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Piszę te słowa zerkając na choinki stojące w otoczeniu Suchego Żlebu. Nie są niczym przy-
ozdobione, ledwie trochę przypudrowane. To i tak dobrze, bo poza tym, w całym kraju wiosna.  
Zauważyłem, że są ludzie, którzy potrafią wzdychać – ach, kiedy przyjdzie ta zima? Ale gdy nadej-
dzie, to już po paru dniach nie mogą doczekać się wiosny. Naprawdę trudno takim dogodzić, ale 
jak mówi stare porzekadło – popróbować warto. No i skoro pory roku jakoś sobie z tym od tysiącleci 
radzą, to musimy sobie radzić i my. 

Wiem drogi czytelniku, że możesz w tym momencie zacząć zastanawiać się, czy naczelny ma 
zaburzenia myślenia? Jeszcze nie. Już wyjaśniam skąd te rozważania na temat pór roku – otóż „Psy-
chiatra” ukazuje się obecnie w cyklu kwartalnym, a w tym roku nie tylko zima nie trwała długo, rów-
nież my w redakcji nie zdążyliśmy się na dobre obejrzeć, a już nadeszła pora wydawania kolejnego 
zeszytu gazety. 

Gdy przeglądam jego zawartość, serce mi rośnie, bo jak tu się nie cieszyć, widząc tyle cieka-
wych artykułów. Z drugiej strony mam dylemat, bo każdy zasługuje na kilka słów wstępu – a prze-
cież ten wstępniak wszystkiego nie pomieści!

Niewątpliwie nasz najpoważniejszy tekst to „Siedem grzechów psychiatrii”. Wystąpienie za-
prezentowane pół roku temu w czasie Branickich Spotkań (dr Kukulska już zaprasza na kolejne  
w październiku) zostało zamienione przez Autora w mini-esej dotyczący kondycji naszej specjal-
ności. Zwracam również Waszą uwagę na świetny tekst Anny Tanalskiej, z niezwykle obrazową 
a zarazem trafną paralelą systemu rodzinnego.

Rozmowa z Ewa Gizą to przykład tego, że „Polak potrafi” i pokazanie, jak wiele można osią-
gnąć konsekwentnie realizując program budowania opieki środowiskowej. Jeśli chcecie przekonać 
się na własne oczy, to okazja nadarzy się już w maju, w czasie Zachodniopomorskich Dni Psychia-
trycznych.

Pierwszymi czytelnikami tego wydania będą z kolei uczestnicy konferencji Schizofrenia Fo-
rum. To – obok konferencji o Zaburzeniach Afektywnych w Zakopanym (w tym roku właśnie za-
kończyła się świetna merytorycznie XIX edycja) oraz Lubelskich Spotkań Naukowych (XVII edycja 
we wrześniu) – jedna z najstarszych, odbywających się cyklicznie konferencji psychiatrycznych  
w Polsce. Mam do niej szczególny sentyment, bowiem uczestniczyłem w jej organizacji począwszy 
od pierwszej, która odbyła się w Warszawie w 1997 roku. Specjalnie dla uczestników Schizofrenia 
Forum, ale również wszystkich naszych czytelników, prezentujemy wyniki raportu „Schizofrenia - 
perspektywa społeczna. Sytuacja w Polsce 2014”, opracowanego przez zespół pod kierunkiem pro-
fesora Kiejny. 

O wszystkich wspomnieć nie sposób, więc w tym momencie nie pozostaje mi nic innego, tyl-
ko bardzo gorąco podziękować wspaniałym Autorom, zaś Czytelników zaprosić do lektury pisma.  
O tym, co jeszcze można w nim znaleźć, dowiecie się ze spisu treści zamieszczonego na jednej  
z kolejnych stron – chociaż znam takich, co czytają od tyłu. Tych muszę ostrzec, że spis ów może im 
się wówczas wydać zbędny lub nieco spóźniony.

Tomasz Szafrański
Redaktor Naczelny 

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, 
Drodzy Czytelnicy! 

Wydawca i redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść 
reklam i ogłoszeń. Redakcja nie zwra ca materiałów nie zamó-
wionych. Zastrzegamy sobie prawo do skra cania i adiustacji 
tekstów oraz zmiany ich tytułów. Publikacja ta jest przeznaczo-
na dla osób uprawnionych do wystawiania recept oraz osób 
prowadzących obrót produktami leczniczymi w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 roku – Prawo farma-
ceutyczne (Dz. U. Nr 126, poz. 1381, z późniejszymi zmianami  
i rozporządzeniami).

© Tomasz Szafrański i Mediadore. 
Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji 
nie może być gdziekolwiek i w jakikolwiek sposób wykorzystywa-
na bez pisemnej zgody Wydawcy.

Wydawca Mediadore i Redakcja nie biorą żadnej odpowie-
dzialności 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 niniej-
szym materiale. Z powodu gwałtownego postępu w naukach 
medycznych konieczne jest niezależne weryfikowanie diagnoz 
i dawek leków. 
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Naukowe Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej 
zaprasza na I Konferencję Naukowo-Szkoleniową

 
Psychoterapia i miłość romantyczna

Jak możemy rozumieć w psychoterapii miłość, zarówno  
w życiu pacjenta, jak i w samym procesie terapeutycznym? 

Czy słowa Zygmunta Freuda, że psychoanaliza jest 
leczeniem przez miłość mają dzisiaj jakiś sens?

O tym będziemy wspólnie dyskutować w kontekście badań i pracy 
psychoterapeutycznej naszych prelegentów oraz własnych doświadczeń. 

Spotkamy się 12-14.09.2014 r. w Warszawie. 

Zarząd NTPP serdecznie zaprasza! 
Więcej informacji i zapisy: www.psychoterapiaszkolenia.pl

BIESZCZADZKIE DNI 
PSYCHIATRYCZNE

Kwartalnik PSYCHIATRA jest patronem medialnym XIX Kon-
ferencji Naukowo – Szkoleniowej BIESZCZADZKIE DNI PSYCHIA-
TRYCZNE, która odbędzie się w dniach 9-10 października br.  
w nowoczesnym centrum konferencyjnym w Arłamowie 

www.arlamow.pl 

Konferencja jest organizowana przez Oddział Podkarpacki 
PTP, Konsultanta Wojewódzkiego dr n.med. Macieja Kuligowskiego,  
Podkarpackie Centrum Zdrowia Psychicznego i Fundację Pomocy 
Dzieciom Przewlekle Chorym „jERZYK”.

Zgłoszenia uczestnictwa z potwierdzeniem wpłat  
należy przesyłać na adres: 
Janusz Adamczyk, Oddział Podkarpacki Polskiego 
Towarzystwa Psychiatrycznego,
ul. Kościuszki 18, 37 – 500 Jarosław  
E-mail: adams4@mp.pl

Opłata konferencyjna (bez kosztów noclegu) wynosi 500 zł 
brutto przed 1.06.2014. Zachęcamy do wcześniejszej wpłaty gdyż od 
1.06.2014 opłata wzrasta do 600 zł brutto. 

Konto: PODKARPACKIE CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO
mBank: 85 1140 2017 0000 4702 0697 7831 
Koniecznie z dopiskiem BDP 2014 

Więcej informacji o konferencji: 
www.edukacjamedyczna.pl/konferen-
cja/5907/xix-bieszczadzkie-dni-psychia-
tryczne.html

16-17.05.2014
HAVET HOTEL, ul. Wyzwolenia 29, 78-131 Dźwirzyno

KONTAKT: 
ptp@pum.edu.pl

Informacje i formularz zgłoszeniowy do pobrania:
www.pum.edu.pl/wydzialy/wydzial-nauk-o-zdrowiu/katedra-i-klinika

-psychiatrii/x-zachodniopomorskie-dni-psychiatryczne-2014

X
ZACHODNIO-POMORSKIE DNI  

 PSYCHIATRYCZNE „GRANICE...”

Prof. Andrzej Kokoszka
zaprasza do udziału  

w II edycji 4,5 letniego kursu
 

Psychoterapia poznawczo - behawioralna 
z elementami terapii psychodynamicznej 

Szkolenie prowadzi do certyfikatów  
psychoterapeuty: PTPPiB i PTP.

Szczegółowe informacje i zgłoszenia  
na stronie

www.frpip.pl
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Zaburzenia psychiczne w 2010 roku stanowiły w Polsce czwartą przy-
czynę orzekania niezdolności do pracy (10,9%). Świadczenia związane 
z niezdolnością do pracy chorych na schizofrenię wynosiły ponad 940 
mln zł – główną składową były tutaj renty, które z tytułu schizofrenii 
pobierało ponad 102 tysiące osób. NFZ w 2009 roku na leczenie schi-
zofrenii przeznaczył prawie 446 mln złotych. Koszt opieki stacjonarnej 
stanowił 74% tej kwoty, wydatki na świadczenia ambulatoryjne 7%, 
dzienne i środowiskowe 6%, zaś opiekuńcze 14%. Refundacja leków 
w 2009 roku to łącznie kwota 463 mln złotych (w kategorii schizofre-
nii i choroby afektywnej dwubiegunowej). Widać, że tylko koszty rent 
przewyższają bezpośrednie koszty leczenia schizofrenii w Polsce. 

Niezwykle ciekawą część raportu stanowi rozdział prezentujący 
wyniki badania terenowego przeprowadzonego w PZP na terenie ca-
łej Polski, które to badanie dotyczyło kwestii zatrudnienia wśród cho-
rych na schizofrenię. Badanie pokazuje, że o ile w chwili postawienia 
diagnozy 46% osób pracowało, to wraz z trwaniem choroby ¾ z nich 
utraciło pracę. Odsetek osób pracujących wynosił 19%, w tym na eta-
cie 11%. Spośród badanych 58% było rencistami. Oczywiście świad-
czenia rentowe występowały częściej u tych osób, które były częściej 
hospitalizowane. Autorzy raportu zwracają również uwagę na fakt, że 
częste hospitalizacje to między innymi efekt problemów dotyczących 
współpracy w leczeniu. Ten brak współpracy generuje zatem nie tylko 
bezpośrednie koszty związane z hospitalizacją, ale także może wiązać 
się z powstawaniem przewyższających je kosztów pośrednich (utrata 
pracy, renta). 

W podsumowaniu autorzy raportu stwierdzają, że schizofrenia, 
pomimo iż jest schorzeniem relatywnie nisko rozpowszechnionym  
w populacji, to jednak z racji przewlekłości i wpływu na wiele wy-
miarów funkcjonowania społecznego stanowi wyzwanie dla polity-
ki zdrowotnej państwa. Autorzy podkreślają, że konieczne jest, aby 
opieka nad chorym na schizofrenię skupiała się na podtrzymywaniu 
go w rolach społecznych między innymi poprzez umożliwienie konty-
nuowania edukacji i podtrzymywaniu na rynku pracy. 

Prezentacja raportu odbyła się 23 stycznia 2014 roku podczas 
debaty w PAP, w trakcie której konsultant krajowy ds. psychiatrii prof. 
Marek Jarema zwrócił uwagę na ogromne szkody, jakie wyrządza cho-
rym na schizofrenię stygmatyzacja. Podkreślił również, że finansowa-
nie świadczeń psychiatrycznych w Polsce pozostaje na bardzo niskim 
poziomie. Niestety, pomimo opracowania Narodowego Programu 
Zdrowia Psychicznego, nie doszło do rozwoju zespołów opieki środo-
wiskowej, których liczba powinna być kilka razy większa niż obecnie. 
Pełen zapis debaty w PAP można obejrzeć w sieci. [TSZ] 
www.youtube.com/watch?v=dfrYGYLczqs 

Historie
Schizofrenia – perspektywa społeczna 
Sytuacja w Polsce

Zdrowie to, obok szczęścia własnej rodziny, jedna z najważ-
niejszych wartości dla Polaków. Służba zdrowia, choroby i leczenie 
to zarówno częste tematy rozmów w domach, jak też reportaży  
i materiałów w mediach. Jednak nie wszystkie tematy, nie wszystkie 
choroby, nie wszystkie sprawy dotyczące zdrowia Polaków są równie 
chętnie omawiane i dyskutowane. Choroby psychiczne pozostają 
często tematem ukrywanym i wstydliwym. Zarówno w rodzinach, jak  
i w publikatorach. Na pewno daleko jeszcze do zmiany świadomości 
społecznej. Daleka również droga do zmiany świadomości polityków, 
urzędników, samorządowców. Trudno jednak o zmianę bez rzetel-
nej informacji. Bez pokazania skali problemu. Dlatego nie sposób 
przecenić publikacji raportu „Schizofrenia - perspektywa społecz-
na. Sytuacja w Polsce”, przygotowanego pod redakcją prof. Andrze-
ja Kiejny, dr Patryka Piotrowskiego i doc. Tomasza Adamowskiego.  
W konsultacjach merytorycznych raportu wzięli udział: Polskie To-
warzystwo Psychiatryczne, Instytut Ochrony Zdrowia i Konsultant 
Krajowy w dziedzinie psychiatrii prof. Marek Jarema. Raport to ważna  
próba przedstawienia danych dotyczących epidemiologii, rozpozna-
wania, leczenia oraz kosztów pośrednich i bezpośrednich jednego 
z najpoważniejszych zaburzeń psychicznych. Raport powstał przy 
wsparciu grantu naukowego ufundowanego przez firmę Janssen.

Raport „Schizofrenia - perspektywa społeczna” zwraca uwagę, 
że w Polsce cały czas nie przeprowadzono populacyjnych badań epi-
demiologicznych nad schizofrenią! Niestety w pierwszym w Polsce 
badaniu stanu zdrowia psychicznego - badaniu EZOP, którego wyniki 
opublikowano w 2012 roku rozpowszechnienia schizofrenii nie oce-
niano. Dysponujemy natomiast danymi, które pochodzą z rejestru kart 
statystycznych z lecznictwa psychiatrycznego. Te dane wskazują, że  
w 2009 roku wskaźnik hospitalizowanych całodobowo z rozpoznaniem 
schizofrenii wynosił 89,9/100 000, zaś w tym czasie leczonych ambula-
toryjnie 343,7 /100 000. Dla porównania średni punktowy współczyn-
nik występowania schizofrenii na świecie wynosi około 460/100 000. 
Autorzy zwracają w swoim raporcie uwagę na interesujące zjawisko 
występujące w Polsce, które dotyczy wskaźnika leczonych ambula-
toryjnie z rozpoznaniem schizofrenii w latach 1997-2009. Można oto 
zaobserwować dynamiczny wzrost tego wskaźnika. Sprawa znana 
jest od dawna, ale autorzy w raporcie, jak również w publikacji, która 
ukazała się w Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology (2013 
Sep 11) stawiają mocną tezę, że mamy do czynienia nie tylko z nad-
rozpoznawalnością schizofrenii w Polsce, która jest wynikiem wpły-
wu polityki refundacyjnej dotyczącej leków przeciwpsychotycznych. 
Zdaniem Kiejny i wsp. prowadzona w Polsce polityka refundacyjna  
w gruncie rzeczy przyczynia się do wzrostu stygmatyzacji! 

W dalszej części raport porusza temat częstego współwystępo-
wania schizofrenii i chorób somatycznych. To jedna z najpoważniej-
szych przyczyn tego, że ryzyko zgonu osób z rozpoznaniem schizo-
frenii jest 2-3 razy większe niż w populacji ogólnej. Dalsze rozdziały 
mówią o bezpośrednich i pośrednich kosztach związanych z chorobą. 

raport

Na sąsiedniej stronie publikujemy ikonografikę 
prezentującą niektóre wnioski z raportu,  
ale zachęcamy wszystkich do lektury całości.
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Publikacja raportu o społecznej perspektywie 
schizofrenii to z pewnością ważny krok w stro-
nę dobrego zdefiniowania sytuacji. Nie można 
jednak na nim poprzestać - kolejnym krokiem 

w stronę poprawy losu chorych na schizofrenię 
powinien być narodowy audyt dotyczący jakości 

opieki medycznej nad osobami chorymi.  

Przykładem takiego raportu jest Narodowy Audyt Schizofre-
nii przeprowadzony w Anglii i Walii w 2012 roku. Audyt objął 2323 
pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii i 1163 opiekunów, którzy 
wypełnili anonimowo ankiety. Przeanalizowano również leczenie 
ponad 5000 losowo wybranych chorych z różnych ośrodków zdro-
wia psychicznego w Anglii i Walii. W trakcie audytu weryfikowano  
14 standardów dotyczących satysfakcji z doświadczanej opieki, 
zdrowia fizycznego, udziału w podejmowaniu decyzji, stosowa-
nego leczenia przeciwpsychotycznego i terapii psychologicznej.  
W raporcie stwierdzono, że 76% pacjentów w sposób pozytywny oce-
niało swoją opiekę medyczną, jednakże zwracono uwagę na fakt, że  
w niektórych regionach ponad 1/3 chorych oceniała swoje leczenie  
w sposób negatywny. Poziom satysfakcji opiekunów był bardzo różny. 
Średnio około 19% nie było zadowolonych z poziomu otrzymywane-
go wsparcia i uzyskiwanych informacji. 

W zakresie uzyskiwania informacji przez pacjentów o swoim le-
czeniu i ich udziału w podejmowaniu decyzji, 52% chorych twierdziło, 
że otrzymało informację, ale już tylko 38%, że była ona przekazana  
w przystępny i zrozumiały sposób. 41% stwierdziło, że ich zdanie było 
brane pod uwagę przy wyborze terapii przeciwpsychotycznej. 

Politerapia (jednoczesne stosowanie dwóch lub więcej leków 
przeciwpsychotycznych) dotyczyło średnio 16% chorych, ale w nie-
których miejscach sięgało 30%. Stosowanie dawek leków przeciw-
psychotycznych przekraczających zarejestrowane dawki maksymalne 
także było zróżnicowane – w niektórych ośrodkach dotyczyło tylko 
1% leczonych, w innych dochodziło do 15%.

Audyt dotyczył również sytuacji braku odpowiedzi na leczenie  
i dwóch kluczowych aspektów, które mogą powodować ten stan rze-
czy: nieprzyjmowania leków zgodnie z zaleceniami oraz używania al-
koholu i substancji psychoaktywnych. 

raport
Narodowy audyt leczenia schizofrenii  

Stwierdzono, że w większości ośrodków profesjonaliści zwracają 
uwagę na możliwość braku współpracy i omawiają to z pacjentami 
oraz że w 80% ośrodków zwracają uwagę na możliwość negatywnego 
skutku używania substancji psychoaktywnych.

Kolejną sprawą, jaką oceniano, było stosowanie klozapiny.  
W Anglii i Walii, podobnie jak w wielu innych krajach, klozapina jest 
lekiem, który zaleca się u chorych nieodnoszących korzyści z leczenia 
standardowymi lekami przeciwpsychotycznymi – ta grupa „oporna na 
leczenie” stanowi około 30% chorych na schizofrenię. W trakcie audy-
tu stwierdzono, że klozapinę stosowano łącznie u 23 % chorych (18%  
w monoterapii). Odsetek chorych, u których stosowano klozapinę 
można uznać za relatywnie wysoki. Jednakże stwierdzono również, 
że cały czas jest grupa chorych „opornych na leczenie”, którzy nie byli 
leczeni klozapiną, a w ich dokumentacji nie odnotowano powodu, dla 
którego takiej decyzji nie rozważano. Stosowanie leków depot doty-
czyło 30% (23 % w monoterapii). Wreszcie, średnio 66% chorych na 
schizofrenię miało ofertę jakiejś terapii psychologicznej (CBT lub tera-
pii rodzinnej). Audyt szukał również odpowiedzi na bardzo ważne py-
tanie dotyczące tego, czy chorzy na schizofrenię w ciągu ostatniego 
roku byli oceniani pod kątem swojego stanu somatycznego. Okazało 
się, że jedynie 29% miało ocenę obejmującą 5 czynników ryzyka cho-
rób sercowo-naczyniowych, czyli palenie tytoniu, BMI, ocenę glikemii 
i profilu lipidowego oraz kontrolę ciśnienia tętniczego krwi. Raport 
stał się podstawą do przygotowania zaleceń zmierzających do popra-
wy standardu opieki nad chorymi na schizofrenię. Jego pełny tekst 
można znaleźć pod adresem: 
www.rcpsych.ac.uk/pdf/NAS%20National%20report%20FINAL.pdf 

Bardzo jestem ciekaw, jakie byłyby wyniki podobnego audytu 
przeprowadzonego w Polsce. Niewątpliwie w zestawieniu z raportem 
dotyczącym perspektywy społecznej, dopełniłby on obraz dotyczący 
sytuacji chorych na schizofrenię w naszym kraju. [TSZ]
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Skrócona informacja o leku na stronie 13
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rezydencja
Lecter czy Judym?
- Michał Jarkiewicz

Czy lekarz podejmując trud 
szkolenia specjalizacyjnego 

z psychiatrii wie, kim staje się 
dla swoich bliskich, czy bierze 

pod uwagę jak jawi się ludziom 
spoza środowiska?

Rozmawiając ze znajomymi psychiatra-
mi, rodziną, z przyjaciółmi i nade wszystko 
słuchając pacjentów, wyrobiłem sobie zda-
nie, jaki jest stereotypowy wizerunek psychia-
try w moim otoczeniu i poniżej pozwalam 
sobie przedstawić te spostrzeżenia. Psychia-
tra jest zawodem, o którym potrafią się wy-
powiedzieć wszyscy, bo każdy coś słyszał, bo 
każdy widział jakiś film, bo z przekazów, które  
do ludzi dotarły wyłania się jasny stereoty-
powy obraz psychiatry. Zatem specjalizując 
się w tej dziedzinie, konfrontacji z cudzymi 
przekonaniami o nas samych nie unikniemy.

Po pierwsze: psychiatra to dziwak, eks-
centryk. Taka opinia może być pochodną 

przekonania, że tę specjalizację wybierają lu-
dzie z „problemami”. O tym, że te ”problemy” 
są natury psychicznej świadczy powszechnie 
krążąca opinia o podobieństwie psychiatry 
do jego pacjentów, czyli „kto z kim przestaje, 
takim się staje”. Jest to bardzo trafnie przed-
stawione w poniższym dowcipie: „Główna 
zasada w psychiatryku: kto pierwszy założy 
fartuch ten psychiatra”.

O sile tych stereotypów mogą świad-
czyć opinie kolegów lekarzy o psychiatrach. 
Przecież ci ludzie widzieli psychiatrów nie 
tylko w amerykańskich filmach, ale też na 
studiach, potem na stażu i w końcu, jako 
konsultantów. Tymczasem ich przekonania  



13PSYCHIATRA/PISMO dla praktyków/marzec 2014

o tym zawodzie właściwie nie różnią się ni-
czym od tych panujących w opinii publicznej,  
a czasami mogą być nawet bardziej lekce-
ważące. Czasami to widać w enigmatycznym 
skierowaniu na konsultację: „Brak kontaktu  
z pacjentem. Proszę o ocenę stanu psychicz-
nego”, czasem w opinii wyrażonej o decyzji 
wyboru specjalizacji: „Szkoda było tych sze-
ściu lat studiów na psychiatrię”. 

Ale stawianie psychiatrów poza nawias 
medycyny skutkuje także przekonaniem, że 
w bardzo trudnych klinicznych przypadkach, 
kiedy medycyna nie daje już rady, ostatnią 
deską ratunku jest właśnie psychiatria z jej 
nieokreślonymi metodami. Bo psychiatra, 
umiejscowiony przez kolegów ze studiów, 
gdzieś pomiędzy lekarzem i szamanem, ma 
bardzo cenne, ale trudne do określenia zdol-
ności porozumiewania się z ludźmi.

Razem z psychiatrą dziwnym i może tro-
chę nieudolnym, wyłania się tu także wizeru-
nek psychiatry, który posiadł tajemną wiedzę 
o ludzkiej psychice. Czasami jest to pacjent,  
a czasami jakaś nowopoznana prywatnie 
osoba, która utwierdzona w tym stereotypie 
jest przekonana, że psychiatra z przypadko-
wych wypowiedzi potrafi wyciągnąć daleko 
idące wnioski o danej osobie, jej komplek-

sach i cechach charakteru. Ten tajemniczy 
człowiek wzbudza lęk, obawę, że swoją wie-
dzę o ludzkiej naturze potrafi wykorzystać 
nie tylko dla dobra drugiej osoby, ale także 
do tylko sobie znanych celów. Jednym sło-
wem, że potrafi manipulować innymi dla 
własnej przyjemności i jest w tym dobry, ale 
i bezwzględny, jak Hannibal Lecter, który po-
trafił zmusić do połknięcia własnego języka. 

Mimo, że ten opis jest niepełny, to 
ośmielę się stwierdzić, że można by z łatwo-
ścią mnożyć stereotypowe opinie dewalu-
ujące psychiatrów, natomiast doszukać się 
tych przyjaznych byłoby trudno. Wygląda na 
to, że bycie psychiatrą to nie tylko leczenie, 
profilaktyka, promocja zdrowia psychiczne-
go. Immanentną częścią tego zawodu jest 
także walka ze stygmatyzacją osoby chorej 
psychicznie i stereotypem psychiatry i to 
właśnie po to, żeby móc realizować leczenie 
w jak najlepszy sposób. 

Powszechnie wiadomo, że opieka me-
dyczna jest niedofinansowana, a szczegól-
nie w Polsce dziedziną o bardzo skromnych 
środkach jest psychiatria. Jednym z propo-
nowanych wyjaśnień takiego stanu rzeczy 
jest specyfika pacjentów psychiatrycznych, 
którzy z racji objawów zaburzeń psychicz-

nych nie zawsze potrafią walczyć o właściwą 
opiekę medyczną dla siebie. Nawet jeśli ktoś 
jest w stanie to zrobić, to zastanowi się trzy 
razy, zanim publicznie przyzna się do zabu-
rzenia psychicznego. Sytuacja wygląda tak, 
że walkę o środki finansowe na leczenia dla 
pacjentów z zaburzeniami psychicznymi 
prowadzą głównie psychiatrzy. Jakby nie 
było, są to ci sami, o których myśli się jako  
o ekscentrycznych nieudacznikach albo groź-
nych psychopatach, co brzmi bardzo słabo, 
jeśli muszą konkurować o ograniczone środki  
z kardiologami, chirurgami i onkologami 
dziecięcymi i innymi Judymami. Podsumo-
wując sformułuję twierdzenie: pozytywna 
zmiana wizerunku psychiatry oznacza popra-
wę opieki psychiatrycznej.  

Dowód? 
A Szanowny Czytelnik komu chętniej 

powierzyłby pieniądze - Lecterowi czy Judy-
mowi?
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Jak psychiatra z psychiatrą 

Rozmowa 
z Ewą Gizą

Środowiskowy 
blues

Psychiatra: Centrum Zdrowia Psychicznego  
w Kołobrzegu jest dzisiaj wymieniane jako je-
den z przykładów dobrych praktyk w zakresie 
środowiskowej ochrony zdrowia psychiczne-
go w Polsce. Od czego to wszystko się zaczęło? 

Ewa Giza: W 1986 roku, czyli na rok przed tym, 
jak zaczęłam pracować na psychiatrii, doktor 
Izabela Żychska utworzyła oddział w strukturze 
szpitala ogólnego, co na owe czasy było działa-
niem nowatorskim. Ja zaczynałam jako lekarz 
wiejski, po zrobieniu jedynki z interny przenio-
słam się na psychiatrię. Zaczęłam pracować na 
oddziale mieszkając jeszcze na wsi, co pozwala-
ło mi obserwować powypisowe losy pacjentów: 
brak wsparcia w rodzinie, odstawianie leków, 
trudności prawne i finansowe. Lekarstwem 
wydawało mi się pójście w stronę psychiatrii 
środowiskowej, a pierwszym krokiem - stwo-

rzenie oddziału dziennego. Stało się to możliwe 
na początku lat 90-tych. Oddział otworzyliśmy 
w centrum Kołobrzegu, co wywołało sporo ne-
gatywnych reakcji, dość typowych dla tamtych 
czasów – byli tacy, którzy twierdzili, że chcę 
otwierać „burdel w środku miasta”. Chorych 
psychicznie chciano zepchnąć na obrzeża – za-
równo miasta, jak i świadomości. Na szczęście 
mieliśmy wsparcie ówczesnego prezydenta 
miasta. Oddział dzienny zaczął pracować na 
swoją opinię, spadała nawrotowość, pacjenci 
ładnieli, mieli lepsze relacje w rodzinie – to było 
najlepszą reklamą. 

P: Potem na bazie oddziału dziennego po-
wstawały kolejne Pani projekty?
EG: Rzeczywiście, w tych samych pomieszcze-
niach otworzyliśmy Powiatowy Ośrodek Wspar-
cia dla osób z orzeczeniem niepełnosprawności. 
Ośrodek działa w godzinach popołudniowych  
i skupia się na rehabilitacji zawodowej. W ramach 
ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie zaczęliśmy prowadzić Klub 
Pacjenta, zajmujący się terapią uzależnionych 
i współuzależnionych oraz pracą z młodzieżą. 
W tym samym budynku znajduje się również 
Biuro Porad Obywatelskich, które od 2008 roku 
prowadzi bezpłatnie konsultacje prawne dla 
pacjentów. Jak wiadomo, oni potrafią mieć 800 
zł alimentów przy 400 zł renty, zaciągnięte kre-
dyty, niezapłacone składki ZUS, pozbawienia. 
To nie są jednorazowe wizyty, ale cały, solidnie 
przeprowadzony proces prawny. 

P: Co Pani zdaniem było najważniejszym 
czynnikiem, który wpłynął na rozwój psychia-
trii środowiskowej w powiecie kołobrzeskim?
EG: W 2000 roku powstało Stowarzyszenie 
Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdro-
wotnej oraz Ich Rodzin i Przyjaciół „Feniks”, któ-
rego jestem prezesem. Jesteśmy Organizacją 

rozmowy

Pożytku Publicznego, mamy swoją stronę in-
tenetową www.feniks.kolobrzeg.pl, wydajemy 
kwartalnik „Pod skrzydłami Feniksa”, redagowa-
ny przy współudziale pacjentów. 

Zbliża się czas składania PIT, wszystkim 
czytelnikom, którzy chcą wesprzeć dzia-
łalność Stowarzyszenia Feniks podajmy 
numer KRS i konto, na które można prze-
kazać 1% podatku: 
 KRS 0000108407  
Konto: Bank Millenium S.A. o/Kołobrzeg 
60116022020000000061748469

W 2002 roku z Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej otrzymaliśmy fundusze na projekt 
„Otwarte drzwi” i odwiedziliśmy 180 środowisk 
osób chorujących na schizofrenię. Oceniliśmy 
ich funkcjonowanie, wdrażaliśmy różne dzia-
łania. Przy okazji odbyło się wiele wykładów  
i szkoleń. To była praca terenowa, ale dla mnie 
to nie problem założyć gumowce i iść przez 
pola, bo tak pracowałam przez 15 lat na wsi. 
Moi ludzi ze Stowarzyszenia też dobrze radzą 
sobie z takimi  „drobiazgami”. 

P: Wspomniała Pani o różnorodnych reak-
cjach na działania zmierzające do rozwoju 
psychiatrii środowiskowej – jaka była w tym 
rola samorządu?
EG: Zawsze wiedziałam, że bez wsparcia nasze-
go samorządu nie jestem w stanie pozyskać 
pieniędzy na rzecz pacjentów. W 1999 roku zo-
stałam członkiem Rady Powiatu w Kołobrzegu  

Ewa Giza, lekarz chorób wewnętrznych, specjalista 
psychiatra, ordynator Oddziału Psychiatrycznego 
Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu, prezes SUPOZ 
Feniks, członkini rady ds. zdrowia psychicznego 
przy Ministrze Zdrowia, Kierownik Centrum Zdrowia 
Psychicznego w Kołobrzegu.

fo
t. 

Ka
ta

rz
yn

a 
Sz

au
liń

sk
a



15PSYCHIATRA/PISMO dla praktyków/marzec 2014

i zaczęłam edukować moich kolegów polity-
ków. Jak już mówiłam, w tamtych czasach ro-
zumienie psychiatrii było nikłe - mylono niepeł-
nosprawność psychiczną i intelektualną, wiele 
rzeczy zamiatano pod dywan. Jeszcze w 2003 
roku komendant policji przekonywał mnie, że 
w Kołobrzegu nie ma narkomanii. Po latach 
okazało się, że pomysł zaangażowania się w po-
litykę był strzałem w dziesiątkę.

P: Jakie miała Pani Doktor pomysły na eduka-
cję polityków?
EG: W 2000 roku „otworzyłam drzwi” oddziału 
całodobowego i urządziłam w nim uroczystą 
Wiligię. Byli samorządowcy, była telewizja. Po-
litycy przyszli głównie dlatego, że byłam radną 
- ich koleżanką. W Oddziale zastali pięknie przy-
strojone stoły, sympatycznych, ładnie ubranych 
ludzi - w tym kumpli znad kielicha... To było bar-
dzo emocjonalne i pouczające spotkanie. Radni 
przestali się bać chorych psychicznie i bardzo 
chętnie chodzili potem ze mną na imprezy or-
ganizowane przez „Feniksa”. 

P: W jaki sposób staracie się walczyć ze styg-
matyzacją psychiatrii?
EG: Od 5 lat we współpracy z samorządem wo-
jewódzkim prowadzimy Szkołę Zdrowia Psy-
chicznego, na którą składają się wykłady, kon-
kursy plastyczne w szkołach, zawody sportowe, 
imprezy plenerowe. Rokrocznie podsumowuje-
my działalność w Światowy Dzień Zdrowia Psy-
chicznego, opowiadając o planach i rozliczając 
się ze środków, jakie dostajemy od samorządu. 
Bardzo ważna jest przy tym dobra współpraca 
z mediami, bo dziennikarz jednym krwawym 
tytułem jest w stanie zrujnować naszą koron-
kową pracę u podstaw. My za to tworzymy 
napawające optymizmem, medialne imprezy 
destygmatyzujące psychiatrię i chętnie udziela-
my wywiadów. 

P: Co z perspektywy czasu uważa Pani za 
kluczowe, jeśli chodzi o budowanie Centrów 
Zdrowia Psychicznego w powiatach?
EG: Kluczowa - wydaje mi się – jest dobrze sko-
ordynowana współpraca z innymi organizacja-
mi w powiecie i w mieście: pomocą społecz-
ną, sądami, szkołami, urzędami. Ważne, żeby 
każdy znał swój zakres obowiązków i rozumiał 
obowiązki innych organizacji. W powiecie ko-
łobrzeskim, to my jako „Feniks” zajmujemy się 
koordynacją. Po wielu latach samorządowcy 
zrozumieli, że to my znamy się na tym najlepiej 
i dali nam nie tylko więcej samodzielności, ale 
i środków. 

P: Kto wspierał Panią w rozwijaniu i realizacji 
planów dotyczących psychiatrii środowisko-

wej? Miała Pani jakieś wzorce?
EG: Mam wielkich sojuszników w prof. Wciórce, 
prof. Cechnickim i prof. Samochowcu, ale mało 
jest psychiatrów z „duszą środowiskową”- choć 
wielu z nich widzi potrzeby i efekty oddziały-
wań psychiatrii środowiskowej. Zawsze lepiej 
rozumieli moje pomysły pedagodzy, socjolo-
dzy, pielęgniarki psychiatryczne i wszyscy ci, 
którzy mają z pacjentem do czynienia poza 
szpitalem. Co do wzorców, to w jakimś sensie 
był nim Kraków, ale wiedziałam, że nie mam 
szansy na takie środki, na tylu terapeutów. 
Przede wszystkim więc, uczyliśmy się na wła-
snych błędach. 

P: Jakie ma Pani Doktor rady dla przyszłych li-
derów w zakresie psychiatrii środowiskowej?
EG: Należy tak kierować ludźmi, żeby każdy czuł 
się ważny. Wszyscy, którzy pracują w obszarze 
psychiatrii i psychologii są bardzo wrażliwi na 
swoim punkcie i wszelka krytyka powinna być 
wyważona. Myślę, że istotne jest tworzenie 
przestrzeni do rozmawiania o pacjentach, cie-
szenia się ich sukcesami, wspólnego szukania 
przyczyn porażek - a przede wszystkim podsy-
canie w terapeutach „środowiskowego bluesa”. 

P: Często słyszymy od kolegów psychiatrów, 
że nie da się rozwijać psychiatrii środowisko-
wej bez pieniędzy. Czy w Pani działaniach pie-
niądze często stawały na przeszkodzie?
EG: Gdy kończyłam podyplomową Ekonomikę 
Zdrowia, napisałam pracę „System psychiatrii 
środowiskowej – w oparciu o współpracę NGO 
z samorządem”, czyli bez własnych pieniędzy. 
Centrum Zdrowia Psychicznego w Kołobrzegu 
to dowód, że jest to możliwe - dobra współpra-
ca z samorządami i umiejętne korzystanie z fun-
duszy UE są kluczem do ich pozyskania. 

P: Co w ciągu tego czasu zmieniło się w Pani 
spojrzeniu na pacjenta?
EG: Moje podejście do chorych psychicznie rze-
czywiście ewoluuje. Kiedyś byłam nadopiekuń-
cza, litowałam się i chciałam tylko dawać. Teraz 
więcej wymagam - punktualności, odpowie-
dzialności, wysiłku. I okazuje się, że można. Jest 
już spora grupa pacjentów, którzy otworzyli 
dzialalność gospodarczą. Takie zaangażowanie 
u osób, które jeszcze przed chwilą leżały i pa-
trzyły w sufit, jest dla mnie największą nagrodą.
 
P: Jakie są plany Stowarzyszenia „Feniks”  
i Pani Doktor na kolejne lata?
EG: Gdy przyszłam do pracy i zaczęłam my-
śleć o psychiatrii środowiskowej, miałam ma-
rzenie, żeby chorzy psychicznie prowadzili 
agroturystykę. Obecnie remontujemy dworek  
w Trzyniku, który znajduje się w malowniczym 

otoczeniu ścieżek rowerowych. Dworek ma 
stać się Centrum Integracji Społeczniej. Ma być 
tam hotelik, kawiarenka, serwis rowerowy, cen-
trum konferencyjne, świetlica dla dzieci. Będzie 
to miejsce zatrudnienia dla osób chorujących  
i bezrobotnych z pobliskich wsi. Trzynik to 
mała wieś, w której wszyscy się znają, jednak 
nie mamy problemów ze strony mieszkańców  
z akceptacją naszej działalności i naszych pa-
cjentów. Moje osobiste plany to podsumowa-
nie działalności „Feniksa” w doktoracie i nawią-
zanie współpracy z Pomorskim Uniwerystetem 
Medycznym. Pracuję również nad pozyskaniem 
parlamentarzystów do współpracy w celu 
lepszego realizowania Narodowego Progra-
mu Ochrony Zdrowia Psychicznego w Polsce. 
Wiem, że są miejsca, gdzie starostowie odwra-
cają głowę, gdy tylko słyszą słowo „psychiatria”. 
Marzy mi się zespół parlamentarny do spraw 
wdrażania Narodowego Programu. 

P: Z całego serca życzymy powodzenia i bar-
dzo dziękujemy za rozmowę.
Z Ewą Gizą 23 grudnia 2013 roku w Centrum 
Zdrowia Psychicznego w Kołobrzegu rozmawiała 
Katarzyna Szaulińska.

Powiat kołobrzeski składa się  
z 6 gmin i liczy ok. 75 tys. miesz-
kańców. 

Oddział psychiatryczny istnie-
je od 1986 r. Liczy 50 łóżek i działa 
w ramach wielospecjalistycznego 
Szpitala Regionalnego w Koło-
brzegu. Zatrudnia siedmiu specja-
listów psychiatrii i trzech psycholo-
gów. Ponadto w Kołobrzegu działa 
Oddział Dzienny, Poradnia Zdro-
wia Psychicznego, Poradnia Lecze-
nia Uzależnień. Trwają prace nad 
rejestracją Poradni Psychiatrycznej 
Dzieci i Młodzieży. Stowarzysze-
nie Feniks prowadzi Powiatowy 
Ośrodek Wsparcia, Klub Pacjenta, 
Biuro Porad Obywatelskich, grupę  
wsparcia dla ofiar przemocy domo-
wej, programy edukacyjne i kon- 
sultacje specjalistyczne w gmi-
nach powiatu kołobrzeskiego.
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Siedem głównych grzechów 
psychiatrii?* 

- Jacek Wciórka

refleksje

By odnosząc tę listę głównych grzechów do słabości psychiatrii, nie ulec im wszystkim na-
raz, trzeba najpierw wyliczyć szereg wstępnych pytań i podkreślić wątpliwości. Po pierwsze, co 
jest tym powołaniem psychiatrii, któremu jej słabości się sprzeniewierzają – jej misja społeczna, 
jej instytucje, jej praktyka i wiedza? Po drugie, kogo można traktować jako ulegającego poku-
som winowajcę – instytucje psychiatrii, jej praktykę i wiedzę, a może społeczności psychiatrów 
lub tylko konkretnego Dr. X? Po trzecie, gdzie będziemy szukać ofiar słabości psychiatrii -  
w niej samej czy poza nią? I po czwarte, komu można powierzać moc osądzania i rozgrzeszania –  
w kolejce stoją przecież różni uprawnieni i niemało uzurpujących sobie taką rolę. Ten tekst nie 
rości sobie ambicji rozstrzygania. Przypominając historyczne i ukazując współczesne słabości 
oraz nieprawości szeroko rozumianej psychiatrii, próbuje ostrzegać, a zarazem zaprasza do re-
fleksji i dyskusji nad nimi po to, by je w porę rozbrajać lub eliminować.

Jednostronność  ( invidia ) 
Można o niej wnioskować, gdy mimo dostępności wielu źródeł, wielu perspektyw po-

znawczych i praktycznych, wielu możliwych interpretacji wybierana jest tylko jedna (lub 
prawie jedna) - ulubiona, wygodna, niosąca uznanie lub modna, ale zawsze „tylko moja, nie 
twoja”. Rzeczywistość kliniczna jest wtedy poznawczo redukowana, a praktyka zamykana  
w ciasnej postaci – np. schematu, szablonu, szkoły, doktryny czy ortodoksji. Ileż to przeżyli-
śmy obiecujących złote góry „rewolucji” psychiatrycznych (w ostatnim półwieczu co najmniej 
trzy: społeczna, farmakologiczna, neuroprzekaźnikowa), które pęczniały karmione jednostron-
nością argumentów, a potem pękały z cicha lub z hukiem? Ileż złudzeń terapeutycznych, ile 
spustoszeń intelektualnych, ile krzywd spowodowały w przeszłości jednostronne uogólnienia 
(np. eugenicz-ne, psychochirurgiczne)? Ilu z nich można by uniknąć, gdyby na rzeczywistość 
kliniczną patrzeć szerzej, bez klapek na oczach? A współcześnie - ileż doktryn psychoterapeu-
tycznych, ile molekuł farmakoterapeutycznych, ile pomysłów badawczych zaciekle zwalcza 
konkurencję, walcząc o klienta, rynek, granty lub prestiż? Od czasu Karla Jaspersa między filo-
zofującymi psychiatrami toczy się interesujący spór o wartość metodologicznego pluralizmu, 
jako perspektywy poznawczej przeciwstawianej zarówno jednostronnej ortodoksji (szkoły, 
podejścia, teorie), jak również jednostronnej dominacji płytkiego eklektyzmu, tzw. modelu 
biopsychospołecznego. Na jego płytkość zwracał uwagę jeden z prezesów American Psychia-
tric Association, Steven Sharfstein, który w swej mowie inaugurującej kadencję (2003) żalił się, 
że APA „pozwoliła by model bio-psycho-społeczny stał się modelem bio-, bio-, bio-…”. Jedno-
stronność wkrada się w myślenie psychiatryczne czasem hałaśliwie i ostentacyjnie („choroba 
psychiczna jest chorobą mózgu”, „…jest mitem”), czasem jednak niemal niepostrzeżenie, choć 
zaborczo (jak w przypadku różnych proklamacji – np. dekady mózgu, kolejnej generacji le-
ków, priorytetów badawczych lub edytorskich). Skutki bywają równie zwodnicze i zawodne.

*  Na motywach wystąpienia przedstawionego  
na spotkaniu w Branicach, 27 września 2013. Ilustracje  
w tekście zostały  zaczerpnięte z dzieła Hieronima 
Boscha pod tytułem Siedem grzechów głównych i Cztery 
rzeczy ostateczne, albo Stół mądrości (XVI w.).

Święci Jan Kasjan i Grze-
gorz Wielki (IV-VI w.)  

wywodzili grzechy główne  
z doświadczeń pustelników, 
widząc w nich podstawowe 
ludzkie słabości, ogranicze-
nia, wady czy wykroczenia 
kuszące ojców pustyni do 

sprzeniewierzania się swemu 
powołaniu. W pewnym sen-
sie można więc je traktować 

jako wyróżniające się ludzkie 
słabości ujawniane w kon-

frontacji z naturą życia  
i powinnością wobec uzna-
wanych wartości. Należały 
do nich: pycha (superbia), 

chciwość (avaritia), nieczy-
stość (luxuria), zazdrość (invi-

dia), łakomstwo (gula), gniew 
(ira) oraz znużenie duchowe 
(acedia). Ich łacińskie nazwy 
tworzą popularny akronim – 

SALIGIA.
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Nieumiarkowanie   ( gula )
W kontekście psychiatrycznym, występność 

łakomstwa można wiązać z niecierpliwością działania, 
z uleganiem chciejstwu (terapeutycznemu, diagnostycz-
nemu, nozograficznemu, orzeczniczemu, organizacyjnemu), 
z pośpiechem w decyzjach i wieloma innymi indywidualnymi 
lub grupowymi zachowaniami realizującymi postulat działania według 
zasady: coraz szybciej!, coraz szerzej!, coraz wyżej!, coraz dłużej! W tle takich działań j e s t 
zwykle niepowstrzymana wola pochłaniania pożądanych dóbr – wdzięczności, uznania, sławy, 
prestiżu, władzy, dóbr materialnych. Często inicjowana racjonalnymi przesłankami, lecz potem 
rozwijana bez umiaru, ponad uzasadnione potrzeby, bez względu na znane i dostępne ostrze-
żenia, czasem w konflikcie ze zdrowym rozsądkiem. Historycznymi przykładami mogą być: 
nieumiarkowana koncentracja opieki psychiatrycznej w wielkich szpitalach, nieumiarkowane 
poszerzanie wskazań dla działań o niepewnej wartości terapeutycznej (m. in. terapie „wstrzą-
sowe”, brutalne zabiegi leukotomiczne, mnogość konkurujących doktryn psychoterapeutycz-
nych). A bliżej współczesności i codzienności - owa łatwość ulegania pokusie zwiększania da-
wek leków, upowszechniająca się ponad miarę polipragmazja farmakoterapeutyczna, rosnąca 
liczba zaburzeń psychicznych w kolejnych wydaniach prominentnych systemów klasyfikacyj-
nych. A w badaniach naukowych – niekrytyczna łatwość generalizacji, przedwczesne ogłasza-
nie odkryć, rozmnażania publikacji, uleganie pokusom plagiatu lub autoplagiatu, nieczyste 
zabiegi w wyścigu o wysoki wskaźnik wpływu (IF). Skutki takich słabości bywają opłakane, 
niekiedy prawdziwie zatrważające. 

Sprzedajność  ( avaritia ) 
Sprzedajność można uważać za przejaw chciwości, gotowości do porzucania wybranych 

lub przynależnych wartości na rzecz jakichś innych, niosących różnorakie korzyści grupowe 
czy instytucjonalne, a w istocie – głównie indywidualne. Jeśli zważyć, że podstawową, deklaro-
waną wartością jest w psychiatrii właściwe reagowanie na potrzeby zdrowotne pacjentów, to 
przejawem sprzedajności będzie każda próba podporządkowania tych celów innym. Oznacza 
to zwykle utratę niezależności i godności profesjonalnej, czasem jednak tak dalece skrytą lub 
zakłamaną, że tylko niektórzy ją dostrzegają, nierzadko wywołując złość i ryzykując etykietę nie-
dzisiejszego „dziwaka”. Motywem takiej utraty niezależności, podporządkowania się interesom 
instytucji czy korporacji, wchodzenia w konflikt interesów, ulegania korupcji, klientyzmu wo-
bec możnych i władnych, czasem brutalnej kolaboracji z nimi przeciw pacjentom, bywają pew-
nie najczęściej pieniądze, ale także bezrefleksyjny konformizm lub przemożna potrzeba wy-
-różniania się. Historia ukazuje szereg przykładów sprzedajności psychiatrii, może najbardziej 

dramatycznymi i bo-
lesnymi spośród nich 

były XX-wieczne zbrod-
nie wynikające z podpo-

rządkowania się totalitarnej 
władzy – zagłada chorych współorga-

nizowana przez niemieckich psy-chiatrów 
czy prześladowania polityczne współorga-
nizowane przez psychiatrów sowieckich. 
Ale i w wielu innych krajach, uchodzących 
za demokratyczne, psychiatrzy współdziałali 
w przymusowej sterylizacji chorych. Do lat 
50-60. XX wieku powszechne i raczej mało 
refleksyjne było współdziałanie z opresyjną 
instytucjonalizacją opieki psychiatrycznej, 
co nie bez powodu wzbudziło falę antypsy-
chiatrycznej krytyki. Całkiem współcześnie, 
szeroko dyskutowane są uwikłania psychia-
trii w różnorodne konflikty interesów, może 
najczęściej związane z aktywnością przemy-
słu farmaceutycznego, ale przecież nie tylko. 
Konfliktorodne bywają też relacje z wymia-
rem sprawiedliwości, władzą lokalną, zarzą-
dami szpitali, profesjonalną rutyną. Głośna 
była w roku 1998 rezygnacja wybitnego psy-
chiatry Lorena Moshera z członkostwa APA, 
motywowana zaprzedaniem celów tego To-
warzystwa interesom marketingu farmaceu-
tycznego. A wracając do naszej codzienności 
- iluż z nas potrafi i chce skutecznie oprzeć się 
intratnym propozycjom przedstawicieli firm, 
albo podjąć dyskusję z szefem narzucającym 
nietrafny schemat leczenia w związku z reali-
zacją „próby klinicznej”? Z wszystkimi tego 
konsekwencjami? 
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koleniowy, pozbawiony nadziei oportunizm psychiatrii amerykańskiej lat 20-30. Często jest 
to konsekwencja zastoju intelektualnego, pauperyzacji materialnej i nieprzyjaznego klimatu 
społecznego, ale czasem przyczyny mogą tkwić głębiej – w niedojrzałej motywacji, w braku fo-
rum dla istotnej wymiany myśli, w fałszywych, ale mocno wdrukowanych stygmatach kulturo-
wych kwestionujących nadzieję, otwartą perspektywę czy wolę działania. Owocem są znużeni, 
uśpieni, wypaleni psychiatrzy, a w konsekwencji bywa taką i psychiatria.

Pożądliwość  ( luxuria )
Ta słabość wiąże się ze słabo kontrolowanym zachowaniem konsumpcyjnym, łakomym 

dążeniem do posiadania pożądanych dóbr materialnych (pieniędzy, własności, stanowisk, wła-
dzy) lub niematerialnych (podziwu, sławy, prestiżu, autorytetu). Ważny jest tu nie tylko brak 
umiaru, lecz także gotowość osiągania tych dóbr bez zważania na okoliczności, uznane zasady, 
potrzeby innych ludzi, a często z ich nieskrępowanym naruszaniem. Motywem bywa przero-
śnięta żądza sukcesów, ale także napęczniałe i niezaspokojone „ja”, a dopuszczonymi narzę-
dziami zarówno realne talenty i przymioty, jak również instrumenty zatrute – nieszczerość, cy-
nizm, obłuda. Jakże inaczej niż pożądliwością wytłumaczyć działania słynnego wiedeńskiego 
lekarza, który szukał sukcesu uzależniając pacjentów od kokainy? Jak inaczej wyjaśnić działania 
amerykańskiego neurologa, który podróżując „lobotomilem”, lekceważąc krytykę oraz ryzyko, 
uszkadzał szpikulcem do lodu (ice pick) mózgi tysięcy pacjentów w ramach propagowanej 
przez siebie przezoczodołowej lobotomii? Jak określić inaczej pośpieszne wdrażania dyrektyw 
społecznych w opiece psychiatrycznej – raz przez intensywne budowanie wielkich szpitali, kie-
dy indziej przez ich radykalne zamykanie? Co w istocie ujawniają pęczniejące listy ujawnień 
(disclosures) poprzedzające dzisiaj wykłady prominentnych ekspertów i uczonych? Czy tylko 
potencjalne konflikty interesu, czy może jednak także pożądliwość w zdobywaniu środków  
i prestiżu? A co sądzić o aktywnym zapale zdobywania kolejnych stanowisk, honorów czy 
wpływów przy pomocy objazdowego komanda współpracowników? Sapienti sat. 

Oportunizm  ( acedia )
Acedia oznacza rodzaj zastoju - tłuma-

cze interpretują jej znaczenie, jako znużenie 
duchowe albo lenistwo, wskazując tym sa-
mym na bardziej miękkie lub twarde odcie-
nie znaczeniowe tego słowa. W odniesieniu 
do psychiatrii, może więc ona oznaczać jakiś 
rodzaj rezygnacji, ograniczenia lub zobojęt-
nienia wobec wyzwań wiedzy i praktykowa-
nia psychiatrii. Popadanie w rutynę, szablony. 
Zatracanie gotowości do angażowania się  
w działania kliniczne i powinności profesjo-
nalne. Rezygnacja z rozwoju i poszukiwań. 
Niezainteresowanie aktualizacją wiedzy, 
konfrontowaniem praktyki z rzeczywistością, 
szukaniem rozwiązań pomocnych pacjen-
tom. Poddanie się i bezwolna uległość wo-
bec zastanych schematów, obowiązujących 
procedur, absurdalnych zarządzeń. Rodzaj 
profesjonalnego zawieszenia, zamierania.  
W historii psychiatrii opisywane są okresy 
nadzwyczajnego ożywienia psychiatrii, ale 
także całe okresy takiego zamierania – ogar-
niającego jednostki, grupy, poszczególne 
placówki, a nawet całe pokolenia psychia-
-trów. W cytowanym szeroko wykładzie  
z 1959 roku, Karl Menninger opisał taki po-
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Napastliwość  ( ira )
Napastliwość to słabość, w której gniew wobec tego, co (lub kogo) uważa się za 

przeszkodę na drodze do nieskrępowanej realizacji własnych celów, wyraża się różnymi 
formami ataku zmierzającego do osłabienia lub wyeliminowania tej przeszkody. Napa-
stliwość nie musi przejawiać się agresywnymi okrzykami lub przemocą fizyczną. Nie-
mniej dotkliwe są pozornie subtelne formy napastliwości uzewnętrzniane jako dążenie 
do eliminacji przeszkody przez jej przemilczenie, wypchnięcie lub wyeliminowanie  
z dyskursu, opatrywanie nieuzasadnionym lekceważeniem, szyderstwem, oskarżeniem, 
pogardą. Przemyślność zła bywa w takich okolicznościach niezwykle pomysłowa. Od za-
rania historii psychiatrii do dziś. Jakże często psychiatria „walczy o...” lub „walczy z...” używa-
jąc retoryki wojennej, zamiast po prostu rozmawiać czy tłumaczyć. Czyż nie dlatego opinia 
publiczna tak często oskarża psychiatrię o napastliwą arogancję? Wprawdzie niemal wygasły 
już spory i starcia między lokalnymi „szkołami”, ale czyż nie przeniosły się one na rywalizację 
między wpływowymi organizacjami o globalnym wpływie – jak w przypadku zastanawiają-
cej niemocy uzgodnienia choćby tymczasowej, ale jednolitej klasyfikacji zaburzeń psychicz-
nych wolnej od kulturowych i cywilizacyjnych nierówności? Antoni Kępiński pisał, że wo-
bec skomplikowanej i wielowątkowej natury cierpienia chorych psychicznie, psychiatra 
z konieczności pozostaje wiecznym dyletantem, bo nie sposób wiedzieć wszystko. Być 
może dlatego, wspomniane już, jednostronność i nieumiarkowanie tak łatwo prowadzą 
do sporów i napastliwości. Zbyt łatwo zarzucać nieuctwo innym, nie przyglądając się 
sobie zbyt krytycznie. Dla przykładu - wspomnijmy wysoką temperaturę antypsychia-
trycznej krytyki psychiatrii. W zeszytach Rocznika Psychiatrycznego z przełomu lat 40.  
i 50. można znaleźć liczne przykłady niebywałej napastliwości ze strony przodującej 
psychiatrii wyrosłej z materializmu dialektycznego - wobec każdej innej psychiatrii. Wie-
my, że często na słowach się nie kończyło. Częściej jednak napastliwość wewnątrz psy-
chiatrii przybiera formę niemniej wrogiego, ale cichego eliminowania, deprecjonowania lub 
przemilczania poglądów krytycznych lub konkurencyjnych wobec status quo. Zamiast waże-
nia racji, argumentów i zamiast dyskusji. 

Pycha  ( superbia )
Tę słabość ludzką, wraz z niekiedy oddzielaną od niej próżnością (vanitas), nietrudno 

znaleźć i w życiu, i w psychiatrii. Można ją opisać jako nieuzasadnione przejmowanie 
roli społecznej nienależnej, ale nagradzającej, albo jako próżną pogoń za atrybutami 
takiej roli. W przypadku psychiatrii, na  przekraczanie granic realnej roli mogą wska-
zywać takie cechy, jak demonstrowane czasem poczucie pewności, nieomylności czy 
nawet omnipotencji. Pomocniczym narzędziem skrywania realnej niepewności bywa 
wtedy niekończące się zapewnianie o przynależności do „prawdziwej” medycyny czy 
„prawdziwej” nauki, tak jakby pięknej dziewczynie potrzebne było upewnianie, że jest 
„prawdziwie” piękna. Podobną funkcję pełni zapewne potrzeba ciągłego przebierania się 
w pożyczone „szaty” (pojęcia, metody, osiągnięcia) bardziej cenionych kompetencji (np. 
neuronauki, statystyki, kognitywistyki), tak jakby własne niedostatecznie okrywały nagość. 
Kiedyś podobnej autopromocji służył nimb tajemniczości związany z pewną hermetycznością 
psychiatrii, zamykaniem się w kręgu własnych, niemal uświęconych pojęć i języka, budzących 
respekt, choć raczej mało zrozumiałych dla laików. Za przejaw pychy można też uważać psy-
chiatryzację rzeczywistości, polegającą na zagarnianiu coraz większego zakresu ludzkich do-
świadczeń i cierpień na obszar swej kompetencji oraz na syzyfowych próbach wciśnięcia 
ich w zawodne przecież i zmienne ramy nozograficzne. Może jednak najpoważniejszym 
przejawem pychy jest (lub staje się) przekonanie, że można chorego człowieka i jego 
cierpienie bezkarnie uprzedmiotowić, odczłowieczyć, urzeczowić, zamknąć w techno-
logicznej formule tak, by spreparowane przestały stawiać irracjonalny „opór” naszym 
wspaniałym teoriom i schematom terapeutycznym. Pycha uważana była przez ojców 
pustyni za najpoważniejszy grzech, torujący drogę innym. Jeśli spojrzeć na wszystkie 
wymienione już słabości psychiatrii, to można dostrzec, że wszystkie one - jednostron-
ność, nieumiarkowanie, oportunizm, sprzedajność, pożądliwość i napastliwość - mogą 
się w pysze zakorzeniać i bujnie z niej wyrastać. Z wielką stratą dla naszej profesjonalnej  
i publicznej misji.
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Podejście systemowe w wersji konstruk-
cjonistycznej i narracyjnej bywa oskarżane 
o aetyczność. Mnie jednak wydaje się, że  
– paradoksalnie – pozwala ono budować ak-
sjologię o charakterze quasireligijnym i pod 
tym względem, być może, nie różni się tak 
bardzo od innych „wyznań” psychoterapeu-
tycznych. 

Gdy mówię o „charakterze quasireligij-
nym”, nie mam na myśli metafizyki ani onto-
logii, lecz raczej pewien rodzaj duchowości, 
która jednak do żadnego konkretnego bytu 
metafizycznego się nie odnosi. 

Słowami-kluczami byłyby tu „system” 
bądź „kontekst” i „odpowiedzialność”.

Oczywiście przyjmując odpowiedzial-
ność jednostkową (a jest to założenie eg-
zystencjalne), z konieczności ocieram się  
o ontologię, mianowicie o założenie o pod-
miotowym istnieniu suwerennej jednostki 
ludzkiej. 

Otóż w obrębie takiej – mam nadzieję, 
że nikogo nie urażę – systemowej duchowo-
ści moralne jest to, co służy systemowi. 

Tu dygresja: nasuwa się pytanie o cha-
rakterze ontologicznym: o ile, z przyzwy-
czajenia raczej, na ogół łatwo nam przyjąć, 
iż człowiek jako podmiot swoich działań po 
prostu istnieje, to jak istnieje system? Czy 
jest to tylko twór konceptualny, konstrukt 
zależny od tego, co uczynimy przedmiotem 
naszej uwagi, jak zarysujemy jej granice, czy 
też system istnieje jakoś w rzeczywistości 
od człowieka niezależnej, sam siebie nieja-
ko wyznaczając? Czy to tylko my, nadając 
znaczenie, wyznaczamy też tak zwane sys-
temy, czy też czynią to niezależne od nas  
i zewnętrzne wobec nas relacje? A może 
nie jest to alternatywa typu „albo-albo”, lecz 
raczej „trochę tego – trochę tego”? Zdaję so-
bie sprawę, że odpowiedź na to pytanie za-
leży od przyjętych założeń ontologicznych  
i teoriopoznawczych oraz, jak sądzę, od tego 

też, jak każdy z nas przeżywa osobiste relacje 
ze światem zewnętrznym. Sama najchętniej 
przyjmuję tę ostatnią opcję – raczej za spra-
wą własnych preferencji intelektualnych niż 
na mocy jakichkolwiek dowodów. Powiedz-
my, że na użytek niniejszego tekstu tak wła-
śnie – nieradykalnie, trochę mętnie, trochę 
niejednoznacznie i niezdecydowanie – rozu-
miem system jako konstrukt powstający na 
styku tak zwanej rzeczywistości obiektywnej 
i naszej, ludzkiej fenomenologii. Czy jednak 
dobrostan takiego konstruktu mogę uczynić 
kryterium moralnym? Ten kierunek rozważań 
porzucę wszakże na razie, by zanadto nie roz-
wlekać tekstu pytaniami, na które nie mam 
odpowiedzi. 

Zakres systemu jest sprawą wyboru, de-
finicji: świat, Ziemia, świat istot żywych, ludz-
kość, ludzie, rodacy, sąsiedzi, rodzina…; sys-
tem jest przestrzenią „rzeczy” i przestrzenią 
myśli „zmaterializowanej”, czyli opowieści. 
Jego elementy wciąż mienią się i przesuwają 
względem siebie, jak w kalejdoskopie. 

Wolelibyśmy może raczej mieć do czy-
nienia z układanką, gdzie umieszczenie bra-
kującego elementu na właściwym miejscu 
kończy sprawę, zapewnia stabilność i pozwa-
la odpocząć w poczuciu, że teraz wszystko 
jest jak należy. Terapie systemowe w czasach 
mojej młodości – strategiczna, strukturalna, 
czy nawet szkoła mediolańska, z jej najbar-
dziej „zwariowanymi” interwencjami – były 
bliższe takiemu modelowi. Pacjent – indywi-
dualny, rodzina – byli postrzegani jako po-
psuta układanka, a zadaniem terapeuty było 
odtworzenie właściwego układu, odnalezie-
nie brakujących fragmentów i należnych im 
miejsc, ewentualny rozwój natomiast prze-
biegał wedle ustalonych reguł. Terapeuta 
zaś był tu przewodnikiem w rozwoju i straż-
nikiem reguł. Ambitnym – powiedziałabym 
– ekspertem.

Jako terapeutka systemowa z przechy-

łem egzystencjalnym wolę to nowsze podej-
ście, kalejdoskopowe, w którym co prawda 
nie ma ostatecznych odpowiedzi i rozwiązań, 
jest za to nieskończenie wiele możliwości, 
a każda z nich może być stabilna w okre-
ślonych ramach, dopóki jakaś minimalna 
zmiana nie spowoduje, że wszystko znów się 
przemieści, obróci… i tak bez końca. I ciągle 
chce się zobaczyć, co będzie za kolejnym ob-
rotem. Myślę też, że taka metafora jest bliższa 
rzeczywistości rodzinnej, zwłaszcza w cza-
sach dzisiejszych, kiedy – tak przynajmniej 
nam się wydaje, ale tak też wydawało się od 
dawna każdemu kolejnemu pokoleniu – rze-
czywistość społeczna zmienia się szybciej niż 
kiedykolwiek, a w każdym razie żadne poko-
lenie nie może już liczyć na to, że jego dzie-
ci będą żyły w świecie, który będzie kopią 
„naszego” świata. Nie możemy nawet liczyć 
na to, że za naszego życia nie zajdą istotne 
jakościowe zmiany. 

Nasuwa się wszakże pytanie: czy tera-
peuta ma naprawić cały układ, „gruntownie 
przeleczyć”, czy wystarczy może, że pomoże 
przesunąć jeden element, troszeczkę potrzą-
śnie rodzinnym kalejdoskopem i pozwoli 
systemowi dostosować się do tej nowej per-
spektywy?

Czy terapeuta ma ułożyć całą układan-
kę, czy wystarczy, że razem z rodziną obróci 
kalejdoskop o niewielki kąt – nie wiedząc 
kompletnie, a zatem nie biorąc w istocie od-
powiedzialności, bo jej wziąć nie może, za 
to, jak się ułożą poszczególne elementy? Czy 
może wierzyć w – posługując się szacownym 
terminem z terapeutycznego lamusa – samo-
realizacyjną tendencję sytemu?

W tym kontekście przypomina mi się 
pewna interwencja terapeutyczna, która  
w naszym zespole wzbudziła żywe kontro-
wersje:

Zgłosili się rodzice kilkuletniego chłop-
ca. Od wielu lat rozwiedzeni, każde z nich 

RODZINA: PUZZLE  
CZY KALEJDOSKOP 

– Anna Tanalska-DulĘba
| Pracownia Terapii i Rozwoju,  
   Warszawa.
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ułożyło już sobie własne życie, współpracują 
wychowując syna, ale ostatnio zaczęli mieć  
z nim kłopoty. Odbyło się kilka sesji, prowadzi-
łyśmy je razem z koleżanką. Nasza interwen-
cja sprowadziła się do paru zdroworozsądko-
wych porad czy sugestii; przy okazji niejako 
państwo wyklarowali sobie nieco ich aktual-
ną relację. I tylko podczas drugiego czy trze-
ciego spotkania, jakby mimochodem powie-
dzieli nam, że pan od lat jest uzależniony od 
opiatów. Przy czym wyglądało na to, że kwe-
stia ta nikogo przesadnie nie niepokoi: pan 
pracował, prowadził w miarę normalne (co-
kolwiek to słowo znaczy) życie, pani nie oba-
wiała się powierzać mu syna i w ogóle żadne 
z nich nie traktowało sprawy jako problemu. 
Zarówno pierwsza, jak i obecna rodzina pana 
dostosowała się do tej szczególnej, wyda-
wałoby się, okoliczności. Standardy znamy: 
nie prowadzi się terapii rodzinnej z osobami 
aktywnie zażywającymi środki zmieniające 

świadomość. Oprócz tego odium narkoma-
nii! Miałyśmy do wyboru: odesłać państwa 
i nie udzielić im w tym momencie żadnej 
pomocy, albo pomóc im w tym zakresie,  
w jakim tego oczekiwali – w rzeczywistości 
zrobiliśmy nieco więcej, bo wyklarowali-
śmy relację między nimi i porozmawialiśmy  
o miejscu uzależnienia w systemie – i liczyć 
na to, że dalej ten skądinąd stabilny system 
będzie sobie radził. Potrząsnęłyśmy leciut-
ko kalejdoskopem, elementy ułożyły się  
w troszkę nowej konstelacji. Nie wiemy, co 
się stanie przy kolejnych obrotach. Po kilku 
spotkaniach państwo uznali, że sytuacja na 
tyle się poprawiła, iż dalej mogą działać sa-
modzielnie.

Relacja z tej pracy wzbudziła żywą re-
akcję wśród członków naszego zespołu, przy 
czym sporo było głosów oburzenia i pytań: 
czy wolno nam było ograniczyć się do tego, 
co zrobiłyśmy? Czy wolno było nie żądać 

leczenia? Czy należało postawić warunki  
i w kon sekwencji, być może, odmówić pomo-
cy, czy lepiej było pomóc w tym zakresie, na 
jaki gotów był system?

Zauważyliście Państwo pewnie, że  w swo- 
 jej wypowiedzi od poziomów bardzo ogól-
nych, quasifilozoficznych przechodziłam do 
rozważań coraz konkretniejszych, aż do po-
ziomu opisu przypadku. Kiedy pisałam, mia-
łam wrażenie, że porządnie układam i dopa-
sowuję do siebie elementy. Może jednak jest 
to tylko zbiór względnie luźnych elementów 
– uwag i myśli, – które, jeśli się lekko potrzą-
śnie tym tekstem, ułożą się w nową konstela-
cję, o innym znaczeniu?

Powyższy tekst jest nieco zmodyfikowaną 
wersją mojej wypowiedzi w ramach sesji tema-
tycznej „Terapia rodzin w XX wieku” podczas 
Sympozjum Trzech Sekcji w 2011 roku.
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Kilka miliardów ludzi na ziemi już od czasów prehistorycznych 
czuje potrzebę modlitwy, nie tylko indywidualnej, ale także zbiorowej, 
na tyle głęboko, że można uznać, że nie ma życia ludzkiego bez jakiejś 
religii. Potrzeba ta jest na tyle silna, że przynajmniej na naszym terenie 
rzesze ludzi udają się w każdą niedzielę do kościoła, mimo że często 
odrzucają nauki tego kościoła i nie mają żadnego szacunku dla swo-
jego proboszcza. Po prostu idą się wspólnie modlić (a także, co jest 
też ważne, wspólnie śpiewać) do najbliższego dostępnego miejsca. 
Nie ma tu odpowiedzi na pytanie, czy dzieje się tak, ponieważ czują 
w swojej głębokiej podświadomości (w nieświadomości zbiorowej) 
istnienie Istoty Wyższej, czy też potrzebują, żeby taka istota istniała, 
w związku z czym wytwarzają ją. Być może jest i tak i tak, a może tylko 
odczuwają uniwersalną potrzebę więzi z innymi, którą zapewnia dana 
religia . 

Analogiczna potrzeba – wspólnoty, wyrażonej choćby wspólnym 
śpiewem występuje na stadionach piłkarskich. W związku z tym war-
to zastanowić się, jakie jest miejsce religijności w psychice ludzkiej, 
a także w psychopatologii. Religia jest niewątpliwie niezbędna czło-
wiekowi do próby zrozumienia i nazwania tego, czego zrozumieć się 
(obecnie) nie da oraz prób opanowania tego, czego opanować się nie 
da (np. modlitwa o uniknięcie zagrożeń związanych z przyrodą i jej 
kataklizmami). Ten element jest pewną różnicą między religią, a sta-
dionem piłkarskim. 

Modlitwa
Modlitwa daje też ludziom dużo innych korzyści: uspokojenie, 

ukojenie, czas do refleksji, nadzieję, zezwala też na przerzucenie czę-
ści swojego cierpienia związanego ze stratą na zewnątrz. Zapewne 
pomaga w uruchomieniu wewnętrznych zasobów umysłu przez me-
chanizmy zbliżone do psychologicznych technik wizualizacji. To, jak 
ludzie nazywają obiekt czci oraz rodzaj liturgii, jest pochodną przede 
wszystkim miejsca urodzenia i tradycji tego miejsca, a to jak ludzie się 
modlą jest także zależne od możliwości aparatu psychicznego danej 
jednostki. W modlitwach powierzchownych mamy do czynienia z wy-
powiadaniem listy życzeń lub mechanicznym i przyspieszonym od-
mawianiem pacierzy. Przykładem może być modlitwa pewnej góral-
ki, by Przenajświętsza Panienka przyszła i sprała po pysku jej chłopa.  
U głęboko zaburzonych chorych na schizofrenię można spotkać dzi-
waczne pojmowanie Boga (np. Bóg to czas). W stanie śmierci klinicz-
nej ludzie relacjonują doświadczanie różnych rzeczy – niektórzy widzą 
światłość, inni postać Chrystusa albo Buddy, zależnie od wyznawanej 

religii. W objawieniach za życia też widać pewne prawidłowości. 
Muzułmanom nie objawia się Matka Boska. Niedawny „cud” w kraju 
muzułmańskim polegał na pojawianiu się cytatów z Koranu na ciele 
niemowlęcia. Można to wyjaśnić dwojako: albo ludzie doświadczają 
czegoś niezwykłego, co interpretują zgodnie ze swoją wiarą, albo też 
Istota Wyższa objawia się w sposób akceptowalny i lepiej zrozumiały 
dla danej jednostki.

Język
Mówiąc o Bogu ludzie posługują się językiem pasującym do ka-

tegorii ludzkich i przypisują mu ludzkie atrybuty (Boga należy chwa-
lić, Bóg się cieszy, gniewa, jest miłosierny, trzeba go przepraszać, 
wybacza lub nie). Bóg nawet może płacić (Bóg zapłać). W religijnych 
rodzinach Bóg funkcjonuje jako dodatkowy członek rodziny (dzieci 
otrzymują przekaz, że Bóg wszystko widzi, nawet wtedy, kiedy rodzi-
ców nie ma w domu).

Na rozwój religijności mają wpływ różne uwarunkowania – może 
ona wynikać z wspomnianej wewnętrznej potrzeby lub może być 
pochodną wymogów środowiskowych, w tym wypadku jest ona po-
wierzchowna, w niczym niedomagająca, ani nic nieutrudniająca, więc 
nie ma powodu, by się nią w tym miejscu zajmować. Również religij-
ność wymuszona naciskami, czy wręcz przemocą jest powierzchowna 
i najczęściej kończy się buntem.

Religijność może być jednak połączona z psychopatologią lub 
wręcz być na usługach psychopatologii różnego rodzaju i z taką reli-
gijnością spotykamy się czasami w pracy psychoterapeutycznej. 

Religijność może być wykorzystywana do realizacji tendencji 
sadystycznych lub masochistycznych lub też wręcz do realizacji wła-
snych dewiacji seksualnych. Przykłady można znajdować bardziej  
w mediach, sądach czy więzieniach, niż w gabinecie. Być może reli-
gijność jest w tych przypadkach próbą poradzenia sobie z nieakcep-
towanymi przez siebie samego skłonnościami i zapewne w wielu 
wypadkach jest to skuteczna sublimacja popędu. Bywa jednak, że nie 
jest to wystarczające i dewiacja ujawnia się po pewnym czasie, nawet 
racjonalizowana względami religijnymi (na przykład ksiądz traktujący 
seks ze swoimi parafiankami jako sakrament).

Struktura
Religijność może być wbudowana w psychotyczne struktury 

stanowiąc systemy mechanizmów obronnych umożliwiających ja-

TRUDNOŚCI W PSYCHOTERAPII 
PACJENTÓW GŁĘBOKO RELIGIJNYCH 
- antoni Jakubczyk

praktyka
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kie takie utrzymanie się w rzeczywistości. Prawdopodobnie skrajny 
fanatyzm religijny jest takim systemem, chroniącym psychikę przed 
dezintegracją. Przykładem może być pacjent skierowany na lecze-
nie psychiatryczne przez przełożonych z seminarium duchownego z 
powodu nadmiernej religijności. W szpitalu zdiagnozowano u niego 
anoreksję (wg pacjenta był to zwyczajny post), wykazywał przy tym 
nasilone cechy schizoidalne. Inny pacjent zgłosił się na terapię pra-
gnąc wyleczyć się z jednej tylko rzeczy: seksualnych myśli na temat 
atrakcyjnych kobiet, z którymi miał do czynienia w pracy. W historii 
tego pacjenta występował sadystyczny ojciec. Pacjent związał się z 
sektą, a dalsze jego życie charakteryzowało się całkowitym zniewo-
leniem – żonę wybrał mu przywódca sekty na stadionie – kobiety  
i mężczyźni wyznaczeni do założenia rodzin zostali tam zgromadzeni 
i przywódca palcem kojarzył pary. Ponieważ w ciągu pierwszych lat 
małżeństwa nie mieli dzieci, przyznano im dwoje dzieci innej pary, 
która miała ich kilkoro. W późniejszym okresie urodziło im się własne 
dziecko, ale zostało im odebrane i przekazane następnej bezdzietnej 
parze. Nie trzeba wspominać, że pacjent ten był głęboko religijny, 
dużo czasu spędzał na modlitwach i surowo przestrzegał zasad swojej 
religii. Próby wskazania pacjentowi związku między traumatycznym 
dzieciństwem a obecnym jego życiem nie zostały przez niego przyję-
te. Po trzech sesjach terapię przerwaliśmy. W tym wypadku religijność 
pacjenta prawdopodobnie uchroniła go przed głębszą dekompensa-
cją psychiczną i zezwoliła na w miarę normalne funkcjonowanie za-
wodowe i społeczne, jednak kosztem skrajnego zniewolenia.

Inny pacjent z rozpoznaną psychozą schizofreniczną widział wy-
raźny związek między swoją religijnością, a stopniem oddalenia się 
od rzeczywistości zewnętrznej (dostrzegał, że w okresach mniejszej 
religijności był bardziej zaangażowany w świat realny i wyraźniej go 
postrzegał). Elementy religijne są często włączone w psychopatologię 
psychoz w postaci urojeń lub halucynacji. Sama religijność natomiast 
była często pomocna w opanowaniu objawów – modlitwa pomagała 
w radzeniu sobie z halucynacjami, psychotycznym lękiem, chroniła 
przed realizacją tendencji samobójczych. 

Potrzeby
Religijność pozwala realizować wiele innych potrzeb pacjentów 

- mogli mieć zorganizowane wakacje, grupę rówieśniczą, a takie wy-
darzenia jak pielgrzymka było dla nich oprócz rozwoju duchowego 
również dużym wydarzeniem socjalnym. Udział w różnych wspólno-
tach staje się też quasi terapią. Oczywiste walory terapeutyczne ma 
też spowiedź. Znane są przypadki wyjścia z nałogu (alkoholizmu czy 
narkomanii) przez zaangażowanie się w ruchu religijnym. Religijność 
może dostarczać też poczucia wyższości nad innymi ludźmi na zasa-
dzie poczucia wyższej moralności. Nie bez znaczenia dla niektórych 
jest możność korzystania z pomocy materialnej Kościoła. Z innych 
ubocznych korzyści głębokiej religijności należy wymienić organiza-
cję czasu, wyznaczenie pewnego rytmu (dziennego, tygodniowego 
czy rocznego – przykładem mogą być kółka różańcowe starszych ko-
biet). 

Bywa też, że religijność służy do zwolnienia się z odpowiedzial-
ności czy konieczności podjęcia decyzji i odpowiednich działań na 
zasadzie „wola boska”. Odpowiedzialność za swoje życie ulega tu pro-
jekcji na zewnątrz. 

Ojciec
Do terapii zgłaszają się najczęściej osoby neurotyczne, u których 

religijność jest związana z wcześniejszymi traumami, a jednocze-
śnie pełni specyficzne funkcje ułatwiające radzenie sobie z życiem  

i jego problemami. W zdecydowanej większości przypadków wio-
dącym motywem był brak dobrego ojca. Często w rodzinach tych 
pacjentów nie było tradycji religijnych, oni sami z siebie zwracali się  
w kierunku kościoła, szukając (w mojej interpretacji) rekompensaty 
za przebyte traumy i znajdując ją w postaci ojca (rodzica) zastępcze-
go – „Boga Ojca” oraz księdza (ojca). Alternatywnie mogli zwrócić się  
w kierunku narkotyków, alkoholu, przestępczości, czy innej antyso-
cjalnej subkultury, albo do harcerstwa (co jest niewątpliwie pozytyw-
nym rozwiązaniem). Sadzę, że w wielu wypadkach mądry przewodnik 
duchowy wypełni tę funkcję na tyle skutecznie, że ci ludzie nie staną 
się pacjentami. U znanych mi neurotycznych pacjentów postać szata-
na nie odgrywała istotnej roli. Szatan występował często w produk-
cjach pacjentów schizofrenicznych lub psychotycznie depresyjnych. 
Nie miałem też styczności z wyznawcami satanizmu (który też jest 
religią), mogę tylko domyślać się, że jest to skrajna forma rebelii prze-
ciwko tradycyjnej religijności. 

Seksualność
W trakcie terapii moich pacjentów starałem się absolutnie  

w żaden sposób nie ingerować w ich religijność. Okazało się to jednak 
niemożliwe. Istniało kilka obszarów, w których podejście terapeutycz-
ne stało w sprzeczności z ich religijnymi przekonaniami. Obszarem 
oczywistym jest stosunek do seksualności. O ile w żaden sposób nie 
ingerowałem w zasady zachowania dziewictwa, dotrzymywania wier-
ności, czy zasady jednego tylko partnera, to w stosunku do masturba-
cyjnych poczuć winy już interweniowałem – najczęściej interwencja 
taka polegała na komentarzu, że jesteśmy stworzeni jako istoty biolo-
giczne, cielesne, mamy swoje hormony, potrzeby, napięcia. Przy takiej 
interwencji pacjent doświadczał również braku krytyki czy potępie-
nia, a nawet spodziewanego obrzydzenia i odrzucenia ze strony tera-
peuty, co pomagało w uwolnieniu od poczuć winy. Kościół co praw-
da różnicuje masturbacje na mniej grzeszne, wynikające z kompulsji 
psychicznej i bardziej grzeszne, wynikające z biologicznego popędu. 
Kryteria takiego podziału są mi nieznane.

Grzeszenie myślą 
Drugim ważnym obszarem sprzecznym z religijnymi przeko-

naniami pacjenta jest grzeszenie myślą. Idea grzeszenia myślą daje  
w efekcie konieczność uruchomienia mechanizmów wypierania 
dużym kosztem energii psychicznej. Ponadto treści wyparte, jak po-
wszechnie wiadomo, nigdy nie nikną całkowite i działają z poziomu 
podświadomości będąc podstawową przyczyną nerwicy. U pacjen-
tów z tej grupy bardzo ważnym i często używanym wyrażeniem jest 
„powinienem/powinnam”. Słowo to jest najczęściej używane przez 
rodziców i nauczycieli, a także księży i katechetów w sytuacjach, kie-
dy dziecko coś zrobiło źle, niewłaściwie. Używane nadmiernie sprzy-
ja rozwijaniu „fałszywego ja”. W swojej pracy absolutnie nie używam 
tego słowa, a na pytania pacjentów „co powinienem/powinnam?” 
odpowiadam, że w moim gabinecie takie słowo nie występuje, wyja-
śniając dlaczego. Szczególnie trudną myślą, będącą myślą „grzeszną” 
jest życzenie komuś śmierci. Pacjenci mają dużą trudność z wypowie-
dzeniem takiej myśli, staram się więc początkowo nie używać słowa 
śmierć w swoich interpretacjach, zamiast tego mówię coś w rodzaju 
„czy pojawiały się myśli, że lepiej by było gdyby danej osoby (ojca al-
koholika, psychotycznej matki itp.) nie było?” Dopiero w późniejszym 
okresie interpretuję tę myśl jako zakamuflowane życzenie śmierci. 
Istotnym elementem w tym obszarze jest przykazanie „czcij ojca i mat-
kę swoją”, tutaj ważnym elementem terapii jest uświadomienie sobie 
przez pacjenta, że rodzice muszą jednak zasłużyć na to, by ich czcić  
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a pacjenci muszą pogodzić się z tym, że rodzice tacy byli, bo nie umieli 
inaczej, mieli przecież swoich rodziców. Idealnym rozwiązaniem wy-
daje się być wybaczenie z jednoczesnym zmierzeniem się z przeby-
tymi urazami i odcięciem się od nich. Cel ten jest niezwykle trudny 
do osiągnięcia i przeważnie udaje się go osiągnąć tylko częściowo.  
Z koncepcją grzeszenia myślą jest związana konieczność „pracy nad 
sobą”, czy „walki z sobą”, u moich pacjentów bywał to częsty motyw.  
W pracy z nimi w tym obszarze zmierzam do tego, by pacjent uzmy-
słowił sobie, że w walce z samym sobą musi on zawsze przegrać, musi 
zniszczyć jakąś część siebie samego, a bardziej dla niego pomocne 
będzie zrozumienie i akceptacja tych części siebie, a dopiero potem 
łatwiej będzie je kontrolować (ale nie niszcząc).

Cierpienie
Trzecim ważnym obszarem niemożności pogodzenia podej-

ścia terapeutycznego z religijnym jest cierpienie. U osób religijnych 
cierpienie trzeba znosić, jest ono wartością samą w sobie, ma ono 
uszlachetniać – „trzeba dźwigać swój krzyż”. Jednak wśród moich 
pacjentów nie zaobserwowałem u nikogo uszlachetniającej warto-
ści cierpienia – wprost przeciwnie – cierpienia, które przebyli były 
traumatyczne, mające negatywny wpływ na rozwój. Cierpienie może 
stać się jednak źródłem swoistej satysfakcji, poczuciem posłannictwa. 
Osiągnięcia czy przyjemności nieokupione cierpieniem tracą na war-
tości, wręcz stanowią źródło poczuć winy jako niezasłużone. Jedna  
z moich pacjentek niszczyła wszystko to, co napisała bez trudu, a po-
nieważ wszystko, co stworzyła było bez trudu (była członkiem MEN-
SY), to nie była w stanie nic ocalić. Inna pacjentka wspominała swoje 
rozterki przy chęciach zjedzenia loda czy ciastka w dzieciństwie oraz 
straszne poczucie winy z tym związane. Rolą lekarza, terapeuty, jest 
łagodzenie cierpienia. Ale w terapii nie da się uniknąć konfrontacji 
z wcześniejszym cierpieniem, pacjent musi je przeżyć w warunkach 
bezpiecznych i kojących. Moja interwencja polega na konfrontacji  
z rzeczywistością na zasadzie „ czy rzeczywiście miała Pani korzyści  
z tego cierpienia?” lub „czy rzeczywiście stał się Pan szlachetniejszy?”.  
W wyniku refleksji po takiej konfrontacji zdarzało się, że pacjenci po-
dejmowali kroki w kierunku złagodzenia cierpienia (np. odseparowa-
nie się od sadystycznego małżonka).

Przeniesienie
Jak wspomniałem, u neurotycznych pacjentów obserwuje się 

przeniesienie różnych emocji na Boga. W trakcie terapii emocje te ule-
gają przemieszczeniu na osobę terapeuty – np. w postaci oczekiwania 
jakiejś rewelacyjnej interpretacji, która w cudowny sposób odmieni ży-
cie pacjenta. Do takich emocji przemieszczonych z Boga na terapeutę 
należy też poczucie wstydu lub oczekiwanie kary (często w postaci wy-
rzucenia pacjenta z terapii). Jedna z pacjentek stwierdziła kiedyś: „jak 
przyjmuję tę tabletkę od Pana, to czuję się jakoś lżej (zupełnie jak po 
przyjęciu komunii). Inna wyraziła się na temat mojej osoby: „wierzę, że 
Pan (terapeuta) czuwa nade mną, tak, żeby mi się nic złego w czasie 
tej terapii nie wydarzyło”, jeszcze innej śnił się papież mający wyraźnie 
moje cechy. Ale w momencie pojawienia się takiego przeniesienia na 
terapeutę możemy już spokojnie nad nimi pracować, staje się to już ru-
tyną pracy w terapii psychodynamicznej. Pomocne w urealnianiu prze-
niesienia były takie moje interwencje jak: „Gdyby w tym, co Pan/Pani 
mówi, słowo Bóg zastąpić słowem rodzic (lub słowem mój terapeuta), 
to twierdzenie to byłoby równie prawdziwe”.

Druga częsta moja interpretacja polega na stwierdzeniu: „Przypi-
suje mi Pan takie cechy, jakie kiedyś przypisywał Pan Bogu (lub przy-
pisuje je Pan/Pani teraz). Jeszcze jeden przykład: pacjentka zapytała 

mnie, czy możliwy jest koniec terapii, ponieważ nie ma już objawów  
i zaangażowała się w dobry związek. Po ustaleniu końca terapii w ter-
minie 6 mies. pacjentka zaczęła mieć obawy, że spotka ją kara ze stro-
ny Boga za swojego rodzaju „zdradę” i zaangażowanie emocjonalne  
w mężczyznę. Ponownie zinterpretowałem to jako emocje ludzkie od-
noszące się do mojej osoby, bez konieczności mieszania w to Boga.

Na pewnym etapie terapii pojawia się u pacjenta dylemat (cza-
sami wyrażony nawet wprost) – czy być zdrowym, czy pozostać 
wierzącym. Wówczas również interweniuję, mówiąc, że można być 
jednocześnie i zdrowym, i wierzącym, ale może w nieco inny sposób 
(nie używam słowa „bardziej dojrzały”, bo byłaby to krytyczna ocena 
pacjenta). Pojawia się też świadomość, że wiele rzeczy przypisanych 
Bogu to są w rzeczywistości własne wewnętrzne konstrukty, a w dal-
szym postępie terapii możliwa staje się akceptacja tych konstruktów. 
W tym momencie celem psychoterapii staje się oddzielenie Boga od 
postaci rodziców czy terapeuty. Dopiero wtedy wiara może stać się 
bardziej głęboka. Jednej z pacjentek, wyrażającej obawy, że terapia 
może odciągnąć ją od wiary powiedziałem, że religijność i wiara mają 
dwie warstwy – warstwę psychiczną, związaną z osobistymi doświad-
czeniami z życia, którą tu się zajmujemy oraz warstwę duchową, którą 
się w terapii nie zajmujemy, a rozwiązanie warstwy psychicznej może 
spowodować pogłębienie warstwy duchowej. W jednym przypad-
ku obawa przed zepsuciem wiary lub religijności przez terapię, już 
na samym początku spowodowała decyzję pacjenta o ograniczeniu 
leczenia swojej nerwicy (OCD) jedynie do farmakoterapii (co zresz-
tą uznałem, prowadząc go jedynie farmakologicznie) ale w czasie 
wizyt lekarskich podałem kilka interpretacji łączących jego objawy  
z sadystycznym i niszczącym ojcem. Nie odważyłem się na pokazanie 
mu związku między jego religijnością a postacią ojca, a związek ten 
był wyraźny, ponieważ postrzegał on Boga jako karzącego i surowego. 

Czy jestem wierzący?
W terapii trudnością może być zachowanie neutralności i kontro-

lowanie przeciwprzeniesienia pochodzącego z własnych przekonań 
religijnych terapeuty, co może prowadzić do wdawania się w antyte-
rapeutyczną dyskusję z pacjentem na tematy światopoglądowe. Dla-
tego w gabinecie nie powinno być żadnych akcentów religijnych (ale 
też na przykład politycznych). W mojej pracy terapeutycznej zawsze 
starałem się unikać postawy rywalizacji z instytucją Kościoła, jednakże 
nie zawsze było to możliwe w pełni. W miarę postępu terapii malało 
na przykład zaangażowanie pacjentów we wspólnocie, zmniejsza-
ła się częstość ich spowiedzi czy regularność chodzenia do kościoła. 
Sądzę, że było to wynikiem zmniejszenia neurotycznej części funkcji 
religijności. Efektem terapii było też przyjęcie na siebie większej od-
powiedzialności za swoje życie i swoje decyzje, bez zrzucania odpo-
wiedzialności na Boga. 

Mam osobistą satysfakcję zawodową z faktu, że moi pacjenci do 
końca terapii nie wiedzą czy jestem wierzący. Zdarza się nawet, że za-
dają mi wprost pytanie o to. Odpowiadając uciekam się do prof. Lesz-
ka Kołakowskiego, że nie odpowiem na to pytanie, ponieważ Bóg już 
i tak to wie (niezależnie od tego czy on istnieje, a jeżeli go nie ma, to 
być powinien). Nie zdarzyło się by taka odpowiedź nie była wystar-
czająca.
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W dniach 10-11 lutego  
2014 r. w Warszawie odbyło się 
VIII Forum Liderów Organizacji 

Pacjentów organizowane przez 
Instytut Praw Pacjenta i Eduka-
cji Zdrowotnej we współpracy  

z Fundacją Ius Medicinae.   
W tym roku liderzy mieli moż-

liwość spotkania i debaty 
z przedstawicielami rządu: 

Premierem, Ministrem Zdrowia 
i p.o. prezesa Narodowego  

Funduszu Zdrowia. 

Rozmawiano o udziale pacjentów  
w decyzjach refundacyjnych, trudnościach 
w dostępie do poradni, konieczności ba-
dań przesiewowych. W trakcie trzy i pół-
godzinnej debaty padło... jedno pytanie  
o psychiatrię: “Czy będzie więcej funduszy  
na psychiatrię środowiskową?”. Minister 
Zdrowia przyznał, że dramatyczny stan psy-
chiatrii jest jego osobistą bolączką, i że za-
mierza otworzyć więcej miejsc rezydenckich 
na psychiatrię i psychiatrię dziecięcą. Tym 
samym - uniknął odpowiedzi na pytanie. Już 
w kuluarach indagowany Minister „wywrócił 
oczami” na propozycję stworzenia Zespołu 
Parlamentarnego ds. wdrażania Narodowe-
go Programu Ochrony Zdrowia Psychiczne-
go i znów nie powiedział jasno, co zamierza 
zrobić dla psychiatrii środowiskowej. Marną 
pociechę dla psychiatrii stanowi fakt, że nie 
tylko my dostrzegamy problem. 

relacje
VIII Forum 

Liderów 
Organizacji 
Pacjentów

- katarzyna Szaulińska

Natomiast aktywność pełnych pasji lide-
rów organizacji tworzonych przez pacjentów 
i dla pacjentów pozwala spojrzeć nieco rado-
śniej na przyszłe perspektywy.

Kulminacją VIII Forum i Światowego 
Dnia Chorego, który przypada właśnie 10 
lutego, była uroczysta Gala wręczenia Na-
gród Św. Kamila w Muzeum Kolekcji im. Jana 
Pawła II - Fundacji Janiny i Zbigniewa Por-
czyńskich w Warszawie. Odbywająca się co-
rocznie uroczystość jest poświęcona osobom  
i instytucjom zaangażowanym w niesienie 
pomocy osobom chorym i cierpiącym. 

W tym roku Nagrodę Specjalną za wy-
bitne osiągnięcia w służbie chorym została 
uhonorowana pani Zofia Puchelak ze Stowa-
rzyszenia Rodzin Zdrowie Psychiczne z Kra-
kowa - ”Za to, że niełatwą pracę wspierania 
chorych psychicznie i ich rodzin przemieniła 
Pani w rodzinne wsparcie pełne miłości i zro-
zumienia. Nagroda ta jest wyrazem podzię-
kowania za służbę bliźniemu, która stała się 
wartością nadrzędną w Pani codziennym 
życiu.” 

fo
t. 

M
ag

da
le

ny
 S

aj
ak

fo
t. 

M
ar

ta
 A

nk
ie

rs
zt

ej
n

fo
t. 

Ja
ce

k 
W

as
zk

ie
w

ic
z



cicer cum caule

26 PSYCHIATRA/PISMO dla praktyków/ marzec 2014

Psychiatra i Sport 
        - Piotr Wierzbiński

Nie sposób nie 
wspomnieć o sporcie tuż 
po zakończeniu XXII Zimo-
wych Igrzysk Olimpijskich w So-
czi. W zasadzie zastanowić się należy, 
czy zimowych, bowiem w dniu, w którym 
pisałem ten artykuł w Soczi było 19 stopni Cel-
sjusza w ciągu dnia, natomiast w nocy spadło 
do „tylko” 11. Pewien problem ze śniegiem się 
pojawił. 

My mamy jednak powody do zadowole-
nia dzięki naszym medalistom, którzy dostar-
czyli nam wielu pozytywnych emocji. 

Czy zaindukowani popularnością i me-
dialną wrzawą Polacy ruszą do masowego 
uprawiania sportu? Na to chyba bym jednak 

nie liczył, choć i tak pod względem 
uprawiania sportu jest już dużo le-

piej. W badaniach przeprowadzonych 
przez TNS OBOP w 2013 roku wynika, że 

66% respondentów przyznało się do upra-
wiania sportu w ciągu ostatniego roku, zaś 
40% osób podejmowało regularną aktyw-
ność fizyczną. Jak wynika ze statystyk sport 
uprawiają ludzie młodzi, lepiej wykształceni, 
z poczuciem dobrej sytuacji materialnej oraz 
mieszkający w mieście. W średnim wieku 
obserwuje się obniżenie zainteresowania 
sportem. Natomiast seniorzy coraz częściej 
zaczynają deklarować, że regularnie starają 
się uprawiać wysiłek fizyczny. 

Dlaczego uprawiamy sport? Najczęściej 

- dla zdrowia. Tak twierdzi 70% ankietowa-
nych, 61% osób podkreśla, że dla przyjem-
ności. Co druga osoba twierdzi, że ćwiczy dla 
lepszego samopoczucia. To pozwala odre-
agować stres. 

Czy faktycznie aktywność fizyczna wpły-
wa korzystnie na organizm?

Rzeczywiście stwierdzono, że aktywność 
fizyczna powoduje liczne zmiany w zakresie 
wydzielania hormonów i neuromediatorów, 
ma również wpływ na układ immunologicz-
ny. Wykazano, że osoby regularnie ćwiczące 
mają „lepszą” odpowiedź na stres. Stres psy-
chospołeczny, ale i fizyczny, ma u tych osób 
mniej destabilizujący i dezadaptujący cha-
rakter w porównaniu z osobami, które aktyw-
ności fizycznej nie przejawiają. Godnym uwa-
gi jest fakt, że osoby, które ćwiczą około 45 
- 120 minut, średnio 3 razy w tygodniu, będą 
miały szansę na najlepszą redukcję przewle-
kle trwającego stresu. Ponadto osoby pro-
wadzące regularną aktywność fizyczną mają 
istotnie mniejszy wzrost ciśnienia krwi pod 
wpływem czynnika stresującego. 

Nie należy zapominać o endorfinach.  
To one fascynowały wszystkich kilka lat temu, 
jako dobre, bo antydepresyjne, endogen-
ne substancje. Otóż, te peptydy wydzielane 
są podczas wysiłku fizycznego, dość szybko 
osiągają maksymalne stężenie we krwi i po-
tem stopniowo się obniżają, mimo że wysiłek 
fizyczny nadal kontynuujemy. Należy pod-
kreślić, że w naszym ośrodkowym układzie 
nerwowym poziom wyjściowy beta-endor-
fin jest minimalny, ale mają one jednak dość 
istotny wpływ na poziomy innych neurome-
diatorów, hamując na przykład wydzielanie 
hormonów: adrenokortykotropowego i kor-
tykosteroidów. Są badacze, którzy opisują na-
wet zjawisko bycia „na haju” w czasie inten-
sywnego wysiłku sportowego 

Niewątpliwie wysiłek fizyczny wpływa 
również na inne neuroprzekaźniki, m.in. se-
rotoninę, endokannabinoidy czy noradrena-
linę. Osoby uprawiające sport mają wyższe 
poziomy serotoniny. W czasie wysiłku wzra-
sta poziom anandamidu. Anandamid jest 
obok arachidonyloglicerolu jednym z głów-
nym endogennych kannabinoli. Uważa się, że 
wzrost poziomu endokannabinoidów w cza-
sie wysiłku wywołuje efekt przeciwbólowy 
oraz uspokajający. Liczne dowody naukowe 
wskazują również, że regularna aktywność 
fizyczna wywołuje podobny efekt w zakresie 
układu noradrenergicznego, jak selektywne 
inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenali-
ny, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne 
czy inhibitory monoaminooksydazy. 

Ale wracając do naszych responden-
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ną kwestią są kontuzje, które mogą znacznie 
destabilizować funkcjonowanie psychospo-
łeczne oraz są przyczyną rozwoju zaburzeń 
depresyjnych. U sportowców wyczynowych 
zaburzenia depresyjne występują rzadziej 
niż w populacji ogólnej, jednocześnie nie na-

leży zapominać, że intensywne treningi 
działają jak przewlekłe stresory, 

w związku z tym przetreno-
wanie jest istotnym czyn-

nikiem ryzyka rozwoju 
depresji. Ważnym pro-
blemem są kontuzje, 
są bowiem na nie bar-
dziej narażeni, a z kolei 
kontuzja jest czynni-

kiem ryzyka rozwoju 
depresji u zawodników. 

Podsumowując, na-
leży zachęcać wszystkich do 

uprawiania aktywności fizycznej. 
Aktywność fizyczna ma dawać jednak 

zadowolenie. Poziom zadowolenia z upra-
wiania sportu jest mniejszy w okresie dzie-
ciństwa i rośnie w okresie dorastania. Przy-
jemność, jaką daje uprawianie ulubionej 
dyscypliny, poczucie wykonywania czegoś 
pozytywnego, zabawa, nauka współpracy  
z innymi, to niemierzalne aspekty zaangażo-
wania w wysiłek fizyczny. Są one pozytywny-
mi bodźcami, służą realizacji własnych celów, 
spełniania się. Daje to poczucie szczęścia  
i sensowności tego, co robimy. 
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tywność fizyczna jest korzystna w terapii de-
presji. Co więcej, uprawianie sportu to ważny 
czynnik zapobiegający nawrotowi choroby. 

Regularna aktywność fizyczna powinna 
być więc ważnym elementem terapii pacjen-
tów depresyjnych, szczególnie w zaburze-
niach depresyjnych łagodnych 
i umiarkowanych. Bada-
cze brazylijscy wyka-
zali natomiast, że 
wysiłek fizyczny 
poprawia jakość 
snu u osób cier-
piących z po - 
wodu prze-
wlekłej bez-
senności (Flau-
sino i wsp. 2012).  
U osób, u których 
wystąpiła poprawa 
snu, stwierdzono skróce-
nie okresu zasypiania, poprawę 
czasu snu oraz zmniejszenie lęku. Z kolei 
badanie opublikowane jesienią 2013 w De-
pression and Anxiety wykazało, że ćwiczenia 
fizyczne miały korzystne działanie u kobiet, 
które skarżyły się na dysfunkcje seksualne 
spowodowane lekami przeciwdepresyjnymi. 
Kolejne interesujące badania przedstawili 
badacze z Norwegii (Mangerud i wsp. 2014). 
Ocenili oni aktywność fizyczną wśród adole-
scentów z zaburzeniami psychicznymi w po-
równaniu do populacji ogólnej. Młode oso-
by z zaburzeniami psychicznymi uprawiały 
sport trzy razy rzadziej niż populacja ogólna. 
Najmniej „ruchliwą” grupą były osoby z zabu-
rzeniami nastroju, najbardziej aktywne były 
osoby z zaburzeniami odżywiania. Podobne 
wyniki uzyskuje się w badaniach osób doro-
słych. 

Niepodlegającym dyskusji jest fakt, że 
sport na poziomie rekreacyjnym ma wymier-
ne pozytywne korzyści. Sytuacja jednak robi 
się bardziej skomplikowana, jeśli zaczyna-
my poruszać kwestie sportu wyczynowego.  
W sporcie wyczynowym pojawiają się pro-
blemy związane z nadmiernym obciążeniem 
treningiem i pojawiającym się lękiem. Jest to 
istotna zmienna determinująca wykonanie 
wyczynu. Sportowcy lepiej radzący sobie  
z lękiem, są zawsze w lepszej sytuacji. Rokują 
na lepsze wykonanie danego zadania. Po-
nadto wyczynowi sportowcy są bardziej po-
datni na wypalenie, spadek motywacji. Istot-

tów i statystyk - okazuje się, że 97% Polaków 
umie jeździć na rowerze, 64% potrafi pływać,  
a 51% jeździć na łyżwach. Około 1/3 bada-
nych potrafi jeździć na nartach. Przynajmniej 
tak deklaruje. 

Należy podkreślić, że wszelki wysiłek 
aerobowy, taki jak bieganie, pływanie, rower 
oraz trening anaerobowy (np. wytrzymało-
ściowy) wpływają korzystnie na poprawę na-
stroju oraz redukująco na lęk. Doświadczalnie 
wykazano, że poziom lęku obniża się po około 
20 minutach wysiłku fizycznego, który jest  
w połowie zbliżony do maksymalnego. Więk-
sza intensywność treningu będzie więc sprzy-
jała większemu obniżeniu się lęku.

Korzystny wpływ wysiłku na nastrój  
i lęk nie dotyczy jednak sportowców wy-
czynowych, którzy narażeni są na treningi  
o dużej intensywności. Obecnie należy po-
wiedzieć, że sport wyczynowy stał się już nie-
mal sportem ekstremalnym. Poziom jest tak 
wysoki, że tylko balansowanie na granicy wy-
trzymałości fizjologicznej układu kostnego  
i mięśniowego, w połączeniu z dużym na-
rażeniem na stres psychologiczny, pozwala 
osiągnąć znaczące sukcesy. Przetrenowanie 
w sporcie wyczynowym dość istotnie wpły-
wa na wykonanie wyczynu i sprzyja wypale-
niu sportowca. Nadmiernie długi i intensyw-
ny trening powoduje obniżanie się nastroju. 
Pomiary i ocena częstości nasilenia depresji u 
sportowca wyczynowego może być istotnym 
wskaźnikiem jego przetrenowania. 

Co pewien czas ukazują się interesujące 
doniesienia dotyczące roli aktywności fizycz-
nej w terapii zaburzeń psychicznych. Carta  
i wsp. w 2008 roku opublikowali badanie, któ-
rego celem było porównanie jakości życia u 
kobiet leczonych z powodu dużego epizodu 
depresji, u których zastosowano dodatkowo 
ćwiczenia fizyczne. Pacjentki podzielono na 
dwie grupy. Pierwsza grupa miała zalecone 
ćwiczenia fizyczne, a druga, kontrolna, przyj-
mowała tylko leki przeciwdepresyjne (SSRI, 
SNRI). Aktywność fizyczna obejmowała 60 
minutowy trening dwa razy w tygodniu pro-
wadzony przez wykwalifikowanych instruk-
torów. Po 32 tygodniach trwania badania, 
pacjentki, które uprawiały sport deklarowały 
lepszą jakość życia, poprawiło się ich funk-
cjonowanie psychospołeczne, poprawił się 
u nich sen, zmniejszyły się dolegliwości bó-
lowe oraz przejawiały większe zadowolenie  
z siebie. Wnioski są zatem jednoznaczne - ak-
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Od kilku lat zasady wynagradzania za dy-
żury zmieniły się zasadniczo. Spowodowała 
to unijna dyrektywa o czasie pracy, zgodnie  
z którą lekarzowi (jak i innym pracownikom) 
przysługuje w każdej dobie prawo do co naj-
mniej 11 godzinnego nieprzerwanego od-
poczynku (przy czym lekarzowi pełniącemu 
dyżur, okres odpoczynku powinien być udzie-
lony bezpośrednio po zakończeniu pełnienia 
dyżuru) oraz co najmniej 24- godzinny czas 
ciągłego odpoczynku w tygodniu.
Brzmi miło, ale ta zasada przyczyniła się do 
powstania swoistej ruletki dyżurowo-finan-
sowej. Obecnie wiemy, że po dyżurze wy-
chodzimy do domu, ale nie wiemy, jakie wy-
nagrodzenie otrzymamy za wykonaną pracę. 
W szpitalu, w którym pracuję, wysokość tego 
wynagrodzenia jest uzależniona od: ilości 
godzin „roboczych” w danym miesiącu, dnia 

tygodnia (inaczej płatny jest dyżur wtorkowy, 
inaczej piątkowy, po dyżurach sobotnim i nie-
dzielnym nie pracuje się w poniedziałek) i za-
pewne wielu innych czynników, o których nie 
mam zielonego pojęcia. Zamieszanie wynika 
z tego, że większość pracodawców przyjęła 
następujące założenie: skoro lekarz po dyżu-
rze wychodzi do domu, to następnego dnia 
nie ma go w pracy (bingo!) i należy skrupulat-
nie odliczyć 7 godzin 35 minut (czas dziennej 
pracy lekarza) za każdy dzień wolny po dyżu-
rze od wymaganego pensum (przeciętnie 37 
godz. 55 minut tygodniowo). W ten sposób 
pełniąc choćby jeden dyżur tygodniowo nie-
trudno nie wyrobić normy zatrudnienia.
Sprytni Dyrektorzy zaczęli uzupełniać „braku-
jący” czas pracy w miesiącu godzinami dyżu-
rowymi i w ten sposób znacząco zmniejszać 
wynagrodzenie dyżurowe, uszczuplając ilość 
godzin, za które należy wypłacić stosowne 
dodatki (nocny i za godziny nadliczbowe).  
Z takimi zasadami nie zgadza się większość 
dyżurujących, część z nich postanowiła spór z 
pracodawcą rozstrzygnąć przy pomocy sądu 
pracy. Trzy sprawy w ostatnich miesiącach 
doczekały się orzeczeń na poziomie Sądu 
Najwyższego, czwarta skarga kasacyjna wpły-
nęła do SN w końcu stycznia 2014 ( sygn. akt 
I PK 229/13).
Znane już rozstrzygnięcia sądu w omawia-
nym temacie są rozbieżne:
Wyrok z dnia 4 czerwca 2013 roku mówi, że 
„za każdą godzinę dyżuru medycznego pra-
cownikowi należy się wynagrodzenie, jak za 
godziny nadliczbowe, bez względu na to, czy 
czas dyżuru przekracza normalne godziny 
pracy w pełnym wymiarze, nominale czasu 
pracy”. Jednocześnie Sąd Najwyższy wska-
zał, że „czas pełnienia dyżuru medycznego 
podlega wliczeniu do czasu pracy”. Podob-

ne wnioski zawiera orzeczenie z dnia 13 li-
stopada 2013 (sygn. akt I PK 110/13), gdzie  
w uzasadnieniu postanowienia Sąd stwier-
dził, że „godziny dyżuru stanowią odrębną 
jednostkę czasu pracy i muszą być wydzielo-
ne w harmonogramie czasu pracy, zaś po ich 
wykonaniu nie wolno ich zmieniać”.
W trzeciej sprawie, rozstrzygniętej 8 paź-
dziernika 2013 (sygn. akt III PK 110/12) 
konkluzja niestety nie była korzystna dla 
dyżurujących, stwierdzono bowiem, że „ po-
zwany (czyli pracodawca, przyp. red) mógł za-
liczyć zasadnicze wynagrodzenie miesięczne  
w części wypłaconej za czas niewykonywa-
nia pracy na poczet należnego pracowniko-
wi wynagrodzenia za czas pracy rzeczywiście 
wykonanej w postaci dyżurowania”. 

Trzeba pamiętać, że w Polsce każda sprawa, 
która znajduje swój finał w sądzie, jest roz-
patrywana indywidualnie, żadne wydane 
wcześniej postanowienie sądu nie jest for-
malnie wiążące dla innych składów orzeka-
jących, choćby sprawy wydawały się łudzą-
co podobne. Jednak sądy niższych instancji  
w swoich orzeczeniach biorą pod uwagę 
rozstrzygnięcia, które zapadły wcześniej  
w SN. Reasumując - przyglądając się spra-
wom dotyczącym wynagrodzenia za dyżury 
lekarskie, które dotychczas znalazły swój finał 
w Sądzie Najwyższym należy mieć nadzieję, 
że można spodziewać się korzystnych orze-
czeń sądu, jeśli wystąpimy o odszkodowanie 
za godziny nadliczbowe odjęte z puli dyżu-
rowej (lub zwrotu dodatków dyżurowych), 
mniej optymistycznie wygląda perspektywa 
tych, którzy będą wprost żądać zapłaty za dni 
wolne po dyżurach.

PRACUJ I PŁACZ LUB WALCZ
- Kama Pierzgalska

PRAWO
W starych „niedobrych” cza-

sach, za pełniony dyżur lekarski 
otrzymywaliśmy znane wcze-

śniej i raczej z zasady niewyso-
kie wynagrodzenie - za dyżur  

w dzień powszedni np. 100 PLN, 
za dyżur świąteczny 200 PLN. 
Wyliczenie miesięcznie otrzy-

mywanego wynagrodzenie 
było proste i przewidywalne: 

ilość dyżurów pomnożona 
przez obowiązującą w danym 

szpitalu stawkę. Zasady funkcjo-
nowania po dyżurze w każdym 

szpitalu były natomiast różne: 
część lekarzy wychodziła  

do domu, najczęściej po wyko-
naniu niezbędnych obowiąz-

ków, część zostawała normalnie 
w pracy i snuła się w charakte-

rze „zombie”.



Sprawa diety to jedno z kluczowych zagadnień w dziejach ludz-
kości. Niestety, pomimo upływu tysięcy lat nie ma powszechnej zgo-
dy, co jeść należy, a czego nie. Niby istnieje kilka reguł – na przykład, 
że nie należy zjadać innych ludzi, ale już nie ma zgody, jeśli chodzi 
o czworonożnych przyjaciół. Gdy przyjrzymy się ewolucji ludzkości 
pod kątem odżywiania się, zauważymy, że polega ona na przejściu 
od spożywania świeżego pokarmu (jagody, korzonki, chrząszcze, 
owoce), poprzez jedzenie warzone (pieczyste, zupy, jaja na twardo  
w majonezie), aż do szczytowego punktu ewolucji, którym jest je-
dzenie zepsute (sery, kiszonki, wędzonki, sojowe parówki). Chyba od 
samego początku ludzie wierzyli również w to, że jest się tym, co się 
je. Trudno się dziwić, że każda wielka religia daje wskazówki dotyczą-
ce prawideł odżywiania. Nie ulega wątpliwości, że spośród różnych 
praktyk najzdrowszy jest post. Wskazówki dotyczące diety, od zara-
nia dziejów próbowała dawać medycyna. Hipokrates, Galen, Tombak, 
Dukan, Kwaśniewski. Zalecenia lekarzy mają charakter indywidualny.  
Na poziomie populacyjnym działa kuchnia tradycyjna, która może 
być albo zdrowa, albo smaczna i swojska.

WOBASZ i frytki
WOBASZ wbrew pozorom nie jest nazwą kotleta przyrządzo-

nego ze środkowej karkówki i grillowanego w towarzystwie niezbyt 
poprzerastanego boczku i plastra cebuli. WOBASZ to akronim Wie-
loośrodkowego Badania Stanu Zdrowia Ludności, które przeprowa-
dzono w Polsce w latach 2003-2005. Zbadano wówczas próbę losową 
populacji polskiej w wieku 20-74 lat, liczącą 15 000 osób. Badanie 
pokazało wysoką częstość występowania czynników ryzyka chorób 
sercowo-naczyniowych w naszej populacji, w tym poważne stany nie-
doborowe w zakresie kwasu foliowego i witaminy z grupy B. Obser-
wowano wyraźny niedobór w zakresie spożycia folianów, ale również 
w zakresie witaminy B6 i B12 u sporego odsetka osób stwierdza się 
niedobory (patrz wykres).

Knock, knock, knocking…
Homocysteina (Hcy) powstaje w organizmie w wyniku demety-

lacji metioniny dostarczanej do organizmu wraz z pożywieniem. Kwas 
foliowy i witamina B12 uczestniczą w „powrotnym” metabolizmie Hcy 
do metioniny, zaś witamina B6 w katabolizmie homocysteiny do cy-
steiny. W badaniu WOBASZ stwierdzono, że częstość występowania 
hiperhomocysteinemii (Hcy ≥ 12 μmol/l) była największa wśród osób 
z największymi niedoborami witaminy B6, B12 i kwasu foliowego. 
Wśród osób, u których spożycie wszystkich witamin było niskie, wy-
stępowała wśród 40% mężczyzn i 25% kobiet. W grupie, w której spo-
życie wszystkich witamin było wysokie, stwierdzono ją dwukrotnie 
rzadziej - wśród 11% kobiet i 17% mężczyzn.

Odsetek osób z niedoborem witaminy B6, witaminy B12 
i kwasu foliowego w populacji polskiej. Wyniki badania WOBASZ I  

A co to wszystko ma wspólnego z depresją? 
Badania epidemiologiczne i badania kohortowe prowadzone od 

lat 60-tych XX wieku wskazywały na niskie poziomy kwasu foliowego, 
witaminy B6 i witaminy B12 w surowicy chorych na depresję. Wyniki 
takich badań w Polsce publikował m.in. Święcicki. Związek pomiędzy 
niskim poziomem kwasu foliowego, a ryzykiem depresji możemy 
uznać za udokumentowany. Rola witaminy B12 i B6 jest mniej zbada-
na, ale badania wskazują na podobną korelację. Różnice zależą mię-
dzy innymi od regionu i diety dominującej w badanej populacji. Skoro 
stwierdzamy niedobory B12 i kwasu foliowego, to nie może dziwić, że 
w ciągu ostatniej dekady potwierdzono także, że z obecnością i nasi-
leniem objawów depresyjnych korelują wysokie poziomy homocyste-
iny. Hiperhomocysteinemia jest nie tylko markerem rozwoju miażdży-
cy oraz choroby niedokrwiennej serca. Wiąże się z nią większy stres 
oksydacyjny i bardziej nasilona neurotoksyczność. Nic więc dziwnego, 
że hiper-Hcy jest również jednym z markerów nasilenia depresji, oraz 
że prawdopodobny jest również związek z rozwojem choroby Alzhe-
imera! Dodatkowo trzeba pamiętać, że niektóre z leków – kwas wal-
proinowy, karbamazepina, mogą prowadzić do obniżania poziomu 
kwasu foliowego i rozwoju hiper-Hcy. 

Zdrowa mąka
W Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Wielkiej Brytanii wzboga-

canie mąki w kwas foliowy jest obowiązkowe. Takie działanie jest efek-
tywne i prowadzi do wzrostu stężenia kwasu foliowego we krwi, ob-
niżenia stężenia Hcy oraz spadku częstotliwości występowania wad 
cewy nerwowej. Prof. Naruszewicz uważa, że w Polsce wprowadzenie 
suplementacji mąki kwasem foliowym mogłoby zmniejszyć śmiertel-
ność z powodu chorób układu krążenia o 10-15%. Można się również 
spodziewać korzystnego wpływu na występowanie objawów depre-
sji, oraz choroby Alzheimera. Trzeba tutaj jednak zaznaczyć, że istnieją 
osoby sceptycznie nastawione do takiego rozwiązania, nie tylko dla-
tego, że nie chcą, aby Państwo cokolwiek im do jedzenia dosypywało, 
ale również uważający, że takie działanie na poziomie populacyjnym, 

Łosoś ze szpinakiem czy WOBASZ i frytki?
- Tomasz Szafrański
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obok zalet może być związane z nieoszacowanym ryzykiem. Póki co 
jednak, w Polsce w ogóle nie mamy problemu, bowiem wprawdzie 
prof. Religa powołał odpowiedni zespół przy Ministrze Zdrowia, ale 
jego prace od lat stoją w miejscu.

Suplementacja witaminami  
i profilaktyka nawrotu depresji

Jeżeli nie mamy działań na poziomie populacyjnym (prewencji 
pierwotnej) to należy zadać sobie pytanie o sens stosowania suple-
mentacji. Wyniki badań wskazują, że niższe rozpowszechnienie obja-
wów depresyjnych u mężczyzn było związane z wysokim poziomem 
kwasu foliowego w surowicy. Wykazano także, że niski poziom kwasu 
foliowego i witaminy B12 wiązał się z występowaniem objawów de-
presyjnych u kobiet. Kimberly Skarupski i wsp. opublikowali w 2010 
roku wyniki Chicago Health and Ageing Project. Przyjmowanie wita-
min B6 i B12 w populacji osób powyżej 65 roku życia było związane ze 
zmniejszeniem prawdopodobieństwa wystąpienia objawów depresji. 
Autorzy stwierdzili w swojej pracy, że każda dodatkowa porcja10 mg 
witaminy B6 i 10 mg witaminy B12 powodowała spadek ryzyka wy-
stąpienia depresji w ciągu roku o 2%. Co ciekawe korzystny wpływ 
dotyczył witamin przyjmowanych w postaci suplementów diety, nie 
zaś przyjmowanych w produktach odżywczych. 

Witaminowa augmentacja leczenia  
przeciwdepresyjnego?

W artykule opublikowanym na przełomie wieków w Journal of 
Affective Disorders Alec Coppen i Christina Bolander-Gouaille przed-
stawili pogląd, że stosowanie kwasu foliowego i witaminy B12 może 
poprawić wyniki leczenia w depresji. Faktycznie, niski poziom kwasu 
foliowego może być związany ze słabszą odpowiedzią na leczenie 
przeciwdepresyjne, ale dobrych metodologicznie badań jest niewie-
le. W jednym z badań kontrolowanych placebo, dodanie 500μg kwasu 
foliowego do leczenia fluoksetyną powodowało wyraźną poprawę 
objawów depresyjnych u kobiet. Inne dało wyniki negatywne. W maju 
2014 roku powinny zostać ogłoszone wyniki dużego brytyjskiego ba-
dania FolATED, w którym stosowano 5 mg kwasu foliowego jako au-
gmentację leczenia depresji. Wyniki tego badania będą przełomowe 
jeśli chodzi o rekomendacje dotyczące stosowania folianów w depre-
sji i nasi czytelnicy dowiedzą się o nich już w następnym numerze.

Jeśli chodzi o witaminę B12, to również stwierdzono gorszą od-
powiedź na terapię wśród chorych leczonych lekami przeciwdepre-
syjnymi. Ostatnio wykazano podobną korelację w przypadku cho-
rych leczonych wlewami ketaminy (Permoda-Osip). Zastosowanie 
augmentacji leczenia przeciwdepresyjnego witaminą B12 u chorych  
z rozpoznaniem depresji opisali w niedawno opublikowanym bada-
niu Sayed i wsp. Chorych, którzy mieli niskie (ale mieszczące się jesz-
cze w normie) poziomy B12, randomizowano do grupy otrzymującej 
suplementację witaminą B12 i LPD i grupy leczonej jedynie lekiem 
przeciwdepresyjnym. Po 6 tygodniach w grupie otrzymującej B12 od-
notowano 50% poprawę wyniku w skali HAM-D wśród 44,1% bada-
nych, zaś w grupie bez suplementacji jedynie u 5,1%. 

Deser z łososia, czyli omega-3 (ω-3)
Za nami WOBASZ, szpinak i frytki - pora rozprawić się z tytuło-

wym łososiem. Chodzi oczywiście o związek pomiędzy spożyciem 
ryb, a występowaniem depresji. Okazuje się, że także w przypadku 
wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3 (kwas eikosa-

pentaenowy - EPA i kwas dokozaheksaenowy - DHA), ich niedobór 
w diecie wiąże się z hiperhomocysteinemią i większym ryzykiem wy-
stępowania depresji. Z kolei dieta bogata w ryby, zmniejsza ryzyko 
depresji. Na czym może polegać korzystne działanie ochronne ω-3? 
Wskazuje się na zmniejszenie produkcji zapalnych cytokin z kwasu 
arachidonowego, na korzystny wpływ na przekaźnictwo serotoniner-
giczne, poziom neurotrofin (BDNF). 

W przypadku kwasów ω-3, opublikowano kilkanaście badań do-
tyczących augmentacji lub nawet prób monoterapii ω-3 w depresji. 
Wprawdzie ich wyniki są niejednoznaczne, nie ulega jednak wątpli-
wości, że jest to postępowanie akceptowane przez pacjentów i do-
brze tolerowane. Krawczyk i Rybakowski (2012) opisali potencjalizację 
preparatem ω-3 u chorych z rozpoznaniem ciężkiej depresji (CHAJ  
i CHAD), którzy nie osiągnęli poprawy po leczeniu paroksetyną lub 
wenlafaksyną przez 4 tygodnie. W grupie 21 chorych do prowadzo-
nego leczenia dodano preparat ω-3 w dawce 24 kapsułki na dobę 
(co odpowiadało 2200 mg EPA i 700 mg DHA). Po 4 tygodniach, 50% 
poprawę lub remisję objawów uzyskano wśród 12 osób (57%), co zda-
niem autorów jest efektem proporcjonalnym do efektu uzyskiwanego 
w czasie potencjalizacji litem lub lamotryginą. Trzeba jednak zwrócić 
uwagę na niebagatelny koszt (około 300zł) stosowania takiej dawki 
ω-3. W opublikowanym w 2012 roku badaniu kontrolowanym place-
bo, Lev Gertsik i wsp. zastosowali ω-3 w skojarzeniu z citalopramem  
w grupie chorych z dużą depresją. W grupie otrzymującej ω-3, po 8 ty-
godniach poprawę obserwowano wśród 61% (11/18). W grupie place-
bo o połowę mniej – 32% (7/22). Nie zaobserwowano jednak spodzie-
wanej szybszej odpowiedzi na leczenie w grupie ω-3. W tym badaniu 
stosowano 900mg EPA i 200mg DHA dziennie. Generalnie uważa się, 
że to EPA ma dominujące znaczenie w działaniu przeciwdepresyjnym, 
zatem należy stosować preparaty, w których proporcja EPA/DHE jest 
wyższa niż 60%. 

Wnioski dla praktyka
1. W populacji polskiej bardzo często spotykamy osoby  
z niedoborem kwasu foliowego, a także witamin B6 i B12 
oraz dietą z ubogą zawartością kwasów ω-3.
2. Niedobór kwasu foliowego, witaminy B6, B12 i kwasów 
ω-3 zwiększa ryzyko hiperhomocysteinemii. 
3. Podwyższony poziom homocysteiny jest markerem pro-
gresji miażdżycy, ale również wiąże się z występowaniem  
i nasileniem objawów depresyjnych.
4. Suplementacja kwasem foliowym, witaminami B6 i B12 
oraz kwasami ω-3 może mieć działanie protekcyjne wobec 
wystąpieniu epizodu afektywnego – zwłaszcza u osób star-
szych.
5. Ocena poziomu kwasu foliowego, witaminy B12 i homo-
cysteiny w surowicy chorych z objawami afektywnymi może 
mieć istotną wartość diagnostyczną i wspomóc dokonanie 
wyboru terapii.
6. Augmentacja leczenia przeciwdepresyjnego kwasem 
foliowym, witaminą B12 oraz kwasem ω-3 może u części 
chorych prowadzić do uzyskania lepszej odpowiedzi tera-
peutycznej. Dotyczy to również chorych z „depresją leko-
oporną”. 

Piśmiennictwo: www.psychiatraonline.com
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Praktyka
Zaburzenia odżywiania i karmienia  
w niemowlęctwie i dzieciństwie 

 Przejściowe problemy z karmieniem zgłaszają rodzice co trzecie-
go zdrowego i prawidłowo rozwijającego się niemowlęcia.

Jednak o zaburzeniach karmienia możemy mówić, gdy dziecko 
odmawia przyjmowania pokarmu, nie przybiera na wadze, gdy rodzi-
ce mają subiektywne przekonanie niepowodzenia w karmieniu, które  
utrzymuje się dłużej niż miesiąc, kiedy czas karmienia wydłuża się  
powyżej 45 min., a odstępy między posiłkami skracają się poniżej 
dwóch godzin. Zaburzenia odżywiania w tym wieku obejmują różne 
stany związane z odmową, unikaniem, ograniczeniem jedzenia, pro-
blemami z zachowaniem podczas jedzenia, zaburzeniami przeżuwania 
oraz spożywaniem niejadalnych substancji. Około 1 – 2% dzieci ma 
poważne problemy prowadzące do niedoboru wagi ciała, a nawet do 
zahamowanie rozwoju. 

W klasyfikacji ICD-10 wyodrębniono dwie kategorie: zaburzenia 
odżywiania w niemowlęctwie i dzieciństwie, którym mogą, ale nie mu-
szą towarzyszyć zaburzenia przeżuwania (ruminacje) [tabela 1] oraz 
pica [tabela 2]. 

W Klasyfikacji DSM-IV-TR wymieniano trzy kategorie: pica, zabu-
rzenia przeżuwania i zaburzenia karmienia w wieku niemowlęcym lub 
wczesnodziecięcym. W DSM–5 zrezygnowano z podziału zaburzeń 
odżywiania i jedzenia w zależności od wieku. Wszystkie zaburzenia od-
żywiania (jadłowstręt psychiczny, bulimia, pica i uporczywe ruminacje) 
umieszczono w jednej sekcji oraz utworzono nową kategorię diagno-
styczną ARFID (Avoidant/Restrictive Food Intake Disorder), która ma 
pomieścić te wszystkie trudności z odżywianiem, w których na pierw-
szy plan wysuwa się behawioralne unikanie jedzenia. 

Irene Chatoor zaproponowała klasyfikację zaburzeń karmienia i je-
dzenia ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju samoregulacji i emo-
cji u dzieci. Autorka opisuje trzy kategorie zależne od wieku dziecka: 

1) zaburzenia karmienia związane z regulacja stanów, 
2) zaburzenia karmienia związane z wzajemnością w relacji 
opiekun – dziecko, 
3) anoreksja niemowlęca, a także kolejne kategorie, które 
nie mają związku z wiekiem,
4) sensoryczna awersja do pokarmów, 
5) zaburzenia karmienia związane z towarzyszącym mu pro-
blemem zdrowotnym, 
6) zaburzenia karmienia związane z obrażeniami przewodu 
pokarmowego. 

Propozycja ta została uwzględniona w klasyfikacji diagnostycz-
nej zaburzeń psychicznych i rozwojowych w okresie niemowlęctwa 
i wczesnego dzieciństwa DC: 0-3R. Diagnoza wyżej wymienionych 
zaburzeń powinna być brana pod uwagę, gdy niemowlę lub małe 
dziecko ma trudności z ustaleniem regularnego wzorca odżywiania 
zgodnie z fizjologicznym odczuciem głodu lub sytości. 

Zaburzenia odżywiania są częstym proble-
mem w niemowlęctwie i wczesnym dzieciń-

stwie. W zasadzie sprowadzają się  
do problemów z karmieniem, bowiem w tym 

okresie życia sposób odżywiania zależy od opie-
kunów dziecka. 

| Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży  
   Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
   Grupa Terapeutyczna „Genogram”

- Lidia Popek
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Zaburzenia karmienia związane  
z towarzyszącym mu problemem zdrowotnym 

Dziecko chętnie rozpoczyna jedzenie i ma dobry kontakt z mat-
ką, a trudności pojawiają się w trakcie karmienia, gdy nie jest w stanie 
kontynuować posiłku. Tego typu reakcja wiązać się może z chorobami 
serca i układu oddechowego, z refluksem żołądkowo-przełykowym, 
alergiami pokarmowymi. Trudności z karmieniem prowadzą do zja-
dania nieadekwatnej ilości pokarmu i w efekcie niedostatecznego 
przyrostu masy ciała. W leczeniu konieczne jest zintegrowane po-
stępowanie łączące terapię przyczyn somatycznych z interwencjami 
psychologicznymi. 

Zaburzenia karmienia związane  
z obrażeniami przewodu pokarmowego

Typowe zachowanie dziecka polega na nagłej odmowie jedzenia 
związanej z traumatycznym doświadczeniem np. podaniem zbyt go-
rącego lub zimnego jedzenia, albo bólem jamy ustnej lub gardła. Ten 
typ zaburzeń należy różnicować z niemowlęcą anoreksją oraz senso-
ryczną awersją do pokarmu. Odmowa jedzenia stanowi zagrożenie 
dla zdrowia niemowląt i wymaga stosownej, zdecydowanej interwen-
cji. Czasami dobry efekt przynosi zachęcanie dziecka do samodzielne-
go jedzenia, co może pomagać w opanowaniu antycypacyjnego lęku 
związanego z karmieniem. 

Trafna i wcześnie postawiona diagnoza problemów z karmie-
niem i odżywianiem u niemowląt i małych dzieci oraz prawidło-
we postępowanie mogą zapobiec wyniszczeniu a nawet śmierci,  
a w dalszych etapach życia dziecka, rozwojowi zaburzeń emocjonal-
nych, społecznych i intelektualnych. 

Piśmiennictwo:
1. Chatoor I.: Feeding and Eating Disorders of Infancy and Early Childhood [w:] Sadock B. J., Sadock V. A. 
[red.] Comprehensive Textbook of Psychiatry Ninth Edition, Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, 
Baltimore, New York, London, Beunos Aires. Hong Kong, Sydney, Tokyo 2009, s 3597-3608.
2. Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD – 10. Badawcze kryteria diagnostyc-
zne. Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius”, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Kraków – War-
szawa, 1998.
3. Klasyfikacja diagnostyczna zaburzeń psychicznych i rozwojowych w okresie niemowlęctwa i wczesnego 
dzieciństwa DC:0-3R, Oficyna Wydawnicza „Fundament”, Warszawa, 2007.
4. Benoit D.: Feeding Disorders, Failure to Thrive, and Obesity. [w:] Handbook of Infant Menthal Health 
Third Edition. [red.] Zeanah, Jr. Ch. H., The Guilford Press, New York, London, 2009, s.377-391
5. Kryteria diagnostyczne według DSM-IV-TR, [red.] Wciórka J., Elsevier Urban & Partner, Wrocław, 2008.
6. www. psychiatry.org/File%20Library/Practice/DSM/DSM-5/Changes-from-DSM-IV-TR- -to-DSM-5.pdf

Zaburzenia karmienia związane  
z regulacją stanów

Opisywane również jako zaburzenia odżywiania spowodowane 
zaburzeniami homeostazy, rozpoczynają się w okresie noworodko-
wym, zwykle w pierwszych dniach życia. Dzieci jedzą mało, niere-
gularnie, nieadekwatnie do potrzeb. Niemowlęta mają trudności  
w utrzymywaniu stanu czuwania koniecznego do karmienia, u rodzi-
ców mogą występować problemy ze zdrowiem psychicznym. Zabu-
rzenie czasami wiąże się z wcześniactwem, wadami anatomicznymi 
jamy ustnej, gardła, przełyku, chorobami serca lub dróg oddecho-
wych. Metody postępowania wymagają indywidualnego podejścia 
wobec niemowląt, zależnego od ich stanu psychicznego i towarzyszą-
cych chorób somatycznych. W przypadku fizycznych objawów niedo-
żywienia konieczne jest szybkie wyrównywanie niedoborów pokar-
mowych i równoległe prowadzenie postępowania terapeutycznego 
z rodziną. 

Zaburzenia karmienia związane  
z wzajemnością w relacji opiekun-dziecko 

Problemy najczęściej rozpoczynają się między 2 a 8 miesiącem 
życia. Matka nie reaguje z właściwą gotowością i zaangażowaniem 
na znaki płynące ze strony niemowlęcia i nie radzi sobie z opieką nad 
dzieckiem, a niemowlęta nie nawiązują stosownego kontaktu wzro-
kowego i emocjonalnego. Zachowanie dziecka ulega wyraźnej, ko-
rzystnej zmianie, gdy zajmuje się nim inny opiekun. U dzieci z tego 
typu zaburzeniami odżywiania występuje wysokie ryzyko rozwoju 
zaburzeń emocjonalnych i globalnych opóźnień rozwoju. Głównym 
celem oddziaływań jest przywrócenie właściwej relacji między opie-
kunem i niemowlęciem, ale metody postępowania zależą od stanu 
niemowlęcia, stopnia jego zaniedbania.

Anoreksja niemowlęca 
W zaburzeniu tym charakterystyczny jest brak apetytu i zjadanie 

nieadekwatnej do potrzeb ilości pokarmu, co prowadzi do niedoboru 
masy ciała i niedostatecznego wzrostu dziecka, a nawet do ostrego 
lub przewlekłego niedożywienia. Najczęściej rozpoczyna się między 
6 miesiącem a 2 rokiem życia, kiedy dziecko ma coraz większe moż-
liwości samodzielnego poruszania się. Manifestuje się brakiem zain-
teresowania jedzeniem, aż do zdecydowanej odmowy przyjmowania 
posiłków przy jednoczesnym prawidłowym funkcjonowaniu w innych 
dziedzinach życia. Zaburzenie wymaga różnicowania z innymi zabu-
rzeniami karmienia, w których na plan pierwszy wysuwa się odmowa 
jedzenia. Podstawą pracy terapeutycznej jest zmiana modelu postę-
powania rodziców. 

Sensoryczna awersja do pokarmów 
Występuje, gdy w efekcie eliminowania pokarmów dochodzi do 

deficytów w dowozie protein, witamin, składników mineralnych, lub 
gdy eliminowane są pokarmy o różnej konsystencji. Zaburzenie wy-
maga różnicowania z innymi zaburzeniami odżywiania związanymi z 
odmową jedzenia oraz z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi. 
Sensoryczna awersja do pokarmów często występuje w kolejnych 
pokoleniach. Kliniczne doświadczenie wskazuje, że najlepszą metodą 
postępowania w leczeniu sensorycznej awersji do pokarmów jest wy-
równywanie deficytów spowodowanych ograniczeniami dietetyczny-
mi oraz neutralna postawa rodziców wobec odmowy jedzenia. 

ICD -10: F98.2 Zaburzenia odżywiania się  
w niemowlęctwie i dzieciństwie

A. Utrwalona niemożność właściwego jedzenia albo uporczywe ru-
minacje lub zwracanie pokarmów.
B. Dziecko nie przybywa na wadze, traci wagę lub przejawia pewne 
inne problemy zdrowotne przez okres co najmniej miesiąca.
C. Początek zaburzenia przed 6 rokiem życia.
D. Dziecko nie przejawia żadnego innego zaburzenia psychicznego 
ani zaburzenia zachowania wg klasyfikacji ICD-10 (poza upośledze-
niem umysłowym, F70-79).
E. Brak potwierdzenia choroby organicznej wystarczającej do wyja-
śnienia niejedzenia.

TABELA 1

ICD-10: F98.3 Pica w niemowlęctwie  
lub dzieciństwie

A. Utrwalone lub powtarzające się co najmniej dwukrotnie w tygo-
dniu zjadanie substancji nie spożywczych (niejadalnych).
B. Czas trwania zaburzenia wynosi co najmniej 1 miesiąc.
C. Dziecko nie przejawia żadnych innych zaburzeń psychicznych  
lub zaburzeń zachowania wg klasyfikacji ICD-10 (innych niż upośle-
dzenie umysłowe, F70-F79).

TABELA 2
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Kiedyś w zimowej scenerii Białowieży 
lub Zakopanego pewien zmarznięty kolega 
podzielił się ze mną swoją refleksją nad sty-
lami leczenia farmakologicznego koleżanek 

i kolegów psychiatrów. Jego dość długi 
wywód, przeplatany pikantnymi dygresjami, 

sprowadzał się w gruncie rzeczy do tego,  
że psychiatrów można podzielić na apte-
karzy i hurtowników. Podział ten nie miał 

jednak nic wspólnego z relacjami z przemy-
słem farmaceutycznym, a dotyczył sposobu 

dawkowania i miareczkowania leków.

Rzeczywiście, określenie wydaje się 
mieć dużą face validity (nie wiedzieć czemu 
określaną w naszym języku jako „trafność 
fasadowa”). Kiedy byłem początkującym 
psychiatrą większe wrażenie robili na mnie 
oczywiście hurtownicy. Hurtownicy leczyli 
„po męsku” (chociaż nie zawsze byli mężczy-
znami): jak Trilafon, to w ampułkach trzy razy 
dziennie po dwie, jak Imipramina to 300mg, 
jak Decaldol to naprzemiennie w prawy lub 
w lewy pośladek dwa razy w tygodniu, a jak 
olanzapina to 50mg (tutaj pojawia się jednak 
powiązanie z przemysłem, można bowiem 
twórczo u tego samego pacjenta stoso-
wać jednocześnie trzy różne preparaty). Na 
drugim biegunie znajdowały się aptekarki  
i aptekarze (bo nie zawsze były to kobiety):  
a teraz dodamy panu Krzysiowi 5 kropelek 
haloperidolu, 10 mg Fenactilu, malutki Ana-
franilek, ćwiarteczkę Tisercinki… i bynaj-
mniej nie chodziło o pacjentów 65+, u któ-
rych start low & go slow to przecież pierwsze 
przykazanie… 

Moją kolejną obserwacją było to, że styl 
leczenia hurtowników wcale nie gwaranto-
wał spektakularnych sukcesów, podobnie 
jak dolą aptekarzy nie były same porażki. Ale 
wracajmy na razie do zimowej scenerii: 

- Głupie gadanie! - żachnął się w pew-
nym momencie inny zmarznięty kolega, 
przysłuchujący się naszej dyskusji – Przecież 
już od czasów Arystotelesa wiadomo, że naj-
lepszy jest złoty środek – błysnął erudycją. 

- No właśnie, tylko czymże jest złoty 
środek? - odparł, teraz już rozgrzany dysku-

sją autor konceptu aptekarzy i hurtowników. 
Tym, żeby stosować zawsze średnie dawki 
leków? Największą zarejestrowaną dawkę 
tolerowaną przez pacjenta? Czyli, że co…? 
Najwyraźniej sobie dworował.

Słysząc te słowa poczułem wiatr w żagle 
i zacząłem coś bredzić o farmakokinetyce, 
farmakodynamice i wysyceniu receptorów. 
Niestety na kolegach nie zrobiło to najmniej-
szego wrażenia. Mieli mnie za durnego teo-
retyka ze Stolicy i szybko zgasili mnie milcze-
niem. Atmosfera się ochłodziła. 

Pogodził nas ten czwarty – stary wy-
trawny psychiatra, który z niejednego pieca, 
w kraju i za granicą jadł chleb: 

- Dzieci - powiedział pieszczotliwie, choć 
wcale nie był zmarznięty - trzeba raz tak, raz 
siak, a innym razem jeszcze inaczej. Pogodze-
ni udaliśmy się w stronę ogniska.

Minęło kilka lat, niestrudzeni kontrole-
rzy Narodowego Funduszu, międzynarodo-
we standardy oraz inne zjawiska, na których 
opisanie będzie trzeba kiedyś znaleźć czas  
i miejsce, zatarły granice pomiędzy gru-
pą hurtowników i aptekarzy. Ale pod po-
wierzchnią pozostały style leczenia i myśle-
nia o leczeniu. Zaś słowa: „raz tak, raz siak,  
a innym razem jeszcze inaczej” przypomnia-
ły mi się, kiedy zasiadłem do pisania tekstu 
o stosowaniu leku, w którym potrzebne jest 
czasem podejście aptekarskie, czasami dusza 
hurtownika, a innym razem „złoty środek”.

Tekst, który Patrice Boyer opublikował w 
1986 roku Paryskich Annales médico-psycho-
logiques to pod pewnymi względami tekst 
dla aptekarzy i hurtowników kanoniczny. 

Boyer stawia w nim hipotezę „dwubie-
gunowości” w działaniu neuroleptyków –  
i przytacza wyniki badań, które dotyczyły 
nowej podówczas substancji – amisulprydu,  
z których wynikało, że lek w małych dawkach 
działa efektywnie na objawy, negatywne 
zaś w wysokich na objawy wytwórcze psy-
chozy. W sumie w latach 80-tych i 90-tych 
opublikowano chyba tuzin badań, z czego 
połowa była prowadzona metodą podwójnie 
ślepej próby, które potwierdzały korzystne 
działanie dawek 50-150mg wobec objawów 

negatywnych w schizofrenii. Przestrzegano 
jednak, że jest to efekt, który zanika przy 
wyższym dawkowaniu. Z drugiej strony, 
dawki 600-1200mg są skuteczne wobec 
urojeń i omamów, ale tutaj z kolei zdaniem 
francuskich autorów w przypadku stosowa-
nia niższych dawek, efekt maleje, zaś poniżej 
300mg trzeba się nawet liczyć ze sporadycz-
nym nasilaniem objawów psychozy. 

Ponad 30 lat temu wyjaśnienia dotyczą-
ce dwubiegunowego działania amisulprydu 
koncentrują się na powinowactwie do pre-
synaptycznych receptorów D2 i D3. Dopiero 
potem, kiedy dojdzie do odkrycia antagoni-
stycznego działania leku wobec receptorów 
5HT7, rzuci to nowe światło na mechanizm 
działania. Tymczasem nadchodzi era badań 
SPECT – w jednym z nich udaje się wykazać, 
że po podaniu dawki 100 mg amisulprydu 
dochodzi to zwiększenia przepływu krwi  
w płatach czołowych, zwłaszcza w obszarze 
grzbietowo bocznej kory przedczołowej.  
W innym badaniu z wykorzystaniem (123)I-
-IBZM SPECT porównano chorych leczonych 
niższymi (50-300mg/dz, średnio 229mg)  
i wyższymi dawkami leku (400-1200mg/dz, 
średnio 667mg). W tym badaniu wykazano, 
że stopień blokady postsynaptycznych re-
ceptorów dopaminowymi D2 faktycznie ko-
reluje z dawkami amisulprydu i poziomem 
leku w surowicy. Zaproponowano zresztą 
optymalny poziom amisulprydu w surowicy 
(pozwalający uniknąć objawów pozapirami-
dowych (poniżej 320 ng/ml) i pozwalający 
uniknąć braku odpowiedzi terapeutycznej  
w zakresie objawów pozytywnych – (powy-
żej 100 ng/ml).

Jak to zatem jest z amisulprydem w rze-
czywistości? Czy w stosowaniu leku przewa-
gę mają hurtownicy czy aptekarze? W bada-
niu przeprowadzonym w Holandii, wśród 811 
pacjentów hospitalizowanych psychiatrycz-
nie z powodu schizofrenii średnia stosowana 
dawka amisulprydu wynosiła 550mg/dz (za-
kres od 100-1600 mg). Więc w sumie dawka 
niewysoka – biorąc pod uwagę, że mówimy  
o chorych z zaostrzeniem psychozy. Dawki 
powyżej 800 mg/dz stosowano wśród 25,5%, 

Aptekarze i hurtownicy 
- tomasz Szafrański

receptory
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z kolei „dawki aptekarskie” otrzymywało 
17.9% (poniżej 399 mg/d), „złoty środek” re-
prezentowało 48.1% pacjentów ( 400- 799 
mg/d). Wyższe dawki otrzymywali chorzy le-
czeni bez zgody, z większym nasileniem ob-
jawów – i tutaj stosowanie wysokich dawek 
dawało lepsze wyniki. 

Ale nawet stosując wyższe dawki, nie 
powinniśmy zapominać o mądrościach, 
których możemy się nauczyć od aptekarza. 
Oto stosowanie wysokich dawek leku bywa 
czasem związane z wystąpieniem objawów 
pozapiramidowych. Badanie, w którym mo-
nitorowano poziomy leku pokazało, że taka 
sama dawka leku może u jednego pacjenta 
wywoływać objawy pozapiramidowe, zaś  
u innego nie. Oczywiście pomiar poziomu 
leku w surowicy pozwolił zagadkę rozwią-
zać – chorzy z objawami pozapiramidowymi 
mieli wyraźnie wyższe poziomy leku w suro-
wicy. I tutaj jest miejsce na strategię apteka-
rza. Możemy spróbować dostosować dawkę 
leku tak, aby bez utraty skuteczności popra-
wić tolerancję. A więc zamiast radykalnego 
obniżania dawkowania od razu o 200 mg, 
możemy spróbować – korzystając z podziel-
nych tabletek 50 miligramowych – precyzyj-
nego dostrojenia dawki.

W przypadku amisulprydu mamy jed-
nak jeszcze jedną sytuację, w której myślenie 
aptekarskie jest bezapelacyjnie górą. Mowa 
oczywiście o wykorzystaniu działania prze-
ciwdepresyjnego leku. Jest to wprawdzie 
stosowanie amisulprydu poza wskazania-
mi, ale udokumentowane w literaturze me-
dycznej i także z punktu widzenia ceny, jego 
możliwość stosowania nie jest ograniczona 
brakiem refundacji. Amisulpryd bywa wyko-
rzystywany jako potencjalizacja u chorych 
nieodpowiadających na leczenie przeciwde-
presyjne (aptekarskie dawki 50-100mg), nie-
dawno opisano zastosowanie w monoterapii 
depresji u chorych onkologicznych podlega-
jących chemioterapii (50mg/dz), najwięcej 
badań dotyczy jednak zastosowania małych 
dawek amisulprydu w dystymii. Pierwsze ba-
dania dotyczące zastosowania amisulprydu 
w dystymii to dopiero lata 90-te XX wieku. Pi-
szę „dopiero”, bowiem w tym czasie lek zaczął 
być wykorzystywany w praktyce do tego celu 
zwłaszcza we Francji, we Włoszech i Hisz-
panii. W literaturze natrafiamy na badania 
porównujące amisulpryd 50mg/dz z imipra-
miną 100mg/dz i amitryptyliną (25-75mg),  
z legendarną amineptyną (200mg/dz),  
z różnymi SSRI: fluoksetyną (20mg/dz), pa-
roksetyną (20mg/dz) i sertraliną (50-100mg/
dz). Wreszcie w 2006 r. wychodzi badanie  
z L-acetylokarnityną (500mg/dz). Autorzy 
najnowszego systematycznego przeglądu 
piśmiennictwa Cochrane (2010), który do-
tyczył stosowania leków przeciwpsycho-
tycznych II generacji w depresji i dystymii 
zakwalifikowali do niego w sumie 5 badań 
dotyczących zastosowania amisulprydu  
w dystymii (1313 pacjentów) i stwierdzili, 
że niskie dawki amisulprydu wywierają ko-

rzystne działanie. Najnowsza opublikowana 
w tym roku praca, w której oceniano sku-
teczność i akceptowalność różnych metod 
leczenia dystymii przynosi nam kilka strategii 
farmakologicznych, co do których udowod-
niono, że są w przypadku dystymii skutecz-
niejsze od placebo: (OR) ritanseryna (2.35), 
fluoksetyna (2.94), paroksetyna (3.79), ser-
tralina (4.47), imipramina (4.53), amisulpryd 
(5.63), acetylo-L-karnityna (5.67)  i moklobe-
mid (6.98) [wykres]. Bezpośrednie porówna-
nia między lekami wskazują, że moklobemid 
i amisulpryd są skuteczniejsze od fluoksety-
ny, zaś amisulpryd i sertralina mają mniejszy 
drop-out niż imipramina. 

No cóż, w tym przypadku nie może być 
wątpliwości – w depresji „rządzą” aptekarskie 
dawki amisulprydu. Ale jeśli chodzi o tak 
zwany całokształt, to – jak mówił stary wy-
trawny psychiatra – „trzeba raz tak, raz siak,  
a innym razem jeszcze inaczej”. 

- No właśnie, tylko skąd on wiedział, kie-
dy tak, a kiedy siak? I kim on był? No i przede 
wszystkim, czy w głębi serca był aptekarzem 
czy hurtownikiem? Jeśli chcecie się dowie-
dzieć - musicie zapytać go sami – ja już daw-
no go nie widziałem, ale słyszałem, że żyje  
i ma się dobrze, i niewykluczone, że pojawi 
się na jednej z konferencji, o których informa-
cje publikujemy w tym numerze Psychiatry… 

Stosowane leki

Skuteczność leczenia dystymii
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Zimowe szkoły odbywające 
się przez wiele lat w pałacyku 

w Mogilanach pod Krakowem 
obrosły legendą. W dniach  

14-17 stycznia 2014 roku  
miałam możliwość, aby z legen-

dą spotkać się po raz pierwszy 
twarzą w twarz, tym razem już 

w centrum Krakowa. 

Konferencję zorganizowano na styku 
psychiatrii i neurobiologii. Niemal połowa  
z 17 wykładów została wygłoszona przez kli-
nicystów, pozostałe przez farmakologów zaj-
mujących się badaniami przedklinicznymi. 
Po inspirującym humanistycznym wykładzie 
otwarcia prof. Bomby “Depresja a sztuka”, te-
maty zaczęły ześlizgiwać się w stronę coraz 
twardszej biologii. 

Wymagające intelektualnie wykłady 
były okazją, żeby usłyszeć “wreszcie coś no-
wego”. Okazuje się, że naukowcy pracują nad 
spełnieniem snów klinicystów: na przykład 
prof. Hauser opisała farmakogenomiczny 
projekt GENDEP, mający w zamyśle stworze-
nie testu genetycznego dopasowującego do 
każdego pacjenta skuteczny lek przeciwde-
presyjny. Prof. Rybakowski wspomniał o no-
wych lekach przeciwdepresyjnych wilazodo-
nie i wortioksetynie, zaś prof. Vetulani opisał 
kierunki, w jakich powinny dalej toczyć się 
badania nad depresją: substancji P, oksytocy-
ny, wazopresyny, neuropeptydu Y, tyreolibe-
ryny, melanoliberyny...

Jeśli chodzi o nowe ścieżki myślenia  
o etiologii depresji, prof. Śmiałowska wy-
głosiła interesujący wykład o roli gleju w tej 
chorobie. Komórki glejowe, zwłaszcza astro-
cyty, pełnią kluczową rolę w regulacji rów-
nowagi glutaminianergiczno/GABAergicznej 

(Glu/GABA) w synapsach. Ich rolę i znaczenie wyjaśnia glutaminergiczna teoria etiologii de-
presji. Pośmiertne analizy histologiczne i biochemiczne mózgów pacjentów depresyjnych 
wykazały obniżenie gęstości komórek glejowych, zwłaszcza astrocytów i deficyt ich funkcji  
w strukturach korowych i limbicznych, przede wszystkim w korze przedczołowej. Wysuwana 
jest hipoteza, że leki przeciwdepresyjne aktywują astrocyty w kierunku umożliwiającym na-
prawę uszkodzonej w depresji sieci nerwowej i interakcji astrocyt/neuron. Profesor Dziedzic-
ka-Wasylewska opowiadała natomiast o dimeryzacji receptorów - czyli łączeniu się ich w pary 
charakterystyczne dla danej jednostki chorobowej w obrębie jednego neuronu. Gdyby po-
twierdziło się znaczenie dimerów określonych receptorów w mechanizmie prowadzącym do 
powstania chorób afektywnych i mechanizmie działania leków przeciwdepresyjnych, to wtedy 
skierowanie terapii wybiórczo na te dimery mogłoby się przyczynić do zminimalizowania –  
a może wyeliminowania wielu niepożądanych efektów ubocznych. Dlatego badanie tych zja-
wisk ma ogromne znaczenie nie tylko poznawcze, ale i praktyczne.

Z punktu widzenia kliniki, bardzo ciekawy okazał się wykład prof. Nowaka dotyczący roli 
cynku i magnezu w depresji. Oba te pierwiastki są inhibitorami receptora NMDA. W modelach 
zwierzęcych wykazano, iż deficyt cynku działa pro-depresyjnie, natomiast jego suplementa-
cja przynosi poprawę w różnych modelach depresji u zwierząt. Deficyt magnezu prowadzi  
u zwierząt do zachowań pro-depresyjnych i pro-lękowych, natomiast w zwierzęcym modelu 
depresji również udowodniono przeciwdepresyjne działanie magnezu. W analizie preparatów 
mózgowia samobójców wykazano zmiany aktywności cynku i magnezu oraz obniżony poziom 
magnezu - ale nie cynku, w obrębie hipokampa. 

Co ważne, terapeutyczna rola cynku została opisana również w badaniach klinicznych, 
między innymi w randomizowanym badaniu z podwójnie ślepą próbą przeprowadzonym  
w ośrodku krakowskim, w którym okazało się, że suplementacja cynkiem wspomaga efekty 
leczenia lekami przeciwdepresyjnymi (imipramina) pacjentów w różnym wieku z objawami 
depresji jednobiegunowej bez objawów psychotycznych. 

Streszczenia wszystkich wykładów znajdują się na stronie Instytutu Farmakoterapii PAN - 
www.if-pan.krakow.pl/ifpan_ww/tl_files/instytut/info/streszcz14.pdf

Legendy o naukowych dyskusjach toczących się do późnych godzin nocnych w trakcie 
Szkół Zimowych okazały się prawdziwe. Temat rozkrawania szczurów przewijał się ponad cze-
koladową fontanną i stosami przystawek, czuło się niemal, jak szczurze wąsiki muskają taflę 
wina, a łapki odciskają się na pasztetach. Rzadko zdarza się widzieć tak podekscytowanych 
swoją pracą klinicystów - może to konieczność weryfikowania w “realu” planów uzdrowienia 
ludzkości skłania do większego cynizmu. Tym niemniej - Zimowa Szkoła PAN była zastrzykiem 
optymizmu i wiary w przyszłość psychiatrii. A poza tym w Krakowie panowała ładna pogoda 
i już po zakończeniu wykładów można było wprowadzić w życie część wiedzy z konferencji: 
podnieść sobie poziom BDNF podczas żwawego spaceru po Plantach. 

relacje
XXXI Szkoła Zimowa Instytutu  Farmakologii 
PAN -„Depresja i leki przeciwdepresyjne”
- Katarzyna Szaulińska
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Anna 
Pani Anna zgłosiła się do lekarza psychiatry z powodu objawów depresyjnych, które 

rozpoczęły się wkrótce po rozpadzie jej trwającego kilkanaście miesięcy związku. W trakcie 
pierwszych wizyt zwracała uwagę jej duża ekspresja emocji i wyraźna reaktywność nastroju, 
jednakże z drugiej strony obecność anhedonii, obniżonej samooceny, zaburzeń snu i zaburzeń 
koncentracji uwagi, które upośledzały jej funkcjonowanie nie budziły wątpliwości. Pani Anna 
jest osobą funkcjonująca w świecie mediów, więc na początku wydawało się, że z tym można 
wiązać jej ekspresyjność. Wywiad rodzinny wskazywał na możliwość występowania zaburzeń 
afektywnych u dalszych krewnych. Stan pani Anny poprawił się pod wpływem leczenia cita-
lopramem 20mg/dz, które to leczenie dobrze tolerowała. Po kilku miesiącach leczenia Anna 
zwróciła uwagę, że poprawa, którą odczuwa dotyczy nie tylko objawów, z powodu których 
zgłosiła się po pomoc. Opisywała, że „odkąd sięga pamięcią” przyzwyczaiła się do ciągłej sinu-
soidy swoich nastrojów - uważała to za „normalne” i przyjmowała, że „to dotyczy wszystkich”, 
więc nigdy nie szukała z tego powodu pomocy. Teraz jednak, z perspektywy, widzi, że jest dużo 
bardziej stabilna i dużo lepiej funkcjonuje, a owa sinusoida wyraźnie się unormowała. Dalsza 
obserwacja potwierdziła, że pacjentka pozostawała w wyrównanym nastroju, wyraźnie lepiej 
funkcjonowała, podjęła długoterminową psychoterapię.

Arek
Pan Arek to prężny pracownik dużej korporacji, który zgłosił się na wizytę w momencie, 

gdy nie otrzymał spodziewanej premii rocznej; przeżywał bardzo ten fakt, zwłaszcza, że jak 
podkreślał „wszyscy inni premię dostali”. Był zawiedziony, ale relacjonował też smutek, poczu-
cie winy, zmęczenie i rozdrażnienie. Opowiadał, że ostatnio pracował pod dużą presją, a w ta-
kich sytuacjach, w których dużo się dzieje, z jednej strony potrafi szybko działać i podejmować 
decyzje, z drugiej jednak jest drażliwy, wybuchowy i reaguje złością. To odbija się na relacjach 
ze współpracownikami i przypuszczał, że mogło zaważyć na jego premii. Pan Arek okresowo 
nadużywał alkoholu, ale bez cech uzależnienia. Opisywał siebie jak osobę bardzo energicz-
ną, lubiącą wyzwania, „ryzyko i adrenalinę”. Daleki kuzyn pana Arka popełnił prawdopodobnie 
samobójstwo, ale nie leczył się psychiatrycznie. W trakcie leczenia escitalopramem 10mg do-
szło stopniowo do poprawy wszystkich zgłaszanych przez pacjenta objawów. Po roku leczenia  
w czasie rozmowy na temat odstawienia leku pan Arek stwierdził, że chciałby przyjmować lek 
dalej, gdyż zauważył, że obecnie nie tylko nie ma stanów depresyjnych, ale jest też dużo bar-
dziej stabilny emocjonalnie. W analogicznych sytuacjach, w których przedtem występowała 
drażliwość i wybuchowość obecnie takie stany nie występują. Sam doszedł do wniosku, że jego 
szybkość działania wiązała się ze stanami napięcia i niepokoju – teraz, choć także musi działać 
pod presją jest w stanie działać spokojniej i w sumie bardziej skutecznie. 

Emil
W nowożytnej psychiatrii wiele rzeczy zaczyna się od Kraepelina, więc tak też możemy 

zacząć naszą dyskusję. Pod koniec XIX wieku Kraepelin sformułował koncepcję choroby mania-
kalno-depresyjnej (M-D) i przyjęło się utożsamiać tę koncepcję ze współczesną definicją choro-
by afektywnej dwubiegunowej CHAD. Jednakże robiąc tak jesteśmy w błędzie. Nassir Ghaemi 
opublikował niedawno pracę na temat spektrum dwubiegunowego, w której podkreśla, że 
istotą koncepcji M-D była NAWROTOWOŚĆ epizodów afektywnych i M-D oznaczała nawracają-
ce epizody manii LUB depresji. 

Tymczasem koncepcja CHAD, która została sformułowana w latach 70-tych XX wieku  
w Stanach Zjednoczonych i zapisana w DSM-III była wzorowana na propozycji innego niemiec-

Czy citalopram i escitalopram  
są normotymikami? - Anita Szafrańska, Tomasz Szafrański

praktyka

Od ponad dekady przyzwyczailiśmy 
się do myśli, że już nie tylko sole litu i leki 
przeciwpadaczkowe są normotymikami, 
ale że okazały się nimi również nowe leki 

przeciwpsychotyczne. Leki przeciwdepresyj-
ne pozostają na cenzurowanym, bo chociaż 
oficjalnie standardy leczenia zaburzeń afek-
tywnych dwubiegunowych dopuszczają ich 

ostrożne użycie, to zawsze w towarzystwie 
uznanego leku normotymicznego. Praktyka 
kliniczna stawia nas jednak czasami w sytu-

acjach, w których trudno zastosować proste, 
uświęcone tradycją podziały i reguły. Nieco 

prowokująco sformułowane w tytule pytanie 
to rezultat refleksji nad pewną grupą pacjen-
tów, którą przez kilka lat mogliśmy obserwo-

wać w praktyce klinicznej. Jacy to pacjenci? 
Zilustrujmy to dwoma przykładami. 
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kiego klasyka klasyfikacji – Karla Leonharda. Tutaj warunkiem rozpoznania CHAD jest obecność 
biegunowości, czyli innymi słowy obecność manii. O ile u Kraepelina możliwa była M-D bez 
manii, to już CHAD bez manii nie ma. 

Zatem CHAD to mania i depresja. 
Nieuzbrojonym okiem widać, że to co Kreaeplin nazywał chorobą maniakalno-depresyj-

ną to znacznie obszerniejsza jednostka, niż zdefiniowana w ICD czy DSM choroba afektywna 
dwubiegunowa. 

Hagop
Na reakcję nie trzeba było długo czekać – na początku lat osiemdziesiątych XX wieku Ha-

gop Akiskal stwierdza, że wielu pacjentów nie pasuje do obowiązującego wówczas podziału na 
jedno i dwubiegunową depresję. Chociażby pacjenci z epizodami depresji i hipomanii. Propo-
nuje dla nich określenie CHAD typ II. Kolejne jego propozycje idą dalej, obejmując kolejne cechy 
dwubiegunowości. Tak powstaje koncepcja spektrum choroby afektywnej dwubiegunowej.  
W Europie, równolegle do Akiskala, Athanasios Koukopoulos zwraca uwagę na częstą obecność 
stanów mieszanych i podkreśla, że mania i depresja zazwyczaj idą w parze, a mówiąc obrazo-
wo depresja jest tylko w gruncie rzeczy „popiołem pozostawionym przez płomień manii”. Dla 
Koukopoulosa określenie „mania” to także hipertymia lub cyklotymia, obecność pobudzenia 
psychoruchowego czy znacznego lęku. Faktycznie przy takim podejściu „czyste depresje” stają 
się w gruncie rzeczy rzadkim zjawiskiem. Patrząc z historycznego punktu widzenia koncepcja 
spektrum CHAD jest niczym innym tylko próbą powrotu do szerokiej kategorii diagnostycznej 
choroby maniakalno-depresyjnej zaproponowanej przez Kraepelina. 

Nassir
Mijają kolejne lata i w XXI wieku koncepcja spektrum CHAD zyskuje coraz większą ak-

ceptację. Może się wydawać, że powszechną – jednakże publikacja DSM-5 każe ten pogląd 
radykalnie zrewidować, bo żadnego kroku w kierunku włączenia koncepcji spektrum CHAD 
tam nie ma. Anna i Arek, opisani przez nas, to pacjenci, których można zaliczyć do spektrum 
CHAD. Wcale nie dlatego, że jesteśmy zwolennikami dostrzegania cech dwubiegunowości we 
wszystkim. Nie był dla nas zatem wystarczający sam fakt, że oboje uzyskali wysokie wyniki 
w Kwestionariuszu Zaburzeń Nastroju Hirsfelda – wiemy, że może on prowadzić do fałszywie 
dodatnich rozpoznań. Za spektrum przemawiał przebieg i charakter zaburzeń (cyklotymia  
i depresja u pani Anny, hipertymia i depresja u pana Arka), ich wczesny początek i w pewnym 
stopniu obciążenie rodzinne. Oczywiście, że sprawa stwierdzenia spektrum CHAD nie zawsze 
jest jasna. Albo wydaje się jasna tylko na pierwszy rzut oka. Dobry przykład do osobowość 
borderline – kolejny stan, który niedawno padł „łupem” spektrum CHAD. Nie mogło być inaczej 
skoro cechami tej osobowości są labilność nastroju i impulsywność. Ale czy słusznie ? Nassir 
Ghaemi przekonuje, że to akurat urąga zdrowemu rozsądkowi. Istotą CHAD i spektrum CHAD 
nie jest bowiem labilność nastroju. Jeśli już, to mamy raczej do czynienia z aktywacją psycho-
motoryczną, zwiększoną aktywnością dotycząca myślenia, przeżywania i manifestującą się  
w zachowaniu. Tymczasem osobowość z pogranicza według Nassira Ghaemi to po prostu 
współczesna wersja histerii. Stan, w którym wiodące są objawy dysocjacji i niemal zawsze 
obecny jest wywiad dotyczący seksualnego wykorzystania lub innych traumatycznych przeżyć 
w dzieciństwie, historia powtarzających się samookaleczeń, ale już niekoniecznie wywiad do-
tyczący rodzinnego obciążenia CHAD. 

Naszym zdaniem spektrum CHAD bywa także nadrozpoznawane u osób, które nie mają 
osobowości chwiejnej emocjonalnie, ale przejawiają cechy impulsywności czy labilności na-
stroju.

Paradoks
Powracamy jednak do pacjentów z faktycznym spektrum CHAD, takich jak pani Anna  

i pan Arek. Paradoks w ich przypadku polega na tym, że zaburzenia nastroju uległy wyraźnej 
poprawie w trakcie monoterapii selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny 
– citalopramem i escitalopramem. Dlaczego paradoks? To oczywiste – przecież chorzy ze spek-

trum CHAD mają w ogóle gorzej odpowiadać 
na leczenie przeciwdepresyjne, mają być bar-
dziej wrażliwi na zmianę fazy pod wpływem 
leczenia przeciwdepresyjnego i na pogorsze-
nie przebiegu, w tym indukcję szybkiej zmia-
ny faz. Leki z grupy SSRI, stosowane w stan-
dardowych dawkach mają wprawdzie „mniej 
szkodzić” niż leki o podwójnym mechanizmie 
działania czy leki trójcykliczne, ale przypadki 
manii indukowanej citalopramem czy escita-
lopramem oczywiście zdarzają się w praktyce 
klinicznej i są opisywane w literaturze.  

Gordon
Pora zatem wytłumaczyć, dlaczego zaj-

mujemy się tym tematem. Absolutnie nie jest 
naszym celem mieszanie czytelnikom w gło-
wach, czy też kwestionowanie istniejących 
wytycznych dotyczących leczenia CHAD. Jed-
nakże nasze obserwacje nie są przecież od-
osobnione. W 2006 roku w Journal of Affeciti-
ve Disorder ukazała się na razie jedyna praca, 
w której Gordon Parker i współpracownicy  
z Instytutu Czarnego Psa w Sydney w Australii 
(nie śmiejcie się – taki Instytut naprawdę ist-
nieje i to całkiem poważna instytucja www.
blackdoginstitute.org.au)

przeprowadzili randomizowane, kontrolo-
wane placebo, trwające 9 miesięcy  badanie 
cross-over, mające na celu ocenę normoty-
micznego działania escitalopramu u chorych 
z CHAD typu II. Zdaniem autorów, ich wyniki, 
nawet biorąc pod uwagę różne ograniczenia 
badania w tym małą liczebność grupy (n=10), 
mogą przemawiać za potencjalnym korzyst-
nym wpływem monoterapii lekiem z grupy 
SSRI nie tylko na objawy depresyjne, ale rów-
nież na zmniejszenie objawów hipomanii. 
Autorzy uważają, że nie można wykluczyć ist-
nienia grupy pacjentów ze spektrum CHAD, 
która odniesie większe korzyści z monotera-
pii lekiem SSRI niż jednym z uznanych leków 
normotymicznych. Ostatnio Amsterdam  
i wsp. nie stwierdzili różnic porównujac mo-
noterapię litem (n=28), fluoksetyną (n=27) 
i placebo (n =26) w grupie chorych z CHAD 
typu II - pod względem ryzyka wystąpienia 
depresji lub hipomanii w trakcie 50 tygodni 
obserwacji...
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Raport Międzynarodowego Towarzystwa Zaburzeń Dwubieguno-
wych (ISBD) dotyczący stosowania leków przeciwdepresyjnych  
w CHAD.
Raport został opracowany metodą delfijską przez 65 ekspertów z największą liczbą 
cytowań w zakresie CHAD. Jest próbą odpowiedzi na pytania: czy w ogóle stosować leki 
przeciwdepresyjne (LPD) w CHAD? Jeśli stosować to u kogo, kiedy, i jak?

Oto kilka najważniejszych wniosków z raportu. 

www.isbd.org/task-forces/past-task-forces

Dotykamy tutaj bardzo poważnego pro-
blemu związanego z faktem, że chociaż ist-
nienie spektrum CHAD jest szeroko opisywa-
ne i diagnozowane w praktyce klinicznej, to 
niestety dużo gorzej wygląda kwestia badań 
nad skutecznością leczenia w tej grupie cho-
rych. Wielu klinicystów ma wątpliwości doty-
czące leczenia spektrum CHAD. Uważają oni, 
że nie można w automatyczny sposób eks-
trapolować postępowania, którego skutecz-
ność została udowodniona tylko dla chorych  
z CHAD typu I. W trakcie terapii naszych pa-
cjentów rozważaliśmy w pewnym momencie 
wprowadzenie leczenia normotymicznego, 
ale nie zdecydowaliśmy się na to, tylko na 
dalszą obserwację. Mieliśmy wątpliwości czy 
potencjalne korzyści, które takie leczenie 
mogłoby przynieść, przewyższałyby ryzyko. 
W przypadku pani Anny braliśmy pod uwagę 
fakt, że jest młodą aktywną kobietą myślącą 
o posiadaniu dzieci, z kolei pan Arek prowa-
dzi intensywny tryb życia, wiele czasu spędza 
jeżdżąc samochodem, a w wolnym czasie 
uprawia ekstremalne sporty. 

Na pytanie postawione w tytule - czy 
escitalopram i citalopram są lekami normoty-
micznymi - nie potrafimy odpowiedzieć, ale 
zwracamy uwagę na istnienie obserwacji kli-
nicznych wskazujących na to, że monotera-
pia tymi lekami może dawać korzystny efekt 
w odniesieniu do różnych biegunów nastroju 
i znacząco poprawia funkcjonowanie i jakość 
życia pewnej podgrupy chorych zaliczanych 
do spektrum CHAD. Najważniejsze jest dla 
nas jednak zwrócenie uwagi na fakt, że ocena 
skuteczności i bezpieczeństwa leczenia cho-
rych zaliczanych do spektrum CHAD stanowi 
ważny obszar, wymagający dużo większej 
uwagi i pogłębienia naszej wiedzy.
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W leczeniu ostrego epizodu depresyjnego w CHAD I i II można zastosować LPD wraz 
z lekami normotymicznymi jeżeli mamy wywiad dotyczący uprzedniej dobrej od-
powiedzi na zastosowanie LPD. Jednakże w przypadku współwystępowania z ob-
jawami depresyjnymi dwóch lub więcej objawów manii lub hipomanii, obecności 
pobudzenia psychoruchowego lub szybkiej zmiany faz, należy unikać stosowania 
LPD. Nie rekomenduje się stosowania LPD jeżeli w wywiadzie u pacjenta nastąpiła 
zmiana fazy po LPD. 

W leczeniu podtrzymującym stosowanie LPD można rozważyć jeżeli wywiad wska-
zuje, że u chorego po odstawieniu LPD następował nawrót depresji. 

W odpowiedzi na pytanie o dopuszczalność monoterapii LPD w CHAD eksperci 
ISBD uważają, że należy unikać monoterapii LPD w CHAD typu I. Należy również 
unikać stosowania LPD w CHAD typu II jeżeli objawom depresyjnym towarzyszą 
dwa lub więcej objawów hipomanii. 

Należy unikać stosowania LPD jeżeli w wywiadzie stwierdzono obecność ma-
nii lub stanów mieszanych po leczeniu LPD jak również u osób z dużą niestabil-
nością nastroju (dużą liczbą epizodów) lub szybką zmianą faz. LPD nie należy 
stosować w stanach mieszanych (zarówno maniakalnych i depresyjnych), zaś  
w przypadku aktualnego wystąpienia epizodu mieszanego należy LPD odstawić.

W odpowiedzi na pytanie jakie leki przeciwdepresyjne stosować eksperci stwier-
dzili, że powinno się preferować leki z innych klas niż leki trójpierscieniowe (jak 
klomipramina, imipramina) czy inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny  
i serotoniny (jak wenlafaksyna). Za bezpieczniejsze w CHAD uznaje się SSRI i bu-
propion. 

Eksperci ustosunkowywali się również do propozycji rekomendacji mówiącej o tym, 
że nie powinno się stosować leków przeciwdepresyjnych w przypadku pierwszego 
epizodu depresyjnego jeżeli u chorego obecne są cechy „ukrytej dwubiegunowości ” 
(„latent bipolarity”) – za takim stwierdzeniem opowiedziała się nieco ponad połowa 
ekspertów (54%). Z kolei „zakaz” stosowania LPD w CHAD typu II zyskał przychyl-
ność 43%. Status „rekomendacji” zyskiwały jednak jedynie takie stwierdzenia, które 
zyskały poparcie ponad 80% panelistów.
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Schizofrenia stanowi wciąż jedno  
z największych wyzwań klinicznych dla psy-
chiatrów. Choroba wywiera olbrzymi wpływ 
jednostkowy, społeczny i ekonomiczny. Jed-

nym z podstawowych problemów, z jakim  
w codziennej praktyce styka się każdy psy-

chiatra zajmujący się leczeniem schizofrenii 
jest duża nawrotowość tej choroby. Już 
Bleuler zauważył, że pojedynczy epizod 

psychozy występuje jedynie u 10% chorych. 
Duży odsetek nawrotowości nie wynika wy-
łączenie z naturalnego przebiegu schizofre-
nii. Ważną przyczyną jest nieprzestrzeganie 

zaleceń wśród pacjentów chorych na schi-
zofrenię - ocenia się, że może to dotyczyć 

nawet 80% osób [1].
Obok psychoedukacji, stosowania pro-

stych schematów leczenia oraz systema-
tycznego monitorowania pacjentów, jedną 
z dostępnych opcji poprawy stosowania się 
do zaleceń jest korzystanie z leków prze-
ciwpsychotycznych w postaci wstrzyknięć  
o przedłużonym uwalnianiu (potocznie okre-
ślanych jako „depot”). Obok kilku klasycznych 
leków przeciwpsychotycznych, dysponu-
jemy obecnie czterema atypowymi lekami 
przeciwpsychotycznymi w takiej postaci: ari-
pirazolem (preparat Abilify Maintena), olan-
zapiną (preparat Zypadhera), paliperidonem 
(preparat Xeplion) oraz risperidonem (pre-
parat Rispolept Consta). W Polsce obecnie 
refundowane są dwa z nich Zypadhera i Ri-
spolept Consta. Celem niniejszej pracy jest 
przedstawienie praktycznych uwag doty-
czących stosowania embonianu olanzapiny 
- preparatu Zypadhera.

U kogo można zastosować preparat 
Zypadhera?

Zarejestrowanym wskazaniem prepa-
ratu Zypadhera jest leczenie podtrzymujące 
dorosłych pacjentów ze schizofrenią, u któ-
rych uzyskano odpowiednią stabilizację pod-

czas leczenia olanzapiną w postaci doustnej. 
Z kolei zakres wskazań objętych refunda-
cją to schizofrenia u dorosłych pacjentów,  
u których uzyskano odpowiednią stabilizację 
podczas leczenia olanzapiną w postaci do-
ustnej, w przypadku nawrotu objawów psy-
chotycznych w wyniku udokumentowanego, 
uporczywego braku współpracy chorego.

Należy zatem pamiętać, że przed włą-
czeniem preparatu Zypadhera wskazane 
jest wykazanie skuteczności olanzapiny  
w postaci doustnej. Ponadto, lek nie jest re-
fundowany u pacjentów z chorobą afektyw-
ną dwubiegunową ani zaburzeniami psycho-
tycznymi innymi niż schizofrenia. Wreszcie, 
warunkiem zasadności refundacji leczenia 
jest konieczność wykazania uporczywego 
braku współpracy chorego, tj. długotrwałe-
go (≥4 tygodnie) i utrzymującego się mimo 
próby zmiany postępowania chorego - co 
najmniej jednego z poniższych: 

1) niestosowanie się chorego do zale-
ceń lekarza w przedmiocie przyjmowa-
nia leku w zaleconej dawce i w zalecony 
sposób; przez zalecenia lekarza rozumie 
się poinformowanie chorego o koniecz-
ności i sposobie leczenia (czyli wyboru 
leku, jego dawkowania i formy podawa-
nia leku), 
2) stosowanie leków i ich dawek nie-
zgodnie z zaleceniem lekarza, 
3) dokonywanie przerw w przyjmowa-
niu leków, które nie są zalecone przez 
lekarza ani uzasadnione medycznie, 
4) niezgłaszanie się na kolejne wizyty 
do lekarza w sytuacji, gdy powoduje to 
niezalecane zmiany w przyjmowaniu 
leków. 

Na stronie Polskiego Towarzystwa Psy-
chiatrycznego dostępny jest “Kwestionariusz 
oceny współpracy pacjenta”, rekomendowa-

Zastosowanie w praktyce klinicznej  
olanzapiny w postaci wstrzykiwań  
o przedłużonym uwalnianiu - Adam Wysokiński

praktyka

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

ny jako uzupełnienie dokumentacji medycz-
nej pacjentów leczonych preparatami Zypa-
dhera oraz Rispolept Consta. 
www.psychiatria.org.pl/aktualnosci,tekst,74

Dlaczego warto stosować preparat Zy-
padhera?

Z szeregu meta-analiz skuteczności 
leków przeciwpsychotycznych w leczeniu 
schizofrenii wynika, że olanzapina jest jed-
nym z najskuteczniejszych leków przeciw-
psychotycznych. Z kolei analiza badań po-
równujących długoterminową skuteczność 
leków przeciwpsychotycznych w warunkach 
naturalistycznych dowodzi, że leki w posta-
ci wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu 
zapewniają większą skuteczność kliniczną 
(mierzoną na przykład długością czasu do 
kolejnej hospitalizacji). Podstawowym za-
tem argumentem przemawiającym za sto-
sowaniem preparatu Zypadhera jest jego 
skuteczność kliniczna, szczególnie widoczna 
w grupie pacjentów o niskim poziomie sto-
sowania się do zaleceń. Skuteczność prepa-
ratu Zypadhera wykazano w leczeniu ostrej 
psychozy schizofrenicznej [2] jak też w le-
czeniu podtrzymującym [3]. W obu przypad-
kach skuteczność leku jest nie mniejsza niż 
w przypadku olanzapiny w postaci doustnej 
(pod warunkiem, że pacjent przyjmuje lek 
doustny zgodnie z zaleceniami), zaś jego to-
lerancja - za wyjątkiem działań ubocznych w 
miejscu wstrzyknięcia - jest porównywalna 
z formą doustną. Nie stwierdzono, aby oby-
dwie postacie olanzapiny różniły się między 
sobą bezpieczeństwem w zakresie zmian 
parametrów metabolicznych (masa ciała, 
stężenie glukozy na czczo, profil lipidowy) 
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wystąpienia zespołu poiniekcyjnego - moż-
liwość założenia drogi dożylnej, rozpoczęcia 
płynoterapii oraz uzyskanie pomocy aneste-
zjologa lub internisty.

Podsumowanie
Doświadczenia z naszej Kliniki pokazują,  
że kwestie związane z podawaniem wstrzyk-
nięć oraz konieczności trzygodzinnej obser-
wacji pacjenta są czysto techniczne i moż-
liwe do rozwiązania praktycznie w każdej 
placówce zdrowia. Wymaga to jedynie pod-
jęcia niewielkiego wysiłku organizacyjnego, 
głównie w formie przeszkolenia personelu, 
zapewnienia miejsca w poczekalni dla pa-
cjenta oraz ustalenie postępowania w razie 
wystąpienia zespołu poiniekcyjnego. W za-
mian otrzymujemy możliwość stosowania 
skutecznego leku przeciwpsychotycznego, 
elastyczne dawkowanie raz na 2 lub 4 tygo-
dnie i łatwy schemat leczenia (brak koniecz-
ności suplementacjii preparatem doustnym). 
Przeciwdziałając niestosowaniu się do za-
leceń redukujemy koszty leczenia. Ponadto  
u pacjentów z podwyższonym ryzykiem sa-
mobójstwa leczenie olanzapiną o przedłużo-
nym działaniu ogranicza ryzyko umyślnego 
lub nieumyślnego przedawkowania leku. 

W naszej Klinice u chorych leczonych 
Zypadherą stosujemy karty, na których pa-
cjenci otrzymują podpis pielęgniarki po 
podaniu kolejnego wstrzyknięcia. Karty te 
pacjenci przynoszą na wizyty - dzięki temu 
możliwa jest natychmiastowa identyfika-
cja pacjentów, którzy nie przyjęli zastrzyku.  
Z naszych obserwacji wynika, że już sam fakt 
możliwości zweryfikowania stosowania się 
do zaleceń korzystnie wpływa na systema-
tyczne przyjmowanie leków. Wreszcie ulga, 
jakiej doznaje rodzina pacjenta w kontekście 
kontroli współpracy, jest często bezcenna.  
To wszystko sprawia, że leki przeciwpsycho-
tyczne w postaci wstrzykiwań o przedłużo-
nym uwalnianiu są niezwykle wartościową 
opcją terapeutyczną.
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[4]. Ogólne przeciwwskazania do stosowa-
nia preparatu Zypadhera są takie same jak 
w przypadku olanzapiny w postaci doustnej.
Preparat Zypadhera jest łatwy w dawkowa-
niu. Producent leku udostępnia (w Charakte-
rystyce Produktu Leczniczego) prosty sche-
mat zamiany dawki doustnej olanzapiny na 
preparat Zypadhera (Tabela 1). 

Schemat ten obejmuje dawkę początkową, 
utrzymywaną w razie dobrej odpowiedzi 
klinicznej przez okres co najmniej 2 mie-
sięcy oraz zalecane dawkowanie w okresie 
leczenia podtrzymującego. Ze względu na 
postać farmaceutyczną leku nie ma koniecz-
ności kontynuowania podawania olanzapiny 
w postaci doustnej po podaniu pierwszego 
wstrzyknięcia preparatu Zypadhera. W przy-
padku stosowania wyższych dawek olanza-
piny - to jest więcej niż 10 mg/dobę - może 
zachodzić konieczność stopniowego odsta-
wiania preparatu doustnego (w naszej Klini-
ce odstawiamy preparat doustny w ciągu kil-
ku dni). Jest to istotna różnica w porównaniu 
z preparatem Rispolept Consta, w przypadku 
którego konieczne jest utrzymanie dawki 
doustnej przez okres 3 tygodni, a następnie 
stopniowe jej redukowanie. U niektórych pa-
cjentów istnieje czasem potrzeba utrzymania 
dawki doustnej, np. w przypadku uporczy-
wych zaburzeń snu albo lęku. Możliwe jest 
łączenie preparatu Zypadhera z postacią do-
ustną, należy przy tym pamiętać, aby łączna 
dawka dobowa obu postaci olanzapiny nie 
przekraczała 20 mg. Kolejną cechą różniącą 
preparaty Zypadhera i Rispolept Consta jest 
odstęp pomiędzy kolejnymi iniekcjami, któ-
ry w przypadku olanzapiny może wynosić 2 
lub 4 tygodnie, zaś w przypadku risperidonu 
zawsze powinien wynosić 2 tygodnie. Prepa-
rat Zypadhera podaje się jedynie w mięsień 
pośladkowy, z kolei Rispolept Consta, można 
podawać również w mięsień naramienny.

Część pacjentów (ale jak się okazuje 
również lekarzy psychiatrów) odczuwa nie-
chęć do stosowania leków przeciwpsycho-
tycznych o przedłużonym uwalnianiu. Często 
wspólnym w obu tych grupach argumentem 

jest obawa przed utratą autonomii w pro-
cesie leczenia. Jest to argument o tyle nie-
zasadny, że leki w tej postaci lepiej chronią 
przed nawrotem psychozy (poprzez zwięk-
szenie odsetka pacjentów stosujących się do 
zaleceń), zaś to sam nawrót ostrej psychozy 
bardzo często powoduje redukcję lub wręcz 
zniesienie autonomii pacjenta. Większa sta-
bilność stężenia leku może wiązać się z lep-
szym profilem bezpieczeństwa. Wreszcie, 
możliwość kontrolowania stosowania się do 
zaleceń jest często cennym źródłem wsparcia 
dla opiekunów osób chorych.

Leczenie preparatem Zypadhera w wa-
runkach ambulatoryjnych
Każdorazowo po podaniu wstrzyknięcia 
preparatu Zypadhera konieczne jest ob-
serwowanie pacjenta przez okres 3 godzin. 
Konieczność ta wynika z faktu, że w rzadkich 
przypadkach (~0.07% wstrzyknięć i ~1.4% 
pacjentów) może się rozwinąć tzw. zespół 
poiniekcyjny, którego wystąpienie związa-
ne jest z szybkim wzrostem poziomu olan-
zapiny w surowicy. Po upływie 3 godzin od 
wstrzyknięcia zespół ten występuje bardzo 
rzadko (<1 na 10 tysięcy wstrzyknięć). Na-
silenie objawów zespołu poinfekcyjnego 
wykazuje znaczne różnice indywidualne  
i obejmuje głównie objawy nadmiernej seda-
cji, stany splątania, dezorientacji, objawy po-
zapiramidowe oraz wahania ciśnienia. Należy 
pamiętać, że są to objawy przedawkowania 
olanzapiny, a nie działania uboczne embo-
nianu olanzapiny. Objawy utrzymują się od 
1,5 do 72 godzin i jak dotąd nie wiązały się  
z zagrożeniem życia pacjentów. Postępo-
wanie w zespole poiniekcyjnym obejmuje 
leczenie objawowe i podtrzymujące (pamię-
tając, że w przypadku hipotonii nie należy 
stosować adrenaliny, dopaminy ani innych 
środków sympatykomimetycznych wyka-
zujących aktywność β-agonistyczną, ponie-
waż mogą spowodować dalsze obniżenie 
ciśnienia tętniczego). Zgodnie z zaleceniami 
konsultanta krajowego w dziedzinie psychia-
trii wystąpienie tego zespołu nie jest prze-
ciwwskazaniem do kontynuowania leczenia 
olanzapiną o przedłużonym działaniu.
W praktyce podawanie iniekcji preparatu 
Zypadhera w warunkach ambulatoryjnych 
powinno odbywać się w ośrodkach dys-
ponujących przeszkolonym personelem 
medycznym. Producent leku - firma Eli Lilly 
- oferuje możliwość przeprowadzenia takich 
szkoleń. W tym celu należy skontaktować 
się z działem informacji medycznej firmy lub 
jej przedstawicielem medycznym. Tworząc 
ambulatoryjny punkt podawania preparatu 
Zypadhera warto zatroszczyć się o zapla-
nowanie algorytmu postępowania w razie 

Tabela 1. Zalecany schemat dawkowania olanzapiny 
                   w postaci doustnej i preparatu Zypadhera

Dawka 
olanzapiny 
w postaci 
doustnej

Dawka 
początkowa 
preparatu 
Zypadhera

Dawka p
odtrzymująca 
preparatu 
Zypadhera

20 mg/dobę

15 mg/dobę

10 mg/dobę
210 mg co 2 tygodnie

lub
405 mg co 4 tygodnie

300 mg co 2 tygodnie

300 mg co 2 tygodnie 300 mg co 2 tygodnie

150 mg co 2 tygodnie
lub

300 mg co 4 tygodnie

210 mg co 2 tygodnie
lub

405 mg co 4 tygodnie
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Przy wyborze leku każdorazowo należy 
ocenić wpływ choroby podstawowej na po-
tencjalne zmiany farmakokinetyki i farmako-
dynamiki danego leku, możliwe interakcje 
ze stosowanym leczeniem, potencjalne za-
grożenia związane z wystąpieniem działań 
niepożądanych 

Benzodiazepiny [BDZ] uchodzą gene-
ralnie za leki stosunkowo bezpieczne u cho-
rych somatycznie. Trzeba jednak pamiętać, 

że owo „generalnie” nie oznacza, że zawsze,  
i zwracać uwagę na różne pułapki, które 
mogą się wiązać ze stosowaniem benzodia-
zepin u chorych somatycznie. 

Benzodiazepiny nie są lekami przezna-
czonymi do długotrwałego stosowania i nie 
mogą zastąpić leków przeciwdepresyjnych  
w terapii depresji i zaburzeń lękowych. Jed-
nak używane zgodnie ze wskazaniami, są 
lekami, które działają szybko i skutecznie, 

Stosowanie 
benzodiazepin 

u chorych  
somatycznie

- Tomasz Szafrański 

Psychofarmakologia osób  
z zaburzeniami somatycznymi 
stanowi szczególne wyzwanie 

dla lekarza. Niezależnie od 
tego, czy zajmujemy się psy-

chiatrią konsultacyjną,  
czy pracujemy głównie w psy-

chiatrycznym ambulatorium, 
spotykamy pacjentów, którzy 

mają różne choroby somatycz-
ne. Nic w tym dziwnego skoro 
objawy psychiatryczne bardzo 

często towarzyszą chorobom 
somatycznym. Może ich do-

świadczać co trzeci chory leczo-
ny ambulatoryjnie i nawet  

co drugi chory leczony w szpi-
talu. Wśród objawów dominują 

oczywiście objawy lękowe  
i depresyjne. Niestety nierzad-

ko pozostają nierozpoznane. 
U chorego somatycznie, poza 

postawieniem trafnego rozpo-
znania, lekarz musi w bardzo 

staranny sposób zastanowić się 
nad doborem odpowiedniego 

postępowania. 

praktyka
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i mogą nieść wymierną ulgę chorym z róż-
nymi problemami somatycznymi, którym 
towarzyszą niepokój, lęk czy bezsenność. 
Dlatego też, nie powinno się „na siłę” unikać 
ich stosowania, jeżeli jest ono medycznie 
uzasadnione.
W tabeli przestawiamy główne drogi meta-
bolizmu i czasy półtrwania benzodiazepin 
dostępnych w Polsce. 

U większości osób z chorobami soma-
tycznymi nie zaleca się wyboru leków o bar-
dzo długim czasie półtrwania i takich, które 
mają aktywne metabolity. Dodatkowo nale-
ży każdorazowo uwzględnić znaczące inte-
rakcje. Wiele benzodiazepin podlega meta-
bolizmowi I fazy w wątrobie. Są one głównie 
substratami izoenzymów CYP 3A4 – między 
innymi alprazolam, bromazepam, klonaze-
pam, diazepam, midazolam, i zwykle mają 
aktywne metabolity. Kilka z benzodiazepin 
podlega głównie metabolizmowi II fazy (wą-
troba, jelita, nerki). Są one substratami UGT 
(UDP-glukuronylotransferazy) – czyli podle-
gają sprzęganiu z kwasem glukuronowym. 
Należą do nich: lorazepam, oksazepam, te-
mazepam [L-O-T]. Ich nieaktywne metabolity 
są wydalane z moczem i stolcem.

Choroby wątroby
Podany powyżej podział jest bardzo 

istotny, gdyż zarówno ostre jak i przewlekłe 
choroby wątroby mogą wpływać na meta-
bolizm z udziałem enzymów CYP, ale zwykle 
nie upośledzają procesów glukuronidacji! 
Na metabolizm benzodiazepin może rów-
nież wpływać spadek perfuzji w wątrobie 
(spowodowany przez niewydolność krąże-
nia, marskość wątroby, niewydolność nerek, 
czy przewlekłe choroby płuc). To odbija się 
na metabolizmie wielu substratów, w tym: 
alprazolamu, klonazepamu, klorazepatu, 
diazepamu, nitrazepamu, midazolamu. Stę-
żenie alprazolamu może wzrosnąć o 50% 
lub więcej. Generalnie, leków tych należy  
w przypadku chorób wątroby unikać. Trzeba 
również pamiętać, że takie leki, jak często 
stosowany przez psychiatrów kwas walpro-
inowy, czy dostępna w aptece bez recepty 
ranitydyna, także mogą hamować metabo-
lizm CYP 3A4. 

Jeśli chodzi o UGT, to lekami, które mogą 
ją indukować są na przykład karbamazepina, 
fenytoina, rifampicyna czy estrogeny. Jed-
nakże, generalnie rzecz biorąc, w większości 
sytuacji klinicznych leki metabolizowane 
drogą UGT nie wymagają zmiany dawkowa-
nia i są preferowane w chorobach wątroby.

Choroby nerek 
W chorobach nerek większość benzo-

diazepin nie wymaga dostosowywania daw-
ki (jedynie w przypadku chlorpdiazepoksydu 
rekomenduje się zmniejszenie dawki o 50%). 
Trzeba jednak pamiętać, że niewydolność 
nerek pociąga zwykle za sobą spowolnie-
nie metabolizmu wątrobowego, co opisano 
wyżej. Ponadto zauważono, że stosowanie 
benzodiazepin u chorych dializowanych było 
związane z 15% wzrostem śmiertelności.  
Z jednej strony wiązano to z współchorobo-
wością i obciążeniem POCHP, z drugiej zaś 
strony, z niewłaściwym leczeniem depresji, 
to znaczy stosowaniem u takich chorych wy-
łącznie benzodiazepin, a nie stosowaniem 
leków przeciwdepresyjnych .

Choroby serca 
W przypadku chorób serca za najbez-

pieczniejsze spośród benzodiazepin ucho-
dzą lorazepam, oksazepam, temazepam, 
ponownie dlatego, że ich metabolizm nie 
będzie zmieniony w przypadku niewydolno-
ści krążenia. Co do innych BDZ, to powinno 
się je stosować ostrożnie i w niskich dawkach  
z uwagi na ryzyko kumulacji. Pacjenci z miaż-
dżycą wymagają zachowania szczególnej 
ostrożności, gdyż występowanie zmian mi-
kronaczyniowych w mózgu może prowadzić 
do pojawienia się zaburzeń świadomości 
lub wyraźnego pogorszenia funkcji poznaw-
czych w czasie stosowania BDZ. Benzodia-
zepiny nie wpływają na pracę serca lub ci-
śnienie tętnicze krwi, jednakże zmniejszenie 
nasilenia lęku może prowadzić u części cho-
rych do spadku tachykardii i zmniejszenia 
obciążenia mięśnia sercowego. Spośród le-
ków kardiologicznych diltiazem, amiodaron 
oraz koniwaptan (antagonista wazopresyny) 
są inhibitorami CYP 3A4 i mogą powodować 
wzrost stężenia BDZ w surowicy. 

Choroby układu oddechowego
Chorzy z tendencją do hipoksji wyma-

gają szczególnie wnikliwej oceny odnośnie 
stosowania leków z grupy BDZ, mogą one 
bowiem prowadzić do osłabienia reakcji na 
hipoksję, a u pacjentów z małą rezerwą od-
dechową nawet do niewydolności oddecho-
wej.

Ciężkie zapalenie oskrzeli, restrykcyjne 
choroby płuc i bezdech senny definiują gru-
py najbardziej wrażliwych chorych. BDZ nie 
są jednak przeciwwskazane w POCHP i w ast-
mie. Tutaj efekt anksjolityczny może w efek-
cie poprawić parametry oddechowe. Ogól-
ne zalecenia w przypadku stosowania BDZ  
u osób z chorobami płuc, to stosowanie ni-

skich dawek krótko działających benzodia-
zepin – tak, aby w przypadku wystąpienia 
działań niepożądanych, szybko można się 
było z ich stosowania wycofać. Najczęściej 
rekomendowanym lekiem jest lorazepam.

Choroby onkologiczne
W wielu sytuacjach towarzyszących roz-

poznaniu, stosowaniu radykalnych metod le-
czenia i innych sytuacjach związanych z cho-
robami onkologicznymi u chorych dochodzi 
do wystąpienia ostrych zespołów lękowych. 
W takich stanach zastosowanie BDZ może 
przynieść szybką i efektywną pomoc. Gene-
ralnie, w literaturze nie opisuje się podwyż-
szonego ryzyka związanego ze stosowaniem 
benzodiazepin w przypadku nowotworów 
piersi, jelita grubego, płuc, jajników i en-
dometrium, jąder, tarczycy, wątroby, czer-
niaków oraz chłoniaków. W literaturze, jako 
skuteczne wymienia się zastosowanie alpra-
zolamu, lorazepamu czy klonazepamu, który 
ma dłuższy czas półtrwania. Należy jednak 
zwracać baczną uwagę, czy nie występuje 
nadmierna sedacja, zaburzenia funkcji po-
znawczych, zaś po zaprzestaniu stosowania 
lub zmniejszeniu dawki - objawy odstawie-
nie.

Niektóre leki stosowane w onkologii (na 
przykład flutamid, sorafenib czyli Nexabar) 
mogą prowadzić do kumulacji benzodiaze-
pin w surowicy gdyż hamują CYP 3A4. 

Choroby ośrodkowego układu 
nerwowego

W przypadku chorych z różnymi za-
burzeniami neurologicznymi dotyczącymi 
o.u.n. należy zachować szczególną ostroż-
ność stosując leki z grupy BDZ. Opisywano 
bowiem w związku z ich stosowaniem, wy-
stępowanie szeregu działań niepożądanych, 
między innymi zaburzenia świadomości, 
odhamowanie, zaburzenia poznawcze, seda-
cję i dyzartrię, a także przy odstawianiu wy-
stępowanie napadów drgawkowych. Należy 
również pamiętać, że spośród leków stoso-
wanych w padaczce, karbamazepina zwięk-
sza metabolizm większości benzodiazepin  
z wyjątkiem L-O-T. 

Choroby endokrynologiczne 
W przypadku chorych z zaburzenia-

mi endokrynologicznymi objawy lękowe  
i depresyjne pojawiają się relatywnie często  
i zwykle ustępują wraz z wyrównaniem cho-
roby podstawowej. Stosowania BDZ należy 
raczej unikać, na przykład nie rekomenduje 
się ich stosowania w nadczynności tarczycy. 
Stosowanie hormonu wzrostu, glikokorty-
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kosteroidów, inhibitorów hormonu wzrostu, 
wpływa na metabolizm wątrobowy BDZ. Przy 
okazji wzmiankowanych kortykosteroidów, 
należy pamiętać, że leki immunosupresyjne, 
takie jak cyklosporyna i takrolimus (Prograf, 
Advagraf ) również są inhibitorami CYP 3A4. 

Położnictwo i ginekologia
Większość benzodiazepin jest zaliczana 

do leków z podwyższoną kategorią ryzyka 
stosowania w ciąży. Dane z literatury są nie-
jednoznaczne. Na pewno ryzyko wystąpienia 
wad rośnie w przypadku stosowania dużych 
dawek. Wykazywano większe ryzyko wystę-
powania rozszczepu podniebienia. Suge-
ruje się również ryzyko atrezji lub zwężenia 
przełyku w przypadku ekspozycji na wysokie 
dawki BDZ w pierwszym trymestrze. W wielu 
badaniach jednak nie stwierdzono, aby sto-
sowanie BDZ niosło ze sobą poważne ryzyko 
wad płodu. Ostatnio jednak pojawiły się pra-
ce, w których stosowanie BDZ łączenie z leka-
mi przeciwdepresyjnymi z grupy SSRI wiąza-
ło się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia 
wad wrodzonych serca.  

Stosowanie BDZ w zaawansowanej cią-
ży każe zwrócić uwagę na możliwe efekty  
u noworodka – u dziecka mogą wystąpić ta-
kie objawy jak drażliwość, drżenie, drgawki, 
zaburzenia oddychania czy zespół wiotkiego 
dziecka. Ryzyko wzrasta w przypadku stoso-
wania wysokich dawek i leków, które mają 
aktywne metabolity i długi czas półtrwania 
(ryzyko kumulacji). W związku z tym, także 
tutaj należy preferować leki o krótszym cza-
sie bez aktywnych metabolitów. 
Jeśli chodzi o laktację, to danych jest zaska-
kująco mało. Wiadomo, że BDZ przechodzą 
do mleka matki, zatem najlepiej ich w ogóle 
nie stosować. Jeśli już, to małą dawkę leku 
o krótkim czasie półtrwania, bez aktywnych 
metabolitów – jako przykład bywa tutaj po-
dawany oksazepam, zaś w przypadku bez-
senności temazepam 10 mg.

Infekcje
Stosowanie antybiotyków, leków prze-

ciwgrzybicznych i leków antyretrowiruso-
wych jest związane z ryzykiem wystąpienia 
interakcji. Możemy mieć do czynienia z na-
stępującą sekwencją zdarzeń – pacjent zaży-
wa benzodiazepiny w stabilnej dawce – po 
wprowadzeniu antybiotyku, który jest inhibi-
torem CYP 3A4, dochodzi do wzrostu pozio-
mu BDZ – może wystąpić sedacja, zaburzenia 
świadomości, a nawet depresja oddechowa. 

Niestety to pogorszenie stanu chorego 
może zostać mylnie zinterpretowane – na 
przykład jako efekt uogólnienia się infekcji. 

Lekami bedącymi inhibitorami CYP 3A4 są: 
izoniazyd, antybiotyki makrolidowe (klary-
tromycyna, erytromycyna), używane często 
w infekcjach dróg moczowych ciprofloksa-
cyna i norfloksacyna (inhibitory zarówno 
CYP 1A2 i 3A4), także inhibitory proteazy, 
azolowe leki przeciwgrzybicze (ketokonazol 
i itrakonazol). 

Z kolei rifampicyna prowadzi do induk-
cji 3A4, a zatem zmniejszenia poziomu BDZ 
w surowicy (na przykład midazolamu, triazo-
lamu).

Jeszcze istotna uwaga dotycząca chorych  
z HIV – ze względu na ryzyko uzależnienia, 
działań niepożądanych i interakcji, rekomen-
duje się, aby unikać stosowania BDZ w tej 
grupie chorych. 

Chirurgia
BDZ stosowane przedoperacyjnie nie 

wpływają negatywnie na przebieg okresu po-
operacyjnego ani nie wydłużają czasu pobytu 
w szpitalu. Istnieją tutaj różne „lokalne” trady-

cje. Dłużej działające leki bywają stosowane 
wieczorem przed zabiegiem (10 mg diazepa-
mu), zaś krótkodziałające bezpośrednio, to 
jest 30 minut przed zabiegiem (midazolam).  

Ból 
O ile stosowanie BDZ w okresie około-

operacyjnym nie budzi większych kontro-
wersji, o tyle w przypadku chorych z prze-
wlekłymi dolegliwościami bólowymi już tak. 
Leki te są przepisywane u chorych z prze-
wlekłym bólem, któremu towarzyszy często 
lęk, bezsenność, czy spastyczność. Jednakże 
badania nie wskazują na ich skuteczność 
wobec tych objawów w tej grupie chorych. 
Co więcej, stosowanie BDZ może się wiązać  
z pogorszeniem aktywności, większą potrze-
bą opieki, zaburzeniami funkcji poznawczych 
i depresją. Wykazano, że łączenie benzodia-
zepin i opiatów może być potencjalnie groź-
ne, wykazano większą umieralność chorych, 
u których stosowano taką kombinację leków. 

Pismiennictwo:
1. Ashton CH The Ashton manual: http://www.benzo.org.uk/manual/; 
2. Bazire S. Psychotropic Drug Directory 2013/2014. Lloyd-Reinhold Communications LLP. ; 
3. Chouinard G, Lefko-Singh K, Teboul E. Metabolism of anxiolytics and hypnotics: benzodiazepines,  
buspirone, zoplicone, and zolpidem. Cell Mol Neurobiol. 1999;19(4):533-52.
4. Ferrando S.J., Levenson J.L., Owen J.A. Clinical Manual of Psychopharmacology In the Medically Ill. 
Washington. American Psychiatric Publishing, Inc. 2010
5. Viriani AS. Clinical handbook of psychotropic drugs. Ashland, Hogrefe&Huber Publishers 2009

Wnioski dla praktyka:
1. Doraźne i krótkotrwałe stosowanie benzodiazepin może być 
uzasadnione w przypadku objawów lęku i bezsenności u cho-
rych z zaburzeniami somatycznymi.
2. Stosując leki z tej grupy u chorych somatycznie należy stoso-
wać możliwie niskie dawki i preferować leki, które nie mają ak-
tywnych metabolitów ani nie wiążą się z dużym ryzykiem inte-
rakcji.
3. Lorafen i oksazepam jako leki przeciwlękowe oraz temazepam 
jako lek nasenny uchodzą za najbezpieczniejsze leki z grupy ben-
zodiazepin w kontekście większości chorych z zaburzeniami so-
matycznymi.
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Kilka słów ze starych dziejów
Historia zespołu natręctw jest zapewne 

równie stara jak dzieje człowieka. Pierwsze 
opisy choroby sięgają czasów średniowie-
cza, a próby jej nazwania podejmowało 
wielu klasyków psychiatrii. Bodaj najtrafniej-
szą z dawnych definicji przedstawił Carl 
Westphal, który w 1877 r. dokonał szeregu 
nadal nośnych obserwacji, między innymi, 
iż zaburzenie to jest znacznie częściej roz-
powszechnione niż się powszechnie uważa.  

W kolejnych latach proponowano coraz celniejsze opisy syndromologiczne, ale nawet niemal 
doskonałe zdefiniowanie problemu nie potrafiło przyczynić się do ulżenia chorym. W obliczu 
spektakularnych objawów chorobowych, leczący podejmowali wszelkie próby niesienia pomocy. 
Wdrażano metody takie jak śpiączki atropinowe, insulinowe i elektrowstrząsy. Efekt tych działań 
był znikomy, a poprawy miały charakter kazuistyczny. Zdesperowani chronicznym schorzeniem 
pacjenci zgadzali się na ryzyko traumatycznych metod terapii, co – w przypadkach opornych 
bądź źle leczonych – wciąż się jeszcze zdarza... Dopiero rok 1967 przyniósł pierwszą racjonalną 
farmakoterapię zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych – zastosowanie klomipraminy.

I oto, mamy już XXI wiek…
Czasy, w których mięśnie kciuka są ważniejsze od bicepsa, mózg pustoszeje na rzecz nośni-

ków pamięci, a internet stał się tym drugim, jakby ważniejszym obszarem rzeczywistości. Można 
w nim znaleźć mnóstwo informacji na temat zespołu natręctw; czasem bardziej mądrych, cza-
sem mniej, ale zawsze to coś. Niestety, naukowcy nadal nie zsyntetyzowali nawet jednego leku, 
który dedykowany byłby ściśle leczeniu OCD. Nadal, podobnie jak w roku 1967, wykorzystujemy 
serotoninergiczny potencjał leków przeciwdepresyjnych. Zresztą z różnym skutkiem. W ostat-
nich latach czytaliśmy o pomyśle neurochirurgicznego leczenia tej choroby, co dało nadzieję 
zarówno zrozpaczonym pacjentom, jak i mniej pracowitym psychiatrom. Niektórzy myśleli na-
wet, że po prostu przekierują opornego pacjenta na operację mózgu i rach-ciach, po kłopocie. 
Hmm…, jako, że obecnie nie stosuje się praktycznie leczenia chirurgicznego w innych schorze-
niach psychicznych, rodzi się we mnie naturalna chyba wątpliwość, dlaczego miałoby mieć ono 
sens akurat w terapii OCD? Niestety, nie potrafię sobie odpowiedzieć na to pytanie. I to nawet  
z punktu widzenia tej przykrej sytuacji, która panuje w jądrach podkorowych chorych na natręc-
twa. Prawdę mówiąc, nie do końca rozumiem zespół natręctw li tylko z pozycji jąder podkoro-
wych i ich neurotransmisyjnych szlaków. Po niemal 20 latach pracy z pacjentami, jawi mi się on 
znacznie szerzej i wolę uznać fundamentalną rolę lęku w rozwoju OCD, ponieważ praca z lękiem 
jest bardziej dynamiczna i – mimo wszystko - bardziej optymistyczna. Możemy wtedy wykorzy-
stać różne metody, przeplatając leczenie farmakologiczne leczeniem psychologicznym, starając 
się podążyć za pacjentem i urealniając jego oczekiwania. Kłopot w tym, że ten złożony proces 
wymaga znacznych inwestycji czasowych, zaangażowania wielu osób i ich sił, a często przynosi 
niewspółmiernie mniejsze efekty. Ale, co chciałbym stanowczo podkreślić, nierzadko udaje się 
przywrócić ciężko chorego do pełni zdrowia (przy czym nadal zachowuje on nietknięte laserem 
jądra podkorowe). 

Coś trzeba robić 
Nie ma nowych leków, nie ma nowych strategii i nie ma cudownych sposobów. Ale coś 

trzeba robić, więc pod koniec zeszłego roku, pojawiła się nowa wersja amerykańskiej klasyfikacji 
schorzeń psychicznych, czyli DSM 5. Zespół natręctw znalazł w niej odrębne miejsce. No wła-
śnie... Tylko po co? Jakie wymierne korzyści z tego faktu mogą mieć sami cierpiący? Czy przysłuży 
się to do lepszego leczenia ich OCD? Chyba tak, choć w pośredni sposób: niewątpliwą korzyścią 
wynikającą z DSM 5 jest bowiem możliwość rozpoznawania zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych 
nawet z utratą wglądu w treści natręctw. Wreszcie uznano ten fakt! A wynika on przecież z co-
dzienności pracy klinicznej, gdzie jak na dłoni widać, że co trzeci - czwarty pacjent nie jest zbytnio 
krytyczny wobec własnych natręctw, a czasem nawet jest niemal fanatycznym wyznawcą obse-
syjnych treści. Myślę, że wielu z Czytelników zdaje sobie sprawę, jak okrutne nieporozumienia 
diagnostyczne wynikały z dotychczasowych (nadal obecnych w ICD-10) rygorów zachowania 
pełnego krytycyzmu w treści obsesji... 

Zespół 
natręctw, 

czyli obse-
syjne poszuki-
wanie metody 

pomocy 
- Maciej Żerdziński

Spotkania
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Pimawanseryna to nowy lek znajdu-
jący się w zaawansowanej, III fazie badań 
klinicznych. Jego ojcem chrzestnym jest pro-
fesor Herbert Meltzer − postać legendarna  
w dziedzinie psychofarmakologii. Jest jednym  
z najczęściej cytowanych naukowców w ba-
daniach nad schizofrenią. Goszcząc 10 lat 
temu w Polsce Prof. Meltzer udzielił wywiadu,  
w trakcie którego zadałem mu pytanie, czy 
czeka nas jakiś przełom w leczeniu schizofre-
nii? Zapowiedział wówczas, że przełom nastą-
pi, za... 10 lat. 

To się chyba nazywa „samospełniająca 
się przepowiednia”, ale żarty na bok. Wpro-
wadzenie do leczenia pimawanseryny będzie 
faktycznie pierwszym realnym postępem  
w leczeniu psychoz, jaki dokona się od czasu 
wprowadzenia tak zwanych leków drugiej ge-
neracji ponad 20 lat temu!

Pimawanseryna blokuje aktywność re-
ceptora 5-HT2A  - jest selektywnym odwrot-
nym agonistą. To potencjalnie pierwszy lek 
zupełnie pozbawiony wpływu antagoni-
stycznego wobec receptora dopaminowego 
D2, który zostanie oficjalnie zarejestrowany  
w leczeniu psychoz. Pierwszym wskazaniem, 
w którym pimawanseryna ma zostać zareje-
strowana będzie psychoza w przebiegu cho-
roby Parkinsona. 

Wyniki badania III fazy dotyczącego oce-
ny skuteczności i bezpieczeństwa pimawan-
seryny w dawce 40mg/dz u chorych z choro-
bą Parkinsna zostały opublikowane w lutym  
w Lancecie [1]. Było to trwające 6 tygodni, ran-
domizowane badanie kontrolowane placebo. 
Do badania włączono 199 pacjentów z obja-
wami psychotycznymi. W grupie leczonej pi-
mawanseryną obserwowano zmniejszenie na-
silenia objawów psychotycznych ocenianych 
skalą SAPS-PD o −5·79 punktu w porównaniu 
z −2·73 w grupie placebo (różnica −3·06, 95%; 
CI od −4·91 do −1·20; p=0·001; Cohen’s d 0·50). 
W grupie leczonej pimawanseryną, 10 pacjen-
tów nie ukończyło badania z powodu działań 
niepożądanych, w grupie placebo 2 osoby. Ge-
neralnie jednak, pimawanseryna była dobrze 
tolerowana, w szczególności nie odnotowano 
pogarszania się funkcji motorycznych. 

Można się spodziewać, że lek znajdzie 
także zastosowanie w innych psychozach 
pojawiających się w przebiegu chorób neu-
rodegeneracyjnych, w tym objawów psy-
chotycznych w chorobie Alzheimera. Prof. 
Meltzer uważa, że wprowadzenie pimawan-
seryny w istotny sposób wpłynie również na 
leczenie schizofrenii. W przypadku psychoz 
schizofrenicznych lek będzie prawdopodob-
nie stosowany w leczeniu skojarzonym, ale 
może pozwolić na szybsze uzyskanie popra-
wy klinicznej, stosowanie mniejszych dawek 
neuroleptyków i poprawę ich tolerancji.  
W opublikowanym w 2012 roku w Schizoph-
renia Research badaniu, porównano skutecz-
ność leczenia risperidonem w dawce 6mg/
dz, haloperidolem 2 mg/dz oraz leczenia 
skojarzonego pimawanseryną 20 mg/dz i ri-
speridonem 2mg/dz lub pimawanseryną 20 
mg/dz i haloperidolem 2 mg/dz [2]. W bada-
niu metodą podwójnie ślepej próby, kontro-
lowanym placebo, wzięło udział 423 chorych  
z zaostrzeniem schizofrenii. Stwierdzono, że  
w grupie leczonej pimawanseryną obserwo-
wano szybszą poprawę stanu klinicznego w 
ciągu pierwszych dwóch tygodni leczenia. Po 
6 tygodniach poprawa w grupie leczonej ri-
speridonem 6mg/dz była podobna jak w gru-
pie leczonej pimawanseryną i risperidonem 
2mg/dz. Obserwowano jednak mniejszy przy-
rost masy ciała i mniejsze nasilenie hiperpro-
laktynemii. W odniesieniu do haloperidolu nie 
stwierdzono różnic w skuteczności, ale grupa 
przyjmująca pimawanserynę miała mniej ob-
jawów pozapiramidowych. Rozwojem leku 
zajmuje się kalifornijska firma ACADIA, która 
już w tym roku spodziewa się pozytywnej 
decyzji FDA dotyczącej rejestracji pimawan-
seryny we wskazaniu „psychoza w chorobie 
Parkinsona”. [TSZ]

Piśmiennictwo: 
1. Cummings J, Isaacson S, Mills R, Williams H, Chi-Burris K, Corbett 
A, Dhall R, Ballard C. Pimavanserin for patients with Parkinson’s 
disease psychosis: a randomised, placebo-controlled phase 3 trial. 
Lancet. 2014;383(9916):533-40. 
2. Meltzer HY, Elkis H, Vanover K, Weiner DM, van Kammen DP, 
Peters P, Hacksell U. Pimavanserin, a selective serotonin (5-HT)2A-
inverse agonist, enhances the efficacy and safety of risperidone, 
2mg/day, but does not enhance efficacy of haloperidol, 2mg/day: 
comparison with reference dose risperidone, 6mg/day. Schizophr 
Res. 2012;141(2-3):144-52. 

Pimawanseryna – czy przełom 
w leczeniu przeciwpsychotycznym? 

receptory
OCD III, czyli Konferencja 

W tym właśnie miejscu chciałbym Pań-
stwa zaprosić do uczestnictwa w III już edycji 
naszej konferencji naukowo-szkoleniowej 
nazwanej po prostu „Zaburzenia Obsesyjno-
-Kompulsyjne: Od Lepszego Różnicowania 
Do Lepszego Leczenia”. Pierwsza konferen-
cja odbyła się w Katowicach w 2003 roku  
a druga w Wiśle w 2006. Wśród Wspaniałych 
Prelegentów gościliśmy między innymi prof. 
Zohara, jednego z największych światowych 
ekspertów w dziedzinie OCD. Zapowiadał 
już wtedy istotne zmiany w nowej klasyfika-
cji DSM i jak widać nie mylił się. 

Raptem minęło 8 lat i wraz z Medfo-
rum zdecydowaliśmy się na zorganizowa-
nie trzeciego spotkania, które odbędzie się 
w dniach 29-30 maja 2014 w Katowicach. 
W pierwszym dniu konferencji chcemy się 
skupić na bieżącej wiedzy dotyczącej OCD 
oraz schorzeń ze spektrum OCD (tu m.in. 
wystąpienia prof. J. Rabe-Jabłońskiej i prof. T. 
Sobowa). Z kolei dzień drugi będzie dotyczył 
różnych sposobów rozpoznawania i leczenia 
zespołu natręctw: obok części teoretycznej, 
wszyscy uczestnicy będą mogli wziąć udział 
w warsztatach, na których podzielimy się  
z Państwem własnym doświadczeniem tera-
peutycznym i nie tylko. Wszelkie szczegóły 
wkrótce na stronach Medforum. Mam na-
dzieję spotkać się z Państwem po raz pierw-

szy, drugi lub trzeci... 

III Konferencja 
Naukowo-Szkoleniowa

Zaburzenia Obsesyjno-Kompulsywne

OCD 2014

Katowice, 29 - 30 maja 2014r.
www.OCD2014.medforum.pl
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TRUDNO  
ZROZUMIEĆ

Rozmowa z  
neuropsychologiem 

dziecięcym  

dr hab. n. hum. 

Agnieszką Maryniak  

o dzieciach  

z SLI – specyficznym 

zaburzeniem  

językowym

Agnieszka Ziołkowska (A.Z.): Co rozumiesz 
przez  ten tytuł?
Agnieszka Maryniak (A.M.): Tytuł „trud-
no zrozumieć” zawiera w sobie trzy wątki. 
Pierwszy, podstawowy jest taki, że jako neu-
ropsycholog staram się zrozumieć, co się 
dzieje z badanym przeze mnie dzieckiem, 
jakie jest podłoże jego problemów, jakie są 
jego doświadczenia. Drugi wątek wiąże się 
z faktem, że zachowanie dzieci, o których 
chcemy dzisiaj rozmawiać jest bardzo trud-
ne do zrozumienia przez otoczenie, przez 
rodziców, szkołę, często także przez specjali-
stów, którzy nie zawsze wychwytują, z czym 
mają do czynienia. I wreszcie trzeci obszar, 
taki najbardziej dosłowny - rozmawiamy  
o dzieciach, które mają kłopoty ze zrozumie-
niem języka, a także z tworzeniem zrozumia-
łych wypowiedzi. Po prostu nie zawsze, nie 
do końca, nieprecyzyjnie rozumieją, co się 
do nich mówi. Mają też kłopot z przekazem 
tego, co chcą powiedzieć w sposób zrozu-
miały dla odbiorcy. Jak widać – „zrozumieć” 
– to w tym przypadku słowo klucz.

A.Z.: Jak się zorientować, że mamy do czy-
nienia z takim właśnie dzieckiem? 
A.M.: Wyobraźmy sobie dziecko na począt-
ku szkoły podstawowej, 7-8 latka, które dla 
nauczycieli jest, można powiedzieć, mało 
czytelne – uczeń jest prawdopodobnie zdol-
ny, bo czasami zaskakuje wiedzą z jakiegoś 
obszaru, dużą sprawnością w zakresie nie-
których przedmiotów, najczęściej matema-
tyki. Niekiedy jednak zachowuje się, jakby 
nie pojmował najprostszych rzeczy. Odpo-
wiada nie na temat, czasem zupełnie bez 
sensu. Rodzice dostają sygnał, że coś się z 
dzieckiem dzieje - albo jest leniwe i mu się 
nie chce na lekcji pracować, albo jest nie-
wyspane i nie potrafi się skupić. A może jest 
głodne, ma jakieś kłopoty, zaburzenia uwa-
gi? Należy wówczas pójść do psychologa  
i sprawdzić, bo to jest dziwne i niepokojące. 
 

rozmowy

A.Z.: I co u tego psychologa?
A.M.: Najczęściej psycholog wykonuje bada-
nia funkcji poznawczych, które wskazują na 
prawidłowy, czasem bardzo dobry rozwój 
intelektualny. Niekiedy stwierdza dysharmo-
nię w rozwoju poszczególnych sprawności. 
Jeżeli jednak nie wniknie głębiej w funkcjo-
nowanie językowe, to pewne rzeczy mogą 
umknąć - bo tak naprawdę problemem tych 
dzieci są trudności w przetwarzaniu informa-
cji językowej.

A.Z.: Dlaczego dziecko ma takie trudności?
A.M.: Jego funkcje językowe nie rozwijają 
się prawidłowo. Zwykle zaczynało mówić  
z opóźnieniem, często dopiero w czwartym 
roku życia. Zasób słownictwa ma mniejszy 
niż rówieśnicy. Istotnym problemem jest ro-
zumienie przekazu językowego. Na przykład 
wtedy, gdy sens zdania przekazywany jest 
przez formę gramatyczną rzeczownika. „Kacz-
ka goni kurę czy kaczkę goni kura” – sens za-
leży tylko i wyłącznie od formy rzeczownika. 
„Adama uderzył Paweł, Adam uderzył Pawła” 
– to samo, słowa są te same, szyk zdania taki 
sam, jedynie końcówka mówi nam o tym, kto 
jest sprawcą, a kto ofiarą. Te treści dla dzieci 
z zaburzeniami językowymi są nieczytelne.  
A przykładów takich może być wiele - wynika 
to ze specyfiki języka polskiego, jego struk-
tury gramatycznej, odmiany fleksyjnej. Dzieci 
te mogą mieć także problemy w określeniu 
werbalnych relacji przestrzennych, czaso-
wych czy liczbowych - „dwa razy więcej” czy 
„o dwa więcej” może znaczyć mniej więcej to 
samo. Wyłapią słowo „dwa” i będą dokony-
wały operacji na liczbach, tak naprawdę nie 
rozumiejąc werbalnie przekazanego sensu 
tej operacji. Zatem ucząc się matematyki 
mogą bardzo dobrze rozwiązywać słupki,  
a w przyszłości równania czy układy rów-
nań, natomiast mieć bardzo duże kłopoty  
z najprostszym zadaniem tekstowym. Słowa 
wywodzące się z tego samego rdzenia czy 
brzmieniowo podobne, mogą mieć zupełnie 
różne znaczenie i stąd „modliszka” to będzie 
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pani, która się dużo modli, a „zakaźny” to znak 
zakazu - tam nie wolno wjeżdżać. W efekcie 
dziecko zarówno nie rozumie przekazu wer-
balnego, jak i we własnej mowie popełnia 
wiele błędów gramatycznych, składniowych, 
nieadekwatnie używa słów.
A.Z.: Na czym polega problem w rozpozna-
niu tych trudności u dziecka? Przecież to 
słychać od razu.

A.M.: Owszem, słychać, ale dziecko uczy się 
maskować swoje problemy, bo to są dzieci 
często z bardzo dobrym ogólnym funkcjono-
waniem intelektualnym. One zaczynają sobie 
zdawać sprawę z tego, że nie rozumieją tego, 
co słyszą, że ich wypowiedzi budzą zdumie-
nie, śmiech czy nieporozumienie, w związku 
z czym uczą się ukrywać swoje trudności. Na 
przykład 3-4 letnie dzieci czasami zachowu-
ją się jak dzieci niesłyszące, bo łatwiej jest 
udawać, że nie słyszę, niż skonfrontować się 
z tym, że nie rozumiem, co do mnie mówisz. 
I trafiają na badanie słuchu, które okazuje się 
prawidłowe. Te dzieci wytwarzają mecha-
nizm unikania kontaktu, unikania relacji. To 
są dzieci, które preferują zabawy samotne, 
wolą komputer, jakieś zajęcia związane z mo-
delarstwem, zbieraniem przedmiotów. 

A.Z.: Czy takie dziecko trafia do logopedy, 
psychologa?
A.M.: Często w pierwszej kolejności pojawia 
się na wizycie u psychologa. Jeżeli zgłasza się 
dziecko, które dziwnie mówi, czasami używa 
dziwacznych słów, nie do końca rozumie, 
co się do niego mówi, niechętnie nawiązuje 
kontakt z innymi osobami i ma do tego niety-
powe zainteresowania, to jakie rozpoznanie 
najczęściej postawi psycholog czy psychiatra 
w takim przypadku? 

A.Z.: Zespół Aspergera!
A.M.: Tak, można uznać, że dziecko prezen-
tuje typowe objawy tego zespołu. Natomiast 
ich mechanizm jest zupełnie inny. Inny spe-
cjalista zwróci uwagę na to, że dziecko często 
na lekcjach odpływa myślami, odpowiada nie 
à propos na pytania, jest jakby nieobecne,  
w związku z czym może pomyśleć, że są to...?

A.Z.: Zaburzenia uwagi! 
A.M.: No właśnie, a to w pewnym sensie tak-
że mechanizm obronny dziecka, które ucie-
ka myślami, bo już nie jest w stanie bardziej 
skupiać się na śledzeniu toku wypowiedzi 
nauczyciela. Często przywołuję tu przykład 
obcokrajowca. Kiedy jesteśmy w obcym 
otoczeniu językowym, a językiem nie posłu-
gujemy się biegle, żeby nadążyć za tokiem 
czyjejś wypowiedzi musimy mieć cały czas 
skoncentrowaną uwagę. W pewnym mo-

mencie jesteśmy już zmęczeni i chcemy się 
wyłączyć. Dziecko z problemami w rozwoju 
językowym funkcjonuje tak cały czas. Czy to 
w szkole czy w czasie rozmowy z kolegami,  
z rodziną, czy nawet podczas oglądania tele-
wizji. Ma prawo być zmęczone, mieć potrze-
bę odizolowania się od języka, bo kontakt  
z nim jest dla niego bardzo męczący. 

A.Z.: Jak się nazywa zaburzenie, o którym 
rozmawiamy?
A.M.: W tej chwili określenie obowiązujące na 
świecie to „specyficzne zaburzenie językowe” 
(Specific Language Impairment – SLI) Szacu-
je się, że dotyczy ono około 7 % dzieci, czyli 
300 tys. w Polsce. Kłopot w tym, że w polskiej 
nomenklaturze ten termin nie występuje.  
W świecie logopedycznym, psychologicznym 
często używa się określeń „afazja rozwojowa”. 
Z punktu widzenia neuropsychologicznego 
jest to bardzo nietrafne określenie. Afazja to 
z definicji utrata czy zaburzenia mowy u oso-
by, która mowę wykształciła. 

A.Z.: Co zrobić, gdy tego typu zaburzenia 
obserwujemy u dziecka?
A.M.: W diagnozie przede wszystkim uczest-
niczy psycholog, który ocenia ogólny rozwój 
poznawczy dziecka, jego funkcjonowanie 
emocjonalne i społeczne, co pozwala wy-
kluczyć całościowe zaburzenia rozwoju lub 
ogólne obniżenie możliwości intelektual-
nych. Ważna jest ocena sprawności językowej 
w odniesieniu do wieku dziecka, bo czego 
innego oczekujemy od 4-latka, czego innego 
od 10-latka. Aktualnie w Polsce problemem 
jest brak wystandaryzowanych metod oceny 
rozwoju językowego. Nad tymi metodami 
pracujemy w zespole pod kierunkiem pro-
fesor Magdaleny Smoczyńskiej, ale tymcza-
sem metody te nie są jeszcze opublikowane 
i dostępne. Tak więc w tej chwili, przy braku 
standaryzowanych narzędzi, przede wszyst-
kim doświadczenie kliniczne osoby badają-
cej pozwala postawić właściwe rozpoznanie.

A.Z.: Na czym polega postępowanie tera-
peutyczne?
A.M.: Z jednej strony bardzo ważna jest od-
powiednia opieka logopedyczna, ukierun-
kowana na te obszary funkcjonowania ję-
zykowego, z którym dziecko ma największe 
trudności. Z drugiej strony, te dzieci bardzo 
często wymagają opieki psychologicznej, bo 
wiele w ich życiu już się zadziało, doświad-
czyły wielu emocjonalnych zranień. 

A.Z.: Jakie jest rokowanie?
A.M.: Losy tych dzieci są bardzo różne, zależą 
głównie od nasilenia zaburzeń językowych. 
Zatem poza terapią zaburzeń językowych, 

fundamentalne jest rozpoznanie zdolności 
dziecka i inwestowanie w ich rozwój. Po to, 
by w przyszłości, nawet jeśli mowa będzie 
niedoskonała, znalazło sobie miejsce w życiu 
i mogło robić to, co mu będzie dobrze wy-
chodziło.

W Poradni Pro Psyche Junior w Warszawie, 22 
stycznia 2014 roku, rozmawiała Agnieszka 
Ziołkowska, specjalista psychiatra, kierownik 
medyczny Poradni ProPsyche. 

Poradnia Zaburzeń Języka
Poradnia Zaburzeń Języka 

zajmująca się diagnozowaniem  
i leczeniem zaburzeń mowy i języ-
ka działa w Warszawie w ramach 
Poradni Psychologiczno – Logope-
dycznej ProPsyche Junior. Kierow-
nikiem Poradni Zaburzeń Języka 
jest neuropsycholog dziecięcy  
z wieloletnim doświadczeniem kli-
nicznym dr hab. n. hum. Agniesz-
ka Maryniak. Pod jej kierunkiem 
zespół 6 wykwalifikowanych logo-
pedów prowadzi terapię zaburzeń 
takich jak: SLI (Specific Language 
Impairment), dysleksja, opóźniony 
lub nieprawidłowy rozwój mowy, 
zaburzenia języka, zaburzenia 
mowy w chorobach neurologicz-
nych. 

Poradnia Psychologiczno – 
Logopedyczna ProPsyche Junior 
zajmuje się diagnozowaniem oraz 
leczeniem zaburzeń psychicznych 
u dzieci i młodzieży. To poradnia, 
która wydzieliła się w 2013 roku 
z poradni ProPsyche istniejącej 
od 2005 roku. Obecnie w poradni 
ProPsyche Junior pracuje 4 lekarzy 
psychiatrów dziecięcych, w tym dr 
hab. n. med. Filip Rybakowski oraz 
12 psychologów dziecięcych pod 
kierunkiem dr hab. n. hum. Małgo-
rzaty Święcickiej. 

www.propsychejunior.pl
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Był przystojny, choć niewysoki. Plotka 
mówiła, że swoją żonę, Stanisławę Janczy-
szyn uprowadził z klasztoru. Profesor Spetto-
waii  była wybitnym radiologiem, twórczynią 
polskiej szkoły neuroradiologii. A plotka zro-
dziła się zapewne pod wpływem portreci-
ku pięknej kobiety w kornecie, który wisiał  
w domowym gabinecie Profesora. Profeso-
rostwo zajmowali asystenckie mieszkanie  
w klinice wybudowanej przy ulicy Botanicz-
nej w początkach XX wieku przez Jana Piltza, 
kiedy objął pierwszą Katedrę Neuropatologii 
i Psychiatrii w Uniwersytecie Jagiellońskim. 
Podobno, dawno temu, Profesorostwo Spet-
towie podejmowali w tym mieszkaniu gości. 

Profesor był znawcą niemieckiej szkoły 
psychopatologii opisowej. Psychopatolo-
gia szczegółowa stanowiła lwią część jego 
wykładów, jest też ważną częścią jego naj-
ważniejszego dzieła drukowanego Psychia-
trii w procesie karnym - napisanego wraz  
z wybitnymi prawnikami: profesorem Wła-
dysławem Wolterem i profesorem Marianem 
Cieślakiem. Staranność i surowa dokładność 
Profesora wyrażała się – między innymi –  
w licznych spotkaniach ze współautorami 
przy herbacie i ptifurkach. Ich celem było 
dyskutowanie poprawności przygotowywa-
nego tekstu.

Był wybitnym psychiatrą sądowym. 
Stworzył, bez wątpienia, fundamenty kra-
kowskiej szkoły psychiatrii sądowej, na 
których rozwijali swoje teorie jego ucznio-
wie – Adam Szymusik, Roman Leśniak i ich 

historie
Historia psychiatrii krakowskiej od kuchni 
- Jacek Bomba

Surowość Profesora 
Karola Spettai

Twórca krakowskiej szkoły psychiatrii 
sądowej uchodził za człowieka su-

rowego. Nie oznacza to przecież, że 
gustował w befsztykach po tatarsku  

i surówce z marchwi. Ale to,  
że tematy kulinarne nie znajdowały 

uznania w jego oczach. Oczach o suro-
wym spojrzeniu, a mimo to cieszących 

się wśród Pań opinią pięknych. 
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i 1899-1970
ii 1902-1994
iii1901-1980, profesor psychiatrii w Gdańsku
iv 1897-1968, profesor psychiatrii w Poznaniu
v Chińskie rozwiązanie: załadować niepożądanych

członków społeczeństwa na stary statek i storpedować na morzu (III 
Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego, Jastarnia 1972)

vi1923-2013

uczniowie – Zdzisław Ryn, Janusz Heitzmann 
i Krzysztof Gierowski. Profesor Spett optował 
za integralnością czynności psychicznych  
i powiązaniem zdolności rozpoznawania 
znaczenia czynu i kierowania postępowa-
niem. Ale znajdował też mocne argumenty 
dla utrzymania tezy znacznego ogranicze-
nia zdolności kierowania działaniami przez 
osoby z zaburzeniami osobowości. Oczy-
wiście wtedy, gdy działanie mieściło się  
w obszarze, w którym osobowość człowie-
ka jest zaburzona. Tu znajdowało miejsce 
jego uznanie dla szczegółowej klasyfikacji 
psychopatii opracowanej przez Kurta Schne-
idera i dla jego stanowiska w kwestii poczy-
talności psychopatów. Warto zauważyć, że 
stanowisko Spetta znacząco różniło się od 
tego, jakie zajmowali Tadeusz Bilikiewicziii  
i Ryszard Dreszeriv . Zestawienie poglądów 
tych luminarzy psychiatrii polskiej pozwala 
na poważny namysł nad różnorodnością su-
rowości postaw ludzkich. Profesor Dreszer 
redagował w latach 1933-1936 czasopismo 
Zagadnienia rasy. Profesor Bilikiewicz propo-
nował w latach siedemdziesiątych chińskiev  

rozwiązanie problemu uzależnień od środ-
ków psychoaktywnych.

Profesor Spett był, co zrozumiałe, ce-
nionym biegłym. Orzekał o poczytalności 
oskarżonych w głośnych w połowie XX wie-
ku kryminalnych procesach o morderstwa: 
Władysława Mazurkiewicza i Karola Kota. 
Podejmując zadania biegłego, uczestniczył 
w rozprawach. Gromadził w ten sposób ob-
serwacje o orzekanych i mógł na bieżąco 
odpowiadać na pytania stron i sądu. Znane 
było jego powiedzenie o pytaniach, na które 
nie ma odpowiedzi: „jak powstała pierwsza 
komórka?”, „jaka jest przyczyna schizofre-
nii?” i „kiedy wrócę z sądu?”. Przyjaźnił się też  
z wybitnymi adwokatami krakowskimi. Me-
cenas Karol Buczyński, mecenas Stanisław 
Warcholik także bywali u Profesorostwa na 
herbatkach.

Herbata z ptifurkami podawana była na 
sposób lwowski, obydwoje Profesorostwo, 
zanim znaleźli dom w Krakowie, mieszka-
li i pracowali we Lwowie. Byli ludźmi tak 
eleganckimi (kapelusze Pani Profesor pre-
zentowane na zjazdach radiologów wraz  
z wykładami jeszcze przed II Wojną Świato-
wą zapadły w pamięć co wrażliwszym rent-
genologom), że nie zajmowali się kuchnią, 
pozostawiając to odpowiedzialne zadanie 
gosposi. Niestety brak właściwie rzetelnych 
danych na temat ptifurek. Udało się co praw-
da ustalić, że Pani Profesor zaopatrywała 
dom w Delikatesach u Hawełki. Ale już lista 
zakupów zaginęła.

Kuzynka Profesora, artystka malarka, Pani Ewa Kierska-Hoffmannowavi  
indagowana w tej sprawie sugerowała, że być może były to kawałki „unu-
dzonki”. Pewności jednak nie ma, bo jest to jedyny rodzaj ciasteczek do her-
baty, jakie artystka przygotowywała sama. Nazwa tych ciasteczek została 
wprowadzona przez uczniów Adama Hoffmanna, których Pani Ewa Kierska 
także nimi raczyła.

UNUDZONKA
½ litra Mleka (tłustego)
15 dkg Cukru
12,5 dkg Masła 
½ opakowania Cukru z wanilią
1 opakowanie Andrutów (wafli)
4 łyżki Dżemu morelowego

W płaskim rondlu stopić masło z cukrem i wlać mleko. Gotować ciągle 
mieszając aż powstanie gęsta masa (około 30 minut). Smarować nią kolejne 
andruty układane jeden na drugim. Na dwu andrutach, zamiast kajmaku roz-
łożyć cienką warstwę dżemu morelowego (to ukłon w stronę tortu Sachera). 
Kiedy ostygnie, pokroić ostrym nożem na niewielkie kwadraty lub romby.

Nie jest jednak wykluczone, że gosposia Pani Profesor Spettowej przy-
gotowywała inny galicyjski przysmak, piszinger. Podobny, a jednak inny, jak 
różne są ludzkie surowości.

PISZINGER
30 dkg Masła 
25 dkg Cukru
10 dkg Ciemnego kakao
25 ml Brandy 
4 Żółtka 
1 opakowanie Andrutów (wafli)
4 łyżki Dżemu morelowego (niekoniecznie)

Cukier rozpuścić w odrobinie wody. Do syropu dodać stopniowo masło, 
żółtka i kakao intensywnie mieszając mikserem (można ucierać w makutrze). 
Na końcu wlać kieliszek brandy. Andruty przesuszyć w piekarniku. Smaro-
wać je masą układając jeden na drugim. Można dodać warstwę lub dwie 
dżemu morelowego, pamiętając o wiedeńskich koneksjach Galicji. Resztę 
masy rosmarować po wierzchu. Pokroić ostrym nożem na niewielkie kwa-
draty lub romby.

 Trzeba się jednak pogodzić z faktem, że zagadka ptifurek Pani Profesor 
Spettowej nadal czeka na rozwiązanie.
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Pod powierzchnią 
romantyczności - Cezary Żechowski

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

„Jakiś czas temu – pisał w 1915 r. Zygmunt Freud - wybrałem się 
w towarzystwie milkliwego przyjaciela oraz młodego pisarza, który 
już zdobył sławę, na letni spacer po uroczej okolicy. Pisarz podziwiał 
piękno otaczającej nas przyrody, nie umiał jednak odnaleźć w tym 
radości. Przeszkadzała mu myśl, że całe to piękno skazane jest na 
przeminięcie, że zniknie zimą, podobnie jak wszelkie ludzkie piękno, 
wszelkie ziemskie piękno, które człowiek stworzył i jeszcze stworzy. 
Wszystko, co można by kochać i podziwiać, wydało mu się nic niewar-
te za sprawą losu, jakim jest przemijanie”.1 

W dalszej części eseju „Przemijalność”, Freud zastanawia się, cze-
mu w obliczu piękna przeżywamy przygnębienie, smutek i żal, czemu 
zamiast cieszyć się szczęściem, jakie niesie chwila, niektórzy robią się 
ponurzy i zgorzkniali. W końcu dochodzi do wniosku, że głównym 
motywem może być bunt przeciwko własnej przemijalności, przemi-
jalności drogich dla siebie osób i rzeczy, i wreszcie bunt przeciwko 
przeżywaniu żałoby, która w sposób konieczny towarzyszy przemija-
niu. 

W tym miejscu, na pograniczu istnienia i nieistnienia, życia  
i śmierci, rozkoszy i bólu, buntu i żałoby, rozpoczyna się dramat Ha-
nocha Levina. Rozpoczyna się słowami Pogorelki „Oj, doprawdy czuję 
całkowitą odnowę. Dopadła mnie nagle taka wiosna w sercu i całe 
moje ciało tak jakby się oczyszcza, otrąca z kurzu, otwiera okna. Tak 
jak wiosenne porządki. Wiosenne porządki. Jak wiosenne porząd-
ki.”- by za chwile dodać – „Boże, jaka rozpacz, kończę się! Jak mogłam  
w ogóle myśleć, że mogłoby być mi kiedyś dobrze? Że wyzdrowieję? 
Co mnie podkusiło, żeby w chwili wytchnienia pomyśleć, że coś może 
jeszcze się zmienić na lepsze? Wszystko jest złe, posępne, nieuleczal-
ne! Pogorelka nieuleczalna!”2 

Już w pierwszych słowach dramatu pojawia się perspektywa, 
którą młody pisarz z eseju Freuda pragnął od siebie oddalić. Piękno 
wiosny zaprzeczone jest tutaj nie tyle poprzez bunt przeciw wy-
obrażonej żałobie, co przez żałobę prawdziwą, przez nieuchronne, 
dokonujące się właśnie rozstawanie z urodą świata i życia. Przewi-
dywane staje się realnym, możliwa utrata staje się utratą dokonaną, 
wspomnienia i pamięć zaczynają sprawiać ból, bo nie ma powrotu 
do utraconego. Tym samym Levin przekracza granice wyobrażonego 
i dotyka samej istoty utraty, nieuniknionego rozstania i pozbawienia. 
Nie estetyzuje, nie uwzniośla, nie kryje się w egzystencjalnym lamen-
cie. Stacza się wraz z Pogorelką, Chajczikiem i Bonbonelem na samo 
dno bólu i pozbawienia.

„Żałoba – pisał Freud – wywołana utratą czegoś, co kochaliśmy, 
czy co podziwialiśmy, wydaje się laikowi czymś naturalnym, że uznaje 

on to za oczywistość. Ale dla psychologa żałoba jest wielką zagadką, 
jednym z owych zjawisk, których nie sposób wyjaśnić nawet wów-
czas, gdy sprowadzi się je do jakiejś innej zagadki.” 3 Czym jest żałoba  
w dramacie Hanocha Levina? Żałoba jest rzeczywistością utraty. Utra-
ty zdrowia, piękna, młodości, seksualności, autonomii, urody ciała 
i świata. Bohaterowie Levina tonąc, chwytają się życia, ale załamuje 
się ono pod nimi jak kruchy lód. Pozostaje nagie doświadczenie po-
zbawienia i pustki. Każdy gest, każde wspomnienie, każdy przejaw 
witalności podlega nieuchronnej erozji, zostaje zdeformowany i roz-
proszony. Wraz z Pogorelką, Bonbonelem i Chajczikiem stajemy się 
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1 S. Freud – Przemijalność, (tłum. R. Reszke) w Dzieła t. X Sztuki plastyczne i literatura,  
        wydawnictwo KR, Warszawa, 2009, s.191.
2 H. Levin – Romantyczni, (tłum. A. Olek), wydruk komputerowy.
3 S. Freud – dz. cyt., s.192.
4 R. Agam-Segal - Between Romantics and Anatomy: Religion and Pornography in Hanoch Levin,    
       http://reshefagamsegal.weebly.com/1/post/2012/6/between-romantics-and-anatomy-religion-   
       and-pornography-in-hanoch-levin.html
5 J.w.,
6 J.w.,
7 J.w.,
8 J.w.,
9 S. Freud – Przemijalność, (tłum. R. Reszke) w Dzieła t. X Sztuki plastyczne i literatura,  
       wydawnictwo KR, Warszawa, 2009, s.193.

świadkami pochłaniania życia przez nieuniknione procesy entropii. 
Towarzyszy im ból i choroby ciała. W końcu, gdy rozluźnią się i zanik-
ną ostatnie związki z ważnymi obiektami, ból mija i pojawia się sen. 
Rozstajemy się z bohaterami gdy śpią, potem nie ma już komunikacji, 
opada kurtyna, tracimy łączność, odchodzą.

Izraelski filozof Reshef Agam-Segal4  zwraca uwagę na religijne 
aspekty twórczości H. Levina. Wg Agam-Segala proza Levina jest głę-
boko religijna, gdyż zawsze dotyczy skończoności człowieka, nieosią-
galności tego, co wysokie i niezdolności odnajdywania sensu w tym, 
co niskie. W swoim oczekiwaniu i sprzeciwie wobec granic własnej 
egzystencji przyjmuje on, zdaniem Agam-Segala, postawę wierzą-
cego. Rozwijając ten wątek twórczości Levina, Agam-Segal przytacza 
fragmenty prozy, w której autor opisuje doświadczenie drugiego czło-
wieka odwołując się do metafory „skóry i jelit”. Doświadczenie skóry, 
zewnętrza, objętości, powierzchni powiązane jest z romantycznością. 
”Jak wiadomo romantyczne momenty w naszym życiu mają miejsce 
na skórze kobiety” – pisał Levin (cyt. za R. Agam-Segal)5. Jednakże, gdy 
wyobrażamy sobie otwory, jamy i wnętrze ciała, sytuacja przestaje być 
tak jednoznaczna.

„Gdy przesuwamy się tam, gdzie kobieta posiada jamy lub 
otwory, nasza zażyłość stopniowo maleje, a wraz z nią maleje nasza 
miłość.” „Kto wie, gdzie dokładnie leży ta granica - gdzie kończy się 
skóra i zaczynają jelita, gdzie umiera muzyka i szczęście, a pojawiają 
się ciemność przerażenie, osamotnienie i wstręt?”6  To przesuwanie 
się od romantyczności do śmierci, od duszy do jej zanikania w ciele, 
od znaczenia do jego rozmycia, charakteryzuje wg Agam-Segala całą 
twórczość Levina. Jego skutkiem jest „napięcie pomiędzy współist-
nieniem nonsensu i absolutnego znaczenia, jako wszechobecnych  
w naszym życiu”.7 

Ten sam kierunek przesuwania się do wewnątrz, zanikania zna-
czenia i napięcia pomiędzy tym, co jeszcze żywe, a tym, co już nie, 
znajdujemy w dramacie „Romantyczni”. Levin nie udziela widzowi 
żadnych odpowiedzi, nie ułatwia mu odnalezienia niewidzialnej gra-
nicy. Nie jest strażnikiem z własnego eseju, który powiedziałby mu 
„Stop, nie idź dalej, od tej pory jest śmierć”8  Pozostawia go raczej  
z doświadczeniem samym w sobie, otwierając na nieprzeniknioną 
rzeczywistość Innego.

Czy mimo tego pozostaje jakaś nadzieja i otucha? Levin nie 
daje tu żadnych wskazówek, pozostawiając czytelnika sam na sam  
z doświadczeniem żałoby. Być może pewne wskazówki znajdziemy 
w cytowanym wcześniej eseju Freuda. „Kiedy żałoba wyrzekła się już 
wszystkiego co utracone – pisał Freud - zaczyna pożerać sama siebie, 
a wówczas nasze libido (miłość – C. Ż.) na powrót uwalnia się, by – jeśli 
tylko jesteśmy jeszcze młodzi, jeśli tylko zachowaliśmy siły witalne – 
znowu zastąpić utracone obiekty możliwie równie cennymi, czy na-
wet jeszcze bardziej cennymi nowymi obiektami”. 9

Czym zatem jest owo tajemnicze „jeśli tylko”, o którym pisze 
Freud? Może „niewidzialną, niezarysowaną” granicą, do której zbliża-
my się i oddalamy obcując z dramatami Levina?

Tekst ukazał się wcześniej w programie spektaklu Hanocha Levina  
„Romantycy” w teatrze Dramatycznym w Warszwie.

fot. Krzysztof Bieliński





Kim jest Anna Netrebko, wiedzą wszyscy, 
szczególnie aspirujący do zaliczania ich do 
inteligencji, choćby – pożal się Boże – pracu-
jącej. Jeśli już wstęp mamy za sobą, przejdź-
my do mniej znaczącej części, czyli do „reszty 
świata”.

Do niedawna opera wydawała się bastio-
nem konserwatyzmu, elitarności, snobizmu, 
symbolem trudnego odbioru staroświeckich 
treści i formy oraz zaburzeń percepcji czasu. 
To ostatnie znalazło nawet wyraz w anegdo-
cie o definicji opery: „opera to jest takie coś, co 
rozpoczyna się o 19:00, a gdy po trzech godzi-
nach spojrzysz na zegarek, to jest 19:15”.

To wszystko zmieniło się – moim zda-
niem – od słynnego koncertu w Termach Ca-
racalli, gdy Trzech Tenorów wykazało, że skła-
danki operowych hitów mogą mieć wymiar 
sukcesu komercyjnego, a Pavarotti, Domingo 
i Carreras stali się globalnymi celebrytami. 

Drugim milowym kamieniem upublicz-
nienia opery były i są transmisje z Metropo-
litan Opera w Nowym Jorku (MET). Mimo 
powszechnej niechęci do kolosa ekonomicz-
nego, przytłaczającego inne sceny operowe 
i wysysającego z nich wszystko co najlepsze, 
trzeba skonstatować kilka rzeczy: 1) opery wy-
stawiane w MET są zawsze wielkim wydarze-
niem, a poziom artystyczny jest albo bardzo 
wysoki, albo bardzo kontrowersyjny; 2) MET 
ma ogromną szkółkę młodych talentów, z któ-
rych znaczna część staje się Artystami, przez 
duże „A”; 3) najważniejsze dla tego felietonu: 
dzięki MET opera weszła pod strzechy i eternit 
(chyba się zagalopowałem…, ale w odniesie-
niu do opery lekka przesada jest w dobrym 
tonie).

Otóż MET organizuje transmisje wysokiej 
rozdzielczości o doskonałej jakości dźwięku 
do dziesiątek kin i filharmonii na całym świe-
cie. Jednorazowo przedstawienia w MET oglą-
da ponad 3 mln widzów.

A kto z psychiatrów chodzi na przedsta-
wienia MET? 

Ja. 
Potem długo, długo nic (jak u Gombrowi-

cza) i Pani Doktor S. 
Pani Doktor S. stała się znana z wypowia-

danych scenicznym szeptem obscenicznych 
komentarzy, co spowodowało, że muszę 
opuszczać salę, gdy jeszcze nie wybrzmią 
oklaski, żeby - broń Boże! – nikt mnie nie sko-
jarzył z Panią Doktor. A abonamenty mamy 
wykupione koło siebie po raz ostatni…

Od czasu do czasu wpada Pani Profe-
sor A. Miło z nią pomilczeć, bo wiem, że jak 
się mnie coś podoba, to jej nie. I na odwrót. 
Zresztą, co tu otwierać gębę po próżnicy, 
skoro ZAWSZE przychodzi z mężem. Proszę 
sobie wyobrazić, że razem jeżdżą po różnych 
La Scalach i zawsze mówią, że to, co widzieli 
beze mnie, było lepsze niż to, co oglądają ze 
mną. Uwaga: należy się dwa razy zastano-
wić zanim się im pożyczy dvd. Mija półtora 
roku jak pożyczyli ode mnie „Napój miłosny”  
z Netrebko i Villazonem. Skandalizujący, bo 
zamiast śpiewać, całują się minutę i 20 se-
kund, a Ania (Netrebko) jest stroną inicjującą. 

Raz (1x) widziano Redaktorową Naczel-
ną i to bez Redaktora Naczelnego. W antrak-
cie pokręciła się, zwróciła uwagę wszystkich 
swym szczebiotem, raczyła dostrzec felietoni-
stę i przywitała go pytaniem: „I ty też? Co ty 
tu robisz?”. Celna riposta przyszła mi do głowy 
już następnego dnia. Nauczyłem się jej na pa-
mięć, żeby wypalić na następnym przedsta-
wieniu, ale więcej nie przyszła. To na pewno 
nie jej wina, tylko Naczelnego… Redaktor-
stwo Naczelne chyba gardzi transmisjami  
z MET. Za to kupuje bilety do Teatru Wielkie-
go. Podejrzewam, że na wszystko, bo co rusz 
ma je do odstąpienia. W przeciwieństwie do 
swojej uroczej żony, Redaktor Naczelny jest 
wielkościowy i rywalizujący. „Cała Warszawa” 
napalała się na dwie jednoaktówki: „Jolan-
tę” i „Zamek Sinobrodego”, które dostąpi-
ły zaszczytu bycia przeniesionymi z Teatru 
Wielkiego w Warszawie do MET w Nowym 
Jorku (styczeń 2015). Czyli mamy ponad rok 
wyprzedzenia! 13-go. i 15-go grudnia 2013 r. 
miał dyrygować Giergiew, najbardziej praco-
wity dyrygent wszechczasów, choć to fizycz-
nie niemożliwe – w piątek dyryguje w Nowej 
Zelandii, w sobotę w Los Angeles, a w niedzie-
lę w Petersburgu. I na premierze (na której 
był Naczelny) dyrygował Giergiew, a 15-go 

(kiedy byłem ja) nie. Mimo, że było jak wół 
napisane, ze powinien dyrygować. Chciałem 
przemilczeć ten z pozoru bolesny fakt, jednak 
Naczelny tryumfalistycznie przybiegł do mnie, 
żeby wywyższając siebie, mnie pognębić. Za-
gryzłem usta, żeby nie dawać mu satysfakcji. 
To mi jeszcze złośliwie przysłał linka z biogra-
mem zastępcy. Biedak nie wiedział, że zastęp-
ca, czyli mało znany Bassem Akiki dyrygował 
lepiej niż sam Giergiew… O różnicy między 
młodym Giergiewem, a starym Giergiewem 
jeszcze będzie w następnym numerze…

Czasami nie wzgardzi zaproszeniem 
„parapsychiatryczka” Redaktorka Innego Cza-
sopisma Fachowego (ICF). Jest bardzo niebez-
pieczna, bo na muzyce się zna. Nie wolno przy 
niej wypowiadać żadnego zdania twierdzące-
go, bo natychmiast weryfikuje je w Internecie. 
Przemilczałem z nią parę oper, szczególnie 
„The Tempest” Thomasa Adésa. W nagrodę na-
uczyła mnie sztuczki: jeśli soprany roztyją się 
bezwstydnie i wyglądają jak przedwojenne 
kabany (bo współczesne są małosłoninowe), 
należy zamknąć oczy. Bardzo dobrze to dzia-
łało w przypadku „Aidy” z Monastyrską. O tyle 
to bolesne, ze „Aida” jest nie tylko do słucha-
nia, ale i do oglądania (po scenie łażą konie 
zaprzęgnięte do rydwanów, wielbłąd oddaje 
kał ku uciesze gawiedzi, mile widziane słonie). 
Oprócz tysiąca innych zalet, u Redaktorki ICF 
podziwiam umiejętność osiągania z góry za-
mierzonych celów. Dr W. pożyczył ode mnie 
dvd z „Satyagraha” Philipa Glassa i przez po-
nad 11 lat obiecywał, że po najbliższym week-
endzie odda. Redaktorka ICF wzięła dra W. na 
bok, coś poszeptała i… płyta się znalazła już 
następnego dnia. 

I to wszystko! Naprawdę!!!
A tymczasem… Bywa, że opery z MET 

oglądam w Łodzi. I choć mam tam miejsca 
w loży (a jak!!!), lubię zniżyć się do parteru.  
A tam… uwaga… prawie sami lekarze. „Dzień 
dobry doktorze”, „Dzień dobry, profesorze” 
rozbrzmiewa wszędzie. Pomyślą Państwo, że 
polewam, ale tak jest naprawdę: w Łodzi na 
transmisje z MET chodzą nawet neurochirur-
dzy! Zobaczcie, jaka różnica między Łodzią,  
a Warszawą! 

super-wizje
Anna Netrebko i reszta świata 
- Bogusław Habrat
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Wszyscy, którzy mnie choć trochę znają, 
zostali już wielokrotnie poinformowani o tym, 
że mam wnuki, i że jest ich (na razie...) trzech. 
Szczerze mówiąc ci, którzy mnie nie znają, także 
są o tym informowani, niezależnie od tego czy 
sobie życzą, czy nie. Nie robię tego umyślnie, 
po prostu tak z tych swoich łobuzów się cieszę, 
że to jest niewyrachowane, a nawet i ode mnie 
niezależne. 

Jak się więc już rzekło, bo może ktoś z Czy-
telników nie był jeszcze pewien, mam owszem 
wnuków, przy czym część z nich to intelektu-
aliści i chcą czytać książki. Najmłodszy Tosiek, 
niech mi wybaczy, na razie nie jest intelektu-
alistą, ale całkiem niezłym smakoszem, tylko że 
to już całkiem inna historia. Oczywiście dziadek 
nie jest główną instancją do spraw książek, ale  
i dziadek ma tu coś do powiedzenia. Przegląda-
my więc, że się tak wyrażę, różne pozycje i teraz 
widzę to nieco inaczej niż w przypadku moich 
własnych dzieci. Mój syn przypomniał mi ostat-
nio, że jedną z pierwszych książek, którą czyta-
łem swoim dzieciom był „Mistrz i Małgorzata” 
Bułhakowa… Widocznie taką miałem koncep-
cję. Potem szliśmy raczej w stronę bardziej,  
a nie mniej, zaawansowaną i ogólnie rzecz bio-
rąc dzieci odbyły kurs tego, co wówczas intere-
sowało mnie. Trzeba przyznać, że żadne z nich 
nie zostało, jak na razie, ani pisarzem, ani zbrod-
niarzem, ani nawet politykiem – wygląda więc 
na to, że nie uszkodziłem potomstwa lekturą. 
Wracając do wnuków i ich lektur – kryteria mam 
teraz inne i znacznie bardziej interesuje mnie to, 
co im, a niekoniecznie mnie, się podoba. A więc 
jest taka książka, którą teraz czytam z Leonem,  
a w zeszłym roku czytałem z Tytusem. Nie ma 
w niej ani słowa pisanego tekstu, tylko same 
obrazki. Na pierwszy rzut oka bardzo proste, ale 
bez żadnej przesady, sprawdziłem to w pełni na 
własnej skórze, jeden tom (bo jest to historia 
w pięciu bodaj tomach) można bez żadnego 
znudzenia czytać przez około dwa tygodnie! 
Ta książka to „Ulica Czereśniowa” autorstwa Ro-
traut Susanne Berner. W każdym tomie jest sie-
dem odsłon – dwie strony tworzące jeden duży 
obrazek, każda odsłona to kolejny odcinek ulicy 
Czereśniowej. A na ulicy i w jej okolicach Zenon, 
Krzysztof, Tomek, Basia, Łukasz i jeszcze sporo 

innych osób. Ale nie tak, że Basia na pierwszej 
stronie, a Tomek na czwartej, jak to zwykle 
bywa w naiwnych książeczkach, które są równie 
nudne dla wnuczków jak i dla dziadków. O nie! 
Na Czereśniowej jest całkiem inaczej. W każdej  
z odsłon występuje większość bohaterów (nie 
zawsze wszyscy) kontynuując swoją historię nie 
tylko z odsłony poprzedniej, ale i z poprzednich 
tomów! I nie zawsze to wszystko jest takie ja-
sne. Widzimy, że wiosną na ścianie mieszkania 
Ewy wisi jej zdjęcie z Krzysztofem i jego synem 
Tomkiem oraz jej córką małą Basią. Ale „Zimą” 
tego zdjęcia jeszcze nie było, a Ewa była w cią-
ży! Z kim? Czy Krzysztof jest ojcem Basi? Czy 
jest mężem Ewy? Nie mam pojęcia, bo jeszcze 
do tego nie doszedłem. Nawiasem mówiąc, jest 
dość możliwe, że Czereśniowa jest raczej lewi-
cowa, choć odruchowo, a nie propagandowo, 
ale w przypadku dobrej literatury (choćby taki 
Hemingway) można to od biedy wytrzymać… 

Dziś, czyli ponad rok od czasu, kiedy za-
cząłem czytać ulicę Czereśniową z chłopakami, 
moja córka zwróciła mi uwagę, że wiosną egzo-
tyczny gość w zawoju na głowie, roboczo na-
zywany Arabem, wydaje się kupować w domu 
towarowym damskie majtki!! Pojęcia nie mam, 
czemu to robi. Nie wiem także, kim jest gość  
z gęsią i jaki jest jego udział w historii. Ale jestem 
pewien, że autorka książki dobrze to przemy-
ślała, ponieważ wszystkie inne elementy są 
poukładane z niezwykłą precyzją. Na przykład 
wiosną, w każdej odsłonie można znaleźć zegar 
wskazujący inną (kolejną!) godzinę. Zegary są w 
różnych miejscach, a różnice czasowe między 
scenami wcale nie są równe. Albo szosa przez 
pola – w zimie ani śladu, na wiosnę – rozgrze-
bana, a jesienią już jeżdżą! To coś w rodzaju 
cudu, ale ostatecznie w tej książce nie występu-
je minister Sławomir, a wspomniane zegary są 
na wieżach i na ścianach, a nie na rękach, więc 
– widocznie to możliwe. 

„Ulica Czereśniowa” to naprawdę świetna 
książka. Jest tam wiele prostszych i trudniej-
szych zagadek, mam poczucie, że do wielu 
rzeczy jeszcze w ogóle nie dotarłem! Że sam 
to wymyślam? No jasne, że wymyślam, ale jaka 
jest najważniejsza cecha najlepszej literatury? 
Uruchomienie wyobraźni czytelnika! Może 

nie? Borges opisał kiedyś genialnie kryminał,  
w którym rozwiązanie, choć pozornie jasne i wy-
nikające z treści było nieprawdziwe, bo gdzieś 
w tekście była zmyłka, którą należało samemu 
znaleźć, a jeśli się znalazło, to już wszystko wi-
działo się inaczej. Sam Borges, bardzo sprytnie 
nie próbował (chyba?) takiej powieści napisać 
(tak jak Kurt Vonnegut nie próbował napisać 
żadnej ze wspaniałych książek napisanych rze-
komo przez Kilgore Trouta), ale być może „Imię 
Róży” Umberto Ecco jest taką powieścią według 
borgesowskiego zamysłu? Kto wie? Ja najwyżej 
mogę się domyślać. A drugą taką powieścią, nie 
bójmy się tego powiedzieć, jest właśnie „Czere-
śniowa”! Bo „Czereśniowa” to jest mainstream, 
wcale nie „prosta jak na garbatą”, tylko po prostu 
i naprawdę, w dobrych zawodach, bez żadnych 
forów. Kto ma oczy ten widzi. 

Ale jest jeszcze coś poza dobrą literaturą. 
W dobrej sztuce chyba zawsze jest jeszcze coś 
(i choćby dlatego goły kretyn ocierający się  
o krzyż żadną sztuką nie jest i nigdy nie będzie). 
„Czereśniowa” uświadamia, że w każdej dobrej 
historii występuje bardzo wiele osób, i to, kto 
w tej chwili jest ważny zależy nie od tej osoby, 
ale od tego, na kogo są zwrócone reflektory. Na 
przykład dziś głównym bohaterem fragmen-
tu „Wiosny” jest dla mnie ten Arab z majtkami, 
ale jeszcze niedawno dużo myślałem o Ewie  
i Krzysztofie. Nikt z nas nie jest bohaterem poza 
kontekstem, trzeba to rozumieć i zachować 
pokorę. Tak sobie o tym myślałem słuchając 
sejmowego wystąpienia naszego drogiego Bar-
tosza… On najwyraźniej myśli, że jest głównym 
bohaterem. Od razu widać, że nie jesteśmy na 
Czereśniowej Toto (chyba nie muszę, ale wytłu-
maczę – to parafraza cytatu z „Czarnoksiężnika 
z krainy Oz”, twórczo i niezwykle wykorzystana 
w „Milczeniu owiec”). Nie jesteśmy więc na Cze-
reśniowej, ale możemy tam być przy pewnym 
wysiłku. Ja już tam trochę jestem. 

PS. Uważny Czytelnik dowiedział się z tego 
felietonu, że mój najmłodszy wnuk to Antoni 
(Tosiek), środkowy – Leon, a najstarszy – Tytus. 
Jednak nieuważny Czytelnik mógłby na to nie 
zwrócić uwagi i chłopcom byłoby przykro!

super-wizje
Autobusowe super-wizje
Nie jesteśmy na Czereśniowej Toto… 
- Łukasz Święcicki






