzeń.

Profesor Irena Krupka-Matuszczyk z Kliniki Psychiatrii i Psychote-
rapii ŚUM w Katowicach przedstawiła wystąpienie o sytuacji ekono-
micznej oddziału psychiatrii i psychoterapii w wielospecjalistycznym 
szpitalu. Powiało optymizmem, że jednak można wystąpić o wycenę 
hospitalizacji wg innych kryteriów, niż tylko osobodzień.

Dyskusja rozpoczęła się po wystąpieniach dr Janusza Chojnow-
skiego i prof. Marii Załuskiej, w których zaprezentowano wyniki an-
kiety internetowej przeprowadzonych wśród lekarzy pracujących  
w oddziałach psychiatrycznych szpitali wielospecjalistycznych. To był 
rzeczywisty głos 50 osób pracujących w oddziałach psychiatrycznych 
zlokalizowanych niemal w całej Polsce. 

Ankieta
Wśród zalet oddziałów przy szpitalach ogólnych wymieniali 

spontanicznie m.in.:
• brak odium psychiatrii jako azylu dla obłąkanych, pozytywny 

wizerunek psychiatrii jako specjalności medycznych wśród innych, 
praktyczna łatwość konsultacji i pomocy z innych oddziałów, 

• mała skala oddziału tworzy dobre relacje pomiędzy perso-
nelem a pacjentami oraz zapewnia niski stopień instytucjonalizacji,

• bliskość miejsca zamieszkania chorych, nierzadkie sąsiedzkie, 
koleżeńskie relacje między chorymi a personelem działają humani-
zująco na postawę personelu,

• bliski kontakt ze środowiskiem chorego, możliwość skrócenia 
hospitalizacji w związku z istniejącymi formami pośrednimi, współ-
praca z rodzinami.

Jako wady i bolączki oddziałów wyliczano:
• traktowanie psychiatrii jako niepotrzebnej, mało ważnej - za-

równo przez dyrekcję, jak i przez lekarzy innych specjalności, obja-

RELACJe
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- Katarzyna Buryan-Marosz i Janusz Chojnowski
Relacja z I Krajowej Konferencji 
Oddziały Psychiatrii w szpitalach wielospecjalistycznych 



wiające się m. in. lekceważącym traktowaniem chorych psychicznie 
i ich potrzeb, a nawet pomijaniem oddziału w planach remonto-
wych szpitala,

• brak realnej siły przebicia w społeczności lokalnej, u władz 
zarządzających leczeniem (NFZ),

• osamotnienie ordynatora w ewentualnych sporach i deba-
tach, ryzyko narażania się na stygmatyzujące opinie (dyrektor szpi-
tala ogólnego tylko w pewnej mierze jest dyrektorem szpitala psy-
chiatrycznego, reszta spada na głowę osamotnionego ordynatora).

Dyskusja
W dyskusji panelowej, która się następnie wywiązała, okazało się, 

że oddziały te, inaczej niż duże szpitale psychiatryczne, nie są grupą 
jednorodną. Są w różny sposób prowadzone - w niektórych dyżuru-
ją lekarze innych specjalności, inne zapewniają pomoc w warunkach 
ostrego dyżuru codziennie. W niektórych oddziałach daje się odczuć 
nadmierny napór pacjentów, inne wolne są od tej zmory. Pojawiły 
się głosy, że istnieje potrzeba starannego wypracowania standar-
dów postępowania, procedur, modelu organizacyjnego, aby oddziały 
psychiatryczne w szpitalach wielospecjalistycznych nie tylko mogły 
w pełni ujawnić swe zalety, ale i mogły stać się opłacalne z ekono-
micznego punktu widzenia. Zdecydowano o wystosowaniu wniosku 
skierowanego do zarządu PTP o powołaniu Komisji ds. Psychiatrii  
w szpitalach wielospecjalistycznych. 

Ważnym aspektem tego spotkania było nawiązanie osobistych 
relacji pomiędzy osobami, które pracując w takich oddziałach bar-
dziej integrują się z lekarzami innych specjalności, niż z psychiatrami. 
Psychiatria jest dziedziną medycyny jak inne i nie trzeba temu za-
przeczać, oddzielać się murami, a właśnie wychodzić zza nich. Warto 
promować tę formę leczenia, zachęcać by takie oddziały w wielospe-
cjalistycznych szpitalach powstawały. Nie, jako alternatywa wobec 
dużych szpitali, ale jako inny model działania.

komisja
W dniu 24.09.13r. po debacie na zebraniu Zarządu Głównego 

PTP, w której nie brakło oponentów tego pomysłu, wniosek o powo-
łanie Komisji do spraw oddziałów psychiatrycznych w szpitalach wie-
lospecjalistycznych dzięki staraniu prof. Marii Załuskiej i przy dużym 
wsparciu prof. Jacka Wciórki został przyjęty!

Przewodniczącym tej komisji została prof. Maria Załuska, zastęp-
cą doc. Robert Pudlo, a sekretarzem Janusz Chojnowski. 

Argumentami na rzecz jej powołania, które przeważyły szalę  
w dyskusji, było przeświadczenie płynące z opisanego wyżej zebrania, 
że oddziały psychiatryczne w szpitalach wielospecjalistycznych nie 
mając takiej siły przebicia jak duże szpitale, powinny mieć swoją re-
prezentację, a także, iż są formą leczenia wartą poparcia z uwagi na to, 
że w naturalny sposób są zorientowane na współpracę z pacjentem  
w jego społeczności lokalnej. 

Zadaniem komisji będzie analiza sytuacji oddziałów psychia-
trycznych, zwłaszcza warunków prawnych i finansowych oraz przygo-
towywanie odpowiednich wniosków do decydentów.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do współpracy. 
zintegrowany@gmail.com

Fundacja eFkropka to organizacja, która powstała z inicjatywy 
osób zawodowo zajmujących się leczeniem i pracą terapeutyczną na 
rzecz ludzi z doświadczeniem choroby psychicznej. Fundatorami są: 
Joanna Krzyżanowska-Zbucka, Marta Niedźwiedzka i Jerzy Kłoskow-
ski, który został prezesem. Jako specjaliści mamy świadomość dużych 
potrzeb w zakresie rehabilitacji oraz adaptacji społecznej naszych be-
neficjentów oraz dostrzegamy deficyty w społecznej służbie zdrowia, 
w związku z ciągle niewdrożonym Narodowym Programem Ochrony 
Zdrowia Psychicznego. 

Głównym celem Fundacji jest zapobieganie izolacji osób po 
kryzysie zdrowia psychicznego, przeciwdziałanie stygmatyzacji  
i przełamywanie stereotypów związanych z chorobami psychicznymi. 
Poprzez wielowymiarowe działania terapeutyczne mamy nadzieję 
zbudować zaplecze pomocne w przełamywaniu barier czy osobistych 
ograniczeń, umożliwiać powrót do naturalnej aktywności i podejmo-
wania ról w życiu osobistym i społecznym. Dlatego planujemy uru-
chomienie hostelu terapeutycznego i stworzyliśmy program Kuchnia.  
Podejmujemy też szeroko zakrojone działania wydawnicze, edukacyj-
ne i szkoleniowe w lokalnej społeczności. 

Celem programu Kuchnia jest stworzenie razem z podopieczny-
mi Fundacji restauracji-klubu świadczącego usługi gastronomiczne 
na wysokim poziomie, będącego jednocześnie zakładem aktywizacji 
zawodowej i miejscem wydarzeń kulturalnych. Tym projektem chce-
my stworzyć możliwość pracy, nauki zawodu i przedsiębiorczości. 
Obecnie, we współpracy ze znanymi restauratorami – rodzeństwem 
Agnieszką i Marcinem Kręglickimi, prowadzimy program staży zawo-
dowych: Razem w Kuchni. Beneficjenci odbywają praktyki w zawodach 
związanych z gastronomią. Program ten współfinansuje Urząd Miasta 
Stołecznego Warszawa. Kolejny program Razem w Kuchni – Edukacja,  
współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ofe-
ruje uczestnikom cykl warsztatów sprzyjających zdrowieniu. 

Z okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego, Fundacja  
eFkropka zorganizowała seminarium dla mediów: …poszukaj w sobie 
normalnego szaleństwa… Rola mediów w przeciwdziałaniu stereoty-
pom związanym z zaburzeniami psychicznymi.

W ramach działań edukacyjnych planujemy też wydawanie bro-
szur opisujących różne zaburzenia psychiczne. Teksty tego rodza-
ju do tej pory piszą profesjonaliści, a wydają firmy farmaceutyczne. 
Innowacyjność pomysłu polega na tym, że merytoryczne teksty będą 
pisać osoby, które same doświadczyły zaburzeń psychicznych. 

Zapraszamy do współpracy i dziękujemy za wsparcie.
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DzIAŁANIA
- Joanna Krzyżanowska-Zbucka

www.ef.org.pl
fundacja@ef.org.pl
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 Protest song 
na tle 

fatamorgany

Instytut Psychiatrii i Neurologii 
w Warszawie

MIEJSCA

2 października na terenie Instytutu Psy-
chiatrii i Neurologii w Warszawie odbyło się 
uroczyste otwarcie nowego gmachu Klini-
ki Psychiatrii Sądowej. W Klinice ma leczyć 
się 60 osób chorych psychicznie, będących 
sprawcami czynów zabronionych. Łóżka są 
rozmieszczone w dwóch oddziałach psy-
chiatrii sądowej o wzmocnionym stopniu za-
bezpieczenia: 15-łóżkowym obserwacyjnym 
z salami jednoosobowymi dla pacjentów 
nowo przyjętych, w pogorszeniu stanu psy-
chicznego oraz „lżejszy” 45-łóżkowy z salami 
dwu- i trzyosobowymi. 

BUDYNEK
Budynek Kliniki ma 7500 metrów kwa-

dratowych, koszt jego wybudowania wyno-
sił 35 milionów złotych, a środki finansowe 
pochodziły z dotacji Ministerstwa Zdrowia. 
Niewątpliwie obiekt spełnia wszelkie euro-
pejskie standardy, o jakich tylko można po-
myśleć. W budynku znajdują się pracownie 
zajęciowe: terapii zajęciowej, muzykoterapii, 
sala komputerowa, w planach jest zagospo-
darowanie pracowni ceramicznej i tkackiej. 
Imponująco przedstawia się zaplecze spor-
towe: 2 sale gimnastyczne, 2 siłownie, boiska 
do koszykówki, siatkówki, kort tenisowy.  
W budynku jest wiele stołów do tenisa sto-
łowego i popularnych „piłkarzyków”.  Na te-
renie Kliniki jest sala konferencyjna, mogąca 
pomieścić 250 osób oraz pokoje gościnne 
dla wykładowców. 

uroczystość
Zaproszeni na uroczystość otwarcia 

nowego budynku pracownicy Instytutu 
przez chwilę mogli zobaczyć jak „powinno 
być”, żeby z tym większą frustracją wrócić do 
własnych realnych warunków pracy, które  

są opłakane. Ale przedtem wzięli udział  
w demonstracji zorganizowanej przez związ-
ki zawodowe działające w Instytucie Psychia-
trii i Neurologii. Celem było zwrócenie uwagi 
zaproszonych polityków i urzędników oraz 
dziennikarzy na fatalne zasady finansowania 
psychiatrii w Polsce, a w wymiarze lokalnym 
– na dramatyczne warunki leczenia w od-
działach psychiatrycznych IPiN.

jeden prysznic
Oddziały psychiatryczne Instytutu co 

najmniej od kilkunastu lat nie były remonto-
wane. Pacjenci przebywają w siedmioosobo-
wych salach, korytarze pełne są „dostawek” 
- łóżek polowych, na których leżą pacjenci 
przyjęci powyżej możliwości oddziału. Z koń-
cem każdej zimy pacjenci tłoczą się w jeszcze 
mniejszej przestrzeni z powodu przeciekają-
cych w niektórych salach sufitów. Stare, nie-
szczelne okna nie zapewniają właściwej izo-

lacji cieplnej w zimie, a toalety nie pozwalają 
na zachowanie intymności, ich rozmieszcze-
nie w oddziale sprawia, że są de facto koedu-
kacyjne. Na oddziale przypada jeden prysz-
nic i jedna wanna na blisko 40 pacjentów. 

restrukturyzacja
Instytut od lat pogrąża się w kryzysie, 

obecnie utracił płynność finansową. Wpraw-
dzie Dyrekcja podejmuje próby przeprowa-
dzenia restrukturyzacji, ale już dawno utraci-
ła poparcie i zaufanie pracowników. Działania 
są podejmowane chaotycznie i z ogromnym 
opóźnieniem (już 7 lat temu po strajku le-
karzy w podpisanym porozumieniu znalazł 
się zapis o konieczności restrukturyzacji), 
często z brakiem kultury czy elementarnego 
szacunku dla pracowników.  Głównym po-
mysłem „naprawczym” jest oczywiście cięcie 
kosztów i redukcja zatrudnienia. Propozycje 
i sposób ich realizacji świadczą (o zgrozo!)  

Manifestacja, Pokój spotkań dla pacjentów - fot. K.Szaulińska
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         o braku zrozumienia specyfiki lecznictwa 
psychiatrycznego i nie liczeniu się z nega-
tywnymi konsekwencjami, jakie te działania 
mają dla opieki nad pacjentami objętymi 
opieką Instytutu .

obiecanki
Trudno się dziwić, że w tym kontekście, 

tak wielu niezaspokojonych potrzeb, otwar-
cie Kliniki XXI wieku wzbudziło wiele emocji.  
Usłyszeliśmy po raz kolejny zapewnienia pani 
Dyrektor Instytutu Psychiatrii i Neurologii 
Prof. Danuty Ryglewicz, że „IPiN potrzebuje 
modernizacji klinik psychiatrycznych, ponie-
waż pracownicy potrzebują dobrego miejsca 
do pracy, a pacjenci do leczenia” oraz: ”Do 
ministerstwa zdrowia zostały już złożone pro-
jekty modernizacji oraz przebudowy klinik  
i mamy nadzieję, że zostaną uwzględnione”.  
To już trzecia kadencja, w trakcie której Pani 

Dyrektor zapewnia. Dotychczasowe owoce 
Czytelnicy widzą na zdjęciach ilustrujących 
warunki panujące na oddziale w „czołowym 
instytucie”. 

biały słoń
Biały słoń to angielski idiom, mający 

zresztą źródła hinduskie, na określenie bar-
dzo cennej rzeczy, na której posiadanie wła-
ściciel nie może sobie pozwolić, gdyż koszty 
utrzymania przekraczają jego możliwości. 
Mamy nadzieję, że Klinika Psychiatrii Sądo-
wej nie jest, ani nie stanie się takim białym 
słoniem. Kierownikowi Kliniki – prof. Janu-
szowi Heitzmanowi życzymy, aby korzystając  
z tej doskonałej bazy lokalowej stworzył pręż-
ny ośrodek, który także psychiatrię sądową  
w Polsce wprowadzi w XXI wiek. [KKP, TSZ]

ZACHODNIO-

POMORSKIE DNI

PSYCHIATRYCZNE

„GRANICE...”

16-17.05.2014
HAVET HOTEL

ul. Wyzwolenia 29
78-131 Dźwirzyno

KONTAKT: 
ptp@pum.edu.pl

Informacje i formularz 
zgłoszeniowy do pobrania:

http://www.pum.edu.pl/wydzia-
ly/wydzial-nauk-o-zdrowiu/

katedra-i-klinika-psychiatrii/x-
zachodniopomorskie-dni-

psychiatryczne-2014

X

Jedyna łazienka w oddziale, Pokój lekarski - detal, Jakość usług potwierdzona certyfikatem - fot. K.Szaulińska, J.Królicka, K.Pierzgalska
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Psychiatria 
jutra już dziś  

w Polsce 
telepsychiatria 

w leczeniu 
schizofrenii

- Marek Krzystanek

praktyka
Obecna sytuacja na rynku usług medycznych w psychiatrii w Polsce ogranicza dostęp 

świadczeniodawców – lekarzy psychiatrów do pacjentów. Możliwość konsultacji z lekarzem 
jest limitowana kolejkami i w praktyce czas oczekiwania na przyjęcie lub wizytę kontrolną wy-
nosi średnio od 1 do 3 miesięcy. Niska dostępność lekarza psychiatry obniża poziom opieki 
zdrowotnej. Powoduje to wymierne skutki szkodliwe dla pacjentów w postaci nieregularnego 
przestrzegania zaleceń farmakologicznych, przerywania terapii, nawrotów choroby i pogor-
szenia długoterminowego rokowania. Przykładowo, w sytuacji nieskutecznej dawki zalecone-
go leku lub pojawienia się objawów niepożądanych, pacjent w praktyce zdany jest jedynie na 
ulotkę dołączoną do leku, na której wymienione są setki potencjalnych działań niepożądanych. 
Bez możliwości porozmawiania z lekarzem, wysłuchania jego komentarza do informacji za-
mieszczonych w ulotce, a co najważniejsze, profesjonalnej porady specjalisty, większość cho-
rych przedwcześnie odstawia leki i przerywa leczenie. 

Telemedycyna
 

Poprawę w dostępności usług medycznych może przynieść telemedycyna. Polega ona na 
wykorzystaniu informacji elektronicznej i współczesnych technologii komunikacyjnych w celu 
zapewnienia opieki medycznej na odległość.[1] Elektroniczna służba zdrowia (ang. e-health) 
zapewnia edukację dotyczącą chorób i ich profilaktyki, umożliwia prowadzenie procesu dia-
gnostycznego i terapii, a w niektórych krajach nawet przepisywanie leków. [1] Próby telepsy-
chiatrii z wykorzystaniem Internetu prowadzone były już w Polsce, jednak porady internetowe 
w formie wiadomości e-mail nie mogą stanowić ekwiwalentu wizyty odbywanej w rzeczywi-
stości. [2] Szczególnie w psychiatrii, w ocenie stanu zdrowia pacjenta ważne są mimika i mowa 
ciała (pantomimika), które korespondują z treściami przekazywanymi drogą werbalną. Obser-
wacja zachowania chorego w czasie badania są potrzebne dla wiarygodnej oceny jego stanu 
psychicznego. Bez możliwości wizualnego kontaktu z pacjentem, telepsychiatria sprowadza 
się do odpowiedzi na wiadomości wysyłane do lekarza od pacjenta, w których lekarz może 
jedynie w sposób bardzo ostrożny i ogólnikowy sugerować choremu dalsze postępowanie. 
[2,3] W większości przypadków sugestie te sprowadzają się do zalecenia spotkania się i bezpo-
średniej rozmowy z lekarzem psychiatrą. 

Można przewidywać, że w przyszłości system opieki psychiatrycznej z wykorzystaniem wi-
deokomunikatorów stanie się alternatywą dla tradycyjnej formy leczenia opartej na zapisywa-
niu się na wizyty i odwiedzaniu lekarza w poradni. System taki może stać się przyszłością psy-
chiatrii środowiskowej, a telemedycyna – medycyną jutra. Wizyty mogą wówczas mieć miejsce  
w dowolnej sytuacji i miejscu, gdy pacjent połączy się z lekarzem. Wprowadzenie systemu 
usług telepsychiatrycznych może spowodować wzrost dostępności usług medycznych, po-
lepszenie zdrowia psychicznego społeczeństwa, zwiększenie skuteczności terapii i poprawić 
współpracę pacjentów. Telepsychiatria może oczywiście dotyczyć różnych schorzeń psychia-
trycznych, takich jak uzależnienia, zaburzenia afektywne, zaburzenia lękowe, zaburzenia snu 
i inne.

Implermentacja telepsychiatrii

Wprowadzenie kompleksowego systemu usług telepsychiatrycznych w schizofrenii, a po 
pomyślnym efekcie tego wdrożenia również w innych schorzeniach psychicznych, może zre-
wolucjonizować rynek usług medycznych i wnieść istotną zmianę w polepszenie jakości opieki 
zdrowotnej w zakresie zdrowia psychicznego w Polsce. 

Autor podjął próbę stworzenia platformy telepsychiatrycznej i zaimplementowania jej na 
terenie Polski. Opracowana została platforma telemedyczna Telepsychiatria Moneo, składają-

| Katedra i Klinika Psychiatrii 
   i Psychoterapii SUM w Katowicach

Aplikacja Pacjenta

fot. M. Kompf, Metack
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ca się z dwóch aplikacji: LEKARZ i PACJENT. Aplikacja LEKARZ będzie umożliwiała przeprowa-
dzenie wideorozmowy, zbadania skalą kliniczną, zebranie wywiadu obiektywnego, przesłanie 
pacjentowi wideo- i audiobooków z biblioteki multimedialnej, wpisanie notatek po kontakcie  
z pacjentem, prowadzenie kalendarza wizyt z rejestracją kolejnej wizyty, wpisanie planu terapii 
lekowej (leków, postaci farmaceutycznej, dawki i pory stosowania), wpisanie liczby i postaci 
farmaceutycznej leków przepisywanych na wizytach w poradni bądź gabinecie lekarskim oraz 
śledzenie historii zdarzeń i raportów graficznych generowanych przez system. 

Aplikacja PACJENT będzie umożliwiać kontakt z lekarzem, sprawdzenia aktualnego planu  
(w postaci tabeli) terapii lekami z uwzględnieniem nazwy handlowej, postaci farmaceutycz-
nej, dawki i pory podania, rejestrację wizyty w przychodni/gabinecie, powiadomienie pacjenta  
o zbliżającej się wizycie w poradni/gabinecie, zbliżającym się dniu badania skalą przez lekarza 
oraz o nadchodzącym terminie kolejnego treningu funkcji poznawczych, wykonywanie tre-
ningów poznawczych przez pacjentów, oglądanie i odsłuchiwanie wideo- lub audiobooków 
przesyłanych przez lekarza oraz stałe przypominanie o konieczności zażycia leku z monitoro-
waniem przed i po zaplanowanej godzinie zażycia. 

Telepsychiatria Moneo jest aplikacją, która będzie zainstalowana w ogólnie dostępnych  
i używanych telefonach i tabletach. Jej użytkowanie nie jest związane z jakimkolwiek zwięk-
szonym ryzykiem w porównaniu z używaniem tabletu czy telefonu komórkowego.  

Perspektywy

Wprowadzenie usług telepsychiatrycznych w Polsce może implikować wiele praktycz-
nych zmian w rynku usług psychiatrycznych. Przede wszystkim: umożliwienie pacjentowi 
kontaktu z lekarzem w dowolnym momencie, kiedy potrzebuje on rozmowy lub informacji na 
temat leczenia lub objawów niepożądanych stosowanych leków, przeprowadzenie skutecznej 
psychoedukacji może zapobiec odstawieniu leku i pogorszeniu się stanu zdrowia chorego. Do 
funkcjonalności platformy telepsychiatrycznej należy również monitoring planu terapeutycz-
nego z zaimplementowanym modułem przypominającym choremu o porze zażywania leku 
lub konieczności odbycia zaplanowanego treningu, wideowizyty bądź spotkania w poradni 
lub gabinecie lekarskim. Informacja zwrotna pochodząca od pacjenta pozwoli na monitoro-
wanie postępów terapii. Takiej formy monitorowania współpracy pacjenta w leczeniu i prze-
strzeganiu przez niego zaleceń lekarskich, jak dotąd, nie wprowadzono powszechnie na rynku 
usług zdrowotnych w kraju i na świecie. 

Współcześnie odchodzi się od psychiatrii zinstytucjonalizowanej w kierunku terapii śro-
dowiskowej. System telepsychiatryczny zwiększa możliwości leczenia chorego w jego miejscu 
zamieszkania.  Jednocześnie pozwala na obniżenie kosztów pozaszpitalnego lecznictwa psy-
chiatrycznego. System usług telepsychiatrycznych może stanowić pełnowartościowy ekwiwa-
lent wizyty kontrolnej w gabinecie bądź przychodni psychiatrycznej. W razie konieczności zba-
dania fizykalnego bądź odbioru recepty na lek, lekarz może poprzez telekomunikator umówić 
pacjenta na wizytę w poradni lub gabinecie.  

Edukacja medyczna w Polsce nie doczekała się dotąd sprawnie działającej platformy,  
dającej pacjentowi dostęp do pełnej informacji „na żądanie” (ang. on demand). Pacjent poszu-
kujący informacji medycznej ma do wyboru liczne strony internetowe, na których może wyszu-
kiwać potrzebne informacje. Opracowanie kompleksowej informacji medycznej dla pacjenta 
w postaci biblioteki tematów sformułowanych w postaci pytań i odpowiedzi, które pacjent 
może wybrać z listy pytań bądź uzyskać ją po skontaktowaniu się z lekarzem, w istotny sposób 
poprawi poziom edukacji zdrowotnej pacjentów chorych na schizofrenię. 

Ponadto platforma stwarza możliwość prowadzenia treningów kognitywnych, które 
mogą poprawiać częste w schizofrenii zaburzenia funkcji poznawczych. Takie treningi są pro-

wadzone zwykle w pracowniach psycholo-
gicznych przy szpitalach i przychodniach 
– co za tym idzie ich dostępność jest ograni-
czona. Prowadzenie regularnych treningów 
kierowanych i nadzorowanych przez lekarza 
z wykorzystaniem wideokomunikatora jest 
innowacyjną metodą leczenia.  

Podsumowując, stoimy na progu przy-
szłości, w której osiągnięcia technologiczne 
zmieniają obraz medycyny, w tym również 
psychiatrii. Planowane na przyszły rok bada-
nie kliniczne platformy Telepsychiatria Moneo  
w Polsce może być ważnym krokiem dla urze-
czywistnienia tej wizji. Jego celem będzie 
określenie, czy użycie platformy telepsychia-
trycznej w leczeniu pacjentów z rozpozna-
niem schizofrenii paranoidalnej może wpły-
nąć na poprawę ich parametrów klinicznych, 
funkcjonowanie poznawcze i współpracę  
w leczeniu, jak również zmniejszyć częstość 
wizyt w poradni/gabinecie i  zmniejszyć ry-
zyko nawrotu schizofrenii.

Piśmiennictwo:
1.Angaran DM. Telemedicine and telepharmacy: current 
status and future implications. Am J Health Syst Pharm 
1999, 56, 1405-1426
2.Krzystanek M, Krupka-Matuszczyk I. Telepsychiatria - 
internetowe porady psychiatryczne. Psychiatr Pol 2003, 
37, 1073-1082.  
3.Terry NP. Structural and legal implications of e-health. 
 J Health Law 2000, 33, 605-614.
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Zaglądając do programu specjalizacji  
z psychiatrii można się dowiedzieć, że „za-
sadniczym celem studiów specjalizacyjnych” 
jest „rozwiązywanie wszelkich problemów 
klinicznych (diagnostycznych i leczniczych)”.  
Tylko, że o ile z kryteriami i problemami dia-
gnostycznymi nie ma większych problemów, 
bo obowiązuje nas ICD-10 i na tym koniec, 
to szukanie informacji o kryteriach wyboru 
leczenia może przyprawić o zawrót głowy. Ja 
mam cały czas niezłe psychofarmakologicz-
ne vertigo. Żeby przypadłości się nie poddać, 
czytałem podręczniki. Okazały się przydatne. 
Szybko się jednak zauważa, że nie odpowia-
dają na pytania, które stawia przed nami kon-
kretna sytuacja kliniczna. 

Opinie
Następnie zacząłem pytać kolegów  

z pokoju lekarskiego. Odpowiedzi były i są 
nadal serwowane w bardzo przystępnej for-
mie: lek i konkretna dawka, jeśli dopytać, to 
nawet jakaś teoretyczna „podkładka” w piguł-
ce. Czasami zdarzało się, że opinie bardziej 
zaawansowanych w rezydenturze kolegów 
z pokoju nie zgadzały się z opinią specjali-
sty, a czasem ordynator mówił co innego,  
a zdarzyło się nawet..., ale nie będę dalej 
brnął. Chciałbym podkreślić, że chodzi tutaj 
raczej o odmienność opinii niż ich sprzecz-
ność. Wydaje mi się, że one rzadko wzajem-
nie się wykluczają. Zresztą zdarzało mi się 
konfrontować te opinie ze sobą i okazywało 
się, że każdy ma na poparcie swojej jakieś so-
lidne argumenty. Jednocześnie alternatywne 
rozwiązanie problemu klinicznego podane 
przez kolegę, absolutnie nie wywoływało 
oburzenia i było kwitowane stwierdzeniem 
„tak też można”. 
Czy to oznacza, że właściwie wszystko jedno, 
co i w jakiej dawce zalecamy? 

style
Trudne do zaakceptowania jest dla 

mnie, że ta różnica pomiędzy kolegami była 
zaledwie pierwszym etapem psychiatrycz-
nych rozbieżności, na które się natknąłem. 
Potem zauważyłem pewne różnice w „sty-
lach leczenia” pomiędzy oddziałami w tym 
samym ośrodku psychiatrycznym. Mało tego, 
jednym z głównych tematów rozmów o psy-
chiatrii z kolegami rezydentami z różnych 
miast są różnice „w stylach leczenia” pomię-
dzy ośrodkami i wtedy często słyszę lub sam 
wypowiadam zdanie typu: „nie, u mnie to by 
dali TO i to w TAKIEJ dawce”. I wisienka na tor-
cie z psychiatrycznych różnorodności lecz-
niczych: w Anglii po nieskuteczności olan-
zapiny i risperidonu w schizofrenii, pacjent 
dostanie klozapinę, w Polsce trzeba jeszcze 
spróbować któregoś z klasycznych neurolep-
tyków.

EBM
Z dużą ulgą i nadzieją powitałem pu-

blikację standardów leczenia, które w od-
różnieniu od poglądów indywidualnych 
klinicystów na leczenie, jak to na standardy 
przystało, były ujednolicone.

Jednakże, podobnie jak podręczniki, nie 
przewidują one wielu sytuacji klinicznych,  
a skoro tak, to odwołujemy się do doświad-
czenia klinicznego i koło się zamyka. 
Mimo pewnych niedoskonałości standar-
dów, uznałem je za dobry trop prowadzący 
wprost do EBM (Evidence-Based Medicine). 
Wszyscy wiedzą, że jak coś jest na podsta-
wie EBM, to jest lepsze, czyli jak będę leczył 
na podstawie EBM, to będę leczył lepiej.  
No i problem z głowy.

To teraz muszę się tylko nauczyć tego 
EBM. Ale przecież coś już o tym było: na za-
jęciach z informatyki prowadzący pokazał 
nam „Medline” i była jeszcze farmakologia  
kliniczna na 6 roku studiów, i tam nawet py-

tali o EBM w teście. No trudno, to może jed-
nak poszukam gdzieś indziej?  

Ale czy ja w ogóle muszę się tego EBM 
uczyć? Otóż nie ma wzmianki o EBM, ani  
o medycynie opartej na faktach, ani na do-
wodach w programie specjalizacji. Żeby 
oddać sprawiedliwość autorom programu 
należy nadmienić, że jedną z praktycznych 
umiejętności psychiatry powinno być „kry-
tyczne korzystanie z fachowych publikacji 
psychiatrycznych”. Z drugiej strony muszę 
przyznać, że cały system jest dość spójny, 
bo na studiach jest niewiele o EBM, program 
szkolenia wprawdzie nadmienia o korzysta-
niu z publikacji naukowych, ale nie przewi-
duje szkolenia w tym zakresie.

błędnik
Chciałbym zakończyć temat EBM przy-

kładem aripiprazolu, który chyba ma „dobrą 
literaturę”, nawet w opanowywaniu stanów 
agresywnych, ale jeśli pełen chęci lekarz 
chce rozpocząć nim leczenie pobudzonego 
pacjenta, to może usłyszeć: „A czy kolega 
widział, żeby aripiprazol kogoś uspokoił?”. 
Zupełnie szczerze zauważyłem, że klinicyści, 
nawet Ci, którzy doceniają i stosują EBM, dają 
niejednokrotnie do zrozumienia, że często 
praktyka odbiega od tego, co mówi medy-
cyna oparta na faktach. Najgorsze, że wydaje 
mi się, że mogą mieć rację. Tylko, że to ozna-
czałoby, że powinienem uczyć się od klinicz-
no-naukowych autorytetów, które czasami 
stosują konserwatywne EBM, a jak EBM nie 
daje odpowiedzi, to korzystają z doświad-
czenia klinicznego, a jeszcze czasami przed-
kładają doświadczenie kliniczne nad EBM… 
Mój błędnik zwariował.

Ale to już nie jest takie ważne, bo wła-
śnie znalazłem sposób na moje psychofar-
makologiczne vertigo – mam już zalążek 
koncepcji mojego „stylu leczenia”.

rezydencja
Psychofarmakologiczne vertigo 
- Michał Jarkiewicz
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Mądry wybór leku -  Choosing Wisely
praktyka

Inicjatywa Amerykańskiego Kolegium Medycyny Wewnętrznej 
Choosing Wisely postawiła sobie na celu opracowanie listy leków, 
testów i procedur w medycynie, które są nadużywane lub wykorzy-
stywane w niewłaściwy sposób. Amerykańskie Towarzystwo Psychia-
tryczne opublikowało 20 września 2013 wpisujące się w tę inicjatywę 
rekomendacje dotyczące leków przeciwpsychotycznych. 

Leki przeciwpsychotyczne są często stosowane poza podstawo-
wym wskazaniem, a część z tych zastosowań nie jest uzasadniona 
klinicznie i może być potencjalnie szkodliwa. Rekomendacje wydane 
przez APA mają zwrócić uwagę na konieczność wnikliwej analizy ko-
rzyści/ryzyka przy stosowaniu leków przeciwpsychotycznych. 

Nie przepisuj leku przeciwpsychotycznego pacjentowi w żad-
nym wskazaniu, bez odpowiedniej wcześniejszej oceny, posta-
wienia diagnozy i monitorowania leczenia

Leki przeciwpsychotyczne często powodują niepożądane ob-
jawy metaboliczne, sercowo-naczyniowe i neurologiczne. 
Stąd konieczność rzetelnej oceny wskazań do ich za-
stosowania, a następnie monitorowania w trakcie 
stosowania. Niezbędna jest wnikliwa analiza 
przyczyn występowania objawów, uwzględ-
niająca zarówno ogólny stan zdrowia, czyn-
niki psychiatryczne, środowiskowe i psycho-
społeczne. Należy zastanowić się nad tym, 
czy objawy nie są spowodowane przyczyną 
somatyczną. Podejmując decyzję o zastoso-
waniu leku przeciwpsychotycznego, powin-
no się uwzględnić wywiad rodzinny, zwłaszcza 
obciążenie chorobami metabolicznymi i serco-
wo-naczyniowymi. 

Monitorowanie leczenia powinno obejmować cy-
kliczną ocenę stanu pacjenta, weryfikację dawki, skuteczności 
i tolerancji. Odnośnie działań niepożądanych powinno się zwracać 
szczególną uwagę na pojawienie się objawów neurologicznych, kon-
trolować wagę, obwód w pasie lub BMI, ciśnienie tętnicze, puls, po-
ziom glikemii oraz okresowo profil lipidowy. 

Nie przepisuj rutynowo jednocześnie dwóch  lub większej ilo-
ści leków przeciwpsychotycznych

Badania wskazują, że jednoczesne stosowanie dwóch lub więk-
szej liczby leków przeciwpsychotycznych dotyczy 4-35% leczonych 
ambulatoryjnie i 30-50% leczonych w szpitalu (USA). Tymczasem wie-
dza dotycząca skuteczności i bezpieczeństwa takiego leczenia kom-
binowanego jest bardzo ograniczona. Niewątpliwie jednak wzrasta 
ryzyko interakcji, braku współpracy i omyłek przy zażywaniu leków. 
Rekomenduje się unikanie jednoczesnego stosowania dwóch lub 
więcej leków przeciwpsychotycznych. Można je rozważyć jedynie  
w przypadku chorych, u których zawiodły co najmniej 3 kuracje  
w monoterapii, w tym kuracja klozapiną. Poza tym, okresowe jedno-

czesne stosowanie dwóch leków jest możliwe w okresie zamiany le-
czenia metodą „na zakładkę”. 

Nie używaj leków przeciwpsychotycznch jako postępowania  
I wyboru w leczeniu zaburzeń zachowania towarzyszących otę-
pieniu

Zaburzenia zachowania i objawy psychologiczne towarzyszące 
otępieniu to takie objawy jak: pobudzenie, agresja, lęk, drażliwość, 
apatia czy psychoza. Badania dowodzą, że ryzyko stosowania leków 
przeciwpsychotycznych u osób z otępieniem przewyższa potencjal-
ne korzyści (ryzyko jest związane między innymi z powikłaniami na-
czyniowymi, większą śmiertelnością, objawami pozapiramidowymi, 
upadkami, sedacją, zaburzeniami świadomości). Rekomenduje się, 
aby stosowanie leków przeciwpsychotycznych u chorych z otępie-
niem ograniczyć do sytuacji, w których zawiodły niefarmakologiczne 
metody postępowania i w których objawy u pacjenta mogą stanowić 

zagrożenie dla niego lub dla innych.  

Nie przepisuj leków przeciwpsychotycznych 
jako postępowania I rzutu w bezsenności  

u osób dorosłych

Obecnie brak dostatecznych danych 
dotyczących skuteczności leków przeciw-
psychotycznych w leczeniu bezsenności 
(pierwotnej lub wtórnej do innych chorób 

psychiatrycznych lub somatycznych). Wy-
niki nielicznych opublikowanych badań są 

sprzeczne. 

Nie przepisuj rutynowo leków przeciwpsycho-
tycznych jako postępowania I rzutu u dzieci mło-

dzieży w jakimkolwiek przypadku poza zaburzeniami psy-
chotycznymi

W ciągu ostatnich 10-15 lat stosowanie leków przeciwpsycho-
tycznych u dzieci i młodzieży wzrosło prawie trzykrotnie (USA). Wzrost 
był nieproporcjonalny wśród dzieci z ubogich rodzin, pochodzących  
z mniejszości etnicznych oraz dzieci z zaburzeniami zachowania  
(w porównaniu z dziećmi z rozpoznaniem schizofrenii lub innych 
zaburzeń psychotycznych oraz chorobą tików). Dane dotyczące 
skuteczności leków przeciwpsychotycznych u dzieci i młodzieży są 
niepełne i istnieją poważne obawy dotyczące tolerancji, zwłaszcza 
dużego ryzyka przyrostu masy ciała, wystąpienia objawów metabo-
licznych i większej tendencji do występowania zmian w układzie ser-
cowo naczyniowym niż u osób dorosłych. [TSZ]

 www.psychiatry.org/choosingwisely 



18 PSYCHIATRA/PISMO dla praktyków/ grudzień 2013

Od wielu lat obserwowany jest proces  
starzenia się społeczeństw, z którym 

nieuchronnie wiąże się wzrost zachorowań 
na otępienia. W ostatnich dziesięcioleciach 

przeprowadzono wiele badań, które przybli-
żyły nas do zrozumienia patomechanizmów 
chorób leżących u podłoża otępień, jednak 

mimo to, nadal nie dysponujemy skuteczny-
mi metodami zapobiegającymi ich pojawia-
niu się i rozwojowi. U większości pacjentów  

w przebiegu otępienia, w zależności od 
jego nasilenia, występują nie tylko zabu-
rzenia funkcji poznawczych, ale również 

zaburzenia zachowania, nastroju i objawy 
psychotyczne. Zaburzeniom tym może 

towarzyszyć pobudzenie, ale nie zawsze jest 
ono wynikiem jedynie choroby leżącej u 

podłoża otępienia. Jego etiologia może być 
bardzo różnorodna. Zajmując się pacjentami 

z otępieniem, nie da się uniknąć spotkania 
osoby będącej w stanie pobudzenia,  

dlatego warto poświecić temu zagadnieniu 
nieco więcej uwagi.

Pobudzenie
Pobudzenie jest stanem, którego cha-

rakterystycznymi objawami są wzmożona 
aktywność i podniecenie psychiczne. Może 
mieć ono niewielkie nasilenie albo wysuwać 
się na pierwszy plan, maskując wywołujące 
przyczyny. W stanach pobudzenia, pomimo 
tego, że czasem trzeba szybko podejmować 
działania zabezpieczające, podobnie jak we 
wszystkich innych sytuacjach, należy dążyć 
do stosowania leczenia po ustaleniu roz-
poznania. Wcześniejsze podanie leku może 
spowodować zmianę obrazu chorobowego, 
utrudniając dalszą diagnozę.

Badanie pobudzonego pacjenta
Niewątpliwie bardzo ważną rolę w dia-

gnostyce podłoża pobudzenia odgrywa 
bezpośrednia obserwacja pacjenta i badanie 
przedmiotowe, ale niezwykle istotne są rów-
nież informacje uzyskane od opiekunów, któ-
re powinny być zebrane bardzo szczegółowo, 
ponieważ wywiad z chorym może mieć ogra-

niczoną wartość. Warto jednak pamiętać, że 
rozmowa z chorym może wskazać w sposób 
bezpośredni lub pośredni na główne cechy  
i pochodzenie stanu pobudzenia i nie moż-
na jej zaniechać. W wywiadzie z pacjentem 
nie może zabraknąć pytania o dolegliwości 
bólowe. Dopiero te wszystkie dane pozwa-
lają na zaplanowanie odpowiedniej diagno-
styki. Ustalenie stopnia nasilenia pobudze-
nia, rozróżnienie pobudzenia słownego od 
fizycznego oraz określenie czy towarzyszą 
mu zachowania agresywne, umożliwia pod-
jęcie odpowiedniej decyzji odnośnie miejsca  
i sposobu terapii.

Przed przystąpieniem do badania pa-
cjenta, który jest pobudzony, należy posta-
rać się o zapewnienie bezpieczeństwa sobie 
i choremu. Badanie powinno odbywać się  
w obecności innych osób z personelu, najle-
piej w pomieszczeniu otwartym lub wyposa-
żonym w system alarmowy. W gabinecie nie 
powinno być przedmiotów, których pacjent 
mógłby użyć przeciwko sobie lub do ataku 
na kogoś z otoczenia. Przed badaniem należy 
postarać się uspokoić chorego oraz zwrócić 
uwagę czy nie ma on przy sobie potencjalnie 
niebezpiecznych przedmiotów (np. choda-
ków na stopach czy dużej butelki z wodą). 
Lekarz odczuwający zagrożenie fizycznym 
atakiem ze strony pacjenta może pominąć 
istotne objawy i ocenić stan chorego niewła-
ściwie. Uspokojenie pacjenta można osią-
gnąć dzięki stosowaniu kilku prostych zasad, 
do których należą: przedstawienie się, poin-
formowanie o celu badania, unikanie wyko-
nywania gwałtownych ruchów, zapewnienie 
o chęci pomocy, wielokrotne powtarzanie 
informacji, aby umożliwić pacjentowi zorien-
towanie się w sytuacji, nie przyjmowanie po-
stawy konfrontacyjnej.

Wywiad od opiekuna
W wywiadzie zebranym od opiekuna nie 

powinno zabraknąć informacji o wydarze-
niach poprzedzających zmianę stanu chore-
go, dynamice narastania objawów, początku 
ich pojawienia się, ich zmienności w czasie, 
chorobach przewlekłych jak i bieżących ob-

jawach (wymioty, biegunka, gorączka), ura-
zach w ostatnim czasie (nie tylko głowy, ale 
również kończyn, jamy brzusznej itd.), spoży-
wanej ilości płynów, przyjmowanych lekach 
(również doraźnie i bez recepty), zmianach 
leczenia (również odstawieniu leków), sto-
sowaniu używek (alkohol, nalewki ziołowe), 
częstości oddawania stolca i moczu, funk-
cjonowaniu pacjenta przed kryzysem, po-
dobnych stanach w przeszłości. Rzetelnie 
zebrany wywiad i badanie chorego powinno 
wykluczyć stany zagrażające życiu, takie jak: 
przypadkowe lub celowe zatrucie lekami, 
pojawienie się lub zaostrzenie choroby so-
matycznej, powikłania urazu głowy, niedroż-
ność jelit, zatrzymanie moczu, zespoły absty-
nencyjne z zaburzeniami świadomości.

Diagnostyka laboratoryjna
Nagłe wystąpienie pobudzenia u starszej, 

dotychczas zdrowej osoby, jest wskazaniem 
do pilnej diagnostyki i hospitalizacji. Pobu-
dzenie u pacjenta z rozpoznanym otępieniem  
i występującymi już wcześniej zaburzeniami 
zachowania nie wymaga zwykle wykony-
wania dodatkowych badań w trybie pilnym 
(o ile obraz zaburzeń zachowania nie ulega 
zmianie). Decyzja o zakresie badań zależy od 
oceny sytuacji klinicznej i wstępnego rozpo-
znania.

Różnicowanie
Z punktu widzenia klinicysty najistot-

niejsze znaczenie ma różnicowanie dają-
ce odpowiedź na pytanie, czy pobudze-
nie jest wynikiem zaburzeń zachowania  
i objawów psychotycznych w otępieniu, za-
burzeń świadomości czy pogorszenia stanu 
somatycznego chorego.

Obecność otępienia zwiększa częstość 
występowania zaburzeń świadomości, gdyż 
uszkodzenie mózgu w przebiegu choroby 
leżącej u podłoża otępienia sprzyja zabu-
rzeniom równowagi metabolicznej mózgu 
nawet z błahego, wydawałoby się, powodu. 
Dołączenie się zaburzeń świadomości może-
my podejrzewać wówczas, gdy stan pacjenta 
gwałtownie się pogarsza (w czasie godzin 
lub dni), a objawy mają zmienne nasilenie 
- zwykle większe w godzinach popołudnio-
wych i wieczorno-nocnych.

Wśród różnorodnych objawów stwier-
dza się: zaburzenia przytomności, zaburzenia 
uwagi, toku myślenia, nieprawidłową aktyw-
ność ruchową oraz zaburzenia emocjonalne. 
Pomimo, wydawałoby się, dość charaktery-
stycznych objawów, nie zawsze jest łatwo 
rozpoznać zaburzenia świadomości nakłada-
jące się na otępienie, szczególnie wówczas, 

Pobudzenie u pacjenta z otępieniem
- Agnieszka Borzym

praktyka
| II Klinika Psychiatrii,
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gdy pacjent nie jest znany wcześniej lekarzo-
wi i ma otępienie o nasileniu głębokim.

Najczęstsze przyczyny 
majaczenia

Najczęstszymi przyczynami majaczenia 
są: zaburzenia wodno-elektrolitowe, infekcje 
(np. dróg moczowych), stany przebiegające  
z niedotlenieniem (zapalenie płuc, zatoro-
wość płucna, zawał serca), udar mózgu, uraz 
głowy powikłany krwiakiem podtwardów-
kowym (który może ujawnić się klinicznie 
w postaci zaburzeń świadomości nawet po 
kilku tygodniach od urazu, którego pacjent 
może nie pamiętać!), działanie niepożąda-
ne oraz interakcje leków, alkoholowy zespół 
abstynencyjny, nagłe odstawienie np. leków 
uspokajających z grupy benzodiazepin.

Ból  - częsta nierozpoznana  
przyczyna pobudzenia

Pobudzenie może też być wynikiem 
dolegliwości somatycznych bez towarzyszą-
cego majaczenia, szczególnie niezdiagno-
zowanego i nieleczonego bólu, duszności, 
zatrzymania moczu lub zaparcia. Warto pa-
miętać, że dolegliwości bólowe oraz proble-
my z wypróżnieniem nie zawsze są zgłaszane 
przez chorych z otępieniem, a personel me-
dyczny zbyt rzadko o nie pyta. Ryzyko pomył-
ki diagnostycznej jest szczególnie częste u 
pacjentów z głębiej nasilonymi zaburzeniami 
poznawczymi lub z afazją. Dlatego ból powi-
nien być zawsze uwzględniony w badaniu 
chorego. Pacjent z otępieniem o nasileniu 
umiarkowanym nie zawsze powie, a chory  
z otępieniem głębokim w ogóle nie powie 
o problemach z wypróżnieniem. Przy często 
zmieniających się opiekunach chorych, gdy 
nieprzekazywane są informacje, można nie 
zauważyć, że od dłuższego czasu pacjent nie 
oddał stolca, tym bardziej, że kałowe zatka-
nie odbytnicy może prowadzić do popusz-
czania stolca.

Leczenie
Sposób leczenia pacjenta z pobudze-

niem zależy od wstępnego rozpoznania,  
a także sytuacji rodzinno-społecznej pacjenta,  
w szczegól ności możliwości zapewnienia mu 
stałej opieki przez bliskich. Jeśli pobudzo-
ny pacjent przebywa sam w domu i nie ma 
możliwości zapewnienia mu opieki, należy 
podjąć decyzję o hospitalizacji. Celem le-
czenia jest zmniejszenie cierpienia pacjenta 
i zapewnienie mu bezpiecznego środowiska.

Postępowanie 
niefarmakologiczne

W terapii pacjentów z pobudzeniem  
w przebiegu otępienia, po wykluczeniu 
przyczyn somatycznych oraz działań nie-
pożądanych leków, szczególnie istotne jest 
postępowanie niefarmakologiczne obej-
mujące próbę uspokojenia chorego za po-
mocą np. spokojnej rozmowy, najlepiej jed-
nej osoby z pacjentem, odwrócenia uwagi 
chorego od aktualnej trudności - zmiany 
aktywności na przyjemną, rozmowy na inny 
temat, ograniczenia nadmiaru bodźców  
w otoczeniu (poprzez przejście do cichego 
pokoju), włączenie spokojnej muzyki bądź 
umożliwienie choremu wyjścia na spacer.   

Niektórzy pacjenci są pobudzeni, po-
nieważ nie mają zapewnionej wystarczającej 
ilości aktywności w ciągu dnia, pozostawieni 
są sami sobie lub proponowane im zadania 
są zbyt trudne do wykonania. Dlatego trzeba 
pamiętać, że chory z otępieniem sam nie wy-
myśli, czym mógłby się zająć żeby wypełnić 
czas, choć nadal chętnie zrobi coś, o co się 
go poprosi. Jednak proponowana czynność 
musi być przedstawiona w sposób dla niego 
zrozumiały i bez pośpiechu. 

Kluczem do opracowania zindywidu-
alizowanego planu leczenia pobudzonego 
pacjenta z otępieniem jest poznanie możli-
wości i zainteresowań chorego, a następnie 
edukacja i wsparcie opiekuna. Niektórzy 
chorzy bardzo chętnie wykonują różne obli-
czenia, kolorują obrazki, wymieniają nazwy 
rzek i czynności te z dużym zaangażowaniem 
robią przez wiele godzin w ciągu dnia. Bar-
dzo ważne jest obserwowanie, w jakich sytu-
acjach dochodzi do wystąpienia pobudzenia, 
a następnie ich unikanie, ponieważ znacznie 
łatwiej jest nie dopuścić do wystąpienia po-
budzenia niż je załagodzić. Konieczne jest 
poinformowanie opiekuna o tym, że zabu-
rzenia zachowania wynikają z choroby, a nie 
uporu, manipulowania czy złośliwości cho-
rego. Celem działań niefarmakologicznych 
jest nie tylko zmniejszenie pobudzenia, ale 
również stwarzanie pacjentowi nowych ról, 
w miejsce tych, których nie jest już w stanie 
spełniać oraz dawanie mu okazji do odczu-
wania przyjemności.

Farmakoterapia
Gdy działania niefarmakologiczne  

okażą się niewystarczające do opanowania 
objawów pobudzenia, a objawy te są znacz-
nie nasilone i zagrażające bezpieczeństwu 
chorego lub jego otoczenia, konieczne jest 
wprowadzenie farmakoterapii. W tym celu 

stosuje się leki z różnych grup: przeciwpsy-
chotyczne, przeciwpadaczkowe, przeciwde-
presyjne (szczególnie citalopram) oraz leki 
prokognitywne, co może świadczyć o ich 
ograniczonej skuteczności. Warto pamiętać, 
że poza samym wyborem substancji czyn-
nych, ważny jest także odpowiedni dla dane-
go chorego wybór postaci farmaceutycznej 
leku (tabletki tradycyjne, tabletki ulegające 
rozpadowi w jamie ustnej, płyn, iniekcje, 
system transdermalny), ponieważ leczenie 
może być skuteczne tylko wówczas, kiedy 
chory będzie przyjmował lek. Uważa się, że 
niewielkie pobudzenie, które nie stwarza 
zagrożenia dla pacjenta i otoczenia oraz nie 
jest przyczyną wyraźnego cierpienia pacjen-
ta, nie jest uzasadnieniem dla rozpoczyna-
nia leczenia lekami przeciwpsychotycznymi, 
szczególnie, że wyniki badań wskazują na 
zwiększone ryzyko zgonu z przyczyn kardio-
logicznych u chorych leczonych tymi lekami. 

Omawiając leki przeciwpsychotyczne 
warto również przypomnieć o ich innych 
objawach niepożądanych, do których należą 
objawy pozapiramidowe, w tym akatyzja. Pa-
cjent, który bez przerwy drepcze z powodu 
akatyzji może być mylnie uznany za wciąż 
pobudzonego, czyli zupełnie błędnie - wy-
magającego zwiększenia dawki stosowane-
go leku. 

Również leki z grupy benzodiazepin 
powinny być stosowane z największą ostroż-
nością, ponieważ sprzyjają występowaniu 
upadków oraz pogorszeniu funkcji poznaw-
czych (w tym miejscu należy zaznaczyć, że 
identyczne działania niepożądane mogą 
mieć niebenzodiazepinowe leki nasenne np. 
zopiklon, zolpidem), a czasami mogą działać 
wręcz paradoksalnie.

Sprostać wyzwaniu
Pobudzenie u pacjenta w starszym wie-

ku stanowi wyzwanie zarówno diagnostycz-
ne jak i terapeutyczne. Wieloczynnikowa 
etiologia pobudzenia i różnorodny przebieg 
zaburzeń często utrudniają postawienie pra-
widłowego rozpoznania. Pobudzenie może 
stanowić zagrożenie dla zdrowia i bezpie-
czeństwa pacjenta oraz jego otoczenia, dla-
tego podejmowane działania powinny być 
przemyślane i szybkie, a ich skuteczność 
monitorowana. Przed zaleceniem jakiego-
kolwiek leku należy rozważyć czy jest to ko-
nieczne i bezpieczne dla pacjenta. Nie należy 
zapominać o leczeniu niefarmakologicznym, 
które często jest skuteczniejsze, a prawie za-
wsze bezpieczniejsze niż leki.
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Leczenie farmakologiczne zaburzeń 
zachowania u osób w wieku podeszłym jest 
często dużym wyzwaniem dla lekarza. Po-
szukiwanie najkorzystniejszego rozwiązania 
z punktu widzenia korzyści i ryzyka bywa 
powikłane brakiem cierpliwości ze strony 
prowadzącego terapię i chęcią pójścia dro-
gą na skróty, która najczęściej okazuje się 
ślepą uliczką. Niewątpliwie, farmakoterapia 
osób w wieku podeszłym wymaga nie tyl-
ko znajomości związanych z wiekiem zmian  
w farmakokinetyce leków, przypominania 
do znudzenia zasady stosowania niskich da-
wek leków i ostrożnego ich miareczkowania, 
wymaga także umiejętności dokonywania 
najlepszych wyborów z punktu widzenia 
konkretnego pacjenta. Nie dysponujemy 
idealnymi czy bezpiecznymi lekami dla osób  
w wieku podeszłym. One man’s meat is ano-
ther man’s poison.  

Ostatnie lata przyniosły jeszcze głębsze 
zrozumienie ograniczeń, które niesie ze sobą 
stosowanie u osób starszych leków bloku-
jących receptory dopaminowe. Jednakże 
okazują się one, cały czas, u wielu chorych 
niezbędne. Warto wówczas dysponować jak 
największym wachlarzem możliwości, bo to 
zwiększa szanse na dokonanie właściwego 
wyboru. Należy pamiętać nie tylko o poszu-
kiwaniu nowości – nie zawsze lepszych i bez-
piecznych. Jedną z możliwości, którą należy 
brać pod uwagę, jest znany od lat 70-tych 
ubiegłego wieku tiapryd - pochodna ben-
zamidu zarejestrowana w Polsce do leczenia 
zaburzeń zachowania u osób w podeszłym 
wieku. 

Selektywny profil działania 
Kilka cech tiaprydu czyni z niego intere-

sujący lek u chorych, u których trudno opa-
nować objawy pobudzenia, agresji i lęku 
metodami niefarmakologicznymi. Tiapryd 
blokuje selektywnie receptory dopaminowe 
D2 i D3 w układzie limbicznym, ale praktycz-
nie nie ma powinowactwa do receptorów 

histaminowych, noradrenergicznych i se-
rotoninergicznych. Taki wąski profil recep-
torowy może tłumaczyć nie tylko mniejsze 
ryzyko powodowania objawów pozapirami-
dowych i deficytów poznawczych w porów-
naniu z wieloma innymi neuroleptykami. 
Jest również potencjalnie związany z lepszą 
tolerancją w zakresie układu krążenia i ukła-
du oddechowego. Trzeba pamiętać, że nad-
mierna sedacja u osób starszych pogarsza 
ich funkcjonowanie i jest czynnikiem ryzyka 
wystąpienia groźnych powikłań. Zawsze na-
leży pamiętać, aby leki przeciwpsychotyczne,  
w tym tiapryd odstawiać lub bardzo ostroż-
nie stosować u chorych z bradykardią i zabu-
rzeniami elektorlitowymi.

Skuteczność
Kilka randomizowanych badań klinicz-

nych potwierdziło efektywność tiaprydu  
w leczeniu pobudzenia, niepokoju i agresji  
w otępieniu: 
•  tiapryd był skuteczniejszy niż placebo (75-
150 mg/dz przez 4 tygodnie), 
• miał podobną skuteczność lecz był lepiej 
tolerowany niż chlorpromazyna (tiapryd 175-
450 mg/dz, chlorpromazyna 18-112.5 mg/dz 
przez 4 tygodnie; 2 badania łącznie n= 262), 
•  wykazano, że tiapryd w dawce 400 mg/dz 
miał podobną skuteczność jak melperon 100 
mg/dz - (melperon, pochodna butyrofenonu, 
jest zarejestrowany w Niemczech we wskaza-
niu zachowania agresywne u osób w wieku 
podeszłym). 
• stwierdzono również, że tiapryd 100-300 
mg/dz w porównaniu z haloperidolem2-6 
mg/dz i placebo był skuteczniejszy niż place-
bo, zaś podobnie skuteczny jak haloperidol  
i zmniejszał objawy agresji. Objawy poza-
pidamidowe w przypadku leczonych tia-
prydem stwierdzono u 16%, czyli tak jak  
w grupie placebo (17%), natomiast wśród le-
czonych haloperidolem objawy pozapirami-
dowe dotyczyły 34%. 

Uwagi praktyczne dotyczące 
stosowania tiaprydu

Z punktu widzenia dawkowania leków  
w wieku podeszłym powinniśmy dyspo-
nować szeroką możliwością doboru dawki, 
możliwie dużym indeksem terapeutycznym, 
brakiem interakcji. Preferujemy leki o krót-
kim czasie półtrwania. Profil farmakokine-
tyczny tiaprydu wypada pod tym względem 
korzystnie.

Tiapryd jest dostępny w tabletkach 100 
mg, które łatwo podzielić na 4 równe części 
po 25mg.

Stosowanie leku powinniśmy rozpocząć 
od 25mg, następnie stopniowo dochodząc 
do dawki 75 mg (25 mg 3 x dziennie). U więk-
szości chorych nie ma konieczności stosowa-
nia dawek wyższych niż 150 mg/dz (maksy-
malnie do 300 mg/dz).

U kogo i kiedy stosować?
Leki nowych generacji, które sprawdza-

ją się u młodszych pacjentów, nie zawsze 
mogą być stosowane w wieku podeszłym. 
Efektywność stosowanych leków przeciw-
psychotycznych jest niewielka, a ryzyko ku-
mulacji i przedawkowania – duże. Dlatego 
też poszukuje się każdego leku bezpieczne-
go, niezależnie od tego, czy został wprowa-
dzony do lecznictwa 10 czy 30 lat temu. Nic 
więc dziwnego, że wśród sprawdzonych, 
zalecanych leków znaleźć można alifatyczną 
pochodną fenotiazyny – alimemazynę, czy 
pochodną benzamidów - tiapryd. Zakres 
wskazań do stosowania słabo działających 
leków przeciwpsychotycznych jest duży.

Można je przepisać w zaburzeniach za-
chowania u osób starszych z zaburzeniami 
funkcji poznawczych (drażliwość, wybucho-
wość, agresja słowna lub czynna), w zaburze-
niach snu, lub w stanie podwyższonego lęku, 
zwiększającego cierpienie chorego. Tiapryd, 
jak wynika z doświadczeń klinicznych, po-
siada jeszcze jedną cechę, odróżniającą go 
od innych neuroleptyków – u części chorych 
zmniejsza nasilenie zaburzeń świadomości. 
Ponieważ w zaburzeniach funkcji poznaw-
czych, zwłaszcza o etiologii naczyniowej, czę-
sto występują także zaburzenia świadomości 
– podanie tiaprydu jest uzasadnione.

receptory
Tiapryd
- Tadeusz Parnowski PROFIL 

FARMAKOKINETYCZNY 
TIAPRYDU
Dobrze wchłania się z przewodu  
pokarmowego, niezależnie od posiłku
Maksymalne stężenie w surowicy  
- po 0,5-1,5 godziny
Czas T1/2 eliminacji - 3-4 godziny
Stałe stężenie w surowicy - po 24-48 
godzinach (przy dawkowaniu 3x/dz)
Wiązanie z białkami - praktycznie brak 
Eliminacja prawie w całości przez nerki 
- przy niewydolności należy zreduko-
wać dawkę, zaś w ciężkiej niewydolno-
ści nerek odstawić lek

• Producent leku tiapryd wykupił rekla-
mę w niniejszym numerze pisma.

| II Klinika Psychiatrii,
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Sny – miraże i rzeczywistość
- Cezary Żechowski

rozmowy

C.Ż. (Cezary Żechowski)  – Nie przygotowałem żadnego szcze-
gólnego pytania…, ale czy myśli pan, że sny mogą mieć jakieś zna-
czenie w życiu człowieka?

T.T. (Tsering Teshi) – Ogólnie uważamy, że sny są jak miraże, jak 
urojenia. Nie powinieneś wierzyć w takie sny. Ale niektóre rodzaje 
snów są realistyczne i są rodzajem rzeczywistej nauki. Mamy trzy ro-
dzaje snów. Kiedy kładziesz się spać, około godziny po zaśnięciu poja-
wiają się sny, które są jak przypomnienia tego, co robiłeś w ciągu dnia. 
Jeżeli wchodzisz w sen około północy, to jest on rodzajem przeszkody, 
czegoś, co może cię zmylić. Ale w prawdziwe sny wchodzisz dopiero 
na ranem, na około godzinę przed obudzeniem, ok. godziny 4.00 lub 
5.00, a czasami o 3.00. To są sny prawdziwe, mówiące o realnych rze-
czach. Są to zatem trzy poziomy snów.

C. Ż. – To rozróżnienie wydaje mi się bardzo ciekawe. Mówiące 
o rodzajach, poziomach snów. Czy są takie sny, które mogą mieć 
jakieś znaczenie w życiu człowieka? Czy zna pan jakieś fakty, że sny 
ujawniły coś ważnego? Może opowiem o sytuacji, która wydarzy-
ła się komuś 2 lata temu. Nie jest to sen nocny, ale coś, co można 
by nazwać snem dziennym. Pewna kobieta straciła męża. Kilka lat 
po jego śmierci przechodziła przez jezdnię. Nagle pojawiła się cię-
żarówka, która pędziła z dużą prędkością. Mogło dojść do bardzo 
groźnego wypadku. Jednak w tym samym momencie kobieta zoba-
czyła swego zmarłego męża, który objął ją ramieniem i powiedział 

– „Nie oglądaj się i chodź szybko”. Samochód otarł się o kurtkę tej 
kobiety i wpadł na chodnik. Wtedy kobieta jeszcze raz zauważyła 
męża, który powiedział jej – „To nie jest wina kierowcy. Nie gniewaj 
się na niego”. Na chodniku zebrała się grupa ludzi, byli zdenerwo-
wani, krzyczeli coś. Kobieta odeszła z tego miejsca, pochłonięta 
obrazem, który zobaczyła. Całe wydarzenie przypomina sen. Sen, 
który miał miejsce w czasie dnia. Nie mam podstaw, żeby nie wie-
rzyć w relację kobiety. Zastanawiam się, czy można to jakoś obja-
śnić odwołując się do nauczania buddyjskiego?

T.T. – Czy to wydarzyło się realnym życiu, czy we śnie?
C. Ż. – Wygląda to jak sen, który wydarzył się w realnym życiu.
T.T. – Sny, które zdarzają się w czasie dnia są jak urojenia, jeżeli 

wchodzisz w taki sen w ciągu dnia, jest on jak miraż, który powinno się 
raczej ignorować. Takie ignorowanie może cię ustrzec przed popad-
nięciem w przeszkody. Jeżeli zanadto zagłębiasz się w wizje i sny, to 
tak jakbyś wchodził w głęboką dolinę i oddalał się od rzeczywistości. 
Jeżeli praktykujesz cokolwiek, chrześcijaństwo czy buddyzm i takie 
sny zdarzają się tobie w  nocy, to po przebudzeniu powinieneś pomo-
dlić się, powinieneś poradzić się boga, powinieneś poradzić się guru. 
Nie powinieneś traktować serio takich rzeczy. Jeżeli będziesz trakto-
wał je serio, to będą ona nachodzić cię częściej. Sny są jak iluzje, które 
powinniśmy raczej zapominać. Nie powinniśmy traktować ich serio, 
ale raczej ignorować. 

Rozmowa  
z lamą 
Tseringiem
Teshi, 
przeorem 
klasztoru Choede 
w Lo Manthangu

Katedra Psychologii Klinicznej, Instytutu 
Psychologii, 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie

fot. C. Żechowski
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dzisz w dół, to raczej oznacza coś złego. W niektórych snach pojawia 
się woda, wchodzisz do wody, która płynie, to również oznacza coś 
złego, ale jeśli widzisz czystą wodę – to dobrze. Czasami w snach po-
jawiają się czarni ludzie, czasami oni lub ty jadą na osłach, na krowach 
lub na psach - to znowu jest coś złego. Różnice w snach są bardzo 
duże. Pewne rzeczy, wydarzające się w snach wydają się dobre, inne 
złe. Gdy czasami zaczynasz latać we śnie, to dobrze. Ale tak naprawdę 
nie powinieneś wierzyć w sny, czasem we śnie widzimy, że dostajemy 
ogromne pieniądze, budzimy się i nie mamy nic – to miraż. Czasami 
widzisz w swoim pokoju sto słoni, a gdy budzisz się, to widzisz, że nie 
zmieściłoby się ich nawet dziesięć, to przecież urojenie.

C. Ż. – Twoje uwagi wydają mi się bardzo interesujące i czuję 
się bardziej wolny w kwestii interpretowania snów, zwłaszcza z po-
wodu podkreślenia urojeniowego ich aspektu.

T.T. – Tak, we śnie widzisz swoje życie, które jest jak wizja naszej 
sansary (wędrówki w łańcuchu wcieleń, w której istota czująca tworzy 
własne, subiektywne i nieprawdziwe światy – C. Ż.). Zawsze też poja-
wia się jakiś cel, jakaś jego realizacja, ale nie uważam, aby cel życia był 
związany z odniesieniem sukcesu lub nie. Przecież jutro mogę umrzeć, 
nie mam żadnej gwarancji. Życie ciągle się zmienia. Np. teraz jestem 
mnichem, ale gdy byłem dzieckiem bawiliśmy się na brzegu rzeki. 

W Lo Manthang stolicy Mustangu, we wrześniu 2010 r., 
rozmawiał Cezary Żechowski

C. Ż. – Ale jak jest w tradycji buddyjskiej? Lepiej ignorować sny, 
czy traktować je poważnie?

T.T. – Ignorować. Nie traktować serio. Ważniejsza jest modlitwa 
do guru. Możesz modlić się do boga. Jeśli jesteś chrześcijaninem mo-
dlisz się do boga, a w buddyzmie modlimy się do Buddy, albo do guru. 

C. Ż. – To bardzo ważne, co powiedziałeś, ponieważ w mojej 
tradycji, w tradycji zachodniej nie jest to do końca takie jasne. Pra-
cuję jako psychoterapeuta i w mojej dziedzinie istnieje wiele szkół 
interpretacji snów. Psychoterapeuci zagłębiają się czasem w treść 
snów. W buddyzmie jak widzę, sen traktowany jest jak urojenie, 
którego nie można użyć. Może jedynie do nabrania dystansu do 
siebie. Czy zatem sen nie może być obiektem medytacji?

T.T. – Tak, jeśli masz jakieś dziwne sny o wypadkach lub umie-
raniu, wtedy po obudzeniu się powinieneś pomedytować chwilę,  
w twojej tradycji znaczy to, pomodlić się do Boga. Niektóre ze snów 
wyglądają bardzo dziwacznie, ale w gruncie rzeczy są dobre. Np. gdy 
ktoś umiera we śnie, ten sen jest dobry, nawet wtedy, gdy widzisz we 
śnie pewnych ludzi, którzy zbliżają się do śmierci. Bo wtedy następne-
go dnia możesz ich zobaczyć żywych, szczęśliwych i pełnych zdrowia, 
mających pod dostatkiem pokarmu i noszących dobre ubrania, wy-
glądających bardzo pięknie i zdrowo. Powinieneś sprawdzić, jak jest 
naprawdę. Istnieją różne sposoby objaśniania snów. Jeżeli we śnie 
wspinasz się na skałę w górach, to bardzo dobrze. Kiedy indziej scho-

fot. C. Żechowski
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Komentarze:
1) Mustang jest tybetańskim królestwem leżącym dziś w admi-

nistracyjnych granicach Nepalu. Od północy graniczy z Tybetem, od 
południa z nepalskim Teraiem. Od wieków wiodła tędy trasa kara-
wan (tzw. szlak solny), ciągnących z Indii do Tybetu. Małe królestwo 
szybko wzbogaciło się, a w średniowiecznym mieście Lo Manthangu 
powstały bogate budowle, pałac królewski, obronne mury i twierdze. 
Trzy buddyjskie gompy porównywane są dziś do średniowiecznych 
katedr, a malowidła ścienne uważane są za jedne z najpiękniejszych 
w obszarze kultury tybetańskiej. Do 2008 roku w Mustangu oficjalnie 
istniała jedna z najstarszych na świecie dynastii królewskich, rządzą-
ca nieprzerwanie od XIV w. Po upadku monarchii w Nepalu, zniesio-
no  oficjalny status króla Mustangu, choć gyelpo Jigme Dorje Palbar 
Bista (ur. 1933 r.) nadal sprawuje nieoficjalnie swój urząd. W 1995 r. 
Tiziano Terzani tak pisał o królu Mustangu: „Każdego ranka, przed 
świtem, wstaje i przez półtorej godziny medytuje. Potem wychodzi 
przez wielką drewnianą bramę miejską. Szybko przesuwając pacior-
ki różańca i mrucząc swoje modlitwy, wiele razy okrąża mury, jak to 
robili przez ponad 600 lat jego poprzednicy” (T. Terzani - W Azji, WAB, 
Warszawa 2010, s. 398). Po zajęciu Tybetu przez Chiny w Mustangu 
schronili się Khampowie, tybetańscy żołnierze, dokonujący zbrojnych 
najazdów na okupowane obszary Tybetu. W 1974 r. Dalajlama zakazał 
im działalności zbrojnej. Wielu z nich, składając broń, popełniło samo-
bójstwo. Choć wojska Khampów zostały rozwiązane, a część żołnierzy 
zginęła w walce z armią Nepalu, to ich potomkowie nadal mieszkają 
w Lo Manthang. Do 1992 r. Mustang był terytorium zamkniętym dla 
turystów. Aktualnie pozwolenie na wjazd otrzymuje rocznie ok. 2000 
osób. Dawna trasa do Tybetu nie jest już tak uczęszczana jak kiedyś, 
choć nadal przez góry ciągną karawany liczące po kilkaset jaków, tym 
razem na ogół z przemytem towarów z Chin.

2) Tsering Tashi jest przeorem w klasztorze Choede Monaste-
ry w Lo Manthangu. W klasztorze mieszka i studiuje ok. 200 mni-
chów. Klasztor prowadzi szkołę oraz zapewnia pomoc medyczną 
mieszkańcom Mustangu. To ostatnie zadanie w górzystym i niedo-
stępnym terenie wydaje się prawie niewykonalne. Mnisi dysponują 
ograniczoną ilością leków, a dostęp do lekarzy jest skrajnie trudny.  
W Mustangu nie ma żadnego szpitala, a możliwość sprowadzenia 
helikoptera i zabrania chorych do nepalskiej Pokhary dotyczy tylko 

garstki bogatych. „Ludzie umierają tu jak zwierzęta – pisał Tsering  
Tashi – bogaci będą żyć, biedni muszą umrzeć.”  Bardzo wysoka śmier-
telność dotyczy zwłaszcza dzieci, noworodków i kobiet w okresie 
okołoporodowym. Mnisi apelują o pomoc w ratowaniu mieszkańców, 
tego górskiego i trudno dostępnego rejonu Himalajów. Numer konta,  
na który można wpłacać datki to: Shree Mahakaruna Sakypa 

A/C No: 01-0499056-01
Swift Code: SCBLNPKA 
Standard Chartered Bank Ltd 
Pokhara, Nepal

3) W tradycji buddyjskiej istnieje wiele wykładni tłumaczenia 
snów. Np. K. Sri Dhammananda pochodzący ze Sri Lanki opisuje ich 
pięć rodzajów: sny wywołane nieświadomymi stanami umysłu (np. 
lękiem), sny związane wewnętrznymi i zewnętrznymi czynnikami (np. 
stan ciała lub hałas w czasie snu), sny profetyczne, sny będące przy-
pomnieniami z poprzednich wcieleń i sny telepatyczne. Wersja ty-
betańska buddyzmu wydaje się pod względem interpretacji marzeń 
sennych mniej metafizyczna, gdyż ujmuje je ściśle, jako reprezenta-
cje umysłu. Walter Yeeling Evans-Wentz w swojej książce „Tibetyan 
Yoga and Secret Doctrines” (1935/1958) opisuje techniki pracy tybe-
tańskich lamów z treściami snów. Niezwykle ciekawą analizę snów  
w świetle współczesnej nauki przedstawia książka Dalajlamy i biolo-
ga Francisco Vareli pt. Sleeping, Dreaming, and Dying: An Exploration 
of Consciousness (1997). Niniejsza rozmowa stanowić może przykład 
podejścia, w którym lama stara się wyraźnie oddzielić treści fantazyj-
ne snów, od danych pochodzących ze zmysłów i obserwacji rzeczywi-
stości, tak aby treść nieświadoma snu nie rozprzestrzeniła się na stany 
czuwania. Lama ogranicza zatem obszar lęku i myślenia w kategoriach 
magicznych, niejako depsychotyzuje myślenie. Zachęca do obserwo-
wania rzeczywistości, aby zmniejszyć zakres projekcji i rozproszyć ilu-
zje. W sposób zasadniczy oddziela modlitwę i medytację religijną od 
marzeń sennych, które umieszcza po stronie urojeń. Odwołując się do 
tradycyjnych i szeroko rozpowszechnionych tybetańskich interpreta-
cji snów, wykazuje ich niewystarczalność w objaśnianiu stanów umy-
słu człowieka. W końcu przechodzi do rozważań nad istotą doktryny 
buddyjskiej, tj. uwolnieniem się ze złudzeń umysłu i wydobycia się 
z łańcucha wcieleń (sansary).  

fot. C. Żechowski
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Rozważania przed zaśnięciem
- Antoni Jakubczyk

SUPER-WIZJA
Czasem zgłasza się do mojego 
gabinetu pewien typ pacjenta 

(a częściej pacjentki), zazwyczaj 
w wieku średnim lub nawet 

podeszłym, przychodzący tylko 
w jednym celu – aby uzyskać 
receptę na taką czy inną ben-
zodiazepinę, której to recepty 
odmawiają im lekarze pierw-
szego kontaktu, a czasem też 
inni psychiatrzy, jako powód 
podając fakt, iż pacjenci ci są 

uzależnieni. 

Jest rzeczą oczywistą, że doszło u tych ludzi do uzależnienia, ale doszło do niego przy 
czynnym udziale lekarzy (najczęściej pierwszego kontaktu). Wydaje się, że taki lekarz, po 
stwierdzeniu, że leczony przez niego pacjent jest już uzależniony, w ramach lęku czy poczucia 
winy odcina się od problemu odmawiając dalszego przedłużania recept. 

Można zastanowić się nad nieracjonalnym lękiem przed uzależnieniem, występującym  
u wielu ludzi (w tym pacjentów i lekarzy). Spotkałem się nawet z absurdalną sytuacją odmo-
wy morfiny chorym terminalnie na raka z tego właśnie powodu. Faktem jest, że niezależność 
jest w naszym społeczeństwie wartością samą w sobie, ja sam miałem duże opory przed 
pogodzeniem się z koniecznością stałego przyjmowania leków przeciwnadciśnieniowych, 
ale życie (w tym doświadczenie złego samopoczucia bez tych leków) mnie do tego zmusi-
ło, teraz przyjmuję je codziennie z pokorą i ze świadomością „uzależnienia” od nich. A prze-
cież większość ludzi jest uzależniona od jakichś substancji czy zachowań – np. żeglarstwa 
czy himalaizmu, ze śmiertelnością i skutkami zdrowotnymi czasem bardziej fatalnymi niż 
uzależnienie od benzodiazepin. W przypadku tych pacjentów, proponuję im zawsze próbę 
powolnego odstawienia benzodiazepiny, przeważnie jednak kończy się to niepowodzeniem. 
       W takich sytuacjach zgadzam się z pozostawieniem tych ludzi w stanie kontrolowanego 
uzależnienia, bez zwiększania dawki. Jest to jednak inny typ uzależnienia niż alkohol, nikoty-
na czy narkotyki, zależność od benzodiazepin nie powoduje aż tak niedobrych skutków spo-
łecznych czy zdrowotnych, ci ludzie żyją sobie dalej całymi latami w stanie dużo większego 
komfortu, a trzeba też pamiętać, że najczęściej uzależnienie nie jest ich najważniejszym pro-
blemem – najczęściej borykają się z innym podstawowym schorzeniem, łącznie z przewlekłą 
psychozą czy depresją. Zjawisko, o którym tu piszę nie dotyczy raczej ludzi młodych – u tych 
chętniej byłbym skłonny walczyć o uwolnienie się od zależności, chyba że stan uzależnienia 
zezwalałby na skuteczniejsze borykanie się z psychozą.

Jest jeszcze inny rodzaj uzależnienia od benzodiazepin – taki, w którym służą one do 
wprowadzenia się w stan odurzenia analogiczny do upojenia alkoholowego, często zresztą są 
wówczas zażywane łącznie z alkoholem. W tych sytuacjach zdecydowanie należy, moim zda-
niem, dążyć do przeciwdziałania, nie ze względu na szkody dla zdrowia, a bardziej ze względu 
na szkody dla rodzin takich osób (złe funkcjonowanie w swoich rolach rodzinnych, duże koszty 
leków).
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W Instytucie w Psychiatrii i Neurologii 
prowadzę oddział, w którym nieszczęśnicy 
uzależnieni od leków uspokajająco-nasen-
nych (często na własne życzenie, czasem 
jednak nie) mogą wreszcie przerwać błędne 
koło: dysfunkcji spowodowanej kolejnymi 
dawkami leków oraz objawów odstawien-
nych, zmuszających do przyjęcia dawek na-
stępnych. Szansa ogromna: często po wielu 
latach uzależnienia i spowodowanych nim 
dotkliwych strat osobistych, zawodowych  
i społecznych, wolni od substancji i biologicz-
nego przymusu jej brania, opuściwszy od-
dział mogą wreszcie zacząć rekonstruować 
siebie i swoje życie.

Kontredans
Jednak pacjent, zwłaszcza uzależnio-

ny, jest pełen wewnętrznych sprzeczności.  
Z jednej strony jest udręczony uzależnieniem 
i zagrożony jego skutkami, z drugiej zaś - jak-
by niechętny naprawie. Często zachowuje się 
tak, jakby chciał, by dokonała się sama, bez 
jego udziału, a tym bardziej – bez jego kosz-
tu. W szczególności kategorycznie nie widzi 
siebie w szpitalu, w trakcie długiej, 6-8 tygo-
dniowej detoksykacji, jaką oferuje oddział. 
Często powołuje się na niemożność porzuce-
nia obiektywnych obowiązków. Szuka, gdzie 
praktykujemy prywatnie, chce płacić nam 
za wizyty, byle tylko lekarz wziął na siebie 
zadanie zdetoksykowania go w warunkach 
poradnianych i odpowiedzialność za to, co 
będzie dalej.

A dalej jest kontredans. Pacjent, który 
namawiając nas na tego rodzaju współpracę, 
deklarował absolutną determinację i goto-
wość skrupulatnego realizowania wszelkich 
naszych zaleceń, podczas kolejnych wizyt 
relacjonuje, jak to się stało, że poziom benzo-
diazepin ma taki jak poprzednio albo wyższy.  
Z emfazą opowiada o stresie, wydarzeniu, 
jakie go akurat spotkało i usprawiedliwi-
ło wzięcie dodatkowej dawki (dawek) albo  
o objawach odstawiennych (lub tylko lęku 
przed nimi), z którymi jakoby nie mógł dać 

sobie rady. Gdy chcemy potraktować tę re-
lację jako dowód, że musi detoksykować się  
w szpitalu, pacjent przeprasza, prosi o ko-
lejną szansę, solennie obiecuje, że teraz już 
się postara, „bo przecież wie, co stracił i co 
jeszcze ma do stracenia, i że to jego jedyny 
ratunek”. Wizyta kończy się przepisaniem ko-
lejnej dawki benzodiazepin. I tak w kółko.

Przerwijmy to!
Dlaczego w kółko? Dlatego, że życie 

w naturalny sposób składa się ze stresów. 
Różnych. Jeśli nie to, to co innego przydarzy 
się w życiu pacjenta do następnej wizyty. 
Ponieważ zaś pacjent, dopóki nie przejdzie 
leczenia odwykowego (niedoceniany ele-
ment terapii post-detoksykacyjnej), ma jed-
ną wypróbowaną metodę radzenia sobie ze 
stresem, skorzysta z niej skwapliwie, bo raz, 
że jest łatwa, po drugie – łatwo dostępna, po 
trzecie – jedyna, jaką umie zastosować. My 
zaś, o ile nie zaprotestujemy, uczestniczymy 
w spektaklu, w którym nasza rola sprowadza 
się do słuchania kolejnych dramatycznych 
relacji i przepisywania kolejnych recept. I tak, 
z błogosławieństwem i na odpowiedzialność 
lekarza, pacjent kontynuuje uzależnienie, 
choć (refren): „przecież wie, co stracił i co jesz-
cze ma do stracenia, i że odstawienie to jego 
jedyny ratunek”. Nieco bardziej restrykcyjna 
postawa lekarza, polegająca na deklaracji, 
że jeśli tak dalej pójdzie, zrezygnuje z dalszej 
odpowiedzialności za prowadzenie pacjenta, 
może skutkować powtarzanymi odtąd rela-
cjami chorego o tym, jak pilnie już realizuje 
schemat odstawiania, jak dzielnie radzi sobie 
z objawami odstawiennymi. Jeśli z powodu 
naszej lawinowo rosnącej sympatii, zanie-
chamy obiektywnej kontroli,  np. poziomu 
benzodiazepin w surowicy (uwaga: badanie 
moczu na ich obecność jest zbyt zgrubne), 
możemy nie dowiedzieć się szybko, ze pa-
cjent znalazł sobie dodatkowe źródło zaopa-
trzenia w leki, zaś wizyty w naszym gabinecie 
stanowią tylko jego uzupełnienie.

Sceptycyzm i realizm
Skąd ten sceptycyzm? Nie lubię pacjen-

tów uzależnionych? Nie chcę zarabiać pienię-
dzy ich leczeniem w gabinecie prywatnym? 
Czy rzeczywiście nie da się  przeprowadzić 
detoksykacji w warunkach poradnianych?  

W zasadzie nie ma obiektywnego po-
wodu, dla którego by się nie dało. Kilka razy 
ustąpiłam pacjentowi. Zamiast kierować do 
szpitala, przepisałam w gabinecie benzodia-
zepiny, równocześnie rozpisując proponowa-
ny schemat redukcji dawek. Ustaliłam jednak 
jasne zasady współpracy, w tym dostarczanie 
na kolejne wizyty wyniku badania poziomu 
benzodiazepin (w Warszawie łatwo dostępne 
w kilku laboratoriach). Byli to bez wyjątku pa-
cjenci, wydawałoby się, wybrani: wiarygodni, 
deklarujący spełnienie wszystkich warunków 
oraz finansowo mogący pozwolić sobie na 
systematyczne wykonywania komercyjnego 
badania. Tymi właśnie argumentami prze-
konywali do leczenia w warunkach gabine-
tu. Przekonali. Otrzymali receptę inicjującą 
współpracę. Ale... już nie wrócili. Prawdopo-
dobnie znaleźli kogoś mniej wymagającego

Relacja z pacjentem uzależnionym: 
kompromis czy współuzależnienie?
- Anna Basińska-Szafrańska

praktyka
| Zespół Profilaktyki i Leczenia Uzależnień
   Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

Orientacyjne ekwiwalenty benzodiazepin
Należy pamiętać o dużym indywidualnym zróżnicowaniu 
metabolizmu poszczególnych benzodiazepin!

Opracowanie A.Basińska-Szafrańska i T.Szafrański na podstawie:  Ashton CH The 
Ashton manual: http://www.benzo.org.uk/manual/; Bazire S. Psychotropic Drug 
Directory 2013/2014. Lloyd-Reinhold Communications LLP. ; Viriani AS.& wsp.  
Clinical handbook of psychotropic drugs. Ashland, Hogrefe&Huber Publishers 2009. 

Substancja czynna 
Alprazolam
Bromazepam
Chlordiazepoxide
Clobazam
Clonzepam
Clorazepate
Diazepam
Estazolam
Lorazepam
Lormetazepam
Medazepam
Midazolam
Nitrazepam
Oxazepam
Temazepam
Zaleplon
Zolpidem tartrate
Zopiclone

0,5
3

15
10
0,5
10
5
1
1
1

10
5
5

10 
10
10
10
7,5

Afobam, Alprox, Xanax
Lexotan, Sedam
Elenium
Frisium
Clonzepamum TZF
Cloranxen, Tranxene
Neorelium, Relanium, Relsed
Estazolam TZF, 
Lorafen
Noctofer
Medazepam TZF, Rudotel
Dormicum
Nitrazepam GSK
Oksazepam TZF,
Signopam
Selofen
Hypnogen, Nasen, Stilnox
Dobroson, Imovane, Senzop, 

Ekwiwalent dawki (mg) Nazwy handlowe (przykłady)
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Zaciskanie zębów
Musimy wziąć pod uwagę, że uzależ-

nienie (z wyłączeniem pacjentów uzależ-
nionych jatrogennie) rozwija się najczęściej 
u osób o określonych cechach osobowości. 
Ogólnie osoby z tendencją do popadania  
w uzależnienia są nastawione na łatwe spo-
soby modyfikowania samopoczucia, np. za-
miast przez pół życia mozolnie budować źró-
dła własnej satysfakcji, wolą dostarczyć sobie 
podobnego poczucia od razu i bez wysiłku. 

W szczególności osoby, które  uzależnia-
ją się od alkoholu lub środków uspokajająco-
-nasennych, w obliczu stresu wolą go raczej 
odsunąć (zagłuszyć, zredukować środkiem 
niwelującym przykre emocje) niż się z nim 
zmierzyć (co boli, ale daje szansę na usunię-
cie przyczyny). Powstaje błędne koło prowa-
dzące do zabagnionych spraw i uzależnienia.
Krótko mówiąc: osoby nastawione na poko-
nywanie wyzwań z zaciśniętymi zębami, to 
nie te osoby, które wchodzą w uzależnienie. 
Osoby uzależnione albo zawczasu (pierwot-
nie) nie nauczyły się dojrzałego radzenia 
sobie ze stresem, zamiast tego wcześnie an-
gażując się w przyjmowanie substancji, albo 
wtórnie zatraciły te umiejętności w przebie-
gu uzależnienia.

Współuzależniony lekarz?
Zwykłe życie powoduje poczucie per-

manentnego stresu, w wyniku którego oso-
ba taka, konkludując problemy, jako ją prze-
rastające, ma skłonności do przekazywania 
odpowiedzialności za siebie i własne kło-
poty osobom ze swojego otoczenia. W tym 
– swoim lekarzom. Techniki bywają różne: 
budzenie w innych współczucia, chęci nie-
sienia pomocy, poczucia misji, poczucia winy  
i współodpowiedzialności. Stąd wokół osoby 
uzależnionej krąg osób najbliższych, uwikła-
nych w tzw. współuzależnienie.

Nie jest dobrze, by cechy współuzależ-
nienia prezentował lekarz. Czasem lekarz, 
widząc, że kontynuowanie permanentnego 
przepisywania, w nieustająco dobrej wierze, 
uzależniających leków, prowadzi do narasta-
jących zagrożeń, wycofuje się z dalszego pro-
wadzenia pacjenta. Lepiej późno, niż później, 
ale czy nie można było wcześniej?

Stąd, mimo, że każdy z nas może na-
dal próbować prowadzić takich pacjentów 
ambulatoryjnie (parę rad poniżej), próby te 
proponuję przerywać przy pierwszych ozna-
kach, że zanosi się na typowy scenariusz wi-
zyt, opisany wyżej.

Szansa na sukces?
Czasem (np. przy ścisłej współpracy re-

strykcyjnie nastawionej rodziny) może się 
uda... Trzeba jednak pamiętać, ze detoksyka-
cja w warunkach gabinetu musi trwać dłu-
żej, ze względu na niemożność stosowania 
schematów intensywnej detoksykacji, moż-
liwych w oddziale. A to oznacza (w ramach 
detoksykacji!) jeszcze parę miesięcy dalsze-
go przyjmowania leków, na które pacjent 
często, z powodu bieżących konsekwencji 
nałogu, nie może już sobie pozwolić. Ponad-
to, jeśli pamiętamy o standardzie substytucji 
dotychczas stosowanych leków jedną ben-
zodiazepiną długo działającą (vide tabela 
równoważników dawek), koniecznym dla 
uniknięcia znacznych wewnątrzdobowych 
wahań stężenia leku w organizmie, musimy 
pamiętać, że leki te kumulują się w sposób 
trudny do przewidzenia, bo skrajnie różny 
u różnych osób. Możemy ulec złudzeniu, że 
dobrze nam idzie, bo pacjent powoli, ale sys-
tematycznie zmniejsza dawki. A zmniejsza,  
i to bezboleśnie, bo poziom leku wciąż ro-
śnie. Bez weryfikacji laboratoryjnej możemy 
nie ustalić dawki zapewniającej pacjento-
wi stacjonarny poziom substytutu, a tym 
bardziej – regulować tempo jego spadku. 
Dobrze jest wesprzeć terapię lekiem prze-
ciwdrgawkowym (dawki jak dla zastoso-
wań normotymicznych), pamiętając jednak  
o kontroli poziomu sodu oraz o tym, że i ten 
lek będzie miał wpływ na tempo eliminacji 
benzodiazepiny substytucyjnej: walproinian 
jest inhibitorem, zaś karbamazepina – induk-
torem metabolizmu BZD.

Uzależnienie pod kontrolą?
Czy jednak niemożność zdetoksykowa-

nia danego pacjenta w warunkach porad-
nianych, upoważnia lekarza do określenia go 
jako pacjenta niezdolnego do detoksykacji, 
muszącego przyjmować uzależniające leki 
nadal, w warunkach „kontrolowanego” uza-
leżnienia? Czy można kontrolować uzależ-
nienie w warunkach rosnącej tolerancji?

Detoksykacja
Doświadczenie oddziału detoksykacyj-

nego nie wyłoniło dotąd pacjenta, którego 
nie dałoby się zdetoksykować. Mam na myśli 
pacjentów, którzy faktycznie poddali się pro-
cedurze, tj. nie dobierali leków samowolnie 
ani nie wypisali się przedwcześnie. Z prze-
biegu niektórych detoksykacji w oddziale 
wiadomo jednak, że u pewnych pacjentów 
wręcz niemożliwe byłoby detoksykację pro-
wadzić w poradni. Nie orzekajmy więc, że 
pacjent musi kontynuować uzależnienie pod 
egidą swojego lekarza, bez próby detoksy-
kacji w oddziale. Jeśli pacjent rzeczywiście 

doświadcza skutków nałogu i deklaruje, że 
(refren): „przecież wie, co stracił i co jeszcze 
ma do stracenia, i że odstawienie to jego 
jedyny ratunek”, to argument, że w oddziale 
załatwi sprawę dużo szybciej i bezpieczniej,  
i że zrobienie w życiu 2-miesięcznego miej-
sca na załatwienie tak istotnej sprawy jest 
najmniej  kosztowną inwestycją.

Dlatego namawiam, aby motywować 
pacjentów i kierować ich do oddziału detok-
sykacyjnego.

Informacja o oddziale OLZA
Oddział Leczenia Zespołów Abstynen-

cyjnych IPiN leczy pacjentów z całej Polski.
Okres oczekiwania na miejsce jest stosun-
kowo krótki (do kilkunastu dni). Wymagane 
jest skierowanie (z wiodącym rozpoznaniem 
F13). Pacjent musi w trakcie pobytu w od-
dziale posiadać ubezpieczenie zdrowotne 
(NFZ). Wymagane są też wyniki badań ruty-
nowych krwi i dotychczasowa dokumenta-
cja medyczna psychiatryczna (karty infor-
macyjne z hospitalizacji psychiatrycznych, 
detoksykacyjnych bądź odwykowych, mile 
widziana kopia karty leczenia psychiatrycz-
nego z poradni w celu informacji, co do tej 
pory rozpoznawano, próbowano i z jakim 
skutkiem), dokumentacja współistniejących 
obciążeń somatycznych (karty informacyjne 
ze szpitali, wyniki badań diagnostycznych w 
istotny sposób świadczących o stanie zdro-
wia pacjenta).

Ustalenie daty przyjęcia następuje w 
toku jednorazowej osobistej konsultacji 
kwalifikacyjnej w IPiN, na którą umawiamy 
się po przygotowaniu przez pacjenta ww. 
dokumentacji telefonicznie (22-4582753, 22-
4582734).

Dla pacjentów z daleka, dla oszczędze-
nia im trudów podwójnej podróży, staramy 
się zintegrować konsultację (w razie jej po-
zytywnego przebiegu) z przyjęciem w tym 
samym dniu.

UWAGA w oddziale OLZA nie wolno 
palić papierosów!

Uzasadnieniem jest nie tylko ustawa 
obowiązująca w szpitalach od 3 lat, ale szcze-
gólnie fakt, że leczenie jednego uzależnienia 
przy równoległym podtrzymywanym innym 
uzależnieniu zmniejsza szansę na pozytyw-
ne rokowanie. Wbrew obiegowym opiniom, 
najłatwiejsze jest nie sekwencyjne, tylko jed-
noczesne pozbywanie się mnogich nałogów. 
W oddziale są dozwolone nikotynowe środki 
zastępcze (gumy, plastry) z wyjątkiem e-pa-
pierosów podtrzymujących nałóg behawio-
ralny.
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Hormon ciemności – to w epoce post-
modernizmu idealna nazwa dla substancji 
znanej jako melatonina. Główny hormon szy-
szynki (epiphysis), która do niedawna była 
uważana za narząd szczątkowy, wyizolowano 
w 1958 roku i od tego czasu trwa stałe odkry-
wanie nie tak oczywistej jego roli w organi-
zmie człowieka. Nazwa melatonina pochodzi 
od “mela” - nazwa barwnika i wrażliwych na 
jego działanie komórek oraz “–tonina” - po-
nieważ substancja jest pochodną serotoniny. 
O ile dysponujemy dosyć rozległą wiedzą  
o roli melatoniny produkowanej w szyszyn-
ce, o tyle jej rola w innych tkankach, w któ-
rych jest produkowana (siatkówka, układ po-
karmowy, skóra, szpik kostny, limfocyty) jest 
poznana słabo. 

Siatkówka – wzgórze 
- szyszynka

Szyszynka jest szczególnym narządem 
wydzielania wewnętrznego – u naszych „star-
szych braci” w królestwie zwierząt  – płazów 
i gadów - jest narządem bezpośrednio wraż-
liwym na światło, u ssaków wrażliwość ta 
realizowana jest poprzez drogi nerwowe łą-
czące siatkówkę z okolicami wzgórza. Ziden-
tyfikowano dwie drogi przekazujące impulsy: 
pierwsza siatkówkowo-podwzgórzowa do 
jądra nadskrzyżowaniowego podwzgórza  
i stąd do szyszynki i druga: przez neurony ob-
szaru okołokomorowego do jąder bocznych 
podwzgórza, zwoju szyjnego górnego, któ-
rego aksony docierają do szyszynki. Spośród 
tych struktur, to neurony jądra nadskrzyżo-
waniowego pełnią wiodącą rolę w genero-
waniu rytmu okołodobowego ustroju i peł-
nią funkcję naszego zegara biologicznego. 

2 dni przed wylotem 
½ tabl (2,5mg), wieczorem 

30 min przed snem, 
a następnie po przylocie 

przez 4 dni ½ 
tabl przed snem. 

Podróż
samolotem 
na wschód 
(„CHINY”)

Po przylocie przez 4 dni
½ tabl (2,5mg) przed snem.

Podróż 
samolotem 
na zachód 
(„USA”)

Zaburzenia snu związane z pracą zmianową

Osoba niewidoma
powinna brać ½ tabl (2,5 mg)

wieczorem przed snem.

Zaburzenia rytmu dobowego 
i snu u osób niewidomych

Uwaga! 
Niebieskie światło 
bardzo mocno hamuje 
wydzielenie melatoniny

Zaburzenia snu związane ze zmianą stref czasowych „jet lag”

Zaburzenia snu związane ze zmianą stref czasowych „jet lag”

Osoba pracująca zmianowo
(w nocy) powinna brać 1 tabl (5 mg)

na godzinę przed snem.

receptory
Snop światła 
na hormon ciemności
- Michał Pierzgalski

!
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Światło i rytm

Produkcja melatoniny przez szyszynkę 
jest ściśle zależna od ekspozycji na światło.  
W ciemności jej produkcja wzrasta; światło 
hamuje jej syntezę. U człowieka występuje 
dobowy rytm wydzielania melatoniny, stęże-
nie hormonu rośnie po nastaniu ciemności, 
aby osiągnąć swój szczyt między godziną  
2 a 4 w nocy. Wpływ melatoniny na regulację 
rytmu dobowego snu i czuwania jest dobrze 
udokumentowany. Szczyt wydzielania hor-
monu wiąże się z największym nocnym ob-
niżeniem temperatury ciała i stanu czuwania. 

Efekt podanej egzogennie melatoniny 
zależy od czasu jej zastosowania – podanie  
w godzinach popołudniowych powoduje 
przyspieszenie zegara biologicznego, a poda-
nie w godzinach porannych jego zwolnienie.
 

Nie tylko sen i czuwanie

Opisano również inne obszary aktywno-
ści biologicznej hormonu ciemności. Melato-
nina działa antyoksydacyjnie i ma działanie 
immunomodulacyjne – pobudza niespe-
cyficzne reakcje humoralne i komórkowe. 
Opisano również onkostatyczne działanie 
melatoniny. Stąd hipoteza, że sprzyjająca za-
burzeniom produkcji hormonu praca zmia-
nowa może być u kobiet czynnikiem ryzyka 
rozwoju choroby nowotworowej sutka i jelita 
grubego. Pojawiają się doniesienia, że stoso-
wanie melatoniny jako leczenia wspomaga-
jącego chemioterapię poprawia jej skutecz-
ność i tolerancję. Innym badanym obszarem 
aktywności biologicznej melatoniny jest jej 
hamujący wpływ na ośrodki kontrolujące 
wydzielanie gonadotropin (FSH, LH).  Zaob-
serwowany wpływ melatoniny na funkcje 
rozrodcze u kobiet oraz możliwe obniżanie 
uwalniania prolaktyny prowadzi do wniosku, 

że melatonina nie powinna być zażywana przez kobiety będące w ciąży lub planujące ciążę 
oraz przez kobiety karmiące. Produkcja melatoniny zmienia się z wiekiem: najwyższe nocne 
stężenie hormonu obserwuje się miedzy 1 a 3 rokiem życia, poziom skokowo spada u osób po 
40-50 roku życia.

Zastosowania melatoniny

Melatonina znajduje zastosowanie terapeutyczne w zmniejszeniu nasilenia objawów ze-
społu nagłej zmiany strefy czasowej (jet lag). Typowe zaburzenia w tym zespole to: senność 
w ciągu dnia, bezsenność, częste budzenie podczas snu. Przeprowadzone badania kliniczne 
wykazały wpływ melatoniny na subiektywne zmniejszenie zmęczenia w ciągu dnia, skróce-
nie czasu do ustąpienia objawów oraz poprawę nastroju. Hormon może również wspomagać 
zasypianie po przybyciu na miejsce podróży. Podczas podróży przez pięć lub więcej stref cza-
sowych, zażywając melatoninę w czasie zbliżonym do czasu zasypiania w miejscu docelowym 
(ok. 22-24), można zredukować nasilenie występujących objawów. Zalecane dawkowanie to 
0,5-5 mg dziennie, przy czym dawka 5 mg przynosi lepsze efekty niż dawki niższe w zakresie 
szybkości zapadania w sen i jego jakości. Preferowane jest przyjmowanie substancji o natych-
miastowym uwalnianiu. Co interesujące, efekt wydaje się pozytywnie skorelowany z ilością 
stref czasowych pokonywanych podczas podróży, dodatkowo wyższa skuteczność kuracji to-
warzyszy podróżom na wschód, kiedy zegar biologiczny jest opóźniony w stosunku do warun-
ków świetlnych w miejscu przyjazdu. Chcąc maksymalnie wykorzystać potencjał melatoniny 
i przyspieszyć przestawienie wewnętrznego zegara biologicznego należy dodatkowo zwięk-
szyć czas ekspozycji na światło dzienne. 

Melatonina znajduje również zastosowanie w terapii bezsenności pierwotnej w zespole 
opóźnionej fazy snu, gdzie stwierdzono jej pozytywny wpływ na wydłużenie fazy snu REM, 
zapadanie w sen oraz czas trwania i jego jakość. 

Stosując melatoninę, nie można zapominać o roli światła w terapii zaburzeń dobowego 
rytmu snu i czuwania. Poza wyżej wspomnianym pozytywnym wpływem światła słonecz-
nego na efekty terapii, zaobserwowano szczególnie negatywny wpływ światła niebieskiego  
w godzinach nocnych. Badacze stwierdzili dwa razy większy wpływ światła niebieskiego niż 
zielonego na hamowanie wydzielania melatoniny. Warto pamiętać, że telewizory oraz ekrany 
monitorów komputerowych są silnym źródłem niebieskiego światła – zatem koniec z nocnymi 
seansami filmowymi!

U osób pracujących na nocnych zmianach, przebywających przewlekle w sztucznym 
oświetleniu czy wreszcie „nocnych marków”,  można rozważyć stosowanie okularów blokują-
cych niebieskie światło. Niestety ekologiczny postęp ma dla nas wszystkich w tym zakresie 
niemiłą niespodziankę – oszczędne świetlówki zastępujące klasyczne żarówki produkują jed-
nocześnie o wiele więcej niebieskiego światła!   

• Producent leku zawierającego melatoninę wykupił reklamę w niniejszym numerze pisma.
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Pierwsze pieniądze, jakie zarobiłam za 
dyżur na psychiatrii, przeznaczyłam na tatu-
aż. To róża i chrząszcz jelonek, niewidoczne 
pod fartuchem, czasem wystają spod ko-
szulki z krótkim rękawem. Myśl o zrobieniu 
tatuażu przemykała mi przez głowę za każ-
dym razem, gdy w moim życiu działo się coś 
ważnego, ale dopiero teraz, kiedy poczułam 
prawdziwą niezależność związaną z zara-
bianiem własnych pieniędzy, zdecydowa-
łam się symbolicznie uhonorować moment 
przejścia w dorosłe życie zawodowe. Dosyć 
ciekawy sposób wejścia w świat psychiatrii, 
nieprawdaż?

Wiem, że dla wielu psychiatrów tatuaż 
równoznaczny jest Straßendiagnose zabu-
rzeń psychicznych. Starsze badania podkre-
ślały związek między tatuażem, a zaburze-
niami osobowości typu antyspołecznego  
i borderline oraz nadużywaniem alkoholu  
i narkotyków.[1] Zwracały również uwagę na 
wyższy poziom psychologicznego i społecz-
nego cierpienia w dzieciństwie.[2]
Z drugiej strony, dodatkowym czynnikiem, 
który pomógł mi w podjęciu decyzji o ta-
tuażu był fakt, że wiele z moich nowych 
koleżanek i kolegów, psychiatrów i psycho-
logów, było wytatuowanych. 

Lekarz czy pacjent?
Można się zastanawiać, na ile tatuaże  

u psychiatrów czy terapeutów potwierdzają 
potoczne mniemanie, iż są to osoby zabu-
rzone psychicznie, które wybrały specjalność 
po to, by pomóc sobie samym. Poczynając od “Lotu nad kukułczym 
gniazdem”, na “Obłędzie” skończywszy: psychiatra to władczy, psy-
chopatyczny sadysta. Ewentualnie, jak w filmie “Całe życie z waria-
tami” - zagubiony w swoich i cudzych problemach smutny palacz 
marihuany. Psychoterapeuta zaś: znudzony sopel lodu o pokerowej 
twarzy u Woody’ego Allena lub ponętna kobieta “lecząca miłością”, jak 
w “Urzeczonej” Hitchcocka. Wspólną cechą stereotypów dotyczących 
psychiatrii i tatuażu jest związek z niezrównoważeniem psychicznym. 
Idąc tym tropem, dwie etykietki: psychiatra/terapeuta z tatuażem, to 
już pewna patologia. 

Ale przecież zmiany, jakie zaszły i zachodzą w kulturze, wpłynęły 
na znaczenie i rolę tatuażu. Odrobina wiedzy na ten temat wystarczy, 
aby zrozumieć, że obecnie naprawdę trudno jest już postawić auto-
matycznie znak równości między tatuażem i zaburzeniem psychicz-
nym. Czynienie tego jest nadużyciem, albo co najmniej pochopną 

hipotezą diagnostyczną. 
Jednakże pozostają pytania: Czy wolno 
mi być sobą, kiedy jestem psychiatrą? 
Czy mam prawo do takiej swobodnej 
ekspresji osobowości, jaką jest tatuaż? 

Tatuaż w kulturze
Sztuka tatuowania się ma za sobą 

historię liczącą ponad pięć tysięcy lat  
i w różnych kulturach w różnym czasie 
przypisywano tatuażom rolę: ochronną, 
przed chorobami i nieszczęściem (Bor-

neo, Polinezja), i ostrzegawczą 
- na przykład, tak w starożyt-
nej Grecji i Rzymie oznaczano 
szpiegów, niewolników i prze-
stępców. Tatuaż mógł również 
symbolizować posiadane umie-
jętności oraz pełnić funkcje 
estetyczne.[3] W niezwykle cie-
kawym artykule Żechowskiego  
i Namysłowskiej, tatuaż pojawia 
się w kontekście rozważań doty-
czących samouszkodzeń.[4]

Autorzy przestrzegają przed jednostronnym ujmowaniem tych 
zjawisk. Zwracają uwagę na to, że obok “patologicznych”, istnieją “nor-
matywne” motywacje do samouszkodzeń. Z perspektywy kultury za-
dawanie sobie samemu bólu było i nadal może być symbolem mocy, 
statusu, oczyszczenia, i może pełnić funkcję minimalizowania bólu 
większego, niekontrolowanego.
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Tatuaż u psychiatry
- Katarzyna Szaulińska

wrażenia
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Tatuaż a cechy osobowości
Przegląd współczesnych badań wskazuje na związek pomiędzy 

tatuażem, a chęcią wpasowania się w grupę społeczną, negatywnie 
odczuwanymi warunkami życia, zmniejszoną integracją społeczną, 
ale także zwiększonym poszukiwaniem nowości.[5] Niektóre badania 
wskazują na związek pomiędzy obecnością tatuaży i większym ryzy-
kiem samobójstw oraz zgonu w wyniku nieszczęśliwego wypadku. 
Tutaj ponownie w kontekście korelacji z nadużywaniem substancji 
psychoaktywnych i zaburzeniami osobowości.[6] W innych badaniach 
posiadacze tatuażu byli znacząco mniej sumienni, bardziej ekstra-
wertyczni, skłonni do angażowania się w relacje seksualne bez zo-
bowiązań oraz mieli wyższe wyniki w skalach poszukiwania nowości, 
potrzeby wyjątkowości, nonkonformizmu społecznego oraz dbałości 
o wizerunek.[7,8,9,10,11] Posiadanie tatuażu może stanowić użytecz-
ną klinicznie wskazówkę skłonności do zachowań wysokiego ryzyka, 
ale też poszukiwania własnej tożsamości.[12, 13] Poza badaniami  
u nastolatków, wskazującymi na związek posiadania tatuaży z więk-
szą częstotliwością picia alkoholu, palenia oraz konfliktów rodzinnych,  
z mniejszym poziomem odczuwalnego wsparcia oraz większej za-
leżności od nagrody, istnieją także prace, które negują koincydencję 
występowania tatuażu i patologii społecznej czy osobistej.[10,11] 
Zwraca się uwagę, że obecnie tatuaż jest raczej wyrazem dbania o po-
wierzchowność i atrakcyjność fizyczną, a tym samym bardziej nośni-
kiem przekazu narcystycznego niż autodestrukcyjnego.[14]

Tatuaż w procesie psychoanalitycznym
Lektura artykułów o znaczeniu tatuażu w procesie analitycznym 

wprawiła mnie w konsternację. Okazuje się, że w interpretacji anali-
tycznej treść, rozmiar i umiejscowienie tatuażu mają znaczenie, a sam 
tatuaż jest „wypłyniętym” na skórę wewnętrznym konfliktem, który  
w trakcie bolesnego aktu tworzenia staje się ujęty w ramy, ograni-
czony i w pewien sposób opanowany. Tatuaż jawi się niczym linia de-
markacyjna, “łata” zalepiająca ego, chroniąca je przed rozpadem. Tym 
samym może pełnić rolę przeciwpsychotyczną.[15] Zainteresowanych 
poglądem, że tatuaż na plecach jest manifestacją podświadomych 
pragnień bycia penetrowanym od tyłu, odsyłam do wyżej wymienio-
nego artykułu. 

Debra Rosenblum podkreśla, że tatuaż w literaturze medycznej 
jest, mimo swojej powszechności, demonizowany, co zamyka drogę 
do rozumienia rozwojowej raczej, niż destruktywnej funkcji tatuażu  
w obecnej kulturze młodzieżowej.[16] Według autorki, tatuaż pełni 
rolę granicy wokół konsolidującego się „ja” młodego człowieka, może 
podkreślać przynależność do grupy i pomagać w doświadczaniu 
poczucia więzi. Zwraca się uwagę, że tak jak tatuaż był niegdyś po-
pularny wśród nomadów, podróżników i marynarzy, i stanowił mani-
festację pragnienia stałości, tak obecnie rosnąca lawinowo potrzeba 
tatuowania stanowi przedłużenie tej tendencji w dobie szybko zmie-
niającej się rzeczywistości. 

Przywołując znów łatwość Straßendiagnose, trzeba podkreślić 
kierowane do terapeutów ostrzeżenia przed efektami negatywnego 
przeciwprzeniesienia w reakcji na tatuaże i inne modyfikacje ciała pa-
cjenta. Takie nierozpoznane przeciwprzeniesienie może skutkować 
upośledzeniem kontaktu z pacjentem, wywoływać bezsilność, złość, 
wycofanie, intruzyjne interpretacje, prowadzić do odrzucenia pacjenta  
i ograniczenia efektywnych form terapii.[16,4,17]

Ankieta
Przygotowując ten artykuł, poprosiłam 6 psychiatrów i psycho-

terapeutów posiadających tatuaże o opisanie historii swoich tatuaży 

oraz doświadczeń związanych z ich posiadaniem w kontekście pracy 
zawodowej.

Motywacja do zrobienia tatuażu
Generalnie, motywacje do wykonania tatuażu pozostają iden-

tyczne od setek lat w obrębie trzech kategorii: 
1. symbolizują ważne wydarzenie, miłość, przyjaźń,
2. stanowią o przynależności do grupy,
3. są wyrazem indywidualności.[14]
Moi respondenci opowiedzieli mi różne historie: tatuażu ślubnego, 
identycznego jak ma żona, tatuażu po stracie bliskiej osoby, będące-
go próbą “zatrzymania czasu”, oraz innego, który podobnie jak mój, 
miał być symbolicznym uhonorowaniem początku drogi zawodowej.
Poniżej przytaczam jedną z najbardziej poruszających wypowiedzi 
na temat motywacji do zrobienia tatuażu: W dniu, w którym po raz 
pierwszy pojawiła się myśl o zrobieniu sobie tatuażu, spędzałam samot-
ny wieczór w pubie w kraju bardzo odległym od Polski. To był mój może 
4 miesiąc pobytu – miesiąc tak zwany krytyczny. Pamiętam ten dzień 
bardzo dokładnie: padał deszcz, to była zima. Nigdy nie czułam się tak 
przeraźliwie samotna jak tego wieczoru. Około godziny 23:00 weszłam 
na środek stadionu i poczułam się tak, jakbym była jedyną żywą istotą 
na tej planecie. A ogrom tego pustego stadionu jedynie spotęgował to 
dziwne uczucie. Nigdy więcej nie miałam już w swoim życiu podobnego 
doświadczenia, które dzisiaj rozumiem jako naprawdę mocną konfron-
tację z naszą ulotną egzystencją.

Usłyszałam też historie o tatuażach związanych ze słuchaniem 
określonego typu muzyki, zrobionych z zazdrości o tatuaże żony, wy-
konanych dla sprawienia przyjemności dzieciom, oraz takich, które 
powstały wyłącznie z przyczyn estetycznych. Nie wszyscy responden-
ci otwarcie odpowiedzieli na to pytanie - odmowa dotyczyła właści-
cieli tatuaży ściśle związanych z ważnymi wydarzeniami życiowymi.

Nie wypada?
Znaczna większość respondentów zdecydowała się na wykona-

nie tatuażu już pracując jako psychiatra/terapeuta, albo mając poważ-
ny zamiar takiej pracy. Znając stereotypy dotyczące osób wytatuowa-
nych, moi respondenci w pewnym momencie życia musieli stanąć 
przed wyborem: jak pogodzić tatuaż i zajmowanie się zdrowiem psy-
chicznym. Oto niektóre wypowiedzi:

• Miałam wiele obaw, główną było to, że będę odbierana jako mniej 
kompetentna, nieodpowiedzialna. Musiałam najpierw wykonać dużą 
pracę nad sobą, żeby oddzielić cudze stereotypy od własnych obaw.
•  Miałam w nosie czy wypada, bo jest na plecach i mogę go całkowi-
cie ukryć. Teraz, kiedy jestem już “duża”, tym bardziej nie przejmuję się 
komentarzami, ale też nie afiszuję się z tatuażami.
• Decyzję o tym, by zostać psychiatrą podjąłem jeszcze w liceum,  
o tatuażu marzyłem również od tego czasu, wówczas sądziłem, że to 
nie wypada, raczej posługując się stereotypowym myśleniem, które 
dziedziczymy po pokoleniu naszych rodziców i ich przekonaniach od-
nośnie penitencjarnego wydźwięku tatuaży. Absolutnie nie uważam, 
że to, co robię ze swoim ciałem, może podpadać kategorii wypada/nie 
wypada. Zarówno zawód jak i ozdoby ciała to są świadome decyzje.
• Zdarzało mi się odczuwać dyskomfort w jakiejś sytuacji. Nie żałowa-
łam wtedy, że mam tatuaż, ale raczej żałowałam, że go nie zakryłam.

Nastawienie pacjentów 
Z badania oczekiwań pacjentów odnośnie wyglądu lekarzy prze-

prowadzonego we Włoszech wynika, że tatuaże i piercingi w widocz-
nych miejscach są uważane za niestosowne.[18] Podobne wyniki uzy-
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skano wśród pacjentów innych krajów europejskich. 
W artykule “Nurses and body art: What’s your perception?”, au-

torzy dyskutują z poglądem, że posiadanie tatuażu w widocznym 
miejscu przez pracowników służby zdrowia negatywnie wpływa na 
satysfakcję pacjenta.[19] W komentarzach, jakie wywołał ten artykuł, 
podnoszono argument, że jest wiele gorszych przywar niż posiadanie 
tatuażu w widocznym miejscu, takich jak brudne czy potargane wło-
sy, zmięte ubranie, długie paznokcie, używanie telefonu komórkowe-
go przy pacjencie czy zapach nikotyny z ust czy z ubrania - ale jedno 
drugiego nie wyklucza…

Polityka najważniejszych klinik medycznych np. Mayo, jest kon-
serwatywna i wyraźnie mówi, że tatuaże na widoku są nieodpowied-
nie w miejscu pracy.[20]

Odnosząc te informacje do ankiety: żadnemu z respondentów 
nie zdarzyło się ujawnić spontanicznie pacjentowi faktu posiadania 
tatuażu i nie uważają tego za celowe. Jeden z respondentów stwier-
dził: “Szanując swoich pacjentów, nie narażam ich i siebie, by ekspo-
nując tatuaż w miejscu pracy lub ozdabiając miejsce eksponowane na 
co dzień, zajmować przestrzeń konsultacji pacjenta swoją osobą”. 

Przypadkowe ujawnienie posiadania tatuażu
Abby Stein – wytatuowana psychoterapeutka psychoanalityczna 

opisała ciekawe zjawiska i reakcje zachodzące w terapii pod wpływem 
przypadkowego ujawnienie tatuaż. Na przykład: pacjent, który prze-
żył Holocaust, kierując się konotacją z przymusowym znakowaniem 
ludzi, zapytał, co ją “zmusiło” do posiadania tatuażu.[21]
Jak podkreśla jeden z moich respondentów, różnica w pracy psychia-
try biologicznego i psychoterapeuty polega na głębi relacji i jego zda-
niem psychiatra nie ma obowiązku analizowania reakcji pacjenta na 
jego tatuaże. Jemu samemu zdarzyło się, że w trakcie wizyty pacjentki 
rękaw fartucha podsunął się do góry i ukazał fragment schodzącego 
do łokcia tatuażu. Jedyną reakcją pacjentki był komentarz: “fajnie, ja 
też mam”, sam respondent natomiast czuł się dziwnie. 

Reakcja środowiska medycznego
Czy wobec środowiska lekarskiego i psychologicznego należy 

traktować tatuaż jako wstydliwą przypadłość czy powód do dumy? 
A może niewymagającą komentarza decyzję? Czy można liczyć na 
otwartość i tolerancję innych, czy przygotować się na bardziej lub 
mniej zawoalowany lincz? W opinii moich respondentów, psychia-
trzy i psycholodzy mają generalnie większą akceptację dla zjawiska 
tatuażu, rzecz jasna z pewnymi wyjątkami. Jest to o tyle ciekawe, że 
teoretycznie, to właśnie te środowiska mogłyby mieć pokusę diagno-
zowania swoich kolegów na ich podstawie.

Moje tattoo są egosyntoniczne
Kończąc pisać ten artykuł zaczęłam się zastanawiać, czy chciałam 

udzielić odpowiedzi na pytanie, czy psychiatrzy i terapeuci posiada-
jący tatuaż są zaburzeni, czy nie? Wyjaśnić czy „wytatuowani” różnią 
się od specjalistów bez tatuaży? Patrząc na wyniki wszystkich badań 
powiązania cech - nie zaburzeń - osobowości z tatuażem przez swój 
własny pryzmat, nie jestem w stanie odciąć się i stwierdzić: drogie 
Koleżanki, drodzy Koledzy, to badania przeprowadzone na innej po-
pulacji, nie-psychiatrów, mnie to nie dotyczy! Sam fakt pisania tego 
artykułu świadczy o tym, że byłoby to zakłamanie. Ale każdy z nas po-
siada jakąś osobowość. Czy osobowość jaskrawa jak kolorowe tusze, 
gotowa przyjąć ból przekłuwania igłą skóry, w kontakcie z pacjentem 
powinna zostać pod ubraniem? Uważam, że tak. Pacjent nie powinien 
być zmuszony do tego, by zastanawiać się, czy jego terapeuta jest 
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Zdjęcia tatuaży str 31: • Pistolet (Theatrum Symbolica Tattoo Studio) 

• Róża i chrząszcz (Yvonne Heartmann, Dirty Lust Studio, fot. K. Szaulińska) 

• Kaligrafia (fot. K. Szaulińska) 

Zdjęcia tatuażu str 33: • Psyche (Theatrum Symbolica Tattoo Studio)

Zdjęcia tatuażu str 34: • Jastrząb i serce na łydce (Yvonne Heartmann, • Dirty Lust 

Studio, fot. K. Szaulińska)

Zdjęcia tatuażu str 35: • Kobieta na ramieniu (Yvonne Heartmann, • Dirty Lust Stu-

dio, fot. K. Szaulińska)

“normalny” i skupiać uwagi na nim, zamiast na problemie, z którym do 
nas przychodzi. Być może ta właśnie zdolność powściągliwości w wy-
maganych społecznie sytuacjach jest wyznacznikiem równowagi psy-
chicznej i testem dojrzałości do bycia psychiatrą czy psychoterapeutą. 
Jeśli jednak do tej pory jeszcze się nie zorientowaliście, to tak, ten 
artykuł jest także moją małą krucjatą przeciwko nietolerancji. Próbą 
przełamania stereotypów. Poszerzenia horyzontów. Przecież każdy 
ma prawo do ekspresji swojej osobowości. Jeżeli nią nie epatuje, je-
śli ma świadomość reakcji, jakie może wywołać, jeżeli nad tym pa-
nuje. Dlatego czuję, że mogę podpisać się pod tym, co wyraził jeden  
z moich respondentów “Tylko psychiatra lub psycholog, a każde z nas 
jest mniej lub bardziej narcystyczne - może powiedzieć to, co ja teraz: 
moje tattoo są egosyntoniczne. Jestem dumny z mojego ego:)” .
  

Bardzo dziękuję za pomoc wszystkim osobom, które zgodziły się 
pokazać swoje tatuaże i odpowiedzieć na moje pytania.
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W kultowym filmie Petra Zelenky „Rok Diabła”, jeden z bohaterów 
Karel Plíhal udziela „na żywo” wywiadu w telewizji. Dziennikarka zada-
je pytanie: – Co pana ostatnio uradowało? Karel Plíhal milczy. Dzienni-
karka docieka dalej: – Czy było ostatnio coś, co sprawiło panu radość, 
przyjemność? Ale Plíhal nadal milczy. Nie odpowiada na żadne pyta-
nie i wkrótce trafia do kliniki. 

Jako psychiatrzy, bywamy w podobnych sytuacjach. Nie może-
my doczekać się odpowiedzi na nasze pytania: - Czy były ostatnio 
takie momenty, kiedy czuł/a się Pan/Pani szczęśliwy/a, zadowolony-
/a?  Ale ten brak odpowiedzi, albo odpowiedź przecząca, to jeszcze 
nie wszystko. Anhedonia jest bowiem jednym z objawów, który tak 
naprawdę trudno nam sobie wyobrazić. Cóż z tego, że opis jest kla-
rowny? Proste pytania o nasze małe, codzienne przyjemności, nie od-
dają całego horroru, w którym człowiek dostaje się pod szklany klosz 
i wprawdzie wegetuje tam dalej, ale jak hodowla, w świecie, gdzie 
dotyk już nie dotyka, słońce nie głaszcze po skórze, jajeczko nie ma 
smaku, a jeśli nawet ma, to nie ma się na nie ochoty. W świecie, w któ-
rym znajomi są obojętni, a „Brazylijski serial już nie cieszy jak kiedyś  
i nawet seks jest banalny”. 

Anhedonia czai się za plecami innych objawów i niczym diabeł, 
raz wyskakuje z pudełka w schizofrenii, innym razem w depresji, a in-
nym razem w uzależnieniach.

Nie wszyscy chorzy na depresję mają anhedonię – nieco ponad 
1/3, ale jej obecność oznacza zwykle większe całościowe nasilenie 
objawów zespołu depresyjnego, gorsze funkcjonowanie społeczne  
i gorsze rokowanie co do poprawy. Niestety anhedonia jest także 
objawem, który często ustępuje dopiero na końcu, wiele tygodni po 
ustąpieniu innych objawów depresji.

Pomimo rozpowszechnienia anhedonii, dopiero zaczynamy 
rozumieć jej neurobiologiczne podstawy. Przez wiele lat, w ślad za 
hipotezą sformułowaną przez Roya Wise’a, główną rolę w regulacji 
odczuwania przyjemności przypisywano obniżonej transmisji dopa-
minergicznej. Jednak późniejsze badania dowiodły, że sprawa jest 
bardziej skomplikowana. Okazało się, że aby zrozumieć neurobio-
logiczne podłoże anhedonii musimy odróżniać z jednej strony dą-
żenie do nagrody, podjęcie decyzji o tym, aby starać się o nagrodę,  
a z drugiej strony samą radość z jej uzyskania. Ten pierwszy motywa-
cyjny i antycypacyjny aspekt przyjemności - „chcenie” -rzeczywiście 
w dużej mierze zależy od dopaminy i struktur układu mezolimbicz-
nego. Jednakże drugi aspekt odczuwania i konsumowania „lubienia” 
przyjemności bardziej wiąże się z funkcjonowaniem układów seroto-
ninergicznego i opioidowego.  Okazuje się, że dotychczas większość 
badań biologicznych na modelach zwierzęcych dotyczyła aspektów 
motywacyjnych anhedonii, zaś badania behawioralne u osób chorych 
koncentrowały się głównie na aspektach odczuwania bodźców (np. 
ocena emocji wobec ekspozycji na przyjemne i nieprzyjemne bodźce 
jak filmy, sceny, obrazy, jedzenie). Prowadziło to do oczywistego nie-
porozumienia i hamowało rozwój skutecznych terapii. [5]

Anhedonia, depresja i agomelatyna
- Tomasz Szafrański

cicer cum Caule

Niestety dostępne leki przeciwdepresyjne mają ograniczony 
wpływ na objawy anhedonii, o ile pewien wpływ ma działający do-
paminergicznie bupropion, to już najczęściej stosowane obecnie leki 
z grupy SSRI w mniejszym stopniu poprawiają odczuwanie przyjem-
ności. 

Czy nowy lek przygotowany w laboratoriach firmy Servier niesie 
nadzieję na przełom? Agomelatyna jest lekiem przeciwdepresyjnym 
o nowym mechanizmie działania obejmującym poza antagonizmem 
5HT2C (tak jak mirtazapina) agonizm receptorów melatoninowych 
M1 i M2.

Massimo Di Giannantonio uważa, że normalizowanie rytmów 
okołodobowych może wywierać efekt hedonistyczny. Rolę odgrywa 
także zwiększanie uwalniania dopaminy w korze przedczołowej. [1]

Chieti to malownicza miejscowość położona w Abruzji kilka 
kilometrów od Adriatyku. Na tamtejszym Università G. d’Annunzio 
przeprowadzono ostatnio dwa badania, które oceniały skuteczność 
agomelatyny w dawce 25-50 mg/dz wobec objawów anhedonii.  
Pierwsze badania miało charakter otwarty i objęło 30 chorych  
z depresją, w drugim obejmującym łącznie 60 chorych działanie 
agomelatyny porównano z wenlafaksyną (XR 75-150 mg/dz). [2,3]  
W obydwu badaniach agomelatyna zmniejszała nasilenie objawów 
anhedonii ocenianych standardowym narzędziem - skalą Snaitha-
-Hamiltona. Efekt był widoczny już w pierwszym tygodniu leczenia! 
W porównaniu z wenlafaksyną, agomelatyna działała równie sku-
tecznie wobec objawów depresji, ale skuteczniej wobec objawów 

Resynchronizacja rytmów okołodobowych 
na poziomie wewnątrzkomórkowym

Agomelatyna

MT1/MT2
Agonista

5-HT2C
Antagonista

Wzrost czynników transkrypcyjnych: BDNF

Synaptogeneza i neuroplastyczność

Zwiększenie doznawania przyjemności

Mechanizm działania agomelatyny na objawy anhedonii
na podst. Di Giannantonio M. Medicographia 2013, 35, 292-298.
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cicer cum Caule
anhedonii. Różnica w tym zakresie była widoczna już po pierwszym 
tygodniu leczenia i utrzymywała się do końca 8 tygodniowego ba-
dania. To niezwykle obiecujące dane i wraz z Czytelnikami naszego 
pisma będziemy niecierpliwie czekać na przeprowadzenie duże-
go badania kontrolowanego placebo, które potwierdzi unikalny 
wpływ agomelatyny na objawy anhedonii. 

 

Skala Snaitha-Hamiltona do oceny 
anhedonii.  
Klasyczne narzędzie przeznaczone do oceny deklarowanego 
odczuwania przyjemności przez pacjenta w ciągu ostatnich 
kilku dni. [4] Skala nie czyni rozróżnienia pomiędzy „motywa-
cyjnym” i „przyjemnościowym” aspektem anhedonii, kładzie 
nacisk głównie na ten drugi. Badany ma określić jak bardzo 
zgadza się ze stwierdzeniem, że jedna z 14 wymienionych 
czynności lub sytuacji sprawiłyby mu przyjemność:

1. Oglądanie ulubionego programu w telewizji  
     lub słuchanie ulubionej audycji radiowej
2. Przebywanie z rodziną lub przyjaciółmi 
3. Hobby i rozrywki
4. Spożywanie ulubionej potrawy
5. Ciepła kąpiel lub orzeźwiający prysznic
6. Przyjemny zapach kwiatów, lasu, morza  
     lub świeżo pieczonego chleba
7. Widok uśmiechniętych twarzy innych ludzi
8. Zmiana wyglądu na bardziej korzystny
9. Czytanie książki lub czasopisma
10. Filiżanka herbaty lub kawy lub inny ulubiony napój
11. Drobiazgi jak słoneczny dzień, telefon od przyjaciela
12. Piękny widok lub krajobraz
13. Pomaganie innym
14. Otrzymanie pochwały

• Producent leku agomelatyna wykupił reklamę  
             w niniejszym numerze pisma.

Piśmiennictwo
1.Di Giannantonio M Pleasure and depression anhedonia as a core feature. Medi-
cographia 2013;35(3):292-297
2.Di Giannantonio M, Di Iorio G, Guglielmo R, De Berardis D, Conti CM, Acciavatti T, Cor-
nelio M, Martinotti G. Major depressive disorder, anhedoniaand agomelatine: an open-
label study. J Biol Regul Homeost Agents. 2011;25(1):109-14
3.Martinotti G, Sepede G, Gambi F, Di Iorio G, De Berardis D, Di Nicola M, Onofrj M, Janiri 
L, Di Giannantonio M. Agomelatine versus venlafaxine XR in the treatment of anhedonia 
in major depressive disorder: a pilot study. J Clin Psychopharmacol. 2012;32(4):487-91
4. Snaith i wsp. A scale for the assessment of hedonic tone. The Snaith-Hamilton Pleasure 
Scale. British Journal of Psychiatry, 1995, 167, 99-103. 
5. Treadway MT, Zald DH. Reconsidering anhedonia in depression: lessons from transla-
tional neuroscience. Neurosci Biobehav Rev. 2011;35(3):537-55
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Nadmierne pocenie się (hiperhydrosis) 
jest dosyć częste u pacjentów leczonych in-
hibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny, 
w badaniach klinicznych ten objaw zgłasza-
ło 1-2 pacjentów na 10. Objaw jest nieprzy-
jemny, a czasami może naprawdę utrudniać 
funkcjonowanie. Pocenie się występuje 
zresztą w przebiegu kuracji przeciwdepre-
syjnej różnymi lekami, ostatnio na określenie 
tego zjawiska ukuto nawet dźwięczny termin 
- ADIES (Antidepressant-induced excessive 
sweating). Mago podaje, że ADIES występuje 
u 5% - 14% leczonych lekami przeciwdepre-
syjnymi. Leki przeciwdepresyjne to zresztą 
nie jedyny sprawca pocenia się – taki objaw 
mogą wywoływać także inhibitory acetylo-
chlinoesterazy i opioidy.  

W jakim mechanizmie leki przeciw-
depresyjne wywołują hiperhyrdrosis? 

Dokładnie nie wiadomo. Można prze-
czytać o bezpośrednim wpływie na ośro-
dek termoregulacji. Wiemy, że pocenie się 
jest pod wpływem układu współczulnego  
i przywspółczulnego. Pobudzenie recepto-
rów muskarynowych M3 odpowiada zarów-
no za wydzielanie śliny jak i pocenie się. Inna 
możliwość, to stymulacja receptorów 5HT2  
i 5HT3. Nadmierne działanie noradrenergicz-
ne może również przekładać się na wystąpie-
nie nadmiernej potliwości.

Jakie postępowanie możemy rozważać  
u pacjenta z nadmiernym poceniem? 

Jak zwykle mamy trzy wyjścia (właściwie 
to cztery, a tym czwartym jest zaprzestanie 
stosowania leku przeciwdepresyjnego, więc 
zwykle nie możemy z niego skorzystać):  

1. Zmniejszenie dawki – jeśli stan kli-
niczny na to pozwala i nie obawiamy się na-
wrotu objawów depresji lub zaburzeń lęko-
wych - to najprostsze wyjście.

2. Zmiana leku przeciwdepresyjnego 

– ale jak będzie tolerowany inny lek? Teo-
retycznie powinniśmy wybrać lek o innym 
mechanizmie działania niż stosowany (ale 
czasami potrzebujemy działania serotoniner-
gicznego…). Niektórzy twierdzą, że zmiana 
pomiędzy lekami w grupie SSRI też może po-
móc, bo na przykład sertralina powoduje po-
cenie się w większym stopniu niż inne SSRI. 

3. Trzecie wyjście, do którego dociera-
my, jeżeli nie możemy odstawić ani zmniej-
szyć dawki leku, ani nie chcemy go zmieniać, 
to rozwiązanie, w którym dołączymy do leku 
przeciwdepresyjnego lek redukujący poce-
nie się. 

Trazosyna, oksybutynina, 
cyproheptadyna

Opcje wymienione w piśmiennictwie 
mają zwykle charakter kazuistyczny – spo-
tkamy zatem opis zastosowania klonidyny 
(agonista alfa2), małych dawek mirtazapiny 
(blokada 5HT2), leków antycholinergicznych 
takich jak benzotropina (nie mamy jej w Pol-
sce, ale mamy biperiden), leków przeciwpsy-
chotycznych (aripiprazol?). 
 

Zwracamy uwagę praktyków na trzy 
strategie – każda działa w oparciu o inny me-
chanizm farmakologiczny:

1. CYPROHEPTADYNA
Opisano kilka przypadków udanego 

zastosowania 4 mg cyproheptadyny wie-
czorem. Lek dostępny w Polsce na receptę 
jako Peritol albo Protadyna, tabletki po 4 mg 
(koszt/mc poniżej 30zł). Cyproheptadyna to 
antagonista receptorów histaminowych H1, 
serotoninowych 5HT2b i 2c oraz receptorów 
muskarynowych M1-M5. Stosując to połą-
czenie trzeba pamiętać, że w piśmiennictwie 
opisano obniżenie skuteczności SSRI po do-
łączeniu cyproheptadyny, wydaje się jednak, 
że takie ryzyko przy dawce 4 mg-8 mg/dz jest 
niewielkie.

2. OKSYBUTYNINA 
Oksybutynina jest antagonistą recep-

torów muskarynowych M1-M3. Preparaty 
Driptane, Oxybutynin hydrochloride Ac-
cord - tabletki 5 mg dostępne są na receptę 
(koszt/mc 30-70 zł). W przypadku oksybuty-
niny dysponujemy wynikami opublikowane-
go w 2012 roku RCT, w którym u pacjentów 
z nadmiernym poceniem (n=140) w trakcie 
leczenia sertraliną (średnia dawka 83mg/dz) 
zastosowano 5 mg oksybutyniny lub placebo 
i po 2 tygodniach wśród stosujących aktyw-
ny lek obserwowano poprawę i subiektywne 
zmniejszenie dolegliwości związanych z po-
ceniem. Poprawa była wyraźnie lepiej zazna-

czona w grupie kobiet niż wśród mężczyzn. 
Tolerancja była dobra. Oksybutynina nie ma 
istotnych interakcji z SSRI.

3. TERAZOSYNA 
Najlepiej udokumentowaną strategią  

w przypadku nadmiernego pocenia jest 
stosowanie terazosyny. Terazosyna to selek-
tywny antagonista alfa 1, stosowany w prze-
roście gruczołu krokowego. Dostępne pre-
paraty to Hytrin, Terazosin Accord, Setegis  
i Kornam, tabletki 1 mg dostępne na recep-
tę (koszt/mc 40-80zł). Opisano zastosowanie 
terazosyny w pracach kazuistycznych, ale 
ostatnio ukazała się również seria ponad 23 
przypadków jej zastosowania u pacjentów  
z ADIES, zaś Ghaleiha i wsp. z Uniwersytetu  
w Hamadanie opublikowali wyniki rando-
mizowanego badania, w którym u chorych 
z nadmiernym poceniem w trakcie leczenia 
sertraliną (n=64) zastosowano 1 mg tera-
zosyny lub placebo. Po 14 dniach w grupie 
leczonej terazosyną pocenie zmniejszyło 
się w istotny sposób u 68%, podczas gdy 
w grupie placebo było to jedynie 6% (P< 
0.001). Terazosyna nie ma istotnych interakcji  
w SSRI. Obserowane działania niepożądane 
były łagodne i obejmowały: zawroty głowy, 
suchość w ustach, niewielkie obniżenie war-
tości RR. 

Wnioski dla praktyka

1. Nadmierne pocenie może wystąpić  
w trakcie leczenia przeciwdepresyjnego. Ob-
jaw może być uporczywy i utrudniać funkcjo-
nowanie chorych. 

2. Dysponujemy kilkoma strategiami ra-
dzenia sobie z tym objawem, które obejmu-
ją zmniejszenie dawki leku, zmianę leku lub 
zastosowanie leków działających objawowo. 

3. W przypadku leczenia objawowego 
najwięcej danych przemawia za stosowa-
niem terazosyny 1mg/dz. Decydując się na 
takie rozwiązanie musimy je odpowiednio 
udokumentować, bo będziemy te leki stoso-
wać poza wskazaniami!

4. Pamiętajmy: jeżeli nadmiernemu po-
ceniu towarzyszy biegunka albo nudności 
i wymioty, pacjent skarży się na ból głowy, 
dołącza się do tego niepokój, tachykardia 
lub stwierdzamy podwyższone skokowo 
wartości ciśnienia tętniczego, to sprawdźmy 
czy przypadkiem nie stwierdzimy również 
wygórowanych odruchów ścięgnistych i nie 
czekajmy na pojawienie się mioklonii, zabu-
rzeń koordynacji, zaburzeń świadomości, na-
padów padaczkowych i hipertermii…, czyli 
pełnoobjawowego zespołu serotoninowego. 
[TSZ]

praktyka
SSRI i pot 
- or not?
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Escitalopram – co nowego?
- Tomasz szafrański

cicer cum Caule
Escitalopram, S(+)-enacjomer citalopramu jest najbardziej se-

lektywnym spośród stosowanych w klinice przedstawicielem grupy 
inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI). W wielu ba-
daniach escitalopram okazywał się skuteczniejszy od innych leków 
stosowanych w leczeniu depresji. Potwierdziła to duża metaanaliza 
117 randomizowanych badań klinicznych (RCT) (n=25928), opubli-
kowana w 2009 przez Ciprianiego i wsp., gdzie escitalopram okazał 
się najskuteczniejszym lekiem przeciwdepresyjnym, obok sertraliny, 
mirtazapiny i wenlafaksyny. Z punktu widzenia ogólnej akceptacji (a 
więc wskaźnika biorącego pod uwagę zarówno skuteczność jak i to-
lerancję) escitalopram był obok sertraliny lekiem najbardziej akcepto-
wanym w ostrej fazie leczenia depresji (8 tygodni). 

Prawdopodobieństwo, że lek jest w pierwszej czwór-
ce wśród leków przeciwdepresyjnych pod względem 
skuteczności (redukcja objawów depresji o co naj-
mniej 50%) lub ogólnej akceptacji (najmniej przypad-
ków przerwania leczenie z jakiegokolwiek powodu). 
Średni czas leczenia – 8 tygodni.

Efektywność leku potwierdzono również w leczeniu długoter-
minowym. Escitalopram znajduje również zastosowanie w leczeniu 
zaburzeń lękowych i niektórych innych wskazaniach. Poniżej przygo-
towaliśmy dla naszych czytelników przegląd badań dotyczących esci-
talopramu opublikowanych w 2013 roku. 

Sertralina

Escitalopram

Citalopram

Mirtazapina

Paroksetyna

Wenlafaksyna

Fluwoksamina

Fluoeksetyna

Duloksetyna

Reboksetyna

Bupropion

Milnacipran

Łączne prawdopodobieństwo (%) 
znalezienia się w pierwszej czwórce

0 5 10 15 20 25 30

Skuteczność Akceptacja 

Wykres na podstawie: www.medicine.ox.ac.uk/bandolier/booth/mental/cipriani.html

PROFIL FARMAKOKINETYCZNY ESCITALOPRAMU
 
• Dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego, niezależnie    
  od posiłku
• Maksymalne stężenie w surowicy - po 3-4 godzinach
• Czas T1/2 eliminacji – 27-33 godziny
• Stałe stężenie w surowicy po 7-10 dniach
• Wiązanie z białkami 56% 
• Metabolizm: przez CYP2C19, CYP2D6 and CYP3A4, 
  metabolity nie mają istotnego działania klinicznego
• Nie ma istotnych zmian w metabolizmie u młodzieży, 
  osób starszych i w przypadku chorób wątroby.
• W badaniach in vitro nie wykazano istotnego potencjału 
  escitalopramu do powodowania interakcji poprzez wpływ 
  na izoenzymy CYP lub P-glikoproteinę (P-gp)

Escitalopram i P-gp
Ostatnio duże zainteresowanie budzi możliwość poprawy sku-

teczności niektórych terapii, poprzez zwiększenie ich dostępności  
w docelowych tkankach. Okazało się, że można to osiągnąć poprzez 
hamowanie transportera p-glikoproteiny (P-gp). Możemy się spodzie-
wać niedługo wprowadzenia kuracji, w skład których wejdą selektyw-
ne inhibitory P-gp. Ich zadaniem będzie poprawa skuteczności leków 
stosowanych w chemioterapii, ale także w wielu innych wskazaniach.
Dwa opublikowane w 2013 roku artykuły, na razie na podstawie ba-
dań w modelach zwierzęcych, wskazują na związek pomiędzy od-
powiedzią na escitalopram, a aktywnością P-gp. Zahamowanie P-gp 
skutkowało lepszym transportem escitalopramu poprzez barierę 
krew-mózg. Z jednej strony może to prowadzić do jeszcze lepszej sku-
teczności leku, z drugiej nasilenia niektórych działań niepożądanych. 
Już teraz warto pamiętać, że niektóre ze stosowanych przez psychia-
trów leków jak amitryptylina, cyproheptadyna, haloperidol, hydroksy-
zyna, sertralina, omeprazol to inhibitory P-gp. Takie działanie wykazu-
je również czosnek, sok grejpfrutowy i zielona herbata.
 

Czy będziemy mogli przewidzieć wystąpienie  
działań niepożądanych?

Bardzo ciekawe wyniki badań opublikowali Garfield i wsp., którzy 
ocenili związek pomiędzy wystąpieniem działań niepożądanych po 
escitalopramie i polimorfizmem genów dla transportera serotoniny, 
receptora 5HT1A i 5HT2A. Badanie dotyczyło 177 osób w wieku powy-
żej 60 lat. W porównaniu z placebo stwierdzono, że wśród leczonych 
escitalopramem częściej występowały 4 objawy uboczne: senność, 
suchość w ustach, biegunka i zmniejszony popęd seksualny. Autorzy 
stwierdzili, że:
• większa suchość w ustach była związana z niską ekspresją genu 
transportera serotoniny. 
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• biegunka występowała częściej u osób, u których stwierdzono niską 
transkrypcję genu dla receptora 5HT1A. 
• zmniejszony popęd seksualny obserwowano u chorych z wysoką 
ekspresją genu transportera serotoniny, oraz receptorów 5HT-1A i 2A.  
Nie było natomiast związku pomiędzy stężeniem leku w surowicy  
a objawami ubocznymi. Autorzy uważają, że zmienność genetyczna 
w obrębie układu serotoninergicznego może odpowiadać za wystę-
powanie określonych objawów ubocznych. 

Geny i skuteczność leczenia? 
Jednakże droga od analizy genomu do kliniki wcale nie jest 

prosta, co pokazuje publikacja metaanalizy danych pochodzących  
z połączonych sił trzech wielkich badań dotyczących depresji: Geno-
me-Based Therapeutic Drugs for Depression [GENDEP], Munich An-
tidepressant Response Signature [MARS] oraz Sequenced Treatment 
Alternatives to Relieve Depression [STAR*D]. Analiza 1.2 miliona SNP 
(single-nucleotide polymorphisms) nie pozwoliła zidentyfikować 
predyktorów korzystnej odpowiedzi na leczenie przeciwdepresyjne. 
Jedynie w analizie zawężonej do 1354 chorych leczonych citalopra-
mem (STAR*D) lub escitalopramem (GENDEP) zidentyfikowano region 
położony na chromosomie 5, który był związany z szybką poprawą  
w drugim tygodniu leczenia. 

Escitalopram w kardiologii.
Bezpieczeństwo kardiologiczne escitalopramu było przedmio-

tem oceny w dużej grupie pacjentów (n=3298) uczestniczących  
w randomizowanych, podwójnie zaślepionych, kontrolowanych 
placebo badaniach leku (5-20mg/dz). Escitalopram w porównaniu  
z placebo, powodował niewielki wzrost częstości akcji serca (średnio 
o 2 uderzenia na minutę). Nie odnotowano wpływu na ciśnienie tęt-
nicze krwi, nie stwierdzono istotnych klinicznie zmian w EKG. Śred-
nia różnica w odstępie QTc pomiędzy escitalopramem a placebo dla 
wszystkich dawek wynosiła 3,5 ms. Tylko u jednego z 2407 leczonych 
escitalopramem, w trakcie leczenia nastąpiło wydłużenie odstępu 
QTcF >60 ms i wartość QTc przekroczyła 500ms. Częstość incydentów 
kardiologicznych wśród leczonych escitalopramem była podobna jak 
w grupie placebo zarówno w ciągu pierwszych 8-12 tyg. jak też w cią-
gu obserwacji trwającej 6 miesięcy. 

Wobec ostrzeżeń wydanych przez agencje regulacyjne to bardzo 
ważne badanie przemawiające za bezpieczeństwem kardiologicznym 
leku. Co więcej, escitalopram może mieć korzystny wpływ na zapo-
bieganie niedokrwieniu serca spowodowanemu stresem u chorych  
z chorobą wieńcową. 

Efekt ten oceniono w badaniu REMIT (Responses of Mental Stress 
Induced Myocardial Ischemia to Escitalopram Treatment). Jedną  
z przesłanek do przeprowadzenia tego badania był fakt, że chorzy 
na chorobę wieńcową z objawami depresyjnymi mają większe ryzy-
ko wystąpienia niedokrwienia wywołanego stresem. Trwające 6 ty-
godni, randomizowane, kontrolowane placebo badanie wykazało, że 
escitalopram (włączany w dawce 5mg/dz i w ciągu 3 tygodni zwięk-
szany do 20mg/dz) miał korzystne działanie u chorych ze stabilną 
chorobą wieńcową. Szansa na to, że nie wystąpi niedokrwienie spowo-
dowane czynnikiem stresowym była 2.62 [95% CI, 1.06-6.44] raza większa  
w przypadku chorych otrzymujących escitalopram niż w grupie placebo.

Escitalopram w onkologii
Prewencyjne działanie escitalopramu wobec rozwoju depresji 

zbadano u chorych na nowotwory głowy i szyi. W tych nowotworach 
depresja występuje szczególnie często, nawet u połowy pacjentów. 

RCT objęło 148 chorych, u których rozpoznano nowotwór głowy lub 
szyi i którzy rozpoczynali z tego powodu leczenie. Znacząco mniej 
chorych otrzymujących escitalopram rozwinęło objawy depresyjne - 
tylko 10% w porównaniu z 24,6% z grupy placebo (p<0.05) – zatem 
escitalopram redukował ryzyko wystąpienia depresji o ponad 50%.

Apatia po udarze
Inny problem analizowali uczeni, którzy badali chorych po uda-

rze - u wielu z nich rozwijają się bowiem objawy apatii, utrudniają-
ce rehabilitację i pogarszające rokowanie. Czy escitalopram może 
zapobiec wystąpieniu apatii po udarze? Okazuje się, że tak - w ciągu 
trzech miesięcy uczestnicy badania, którzy otrzymywali placebo mieli 
3,47 razy większe ryzyko wystąpienia apatii niż chorzy, u których sto-
sowano escitalopram (w dawce 10 mg u osób ≤65 roku życia i 5 mg  
u chorych >65 roku życia)

Uderzenia gorąca w menopauzie
Uderzenia gorąca są niezwykle przykrym objawem występują-

cym w okresie menopauzy. Analiza przeprowadzonych dotychczas 
11 RCT  (n=2069) wykazała, że generalnie w porównaniu z placebo 
SSRI zmniejszają częstość i nasilenie uderzeń gorąca. Porównanie po-
szczególnych leków wskazuje, że najskuteczniejszym w grupie SSRI 
jest escitalopram.

Nocne objadanie się 
Otwarte badanie przeprowadzone u 31 chorych z zespołem noc-

nego objadania się pokazało, że stosowanie escitalopramu przyniosło 
spadek nasilenia objawów, zmniejszenie zarówno częstości jak i ilości 
nocnego podjadania w ciągu 12 tygodni leczenia.

Escitalopram i kurkuma
Na koniec ciekawostka dla smakoszy. Kurkuma to popularna przy-

prawa, jedna z najważniejszych przypraw w kuchni pięciu przemian. 
Jej strukturę zbadali 100 lat temu polscy chemicy Stanisław Kostanecki  
i Wiktor Lampe. Okazuje się, że kurkuma może pomagać chorym na 
Alzheimera, a w modelach zwierzęcych wykazuje działanie przeciwde-
presyjne. Badacze z Izraela postanowili sprawdzić czy kurkuma 500 mg/
dz potencjalizuje działanie escitalopramu lub wenlafaksyny. Niestety 
nie stwierdzili różnic w wielkości poprawy w porównaniu z grupą kon-
trolną, w której stosowano placebo. Jednakże w grupie stosującej kur-
kumę, szybciej obserwowano początek efektu przeciwdepresyjnego.

Piśmiennictwo: www.psychiatraonline.com

Częstość incydentów kardiologicznych wśród leczonych escitalo-
pramem w porównaniu z placebo.
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Escitalopram Placebo

• Producent leku escitalopram wykupił reklamę w niniejszym
             numerze pisma.
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Tryptofan jest prekursorem 5-hydroksy-
tryptofanu i 5-hydroksytryptaminy (seroto-
niny). Jest to jeden z aminokwasów, którego 
nie możemy syntetyzować, dlatego musi być 
dostarczany do organizmu z zewnątrz. Od lat 
70-tych XX wieku przeprowadzono szereg 
badań, które miały na celu określenie wpły-
wu, jaki manipulacja poziomem tryptofanu 
(a co za tym idzie poziomem serotoniny) 
będzie wywierała na nastrój i zachowanie. 
Hydroksylaza – enzym uczestniczący w prze-
mianach tryptofanu – jest zwykle wysycona 
w 50%, zatem dostarczanie dużej ilości ami-
nokwasu może dwukrotnie zwiększyć syn-
tezę serotoniny, zaś zmniejszenie jego ilości 
przekłada się na istotne zmniejszenie ilości 
serotoniny. Eksperymenty badające wpływ 
ostrego niedoboru tryptofanu opierają się na 
podawaniu mikstury aminokwasów pozba-
wionej tryptofanu u osób zdrowych i osób 
z depresją, zarówno w fazie objawowej jak 
i w remisji (Young 2013). W przypadku su-
plementacji stosuje się L-tryptofan lub 5-hy-
droksytryptofan, zarówno jeden jak i drugi 
przekraczają barierę krew-mózg. Suplemen-
ty diety zawierające tryptofan są bardzo 
popularne. Generalnie tryptofan jest zwy-
kle dobrze tolerowany. Ostatnio Hiratsuka  
i wsp. (2013) ocenili efekt podawania wyso-
kiej dawki - 5g/dz L-tryptofanu  u kobiet i nie 
odnotowali objawów ubocznych. 

Ostry niedobór tryptofanu i nastrój
Generalnie, ostry niedobór tryptofa-

nu (ONT) nie powodował lub powodował 
tylko niewielkie obniżenie nastroju u osób 
zdrowych. Kobiety były bardziej wrażliwe 
na pozbawienie tryptofanu, gdyż ONT bar-
dziej obniża u nich produkcję serotoniny niż  
u mężczyzn. Osoby zdrowe, ale z rodzinnym 
obciążeniem depresją wykazywały większe 
obniżenie nastroju, jednak zwykle pozosta-
wał on w granicach normy. W przypadku 
pacjentów z remisją depresji około połowa 
z nich doświadczała przejściowego nawrotu 
objawów obniżonego nastroju. Przewlekłość 
objawów depresji, leczenie SSRI i płeć żeńska 
były predyktorami większego obniżenia na-
stroju w warunkach ONT.  Wśród chorych le-
czonych lekami działającymi noradrenergicz-
nie ONT nie powodował obniżenia nastroju. 

 Agresja i drażliwość
Serotonina odgrywa ważną, zresztą 

bardzo starą filogenetycznie, rolę w regula-
cji zachowań agresywnych. O ile oksytocyna 
wpływa na formowanie się więzi, o tyle sero-
tonina działa bardziej na tonację interakcji 
międzyludzkich. Generalnie niskie poziomy 
serotoniny sprzyjają zachowaniom agresyw-
nym, a wysokie zachowaniom prospołecz-
nym. Większość badań, które koncentrowały 
się na badaniu objawów agresji i drażliwo-
ści w warunkach ONT wskazywało zgodnie  
z przewidywaniami na nasilenie drażliwości 
i zachowań agresywnych. Jednakże efekt 
ten był obecny tylko u części badanych.  
W jednym z badań stwierdzono, że wzrost 
objawów agresji po ONT może zależeć od 
zmniejszonej wrażliwości receptora 5HT1A.

Czy suplementacja tryptofanu 
zmniejsza zachowania agresywne?

Na podstawie danych z eksperymen-
tów z ONT można postawić hipotezę, że su-
plementacja  tryptofanu i wzrost poziomu 
serotoniny powinny wpływać korzystnie na 
zachowania agresywne. Dwa badania prze-
prowadzone u chorych na schizofrenię le-
czonych przeciwpsychotycznie wykazały rze-
czywiście zmniejszenie incydentów agresji 
na oddziale po dodaniu tryptofanu do pro-

wadzonego leczenia przeciwpsychotyczne-
go u chorych z niepełną kontrolą zachowań 
agresywnych (Morand i wsp. 1983). W innym 
badaniu suplementacja tryptofanem zmniej-
szyła konieczność podawania dodatkowych 
leków przeciwpsychotycznych i uspokajają-
cych (Volavka 1990). Niejako kontynuacją tej 
strategii stało się zastosowanie leków SSRI  
u chorych z zachowaniami agresywnymi

Zgodny czy kłótliwy?
Serotonina modyfikuje ton relacji mię-

dzyludzkich na osi zgodność – kłótliwość – aż 
po otwartą agresję. Moskowitz i wsp (2001) 
podawali 3g/dz tryptofanu lub placebo gru-
pie 98 zdrowych kobiet i mężczyzn. Suple-
mentacja tryptofanem powodowała spadek 
kłótliwości, co jest ważną wskazówką doty-
czącą postępowania z niektórymi osobami 
na przykład w miejscu pracy… W tym eks-
perymencie efekt tryptofanu obserwowano 
wyłącznie, jeżeli był on stosowany po okresie 
podawania placebo, poza tym nie obser-
wowano wpływu na zwiększenie zgodnych  
i uprzejmych zachowań. Wynikało to jednak 
z efektu „sufitowego”, bowiem w badaniu 
M. aan het Rot i wsp. (2006), które dotyczy-
ło grupy 39 osób z dużym poziomem draż-
liwości, tryptofan 3g/dz zarówno zmniejszał 
kłótliwość jak i zwiększał zgodność. W innych 
badaniach stwierdzono, że ONT zmniejszał 
poziom współpracy, kooperacji i zwiększał 
wrażliwość na dysforyczne dystraktory (nie 
wpływając na dystraktory obojętne). 

Wredni mają chore serca
Wrogość i kłótliwość to czynniki, które 

przyczyniają się do izolacji społecznej, a ich 
konsekwencje wykraczają poza stwierdzenie 
„zwykłej wredoty”. Osoby kłótliwe mają na 
przykład większe ryzyko choroby wieńco-
wej i zaburzeń metabolicznych. Interesują-
cym pytaniem w przypadku suplementacji 
tryptofanem u takich osób jest to, czy może 
ona przyczynić się do odbudowywania więzi 
społecznych, a pośrednio redukować ryzyko 
chorób somatycznych w tym choroby wień-
cowej? Być może innym obszarem, w którym 
suplementacja tryptofanem mogłaby wes-
przeć wysiłki terapeutyczne jest pomoc kłó-
tliwym parom i partnerom.

receptory
Po cóż kłótnie, 
swary głupie?
L-tryptofan – 

suplementacja 
uprzejmości

- Tomasz szafrański
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L-tryptofan w zaburzeniach afek-
tywnych

Analiza Cochrane opublikowana przez 
Shawa, Turnera i Del Mar w 2002 stwierdza, 
że  wprawdzie od 1966 do 2000 opublikowa-
no ponad sto badań dotyczących wpływu 
tryptofanu i 5-hydroksytryptofanu na obja-
wy depresji, ale tylko dwa z nich spełniają 
kryteria włączenia do metanalizy. Obydwa 
badania wskazywały, że w porównaniu  
z placebo suplementacja miała korzystne 
działanie w depresji. Niespełna 10 lat później 
Parker i Brotchie (2011) stwierdzają, że kilka 
badań przemawia za pozytywnym wpływem 
tryptofanu na objawy obniżonego nastroju, 
ale wciąż potrzebnych jest więcej badań. 
Interesującym i słabo poznanym zagadnie-
niem jest potencjalizacja działania przeciw-
depresyjnego leków L-tryptofanem. Jeszcze 
w 1976 roku Wallinder i wsp. obserwowali 
szybszy efekt kliniczny u leczonych klomipra-
miną po dołączeniu tryptofanu. W przypad-
ku łączenia z lekami przeciwdepresyjnymi 
działającymi serotoninergicznie powinniśmy 
pamiętać o teoretycznym ryzyku zespołu se-
rotoninowego. W piśmiennictwie znajdują 
się opisy niebezpiecznych interakcji tryptofa-
nu, ale z nieodwracalnymi inhibitorami MAO 
oraz bardzo wysokimi (50-100mg/dz) dawka-
mi fluoksetyny. W najnowszym przeglądzie 
piśmiennictwa dotyczącym terapii komple-
mentarnych Ravindran i da Silva uznają, że 
wprawdzie istnieją dane przemawiające za 
korzystnym wpływem tryptofanu jako su-
plementacji leczenia przeciwdepresyjnego, 
ale brak jest dowodów z randomizowanych 
badań klinicznych. Z kolei Sarris i wsp. (2011) 
i Sylvia i wsp (2013) ocenili, że są wstępne 
dane przemawiające za tym, że potencjaliza-
cja tryptofanem może mieć korzystny wpływ 
w przypadku objawów manii w CHAD. 

W wydawnictwie Solaris ukazało się właśnie wznowienie jednej z najoryginal-
niejszych polskich powieści SF. Autorem tej wydanej w 1999 roku książki “Opuścić 
Los Raques” jest znany psychiatra Maciej Żerdziński. Autor pod koniec lat dzie-
więćdziesiątych zdobywał czołowe pozycje w czytelniczych rankingach autorów 
fantastyki. Stylistykę powieści określano mianem psychodelicznego cyberpunka 
 i porównywano z utworami Philipa K.Dicka. Nie zdradzając treści książki, reko-
mendujemy ją oczywiście ze względu na smakowite wątki psychiatryczne. Popro-
siliśmy autora o specjalną wypowiedź dla naszych czytelników: “Czas biegnie nie-
ubłaganie. Trudno mi uwierzyć, ale pierwsze wydanie Opuścić Los Raques ukazało 
się już ponad 14 lat temu. Powieść jest silnie związana z tematyką psychiatrii nie tyl-
ko z powodu psychopatologii jej bohaterów... Pamiętam, że ostateczną umowę z ów-
czesnym wydawcą podpisywałem tuż po wyjściu z IPiNu, gdzie w 1999 r. zdawałem 
egzamin specjalizacyjny II stopnia. Rozgorączkowany tym wydarzeniem, zdążyłem 
dotrzeć do siedziby wydawnictwa Prószyński i S-ka niemal w ostatniej chwili. Wi-
dać, dobry był to dzień, bo wszystko zaliczyłem jak się należało i wiele z tego działa 
do dziś. A co do samej powieści... Nie chciałbym tu za bardzo pisać o własnym dzie-
le, jednak cieszę, że książka ta, po latach, jest wciąż czytana, cytowana i doceniana, 
przez co na dobre wpisała się w historię polskiej fantastyki naukowej. Cieszy mnie 
również, iż - w czasach tak trudnych dla rynku wydawniczego w ogóle - Wojtek 
Sedeńko zwrócił się do mnie z propozycją jej wznowienia. Może to dlatego, że Opu-
ścić Los Raques zachowało świeży smak, a może dlatego, że udało mi się uniknąć 
sensacyjno-infantylnych wątków dotyczących poszczególnych postaci tej powieści. 
Wspomnieć trzeba, iż role wiodących bohaterów powierzyłem osobom cierpiącym 
z powodu różnych schorzeń psychicznych. Co rzadkie, a dla mnie bardzo istotne, 
są to role zasadniczo pozytywne, chwilami epickie i pełne emocjonalnych wyzwań. 
Zapraszam więc wszystkie Koleżanki i wszystkich Kolegów do lektury”.

www.solarisnet.pl

czytanki

• Producent suplementu diety zawierają-
cego L-tryptofan wykupił reklamę w niniejszym 
numerze pisma. 

lista  pokarmów bogatych w l-tryptofan:
• surowe ziarno soi • pestki dyni • ziarno sezamu • 

pestki słonecznika • ser Parmezan • ser cheddar

Piśmiennictwo: www.psychiatraonline.com
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Narodziny leczenia substytu-
cyjnego: metadon

Gdy w USA i krajach Europy Zachodniej 
zjawisko uzależnienia od opioidów i szkód 
nimi wywołanych przybrało charakter maso-
wy, energicznie zabrano się do poszukiwania 
efektywnych metod interwencji, m.in. w celu 
zmniejszenia umieralności spowodowanej 
tzw. „przedawkowaniem”. W wyniku licz-
nych eksperymentów z metodami oddzia-
ływań biologicznych i psychospołecznych 
stwierdzono, że u osób, które przyjmowa-
ły metadon nie tylko rzadziej stwierdzano 
„przedawkowania”, ale stwierdzono również 
znaczną poprawę funkcjonowania i popra-
wę stanu zdrowia. Stało się to podstawą do 
zastosowania metadonu w USA jako metody, 
co prawda eksperymentalnej, ale stosowanej 
na szeroką skalę. Także w Europie Zachodniej 
zaczęto stosować metadon i – rzadziej – inne 
leki podobnie działające.

Metadon jest agonistą receptorów opio-
idowych, a więc działa receptorowo podob-
nie jak inne stosowane przez narkomanów 
opioidy, w tym najczęściej używana heroina. 
Ma jednak wiele przewag nad nielegalnymi 
opioidami: w leczeniu można go precyzyjnie 
dawkować, przyjmowany jest drogą doust-
ną (unika się więc niebezpiecznych iniekcji), 
ma długi okres działania (pozwala na daw-
kowanie raz dziennie, a nie jak w przypadku 
heroiny: kilka razy dziennie), jest czysty pod 
względem farmaceutycznym (wolny od in-
nych substancji i zarazków), nie powoduje 
tak dużej euforii. Z braku innych, podobnie 
efektywnych terapii, upowszechniono me-
todę podstawiania niebezpiecznych narkoty-
ków opioidowych, znacznie bezpieczniejszy-
mi lekami opioidowymi, stąd nazwa: leczenie 
substytucyjne

W poszukiwaniu alternatywy
Wkrótce metadon stał się złotym stan-

dardem leczenia substytucyjnego, ale też 
stwierdzono potrzebę wprowadzenia innych 
podobnie działających leków w zależności 
od subiektywnych potrzeb pacjenta,  bądź  
w zależności od potrzeb klinicznych (oso-
bom, u których metadon może wydłużać od-

stęp QT proponuje się preparaty buprenorfi-
ny; pacjentom, którzy mają cukrzycę należy 
zamienić gęste, uniemożliwiające wstrzyk-
nięcia roztwory glukozy z metadonem na 
innego agonistę opioidowego). Aby uwolnić 
pacjentów od konieczności codziennego 
zgłaszania się do punktu dystrybucji meta-
donu wprowadzono dłużej działający LAAM, 
ale szybko zniknął on z rynku w związku  
z częstym powodowaniem powikłań kardio-
logicznych. 

Największą potrzebę wprowadzenia al-
ternatywnego do metadonu leku spowodo-
wała konieczność zwiększenia dostępności 
do leczenia substytucyjnego. Oprócz irracjo-
nalnych obaw społeczeństwa narzucającego 
kontrolowanie dystrybucji metadonu, waż-
nym czynnikiem było wprowadzenie takich 
leków agonistycznych, które mogłyby być 
dystrybuowane przez szersze grono lekarzy, 
nie tylko przez psychiatrów w akredytowa-
nych ośrodkach, ale np. przez przeszkolonych 
(i ew. certyfikowanych) lekarzy rodzinnych,  
a sam lek mógłby być dostępny na receptę  
w aptece w dawkach na kilka dni lub tygodni, 
jak w przypadku wszystkich innych leków.

Buprenorfina - lek z kapelusza
Takim lekiem jest buprenorfina. Jest 

ona częściowym agonistą receptorów opio-
idowych, a więc ma mniejsze subiektywne 
działanie euforyzujące przy podobnym jak 
pełni agoniści działaniu receptorowym. Jest 
więc przydatna dla osób z mniejszym stażem 
narkomańskim, bez dużego zapotrzebowa-
nia na silne działanie euforyzujące. Ma jesz-
cze inne niezwykle interesujące, ale przede 
wszystkim użyteczne klinicznie, właściwości: 
działanie euforyzujące nie jest dawkozależ-
ne i dochodzi do tzw. „efektu sufitowego” – 
narkomani wyuczają się, że znaczące zwięk-
szenie dawki poza ustaloną nie prowadzi 
do zwiększania efektu. Mało tego: znaczące 
przedawkowanie powoduje, że buprenor-
fina działająca agonistycznie na receptory 
miu zaczyna zachowywać się jak antago-
nista receptorów kappa powodując zespół 
abstynencyjny, a więc niejako „samoodtru-
cie” (wykres w kształcie kapelusza). Efektem 
tego jest wyuczenie eksperymentujących ze 

praktyka
Krótka historia 

leczenia sub-
stytucyjnego 

uzależnienia od 
opioidów

- Bogusław Habrat

Uzależnienie od opioidów 
budzi znaczne obawy spo-
łeczeństwa ze względu na 

powodowanie zwiększonego 
ryzyka umieralności, głębokich 
dysfunkcji społecznych, często 
współwystępujących zaburzeń 

psychicznych i chorób soma-
tycznych, w tym zwiększone 

ryzyko chorób przenoszonych 
drogą krwionośną (głównie 

HIV, HCV, HBV).

| Zespół Profilaktyki i Leczenia Uzależnień
   Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
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zwiększaniem dawek buprenorfiny narko-
manów, że jest ono nie tylko niecelowe, ale 
może spowodować bardzo przykre objawy 
zespołu abstynencyjnego.

Zimna wojna
Wydawałoby się, że „wyścig zbrojeń na 

rakiety i przeciwrakiety” między personelem 
medycznym a eksperymentującymi narko-
manami został wygrany przez tych pierw-
szych i buprenorfinę, jako znacznie bezpiecz-
niejszą niż metadon, można wprowadzić do 
dystrybucji w szerszym zakresie. Okazało się, 
że zwycięstwo było chwilowe. Buprenorfina 
zaczęła być używana niezgodnie z zalece-
niami. Bywała kruszona i w postaci roztworu 
wstrzykiwana dożylnie. Zaczęto odnotowy-
wać poważne zatrucia, a nawet zgony, nara-
stały obawy przed umasowieniem się tego 
zjawiska i kompromitacją całej idei zwiększe-
nia dostępności do leczenia substytucyjnego 
poprzez dystrybucję przez lekarzy rodzin-
nych.

Przewrotna sztuczka
Odpowiedzią na tego typu reakcję 

narkomanów było opracowanie niezwykle 
przewrotnej formy preparatów buprenorfi-
ny. Powstały leki zawierające mieszankę czę-
ściowego agonisty receptorów opioidowych 
- buprenorfiny oraz silnego, używanego  
w ratowaniu życia w przypadku przedaw-
kowania opioidów antagonisty opioidowe-
go – naloksonu. Takim, najczęściej używa-
nym na świecie, a zarejestrowanym również  
w Polsce preparatem jest Suboxone®. Gdy lek 
ten jest używany zgodnie z zaleceniami, tzn. 
podjęzykowo, buprenorfina dobrze wchłania 
się ze śluzówek jamy ustnej, a reszta z prze-
wodu pokarmowego. Osiąga się w ten spo-
sób działanie agonistyczne: przeciwbólowe, 
zapobiegające zespołowi abstynencyjnemu 
i głodowi narkotyków opioidowych. Nato-
miast zawarty w preparacie nalokson prak-
tycznie nie wchłania się ze śluzówek jamy 
ustnej, a w kwaśnym środowisku żołądka jest 
praktycznie całkowicie unieczynniany. Jego 
potencjalne działanie antagonistyczne moż-
na praktycznie pominąć. Z grubsza można to 
ująć w ten sposób, że w sytuacji współpracy 

pacjenta i przyjmowania przez niego prepa-
ratu złożonego, farmakologicznie działa tylko 
jedna z jego składowych – buprenorfina, na-
tomiast druga - nalokson  „marnuje się”. Jest 
ona jednak niezbędna w celu zminimalizo-
wania, a praktycznie wyeliminowania powi-
kłań, które powstaną w przypadku pacjenta, 
który rozkruszy tabletki i w postaci roztworu 
wstrzyknie go sobie dożylnie. Dotychczas nie 
odnotowano przypadków poważniejszych 
powikłań związanych z dożylnym wstrzyk-
nięciem podobnych preparatów złożonych. 
Związane to jest z faktem, że wstrzyknięty 
nalokson ma większe powinowactwo do 
receptorów opioidowych niż buprenorfina 
lub inne opioidy i nie tylko blokuje dostęp 
wstrzykniętej buprenorfiny do receptorów, 
ale wypiera buprenorfinę pochodzącą z po-
przednich dawek lub ew. inne nielegalnie 
przyjmowane opioidy. Może to wywołać 
burzliwy, ale niezbyt groźny zespół absty-
nencyjny, który jest łatwiejszy do opano-
wania niż przedawkowanie opioidów. Takie 
precypitowanie przez pacjenta zespołu abs-
tynencyjnego wydaje się mieć silne działanie 
awersyjne, gdyż nie opisywano powtórnych 
tego typu „eksperymentów”.

Szara rzeczywistość
Wprowadzenie na rynek Suboxone®  

i innych podobnych preparatów łączonych 
w znacznym stopniu zrewolucjonizowało 
leczenie substytucyjne i pozwoliło w wie-
lu krajach na zwiększenie dostępności do 
tego typu terapii przez lekarzy podstawowej 
opieki zdrowotnej (recepty) i apteki (dystry-
bucja). Sposób ten spotyka się z dużą apro-
batą pacjentów, szczególnie tych, dla których 
codzienne przychodzenie po metadon było 
odczuwane jako stygmatyzujące, a przede 
wszystkim uciążliwe.

W Polsce dostępność leczenia substytu-
cyjnego jest mała i wynosi kilka procent, pod-
czas gdy na Zachodzie w niektórych krajach 
sięga 50-70%, co jest związane głównie (choć 
nie jedynie) z dystrybucją recept przez leka-
rzy p.o.z. i realizowaniem ich (głównie Subo-
-xone® i innych preparatów buprenorfiny)  
w zwykłych aptekach. W Polsce, na kilkana-
ście setek osób korzystających z leczenia 

substytucyjnego zaledwie mniej niż 50 jest 
leczonych Suboxonem®. Jest to ściśle zwią-
zane z ceną leku i jego niedostateczną re-
fundacją przez NFZ (cena leku jest wliczona 
w koszt refundowanego programu leczenia 
substytucyjnego). Wyprowadzenie leczenia 
substytucyjnego poza akredytowane pro-
gramy jest równie pożądane, co mało realne, 
gdyż wymaga poważnego wysiłku organiza-
cyjnego i związanych z tym wydatków.

Chwila zadumy
Ponieważ „Psychiatra” jest unikalnym 

czasopismem, w którym poza przedstawie-
niem suchych faktów naukowych można 
pokusić się o szerszą, choć luźną i niezo-
bowiązującą refleksję, i ja pozwolę sobie 
na nią. W jakim dziwnym świecie żyjemy,  
w którym ludzie, a przynajmniej znaczna ich 
część, chcą mieć nieograniczony dostęp do 
różnych substancji psychoaktywnych wie-
dząc o ich szkodliwości i narażając się na nią. 
Tymczasem ci, których wybrano do reprezen-
towania ich interesów, robią wszystko, żeby 
im ten dostęp maksymalnie utrudnić (walka 
z podażą, a nawet tylko z posiadaniem nar-
kotyków) bądź czerpać zyski z dealowania 
legalnymi substancjami psychoaktywnymi 
pod eufemistyczną nazwą podatków i akcyz. 
Czyż nie w dziwnym świecie żyją psychiatrzy 
i ich zaplecze farmaceutyczne, wchodząc  
w przepychankę z uzależnionymi, z których 
znaczna część chce nadal używać substancje 
psychoaktywne, natomiast od nas oczekuje 
jedynie pomocy w łagodzeniu skutków ich 
używania?  Czyż w tych nielicznych przypad-
kach, kiedy takie preparaty jak buprenorfina, 
leki przeciwpsychotyczne o przedłużonym 
działaniu, iniekcyjne lub implantowane 
preparaty naltreksonu, disulfiramu itp. dają 
nam chwilową przewagę nad usiłowaniami 
pacjentów do realizowania innej osobistej 
wizji szczęścia, nie wykraczamy często trochę 
poza misyjność naszego zawodu?

• Artykuł ukazuje się dzięki wsparciu w postaci 
grantu edukacyjnego przyznanemu redakcji 
Psychiatry przez firmę Reckitt Benckiser Polska.
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Czy istnieje krakowska  
szkoła psychiatrii? Z Mistrzem, uczniami rozwi-

jającymi jego, Mistrza, idee? Uczniami toczącymi zaciekłe 
spory o jedyną trafną interpretację myśli Mistrza?  

A przy okazji, o to jedyne miejsce najbliższego współpracownika, pomaza-
nego i niosącego przesłanie? 

W Krakowie toczono w tej kwestii debaty bardziej i mniej naukowe. To dość oczywi-
ste, że tym Mistrzem jest Antoni Kępiński. Jego wyjątkowość zdaje się nie budzić wątpliwo-

ści. Może nawet do tego stopnia, że sceptycy podejrzewają mitologizację postaci Mistrza. Ale czy  
istnieje podejście ortodoksyjne do myśli Kępińskiego? I oczywiście równoległe podejścia rewizjo-

nistyczne i krytyczne? Chociaż psychiatryczny Kraków jest ciągle postrzegany z zewnątrz jako miejsce 
wyróżniające się na mapie psychiatrii polskiej, to metodycy odmawiają mu znamion szkoły. A i od środka 

nierzadko słyszy się raczej opinie o zdradzie i o odejściu od myśli Mistrza. 
Przyjrzyjmy się temu od kuchni. Sam Mistrz miał w Katedrze możliwość pracy i rozwijania swoich myśli, cho-

ciaż jego szefowie Eugeniusz Brzezicki [1]  i Karol Spett [2] znacznie się od niego różnili, nie tylko w upodobaniach 
kulinarnych, ale przecież także w założeniach, z których wychodzili aby rozwijać swoje podejścia do zaburzeń 
psychicznych i do cierpiących na nie pacjentów. Otóż wszyscy oni, chociaż w różnym stopniu (tak jak każdy z nich 
miał własne upodobania do ilości soli i pieprzu w zupie), szanowali poglądy i zainteresowania kolegów, także młod-
szych. Ani Profesor Brzezicki, ani Profesor Spett nie sądzili, że psychoterapia jest znaczącym sposobem leczenia. Ale 
przecież  Kępiński wprowadził psychoterapię grupową i społeczność terapeutyczną w Klinice w latach pięćdziesią-
tych ubiegłego wieku, w czasie, gdy kierował nią Brzezicki! Podobnie, kilkanaście lat później, następny kierownik, 
Profesor Spett zaakceptował ideę Profesor Marii Orwid [3], wprowadzenia psychoterapii grupowej dla hospi-
talizowanych w Klinice adolescentów. Co prawda spotkania grupy mogły się odbywać wyłącznie po 14-tej,  

to znaczy po zakończeniu oficjalnej pracy lekarzy, ale jednak dopuścił tę myśl do realizacji. 
Ta otwartość, akceptacja odmienności, upodobanie wielogłosu, jak się wydaje, rozwinęła się nadzwy-

czajnie w postpsychiatrii Profesora Bohdana de Barbaro [4] i narracyjności Docent Barbary Józefik. [5] 
Podobnie w kuchni. Rozmaitość, prawie fusion.

Otwartość i tolerancja odmienności nie zmniejszają ciężaru, jaki psychiatrom niesie gru-
dzień. Brzemię obligacji do radości odczuwali ludzie jeszcze wówczas, gdy atmosfera na-

cisku na kupowanie prezentów i ozdóbek nie pokazywała ludziom samotnym, że ani 
nie mają komu robić niespodzianek, ani o nich nikt nie myśli. 

*
Ratunek w przygotowaniach przedświątecznych sma-

kołyków obligatoryjnych i opcjonalnych.

historie
Historia psychiatrii krakowskiej od kuchni 
- Jacek Bomba

Czy mamy 
w Krakowie 
Szkołę?

  1. Bomba J. Kuchnia Profesora Eugeniusza Brzezickiego. 
     Psychiatra 2013, 2: 36-37.
  2. Bomba J. Surowość Profesora Karola Spetta. W druku.
  3. Bomba J. Paradygmat systemowy Profesor Marii Orwid. W druku.
 4. Bomba J. Gotowanie postpsychiatryczne. W opracowaniu.
 5. Bomba J. Narracja w kuchni. W opracowaniu.
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Pani Maria Pikul, osoba nieoceniona  
w sprawności organizacyjnej, od lat dyskret-
nie podtrzymuje mentalny gmach Katedry. 
W listopadzie jest jej z tym trudniej, ponie-
waż wypieka mnóstwo pierniczków, którymi 
obdarowuje wszystkich bliskich sobie osobi-
ście oraz bliskich w człowieczeństwie.

MIKOŁAJOWE PIERNICZKI 
PANI MARII PIKULINY

25 dkg Miodu (może być sztuczny)
25 dkg Cukru
3 szt. Jajka 
2 łyżeczki Sody oczyszczonej
1 łyżeczka Utłuczonych w moździe-
rzu goździków
1 łyżeczka Mielonego cynamonu
1 łyżka Karmelu 
75 dkg Mąki krupczatki 

Upala karmel z łyżki cukru. Rozgrze-
wa cukier w małym rondelku aż się  
roztopi i lekko zbrązowieje.  
Im bardziej upalony, tym ciemniejsze  
i bardziej gorzkawe będą pierniczki. 

Wszystkie składniki, ale tylko pół 
kilograma mąki, miesza w misce, wy-
rabia podstawowe ciasto piernikowe 
i pozostawia je na kilka dni przykryte 
ściereczką.  Daje mu dojrzewać. Kiedy 
dojrzeje, dodaje pozostałe 25 dkg mąki 
i starannie wygniata je jeszcze.  
Na oprószonej mąką stolnicy wałkuje 
ciasto na grubość około 3 milimetrów. 
Pani Maria używa w tym celu walka 
marmurowego, ale dopuszcza posłuże-
nie się wałkiem drewnianym, porcela-
nowym lub metalowym. Wycina potem 
małe ciasteczka. W tym celu trzyma  
w szufladzie specjalne foremki o 
różnych zabawnych kształtach. Układa 
ciasteczka na wysmarowanej masłem 
blasze i piecze około 15 minut 
w temperaturze 125˚C. Wkłada 
do plastikowego worka, do którego 
|dorzuca też jabłko. Pierniczki są  
po upie czeniu twarde, ale w worku  
z jabłkiem miękną. Trzeba tylko 
sprawdzać, czy jabłko się nie psuje.  
Z takiej proporcji Pani Maria otrzymu-
je około 200 sztuk pierniczków.

Nie znaczy to bynajmniej, że tylko pier-
niczki Pani Marii mają w Krakowskiej Ka-
tedrze prawo obecności. Każdy czuje się 
wolny, aby przygotować swoje, według prze-
pisu przekazywanego w rodzinie (transge-
neracyjny przekaz wartości), albo przywie-
zionego skądś ze świata. Na przykład ten, na 
całuski, nie pochodzi z Norymbergi, ani Torunia,  
a z piernikarni Urbańskich, założonej jeszcze  
w dziewiętnastym wieku przy ulicy Floriańskiej.

PIERNICZKI CAŁUSKI

1 szklanka Miodu
1 szklanka Cukru
2 łyżki (co najmniej) Korzeni: 
tłuczonych goździków, utartej gałki 
muszkatołowej, imbiru, cynamonu, 
pieprzu, wanilii, skórki pomarań-
czowej, anyżu gwiazdkowego itp.
2 łyżeczki Sody oczyszczonej
2 sztuki Jajka
1 kg Mąki pszennej 

Miód z cukrem i korzeniami zagoto-
wać.  Na stolnicy wrobić do mąki jajka 
i sodę oczyszczoną. Wlać gorący miód 
i wyrabiać na zupełnie gładkie ciasto. 
Rozwałkować na grubość pół cen-
tymetra i wykrawać okrągłe nieduże 
ciasteczka. Na przykład kieliszkiem. 
Ułożyć na wyłożonej papierem do pie-
czenia blasze i piec 15 do 20 minut  
w temperaturze 125˚C. W czasie pie-
czenia przygotować lukier. 

LUKIER DO CAŁUSKÓW
2 szklanki Cukru 
2 łyżki Soku z cytryny, albo soku mali-
nowego, albo wiśniowego

Zrobić lukier w dużym rondlu. Albo  
w dwóch. Albo w trzech. Wsypać cu-
kier do rondla, wlać sok, jeśli nie cały 
cukier zwilgotnieje, dodać ciut wody. 
Gotować, aż się całkowicie rozpuści. 
Te trzy opcje po to, żeby mieć rożne 
smakowo lukrowane całuski.

Do jeszcze gorącego lukru wrzucić 
gorące pierniczki i mieszając obtoczyć 
dokładnie. U Urbańskich czeladnicy 
lukrowali pierniczki gołymi rękami! 
Ale można to zrobić dużą drewnianą 
łyżką. Rozłożyć pierniczki, żeby się 
nie pokleiły na marmurowym blacie 
(jeśli się ma) lub na blasze. Wystu-
dzone składać w blaszanym pudle. 
No, może być szklany, duży, szczelnie 
zamykany słój, a nawet plastikowy 
pojemnik.

Wszystkie pierniczki potrzebują cza-
su, żeby mogły dojrzeć, nabrać miękkości  
i korzennej łagodności. Trochę jak człowiek.  
Są jednak pierniczki, które można, podobno, 
jeść zaraz po upieczeniu. Tak zdaniem Boera  
i Hillmana, postępował we Wiedniu Freud. 
Tyle tylko, że wymagają alkoholu.

PIERNICZKI FREUDA

1/2 kostki Masła 
½  kwaterki Ciemnego cukru
2 szt. Jajka
¼ kwaterki Miodu 
1-2 kwaterki Koniaku 
1 łyżka Sproszkowanego imbiru 
½ łyżki Utartej gałki muszkatołowej
1 łyżeczka Sproszkowanego cyna-
monu 
1 łyżeczka Sody oczyszczonej
1 kg Mąki pszennej 

Ze wszystkich składników wyrobić  
ciasto. Od razu cienko rozwałkować. 
Wykrawać różnymi foremkami pier-
niczki. Przełożyć na wysmarowaną 
masłem blachę i piec w temperaturze 
175˚C przez około 10 minut, aż się 
zrumienią. Zdaniem psychoanalityków 
już nie muszą dojrzewać. Alkohol je 
zmiękcza.
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Ale dobrze wiedzieć, że miodowe ciasto 
nie musi dojrzewać i może być upieczone  
w ostatniej chwili. Jest to rodzaj pierni-
ka przekładanego marmoladą, to znaczy 
mieszanką rożnych dżemów, przesmażoną  
z masłem.

MIODOWNIK

½ szklanki Miodu
½ szklanki Cukru 
40 dkg Mąki 
1 szt. Jajko 
Korzenie: (wg uznania) goździki, 
angielskie ziele, gałka muszkatoło
wa, kardamon 
1 łyżeczka Sody oczyszczonej
Wg uznania Orzechy, migdały, 
rodzynki, figi, daktyle, skórka poma
rańczowa
½ szklanki Marmolady  

Przygotować marmoladę: po łyżce 
różnych dżemów i powideł, jakie się 
lubi i włożyć do rondelka. Dodać 
łyżkę masła. Dobrze wśród dżemów 
uwzględnić ucieraną różę. Przesmażyć 
krótko. Teraz można, chociaż nie jest to 
konieczne, wlać łyżkę koniaku i zamie
szać. Miód zagotować z cukrem.  
Do gotującego, staranie mieszając, wsy
pywać mąkę. Odstawić do wystygnię
cia. Do wychłodzonego dodać jajko, 
sodę i korzenie. Wymieszać. Połowę 
ciasta wlać do wysmarowanej masłem 
i posypanej bułką tartą formy. Wyłożyć 
na ciasto powidła lub dżem i pokrojone 
bakalie. Rodzynki, figi, daktyle wcze
śniej namoczyć i odcisnąć. Przykryć 
drugą połową ciasta. Piec około 45 
minut w temperaturze 120˚C. Można 
polać polewą czekoladową.

Niby różnice niewielkie, a jednak istotne. A co 
najważniejsze, akceptowane i sprzyjają kre-
atywności. Nie tylko w wyborze kompozycji 
korzeni czy bakalii. Nawet nie tylko w dobra-
niu marmolady takiej, jaką lubisz najbardziej. 
Czujesz wolność tworzenia własnych pier-
niczków i pierników w atmosferze sprzyja-
jącej kreatywności kulinarnej. Czy to wystar-
czy, aby uznać, że środowisko jest szkołą?

PIERNIK BABCI ANDZI

25 dkg Miodu
15 dkg Cukru 
3 szt. Jajka
½ litra Mąki 
Korzenie: 6 goździków, 6 ziaren 
angielskiego ziela, gałka muszkato
łowa (do smaku), imbir, kardamon 
(wg uznania)
1 łyżeczka Sody oczyszczonej
Wedle fantazji Orzechy, migdały, 
rodzynki, figi, daktyle, skórka poma
rańczowa
1 łyżka Cukru na karmel

Miód zagotować z cukrem i odsta
wić do wystygnięcia. Jajka roztrzepać. 
Łyżkę cukru upalić do brązowego kolo
ru i rozpuścić w niewielkiej ilości wody. 
Bakalie posiekać w kostkę. Rodzynki, 
daktyle, figi nawet skórkę pomarańczo
wą  namoczyć (można w koniaku lub 
rumie). Do miodu dodawać jaja, mąkę, 
sodę, bakalie, korzenie, karmel. Lekko 
wymieszać i wlać do formy wysmaro
wanej masłem i oprószonej bułka tartą. 
Uwaga: ciasto jest rzadkie i bardzo 
wyrasta. Piec około 40 minut w tem
peraturze 120˚C. Piec przed świętami 
i pozwolić mu nawilgnąć. Jak się znaj
dzie odpowiednio wilgotne miejsce,  
to na Wielkanoc jest wspaniały. 

Niepsychoanalityczne pierniczki i pierni-
ki potrzebują jednak czasu, więc dobrze je 
upiec wcześniej. Nawet przed Bożym Naro-
dzeniem, żeby były dojrzałe na Wielkanoc. 
Można przy tym doświadczyć samemu nie-
dorzeczności pytania o wyższość jednych 
świąt nad drugimi.

PIERNIK PANI MARYSI  
KRÓLOWEJ

60 dkg Mąki pszennej
1 szklanka Rozgrzanego miodu
20 dkg Cukru
4 szt. Jaja
1 kopiata łyżeczka Sody oczyszczo
nej
25 dkg Masła lub margaryny
10 dkg Orzechów włoskich, grubo 
posiekanych
1 łyżka Karmelu 
2 łyżki Kakao 
Korzenie: 
10 ziaren angielskiego ziela, 10 
goździków, łyżeczka utartej gałki 
muszkatołowej, łyżeczka mielonego 
cynamonu, imbir, kakao, karmel
Masło do smarowania blachy, bułka 
tarta do posypywania

Gotujemy miód, masło i cukier. 
Do ochłodzonej mieszaniny dodaje się 
po kolei pozostałe składniki wyrabiając 
drewnianą łyżką lub mikserem z koń
cówkami do ciasta. Ciasto przełożyć  
do wysmarowanych masłem i posy
panych drobną bułką tartą foremek 
keksowych. Piec 1 godzinę w tempera
turze 120˚C. 
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Zanim sięgniemy po pierwszy (lub ko-
lejny) kieliszek wina, może warto poznać, 
czy przypomnieć sobie, choć kilka jego zalet.  
W każdym kieliszku - pamiętajmy proszę, że 
napełnianym do 1/3 objętości gdy mały, a do 
1/4 gdy puchar duży - drzemie wielka moc 
dla ciała i ducha. Gdy już czeka na nas w kie-
liszku, warto mu się przyjrzeć - ocenić barwę, 
zakręcić kieliszkiem i popatrzeć jak spływa po 
ściankach, zanurzyć najpierw nos, aby ocenić 
aromat - a bogactwo jego w winie wielkie. 
Na końcu, gdy zostały zaspokojone zmysły 
wzroku i węchu, robimy pierwszy łyk – powo-
li, żeby wino miało czas rozlać się po kubkach 
smakowych na języku. I tu zazwyczaj niespo-
dzianka - za każdym razem inne doznanie, na-
wet jeśli gustujemy w jednym gatunku wina  
i tylko takie pijemy. Smak może uzupełniać to, 
czego doświadczyliśmy wzrokiem i węchem, 
może być zupełnym przeci-
wieństwem, może zachwycić 
lub rozczarować. Warto cele-
brować tę chwilę, doznanie 
będzie niepowtarzalne. 
Wino jest trunkiem towa-
rzyskim, lubi być spoży-
wane w grupie znajomych 
lub przyjaciół, lubi gdy się 
o nim dyskutuje, porów-
nuje wrażenia, dobiera do 
niego potrawy, powraca się do 
niego… 

Mówiąc o winie, myślimy o napoju 
powstałym w wyniku winifikacji, czyli czę-
ściowej lub całkowitej fermentacji alkoholo-
wej świeżych winogron, zmiażdżonych lub 
nie, lub moszczu gronowego. Powinno ono 
posiadać rzeczywiste stężenie alkoholu nie 
mniejsze niż 8,5% objętościowych. Jednak-
że, biorąc pod uwagę klimat, gleby, odmianę 
winorośli, szczególne czynniki jakościowe 
lub lokalne tradycje, przepisy obowiązujące 
w danym regionie mogą obniżyć minimalną 
dozwoloną zawartość alkoholu do 7% obję-
tościowych. Tak zdefiniowała to Międzyna-
rodowa Organizacja ds. Winorośli i Wina. 

Hipokrates zalecał wino jako medyka-
ment na niestrawność i biegunkę, Galen jako 
środek odkażający rany. W czasach średnio-
wiecza było stosowane jako lek na wzmoc-
nienie, w chorobach układu trawiennego czy 
bólach gardła. Część ówczesnych szpitali po-
siadała własne winnice. Czy i dziś nie byłby to 
pomysł na rozszerzenie oferty terapeutycznej 
w niektórych chorobach? Wierzyć czy nie wie-
rzyć w doniesienia, że przeciwdziała miażdży-
cy, zmniejsza ryzyko zawału mięśnia sercowe-
go i udaru mózgu? Może zamiast polopiryny 
przyjmowanej ze wskazań kardiologicznych 
lepiej spożyć trochę czerwonego wina? Na 
pewno przyjemniejsze może być przyjmowa-
nie leku w płynnej postaci.  

Dobra wiadomość dla osób tęskniących 
za młodością jest taka, że wino spowalnia 
procesy starzenia się. Jest także wiadomość 
dla osób podejmujących trud odchudzania 
się - zawarty w czerwonych winogronach 
piceatannol blokuje receptory insuliny na 
kształtujących się komórkach tłuszczowych, 
powstrzymując je przed rozwojem i prze-
mianą w komórki zdolne do magazynowania 
tłuszczu. Białe wino działa moczopędnie, po-
wodując doraźny spadek wagi. Dla niektórych 
w trakcie diety, kieliszek wina wypity wieczo-
rem pozwala dzielniej znosić jej trudy. 

A czy działa jako afrodyzjak? Na pewno 
zmniejsza poczucie wstydu i wywołuje stan 
zadowolenia.

Zaglądając 
 do kieliszka 

W 100 mililitrach wina 
znajdziemy: potas (80-100 
mg), fosfor (10-30 mg), 
wapń (10-15 mg), magnez 
(5-10 mg), sód (3-5 mg), 

żelazo (0,5-1,0 mg) oraz w 
śladowych ilościach - cynk, 

miedź i selen. Witaminy: A (re-
tinol), B1 (tiamina), B2 (rybofla-

wina), B6 (pirydoksyna), B12 (kobala-
mina), kwas foliowy (folacyna), witamina C 

(kwas askorbinowy), H (biotyna), PP (niacyna) 
oraz z grupy P flawonoidy, antocyjany, leuko-
antocyjany i katechiny. 

Co to znaczy pić z umiarem? 
W USA oznacza to jeden kieliszek dla 

kobiety i jeden do dwóch kieliszków na 
mężczyznę. W Unii Europejskiej za rozsądną 
granicę uważa się 2-3 kieliszki czerwonego 
wina dziennie dla kobiet i 3-4 kieliszki dla 

mężczyzn. Tym tropem idąc, to dla kobiet 
będzie za mało: mniej niż lampka 

(poniżej 125 ml), w sam raz: jedna do dwóch 
lampek (od 125 ml do 375 ml), za dużo: trzy 
lampki i więcej (ponad 375 ml). Spożywając 
„w sam raz” dostarczamy organizmowi od-
powiednią ilość flawonoidów, które redukują 
poziom „złego” cholesterolu, resweratrolu,  
o którym ostatnio dużo w literaturze bardziej  
i mniej naukowej - z jego dobroczynnym prze-
ciwzakrzepowym działaniem oraz polifenoli 
podobno zapobiegających utracie pamięci. 

Wino białe czy czerwone? 
Rzecz gustu, choć na czas zimy może 

jednak warto częściej sięgać po czerwone, 
choćby z powodu opisywanego w literaturze 
działania przeciwwirusowego, co można wy-
korzystać jako prewencję przeciwko grypie. 
Grzane wino, przez niektórych uważane jest 
za profanację trunku, ale gdy śnieg za oknem, 
a słupek rtęci w termometrze spada mocno 
poniżej zera - czyż nie jest to dobry sposób na 
rozgrzewkę? 

Przepisy

1. Grzane wino z migdałami i pomarańczą
Składniki:
2 łyżeczki rodzynków 
1 łyżeczka płatków migdałów 
2 plasterki pomarańczy 
5 goździków 
ok. 250 ml czerwonego wina wytrawnego 
lub półsłodkiego 
Przygotowanie:
Do garnka wlać wino, włożyć pomarańczę, 
goździki, migdały i rodzynki. Podgrzewać do 
temperatury maksymalnie 70C, ale nie goto-
wać. Odcedzić i przelać do kubeczka, owoce 
można zjeść.

2.  Grzane wino z czarnym pieprzem 
Składniki:
pół pomarańczy - sok, skórka
4-5 goździków
2-3 ziarenka czarnego pieprzu
1/4 łyżeczki kardamonu
1/4 łyżeczki cynamonu
1 łyżka miodu (lub 2 łyżki cukru, najlepiej 
brązowego)
ok. 250 ml czerwonego wina wytrawnego 
lub półsłodkiego
Przygotowanie:
Pomarańczę myjemy, parzymy i kroimy na 
grube plasterki. Wszystkie składniki miesza-
my w garnuszku i trzymamy na ogniu aż do 
rozpuszczenia cukru lub miodu. Podgrzewa-
my do temperatury 60˚C i od razu podajemy. 
Można udekorować cząstkami bądź plaster-
kami pomarańczy. 

Słów kilka 
o winie (bez 

poczucia winy)
- Małgorzata Dosiak

  



50 PSYCHIATRA/PISMO dla praktyków/ grudzień 2013

chata ze słomianą strzechą, zwana później Klubem 
Kawalera, stoi kilometr za Osadą w gęstwinie zdziczałego 
sadu. Często całymi dniami nie wychodził Mały Cesiek 
stamtąd. Tego pięknego lata Student codziennie zachodził 
do tej chaty na uboczu. Pukał. Cisza... Pukał mocniej.

Wreszcie czujne: — Kto tam? — Potem zgrzyt sztaby, 
uchylały się drzwi. Spojrzenie miał Mały Cesiek nieufne, 
napięte. Ale na widok Studenta pojawiły się w jego oczach 
przyjazne błyski. Lubił go. Wpuszczał do izby. Zamykał 
drzwi, szczelnie zaciągał zasłony w oknach.

— Mogą podsłuchać — wyjaśniał szeptem.
To był obłęd jak korkociąg, wkręcał się w każdy za

kamarek jego życia. Nie było od tego ucieczki. Choć  
w chwilach odpływu ciemnych wirujących kręgów mówił: 
— ...Gdzieś urządzić się spokojnie, mieszkanko, może być 
klitka, byle własna, radyjko, dobra muzyka, panie Student, 
jak ja lubię opery, te wszystkie arie, z Carmen, Halki, Cyru-
lika, powiedz pan, czy nie klawe, albo cały Bach, to potęga, 

chyla się spod daszka — on wiecznie w czapce, wiecznie  
z papierosem przylepionym do warg.

Student opowiadał Małemu Ceśkowi o swoich życio
wych doświadczeniach i klęskach. Był z niego żółtodziób 
wrażliwy, co życie chciał zmieniać, zło niszczyć i człowieka 
najwyższą czcią otaczać. Odbywając w czasie studiów prak
tykę na budowie zapory wodnej, próbował swoje poglądy 
realizować. Miał nadzór nad nocną zmianą odcinka mon
tażowego, razem z fizycznymi brał się za robotę, świdrem 
próbował kręcić, za słaby, odrzucało go, śmieli się robot
nicy, kawę im przynosił, za swoje pieniądze dżem i chleb 
kupił, nie chcieli jeść, my lubimy kiełbasę i piwo, kup pan, 
to i owszem, wrąbiemy, już w twarz mu się śmieli, a za ple
cami czynili wymowny znak palcami no czole. Szybko więc 
kierownictwo budowy zakazało mu tych humanistycznych 
eksperymentów...

Był później jakiś czas wiejskim nauczycielem, dzieciom 
kupował podręczniki, po chałupach chodził, na głos prasę 
czytał, drzemali przy tym zmęczeni pracą w polu ludzie. 
Przy okazji wykrył też, że w powiatowej radzie siedzi drań
ska sitwa, szantaż i prywata. Wzburzony nieprawością  
i obłudą napisał rzeczowy memoriał do wyższych władz  
o nadużyciach terenowej kliki, wszystko wyszczególnił 
precyzyjnie. Zjechała komisja, świadkowie się wycofali, 
rozrabiactwo — uznała wyższa komisja. I był z tego wstyd 
i śmiech. A którejś jesiennej nocy napadli Studenta, obili 
go kłonicami, kilka tygodni przeleżał w szpitalu. Po tych 
i innych doświadczeniach sposępniał Student; porzucił 
wszystko. I wtedy właśnie pierwszy raz przyjechał do Osa
dy. Teraz już, zimną wodą tyle razy oblewany, stwardniał 

taki zimny, abstrakcyjny, jak wyższa matematyka, czasem 
do kina na jakiś interesujący obraz, czy ja wiem, nie ma 
teraz takich artystów jak dawniej, Bodo, Cybulski, Smosar
ska albo Węgrzyn, z zagranicznych Muni, to były gwiazdy, 
panie Student, albo na pół czarnej sobie iść do przyjemnej 
kafejki — tak mówił Mały Cesiek z rosnącym upodoba
niem. To coś w nim nie przysypiało jednak na długo, znów 
korkociąg zaczynał się obracać, rozwalało się mieszkanko, 
radyjko...

Tak gadali ze Studentem do późnej nocy, cmoktali 
czekoladowe cukierki. Mały Cesiek bardzo lubił czeko
ladowe cukierki, pili w puszkach po konserwach mocną, 
brunatną herbatę, kawalerskie gospodarstwo, więc bez  
szklanek. Siedzieli w tym ciemnym, brudnym mieszkaniu, 
na stole wytłuszczone płachty gazet, książki bez okładek,  
o stronach poznaczonych czerwonym ołówkiem, talerze  
z warstwą przyrośniętego zeschłego jadła, pod sufitem 
wiszą sieci, smród stęchlizny i duchoty. Mały Cesiek nie 
otwierał okien, kraty też wstawił, żeby, jak mówił, o n i nie 
rewidowali. Student spędzał długie godziny w tej jego sa
motniczej warowni. Mały Cesiek siedział na krawędzi łóż
ka, nogi w długich, rybackich butach, pochylony, barczy
sty. Krzepa uparta, nie złamana, aż buchała z niego; kości  
i mięśnie, nic tłuszczu, sama żyła, mówi się o takich. 
A przecież w swoim życiu samotnym byle co jadł, od ni 
kogo nic nie chciał; bywały dni, że zapas żarcia skończył 
mu się już, wtedy żywił się ovomaltiną i herbatą. Ale i tak 
krzepa nie uszła z niego, ciągle siedziała w tych rękach gru
bych, z miękko skaczącymi mięśniami, w tej szyi krótkiej  
i żylastej, czapka zsunięta na tył głowy, kozacki czub wy

znacznie, ale ciągle jeszcze te wrażliwe struny w nim wi
browały. Rozumiał go Mały Cesiek doskonale, pocieszał  
i żeby rozweselić, snuł opowieści o swoich przedwojennych 
przygodach. Pędził wtedy zmienne życie włóczęgi, kto raz, 
powiadał, zdarł buty na gościńcu, ten rajzerki na długo 
się nie wyrzeknie, wędrówki po całej Polsce, społeczność 
trampów, ludzi bez poczucia miejsca i własności, cały do
bytek w chlebaku, nogi bolą, ale idzie się dalej, a później to 
już nam Polski nie starczało, mówił Mały Cesiek, granica to 
żadna przeszkoda, już Czechy, dalej Austria, Alpy w śnie
gu, aż zagwizdałem, niekiepskie góry, to był widok... Albo 
jak pracowałem w rzecznej flocie na Polesiu, tratwy sobie 
płyną, flisacy śpiewają, pali się ognisko, taki śpiew ruski, 
aż flaki ciągnie, tęsknota chwyta, ale do domu nie wraca
łem, ojciec chciał, żebym krawcem tak jak on został, więc 
ciągle w drodze, noclegi w stogu, w szopie, pod drzewem, 
w słońcu, w deszczu, ale wesół człek zawsze i beztroski, 
dolazłem, panie Student, do Francji, katański język trud
ny, skąpe te katany, nic człowiekowi nie użyczą, ale szło się 
dalej i gdyby nie wiadomość, że wojna, to dotarłbym do 
Hiszpanii, Espaniolę sobie upatrzyłem, uśmiecha się Mały 
Cesiek marzycielsko; znów pogrążony w przypominanym 
życiu trampa sowizdrzała.

Ale niedługo to częstowanie czekoladkami, to dobre 
wspominanie trwało; zeskakiwał z łóżka, wzrok mu mrocz
niał. Ostrożnie, cicho podchodził do ściany. Nasłuchiwał. 
Z mieszkania rybaka Marcinkowskiego słychać było radio
wą muzykę. Mały Cesiek przyczajony, niespokojny, z głową 
pochyloną jak do odparcia ataku.

— I on też... — szeptał, patrząc wymownie na Stu

CZYTANKIMarek Nowakowski

mały cesiek 
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denta. — Chwili spokoju nie dają... Dzień i noc... Ciągle... 
Ale nie dam się... — wyglądał teraz przez okno. Patrzył  
w gąszcz zdziczałego sadu. Gdzieś tam niewidzialny wróg.
— Ale przetrzymam, muszę!

To zaczęło się w czasach, gdy Mały Cesiek pływał  
w Dalmorze, zamustrowany na trawlerze „Waryński”. Ło
wili na atlantyckich łowiskach, zerwał się łańcuch trałowy, 
zdrowo go macnęło, rozwalona głowa, połamane żebra, 
dwa palce u lewej ręki zmiażdżone. Najbliżej Holandia, 
więc odstawiono go do szpitala w Amsterdamie, a w szpi
talu spodobała mu się pielęgniarka, on jej też, wpierw lekki 
flirt, powstało mocne uczucie, tak na migi dogadywali się, 
trochę po niemiecku. Mały Cesiek przedłużał swój pobyt  
w szpitalu, pielęgniarka pomagała mu w tym, a gdy już mu
siał opuścić szpital, to na jakiś czas zamieszkał u niej. Wy
kryto to odwlekanie i gdy wrócił już do kraju, miał kupę 
kłopotów. Skończyło się to po dwóch latach, ale nie było 
mowy o powrocie do Dalmoru, odebrali książeczkę mary
narską i jeszcze długi czas wydawało mu się, że jacyś upor
czywi Stróże chodzili za nim krok w krok, wyglądał przez 
okno, ktoś chował się w bramie, odwracał się, ktoś oglą
dał wystawę. Potem nastąpił okres wielkich rozrachunków  
i oczyszczeń. Ale teraz to nie był ten dawny Mały Cesiek, 
wesołek i obieżyświat, który przed wojną szmat Europy 
przemierzył, wędrując beztrosko z chlebakiem na ramie
niu, co to wtedy zamierzył sobie jako ukoronowanie włó
częgi Hiszpanię: Walencja, Grenada, Sevilla, romance cy
gańskie i walki byków, flamenco i meczety Maurów; jeszcze 
dzisiaj posiadał zadziwiającą wiedzę o tym kraju, ale nigdy 
tam nie dotarł. Więc to był już inny Mały Cesiek. Posępny 

po istnieiu tamtej Holenderki zlikwidować. Najdrobniejsze 
pamiątki zniszczył, upominki od niej, które dotąd pieczo
łowicie ochraniał. Więc spalił tę papierośnicę skórzaną  
z monogramem, nawet pozbył się ostatniej fotografii tej ja
snej dziewczyny z szeroką, poczciwą twarzą. Nic już nie ma, 
żadnego śladu. Mógł teraz śmiało powiedzieć, że jej obraz 
też wymazał z pamięci: to znaczy i żadnego wspomnienia 
jakby o tym nie było. A ze znajomymi z tamtych czasów nie 
utrzymywał kontaktów; gdy na ulicy zdarzyło mu się spo
tkać chłopaków z trawlera „Waryński”, to mijał ich szybko, 
udawał, że nie poznaje, albo zbywał zdawkowym słowem. 
Jednak mimo to w Gdyni nie czuł się dobrze. Czasem mijał 
ten ponury szary dom. Wtedy znów wszystko odżywało. 
Nawet to okno, gdzie odbywały się przesłuchania, widać  
z ulicy. Jak przykuty patrzył w to okno, ocknąwszy się, 
szybko odchodził. Nadarzyła mu się okazja pracy w rybac
kiej spółdzielni „Przyszłość” na krańcu mierzei. Zadupie 
zupełne, las, piach, z dwóch stron woda, ani komunikacji, 
ani światła. To mu odpowiadało. Osiedlił się w Osadzie. 
Ten ostatni, pusty dom, kryty słomianą strzechą, zajął na 
spółkę z rybakiem Marcinkowskim. Obaj samotni, dlatego 
dom ten zaczęto tutaj Klubem Kawalera nazywać. Nieźle 
zaczęło się Małemu Ceśkowi. Chałupa kilometr za Osadą, 
las dokoła, cisza, ludzi niewielu. Ale i tu zaatakowało go 
dawne niespokojne myślenie: o n i  na pewno obserwują 
nadal, w tym mikroświatku wśród sosen i piachów jak pod 
kloszem umieszczony przecież, zresztą to przygraniczna 
osada, ten fakt na pewno zaostrzył ich czujność. Mały Ce
siek, żeby zagłuszyć to uporczywe myślenie, harował ostro, 
żadnego luzu sobie nie zostawiał, rybaczył na morzu i za

milczek, ludziom przestał wierzyć i każda życzliwość prze
szywała go jak sztylet drańskim podtekstem. Co oni szyku
ją nowego, wlepiał w ludzi rozbiegane oczy i stale szarpał 
go niepokój. Całymi dniami włóczył się po ulicach Gdyni 
gnany poczuciem osaczenia. Nagle przystawał, oglądał się 
czujnie, myślał: chodzą za mną czy nie chodzą. Mieszkał 
wtedy w Chylonii u starej Koszubki, córka tej starej, por
towa mewka, wdzięczyła się do niego natrętnie, a może 
uczciwie spodobał się jej Mały Cesiek, wróciła kiedyś nocą 
dobrze podpita, niby przypadkiem weszła do jego pokoju 
w kusej bieliźnie i tak powiedziała kaszubską gwarą; 
— Ty je doch fajn knep — przestraszył się jej Mały Ce
siek. Oczy takie bystre, świdrujące miała, pewnie nasłana. 
Wypchnął zdumioną dziewczynę z pokoju. Uciekł stamtąd 
jeszcze tej nocy, nawet część rzeczy zostawił, byle szybko. 
Zamieszkał w baraku na Grabówku, tam pokoje gościnne, 
zmieniali się często ludzie, nikt na niego nie zwracał uwa
gi, dłuższy czas miał spokój, sam zaczynał podśmiewać się 
ze swojej podejrzliwości do portowej dziewuchy, przecież 
szło jej o zwykłą damskomęską sprawę, tego był pewien. 
Znów zaczął o Dalmorze myśleć, wszystko mu sprzyjało, 
przysłano pisemko, że ponownie może się starać o ksią
żeczkę, więc wybrał się do biura. Już, już miał załatwić 
swoje sprawy, ale na korytarzu biura tak go nagle złapał 
strach ze zdwojoną mocą. Specjalnie pozwalają, żeby pod
puścić, taka ich wredna metoda. Na pewno. Ci urzędnicy 
tak co raz wychodzą ze swoich pokojów, niby zalatani, niby 
nie zwracają na niego uwagi, ale obślizgują go uważnym 
spojrzeniem. I zwiał z biura. Potem w baraku na Grabów
ku dokładnie przejrzał swoje rzeczy, chciał wszystkie ślady 

lewie. Ale i na wodzie odkrywał niepokojące sygnały. To 
znalazł swoje flądrówki wyrzucone na brzeg i porwane,  
a przecież w nocy wiatr nie był wcale taki silny. To znów 
płot żakowy połamany, mówią, że pogłębiarka „Pawełek” 
zboczyła przypadkowo z kursu, ale czy przypadkowo... 
Albo motor w łodzi nie zapala, coś się popsuło, a może coś 
wsypali, nikt nie mógł usterki wykryć, czy nie mogli, czy 
nie chcieli. W oczach Małego Ceśka czujność i nieustające 
napięcie. Stale musiał uważać. Od pewnego czasu zaczę
ła się uśmiechać i wdzięczyć do niego Białowłosa Latawi
ca, żona Felusia Kurzawy. Owszem, do rzeczy kobieta, na 
jej widok czuł męską słabość. Zaczął golić się starannie,  
a w niedzielę wkładał świąteczne ubranie jeszcze z czasów 
„Waryńskiego”. Któregoś popołudnia, gdy jak zwykle wy
brał się na samotny spacer w stronę dawnej szkoły, ujrzał 
Białowłosą opartą wyczekująco o drzewo. Na grzyby się 
wybrałam, powiedziała uśmiechając się tak, że wiadomo 
było, o co jej idzie. Ucieszył się Mały Cesiek. Podszedł, po
częstował czekoladkami. I wtedy zauważył przyczajonego 
w krzakach magazyniera Komboja. Już przejrzał Mały Ce
siek całą sytuację. A więc podesłali mu kobitę, tego wycie
rucha tak kusząco uśmiechniętego. Już nic nie czuł do niej. 
I zawrócił ostro. Pozostawił zdziwioną Białowłosą z torbą 
jego ulubionych czekoladowych cukierków, zwanych „pta
sim mleczkiem”. Odtąd unikał wszystkich mieszkańców 
Osady. Nie ufał żadnemu. Ogrodziński, nauczyciel tutejszy, 
na próżno próbował nawiązać z Małym Ceśkiem bliższą 
znajomość. Ogrodziński był zapalonym hobbistą, od lat już 
pisał pracę o florze i faunie zalewu, mozolnie sporządzał 
odwykłą od pióra dłonią plansze i wykresy, mierzył tem
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peraturę wody, klasyfikował gatunki wodorostów i żyjątek. 
Ponieważ praca jego spotykała się w Osadzie z kpinami  
i lekceważeniem tylko, więc gdy miał jakiś problem cieka
wy, odkrycie, jak to nazywał, biegł zawsze do chałupy ze 
słomianą strzechą. Cenił Małego Ceśka za wiedzę i oczy
tanie. Pukał do drzwi, zaglądał w okno. Od pewnego cza
su na próżno jednak dobijał się do chałupy. Mały Cesiek 
ukrywał się przed nim starannie. Radny w Widlicy, myślał 
pod piecem w kącie za sieciami, na pewno dali mu pole
cenie... A Białowłosej nie znosił po prostu. I sypiał bardzo 
źle, szelesty za oknem, cienie, szepty. Co krok coś niedo
brego. Wyszedł po wodę do studni, wraca, papiery i książki 
na stole poprzewracane, mógł to zrobić wiatr, drzwi i okno 
otwarte, przeciąg, ale Mały Cesiek nie wierzył w wiatr. Na
stał czas zimowy, skończyły się roboty na wodzie, tylko 
stawiali siatki pod lodem, więc czasu wolnego dużo. Mały 
Cesiek zapamiętale szył sieci, kupował gazety, czytał od de
ski do deski — żeby sam na sam ze swoim myśleniem nie 
pozostawać. W tych pismach też zaczął odkrywać niepo
kojące sygnały. Wpierw nie wierzył jeszcze, śmiał się nawet 
ze swojej podejrzliwości. Czytał kilka razy i przestawał się 
śmiać. Aluzje stawały się przejrzyste, ich wymowa jedno
znaczna.

Na przykład zaniepokoiły go fraszki w „Karuzeli”: 
„Udaje świętoszka stary lis...” — dalej już nie czytał, to po
wiedzenie jak gwóźdź utkwiło w pamięci. Albo znów: „Za
maskowany wróg stokroć groźniejszy od jawnego”... czy 
też: „Fałszywa skrucha nie zamydli niczyich oczu...” Od
krył również wieloznaczny reportaż w tygodniku „Świat”. 
Ten reportaż wyciął, schował do szuflady; później w to 

Mały Cesiek udaje, że śpi, dlaczego Marcinkowski taki 
natarczywy. Tak spędzał dni, wieczory, noce pełne upo
rczywych myśli, nerwowego wyczekiwania, ze snem coraz 
gorzej, tyle spraw nie do rozwiązania... Choćby to walne 
zebranie rybaków spółdzielczych w Ostromecku. Pytanie 
prezesa w wolnych wnioskach: — No, jak zadomowił się 
pan u nas?

Mały Cesiek milczy nieufnie. 
Prezes: — Coś mi się wydaje, że dla pana, człowieka 

światowego, za duże tu odludzie... — I śmiech prezesa sze
roki, inni też się uśmiechają. Skulił się Mały Cesiek... Świa
towego, rozważał gorączkowo, aluzja do Holandii... I z ry
bakiem Marcinkowskim (nie czuł zaufania do tego chłopa 
wyschniętego, o drapieżnej, brązowej twarzy, z krogulczym 
nosem) ciężko było wytrzymać Małemu Ceśkowi. Marcin
kowski natrętny, w tym jego natręctwie pobłażliwe, lekko 
kpiące zainteresowanie swoim sąsiadem przez ścianę, dzi
wakiem i odludkiem.

— Co pan tak jak szczur w norze?
— Zupkę rybną ugotowałem, rosołek, chodź; pan, nie 

moż   na tak ciągle na suchym — i te oczy Marcinkowskiego 
bystre, ironiczne. Chłop wysoki, przeszło metr osiemdzie
siąt, tak pochylał się nad Małym Ceśkiem, patrzył na niego 
z góry jak na okaz jakiś zabawny. Sztywniał Mały Cesiek, 
ręce w kieszeniach zaciskał; odmawiał stanowczo. Ale 
Marcin  kowski nie zrażał się i ciągle ponawiał zaproszenia.

— Fajna muzyczka, nie posłuchasz pan, aż lżej się robi 
na sercu.

— Mam wódeczkę, taką lepszą, zaraz, jak ona, sopli
cówka, jeden kapitan mi dał, wypijemy po kielichu...

upalne lato analizował drobiazgowo każde zdanie tego re
portażu. Student próbował pomniejszyć znaczenie tekstu, 
zbagatelizować jego grozę, ale Mały Cesiek niczym nie 
przekonany, najważniejsze fragmenty reportażu znał na 
pamięć jak modlitwę.

Tam pisali tak: „...Słyszałem jeszcze o drugim takim 
uparciuchu (a kto ten pierwszy?) tamten osiedlił się w dzi
kim górskim ustroniu (dla niepoznaki zmienili miejsce, ale  
i tak jasne, góry, morze...). I myśli zapewne, że szum gór
skiego potoku na  głazach zagłuszy jego głos sumienia. 
Niestety, drąży go jeszcze bardziej. Bo na co liczy? Że 
tak łatwo można balast winy zrzucić?” (Więc jeszcze nic 
nie skończone, nie darowali...) Cytował często ten frag
ment, traktował jako dowód niezbity. Nic nie mogło 
zmienić jego przekonania. Tym bardziej, że co tydzień  
w pliku gazet zawsze coś dwuznacznego, podejrzanego: 
fragmenty reportaży, opowiadań, rysunki, wiersze... Osi
wiał tej zimy pamiętnej Mały Cesiek, z bruzdami głębokimi 
twarz, wiecznie niespokojne oczy. Nagonka, mówił zmę
czonym głosem, nagonka na całego. Czuł prawie fizycz
nie tę zaciskającą się obręcz. Ci w Osadzie tacy obłudnie 
uśmiechnięci, wrednie życzliwi, te ich gadki wieloznaczne 
— coś pan, panie Ceśku, taki odludek, wstąp pan, panie 
Ceśku, na kielicha (chcą mu język rozwiązać, żeby uzyskać 
dowody, więc unikał wódki, ani kropli) — chodź pan, pa
nie Ceśku, pójdziemy na baby (podstawić chcą jakąś), i tak 
co krok omijał misterną sieć pułapek. Zamykał się na klucz 
i sztabę w swoim mieszkaniuwarowni, chociaż ta chałupa 
w miarę bezpieczna, nie taka znów bezpieczna, tam za ścia
ną rybak Marcinkowski, wesoły, natarczywy, nieraz puka, 

Nie można było przecież tak zupełnie odmawiać Mar
cinkowskiemu. Razem jeździli na wodę. Czasem na wodzie 
patrzył na niego Mały Cesiek nienawistnie, z ukosa, i brała 
go wielka chęć trzepnąć wiosłem Marcinkowskiego po łbie, 
do wody wrzucić, wynurza łeb z wody, poprawić jeszcze 
raz i już, spokój... Albo ta zażyłość Marcinkowskiego z woj
skowymi. Miał słabość do szarży. Właściwie nieustannie 
rywalizował z szyprem Bosakiem o prym w znajomościach
z oficerami. Przyjechał kapitan Babuch do Bosaka w go
ścinę, wyszedł stamtąd opity i zadowolony, już miał odjeż
dżać, wtedy Marcinkowski dopadł go znienacka, na siłę do 
siebie zaprasza, poił i częstował, obdarowywał wędzonym 
węgorzem i łososiem, a szczytem satysfakcji był dla nie
go bruderszaft wypity wreszcie z kapitanem Babuchem, 
porucznikiem Kozakiem i porucznikiem Siekierzyńskim. 
Z jaką radością mówił potem Marcinkowski do nich — 
Władek, Józek, Olek — bez potrzeby powtarzał ich imiona, 
szczycił się tą poufałością. Później nawet jego kundel Mu
rzyn szczekał przyjaźnie na widok każdego munduru, pod
biegał, kręcił ogonem, wyraźnie dawał znać swemu panu  
o jego towarzyskim obowiązku.

Ludzie w Osadzie słysząc szczekanie Murzyna, mów
li z kpiną: — Panie Marcinkowski, wojsko nadchodzi —  
a on nawet nie wyczuwał kpiny, tylko patrzył, czy nie zna
jomi oficerowie czasem. Więc dokuczały Małemu Ceśkowi 
te libacje u Marcinkowskiego. Wystraszony wsłuchiwał się 
w gwar za ścianą, palił nerwowo papierosy. Najgorsze było 
to, że Marcinkowski w swojej nieograniczonej słabości 
dla oficerów pragnął popisywać się wszystkim, też swoim 
wspólnikiem z wody, co tyle świata zwiedził, tyle książek 
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się naczytał. Stukał w ścianę: — Chodź pan, panie Ceśku, 
jak tam w tej Austrii, jak tam te Alpy wygądają... — albo — 
co tam w gazetach ciekawego piszą...

Przychodził Cesiek, do podpitych, rubasznych biesiad
ników i coś im mówił ściśniętym głosem, cały napięty, do
szukujący się w twarzach tych obcych ludzi okrucieństwa 
i wrogości. Najchętniej uciekał z domu na czas tych wizyt; 
włóczył się po lesie, wychodził na plażę. Pusty brzeg, mo
rze też puste. Chałupy jak martwe, śpią już wszyscy. Zaraz 
zmieniał jednak zdanie. Na pewno siedzą w oknach, czają 
się za opłotkami. Wypatrują. Ale przecież tu za wydmami 
nie ma żadnych chałup. Wszystkie w kotlinie nad zalewem. 
Ten głos rozsądku nikły jednak i bez znaczenia. Niski, kar
łowaty las. Przypominał sobie Białowłosą, magazyniera... 
Ciągle widział różnych przyczajonych, obserwujących go 
uważnie. Szedł brzegiem wielkimi krokami, biegł prawie. 
Dochodził do Osady. Zaglądał w okna. Nie ma świateł. 
Śpią jednak. Fala spokoju, ale tylko na chwilę. Właściwie 
ciągle przepełniało go uczucie takich spadających jak lawi
na głazów — dowodów swego osaczenia — albo jak szarża 
średniowiecznej zakutej w zbroje konnicy. Wsiadał do ło
dzi, wypływał na zalew. Kierował łódź w trzciny. W trzci
nach przesiadywał godzinami. Wracając patrzył uważnie 
w okna chałupy ze słomianą strzechą. Otwierają się drzwi. 
Światło pada za próg. Hałaśliwe pożegnanie. Wsiadają 
do gazika. Odjechali. Wtedy wracał cichaczem do domu. 
Myślał o Marcinkowskim, myślał o tych oficerach. Nieraz 
do świtu nie mógł zasnąć. W wolny od roboty dzień szedł 
Mały Cesiek w las, wąską ścieżką po zboczu skarpy w stro
nę wschodniej granicy; tam wśród wykrotów i gęstwiny 

niem. Długa chwila ciszy. Mały Cesiek nie opszcza wzroku. 
Gwizd syreny na zalewie. Pogłębiarka „Pawełek” podcho
dzi do przystani. Ten gwizd rozładował narastając ciężką 
atmosferę. Obaj podeszli do okna. Kiedyś znów rozmawiali 
o głośnym przed wojną jasnowidzu Ossowieckim. Student 
czytał o nim w książce GrzymałySiedleckiego. Mały Ce
siek też dużo o nim wiedział.

— Cholerna siła... — mówił — tak prześwietlał czło
wieka jak promieniami... Jeden profesor był w Ameryce,  
a on wszystko o nim dzień po dniu żonie opowiadał... Cie
kawe, co by mnie powiedział...

Za ścianą kroki. Cichy śpiew. Mały Cesiek nagle urwał 
o Ossowieckim i nienaturalnie głośno zmienił temat:  
— ...Wiesz pan, na naszej łódce były następujące połowy: 
węgorza pięć kilogramów, sandacza dwieście, flądra ty
siąc siedemset kilogramów, na głowę wypada po dziesięć 
patyków — zakończył równie nagle i podbiegł do drzwi, 
uchylił je, zamknął i z ulgą powiedział: — Teraz jesteśmy 
sami. Poszedł. — Już całe jego sztuczne przejęcie rybacką 
robotą opadło, bardzo zmęczony i mało w nim tej dawnej 
krzepy, uporu: zmęczony, obwisły. Dopiero teraz zauważył 
Student, że posiwiał znacznie.

— Wyrafinowane mają sposoby — mówił Mały Ce
siek — tak przyduszają i zwalniają trochę, żebym złapał 
oddech, dłużej chcą męczyć. Przez jakiś czas i zarob
ki mam niezłe, i spokój. Potem ryby nic nie podchodzą, 
siatki puste, żaki puste. Specjalnie tak koło moich miejsc 
coś sypią, żeby ryby płoszyć. A ostatnio znów te aparaty. 
To jest najgorsze. Tu w strażnicy zainstalowali. Na pewno  
w strażnicy, bo cały las przeszukałem, nic nie ma. Co drugi 

schron wojenny — ustronne miejsce. Czytał bardzo dużo, 
nie tylko pisma, książki też sprowadzał. Najchętniej o po
dróżach, wojnach, wielkich artystach. Skalę zainteresowań 
miał szeroką. Teatr. Muzyka. Lubił Debussy’ego. Znał pleja
dę przedwojennych gwiazd teatru. Kariera Apolonii Cha
łupiec. Bodo. Węgrzyn. Jego młodość w tamtych czasach. 
Wychował się w Warszawie. Ojciec był krawcem w teatral
nej pracowni. Od dzieciństwa, mówił, żyłem w teatralnej 
atmosferze...

Gdy tego pięknego upalnego lata przyjechał znów do 
Osady Student, często rozmawiali o życiu wybitnych ludzi 
literatury, teatru, malarstwa. Z uroczystą powagą, tragicz
nym przejęciem niemal mówił Cesiek o życiu Van Gogha, 
o okrucieństwie ludzi, małych parszywców, tak powiedział. 
Raz, rozmawiając o tancerzach, doszli do Niżyńskiego.  
U szczytu sławy, i ten jego obłęd, tak nagle go złapało... 
Mały Cesiek posępniał i nisko pochylał głowę. Uparte po
chylenie głowy, jakby gotował się bykiem walnąć niewi
dzialnego przeciwnika. Ciągle jeszcze miał nielichą krzepę. 
Niedawno dwóch pijaczków z Kątów, zgrywali się z niego, 
tak ułapił za klapy i stuknął łbami, że padli jak połamane 
pajace. Student patrzył na niego ze współczuciem. Bał się 
cokolwiek powiedzieć, czuł zresztą, że tu nic nie pomogą 
słowa.

— Czy pan wie — odzywał się wreszcie Mały Cesiek 
— ten Marcinkowski taki układny, pomocny, wścibski... 
Żmija! Coraz ciaśniej otaczają — ręce pęczniały mu od 
bezsilnie naprężających się mięśni. Przypatrzył się Studen
towi badawczo. — Właściwie, co to może pana obchodzić 
— ukłuł Studenta nagle obcym, podejrzliwym spojrze

dzień puszczają. Jakieś szczególnie mocne promienie, po
tem budzę się bardzo późno, apetytu nie mam, do roboty 
jestem niezdatny... — Jak to mówił, już nie było twardego, 
zawziętego blasku walki w jego oczach ani śladu w głosie 
dawnej pasji. Mówił żałośnie, cicho; skarżył się po prostu.

Student wyjechał z Osady na początku jesieni. Mały Ce
siek już nie rozmawiał z nikim, coraz bardziej przerażony, 
słaby. Po przeprowadzce szypra Bosaka na Zachodnie Wy
brzeże już tylko u Marcinkowskiego biesiadowali wojsko
wi. Często za ścianą uczty, hałaśliwe rozmowy. Mały Cesiek 
przesiadywał w lesie i patrzył na wieżę strażnicy, myślał  
o czekającej go nocy, o działaniu tych aparatów złowrogich.

Wiadomością o śmierci Bosaka bardzo się przejął Mały 
Cesiek. Nawet do sklepiku wtedy przyszedł. Z rybakami 
rozmawiał.

— Wykończyli — powiedział głucho — nagonka…
— Coś pan, panie Cesiek — zdziwił się Dyląg — zdro

wia nie uszanował i zabrała go kostucha.
Mały Cesiek pokręcił przecząco głową.
— Sralucha mu za mocno w łeb wlazła — dodał ktoś.
— Żeby aż tak — zdziwił się Dyląg.
— Każden ma swoją miękkość — powiedział senten

cjonalnie bosman Mesje.
Ale ta argumentacja wcale Małego Ceśka nie przekona

ła. On widział inne, groźne powody.
Odtąd w ogóle do Osady nie zachodził. Siedział jak 

borsuk w chałupie, nawet siatek nie szył, martwo zapatrzo
ny w ścianę, na pukanie rybaka Marcinkowskiego wcale 
nie odpowiadał. Czasem listy pisał do Studenta. W tym 
pisaniu trochę się uspokajał. Jeden z listów Małego Ceśka 
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był z powodu książki, którą Student mu przysłał. To był 
następujący list: 

„Motto:
Cios noża otrzymany w plecy
Nie zawsze niesie nam śmiertelną ranę
Groźniejsze są wściekłe nosorożce
I uderzenia ich głów
Też zawsze z tyłu zadawane.

(sam to motto wierszowane ułożył)... Z kolei przejdę do 
omówienia książki przesłanej przez Pana pt. »Portret z pa
mięci«. Co to jest! Według mnie jest to broszura zdradza
jąca parę punktów, delikatnie mówiąc, systematycznego 
zaganiania człowieka do środka labiryntu. Stwierdzając zaś 
prawdę, jest to regulamin społeczny zaszczucia człowieka, 
tak często praktykowany przez liczne i rozległe sposoby. 
Wyraźnie jest namalowana w książce obcesowa dzikość 
Hunów (Mały Cesiek lubił taką fantazyjną, literacką sty
listykę). Ocena pracy bohatera też jest przedstawiona nad 
wyraz plastycznie. Każdy inny może wykonywać swą pracę 
na trójkę z minusem i przejdzie, ja wykonując to samo na 
czwórkę znajduję niesmak, robota zawsze musi być wyko
nana na cztery z plusem. Muszę przyznać, że autor wykazał 
pewną oględność, nie zdradzając punktów drastycznych 
tzw. «tajnej klauzuli czy też tajnej zmowy «Sądów kaptu
rowych”». Dlatego to mnie tak zainteresowało, gdyż nie
przerwanie jestem zaszczycany tymi przyjemnościami od 
ładnych kilku lat. Przyjemności często upiększane przez 
popisy miejscowych wielkorządców, popisy prowadzone 

ka złem i zgubą) administracja kajdaniarzy pod pozorem 
procsu rehabilitacyjnego wydostaje od Muniego podpis 
powrotu do kamieniołomów. Proces rehabilitacyjny okazał 
się pełnym uwiedzeniem Muniego przez Temidę, do ostat
niej odsiadki pozostało mu osiem lat plus dwa za ucieczkę, 
Muni osadzony za kratami, trzymając się kurczowo tych
że, rzuca całemu społeczeństwu swoje credo: powiedzcie 
szczerze, czy wasza zbrodnia nie jest większa od winy mo
ich pozorów. Film przez swoją treść był filmem «złej przy
gody», a przez końcowe swoje credo nabrał walorów filmu 
wybitnie dokumentalnego. Tendencję tego filmu może 
zrozumieć ten, kto od wielu lat spotyka się z zaostrzoną 
nagonką, organizowaną przez uprzywilejowanych”…

W następnym liście prosił Mały Cesiek o jakiś podręcz
nik lub broszurkę popularnonaukową z zagadnień pro
mieniowania. Chodziło mu o sposoby przeciw aparatom. 
Chciał znać wszystkie  i c h  metody. Student po miesiącu 
wysłał mu odpowiednią książkę z Warszawy. Ale ta książ
ka przyszła do Osady za późno. Wrócili z łososia późnym 
rankiem. Łódkę wyciągnęli kołowrotem na brzeg. Wspól
nik Małego Ceśka poszedł do magazynu. Kundel Murzyn 
ułożył się za stosem skrzynek. Mały Cesiek rozwiesił siatki. 
Przy sąsiedniej łódce rybak Muraszko reperował ster. Mały 
Cesiek wszedł w wodę, zamachał rękami. Widzieli wopiści. 
Stał po kolana w wodzie i wymachiwał rękami. Wopiści 
uśmiechali się. Ten Mały Cesiek znany był przecież ze swo
ich dziwactw. On wyszedł z wody, położył się na piachu. 
Wyglądało na to, że wypoczywa. Długo tak leżał. A zimno 
tego ranka, śnieg i lód na piachu, od morza wiał przenikli
wy wiatr. Rybak Muraszko popatrzył na leżącego.

na własną grabę (i nagle ta graba — pozostałość warszaw
skiego cwaniackiego języka z dzieciństwa), a czasem moż
na spotkać się ze środkami znieczulającymi. Znieczulenia 
te wyrażają się z góry przygotowanymi zastrzykami. Oby
watelu, was widocznie nawiedza mania prześladowcza. 
Summa summarum, jaki jest właściwie cel tego wszystkie
go. Widocznie z braku scenariuszy filmowych stosuje się 
chwyty celem otrzymania scenariusza »Zezowate szczę
ście« (cały w tym Mały Cesiek, nonszalancja i cwaniactwo, 
pozorna niefrasobliwość, a przecież doskonale widać za 
tym jego przerażone, skołowane oczy). Będąc kilkunasto
letnim brzdącem oglądałem film wybitnie dokumentalny 
«Jestem zbiegiem». Jestto historia (to — jestto — według 
starej pisowni i kaligrafia staranna, pełna kunsztownych 
zawijasów) zdemobilizowanego oficera amerykańskiego 
po pierwszej wojnie światowej. W pogoni za przyswoje
niem sobie zawodu budowniczego mostów nadziewa się na 
znajomość z recydywistą. Będąc z nim w jednym z lokali 
barowych, zostaje przez niego sterroryzowany bronią do 
zagarnięcia kasy baru. Sygnały alarmowe włączone nogą 
przez właściciela spowodowały aresztowanie obydwóch na 
gorącym uczynku przestępstwa. Wyrok sprawiedliwej Te
midy brzmiał: dziesięć lat ciężkich robót jako kajdaniarz. 
Po dwóch latach odsiadki udała się Muniemu ucieczka. 
Będąc na wolności pod przybranym nazwiskiem zdołał 
ukończyć szkołę inżynieryjną budów mostów. W jednym  
z konkursów została m przyznana pierwsza nagroda, a co 
za tym idzie zostaje kierownikiem budowy mostu wiszące
go. Następuje sprzeczka z żoną, donos do policji o ucieczce 
jej męża z okręgu kajdaniarzy (kobieta jest dla Małego Ceś

— Panie Ceśku, nie śpij pan! — krzyknął.
Murzyn zaszczekał. Mały Cesiek nie poruszył się. Ry

bak Muraszko pochylił się nad nim. Mały Cesiek już nie 
żył. Przybiegli wopiści...

Taki jest koniec obłędu Małego Ceśka, który walczył  
i wymykał się kosmicznej nagonce tak długo. Pogrzeb miał 
piękny. Wojskowa orkiestra. Rybacy z dwóch stron zalewu 
szli za trumną. Trumnę nieśli czterej z Osady. Mnóstwo 
wieńców z szarfami. Prezes spółdzielni „Przyszłość” wy
głosił mowę nad grobem.

Teraz tylko listy Małego Ceśka pozostały Studentowi. 
Sześć listów. Rybak Marcinkowski wziął sobie ten podręcz
nik o promieniowaniu. Przejrzał, pokiwał głową. 

— Nic nie rozumiem — powiedział. — Uczony był  
z niego chłop.

W chałupie ze słomianą strzechą opuszczone mieszka
nie zajął brygadzista ze stoczni gdańskiej, który postanowił 
rybaczyć. Żonę i dzieciaka już sprowadził. Zamierza słomę 
z dachu zrywać, bo przegniła, i krokwie czerwoną dachów
ką pokryć. Rybak Marcinkowski ten pomysł pochwalił, 
też się do tego dołoży. Kraty w oknach mieszkania Małego 
Ceśka zostały. Brygadzista pręty obmacał, sprawdził ich 
grubość solidną.
— Różni teraz latem tu się włóczą... Autostop czy jak tam...

Opowiadanie „Mały Cesiek” ukazało się w tomie „Przystań” 
wydanym przez Instytut Wydawniczy CRZZ w Warszawie 
w 1972 roku. 
Redakcja bardzo dziękuje autorowi za wspałomyślne udo-
stępnienie opowiadania naszym czytelnikom.
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pamięć
Trzeba nieść tę noc…
Dlaczego i jak upamiętnić ofiary tanazji
- Tadeusz Nasierowski

Zagłada chorych psychicznie w czasie 
II Wojny Światowej rozpoczęła się  

w Polsce, a potem była prowadzona 
równolegle w Polsce i w Niemczech. 

Szacuje się, że w wyniku ludobój-
czych działań niemieckich okupan-

tów (zabijanie, głodzenie, złe warunki 
sanitarne sprzyjające szerzeniu się 

chorób zakaźnych) śmierć poniosło 
około 20 tysięcy chorych psychicznie 
obywateli polskich. Tak samo naziści 

postępowali w stosunku do własnych 
obywateli, których od stycznia 1940 

roku zaczęli mordować gazem  
w 6 ośrodkach „eutanazji” na terenie 

III Rzeszy. W czasie wojny zabitych 
zostało w sumie około 250 tysięcy 

obywateli niemieckich z zaburzenia-
mi psychicznymi. Część chorych oby-
wateli polskich została zamordowana 

w ośrodkach eutanazji na terenie 
Niemiec. W likwidowanych przez 

niemieckich okupantów szpitalach 
polskich znajdowali się także chorzy 

psychicznie narodowości niemieckiej. 
Chorzy psychicznie Polacy i Niemcy 

niekiedy byli zabijani razem.
Akcja zacierania śladów zbrodni 

przez Niemców polegała nie tylko na 
likwidowaniu od 1943 roku maso-

wych grobów ofiar. Można do niej też 
zaliczyć wielokrotne przenoszenie 

chorych do innych szpitali. W ten spo-
sób krewni chorych nie mogli śledzić 

ich losu. Niemcy także dezinformo-
wali krewnych niemieckich chorych, 

podając, że zostali przeniesieni do 
likwidowanego szpitala w Chełmie 

Lubelskim lub do Tworek, choć  
w rzeczywistości już nie żyli.

Pamięć i historia
Choroba psychiczna wychodzi poza kategorię etniczności. Chorzy psychicznie oby-

watele polscy i niemieccy eksterminowani w czasie wojny, nie doczekali się szczególnego 
potraktowania w Polsce. Istniejące w naszym kraju miejsca upamiętnienia z reguły nie wy-
różniają tej grupy ofiar. Inicjatywa zbudowania w Warszawie centralnego pomnika upa-
miętniającego zagładę chorych oraz dążenie do oficjalnego wyznaczenia dnia pamięci  
o tej grupie ofiar i wpisania go do kalendarza praw człowieka, przełamywałaby zobojętnie-
nie na los chorych. Połączyłaby mocniejszymi więzami środowiska psychiatryczne w Polsce  
i w Niemczech. Jednocześnie stałaby się punktem odniesienia do wszelkich działań na rzecz 
chorych psychicznie w przyszłości, przypominając, kim były pierwsze ofiary nazistowskiego
ludobójstwa.

Pomnik upamiętniający eksterminację osób chorych psychicznie
Finałowym akordem zagłady chorych psychicznie w okupowanej Polsce była śmierć 

pacjentów szpitala św. Jana Bożego w Warszawie. Los tego szpitala można potraktować jako 
symboliczny. Szpital został zniszczony podczas Powstania Warszawskiego, będącego najbar-
dziej wymownym wyrazem sprzeciwu wobec niemieckiej okupacji. Większość chorych zginęła. 
Wraz z nimi zginęła część personelu. Dlatego to miejsce nadaje się najbardziej do upamiętnie-
nia losu chorych i personelu szpitali psychiatrycznych.

W 2007 roku wystąpiłem na zebraniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychia-
trycznego (PTP) z inicjatywą rozpoczęcia starań o postawienie w Warszawie, przy ulicy Bonifra-
terskiej, na terenie dawnego szpitala św. Jana Bożego, centralnego pomnika upamiętniające-
go zagładę osób z zaburzeniami psychicznymi. Zarząd poparł tę inicjatywę w uchwale z dnia  
8 maja 2007 roku. Jej realizację powierzył Komisji Naukowej Historii Psychiatrii Polskiej 
PTP. Wraz z Grażyną Herczyńską, przy wsparciu Jacka Wciórki, byłego prezesa PTP, pod-
jęliśmy odpowiednie działania, w tym rozmowy z Zakonem Bonifratrów i Radą Ochro-
ny Pomników Walki i Męczeństwa. Celowość tej inicjatywy poparli ministrowie Andrzej 
Przewoźnik i Andrzej Kunert. Prowincja Polska Zakonu Bonifratrów, 30 grudnia 2011 
roku, po kilku latach od rozpoczęcia rozmów, wyraziła zgodę na postawienie pomnika  
u zbiegu ulic Bonifraterskiej i Sapieżyńskiej. 

Po szpitalu św. Jana Bożego pozostał jedynie kościół. Jest on usytuowany pomiędzy po-
mnikiem Powstania Warszawskiego, a pomnikami getta warszawskiego. Niedaleko kościoła 
stoi Pomnik Poległym i Pomordowanym na Wschodzie. Wszystkie te obiekty znajdują się na 
szlaku upamiętniającym ofiary totalizmów.

Na kościele jest już tablica informująca, że w tym miejscu był szpital i został zniszczony 
podczas Powstania Warszawskiego. Pomnik położony w pobliżu kościoła ma szansę zwrócić 
na siebie uwagę mieszkańców miasta i turystów. Powinien to być pomnik symboliczny, który 
zobrazuje wspólny los chorych rożnych narodowości, a przy pomniku powinna stanąć tablica 
wyjaśniająca. 
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Znaczenie 
Realizacja idei pomnika przyczyniłaby 

się do skorygowania dominującego obecnie  
w świecie zachodnim spojrzenia na II wojnę 
światową poprzez pryzmat Holocaustu z po-
minięciem losu osób psychicznie chorych, 
który stanowił odrębne jakościowo wyda-
rzenie, choć wraz z Holocaustem układające 
się w jeden ciąg zdarzeń (zagłada osób z za-
burzeniami psychicznymi, Holocaust, mor-
dowanie niezdolnych do pracy robotników 
przymusowych).

W przypadku upamiętnienia zagła-
dy chorych w szpitalu psychiatrycznym  
w Kobierzynie, w Krakowie, doszło do nie-
zamierzonego faux pas. Na postawionym 
pomniku upamiętniono nazwiska pacjen-
tów, którzy zostali wywiezieni po likwidacji 
szpitala do Birkenau i tam zamordowani. 
Nie uwzględniono chorych pochodzenia ży-
dowskiego, którzy zostali wywiezieni kilka 
miesięcy wcześniej do „Zofiówki” i zabici na 
terenie tego szpitala podczas likwidacji get-
ta otwockiego lub w Treblince. W rezultacie 
trzeba było postawić obok drugi pomnik 
dla tej grupy osób. Ostatecznie mamy dwa 
pomniki. Jest to sytuacja fałszująca rzeczy-
wistość, gdyż materializuje podtrzymywaną 
przez niektóre środowiska żydowskie ideę 
oddzielenia tego, co żydowskie, od tego, co 
nieżydowskie, stwarzając błędne wrażenie 
odmienności losów chorych pochodzenia 
żydowskiego. Z drugiej strony, zamordowa-
nie chorych pochodzenia nieżydowskiego  
w Birkenau – symbolu zagłady Żydów – po-
kazuje, że los ten był wspólny.

Chorzy psychicznie zawsze, zarówno  
w okresie pokoju, a tym bardziej podczas 
wojny, są grupą, której interesy uwzględnia 
się na samym końcu. Jednocześnie ich los 
jest często prefiguracją tego, co może cze-
kać osoby psychicznie zdrowe. Dlatego zło 
ich spotykające, zawsze powinno być trak-
towane, jako ostrzeżenie dla wszystkich. 
Nazistowskie ludobójstwo rozpoczęło się od 
zagłady osób z zaburzeniami psychicznymi. 
Później ofiarami nazistów stawały się kolejne 
grupy ludności. Tak było od początku wojny.
Wymownym tego wyrazem jest los pacjen-
tów szpitala psychiatrycznego i ludności 
cywilnej w Świeciu nad Wisłą, gdzie miej-
scowi volksdeutsche byli katami swoich 
chorych i zdrowych sąsiadów. Podobnie pod 
koniec wojny, w sytuacji zbrojnego oporu,  
w szpitalu św. Jana Bożego w Warszawie, lu-
dzie psychicznie chorzy i ludzie psychicznie 
zdrowi ginęli wspólnie i wspólnie walczyli  
z okupantem. Wróg najpierw zabijał chorych, 
później zabijał wszystkich innych. Powin-

no nam to przypominać, że należy wystrzegać się stawiania barier chorym i wykluczania ich  
z życia społecznego, gdyż ostatecznie obraca się to przeciwko społeczeństwu.

Dzień pamięci
Starania o zachowanie pamięci o zagładzie chorych psychicznie powinny być realizowane 

dwutorowo: przez postawienie centralnego pomnika oraz wyznaczenie dnia pamięci o Zagła-
dzie. Obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holocaustu (27 stycznia – rocz-
nica wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau w 1945 roku), Międzynarodowy Dzień Pamięci  
o Zagładzie Romów (2 sierpnia – rocznica wymordowania pozostałych przy życiu Romów  
w obozie Auschwitz-Birkenau w 1943 roku), dni, które uznane zostały przez najważniejsze or-
ganizacje międzynarodowe, w tym organizacje zajmujące się prawami człowieka. Czas zacząć 
w ten sam sposób szerzyć pamięć o zagładzie osób z zaburzeniami psychicznymi. Nie jeste-
śmy, jak dotąd, w stanie określić jednoznacznie, na podstawie dostępnych materiałów archi-
walnych, którego dnia września 1939 roku rozpoczęła się eksterminacja chorych w Świeciu nad 
Wisłą: prawdopodobnie w trzecim tygodniu trwania wojny. Wiadomo natomiast, że w Kocbo-
rowie dniem tym był 22 września 1939 roku.

Zdj. 1

Zdj. 2
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Wydaje się, że słowo „tanazja” (gr. θανασια), niestosowane dotąd 
w tym kontekście, jest właściwe na określenie mordowania osób z za-
burzeniami psychicznymi przez nazistow podczas II wojny światowej. 
Słowo to jest przeciwieństwem słowa αθανασια (nieśmiertelność).
Uznanie osób chorych psychicznie za „niewartych życia” oznaczało zde-
gradowanie ich życia nie tylko w znaczeniu biologicznym, ale również 
duchowym i pozbawienie ich atrybutu nieśmiertelności. Stosowany 
dotąd na określenie eksterminacji osób niepełnosprawnych termin „eu-
tanazja” (gr. ευθανασία), wprowadzony przez nazistów w celach propa-
gandowych, nie jest właściwy ani w sensie etymologicznym (ευ, dobra; 
θανατος, śmierć), ani w klasycznym jego rozumieniu. U starożytnych 
Greków słowo „eutanazja” oznaczało śmierć z przyczyn naturalnych, „ła-
twą śmierć” – w sensie wewnętrznej zgody na nią osoby zachowującej 
dystans do własnego życia. Starożytni Grecy nie sformułowali problemu 
analogicznego do współcześnie rozumianej eutanazji („zabójstwa z lito-
ści”) i nie mieli na jego określenie odpowiedniego zwrotu językowego.

Apel
Wszystkie osoby chętne do działania na rzecz realizacji pomnika upamiętniającego eks-

terminację osób chorych psychicznie prosimy o kontakt z redakcją „Psychiatry” redakcja@psy-
chiatraonline.com lub bezpośrednio z Tadeuszem Nasierowskim tadeusz@psych.waw.pl.

Zdj. 1 - Rozstrzeliwanie - zbiory ikonograficzne Archiwum 
Instytutu Pamięci Narodowej
Zdj. 2, 3 - Ekshumacje - zbiory ikonograficzne Izby 
Regionalnej w Świeciu nad Wisłą

Skrócona wersja tekstu, który ukazał się w książce „Zagłada osób chorych psychicznie 
podczas II wojny światowej – pamięć i historia”.

Dzień, w którym rozpoczęła się zagła-
da chorych psychicznie, byłby najlepszym 
dniem, by przypominać światu o tych tra-
gicznych wydarzeniach. Walne Zgromadze-
nie Delegatów Polskiego Towarzystwa Psy-
chiatrycznego w Lublinie, w dniu 26 czerwca 
2013 roku przyjęło uchwałę następującej 
treści: Polskie Towarzystwo Psychiatryczne 
zwraca się do Rzecznika Praw Obywatelskich, 
aby podjął starania o ustanowienie Między-
narodowego Dnia Pamięci o Zagładzie Osób 
Chorych Psychicznie w dniu 22 września.

Zdj. 3
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Jak rozumiem, niemal wszyscy po-
tencjalni czytelnicy tego felietonu są psy-
chiatrami (chyba, że materiał wpadnie  
w niepowołane ręce - czy Redaktor Naczelny 
brał pod uwagę jakieś zabezpieczenia przed 
taka sytuacją?). Trochę to dziwnie pisać tylko 
dla psychiatrów, ale przynajmniej pewnych 
spraw nie trzeba tłumaczyć, bo są dla wszyst-
kich jasne. Mam na myśli jedno z podstawo-
wych pytań, które w sytuacjach towarzyskich 
zadaje się lekarzom naszej specjalności. Ktoś 
spoza branży pewnie by nie uwierzył. Ale 
Państwo już wiecie, jakie to pytanie. Oczywi-
ście: czy [nazwisko polityka] jest chory psy-
chicznie i jeśli tak, to jakie jest rozpoznanie, 
a jeśli nie, to jakie jest rozpoznanie? Nazwi-
sko, o które chodzi w tym pytaniu jest zwykle 
dość konkretne. Nie jest to zawsze to samo 
nazwisko. To, o którym Państwo myślicie 
przeważa (ok. 90% pytań), ale pojawiają się 
także inne. Zasadniczo są to nazwiska polity-
ków prawicowych. 

Dlaczego właściwie tak jest? Pewnie ist-
nieją różne odpowiedzi na to pytanie, ale ja 
sądzę, że główną przyczyną jest silne, zwykle 
słabo uświadomione, dążenie pytającego 
do znalezienia się jak najbliżej głównego 
nurtu poprawności politycznej. Główny nurt 
poprawności politycznej jest ogólnie rzecz 
biorąc liberalno-lewicowy i wyklucza osoby 
o poglądach prawicowo-konserwatywnych. 
Wykluczenie to nie odbywa się jednak po-
przez wymianę argumentów – tu zawsze 
zachodziłoby niestety ryzyko, że „ich” argu-
menty będą silniejsze – tylko przez etykieto-
wanie. To, że etykieta „chory psychicznie” jest 
przez rozmówców martwiących się o zdro-
wie polityków uważana za szczególnie nie-
przyjemną czy nawet plugawą, sporo mówi 
o otchłaniach lewicowej duszy… 

Moim zdaniem, taka jest geneza pytania 
o zdrowie psychiczne polityków. Jaka jednak 
według mnie powinna być odpowiedź? Zda-
ję sobie bardzo dobrze sprawę z tego, że na-
wet wśród psychiatrów, osoby o poglądach 
konserwatywno-prawicowych (takie jak ja, 

nie mam zamiaru się z tym ukrywać) nale-
żą do mniejszości. Obawiam się nawet, że 
do bardzo nielicznej mniejszości. Gdyby tak 
nie było, sprawa byłaby dość prosta. Osoba  
o poglądach prawicowych, utożsamiając się 
z prawicowym politykiem nie ma problemu, 
aby zawołać – „on wcale nie jest chory psy-
chicznie!”. Ale co będzie, jeśli zostanie zapyta-
na o polityka lewicowego (tu też najczęściej 
pojawia się jedno określone nazwisko)? A co, 
jeśli osobą o nastawieniu liberalno-lewico-
wym jest sam psychiatra? To co prawda przy-
kre, ale bardzo prawdopodobne...

Rozumiem, że pokusa wydania eksper-
tyzy w sprawie stanu zdrowia nielubianego 
przez nas polityka jest bardzo duża. Zasta-
nówmy się jednak nad tym, jakie świadectwo 
dajemy sobie i swoim kolegom po fachu, roz-
poczynając dywagację na temat „tych strasz-
nych oczu posła M.”, pozwalających jakoby 
niechybnie na „postawienie diagnozy”? 

Po pierwsze, informujemy wszystkich, 
że psychiatria jest niezwykle prosta. Wystar-
czy na kogoś spojrzeć, i to za pośrednictwem 
telewizji i rozpoznanie gotowe. Jeśli to takie 
proste, to psychiatrzy nie są specjalnie po-
trzebni. Zachowując się w ten sposób, daje-
my wyraźny znak – każdy, nie tylko może być 
psychiatrą, ale faktycznie nim jest i może się 
na ten temat wypowiadać. I ten znak zostaje 
odczytany – trudno znaleźć program typu 
gadające głowy, w którym jakiś kolejny psy-
chiatra amator nie ferowałby zdecydowanie 
diagnoz. Mam całą listę takich moich ulubio-
nych diagnostów. 

Po drugie, dajemy do zrozumienia, że 
nie lubimy naszych pacjentów. Proszę się za-
stanowić. Dlaczego jedni uważają, że chory 
psychicznie jest poseł M., a drudzy, że wręcz 
przeciwnie – jest to poseł N.? Oczywiście, 
możemy także trafić na ekstremistę, który 
cały parlament wysyła do szpitala psychia-
trycznego, ale zazwyczaj jest to jednak taki 
wybór – ludzie z mojej opcji politycznej są 
zdrowi, a z waszej chorzy. Czy lubimy lu-
dzi, którzy są nie z naszej opcji? Raczej nie.  

A więc, jeśli nazywamy ich chorymi, to zna-
czy, że nie lubimy także naszych chorych. Czy 
to właśnie chcemy osiągnąć wypowiadając 
się na temat zdrowia psychicznego polity-
ków?

Jaki z tych rozważań płynie wniosek? 
Moim zdaniem, psychiatrzy nie powinni 
wypowiadać się na temat domniemanych 
chorób psychicznych, występujących u osób 
publicznych. Jeśli tych osób nie badali, to wy-
powiadać się nie mogą, bo nie wiedzą, jeśli 
natomiast badali, to tym bardziej nie mogą, 
bo złamaliby tajemnicę zawodową. Tak więc 
psychiatrę, który decyduje się na ten temat 
wypowiadać, trzeba by traktować albo jako 
niedouczonego, albo jak przestępcę. 

Czy nie wypowiadać się, oznacza po 
prostu milczeć? Wydaje mi się, że nie, ponie-
waż sprawy zaszły zbyt daleko i zbyt wiele 
osób, zbyt często, snuje tego typu rozważa-
nia. Uważam, że jeśli prywatnie lub publicz-
nie, znajdziemy się w takiej sytuacji, to należy 
czynnie sprzeciwiać się wszelkim tego typu 
rozważaniom. Mieszanie polityki z medycyną 
jest całkowicie niewłaściwe i jako psychiatrzy 
powinniśmy dawać temu wyraz. 

Patrząc na sprawę z epidemiologicz-
nego punktu widzenia, trzeba przyznać, że  
w grupie powszechnie znanych polityków, 
muszą znajdować się osoby z zaburzeniami 
psychicznymi – to wynika z rachunku praw-
dopodobieństwa. Zaburzenia psychiczne 
są po prostu bardzo częste. Nie ma to jed-
nak żadnego istotnego znaczenia. Postulat 
dopuszczenia do działalności publicznej na 
podstawie zaświadczenia o zdrowiu psy-
chicznym, zgłaszany kiedyś przez posła Pali-
kota, jest bzdurny, ponieważ zaburzenia psy-
chiczne w znacznej większości przypadków 
nie mają wpływu na możliwość podejmowa-
nia sensownych decyzji. Niewątpliwie znacz-
nie większy i gorszy wpływ ma zwykła głupo-
ta, a nie domagamy się przecież zaświadczeń 
o mądrości (kto miałby je wystawiać??). 

A jeśli chodzi o „straszne oczy”, to niech 
się na ten temat wypowiadają okuliści. 

SUPER-WIZJA
Autobusowe super-wizje
Z oczu to mu tak strasznie patrzy… 
- Łukasz Święcicki
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Redakcja Psychiatry od początku powstania pisma z wypiekami 
na twarzy śledzi badania dotyczące zastosowania preparatów sza-
franu w psychiatrii. Dosłownie tuż przed oddaniem tego numeru do 
druku ukazało się nowe doniesienie przygotowane przez grupę nie-
zawodnego Profesora Akhondzadeha, z którym rozmowę mogli Sza-
nowni Czytelnicy przeczytać w Nr 2 naszego pisma. 

Tym razem badanie dotyczyło chorych kardiologicznych, u któ-
rych po zabiegach przezskórnej interwencji wieńcowej (PCI) rozwinęły 
się objawy depresyjne. W przypadku takich pacjentów najczęściej sto-
suje się leki z grupy SSRI, ale autorzy pracy zwracają uwagę, że w prak-
tyce kardiolodzy nie sięgają po nie tak często jak by to było wskazane, 
między innymi z powodu obaw o interakcje, także ze stosowanymi  
w kardiologii lekami przeciwkrzepliwymi jak klopidogrel i aspiryna. 
Szafran z kolei ma dobry profil tolerancji, a co więcej - w ostatnich 
latach pojawiły się badania wskazujące na możliwy wpływ kardio-
protekcyjny szafranu. Wykazano m.in., że krocyna ma działanie an-
tyoksydacyjne, „wymiata” wolne rodniki, jak również obniża stężenie 
lipidów i ma łagodne działanie hipotensyjne. Wykazano także prze-
ciwmiażdżycowe działanie preparatów szafranu. Wyżej wymienione 
właściwości sprawiły, że autorzy postanowili przeprowadzić randomi-
zowane badanie metodą podwójnie ślepej próby i porównać działanie 
szafranu 30mg/dz (kapsułki SaffroMood® a 15mg, standaryzowane do 
0,13-0,15 mg safranalu i 1,65-1,75mg krocyny) oraz fluoksetyny 40mg/
dz. Co ciekawe dla zachowania warunków podwójnie ślepej próby 
tabletki fluoksetyny były aromatyzowane syntetycznym aromatem  
o zapachu szafranu!

Materiał i metoda:
Do badania włączono pacjentów którzy mieli objawy łagodnej 

lub umiarkowanej depresji i którzy w ciągu ostatnich 6 miesięcy mie-
li zabieg PCI.  Łącznie zakwalifikowano 44 pacjentów. Badanie, które 
trwało 6 tygodni ukończyło 40 chorych. Objawy depresyjne były oce-
nianą skalą Hamiltona (HDRS-17). Rejestrowano objawy uboczne.

Wyniki:
W obydwu grupach obserwowano podobną odpowiedź na le-

czenie. Remisję osiągnęło po 70% pacjentów w obydwu badanych 
grupach. Autorzy stwierdzają, że tolerancja leków była dobra i nie 
było poważnych objawów ubocznych, jednakże zaznaczają również, 
że w grupie leczonych flouksetyną dwóch pacjentów wykluczono  
z badania z powodu objawów lękowych (tydzień 1) i myśli samobój-
czych (tydzień 2). Z kolei w grupie leczonej szafranem 2 pacjentów 
wycofało zgodę (tydzień 1 i 3). 

Ograniczenia badania: 
Mała liczebność grupy badanej i stosunkowo krótki czas obser-

wacji, brak kontroli placebo stanowią o ograniczeniach badania. 

Wnioski:
Zdaniem autorów badanie przemawia, za skutecznością szafranu  
w krótkoterminowym leczeniu depresji u chorych po PCI. Wyniki te są 
interesujące w związku z potencjalnie lepszą akceptacją i tolerancją 
szafranu a także z uwagi na jego właściwości kardioprotekcyjne. [TSZ] 

z ostatniej chwili
Skuteczność przeciwdepresyjna 
szafranu u chorych kardiologicznych 
po zabiegach PCI.
Randomizowane badanie kliniczne z fluoksetyną.  
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Spadek nasilenia objawów depresyjnych ocenianych skalą Ha-

miltona (HDRS-17) w trakcie leczenia szafranem lub fluoksetyną 

(różnice pomiędzy grupami nie są istotne statystycznie p=0,62). 

Średnie nasilenie objawów na początku leczenia wynosiło: sza-

fran 17±1,77;  fluoksetyna 16,8±1,79)




