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Upłynął właśnie rok, odkąd pierwszy numer PSYCHIATRY trafił w Wasze 
ręce. W imieniu redakcji i wydawcy ogromnie Wam dziękuję. Żadne pismo nie 
istnieje bez czytelników. PSYCHIATRA jest dla Was i dzięki Wam! 

To także moment, w którym chcemy podziękować wszystkim autorom za 
teksty, które napisali mimo nawału codziennych obowiązków oraz tym, którzy 
wspierają nas moralnie i materialnie. Podziękować za wkład, inspirację i krytykę. 

W pierwszą rocznicę debiutu PSYCHIATRY – w dniu 8 maja 2014 roku – re-
dakcja spotkała się z gronem autorów i sympatyków – było radośnie, co możecie 
zobaczyć na zbiorowym zdjęciu. 

Jednakże przygotowania do wydania tego numeru nie upływały w rado-
snej atmosferze. Najpierw dotarła do nas smutna wiadomość o śmierci Pana 
Marka Nowakowskiego - wielkiego pisarza, który zaszczycił nas swoją współ-
pracą. 

Kilka dni później dowiedzieliśmy się o śmierci Pani Profesor Rabe-Jabłoń-
skiej. Odeszła wspaniała kobieta, wybitny naukowiec i świetny psychiatra.

Wakacyjny numer pisma wyrastał zatem w cieniu przemijania. Na kolej-
nych stronach sąsiadują ze sobą różne teksty. Rozmowy z psychiatrami, w tym 
ekskluzywny wywiad Katarzyny Szaulińskiej z jednym z najbardziej znanych 
psychiatrów świata – profesorem Normanem Sartoriusem. Refleksje nad tym 
czy możemy poznać siebie i drugiego człowieka. Opis, jak to jest, być psychiatrą 
we Francji. Dwa różne przykłady tego, czym może zaowocować spotkanie psy-
chiatrów i psychologów z twórczością artystów malarzy. Prezentujemy również 
piękno najstarszego w Polsce, bez przerwy działającego szpitala psychiatrycz-
nego w Świeciu nad Wisłą. Jak zwykle nie brakuje garści praktycznych informa-
cji. Zwracam uwagę na artykuł „standardy dla opornych”, mam nadzieję, że taka 
forma i treść zyska Waszą akceptację. Debiutuje również w tym numerze nowy 
cykl o płytach, które warto znać. Nasi specjalni wysłannicy nadesłali relację  
z 4th Young Psychiatrists’ Network Meeting we Wrocławiu, EUROPAD w Glas-
gow oraz... Festiwalu Filmowego w Cannes.

Przy całej różnorodności pozostajemy wierni naszej linii programowej opo-
wiadania o psychiatrach i różnych wymiarach współczesnej psychiatrii. Mamy 
nadzieję, że lektura będzie ciekawa i liczymy, że niektóre teksty pobudzą was do 
dyskusji. Z niecierpliwością czekamy na wasze opinie – wysyłajcie je na adres: 
opinie@psychiatraonline.com.

Życzymy wspaniałych wakacji!

Tomasz Szafrański 
 (Redaktor Naczelny)

Drodzy Czytelnicy! 

Opinie wyrażone w artykułach publikowanych w naszym 
piśmie są poglądami ich autorów formułowanymi bez założenia 
nieomylności. Publikowane materiały reprezentują opinie ich au-
tora/autorów i nie należy uważać, że zostały one napisane tak by 
odzwierciedlać opinię redakcji lub wydawcy jak również, że repre-
zentują opinię instytucji lub organizacji, z których autorzy pochodzą.

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

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 wykorzystywana 
bez pisemnej zgody Wydawcy.
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Wspomnienie o Profesor Jolancie Rabe-Jabłońskiej.

Wspomnienie o Marku Nowakowskim.

Medytacje Anny Tanalskiej  o bliskości i obcości.

Cały cykl rozmów jak psychiatra z psychiatrą

przeprowadzonych przez Katarzynę Szaulińską otwiera 
rozmowa z jednym z najwybitniejszych psychiatrów  
świata – Normanem Sartoriusem.

Olga Paravaya opowiada o organizacji 
Young Psychiatrist Network.

Sprawozdanie Agnieszki Dąbkowskiej z konferencji
 A coin with many sides: different perspectives on mental illness.

Please, mind the gap w ochronie zdrowia psychicznego 
ostrzega Graham Thornicroft.

Michał Feldman o blaskach i cieniach na styku 
medycyny i internetu.

Nowy program rezydentury – niewesołe refleksje  
Michała Jarkiewicza.

Marta Łazarczyk o byciu psychiatrą we Francji.

Aleksander Gierymski z perspektywy konserwatora, psycholo-
ga i psychiatry – multidyscyplinarne spojrzenie Anny Lewan-
dowskiej, Doroty Parnowskiej i Tadeusza Parnowskiego.

Szpitale polskie: Świecie
Opis szpitala dawniej i dziś Sławomira Biedrzyckiego. Kalen-
darium w opracowaniu Ryszarda Kujawskiego. Podobnie jak 
relacja z historycznego posiedzenia PTP w 1955 roku.

Cezary Żechowski opowiada o Johnie Bowlbym rozpoczyna-
jąc cykl: wprowadzanie  do teorii przywiązania.

Rozmowa z Marcinem Wojnarem o raporcie  
Schizofrenia – perspektywa społeczna.

Modelowa lista leków WHO.

Marek Wójcik i Barbara Robaszkiewicz o tym co należy roz-
ważyć, by otwarcie programu substytucyjnego miało sens i 
nie okazało się klapą…

Relacja Marka Wójcika z konferencji EUROPAD  
– co nowego w leczeniu uzależnienia od opiatów?

W jaki sposób postać leku może poprawiać skuteczność lub 
współpracę w leczeniu? O rozpuszczalnej w ustach formie 
olanzapiny, dopoliczkowej asenapinie i donosowej loksapi-
nie piszą Kama Pierzgalska i Karolina Kołosowska.

Demokracja czy ruletka w leczeniu schizofrenii? - Tomasz 
Szafrański.

Witamina B12 i kwas foliowy tym razem w schizofrenii 
Krzysztof Krocetyński.

Błażej Misiak specjalnie dla naszych czytelników o swoim 
badaniu dotyczącym pierwszego epizodu schizofrenii.

Nasz nowy cykl Standardy dla opornych rozpoczynamy od zabu-
rzeń lękowych.

Beata Kucińska o tajemnicy zawartej w EKG i dlaczego  
nie należy przesadzać z napojami energetyzującymi. 

Pierwszy z dwóch artykułów o agomelatynie  
– aktualne dane dotyczące hepatotoksyczności omawia 
Tomasz Pawełczyk.

Łukasz Święcicki o tym czy agomelatyna może znaleźć zasto-
sowanie w leczeniu depresji w przebiegu CHAD.

W naszym piśmie nie może zabraknąć szafranu – tym razem 
o badaniach dotyczących leczenia otępienia.

Iwona Koszewska oswaja Krzyk Edwarda Muncha.

Marek Nowakowski  - Przebić ten pęcherz.

Abnegacja Antoniego Kępińskiego w kolejnym odcinku 
historii psychiatrii krakowskiej od kuchnii – Jacek Bomba.

Mirek Sukiennik przedstawia płytę Petera Gabriela,  
którą warto znać.

Stefan Laudyn, dyrektor Warszawskiego Festiwalu Filmowego 
opowiada o tym jak nie zwariować na festiwalu w Cannes. 

Jak nas widzą z drugiej strony biurka opowiada  
Jan Jodłowski.

Anna Netrebko i reszta świata – Bogusław Habrat serwuje 
kolejną porcję plotek…

Zaś  na koniec  Łukasz Święcicki przestrzega nas przed 
relatywizowaniem totalizmów.

Uff, solidna porcja lektury na wakacje!
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Żółtym numerem strony oznaczamy w PSYCHIATRZE artykuły, 
w przypadku których chcemy uprzedzić czytelników o istnieniu 
potencjalnego konfliktu interesów.  Jest on związany z faktem 
wykupienia reklamy w niniejszym numerze pisma przez pro-
ducenta leku lub suplementu diety, który jest wzmiankowany 
w artykule.

spis treści
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Jolanta Rabe-Jabłońska
(1950-2014) Profesor Jolanta Rabe-Jabłońska w ciągu ostatnich 20 lat była jedną z najważniejszych 

osób kształtujących polską psychiatrię. Współtworzyła obowiązujące w Polsce standardy 
leczenia zaburzeń psychicznych. Zbudowała prężenie działający zespół zajmujący się bada-
niami dotyczącymi różnych aspektów diagnostyki i leczenia zaburzeń psychicznych. 

Profesor Jolanta Rabe-Jabłońska zorganizowała w Łodzi opiekę psychiatryczną dla mło-
dzieży: jeden z nielicznych w Polsce oddział  stacjonarny dla adolescentów z pierwszą szkołą 
średnią, oddział dzienny, hostel, ośrodek psychologiczny dla młodzieży, poradnię leczniczo-
-konsultacyjną. 

Była doświadczonym klinicystą oddanym swoim pacjentom. Promotorem 28 doktora-
tów i opiekunem kilku habilitacji. Zapamiętamy Ją jako świetnego dydaktyka, prowadzące-
go rzetelne i merytoryczne wykłady, na które się czekało i podkreślało w programach konfe-
rencji jako punkty obowiązkowe.  

Pani Profesor już przy pierwszym spotkaniu budziła niewymuszony szacunek. Czasa-
mi respekt, niektórych po prostu onieśmielała. Przenikliwie patrzyła na rozmówcę, ale już 
po chwili było wiadomo, że każdego uważnie słucha. Dyskusje puentowała szybko i celnie, 
charakterystycznie zachrypniętym głosem. Każdy, kto poznał Panią Profesor bliżej, mógł do-
cenić Jej bezpośredniość i poczucie humoru. Szybko okazywało się, że tylko pozornie nie-
przystępna, w rzeczywistości jest ciepła i po prostu miła. Z podobnym zapałem rozmawiała 
o pomysłach naukowych jak i o sprawach zwykłych: podróżach, wakacjach, rodzinie, zawsze 
ciekawiło Ją, co druga osoba ma do powiedzenia. 

Jej odejście to wielka strata dla nas wszystkich, 

Współpracownicy z Katedry i Kliniki Psychiatrii UM w Łodzi
Redakcja „Psychiatry”

Profesor  Jolanta Rabe-Jabłońska urodziła 
się w Pabianicach 24 grudnia 1950 roku, 
zmarła w Łodzi w dniu 19 maja 2014 roku.

Była wybitnym lekarzem, naukowcem  
i nauczycielem. Od wielu lat kierowała  
I Katedrą Psychiatrii oraz Kliniką Zaburzeń 
Afektywnych i Psychotycznych Uniwersy-
tetu Medycznego w Łodzi. Była członkiem 
Polskiej Akademii Nauk, Konsultantem 
Wojewódzkim ds. Psychiatrii, Konsultantem 
Wojewódzkim ds. Psychiatrii Dzieci  
i Młodzieży, redaktorem naczelnym 
Psychiatrii i Psychologii Klinicznej a także 
członkiem rady naukowej wielu innych 
czasopism. Autorka wielu publikacji,  
rozdziałów w podręcznikach i mono-
grafiach psychiatrycznych oraz redaktor 
monografii.

wspomnienia
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Był jednym z najwybitniejszych współczesnych pisarzy polskich. Debiutował 
w 1957 roku. Autor kilkudziesięciu książek: zbiorów opowiadań i powieści, bywał zali-
czany do przedstawicieli „małego realizmu” jako twórca portretujący ludzi, o których 
dzisiaj mówi się w kategoriach osób „wykluczonych”. Jednakże znaczenie jego twór-
czości daleko wykracza poza takie czy inne kategorie, czy szuflady. To co bywa odbie-
rane jako marginalne i peryferyjne, w tematach jego prozy jest takim tylko z pozoru. 
Był obdarzony niezwykłym wyczuciem słowa, darem obserwacji, przenikliwością po-
zwalającą wydobywać najważniejsze aspekty rzeczywistości. Pisarstwo Marka Nowa-
kowskiego jest pisarstwem pozbawionym zbędnego sztafażu i formalnych udziwnień. 
Pisarstwem dalekim od kreowania wydumanych światów. Można je określić jako mi-
nimalistyczne. Tak potrafili pisać tylko najwięksi. Bez wątpienia Marek Nowakowski 
dołączył do panteonu mistrzów małych form jak Czechow czy Gogol. Kluczem do 
odczytania jego pisarstwa jest uczciwość i prawda. Uczciwość wobec tego co jest 
i dążenie do rzetelnego opisania prawdy o człowieku i otaczającym go świecie. 

We wspomnieniach tych, którzy go znali przewija się obraz przyjaznego, skromne-
go człowieka, otwartego na kontakty z innymi, potrafiącego słuchać i opowiadać. Czło-
wieka o zdecydowanych poglądach, wiernego swoim wartościom. Człowieka, którego 
ciekawił świat. Pełnego różnych historii, wspomnień, anegdot. Obdarzonego świetnym 
poczuciem humoru. Wielu tych cech Pana Marka mieliśmy okazję doświadczyć w krót-
kim okresie jego współpracy z naszym pismem. Jesteśmy dumni z tego, że zgodził się na 
publikację swoich opowiadań. Jego odejście bardzo nas zasmuciło.

Cześć jego pamięci!
Redakcja „Psychiatry”

Marek nowakowski
(1935-2014)

Marek Nowakowski urodził się 2 marca 
1935 roku w Warszawie, zmarł także  
w Warszawie 16 maja 2014 roku.  

Nagrodzony w 1968 roku Nagrodą  
Fundacji Kościelskich, w 1983 roku Nagrodą 
Wolności francuskiego PEN Clubu, w 1984 
roku Nagrodą Związku Pisarzy Polskich  
Na Obczyźnie; Nagrodą Fundacji Alfreda 
Jurzykowskiego i w 2010 roku Nagrodą 
Literacką m.st. Warszawy.

Marek Nowakowski działał w opozycji, 
po 1976 roku był współzałożycielem 
podziemnego pisma „Zapis”, uczestniczył 
w protestach przeciwko zmianom w Kon-
stytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej; 
w 1984 roku był aresztowany. W 2006 roku 
został odznaczony Krzyżem Komandorskim 
Orderu Odrodzenia Polski.
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Jak to się dzieje, że nabieramy przekona-
nia, iż tak doskonale znamy i rozumiemy 
drugiego człowieka, podczas gdy jest on 
tak zasadniczo i nieprzekraczalnie obcy?  
W szczególności, – że jesteśmy tak pewni, 
iż świetnie wiemy i rozumiemy, co czuje, 
czego chce, co myśli i jakie ma intencje 
nasz partner? Rodzic? Dziecko? Podczas 
gdy on jest TAM i NIM, a my jesteśmy TU  
i SOBĄ?

I co by się stało, gdybyśmy z tego 
przekonania o znajomości i rozumieniu 
zrezygnowali?

Inaczej: Jaką potrzebę przekonanie to  
i pewność zaspokaja? Potrzebę bezpie-
czeństwa?

Jaki zatem lęk koi? Przed samotno-
ścią? Brakiem opieki? Światem? Lęk  przed 
innym?

Dzięki jakim procesom, wrzuceni  
w całkiem nieznany świat, wśród obcych 
zupełnie ludzi zaczynamy z czasem uwa-
żać, że wiemy dokładnie, jacy ci ludzie, 
zwłaszcza bliscy nam, są, do czego dążą, 
czym się kierują? Zaczynamy wierzyć, że 
możemy ich kontrolować.

Poszukiwaniem odpowiedzi na te py-
tania wielu ludzi zajmowało się od wieków. 
Stawiali je sobie i stawiają nadal filozofo-
wie, psychologowie i psychoterapeuci.

A zatem – jak się to dzieje?
Przyzwyczajenie, wdrukowanie, wpo-

jone przekonania…
Dowiaduję się, że inni (zwłaszcza ci 

najwcześniej najbliżsi) wiedzą, jaka jestem 
– potem kształtuję siebie na modłę tej wie-
dzy – i dochodzę do przekonania, że też 
mogę wiedzieć, wiem, jacy są inni. Tworzę 
sobie ich moje wizerunki, do tych wizerun-
ków się odnoszę i wedle nich postępuję; 
wedle nich traktuję Innych. Inni robią to 
samo.

Do iluż nieporozumień, konfliktów, 
dramatów i rozstań doszło z tego powodu 
w życiu moim, twoim i innych ludzi?

Do poznania, zrozumienia drugiego 
człowieka, Innego, możemy się jedynie 
zbliżyć asymptotycznie. 

Możemy próbować się WCZUĆ: wy-
obrazić sobie, co będąc NIM, TAM i WTEDY 
czulibyśmy, czego chcielibyśmy, co myśle-
libyśmy i do czego dążyli. Wyobrazić sobie 
jego doświadczenie, wczuć się w nie, ale 
nigdy do cna poznać.

Nasi bliscy od naszego przyjścia na 
świat wpajają nam swoje przekonania 
na nasz temat. Gdy różnica między tymi 
wpojonymi przekonaniami innych o mnie,  
a moim doświadczeniem źródłowym przy-
biera zbyt wielkie rozmiary, mogę się stać 
sobie obca. Nie wiem wówczas, czemu 
zaufać: temu, co sądzą inni? Swojemu do-
świadczeniu? Ale czy na pewno „dobrze” 
doświadczam? Nie wiem, na czym się 
oprzeć.

Gdy terapeuta  
czyta Heideggera
 Anna Tanalska-Dulęba
| Pracownia Terapii i Rozwoju, Warszawa

Ja ich widzę.
Oni mnie widzą jako jakąś.
Ja ich widzę jako  
widzących mnie jako jakąś.
Oni mnie widzą jako widzących ich 
jako widzących mnie jako jakąś…
I tak bez końca.
Gdzie i kiedy dochodzi do SPOTKA-
NIA?

Jestem terapeutką. Często i chętnie 
pracuję z parami i rodzinami. Wiem, że za-
sadniczym momentem w terapii jest ten, 
gdy ludzie odkrywają, że się wzajemnie nie 
rozumieją – po latach! To trudna chwila, 
bolesna, ale bywa koniecznym krokiem do 
budowania od nowa dobrego związku.

Psychoterapia pomaga rozpoznawać 
galimatias obcości w bliskości. Pomaga 
zbliżać się – choć, jak sądzę, nigdy w pełni 
dotykać – do doświadczenia źródłowego 
drugiego człowieka. Pomaga nabierać od-
wagi, by Innemu pozwolić się zbliżyć do 
Siebie. Pomaga dostrzec niezrozumienie  
i niepewność i się z nimi godzić – nawet 
jeśli nie polubić.

Tego galimatiasu – niewygody eg-
zystencjalnej – doświadczamy czasem 
wprost. 

Często wszakże zamiast jej doświad-
czać, wdajemy się w walkę ze światem – o 
to, by był takim, jakim nam się być wydaje; 
z bliskimi – by byli tacy, jakich ich chcemy, 
by potwierdzić naszą wizję świata i siebie; 
albo zaczynamy chorować, mieć objawy, 
by odwrócić uwagę od egzystencjalnej 
niewygody.

Bywa, że w takich chwilach pomaga 
przyjaciel, książka.

Czasami, gdy inne sposoby się wyczer-
pią, pomocny bywa psychoterapeuta.        ■

Ileż razy zdarzyło ci się zderzyć z in-
formacją, że twój bliski chce, myśli, 
dąży do czegoś zupełnie innego, niż 
– byłaś przekonana  – chce, myśli  
i dąży? Ileż razy dziwiły cię przekonania 
innych ludzi, nawet tych najbliższych, 
o tobie? 
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Jak psychiatra z psychiatrą 

Rozmowa 
z NORMANEM 

SARTORIUSEM
Inspiracje 

i wyzwania
Profesor Sartorius od ponad 20 lat 

organizuje „Leadership Course” dla psy-
chiatrów w trakcie szkolenia specjaliza-
cyjnego. Ostatni odbył się we Wrocławiu 
w kwietniu 2014 i miałam przyjemność  
w nim uczestniczyć. W trakcie kursu za-
dałam Profesorowi kilka pytań przybliża-
jących jego idee czytelnikom „Psychiatry”.

Psychiatra (Katarzyna Szaulińska): 
Jaka jest idea i historia Leadership Cour-
se’ów?

Norman Sartorius: Najczęściej edu-
kacja psychiatry opiera się na nauce fak-
tów i zaniedbuje umiejętności praktyczne. 
A umiejętności prezentacji, pisania listu 
motywacyjnego, artykułu naukowego czy 
projektu są bardzo przydatne w życiu aka-
demickim i zawodowym i  można się ich 
nauczyć dosyć szybko. Oparłem program 
kursu o nauczanie tych umiejętności, któ-
rych sam nie nabyłem w trakcie mojego 
szkolenia specjalizacyjnego. Pierwsze kur-
sy odbyły się około 20 lat temu: w Polsce, 
na Słowacji, w Czechach i na Węgrzech. 
Od tamtego czasu prowadziłem kurs na 
wszystkich kontynentach i zauważyłem, że 
są popularne wśród ludzi o bardzo różnym 

pochodzeniu i z różnymi zainteresowania-
mi w obrębie psychiatrii.

P: Jak wybiera Pan uczestników kur-
sów?

NS: Zwykle wybieramy ludzi, którzy 
są dwa lata po rozpoczęciu lub przed za-
kończeniem szkolenia specjalizacyjnego. 
Zaglądamy do CV i sprawdzamy, czy inte-
resują się badaniami, pisaniem artykułów 
i tworzeniem projektów, czy przeciwnie- 
byli bierni w trakcie specjalizacji. Poziom 
zaangażowania w pracę spoza ściśle wy-
maganego obszaru to bardzo ważna infor-
macja na temat kandydata. Kolejnym kry-
terium jest list motywacyjny. CV są zwykle 
bardzo do siebie podobne, podczas gdy 
listy mogą być zupełnie różne. Staramy się 
też nie przeładowywać kursu uczestnikami 
z kraju, w którym  się odbywa. Obecność 
osób z różnych krajów jest bardzo dopin-
gująca, poza tym gwarantuje, że uczestni-
cy będą stale mówili po angielsku.

P: Profesor Thornicroft pomagał 
Panu w tym roku. Czy ma Pan jeszcze in-
nych współpracowników?

NS: Oprócz profesora Thornicrofta, 
który jest wykładowcą uniwersyteckim  
i brał udział w wielu kursach, pracowałem 

Norman Sartorius - były dyrektor Wydziału  
Zdrowia Psychicznego WHO i były prezydent 
World Psychiatric Association. Profesor honorowy  
Uniwersytetu Londyńskiego, profesor uniwersy-
tetów w Genewie, Pradze i w Zagrzebiu. Sartorius 
jest opisywany jako „jeden z najwybitniejszych  
i najbardziej wpływowych psychiatrów swojego 
pokolenia”. Głównymi tematami jego pracy   
i działalności publicznej są prawa pacjentów  
psychiatrycznych, walka ze stygmatyzacją  
i rozwój służby zdrowia. 
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też z profesorem Goldbergiem z Londynu 
i innymi profesorami z krajów, w których 
kurs się odbywał. Nie wystarczy być do-
brym nauczycielem akademickim, to musi 
być ktoś zainteresowany tego typu pracą 
i posiadający doświadczenie w nauczaniu 
umiejętności.

P: Czy któryś z kursów był dla Pana 
wyjątkowo trudny?

NS: Czasem kursy odbywają się  
w niecodziennych warunkach, z bardzo 
niewielkimi zasobami, ale to nam nie prze-
szkadza. Kurs może być wielkim sukcesem 
bez względu na to, czy odbywa się pod 
drzewem, czy w eleganckiej sali konferen-
cyjnej.

P: Co jest w Pana ocenie głównym 
celem kursu?

NS: Przede wszystkim uczenie umie-
jętności, jednak nie mniej ważne jest two-
rzenie sieci kontaktów między uczestnika-
mi, co pozwala im następnie brać udział 
we wspólnych projektach. Dotychczas 
udawało nam się inspirować młodych 
psychiatrów do wspólnego prowadzenia 
badań, publikowania prac naukowych, 
brania udziału w wymianach naukowych. 
Sieciom kontaktów ciężko jest wytrzymać 
próbę czasu, bo od tego punktu kariery 
uczestnicy mogą pójść w zupełnie różnych 
kierunkach. Jutro część z nich zostanie 
klinicystami, inni nauczycielami akade-
mickimi, inni badaczami. Ich cele zawo-
dowe będą różne, ale przyjaźń zrodzona 
w trakcie kursu często przetrwa.  Do pew-
nego stopnia jest tak dlatego, że celowo 
ustalam bardzo długie godziny zajęć - aż 
do 12 godzin. Doświadczenie wspólnego 
wykonywania wyczerpującej pracy zbliża 
ludzi i wiąże na dłużej.  Uczestnicy czasem 
narzekają, ale czuję, że efekty wysiłku, jaki 
wkładają w kurs są tego warte.

P: Dla mnie również kurs był nie-
zmiernie ciekawy i poza umiejętnościa-
mi, jakie nabyłam, dodatkową wartością 
była okazja poznania fascynujących  
ludzi z różnych zakątków Europy. To, co 
Pan robi dla młodych psychiatrów jest 
niezwykle inspirujące.

Proszę pozwolić mi teraz zmienić 
temat i zapytać o Pana opinię na temat 
głównych wyzwań dla psychiatrii w XXI 
wieku.

NS: Stoimy w obliczu faktu: medycy-
na staje się coraz bardziej rozczłonkowana 
i specjalistyczna, a pacjenci cierpią z po-
wodu wielu chorób naraz. Problem współ-
chorobowości jest szczególnie wyraźny, 
kiedy dochodzi do jednoczesnego wystę-

powania  chorób somatycznych i psychicz-
nych, gdyż psychiatria od dawna jest od-
separowana od innych gałęzi medycyny. 
Jesteśmy obecnie zaangażowani w duże 
badanie pacjentów z cukrzycą i depresją 
obejmujące 16 krajów na wszystkich kon-
tynentach, w tym Polskę. Mamy nadzieję, 
że to badanie będzie nie tylko interesują-
ce z naukowego punktu widzenia, ale że 
stanie się dodatkowym argumentem, by 
zmodyfikować opiekę zdrowotną, aby le-
piej radziła sobie z współchorobowością.

Kolejnym wyzwaniem, które widzę 
przed psychiatrią, jest ciągła, nasilająca się 
wręcz stygmatyzacja choroby psychicznej, 
psychiatrii i psychiatrów. 

Trzecim obszarem mojej uwagi są psy-
chologiczne konsekwencje rozwijania się 
społeczeństwa i brak rozwiązań dla nich ze 
strony psychiatrii. Dzisiejszy świat wymaga 
coraz więcej kwalifikacji do pracy, co sprawia, 
że osoby z niewielkim poziomem niespraw-
ności, na przykład pozostałym po chorobie 
psychicznej, mają coraz większe trudności z 
zatrudnieniem i tym samym byciem włączo-
nym w społeczeństwo. Innym problemem 
jest nasza niemoc w wymyśleniu sposobu 
przekazywania systemu wartości, dobrych 
przyzwyczajeń i tradycji kulturowych w ro-
dzinach, gdzie oboje rodzice pracują.

P: Jaki jest Pana pomysł na zmniej-
szenie problemu współchorobowości?

NS: 9 z 10 psychiatrów nie bada stanu 
fizycznego pacjenta. A powinni, ponieważ 
są lekarzami. Badanie fizykalne oraz pod-
stawowe pytania o stan fizyczny, oprócz 
oczywistej użyteczności skriningowej  
w kierunku chorób somatycznych, zwięk-
szają wiarygodność psychiatry w oczach 
pacjenta.

Aby umożliwić lekarzom, którzy nie są 
psychiatrami radzenie sobie z współcho-
robowością, psychiatrzy powinni wybrać 
zaburzenia psychiczne, które można łatwo 
rozpoznać i leczyć, a następnie opisać je 
jako moduły, które można „ofiarować” in-
nym specjalistom. Internista nie będzie 
może chciał zajmować się skomplikowa-
nym przypadkiem schizofrenii, ale chętnie 
wyleczy łagodną czy umiarkowaną de-
presję. Kardiolodzy będą zainteresowani 
radzeniem sobie z zaburzeniami lękowymi 
towarzyszącymi operacjom serca. Powin-
niśmy wykorzystać ich zainteresowanie  
i nauczyć ich leczenia takich stanów.

P: Na świecie opisano kilka prób 
zmniejszenia stygmatyzacji schizofrenii 
poprzez zmianę jej nazwy. Jaka jest Pana 
opinia na ten temat?

NS: Zmiana nazwy nigdy nie wystar-
czy. Należy przedefiniować całą chorobę, 
w najbardziej optymistyczny z możliwych 
sposobów. Obecnie wiemy, że stan 2/3 
pacjentów ze schizofrenią znacznie się 
poprawi, a połowa z tych 2/3 już nigdy nie 
będzie miała objawów. Mamy wiele możli-
wości leczenia i mocne dowody, że praca 
z rodzinami chorych może zmniejszyć na-
wrotowość i poprawić przebieg choroby. 
Te zmiany w wiedzy powinny być zawarte 
w każdej propozycji zmiany nazwy choro-
by. 

P: Co zaproponowałby Pan jako roz-
wiązanie dla stygmatyzacji? 

NS: Po pierwsze: każdy psychiatra po-
winien zapytać sam siebie: czy zatrudnię 
sekretarkę chorą na schizofrenię? I jeśli 
moja córka przyjdzie i powie, że chce po-
ślubić kogoś chorego na chorobę dwubie-
gunową: co jej powiem? Czy będę się cie-
szyć? Powinniśmy odpowiedzieć szczerze 
na takie pytania zanim zaangażujemy się 
w jakikolwiek projekt celowany w zmniej-
szenie stygmatyzacji. To uczyni nas zdol-
nymi do tworzenia programów poprzez 
nasze własne uprzedzenia. Jeśli chcemy 
zmieniać świat zewnętrzny, powinniśmy 
zacząć od siebie, w przeciwnym razie lu-
dzie nam nie uwierzą. 

W trakcie naszych projektów rozpo-
znaliśmy wiele sposobów radzenia sobie z 
uprzedzeniami. Prawdopodobnie najbar-
dziej efektywnym jest ułatwienie kontaktu 
społecznego ludzi uprzedzonych z ludźmi 
dotkniętymi chorobą psychiczną. Kontakt 
bezpośredni może być niezwykle skutecz-
ny  w zmienianiu opinii i zachowań.

W pracy ze stygmatyzacją ważne jest, 
by pamiętać, że nie wszystkie choroby psy-
chiczne są nią równie obciążone. Na przy-
kład otępienie, które w zaawansowanych 
stadiach jest ekstremalnie ciężką chorobą, 
nie jest tak stygmatyzowane jak schizofre-
nia, która ma o wiele lepsze rokowanie. 

Powinniśmy też pamiętać, by tworzyć 
programy adresowane do konkretnych 
grup społecznych - program dla policjan-
tów powinien być zupełnie inny w wybo-
rze przekazywanych treści i metodach na-
uczania od programu dla uczniów liceum.

P: Bardzo dziękuję za rozmowę.

Z Normanem Sartoriusem 1 kwietnia 
2014 roku w restauracji Art Hotelu we Wro-
cławiu rozmawiała Katarzyna Szaulińska.  ■

rozmowy
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Jak psychiatra z psychiatrą 

Rozmowa 
z OLGĄ 

PARAVAYĄ

Psychiatra (Katarzyna Szaulińska): 
Chciałabym zapytać Cię o początki Young 
Psychiatrists Network i pracę, jaką wyko-
nujecie przez te wszystkie lata.

Olga Paravaya:  Young Psychiatrists 
Network (YPN) zostało zainicjowane przez 
szwedzki Komitet Europy Wschodniej  
z profesorem Jerkerem Hansonem na cze-
le, w maju 2009. Zostało to umożliwione 
przez grant ze Szwedzkiej Agencji Roz-
woju Międzynarodowego (www.sida.se). 

Zorganizowano wtedy spotkanie dla ro-
syjskich i białoruskich psychiatrów. Potem 
zdecydowano o organizacji kursu eduka-
cyjnego, który odbył się w Mińsku. Ostat-
nią częścią kilkumiesięcznego kursu miało 
być spotkanie uczestników. Zdecydowali-
śmy, że odbędzie się w Wilnie, i że będzie 
miało formę konferencji, nie tylko dla Bia-
łorusinów, ale też dla ludzi z Litwy, Łotwy 
i innych krajów bałtyckich. To wszystko 
działo się w roku 2010. Wtedy w komite-
cie organizacyjnym było około 20 osób. 
Ludzie byli niezwykle entuzjastyczni dla 
tego pomysłu, robiliśmy wszystko sami, 
przez internet, przez Skype’a. Konferen-
cja nie tylko się udała, ale też przeżyliśmy 
ją pełni ciepła, radości i innych dobrych 
uczuć. Tym, co mnie zatrzymało przy or-
ganizowaniu była też wielka wymiana idei, 
jaka się  wtedy odbyła. Potem nasi litewscy 
koledzy wysunęli propozycję, że chcą zor-
ganizować to spotkanie następnym razem. 
Zaczęliśmy szykować konferencję w Rydze 
i drugie spotkanie YPN odbyło się tam w 
kwietniu 2011, z udziałem 90 ludzi z 18 
krajów. Trzecie było w Mińsku we wrześniu 

2012 i uczestnicy przyjechali  aż z 21 kra-
jów. Najważniejszym punktem tych spo-
tkań było dawanie młodym psychiatrom 
okazji do spróbowania czegoś nowego: 
zorganizowanie posiedzenia, przedstawie-
nie prezentacji po angielsku, zorganizowa-
nie warsztatu, zaprezentowanie przypad-
ku klinicznego.

www.ypsnet.org

P: Kiedy zaczęła się Wasza współpra-
ca z profesorem Sartoriusem?

OP: Zdecydowaliśmy się dodać Kurs 
Liderów przed konferencją w Rydze. 
Zostałam przedstawiona Profesorowi  
w Dubrowniku, na jednym ze spotkań dla 
rezydentów. Razem z kolegą z Wielkiej Bry-
tanii, Sameerem Jauhar, wytłumaczyliśmy 
Profesorowi czym są Young Psychiatrists 
Network Meetings i poprosiliśmy go o po-
prowadzenie kursu przed kolejną naszą 
konferencją, Zgodził się. Po kursie popro-

Olga Paravaya jest młodą białoruską psychiatrą, 
prężnie działającą w Young Psychiatrists Network. 
Brała udział w organizacji międzynarodowych 
konferencji, od kilku lat koordynuje organizację 
Kursu Liderów Normana Sartoriusa. 
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siliśmy go o wykład na konferencji, żeby 
wszyscy uczestnicy mogli skorzystać.

P: Co najbardziej podoba Ci się w tej 
pracy?

OP: Nie nazwałabym tego pracą, to 
brzmi zbyt oficjalnie. Najbardziej podoba 
mi się poznawanie ludzi i nowe przyjaźnie. 
Poza tym umiejętność organizowania jest 
bardzo przydatna w codziennym życiu. 
Uczysz się komunikować w bardzo trud-
nych warunkach, bo wyobraź sobie: lu-
dzie są rozrzuceni w różnych miejscach na 
świecie i porozumiewają się przez Skype’a. 
To może sprawiać mnóstwo kłopotów, po-
cząwszy od rozumienia siebie nawzajem: 
„co on albo ona mieli na myśli?”. Praca  
w komitecie organizacyjnym pozwala też 
tworzyć sieć badawczą. Mam tu jeden in-
teresujący przypadek: Dimitry Krupchanka 
organizuje badania i jest superwizowany 
przez profesora Sartoriusa. Temat ich pra-
cy dotyczy radzenia sobie z chorobą i po-
strzegania stygmatyzacji przez rodziny pa-
cjentów chorych na schizofrenię. To będzie 
wielki projekt międzynarodowy. Ludzie za-
angażowani w niego zaczynają się pozna-

wać przez wspólną pracę i spotkania jako 
członkowie Young Psychiatrists Network.

P: Czy to wszystko nie koliduje ze 
zwykłą pracą  psychiatry?

OP: Przeważnie nie. Zwykle pracę 
wykonuję w ciągu dnia, a organizacją zaj-
muję głównie wieczorami i w weekendy. 
Powiedziałabym nawet, że to podniosło 
jakość mojej pracy. Na spotkaniach rozma-
wiamy z ludźmi o naszych pacjentach, na 
każdym YPN Meeting mamy przestrzeń do 
rozmów na temat przypadków klinicznych 
w bardzo nieformalny sposób: na przykład 
gadamy sobie o liczbie miligramów halo-
peridolu, jakiej używa się w naszym kraju 
i żartujemy na ten temat. To sprawia, że je-
stem bardziej świadoma tego, co dzieje się 
poza moim krajem i poszerza horyzonty. 

P: Jakie są Twoje przyszłe cele zwią-
zane z YPN?

OP: Myślę, że nie będę  aż tak zaan-
gażowana jak byłam do tej pory. Byłabym 
szczęśliwa, mogąc brać udział w komitecie 
organizacyjnym i pomagać, dając głów-
nym organizatorom różne pomysły. To 
zależy wyłącznie od ludzi, jak potoczy się 

następna konferencja YPN, bo nie mamy 
prawdziwego budżetu ani ścisłej struktury.  
Wszystko opiera się na energii młodych 
psychiatrów. Już dziś (rozmawiamy w trak-
cie Kursu Liderów) dostałam kilka propo-
zycji: „Może zorganizujemy coś takiego w 
naszym kraju?”, więc widzę, że ludzie są 
entuzjastyczni dla naszych idei. Pomoc 
tym ludziom bardzo by mnie cieszyła. 
Chciałabym też dodać, że każdy może się 
do nas przyłączyć, nawet takie osoby, któ-
re dotychczas nie brały udziału w żadnej 
konferencji. Właśnie teraz jest ten czas, 
kiedy można wpłynąć na strukturę na-
stępnego YPN Meeting i innych głównych 
podpunktów. Wszyscy jesteście bardzo 
mile widziani! Wystarczy tylko napisać na 
adres e-mail: 4ypnm@googlegroups.com. 
P: Bardzo dziękuję za rozmowę.

Z Olgą Paravayą 1 kwietnia 2014 roku 
w restauracji Art Hotelu we Wrocławiu  
rozmawiała Katarzyna Szaulińska.                         ■

Leadership course: w pierwszym rzędzie (od lewej): Olga Paravaya, Mariana Pinto da Costa, prof. Norman Sartorius, Maria Chernetskaya, prof. Graham Thornicroft, Dorota 
Frydecka, Aldona Sileikaite w drugim rzędzie: Athanasios Kanellopoulos, Katarzyna Szaulińska, Ia Adamia, Ausra Senkuviene, Ieva Viltrakyte, Agnieszka Dąbkowska, Svitlana 
Polshkova w trzecim rzędzie: Lech Popiołek, Michał Feldma, Ana Kuzmanovic, Aliaksandra Yankouskaya, Michał Kłapciński, Tomasz Gondek

rozmowy
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W dniach 3 - 5 kwietnia odbyło się we 
Wrocławiu czwarte międzynarodowe spo-
tkanie młodych psychiatrów organizowa-
ne przez Young Psychiatrists Network przy 
współudziale PTP. 

Konferencje te mają służyć pozna-
niu się młodych psychiatrów z różnych 
państw, wymianie doświadczeń, czerpaniu 
z wiedzy zaproszonych profesorów, a tak-
że, być może, wspólnej pracy badawczej.

 Po inaugurującym wykładzie prof. 
Kiejny, prof. N.Sartorius przedstawił za-
trważające wyniki globalnego badania 
nad  psychiatryczną opieką medyczną, 
podkreślając jej niedostatki nie tylko  
w biedniejszych krajach, ale też w tych 
bardziej zamożnych - co  powiązał ze styg-
matyzacją chorych psychicznie. Profesor 
Thornicroft  przedstawił charakterystykę 
opieki psychiatrycznej w krajach Trzecie-
go Świata, proponując jako rozwiązanie 
problemu niedoboru specjalistów przesu-
nięcie części  tej opieki na odpowiednio 
przeszkolony średni personel medyczny. 
Podczas kolejnej sesji kilku profesorów 
opowiedziało pokrótce, czym jest dla nich 
psychiatria; odpowiedzieli też na pyta-
nie, które najbardziej nurtowało młodych 
psychiatrów:  jak doszli do tego miejsca  
w swej karierze, które obecnie zajmują 
(czyli na samym szczycie ;)). Profesor W. Ga-

Młodzi psychiatrzy  
tworzą sieci 
 Agnieszka Dąbkowska
| Klinika Psychiatrii Dorosłych w Poznaniu

ebel zastanawiał się, jak zachęcić najzdol-
niejszych studentów medycyny do wybra-
nia psychiatrii jako specjalizacji. Prof. W. 
Rutz podkreślał potrzebę powrotu do ho-
listycznego ujęcia różnych aspektów do-
tyczących opieki nad pacjentem psychia-
trycznym. Prof. Sartorius mówił (jak zwykle  
z niezwykłą swadą) o świadomych wybo-
rach i podążaniu za swymi zainteresowa-
niami. W kolejnym wykładzie prof. Gaebel 
zastanawiał się, czym jest doskonałość  
w psychiatrii - rozpatrując jej rolę w zarzą-
dzaniu, leczeniu (co jako cel postawiło so-
bie EPA, któremu prof. Gaebel przewodzi), 
czy edukowaniu (także kolegów lekarzy 
nie-psychiatrów). Następnego dnia, pod-
czas jednego z warsztatów, dr K. Kosidou 
opisała szwedzki system kwalifikowania 
pacjentów do operacji zmiany płci. Mó-
wiła o wyjątkowej (w stosunku do innych 
państw) dostępności tej operacji (pełna 
refundacja kosztów, czasem tylko jedna 
wizyta kwalifikująca pacjenta). Wśród czę-
ści publiczności takie podejście  wzbu-
dziło niepokój, jako zbyt powierzchowne. 
Miernym pocieszeniem były zapewnienia 
wykładowczyni o objęciu opieką psychia-
tryczną także tych pacjentów, którzy zde-
cydowali się na powrót do płci wyjściowej. 
Profesor Michael Davidson z kolei miał 
przewrotne przemówienie na temat przy-

Relacja z konferencji Young Psychiatrists Network Meeting

czynowości i… przypadkowości w prakty-
ce klinicznej i badaniach naukowych. Mó-
wił o błędach we wnioskowaniu lekarzy, 
niewłaściwym doborze grupy badanej, 
fałszywych konkluzjach i złudnych koincy-
dencjach.

Wieczory podczas konferencji służy-
ły dalszej integracji młodych psychiatrów. 
Pierwszego dnia w Ratuszu miało miejsce 
przyjęcie z przedstawicielami władz miasta 
i Uniwersytetu Medycznego. Wyjątkową 
atrakcją był koncert śpiewaczki operowej, 
a jednocześnie psychiatry - pani Doro-
ty Kiszakiewicz-Przybysz. Drugiego dnia  
zorganizowano zwiedzanie Wrocławia  
z przewodnikiem, który nawet wśród nad-
chodzących ciemności potrafił dostrzec 
urocze detale architektoniczne. Oczywi-
ście, sami uczestnicy aranżowali  sponta-
niczne spotkania integracyjne w licznych, 
klimatycznych lokalach Starego Rynku, co 
zostało zwieńczone tradycyjną już impre-
zą klubową zamykającą konferencję. O za-
interesowaniu konferencją niech świadczy 
to, z jaką radością powitano wybór miejsca 
przyszłorocznego spotkania - odbędzie się 
ono w Atenach.                                                 ■



stypendium  
im. Dr. Bolesława Ałapina

Stypendium im. Dr Bolesława Ałapina jest 
przyznawane dla lekarzy z Polski, psychiatrów  

i lekarzy specjalizujących się w psychiatrii, którzy 
pragną dokształcać się w Wielkiej Brytanii.

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

Procedura otrzymania stypendium:
Stypendium jest przeznaczone dla osób, które chcą podjąć 
dłuższy staż w ośrodku naukowym w Wielkiej Brytanii 
ale możliwe jest także uzyskanie mniejszych stypendiów 
(około 1000-1200 GBP) dla osób korzystających z kurso-
wej formy kształcenia podyplomowego w Wielkiej Bryta-
nii (jak na przykład Maudsley Forum).Wybór miejsca stażu 
i uzyskanie zgody danej jednostki na przyjęcie na staż leży 
po stronie kandydata.

Kandydat powinien nadesłać na adres Zarządu 
Głównego PTP następujące dokumenty:

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

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

Uwaga: W przypadku realizowania stypendium w Londynie  
i okolicach, zgodnie z wolą powierników Funduszu stypendysta 
powinien poświęcić 6-8 godzin tygodniowo na pracę  w ośrod-
ku psychoterapeutycznym przy Polskim Kościele na Ealingu.

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

Kontakt: Dr Tomasz Szafrański, doktorszafranski@gmail.com

Standardowe i niestandardowe metody  
terapii w psychiatrii

17 października 2014  r.
Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo  

i Psychicznie Chorych im. biskupa Nathana  
przy ul. Szpitalnej 18 w Branicach 

21
Podobnie jak w ubiegłym roku nie przewidujemy opłat 

za udział w konferencji. Zgłoszenia należy przesyłać  
na adres mailowy:  spotkaniebranickie@gmail.com. 

Prosimy o podanie: imienia i nazwiska, zawodu  
i miejsca pracy. Dokładniejsze informacje otrzymacie 

państwo na swój adres mailowy. Serdecznie zapraszamy

Dorota Kukulska

II Spotkanie Branickie

BIESZCZADZKIE 
DNI 
PSYCHIATRYCZNE

Więcej informacji o konferencji: 
www.edukacjamedyczna.pl/kon-
ferencja/5907/xix-bieszczadz-
kie-dni-psychiatryczne.html

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 

9 -10 października 2014 r.  
w Arłamowie

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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Jak psychiatra z psychiatrą 

Rozmowa 
z GRAHAMEM 

THORNICROFTEM
Please, 

 mind the gap

Psychiatra (Katarzyna Szaulińska):
Dlaczego zdecydował się Pan wziąć udział 
w projekcie Leadership Course?

Graham Thornicroft: Jestem psychia-
trą od 30 lat. W tym punkcie kariery naj-
ważniejszą rzeczą, jaką mogę zrobić jest 
zainspirowanie młodszych kolegów, by 
osiągali jak najwięcej się da i robili co mogą, 
by pomóc ludziom chorującym psychicz-
nie. Ten kurs może być bardzo efektywnym 
sposobem przekazywania praktycznych 
umiejętności młodszym kolegom, aby byli 
skuteczniejsi w osiąganiu swoich celów  
i komunikowaniu się z innymi.

P: Czy to pierwszy kurs, na którym 
Pan wykłada ?

GT: Pracowałem już wcześniej z pro-
fesorem Sartoriusem przez wiele lat poza 
Europą: w Nigerii, Meksyku, Indonezji, Kenii 
i Ugandzie.

P: Czy dostrzega Pan duże różnice 
między Europą i innymi krajami jeśli cho-
dzi o opiekę psychiatryczną?

GT: Z podobieństw: jest wielu niesa-
mowicie utalentowanych młodych lekarzy 

we wszystkich krajach świata - o ile w nich 
pozostaną (śmiech). Są głodni wiedzy kli-
nicznej i badawczej, potrzebnej do popra-
wy ochrony zdrowia, dotyczącej sposobów 
tworzenia relacji z osobami decyzyjnymi  
i twórcami programów i chętni nauczyć się 
więcej o rozwijaniu pełnej szacunku wię-
zi z pacjentem. To jest częste wszędzie na 
świecie.

Różnice powodowane są głównie 
przez nierównomierność dostępnych środ-
ków. Mówiąc ogólnie, w Europie i Północ-
nej Afryce mamy około 100-krotnie większe 
zasoby niż w krajach o niskim PKB. To częste 
w Afryce Subsaharyjskiej, że na jednomilio-
nową populację przypada jeden psychiatra 
lub mniej. To znaczy, że nie można polegać 
na opiece zdrowotnej, w której to lekarze 
są główną osią i tylko oni mogą przepisy-
wać leki, ponieważ wtedy automatycznie 
uniemożliwia się leczenie ogromnej liczbie 
ludzi. Ten problem niezaspokojonych po-
trzeb dotyczących zdrowia psychicznego 
jest ogromny.

P: Czy zna Pan dokładne statystyki?

Graham Thornicroft jest profesorem psychiatrii 
środowiskowej i członkiem multidyscyplinarnego 
Wydziału Ochrony Zdrowia i Badań Populacyj-
nych Instytutu Psychiatrii w londyńskim King’s 
College. Jest Konsultującym Psychiatrą 
i Dyrektorem ds. Badań i Rozwoju w South  
London and Maudsley NHS Foundation Trust.  
Obszar jego badań obejmuje: stygmatyzację 
i dyskryminację, ocenę potrzeb psychiatrycznej 
opieki zdrowotnej, psychiatryczną opiekę zdro-
wotną w krajach ubogich. Profesor Thornicroft 
był obecny na Leadership Course organizowany 
we Wrocławiu, gdzie wykładał oraz szczegółowo 
komentował prezentacje przygotowane przez 
uczestników. 

rozmowy
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GT: W Ameryce Północnej jedna trze-
cia ludzi chorych psychicznie dostanie 
leczenie. W Europie to mniej więcej 1/4, 
a w wielu biednych krajach jedynie 2%! 
Zwiększenie tych wartości jest kluczowe 
we wszystkich krajach, ale problem jest 
szczególnie palący w krajach ubogich, 
gdzie pacjenci albo nie są w ogóle leczeni, 
albo otrzymują kurację od tradycyjnych 
lub religijnych uzdrawiaczy. Terapia ta 
nie ma udokumentowanej skuteczności  
i często jest bardzo kosztowna dla pacjen-
tów i ich rodzin.

P: Wiem, że jest Pan bardzo aktywny 
w obszarze walki ze stygmatyzacją. Czy 
mógłby mi Pan opowiedzieć coś więcej o 
Pana działalności?

GT: Pracując jako psychiatra czułem 
rosnący dyskomfort, kiedy porównywałem 
moją specjalizację z innymi dziedzinami 
medycyny. Jakieś dziesięć lat temu zro-
zumiałem to w kontekście stygmatyzacji,  
w dość niespecyficzny sposób. Wtedy zde-
cydowałem się przerwać wszystkie moje 
badania i pracę kliniczną na rok, by prze-

studiować problem bardziej dogłębnie  
i napisać książkę o stygmatyzacji. Usiadłem 
więc i przeczytałem wszystko, co mogłem 
znaleźć na temat stygmatyzacji w każdym 
aspekcie: niepełnosprawności fizycznej, 
HIV, prostytucji, trądu i tak dalej. I im więcej 
czytałem tym bardziej byłem skonfundo-
wany i poirytowany. Skonfundowany, bo 
pojęcie stygmatyzacji nie jest dobrze zde-
finiowane. A zły, bo nie widziałem jasnych 
dowodów na to, że to pojęcie wiedzie do 
efektywnego działania antydyskryminacyj-
nego.

P: Jaka była Pana reakcja na ten 
wniosek?

GT: Zagłębiłem się w literaturę z psy-
chologii społecznej, która opisuje styg-
matyzację jako brak wiedzy wiodący do 
uprzedzeń, które następnie wiodą do dys-
kryminacji.

Dyskryminacja to pojęcie o znacznie 
większym zastosowaniu praktycznym.  
W wielu krajach istnieje prawo antydy-
skryminacyjne, zwykle stosowane do osób 
z niepełnosprawnością fizyczną i prawo 

to można zastosować również do osób  
z problemami psychicznymi. Aparat praw-
ny jest więc już obecny i może być użyty do 
aktywnego włączania społecznego. Zainte-
resowałem się także innymi formami inter-
wencji. Zrobiłem kilka badań dotyczących 
interwencji celowanych w małe grupy: 
lekarzy, nauczycieli, policjantów i okazało 
się, że posiadanie pacjenta jako aktywnego 
członka zespołu walczącego ze stygmaty-
zacją jest zwykle skuteczne. Jestem także 
aktywny na poziomie narodowym - przez 
ostatnie 6 lat wdrażaliśmy Narodowy Pro-
gram Przeciw Stygmatyzacji. I kiedy ewalu-
owano tę kampanię, okazało się, że poziom 
stygmatyzacji w ocenie osób z ciężką choro-
bą psychiczną zmalał o 11% przez ten czas. 
To oznacza, że jesteśmy w stanie walczyć 
ze stygmatyzacją na poziomie narodowym  
i uważam, że powinniśmy.

Z Grahamem Thornicroftem 2 kwietnia 
2014 na Wydziale Psychiatrii Uniwersytetu 
Wrocławskiego rozmawiała Katarzyna Szau-
lińska                                                                                      ■

rozmowy
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Panie Doktorze,  
zapraszam na ryby 
Michał Feldman

Pani Kinga, 35 lat, dwa fakultety. To jedna z moich najtrud-
niejszych pacjentek. Gdy zachorowała, odsyłano ją od lekarza 
do lekarza. Przyjmowała kilkadziesiąt różnych leków, zlecano 
jej najdroższe badania, stosowano elektrowstrząsy. I nic. Pięć lat 
temu jej mama przyprowadziła ją do mojego gabinetu. Pacjentka 
poruszała się drobnymi kroczkami, typowymi dla osób z zaawan-
sowanym zespołem Parkinsona. Na to, co mówiłem, reagowała 
wyłącznie ruchami głowy. O objawach opowiadała jej mama. Pod 
koniec wizyty dałem jej swojego maila. - Jeśli coś się Pani przy-
pomni, proszę napisać - powiedziałem. Wróciła do domu i opisa-
ła całą historię leczenia córki. Korespondowaliśmy tygodniami.  
W końcu udało nam się ustalić, że jakiś czas temu pacjentce po-
magała olanzapina. Odstawiła ją, bo tyła. Inne leki przeciwpsycho-
tyczne nie działały, lekarze porzucili więc ten trop. Wróciliśmy do 
starego leku. Pacjentka funkcjonuje dziś znakomicie, z tyciem też 
sobie poradziliśmy. 

Kłopotliwa sytuacja
Czasem daję swojego maila przewlekle chorym pacjentom. 

Dostają go ci, których nie podejrzewam o to, że będą go naduży-
wali. To mniej więcej 10 proc. moich pacjentów. Spływa do mnie 
zwykle kilkanaście wiadomości w tygodniu. Pani Agnieszka, pa-
cjentka z anoreksją, dość regularnie przesyła mi wyniki badań.  
W razie potrzeby, mogę zareagować natychmiast, a nie za 3 tygo-
dnie, bo akurat wtedy wypada wizyta. 

Wymiana mailowa pomiędzy lekarzem a pacjentem pomaga 
w leczeniu. Choremu daje poczucie bezpieczeństwa, bo wie, że w 
razie czego, może napisać. Mnie daje z kolei przeświadczenie, że 
trzymam rękę na pulsie. Czasem bywa to jednak kłopotliwe, na 
przykład wtedy, kiedy napisze do mnie kilkudziesięciu pacjentów 
jednocześnie. Kiedyś jeden pan przysłał mi 7-stronicową wiado-
mość. Napisał, jak się czuje i jak minął mu zeszły tydzień. Odpisa-
łem krótko, że omówimy to na wizycie. Obraził się, a ja musiałem 
go później przepraszać. Takich sytuacji było więcej, ale nie te były 
najtrudniejsze. 

Internet skraca dystans. Część pacjentów spoufala się, część 
próbuje się zakumplować. Pan Łukasz, 42-letni pracownik korpo-
racji, wrócił z wizyty, usiadł przed komputerem i zaproponował mi 
wspólny wypad na ryby. 

Przebiła go Pani Jola. Po pół roku regularnych wizyt, napi-
sała spontanicznie: „Panie doktorze, czy chciałby się Pan ze mną 
spotkać?Bo ja Pana kocham!”. Zamurowało mnie. To było szczere 
wyznanie, na które z pewnością nie zdobyłaby się podczas wizyty 
w gabinecie. Gdy przyszła na kolejne spotkanie, subtelnie zasuge-
rowałem, że musi zmienić lekarza prowadzącego. Skierowałem ją 
do innego lekarza. 

Facebook – „to skomplikowane” 
Kiedyś przyszła do mnie zdruzgotana i zapłakana pacjent-

ka około 30-tki. Żaliła się, że od kilku dni nie sypia. Bezpośrednią 
przyczyną jej traumy było to, że jej mąż zmienił facebookowy sta-
tus związku na: „to skomplikowane”. Bała się, że jej małżeństwo się 
skończy. Gdybym nie korzystał z Facebooka, pewnie nie wiedział-
bym, o czym pacjentka do mnie mówi. 

Michał Feldman (michal.feldman@terapiadialog.pl) jest lekarzem 
w trakcie specjalizacji z psychiatrii w Instytucie Psychiatrii i Neurologii 
w Warszawie. Od 1999 roku aktywny twórca wielu inicjatyw w inter-
necie, od 6 lat współtworzy największy aktualnie serwis dla polskich 
lekarzy – www.konsylium24.pl 

Pacjenci zakładają lekarzom internetowe 
wizytówki i oceniają ich pracę. Komentują 
wpisy na Facebooku albo wyznają miłość 
w mailu. Internet potrafi płatać lekarzom 
figle, ale nie warto z niego rezygnować. 
Czasem może pomóc uratować pacjento-
wi życie. 

PSYCHIATRA/PISMO dla praktyków/ czerwiec 2014
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„Panie doktorze, czy chciałby 
się Pan ze mną spotkać? 
Bo ja Pana kocham!”

Konto na Facebooku założyłem 9 lipca 2009 roku. Mam 712 
znajomych, wśród nich kilkunastu, może kilkudziesięciu pacjen-
tów. Wysyłali mi zaproszenia do znajomych, a ja przyjmowałem 
jak leci. Później zdarzało się, że podczas wizyty w gabinecie roz-
mawialiśmy nie o problemie pacjenta, a o urodzinach mojej córki. 
– Skąd Pan/Pani o tym wie? – pytałem. – Z Facebooka, panie dok-
torze – odpowiadali. Czasem pacjenci, poprzez portal społeczno-
ściowy, próbowali umówić się na wizytę. Z jednej strony, było to 
dość kłopotliwe, bo sam nie prowadzę kalendarza, z drugiej - jaki 
to problem poprosić recepcjonistkę, by skontaktowała się z pa-
cjentem i umówiła wizytę?

Przełomowy był dzień, w którym wpadł mi w oko dowcip z 
podtekstem seksualnym. Tak mnie rozbawił, że z rozpędu wrzuci-
łem go na Facebooka. Gdy zobaczyłem, że „lubi to” jedna z moich 
pacjentek, włos zjeżył mi się na głowie. - Matko, ona to zobaczyła? 
– przeraziłem się. Przecież normalnie nie pozwoliłbym sobie na 
taki żart w jej towarzystwie. Tak właśnie działa Facebook. Kiedy 
publikujemy wpis lub zdjęcie, wydaje nam się, że zobaczą to wy-
łącznie nasi najbliżsi. Niewybaczalny błąd. 

Tamta sytuacja wiele mnie nauczyła. Pacjenci wciąż wysy-
łają zaproszenia do kręgu znajomych, ale już ich nie przyjmuję. 
Dziś nie publikuję już ani prywatnych zdjęć, ani rubasznych dow-
cipów. I zastanawiam się kilka razy zanim cokolwiek napiszę. To 
dobra rada, poleciłbym ją również moim kolegom. Znajomy on-
kolog kliniczny publikuje co jakiś czas skrajnie prawicowe opinie. 
Kiedyś napisał, że „na drzewach zamiast liści powinni zawisnąć 
komuniści”. Nie jestem pewien, czy chciałbym być jego pacjen-
tem. Inna znajoma lekarka, w trakcie specjalizacji z psychiatrii, 
kilka miesięcy temu podzieliła się informacją o tym, że „miała tej 
nocy dobry seks”. Cieszy mnie to i martwi zarazem, bo czy dodaje 
jej to profesjonalizmu?

Prywatnie czy publicznie?
Zalogowałem się na Konsylium24.pl – moim ulubionym por-

talu tylko dla lekarzy (będzie o nim później), wszedłem na forum 
i znalazłem dyskusję kolegów, na temat przyjmowania facebo-
okowych zaproszeń od pacjentów. Psychiatra z 18-letnim stażem 

przyznaje, że ma wśród znajomych co 
najmniej kilku pacjentów. „Mam wrażenie, że 
cenią to, że zo- stali zaakceptowani. Utrzymują dystans, 
czasem coś fajnie sko- mentują, jest sympatycznie. Ci, którzy nie 
respektują granic i nie szanują drugiego człowieka, zrobią to w realu, 
przez telefon, na setki innych sposobów” – przekonuje. Dentysta, 26 
lat w zawodzie, przyjmuje zaproszenia do znajomych wyłącznie 
od stałych pacjentów. Zaznacza, że nie wstawia żadnych prywat-
nych zdjęć. Ma tylko dwa, w tym jedno z trzeciego roku studiów. 
Pacjenci często piszą do niego na fejsie, by umówić się na wizytę. 
Internista, od ćwierć wieku w zawodzie, dostrzega z kolei, że taki 
profil to dla lekarza darmowa reklama. Radzi jednak założyć dru-
gie konto – „pacjentowe”. Inny stomatolog ostrzega, że pacjent, 
który zostanie wirtualnym znajomym lekarza, będzie traktował 
go również w rzeczywistości, jak swojego kumpla. 

Niezależnie od tego, którą strategię przyjmiemy, niezwykle 
ważne jest profilowe zdjęcie. Facebook ma wysokie pozycjono-
wanie w Google, co oznacza, że gdy pacjent wpisze nasze nazwi-
sko w internetową wyszukiwarkę, jedną z pierwszych rzeczy, jakie 
zobaczy będzie najprawdopodobniej facebookowe zdjęcie. Dla-
tego, nawet jeśli używamy portalu społecznościowego wyłącznie 
do kontaktów z przyjaciółmi, lepiej na profilowej fotce pojawić się 
pod krawatem niż w kąpielówkach. 

Jak płachta na byka
Gdy przeczytałem w internecie negatywny komentarz pod 

swoim adresem, zrobiło mi się przykro. Natrafiłem na niego na 
jednym z internetowych serwisów opinii o lekarzach. Serwisów, 
których funkcjonowanie doprowadza niektórych lekarzy do bia-
łej gorączki. W Polsce jest ich ponad dwadzieścia, ale dwa (Zna-
nyLekarz.pl i RankingLekarzy.pl) mają szczególnie duży zasięg. 
Pacjenci zakładają lekarzom internetowe wizytówki, a następnie 
oceniają ich pracę. Wiele można na swój temat przeczytać… 

Lekarze z niepokojem obserwują ich funkcjonowanie. De-
nerwują się, że pacjenci wypisują krytyczne opinie pod ich nazwi-
skiem. Doktor Maciej Hamankiewicz, szef Naczelnej Izby Lekar-
skiej złożył nawet w tej sprawie skargę do Generalnego Inspektora 
Ochrony Danych Osobowych. Napisał, że administratorzy portalu, 
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niezgodnie z prawem, przetwarzają dane osobowe lekarzy bez 
zgody i wiedzy zainteresowanych. „Te serwisy umożliwiają naru-
szanie dóbr osobistych lekarzy w postaci ich czci i dobrego imienia. 
Tworzą tzw. rankingi lekarzy, gdzie każdy zarejestrowany użytkow-
nik może zamieścić w praktyce nieweryfikowalne komentarze i opi-
nie. Stworzyły narzędzie wykorzystywane do zamieszczania na nich 
informacji nieprawdziwych, oszczerczych, uwłaczających godności ” 
– argumentował skargę Hamankiewicz.

Niektórzy są jednak zdania, że ten cały bunt, to walka z wia-
trakami. Ludzie od zawsze komentowali i oceniali lekarzy. Kiedyś 
robili to w gronie znajomych oraz rodziny, dziś robią to w inter-
necie. Zjawisko to samo, choć zasięg rażenia nieporównywalnie 
większy.

Strzał w stopę
Serwisy te umożliwiają lekarzom odpowiadanie na krytykę. 

Nie wszystkim wychodzi to jednak na dobre. Jedna z pacjentek 
obsmarowała publicznie lekarkę, bo ta doszła do wniosku, że jej 
choroba to wytwór wyobraźni. Lekarka nie pozostała dłużna. „Całe 
szczęście dobremu lekarzowi nie wystarcza wyrecytowanie wyczyta-
nych z podręcznika do psychologii objawów, potrafi ocenić stan pa-
cjenta i zweryfikować, czy rzeczywiście coś mu dolega” – wyjaśniła i 
dała do zrozumienia, że krytyczny wpis pacjentki to tak naprawdę 
zemsta za to, że nie wystawiła jej nieprawdziwej dokumentacji o 
chorobie psychicznej. I znowu głos zabrała pacjentka: że żadnego 
zaświadczenia nie chciała, że lekarka zarzuca jej nieprawdę i że 
zwyczajnie nie potrafi przyznać się do błędu. 

Nie wiem, jak było naprawdę, ale obserwując tę przepychan-
kę, pomyślałem, że lepiej byłoby nic nie odpisywać. A jeśli już, to 
tak, by nikogo nie urazić i pokazać swoją wartość. To drugie nie 
jest jednak takie łatwe. 

Sfabrykowane wpisy
Szczególnie niepokoi mnie jednak to, że pod profilami nie-

których lekarzy pojawiają się sfabrykowane komentarze. Na rynku 
pojawiły się nawet firmy wyspecjalizowane w tego rodzaju usłu-
gach. Non stop zgłaszają się do mojej przychodni. Zachęcają: za 
500 złotych przez miesiąc będziemy pisali pozytywne komentarze 
waszym lekarzom, za 800 napiszemy też źle o waszej konkuren-
cji. Niektóre firmy działają kompleksowo. Oferują zamieszczanie 
przychylnych komentarzy także w portalach społecznościowych 
i na internetowych forach. 

Niestety wiele klinik korzysta z tych usług i bardzo łatwo 
można się o tym przekonać. Zaglądam na profil jednego z lekarzy, 
czytam komentarz: „fantastyczna kobieta i świetny lekarz. Szybko 
zdiagnozowała u mnie ostrą ChAD i po dość krótkim czasie mnie 
z niej wyprowadziła, mimo iż zdarzało mi się przeróżnie reagować 
na leki.” Tyle wystarczy, by przekonać się, że autorem wpisu jest 
najprawdopodobniej student z agencji marketingowej, który nie 
ma zielonego pojęcia o tym, czym jest ChAD.  Kolejny fragment: 
„śmiać mi się chce, jak przypomnę sobie moment silnej manii, gdzie 
mnie się wydawało, że mówię same istotne rzeczy, a gadałam od 
rzeczy, co pani doktor mi uświadomiła przerywając – jedyny raz pod-
czas licznych wizyt”. Kolejne głupoty...

To, że wpis został sfabrykowany, można rozpoznać nie tylko 
po jego treści. Profile znanych, cenionych lekarzy z gigantycznym 
doświadczeniem mają po kilkanaście, czasem kilkadziesiąt opinii. 
Różnych - nie zawsze pozytywnych, bo przecież nie ma lekarza, 

który przypadnie wszystkim do gustu. Tymczasem profile często 
początkujących medyków zalewają setki rekomendujących wpi-
sów. Są głupie, niewiarygodne i nic nie warte. Ale niestety pacjen-
ci widzą tylko to, że jest ich dużo i że są pozytywne. 

Moi pacjenci założyli mi wizytówki na dwóch popularnych 
serwisach. Mam osiem opinii, z czego jedną krytyczną. Jasne, że 
kłuje w oko, ale nie zamierzam zasypywać jej lawiną sfabryko-
wanych wpisów. To bardzo brutalne narzędzie, ale niewątpliwie 
jest jakimś lustrem. Jeśli opinie są prawdziwe, są bardzo cenne, 
bo pacjenci w realu rzadko zdobywają się na taką szczerość. Moje 
pozostałe komentarze na szczęście są pozytywne. Z każdego cie-
szyłem się jak dziecko. 

Koledzy, pomożecie?
Od 6 lat uczestniczę w tworzeniu portalu Konsylium24.pl 

- serwisu wyłącznie dla lekarzy. Każdego dnia zagląda tu kilka 
tysięcy lekarzy. W sumie jest ich już ponad 44 tys. reprezentują-
cych wszystkie 72 specjalizacje lekarskie w Polsce. Są psychiatrzy, 
ortopedzi, chirurdzy, stomatolodzy, ale też neuropatolodzy i tok-
sykolodzy. Każdego dnia omawiają nietypowe przypadki pacjen-
tów. „Zgłosiła się do nas na IP kobieta lat 82 z niewielką dusznością 
spoczynkową, osłuchowo liczne świsty obustronne, temp. około 38 
C. Z racji, że w weekend nie pracuje radiolog, mam problem z rozpo-
znaniem, co widać w RTG w lewym płucu. Mam nadzieję, że zdjęcie 
jest dobrej jakości” – pisze na Konsylium24 młody lekarz z małego, 
powiatowego szpitala na Podkarpaciu. Dołącza zdjęcie, które zro-
bił chwilę temu komórką. Po chwili radiolodzy z różnych zakątków 
Polski alarmują: to masywne zapalenie płuc o dość nietypowym 
obrazie! Całe szczęście zechcieli zerknąć na zdjęcie. Byłby dramat, 
gdyby lekarz odesłał pacjentkę do domu. 

Takich przypadków jest masa. Lekarze wstukują w klawiaturę 
nietypowe objawy, dołączają wyniki badań, wciskają enter, a ma-
china rusza. Po chwili spływają pierwsze pomysły, sugestie, spo-
strzeżenia. Społeczność często sama je weryfikuje. „W tym miejscu 
wypisujesz głupoty, szanowny kolego.” - pisze jeden do drugiego. 
Za wyjątkowo pomocne sugestie przyznają sobie plusy. Są tacy, 
którzy mają ich już kilkaset. 

***
Internet to fantastyczne narzędzie, niezwykle pomocne w za-

wodzie lekarza. Ale trzeba uważać, żeby nie przedawkować. Często 
wracam z pracy i godzinami stukam w klawiaturę komputera. Żona 
żartuje, że jeśli nie przestanę, odejdzie – wtedy będę miał jeszcze 
więcej czasu dla pacjentów. Mam nadzieję, że to tylko żarty.            ■

opinie@psychiatraonline.com

A jakie jest 
Wasze zdanie? 

PSYCHIATRA/PISMO dla praktyków/ czerwiec 2014



rezydencja

19

Czuję się w obowiązku – jako że jest to kolumna dla psy-
chiatrycznych rezydentów (według mojej wiedzy jedyna taka 
w Polsce) – po pierwsze, poinformować, że zmieniono program 
szkolenia specjalizacyjnego z psychiatrii, po drugie, skomento-
wać dokonane zmiany. 

Celem, który przyświecał pracy ekspertów, miało być, jak 
przeczytałem na stronie Polskiego Towarzystwa Psychiatryczne-
go „ułatwienie specjalizowania się w psychiatrii”. No nic tylko się 
cieszyć, no bo jak mogą ułatwić: zwiększą ilość miejsc rezydenc-
kich, obniżą wymagania na egzaminie specjalizacyjnym? 

Niezupełnie... Złagodzone zostały kryteria akredytacji jedno-
stek prowadzących szkolenie i wydłużono staż podstawowy kosz-
tem wszystkich innych, a więc: pożegnaliśmy staż fakultatywny,  
z psychiatrii konsultacyjnej, 50% stażu z nerwic, 50% z psychia-
trii dzieci i młodzieży, 1/3 stażu z lecznictwa uzależnień. Ponadto 
sam staż podstawowy można w całości zrobić w oddziale psychia-
trycznym ogólnym, nie ma już części, które należy poświęcić na 

poradnię, oddziały dzienne 
czy zespół leczenia środowi-
skowego. 

Korzyść z tych zmian jest 
taka, że w większej ilości od-
działów szpitali psychiatrycz-
nych można aktualnie spe-
cjalizację rozpocząć. I jeszcze,  
w związku z tym, że lekarz nie 
będzie w czasie szkolenia spę-

dzał ponad 2 lat na stażach, może chętniej będzie zatrudniany na 
specjalizację z etatu. Ponadto wszystkim pracującym w oddziale 
z akredytacją na staż podstawowy miła będzie dodatkowa para 
rąk do pracy. 

Opisane do tego miejsca „ułatwienia” pokazują, że lekarz spe-
cjalizujący się w psychiatrii będzie tanią siłą roboczą, którą naresz-
cie będzie można, w sposób „ułatwiony” wykorzystać w „swoim” 
oddziale zamiast „wysyłać gdzieś na staże”. Taka wizja szkolenia 
nie zgadza się z tą, którą uważałem do tej pory za obowiązują-
cą, żeby w czasie szkolenia zbierać różnorodne doświadczenia 
zawodowe, które będzie można wykorzystać w pracy specjalisty 
psychiatry.

Nie wspomniałem jeszcze o liście kursów, bo przecież te mo-
głyby z powodzeniem uzupełniać wiedzę i umiejętności przyszłe-
go psychiatry. W telegraficznym skrócie: nie będzie kursów z psy-
choterapii (tak, wszystkich trzech) i psychiatrii dzieci i młodzieży, 
„podstawy psychiatrii” są skrócone o połowę, sądówka bez zmian, 
pojawił się za to kurs z psychogeriatrii. 

Jako, że redukcje w kursach i stażach w żaden sposób nie 
przekładają się na zmianę wymagań wobec specjalizanta (patrz 

punkt w programie „zakres wiedzy  
i umiejętności praktycznych”) wniosek 
może być tylko jeden: psychiatrzy będą 
samoukami.

Na okrasę zaprezentuję tematy, które specjalizant powinien 
w swoje plany samokształcenia włączyć. W świetle odsuwania 
się programu specjalizacji od psychoterapii, wyjątkowo ambitną 
do ujarzmienia umiejętnością wydaje się być: „dostrzeganie wła-
snych emocji oraz procesów emocjonalnych i interpersonalnych 
oddziałujących w kontakcie indywidualnym i w psychoterapii”. 

Co mnie bardzo zastanawia, uznano, że polski psychiatra nie 
musi uczyć się w praktyce opieki ambulatoryjnej ani środowisko-
wej nad pacjentem. O ile można się zgodzić, że staż fakultatywny 
z racji swojej nieokreśloności nie jest konieczny, to ograniczenie 
całego szkolenia specjalizacyjnego do ogólnego, całodobowego 
oddziału psychiatrycznego jest przesadą w drugą stronę. Trudno 
mówić, żeby po takim szkoleniu specjalista był w stanie zapewnić 
kompleksową opiekę pacjentowi z zaburzeniami psychicznymi. 

Zmieniając ton z krytycznego na samobiczujący – i mam na-
dzieję bardziej konstruktywny –  przyznaję, że ta aktualna forma 
programu specjalizacji jest także naszą wspólną - przyszłych psy-
chiatrów winą. Z kim grono ekspertów tworzących „ułatwienia” 
miałoby rozmawiać, konsultować swoje koncepcje programu? 
Przecież my, przyszli psychiatrzy nie mamy nikogo, kto by nas re-
prezentował, kto mógłby się w imieniu naszej całej grupy wypo-
wiedzieć. Może warto byłoby coś takiego zorganizować, żeby nie 
powtarzać sytuacji, kiedy decyduje się o naszym losie bez nasze-
go udziału? Może ktoś ma pomysł albo chęć?

Żeby odpowiedzieć na tytułowe pytanie, muszę na chwilę 
pogrążyć się w absurdzie. Moja odpowiedź na tytułowe pytanie 
jest prawie taka sama, jak odpowiedź na zagadkę o wróbelku: 
„Czym się różni wróbelek? Tym, że ma jedną nóżkę bardziej”. Teraz 
rezydentura różni się prawie tak samo jak wróbelek, też ma jedną 
nóżkę bardziej... kulawą.

A na samiutki koniec, staże i kursy, które odeszły i pozostaną 
już tylko na coraz bardziej pożółkłych stronicach kart specjaliza-
cyjnych, chciałbym uczcić minutą ciszy…                                            ■

Czym się różni rezydentura? 
 Michał Jarkiewicz

opinie@psychiatraonline.com

A jakie jest 
Wasze zdanie? 

Przecież my, przyszli  
psychiatrzy nie mamy nikogo, 
kto by nas reprezentował, kto 
mógłby się w imieniu naszej 
całej grupy wypowiedzieć.

Psychiatrzy 
będą 
samoukami 
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Psychiatra we Francji 
 Marta Łazarczyk

Globalnie, leczenie psychiatryczne we Francji stoi na wysokim poziomie i w większości jej rejo-
nów pozostaje łatwo dostępne. Dzięki sprawnie działającemu systemowi państwowych i prywat-
nych ubezpieczeń zdrowotnych oraz refundacji leków jest ono również stosunkowo niedrogie 
dla pacjenta.

Francuski system publicznej psychiatrycznej opieki zdrowotnej, począwszy od lat 60. ubie-
głego wieku, oparty jest na zasadzie rejonizacji. W zamyśle, na jeden rejon, obejmujący ok. 70 tys. 
mieszkańców, przypada jeden całodobowy oddział psychiatrii ogólnej, szpital dzienny, poradnie 

zdrowia psychicznego, często oddziały specjalistyczne. Lekarze pracujący  
w sektorze publicznym nie mogą, z nielicznymi wyjątkami, pracować jedno-
cześnie w sektorze prywatnym. Z założenia ich pensje są wystarczające, żeby 
nie skłaniać ich do szukania dodatkowego zatrudnienia. W ostatnich dwu-
dziestu latach znacznie zmalało finansowanie sektora publicznego i zmniej-
szyła się, w niektórych częściach kraju drastycznie, ilość łóżek szpitalnych, 
personelu medycznego i paramedycznego przypadających na dany sektor. 
Jednocześnie powstały licznie prywatne kliniki i poradnie.

Trzy lata temu nastąpiła istotna zmiana przepisów dotyczących le-
czenia bez zgody. Utrzymany został tryb hospitalizacji na wnio-
sek/prośbę osoby trzeciej („sur demande d’un Jiers”), którą 
może być członek rodziny, przyjaciel, kolega z pracy,  
w zasadzie każdy, kto zna chorego i nie jest pra-
cownikiem szpitala przyjmującego pacjenta. 
Osoba ta musi sporządzić dokument wnioskujący  
o przyjęcie chorego do szpitala. Ma ona prawo, w każ-
dym momencie leczenia szpitalnego, zażądać zniesie-
nia przymusu leczenia i wypisania pacjenta  
z oddziału. Wyobraźni czytelnika pozosta-
wiam wielorakość komplikacji, jakie wiążą 

się niekiedy z takim rozwiązaniem. Podtrzymany został również tryb 
przyjęcia do szpitala na wniosek urzędnika państwowego, prefekta 
lub mera, w sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia pa-
cjenta, i jego otoczenia oraz zagrożenia bezpieczeństwa publicznego.  
W każdym z tych przypadków niezbędny jest oczywiście certyfikat 
medyczny. Nowością jest natomiast możliwość hospitalizacji bez 
zgody na podstawie jedynie opinii lekarza. Pozwala to uniknąć im-
pasu w przypadku chorych o nieznanej w chwili przyjęcia tożsamo-
ści, niemających rodziny, lub których bliscy, z różnych powodów, nie 
chcą albo nie mogą wystąpić z prośbą o leczenie.

Dopiero od niedawna, od niespełna trzech lat, na oddziale psy-
chiatrycznym interweniuje sędzia. Spotyka się on z każdym pacjen-
tem hospitalizowanym bez zgody w ciągu piętnastu dni od przyjęcia 
do szpitala i może, w trybie natychmiastowym, znieść przymus le-
czenia. Sędzia opiera się na rozmowie z pacjentem oraz treści kilku 
zaświadczeń medycznych sporządzonych w trakcie danej hospitali-
zacji. Zasadniczo nie zapoznaje się z kompletnym dossier pacjenta 
ani nie zasięga bezpośrednio opinii lekarza. Natomiast drzwi sali au-
diencyjnej pozostają otwarte i praktycznie każdy ma prawo wejść: lekarz, rodzina, sąsiad, szef, eks-
-małżonek… Na życzenie pacjenta obecny bywa adwokat, a przebieg samego spotkania ma mocno 
formalny charakter: głosu udziela sędzia, przebieg rozmowy spisuje protokolantka. Przywiązywana 
jest więc duża waga do ochrony praw pacjenta. Bywa jednak, że implantacja logiki i rygoru pro-
cedury sądowej w rzeczywistość szpitala psychiatrycznego prowadzi do bardzo trudnych sytuacji.

Autorka niniejszego artykułu  
wyjechała do Francji w zaledwie  
rok po rozpoczęciu specjalizacji  
z psychiatrii w Warszawie, stąd trudno 
jej przeprowadzić rzetelne porów-
nanie dwóch sposobów uprawiania 
psychiatrii, polskiego i francuskiego. 
Postara się natomiast opisać pokrótce 
system opieki psychiatrycznej we 
Francji i zmiany aktualnie w nim 
zachodzące oraz wypunktować jego 
sympatyczne „côté”.
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Psychiatra za granicą

Opis francuskich obyczajów byłby niekompletny bez wzmianki o:

FRANCUZACH samych. Pacjenci o dużej kulturze osobistej, którzy na 
ogół udają, że nie słyszą akcentu. Podobnież koleżanki i koledzy. Wspaniali, 
mądrzy lekarze, oddani swojej pracy. 

GASTRONOMII. Zdecydowanie w centrum zainteresowania zarów-
no pacjentów jak i personelu. Stały punkt dyskusji podczas grup terapeu-
tycznych: że zbyt rzadko sardynki na przystawkę, że gumiasta bagietka, że 
w sekcji serów po daniu głównym dużo reblochona a mało camemberta… 
Upływające szpitalne dni przedstawiają się wtedy w postaci kalejdoskopu 
eklerków, jabłuszek, filiżanek z ziołową herbatką, biszkoptów maczanych  
w kawie, pralinek… Wśród pracowników istnieje bardzo sympatyczny zwy-
czaj celebrowania wspólnych drugich śniadań i podwieczorków.

PAROLE PAROLE. We Francji panuje kultura słowa. W szpitalu dużo 
czasu spędza się na rozmaitych zebraniach, gdzie omawia się i dyskutuje 
kwestie kliniczne i organizacyjne. Często przy kawie i ciastku, patrz punkt 
powyżej.

WYPOCZYNKU. We Francji, w związku z zasadą 35 godzinnego tygo-
dnia pracy w serwisie publicznym, pracownikom szpitala przysługuje nie-
spełna dziewięć (!) tygodni urlopu. Z pewnością ma to wpływ na zasadniczo 
miłą i uśmiechniętą atmosferę wśród personelu.

SKÓRKA SIĘ ŚCIERA I CZŁOWIEK UMIERA. Niezwykle duży 
nacisk kładziony jest w warunkach szpitalnych na kwestie higieny. Rygory-
stycznie przestrzegany jest grafik kąpieli i pryszniców. Ekipy pielęgniarska  
i medyczna są bardzo pryncypialne w tej materii. 

POKoJu LEKARZA DYŻURNEGO. A właściwie studio. Kablowa 
telewizja, odtwarzacz dvd, kawiarka, szpitalny posiłek do odgrzania w mi-
krofali, herbatniczki. Ilość pracy w czasie dyżurów nie pozwala wprawdzie 
właściwie profitować z tych luksusów, ale jakże miły sam fakt pochylenia się 
nad kwestią komfortu. 

DROdze DO PRACY. Powinna właściwie znaleźć się na górze listy. 
Uroda francuskich krajobrazów, z rana z okna samochodu czy po wyjściu  
z metra, rekompensuje wszelkie trudy wykonywania zawodu na obczyźnie. 
Mijane w ciągu paru lat przez autorkę paryskie ulice, potem słonecznikowe 
pola i winnice, a ostatnio alpejskie pejzaże z kozicami i żurawiami przy szo-
sie - niewypowiedzianie piękne.

Voilà.                                                                                                                            ■

W ciągu ostatnich lat zaistniał w szpi-
talu problem swobody korzystania z nowo-
czesnych mediów w kontekście ochrony 
prywatności pacjentów i pracowników. Od-
czuwalna jest także wszechobecna dążność 
do zredukowania czy wręcz wyeliminowa-
nia ryzyka. Dotyczy to nie tylko kwestii srtic-
te psychiatrycznych, ale w zasadzie wszyst-
kich możliwych sytuacji, od zadławienia 
czy zatrucia pokarmowego począwszy, po 
zacięcie się przy goleniu czy złamanie nogi.  
W związku z tym rzadsze stają się wyjazdy 
terapeutyczne, oddziałowe integracyjne 
raclette, zakładanie przyszpitalnych ziel-
ników i ogródków warzywnych. Wśród 
lekarzy rośnie obawa przed pacjentem 
szczególarzem, przed niezręcznym sfor-
mułowaniem w historii choroby, przed 
nieścisłością w zaświadczeniu lekarskim… 
Wprowadzane są coraz liczniejsze protoko-
ły i wystandaryzowane formularze. Autorka 
zdaje sobie sprawę z tego, że opisane po-
stawy i zachowania odzwierciedlają ogólne 
przemiany społeczne i nie są właściwe je-
dynie dla środowiska oddziału szpitalnego. 
Niemniej jednak sprawiają one, że w ciągu 
ostatnich kilku lat dosyć wyraźnie zmienił 
się styl pracy i atmosfera „état d’ésprit” na 
psychiatrycznych oddziałach szpitalnych  
i w poradniach.

Na koniec chciałabym wspomnieć  
o kilku „dobrych  praktykach”,  z którymi ze-
tknęłam się we Francji, i które warte są roz-
ważenia w polskich warunkach. 

Znakomity i godny polecenia jest zwy-
czaj pisania listów. Lekarze rożnych specjal-
ności zajmujący się chorym komunikują się 
między sobą, przy okazji skierowania do 
szpitala, wypisu, specjalistycznych konsul-
tacji, interwencji chirurgicznych, istotnych 
zmian w leczeniu itp. Czasami chodzi po 
prostu o telefon wykonany przez psychiatrę 
do lekarza rodzinnego i na odwrót, czy też 
o umówienie pierwszej wizyty w ambula-
torium. 

Inny powszechny zwyczaj to rozma-
wianie z rodziną i najbliższymi chorego. 
W warunkach szpitalnych, tak szybko jak 
to możliwe, dochodzi do spotkania leka-
rza prowadzącego z rodziną, rzecz jasna  
w obecności pacjenta. Lekarz, asystentka 
socjalna, ekipa pielęgniarska, często pierwsi 
kontaktują się z bliskimi. Niekiedy prowadzi 
to do sytuacji, gdzie więcej czasu i energii 
poświęca się zaniepokojonemu i wymaga-
jącemu najbliższemu otoczeniu pacjenta 
niż samemu choremu. W większości przy-
padków dobrze służy to jednak znalezieniu 
rozwiązania w sytuacjach kryzysowych.  
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Aleksander Gierymski  
 z perspektywy konserwatora, psychiatry i psychologa
 Anna Lewandowska*, Dorota Parnowska^, Tadeusz Parnowski^ 

Po co konserwatorowi  
psychiatra czy psycholog?

Na to pytanie można zapewne 
udzielić kilku prawidłowych odpowiedzi, 
ale w tym wypadku będzie ona trochę od-
mienna od pierwszego skojarzenia. Pracu-
jąc nad wystawą monograficzną nie po raz 
pierwszy pomyślałam nad poszerzeniem 
kręgu specjalistów. My, konserwatorzy 
dzieł sztuki, głównie kojarzeni jesteśmy  
z pracą nad materią. Podobrazia, starzeją-
ce się materiały malarskie i związane z tym 
problemy strukturalne, to główne obiekty 
naszych zainteresowań. Można by powie-
dzieć - inżynieria materiałowa antyków. 
Ja jednak myślę, że to stanowczo za mało. 

Może nawet nie w naszej codzienności za-
wodowej, ale przy okazji prac badawczych 
nad wystawą monograficzną. Wydaje się, 
że same dane materiałoznawcze, jakie po-
zyskujemy są niewystarczające do zoba-
czenia nie tylko artysty, ale w nim przede 
wszystkim człowieka. Czym więc jest ob-
raz? Uważam go za specyficzny autopor-
tret malarza. Biorąc materiały malarskie 
do ręki twórca nie tylko dobiera temat, 
sposób i format. Wszystko, co bierze do 
rąk, jest świadomym wyborem, a sposób 
kształtowania dzieła, to istna rzeka infor-
macji o nim samym. My konserwatorzy 
jesteśmy przyzwyczajeni, podobnie zresz-
tą jak inne profesje, do patrzenia oczami 
specjalisty w swojej dziedzinie. Patrzymy  

i nie widzimy związków, zależności, kon-
sekwencji czy falowania nastrojów. Two-
rzenia się pewnych krzywych wznoszą-
cych, stałych lub opadających, mówiących  
o kondycji relacji artysty ze światem ota-
czającym, ludźmi czy sobą samym. Jeżeli 
nawet postrzegamy, to nie potrafimy na-
zwać istoty rzeczy, nie potrafimy zwer-
balizować zaobserwowanych zależności. 
Może być również inaczej – potrafimy, ale 
robimy to jak każdy przeciętny człowiek 
wypowiadający się na zasadzie swoich 
wyobrażeń na dany temat, nie koniecznie 
potwierdzonych dogłębną wiedzą i prak-
tycznym doświadczeniem. Stwierdziłam 
więc, że chciałabym sprawdzić, co o mala-
rzu i jego twórczości powiedzą specjaliści, 

Dwudziestego marca bieżącego roku w Muzeum Narodowym  
w Warszawie została otwarta wystawa monograficzna Aleksandra Gierym-

skiego. Prezentowanych jest ok. 120 obrazów i szkiców olejnych,  
ok. 70 rysunków, szkicownik oraz 110 drzeworytów wykonanych według 

rysunków malarza. Prezentowane są również zachowane fotografie modeli, 
którzy pozowali artyście do obrazów. Przygotowanie wystawy poprzedzo-
ne zostało pracami badawczymi prowadzonymi przez zespół pracowników 
muzeum. Podczas tych prac przeprowadzono badania konserwatorskie oraz 

technologiczne nad wybranymi dziełami oraz przeprowadzono  
eksperyment z udziałem specjalistów z dziedziny psychiatrii i psychologii.

*  Pracownia Konserwacji Malarstwa na Płótnie.
    Muzeum Narodowe w Warszawie; 
^ Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie



Aleksander Gierymski, Chłopiec niosący snopek, 1893 r.
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Fot. str. 22, 24, 25 archiwum domowe autorów
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którzy na co dzień pracują z człowiekiem, 
szczególnie w tak delikatnej materii jak 
umysł. Jesteśmy układami psychofizycz-
nymi, kto więc lepiej się na tym zna niż 
lekarz? Wydaje się więc nie bezzasadne 
połączyć siły i pracować wspólnie. Tak 
właśnie powstał pomysł dowiedzenia się 
czegoś więcej o człowieku, którego wielu 
mu współczesnych podziwiało, którego 
twórczość wciąż jest inspiracją i wzbu-
dza zachwyt nawet po upływie wieku 
od jego śmierci, a o którym współcześni 
wyrażali się jako o człowieku szalonym. 
Wpłynęło na to zapewne miejsce, w któ-
rym zmarł – rzymski szpital psychiatryczny 
Santa Maria della Pietà. Ponadto – a może 
przede wszystkim – wizerunek taki został 
ukształtowany przez Stanisława Witkie-
wicza, który w swojej monografii opisuje 
rozstroje nerwowe artysty, interpretuje 
różne zachowania i stany jego duszy. Taka 
opinia, powielana i utrwalana przez poko-
lenia dotarła do naszych czasów. Wystawa 
monograficzna, która ma powiększyć stan 
wiedzy, wydawała się więc najlepszym 
momentem do weryfikacji utrwalonych 
stereotypów. 

„Olbrzymia przestrzeń zwykle wypeł-
niona ludźmi wchodzącymi na wystawy.

Zwykle pusty hall Muzeum Narodo-
wego w Warszawie wypełnił się ludźmi 
przenoszącymi obrazy i stawiającymi je 
pod ścianami-to tu, to tam. Ten pozornie 
bezładny ruch był jednak znakiem nie-
codziennego eksperymentu: prób oceny 
jednego z najwybitniejszych malarzy pol-
skich. Z boku grupa obserwatorów śledzą-
cych z uwagą kolejne zmiany ustawienia 
obrazów.” 

Jak zbadać Gierymskiego? 
Zaproszenie psychiatry i psychologa 

przez konserwatora sztuki do współpracy, 
to przygoda dla obu stron. W codziennej 
pracy psychiatry i psychologa konieczne 
jest zbadanie chorego, aby na tej podstawie 
wyciągnąć wnioski. W przypadku Aleksan-
dra Gierymskiego, właśnie ten aspekt nie 
jest nam dany. Poznajemy go „z zewnątrz” 
analizując jego twórczość, śledząc kontak-
ty z otaczającymi go ludźmi. Analiza listów 
pisanych przez Gierymskiego do niezbyt 
szerokiego grona znajomych oraz opisy wy-
glądu i zachowania artysty opatrzone dużą 
dawką subiektywności ich autorów, stają się 
dla klinicystów jedynymi danymi do oceny 
stanu psychicznego. Są to w dużej mierze 
zbiory informacji opisujących konkretne 
sytuacje życiowe, często związane z trudną 
sytuacją materialną, które nie dostarczają 
zbyt wielu danych odnoszących się do jego 
przeżyć psychicznych. Fragmenty wyka-
zujące żywość ekspresji emocji oraz jego 
stosunek do ludzi są zaledwie niewielkimi 
częściami listów (zwłaszcza we wczesnym 
okresie do rodziców, a później do siostry).

W związku z tak niepełnymi informa-
cjami należy uwzględnić także wybór te-
matyki, technikę malarstwa, podążanie za 
fascynacjami (światło, życie zwykłych ludzi), 
co uzupełni wiedzę o osobowości artysty.

Do oceny stanu psychicznego  
A. Gierymskiego potrzebne są więc dwa 
nakładające się obszary informacji. Z jed-
nej strony jakościowa i ilościowa analiza 
jego twórczości, a z drugiej strony infor-
macje o odbiorze jego zachowań przez 
osoby, z którymi spotykał się. Dopiero na 
tej podstawie można stawiać hipotezy  

o obecności zaburzeń osobowości, za-
burzeń psychicznych lub wpływie innych 
czynników na jego funkcjonowanie. Nie-
wątpliwie wartościowym obszarem analizy 
mogą się okazać informacje o stylu życia 
oraz bezpośrednie (hospitalizacje, przyjmo-
wanie leków) lub pośrednie (wizyty u leka-
rzy) dane o stanie somatycznym. 

Sztuka i życie
Wczesny okres życia Aleksandra 

Gierymskiego charakteryzuje dbałość  
o wygląd zewnętrzny, kontrola własnych 
zachowań i zainteresowanie relacjami 
społecznymi. Obecność rodziców i ro-
dzeństwa stabilizowała go emocjonalnie,  
a swobodny wybór zawodu i wsparcie 
jego decyzji życiowych przez osoby dla 
niego ważne, zapewniały mu możliwość 
prawidłowych kontaktów społecznych. 
Szczególną rolę w jego życiu w tym okresie, 
odegrał Maksymilian. Z jednej strony był 
ukochanym bratem wskazującym drogę 
rozwoju i w początkowym okresie pracy 
twórczej zapewniającym bezpieczeństwo 
materialne. Z drugiej strony był obiektem 
zazdrości i rywalizacji, jak ma to miejsce  
w przypadku każdego rodzeństwa. 

Przez wszystkie lata życia Aleksan-
der mimo licznych dowodów akceptacji  
i uznania jego wielkości jako artysty, cią-
gle czuł się niedoceniany. Coraz częściej 
jego zachowania były impulsywne, gwał-
towne, ludzie będący wokół niego drażnili 
go swoimi opiniami na temat jego sztu-
ki. Stał się szorstki, trudny w kontakcie, 
mało zainteresowany problemami innych 
ludzi, wsłuchany w swój świat i swoją wi-
zję sztuki. Coraz bardziej wycofywał się  



25PSYCHIATRA/PISMO dla praktyków/czerwiec 2014

Próba opinii
Brak elementów dezorganizacji, spójność w dążeniu do celu, 

zdolność do zachowania kontaktów społecznych, powierzchow-
nych, ale w większości poprawnych, żywość emocjonalna, 

adekwatność przekazu artystycznego, brak załamania linii życio-
wej, wydają się wskazywać raczej na osobowościowy charakter 

problemów artysty, na cechy narcystycznej i anankastycznej oso-
bowości, niż na występowanie choroby psychicznej. Nasilenie 

objawów w ostatnim okresie jego życia (przełom lat 1900 i 1901) 
takich jak: drażliwość, wybuchowość, impulsywność, zmienność 

nastroju, drobiazgowość, męczliwość, bóle głowy, mogło być 
związane nie tylko z trudną sytuacją zewnętrzną (złe warunki 

bytowe, materialne, niedożywienie), ale także z wpływem czyn-
ników toksycznych w jego organizmie. Z nielicznych informacji 

wynika, że Gierymski miewał kilkudniowe okresy znacznego 
niedożywienia, w czasie których prawdopodobnie pił więcej 

wina i palił więcej papierosów. Dodatkowym czynnikiem zabu-
rzeń zachowania mogło być zatrucie metalami ciężkimi. W tym 
okresie malarze stosowali farby zawierające toksycznie związki: 
ołów, rtęć, cynk. Dbałość o higienę – mycie rąk po malowaniu, 
brak kontaktu farby ze śluzówkami zapobiegało wystąpieniu za-
trucia u wielu współczesnych Gierymskiemu malarzy. Wiedza ta 
jednak nie była powszechna. Samotne, ubogie życie, złe warunki 
higieniczne, niedożywienie, stosowanie używek zmniejszających 
uczucie głodu (papierosy, wino) stały się czynnikami współtowa-

rzyszącymi przewlekłemu zatruciu metalami ciężkimi. 
Z tym można wiązać zaostrzenie wcześniejszych cech charak-
terologicznych. Coraz częstsze skargi na typowe dla zatrucia 
pogorszenie samopoczucia, nudności, bóle głowy i kończyn, 

bezsenność, zmienność nastroju, drażliwość, impulsywność, wy-
buchowość, narastające poczucie osłabienia fizycznego osiągnęły 

swoje nasilenie w ciągu ostatnich dwóch lat przed śmiercią.
Podsumowując,  

sądzić można, że u Aleksandra Gierymskiego występowały 
zaburzenia osobowości, w której dominowały cechy narcystycz-
ne i anankastyczne, natomiast pogorszenie jego funkcjonowania 
w ostatnich latach życia spowodowane było skumulowaniem się 
licznych czynników negatywnych, takich jak pogorszenie warun-

ków bytowych i przewlekłe zatrucie środkami toksycznymi. ■

wrażenia

z relacji społecznych, równocześnie stając 
się wnikliwszym obserwatorem i perfek-
cyjnym wykonawcą. Poszukiwał nowych 
technik dla wyrażenia tego, co widział. 
Malował pędzlem, szpachlą, szczotką, 
rozgładzał farbę palcami na płótnie i wie-
lokrotnie poprawiał kompozycję obrazu 
(poprzez zmianę kształtu obrazu, przesu-
nięcie kompozycji osiągane przycinaniem, 
a następnie doklejaniem pasów płótna), 
by odpowiadała jego wyobrażeniu ideal-
nego rozwiązania założenia malarskiego.  
W swoich obrazach nie zajmował się 
wprost swoimi emocjami, nie malował 
własnego cierpienia, tematem swojej 
twórczości uczynił naturę i życie codzien-
ne zwykłych ludzi. W jego sztuce można 
obserwować niezwykłą spójność obrazu  
i emocji, struktury i kompozycji. Nie widać 
znamion dezorganizacji, ani w tematy-
ce, ani w sposobie przekazu. Jego obrazy 
cechuje współbrzmienie z otaczającym 
go światem. Wydaje się to tym bardziej 
istotne, że w tym samym czasie artysta 
odbierany był przez innych ludzi jako oso-
ba drażliwa, uparta, wielkościowa, chwiej-
na emocjonalnie. Cechy te i zachowania  
z upływem czasu coraz bardziej domino-
wały w sposobie bycia malarza. Pod ma-
ską opryskliwego i trudnego w kontakcie 
człowieka, kryło się rozczarowanie, cier-
pienie, ale też i bogate życie psychiczne. 
Jego sposób zachowania cechowała logika  
i upór, naznaczony ideą nadwartościową, 
jaką stała się sztuka. Biorąc pod uwagę 
wspomniane wyżej informacje i opisane 
ograniczenia, możemy jedynie postawić 
hipotezy dotyczące obecności lub braku 
choroby psychicznej artysty i podjąć próbę 
oceny jego osobowości.



Wszystkie osoby chętne do działania  
na rzecz realizacji pomnika  

upamiętniającego eksterminację  
osób chorych psychicznie prosimy  

o kontakt z Tadeuszem Nasierowskim  
tadeusz@psych.waw.pl

Apel

Pomóżmy budować 
 pomnik 

upamiętniający
eksterminację osób chorych psychicznie  

w czasie II Wojny Światowej!
Po kilku latach starań udało się uzyskać zgodę na postawienie pomnika 

na terenie dawnego szpitala psychiatrycznego św. Jana Bożego  
u zbiegu ulic Bonifraterskiej i Sapieżyńskiej w Warszawie. W tym roku 

rozpocznie się zbiórka publiczna środków na budowę pomnika.

Chorzy psychicznie w Polsce byli 
pierwszymi ofiarami nazistowskiego 
ludobójstwa.

Śmierć poniosło około 20 tysięcy chorych 
psychicznie obywateli polskich.

Zdjęcie w tle: Ekshumacje - zbiory ikonograficzne Izby Regionalnej w Świeciu nad Wisłą.
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Po wojnie szpital wznowił swą dzia-
łalność już  kilka tygodni po wyzwoleniu 
Świecia. Bardzo szybko został odbudowany. 
Liczba chorych systematycznie wzrastała. 
Na początku lat 70 tych oscylowała wokół 
liczby 2000. Tworzono również oddziały w 
oddalonych od Świecia miejscowościach: w 
Morsku, Górnej Grupie, Żurawiej Kępie. 

W nocy 30 października 1980 szpital 
przeżył ogromną tragedię, jaką był pożar 
budynku zlokalizowanego w miejscowości 
Górna Grupa. Przebywało w nim od 300 
do 400 pacjentów. Mimo ofiarnej pomo-
cy zginęło 54 pacjentów, a 2 następnych 
zmarło w szpitalu. Większą część tragicz-
nie zmarłych pacjentów (46)  pochowano  
w zbiorowej mogile na cmentarzu szpital-
nym. Pożar w Górnej Grupie dał inspirację 
do innego spojrzenie na funkcjonowanie 
szpitali psychiatrycznych w Polsce. Zlikwi-
dowano oddziały zamiejscowe, postawiono 
nacisk na poprawę w oddziałach bezpie-
czeństwa przeciwpożarowego – budowę  
niezbędnych ewakuacyjnych klatek scho-
dowych, zmniejszenie liczebności oddzia-
łów. I tak pod koniec lat osiemdziesiątych 
stan chorych szpitala zmniejszył się do 
1000.

W 1999 roku nastąpiła zmiana formy 
prawnej - szpital przekształcił się z jed-
nostki budżetowej w SP ZOZ. W kolejnych 
latach dostosowywano funkcjonowanie 
szpitala do aktualnych potrzeb zdrowot-
nych. W roku 2005 zlikwidowano oddział 
neurologiczny. Rok później w szpitalu (jako 
jednym z pierwszych w Polsce) rozpoczęto 
świadczenie nowych usług medycznych np. 
program leczenia substytucyjnego. W roku 
2009 swoją działalność rozpoczęły nowe 
oddziały psychiatrii sądowej dla dorosłych 
i dla młodzieży. Obecnie szpital dysponuje 
szesnastoma oddziałami dla 464 chorych. 
Jest jednostką podległą samorządowi wo-
jewództwa kujawsko-pomorskiego.            ■
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Najstarszy Szpital 
Psychiatryczny w Polsce 
 Sławomir Biedrzycki

Szpital w Świeciu nad Wisłą jest najstarszym, najdłużej dzia-
łającym szpitalem psychiatrycznym w Polsce. W 1822 r. po seku-
laryzacji klasztoru o.o. Bernardynów w poklasztornym budynku 
powstał stu łóżkowy Szpital Krajowy, a w nim 20 łóżek dla osób 
chorych psychicznie. W 1843 zatwierdzono projekt szpitala (pla-
ny zostały sporządzone przez budowniczego Stendenera z Halle),  
w 1847 r. przystąpiono do trwającej 7 lat budowy Zakładu Psy-
chiatrycznego w Świeciu.
Szpital rozpoczął działalność  1 kwietnia 1855 r i otrzymał nazwę 
Zachodnio-Pruskiego Rejonowego Zakładu Leczniczo-Opiekuń-
czego dla Umysłowo Chorych. Oddano do użytku pierwsze bu-
dynki - były to cztery pawilony oraz budynek administracyjny.
Ustawione w ciasnym czworoboku i połączone ze sobą przeszklo-
nymi łącznikami, tworzyły prostokątny dziedziniec, pośrodku 
którego dominował okazały budynek gospodarczy z wieżą zega-
rową, w jego wnętrzu znajdowały się  kuchnia, magazyn, pralnia 
i kaplica. Początkowo szpital liczył 200 łóżek, z czasem liczba ta 
systematycznie rosła. W roku 1878 liczba chorych powiększyła się 
do 375. Na początku XX w. liczba chorych wynosiła 860 w tym 60 
w opiece domowej

Władze polskie przejęły szpital w 1920 r., w tym okresie 
powstaje Pomorski Krajowy Zakład Psychiatryczny. Większość 
dotychczasowych chorych przewieziono do Niemiec, dlatego 
też początkowo liczba pacjentów była niewielka. Część zakładu 
funkcjonowała jako wojskowy szpital psychiatryczny. Pierwszym 
polskim dyrektorem został Stanisław Dekowski. Podczas jego 
urzędowania powstały  liczne warsztaty rzemieślnicze, w których 
przeprowadzano terapię pracą.

W 1932 r. dyrektorem został dr Józef Bednarz. W przededniu 
wybuchu II wojny światowej w szpitalu pracowało ok. 10 lekarzy 
i przebywało w nim 1600 pacjentów. Po zajęciu Świecia przez 
wojska niemieckie w szpitalu zaczął urzędować niemiecki admi-
nistrator. Pod koniec września 1939 roku rozpoczęła się masowa 
zagłada pacjentów szpitala. Chorych transportowano do pobli-
skich lasów, gdzie dokonywano rozstrzeliwań. W ten sposób za-
mordowano 1350 pacjentów. W połowie października do jednego  
z transportów dołączono dr Józefa Bednarza, który nie skorzy-
stał z możliwości ucieczki ze szpitala. Uważał, iż nie godzi mu się 
zostawić chorych bez opieki. Zagładę przeżyło jedynie sześciu 
chorych świeckiego szpitala. W 1980 r. szpitalowi nadano imię Dr 
Józefa Bednarza, upamiętniając tym samym heroiczną postawę  
wspaniałego lekarza, który tworzył “pomost pomiędzy mentalno-
ściami”, zwanego pomorskim Korczakiem.

Wiemy, że podczas tak 
długiej historii istnie-
nia szpitalu w Świeciu 
wielu lekarzy psychiatrów 
było z nim związanych 
zawodowo.   Przygoto-
wując się do obchodów 
160 rocznicy powstania 
szpitala (jesień 2015 rok) 
chcielibyśmy jeszcze 
dokładniej zgłębić jego 
historię. Zatem zwracamy 
się z apelem do osób, 
które były związane 
zawodowo, rodzinnie, 
towarzysko ze szpitalem 
w Świeciu w minionych 
latach o przysyłanie na 
adres email:  sekretariat@
szpital-psychiatryczny.
swiecie.pl wszelkich infor-
macji w tym temacie.

Sławomir Biedrzycki jest Zastępcą Dyrektora ds. Lecznictwa  
Wojewódzkiego Szpitala dla Psychicznie i Nerwowo Chorych w Świeciu. 

Fotografie str. 29-30:
S.Biedrzycki, Dział Organizacyjny 
WSz dla NiPCh w Świeciu, 
R.Kujawski
Fotografie str 31-33:
R.Kujawski
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bardziej aktualny, że NFZ nieco lepiej wycenia leczenie w tych 
oddziałach. Wydaje się to jak najbardziej uzasadnione, mając na 
uwadze wyższe koszty leczenia związane z często długotrwałym 
przebywaniem chorych w szpitalu, koniecznością diagnostyki  
i leczenia chorób współistniejących. Kuriozalną wydaję się opinia 
NFZ, że np. wykonanie okularów korekcyjnych, czy wykonanie 
protezy zębowej to usługi, za które powinien płacić szpital w ra-
mach rozliczenia osobodnia pobytu.        

Najwięcej pacjentów internowanych ma rozpoznaną schi-
zofrenię, natomiast czyny warunkujące skierowanie przez sąd to 
głównie: art. 207 kk - znęcanie się psychiczne lub fizyczne, art. 190 
kk – groźby karalne i art.148 kk - pozbawienie życia.

Jednym z istotnych wyzwań  jakie nasz szpital musi rozwią-
zywać to leczenie chorób somatycznych towarzyszących cho-
robom psychicznym. Oczywiście korzystamy z pomocy lekarzy 
konsultantów, ale problem pojawia się w stanach nagłego za-
grożenia życia. Jak wiadomo nawet w takich przypadkach, zgod-
nie z obowiązującymi przepisami, tzw. karetki systemowe nie są 
uprawnione do przyjazdu i pomocy chorym w innym szpitalu. 
Dotyczy to zapewne wszystkich szpitali psychiatrycznych, nie po-
siadających w swojej strukturze chociażby SOR. Chcąc jednak jak 
najlepiej zabezpieczyć opiekę w tego typu zdarzeniach utworzy-
liśmy wewnętrzny zespół ratownictwa medycznego, dysponujący 
odpowiednim sprzętem i możliwością natychmiastowego trans-
portu chorego do pobliskiego SOR w szpitalu ogólnym. W ciągu 
ostatnich 5 lat liczba zgonów w szpitalu zmniejszyła się o ponad 
połowę i obecne wynosi poniżej 4 promili.

Szpital posiada akredytację na prowadzenie specjalizacji  
w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży (dysponujemy jeszcze 
wolnymi miejscami, forma zatrudnienia do uzgodnienia) oraz 
akredytację na prowadzenie staży specjalizacyjnych cząstkowych 
w dziedzinie psychiatrii i innych specjalizacji.   

Plany na przyszłość? W kolejnych latach zamierzamy sprofi-
lować część oddziałów ogólnopsychiatrycznych, utworzyć zespół 
poradni specjalistycznych oraz zespół  leczenia środowiskowego. 
Mam nadzieję, że pomimo barier finansowych, prawno-organiza-
cyjnych, a czasem także mentalnych uda się nam dalej prowadzić 
misję leczenia chorych psychicznie w najstarszym, najdłużej dzia-
łającym szpitalu psychiatrycznym w Polsce.  

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych 
im. Dra Józefa Bednarza w Świeciu jest największym szpitalem 
psychiatrycznym w woj. kujawsko-pomorskim. Dysponuje 464 
miejscami, co stanowi ok. 50% wszystkich łóżek  w województwie. 
W szpitalu, poza 10 oddziałami ogólnopsychiatrycznymi funk-
cjonuje oddział psychiatryczny dla dzieci i młodzieży (23 łóżka),  
oddział leczenia zespołów abstynencyjnych (alkohol i  substancje 
psychoaktywne – jest to jedyny taki oddział w Polsce północnej), 
oddział leczenia uzależnień, oddział sądowy o wzmocnionym za-
bezpieczeniu dla dorosłych, oraz oddział o wzmocnionym zabez-
pieczeniu dla młodzieży.

W szpitalu zatrudnionych jest 480 osób, w tym  33 lekarzy 
(prawie wszyscy posiadają tytuł specjalisty psychiatrii), 16 psy-
chologów  i 210 pielęgniarek. Szpital jest  położony na rozległym 
terenie 6 ha. Dużą część obszaru stanowi park krajobrazowy, sta-
nowiący doskonałe zaplecze dla rehabilitacji psychiatrycznej.  
Szpital każdego roku przyjmuje ponad 5000 pacjentów. Najwię-
cej leczonych to chorzy  z rozpoznaniem psychoz z kręgu schizo-
frenii  (F2-) – ok. 25%. Chorzy z zaburzeniami afektywnymi (F3-) 
stanowią ok. 16%, uzależnienia 15,75%, zaburzenia organiczne 
(F06-F09) kolejne 15,5%. Wykorzystanie łóżek dla całego szpitala 
za ubiegły rok wynosiło 98 %. Niestety pomimo tak wysokiego ob-
łożenia łóżek, a co za tym idzie dużego nakładu pracy w liczną gru-
pę przebywających w szpitalu pacjentów, finansowanie przez NFZ 
jest niewystarczające. Szczególnie bolesną jest zasada obniżenia 
do 70% stawki osobodnia w przypadku przekroczenia ustalonego 
przez NFZ czasu leczenia dla danej jednostki chorobowej. Należy 
zadać sobie pytanie dlaczego tacy pacjenci są „tańsi” – biorą mniej 
leków?, zjadają mniej jedzenia?, mają  mniej zajęć rehabilitacyj-
nych? Jest wręcz odwrotnie bo przecież jeśli są dłużej w szpitalu, 
to dlatego że są „trudniejszymi” pacjentami. Wydaje się, że wszy-
scy powinniśmy lobbować za zmianą obecnej zasady (wcześniej 
obowiązywała możliwość indywidualnych zgód wydawanych  
przez NFZ na finansowanie przedłużonego pobytu w 100%).
         W ostatnich latach obserwujemy systematyczny wzrost ilo-
ści pacjentów przyjmowanych w trybie art. 22,23,24,29 Ustawy o 
Ochronie Zdrowia Psychicznego. W 2013 przyjęcia takie stanowiły 
ponad 15% ogółu. Oczywiście najwięcej jest przyjęć z artykułu 
23- 72% (500/693). Przyjęcia z art. 29 stanowią zaledwie  3,5% 
(24/693).

Szpital jest także jedynym miejscem w województwie,  
w którym są leczeni pacjenci w ramach detencji sądowej (inter-
nacje). Obecnie dysponuje 75 miejscami dla internowanych na 
podstawowym stopniu zabezpieczenia i 50 miejscami dla inter-
nowanych na stopniu wzmocnionym. Pacjenci internowani na 
stopniu podstawowym przebywają w oddziałach ogólnopsychia-
trycznych, ale cały czas jest dyskutowana sprawa wydzielenia tzw. 
oddziałów sądowych podstawowego zabezpieczenia. Temat tym 

Świecie dziś 
 Sławomir Biedrzycki



1426 -1454 – Thorichte Hof  (Dziedziniec nierozum-
nych) - przytułek dla psychicznie chorych przy 
konwencie na zamku krzyżackim w Świeciu;

1822 – utworzenie Szpitala Krajowego  
w Świeciu w pomieszczeniach poklasztornych 
oo. Bernardynów z 1718 roku; dwadzieścia łóżek 
przeznaczono dla psychicznie chorych; 

1842 – spis chorych psychicznie na terenie Pomorza 
i Mazur – 1265 chorych (w tym 209 niebezpiecz-
nych); decyzja o budowie dwóch zakładów 
psychiatrycznych w Allenbergu i Świeciu ; 

1855 IV 1 – otwarcie zakładu psychiatrycznego  
w Świeciu (Westpreussischen Provinzial Irren – 
Hell Und Pflege – Anstalt). Pierwszy dyrektor:  
dr Friedrich Hoffman (1855-59);  

1856 – liczba leczonych - 194 pacjentów

1907-1908 – rozbudowa zakładu w Świeciu - ostatni 
pawilon (obecnie X) w starej części szpitala oraz 
trzy pawilony  
w nowej części (obecnie IXA i IXB; IV/V oraz VI/
XIII) wraz z budową dwóch domów mieszkalnych 
dla lekarzy. W nowej części wszystkie budynki 
posiadały centralne ogrzewanie oraz łazienki  
z sanitariatamioświetlenie elektryczne

1911 – szpital zakupił 56 ha ziemi rolniczej, gdzie 
zatrudniano chorych zdolnych do pracy; 

1914 – przed wybuchem I wojny – 860 pacjentów,  
w tym 60 w opiece domowej

1920 – Krajowy Pomorski Zakład Psychiatryczny; 
pierwszy polski dyrektor  
dr Stanisław Dekowski (1874-1932); w pierw-
szym roku leczono 380 pacjentów, za jego 
kadencji rozebrano wysokie mury, jakie otaczały 
pawilony szpitalne

1924-1927 – wybudowanie piekarni, masarni  
i sklepu rzeźnickiego, w pełni zaspokajających 
potrzeby szpitala

1932-1939 – dr Józef Bednarz (1879-1939) drugi 
polski dyrektor szpitala; przed wybuchem  
II wojny światowej - 1600 pacjentów

1939 IX 3 – zajęcie szpitala przez wojska niemieckie; 
komisarycznym dyrektorem zostaje dr Loehr, 
potem dr Neber. Podobnie jak w szpitalu  
w Kocborowie działała komisja pod kierownic-
twem prof. Ericha Grossmana z Akademii Lekar-
skiej w Gdańsku, zajmująca się polityką rasową;  

Kalendarium
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1939 IX-X – hitlerowcy mordują w lasach w okolicach 
Nekli, Luszkowa, Luszkówka i Mniszka ok. 1350 
pacjentów, a także personel w tym  
dr Józefa Bednarza. Ok. 300 pacjentów uznanych 
za zdolnych do pracy przewieziono (X 1939) do 
szpitala w Kocborowie, jedynego czynnego szpi-
tala psychiatrycznego w czasie okupacji  
w okręgu Gdańsk-Prusy Zachodnie; zagładę prze-
żyło 6 chorych ze szpitala w Świeciu

1940-1945 – szpital wojenny dla rannych jeńców 
polskich; w piwnicach pawilonów szpitalnych 
gestapo przetrzymywało aresztowanych miesz-
kańców Świecia i okolic; zniszczenie całego wypo-
sażenia medycznego, archiwum i biblioteki

1940-1944 – tuszowanie przez hitlerowców miejsc 
masowej zagłady: rozkopywanie zbiorowych mo-
gił, palenie zwłok z pomocą jeńców angielskich, 
francuskich i sowieckich, których wymordowano

1945 V 1 – w szpitalu przebywało 13 pacjentów, 
pierwszym powojennym dyrektorem został  
dr Zygmunt Januszkiewicz

1945-50 – Państwowy Zakład Wychowawczy  
dla Dzieci Upośledzonych Umysłowo

1947 – utworzenie w Mniszku symbolicznej mogiły  
z napisem „Ofiarom eutanazji”

1948 – 3 lekarzy, w tym jeden stażysta; 568 chorych; 

1949 – na stanowisko dyrektora Szpitala w Świeciu 
powołano Kazimierza Dąbrowskiego (1902-80), 
twórcę Instytutu Higieny Psychicznej, który  
po 2 miesiącach został aresztowany z przyczyn 
politycznych 

1950 – 864 chorych

1955 VII 24 – konferencja naukowa z okazji 100-lecia 
szpitala; w drugiej połowie lat pięćdziesiątych 
zatrudniano 4-6 lekarzy

1956 – utworzenie oddziału neurologicznego;  
pierwszy ordynator – doc. dr med. Leopold Jabu-
rek (1901-60) 

1957-1981 – najdłuższa dyrektura w historii szpitala: 
dr Mieczysław Petelski. Mieczysław Petelski wraz 
z żoną Anną wskutek prześladowań politycznych 
zmuszeni byli porzucić pracę w Akademii Lekar-
skiej w Gdańsku i przenieść się do Świecia (1951). 
Anna Petelska pracowała wiele lat jako ceniony 
radiolog

1960 – stan pacjentów – 1621

1961 – pierwsza w dawnym województwie bydgo-
skim pracownia elektroencefalograficzna 

1964 – oddział odwykowy w Żurawiej Kępie 

1966 – uruchomienie w Lipczynku pierwszego  
w Polsce ośrodka rekreacyjno-rehabilitacyjnego 
dla pracowników i pacjentów; turnusy rehabilita-
cyjne grup chorych z opieką medyczną  
i psychologiczną

1970 – największy w historii szpitala stan pacjentów: 
2190

1973 – nowa izba przyjęć (funkcjonowała do 2013 
roku)
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1979 – stan pacjentów 1716

1980 X 31 – pożar pawilonu w Górnej Grupie  
– zginęło 56 chorych

1980 – nadanie szpitalowi imienia Józefa Bednarza

19?? – Dyrektorem jest Andrzej Marek Michorzewski, 
autor m. in. tekstów piosenek zespołu Kobra-
nocka oraz pozycji książkowych (Najpiękniejszy 
widok na Świecie (wspólnie z Lucyną Suś) oraz 
Dzień w którym wybiło szambo)

1999 – przekształcenie szpitala w SP ZOZ

2005 V 13-14 – konferencja naukowa z okazji  
150-lecia szpitala

2005 – likwidacja oddziału neurologicznego, ftyzja-
trycznego oraz przewlekle chorych; stopniowa 
redukcja liczby pacjentów 

2006 – profilizacja oddziałów: psychozy pierwszo-
razowe, psychozy przewlekłe, zaburzenia afek-
tywne, zaburzenia organiczne oraz zaburzenia 
lękowe

2008  – po raz pierwszy naczelnym dyrektorem 
szpitala został nie-lekarz: Waldemar Szczepański, 
którego w 2012 roku zastąpił Wiesław Kiełbasiński

2008 – odstąpienie od profilizacji oddziałów - pacjen-
ci przyjmowani są na oddziały ogólno-psychia-
tryczne w zależności od wolnych miejsc

2014 – szpital dysponuje 464 łóżkami. Dr Janusz  
Janczewski napisał w raporcie lekarza dyżurnego 
z dnia 24/25 kwietnia 2014 roku:  „panował  
niebiański spokój. Żaden pacjent nie sprawiał 
istotnych kłopotów. Duch doktora Bednarza 
spokojnie unosił się (…) W taki miłych okolicz-
nościach odbyłem swój ostatni dyżur w tym 
szpitalu”

Kalendarium opracował Ryszard Kujawski. 
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24 lipca 1955 odbyło się w Świeciu nad Wisłą Nadzwyczajne 
Posiedzenie Naukowe Sekcji Psychiatrycznej Oddziału Gdańsko-
-Bydgoskiego PTNNiP. Posiedzenie miało charakter ogólnopol-
skiej konferencji naukowej, związanej z obchodami 100-lecia 
działalności szpitala psychiatrycznego w Świeciu. Najważniejszą 
częścią obrad był wykład Tadeusza Bilikiewicza (1901-1980) pt. 
Z zagadnień nauczania patofizjologii w psychiatrii, w którym po 
raz pierwszy od czasu inwazji ideologii komunistycznej osoba  
z polskiego środowiska psychiatrycznego oficjalnie negatywnie 
odniosła się do tematyki pawłowowskiej. 

Bilikiewicz skrytykował panujący w Polsce prymitywny  
i naiwny pawłowizm, prowadzący do stagnacji w nauce. Akcento-
wał rolę dobrego wykształcenia klinicznego opierającego się na 
wiedzy pochodzącej również z ćwiczeń, nie tylko wykładów, rze-
telnego opisu klinicznego, którego uzupełnieniem i naukowym 
wytłumaczeniem mogą być badania patofizjologiczne wyższych 
czynności nerwowych. Stwierdził, że wykłady fizjologii wyższych 
czynności nerwowych powinny być już od pierwszych lat studiów 
lekarskich związane z praktyką przez bezpośrednie uczestnictwo 
studentów w eksperymentach pawłowowskich. Bilikiewicz zalecał 
unikać publikowania prac z zakresu patofizjologii wyższych czyn-
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ności nerwowych człowieka opartych „na materiale wykazującym 
niedociągnięcia pod względem diagnostyczno-klinicznym”. Bada-
nia patofizjologiczne mogą być prowadzone z pożytkiem „tylko 
na przypadkach opracowanych bez zarzutu pod względem dy-
daktyczno-klinicznym”. 

Za błąd naukowy uznał Bilikiewicz degradowanie interpre-
tacji patofizjologicznej do roli opisu symptomatologicznego; 
„najpierw opis zjawiska, potem jego wyjaśnienie naukowe, a nie-
przestrzeganie tej metodologicznej kolejności jest też źródłem 
błędów dydaktycznych”. Apelował, aby przywrócić formy dyskusji 
i krytyki naukowej, a w polemice przekonywać w oparciu o ma-
teriał faktów a nie dekretować. Bilikiewicz za szkodliwe uważał 
przekonanie, że „Pawłow rozwiązał już wszystkie zagadnienia  
z zakresu fizjologii i patofizjologii wyższych czynności nerwo-
wych”. „Pawłow stworzył metodę i źródło problematyki labora-
toryjno-klinicznej”. Za „beznadziejne” uznawał Bilikiewicz „próby 
wtłoczenia rzeczywistości klinicznej w ramy oryginalnych sfor-
mułowań pawłowowskich”, gdyż „grozi to zastojem”. Zamiast 
prac kompilacyjno-przyczynkowych „powinny powstać prace  
o oryginalnych tematykach klinicznych, tak jak czynił to sam Paw-
łow”, który „był wrogiem dogmatyzmu, aprioryzmu, scholastyki  
i ubóstwiania autorytetów”. 

Z wypowiedzią Bilikiewicza zgadzali się komentujący wy-
kład psychiatrzy: jedni ostrożnie, inni odważnie. Eugeniusz Wilcz-
kowski (1895-1957) przypomniał wypowiedź Śnieżniewskiego  
z 1952 roku, który podał metody badawcze ich kolejność: 1) do-
bre opracowanie kliniczne, 2) interpretacja patofizjologiczna, 3) 
potwierdzenie interpretacji za pomocą metod laboratoryjnych. 
Lidia Uszkiewiczowa (1908-1981) również podkreśliła, że „wykłady  
o jednostkach klinicznych winny zawierać najpierw opis kliniczny”. 
Stanisław Cwynar (1906-1984) wyraził radość, że dyskusja przy-
brała taki kierunek. „Dobrze jest, że odważnie i szczerze wskazuje-
my dziś na błędy popełnione w pierwszych latach przestawiania 
się na pawłowowską interpretację”. Bolesław Ałapin (1913-1985) 
uznał, że „największym odkryciem Pawłowa jest udowodnienie 
jedności psychofizycznej organizmu, a tym samym odrębności 
każdego osobnika ze względu na odmienną historię osobniczą”. 

Warto podkreślić nie tylko wątek „odwilżowy”, lecz również 
naukowy konferencji w Świeciu. Po raz pierwszy relacjonowano 
wczesne rezultaty leczenia chloropromazyną w Polsce, wprowa-
dzoną do lecznictwa jesienią 1954 roku (Zdzisław Falicki, Paweł 
Gałuszko, Irena Jaworska, L Kielak, Waldemar Sulestrowski: Próba 
oceny wartości leczniczej largaktylu na podstawie dotychczasowych 
spostrzeżeń w Klinice Chorób Psychicznych AMG; Robert Krasi-
-łowicz: Doświadczenia nad terapią largaktylem w Kochanówce)1.  
O metodach wstrząsowych traktowały dwa wystąpienia (Zdzi-
sław Falicki, Paweł Gałuszko, Wojciech Kozłowski, Wal-demar 
Sulestrowski: Perspektywy zastosowania hibernacji w lecznictwie 
psychiatrycznym; Mieczysław Petelski: Wpływ niektórych związków 
chemicznych na głębokość stanów niedo-cukrzenia podczas lecze-
nia insuliną). Zmierzch pseudopawłowizmu w Polsce, nastąpił 
ponad rok później na Walnym Zgromadzeniu PTNNiP w Poznaniu 
(29 XII-1 XII 1956), a procesy odwilżowe lat pięćdziesiątych do-
biegły końca na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PTNNiP  
w Gdańsku w czerwcu 1957 roku, w czasie którego reaktywowano 
PTP.                                                                                                                      ■

 1. Kujawski R. Początki leczenia chlorpromazyną w polskiej psychiatrii. 
 Psych Psychoter. 2013: 9 (3): 3-23.
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Wprowadzenie do teorii 
przywiązania (część 1)
Życie i prace Johna Bowlby’ego
cezary Żechowski

John Bowlby, twórca teorii przy-
wiązania, brytyjski psycholog, psychiatra  
i psychoanalityk, urodził się w rodzinie le-
karskiej w 1907 r. Jego ojciec Sir Anthony 
Alfred Bowlby był znanym brytyjskim chi-
rurgiem. Matka J. Bowlby’ego, jak większość 
kobiet przełomu XIX i XX wieku należących 
do wyższych klas społecznych, wyznawa-
ła zasadę, że właściwe wychowanie dzieci 
wymaga, aby nie spędzać z nimi zbyt wiele 
czasu. Jej syn mógł zatem spędzać z nią ok. 
godzinę dziennie w porze picia herbaty. Ten 
relatywny brak matki uzupełniała obecność 
opiekunki, która poświęcała chłopcu wiele 
czasu, i z którą Bowlby bardzo się związał. 
Rozstanie z nianią w wieku 4 lat było dla 
niego ciężkim przeżyciem, podobnie jak 
3 lata później rozpoczęcie nauki w szkole  
z internatem.

Po skończeniu szkoły średniej Bowlby 
studiował psychologię, potem medycynę 
w University College Hospital w Londynie  
i odbył własne szkolenie psychoanalityczne 
w Brytyjskim Instytucie Psychoanalitycz-
nym, które ukończył w wieku lat 30. 

W 1938 roku podjął pracę w ośrodku 
dla chłopców z zaburzeniami zachowania, 
będącym de facto placówką dla młodocia-
nych złodziei. Uwagę Bowlby’ego zwrócił 
to, że większość wychowanków ośrodka 
miała w historii swego życia długie okre-
sy separacji od matki i istotne trudności  
w budowaniu relacji społecznych. Niektó-
rzy szybko wiązali się z nowymi osobami, 
inni w ogóle nie potrafili się związać (dziś 
powiedzielibyśmy zapewne o reaktywnym 
i selektywnym zaburzeniu więzi). Obser-
wacje poczynione w ośrodku posłużyły 
Bowlby’emu do napisania dwóch prac: „The 
Influence of Early Environment in the Deve-

lopment of Neurosis and Neurotic Charac-
ter”(1940) oraz „Forty-four Juvenile Thieves, 
Their Character and Home Lives” (1944), 
w których podkreślał związek pomiędzy 
wczesną separacją od matki, a powstawa-
niem zaburzeń charakteru (osobowości).

W czasie II Wojny Światowej Bowlby  
w randze podpułkownika pracował jako 
psychiatra wojskowy. W początkowych 
dniach wojny, kiedy z Londynu ewakuowa-
no od 1,5 do 3 mln. osób, wraz z Emmanu-
elem Millerem i Donaldem Winnicottem 
podpisał list sprzeciwiający się oddziela-
niu od matek dzieci przed piątym rokiem 
życia. W czasie wojny był zaangażowany  
w pomoc dzieciom i wielokrotnie stawał 
się świadkiem dramatycznych separacji, jak 
np. w czasie akcji ratowania dzieci żydow-
skich Kindertransport czy wywożenia dzie-
ci z bombardowanego Londynu na wieś  
i umieszczaniu ich w specjalnych ośrod-
kach opieki. 

W latach 40-tych ukończył studia 
podyplomowe przygotowujące do pro-
wadzenia badań naukowych. Po wojnie 
Bowlby został ekspertem WHO (1950), dla 
której to organizacji przygotował raport pt. 
„Maternal Care and Mental Health” (1951) 
opisujący wpływ wojny na życie psychicz-
ne dzieci. Od 1945 pracował w Tavistock 
Clinic jako kierownik oddziału, który na-
zywał Oddziałem dla Dzieci i Rodziców, 
podkreślając znaczenie badania wzorców 
interakcji w rodzinie oraz terapii ojców  
i matek. W tym czasie zaczął zarysowywać 
się konflikt pomiędzy J. Bowlbym a środo-
wiskiem psychoanalitycznym skupionym  
w Brytyjskim Instytucie Psychoanalitycz-
nym. Istotą konfliktu był spór o udział 
zewnętrznego środowiska w rozwoju 

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

dziecka. Dominujące w tym czasie szkoły 
freudowska i kleinowska podkreślały zna-
czenie „wyposażenia psychicznego”, z któ-
rym dziecko przychodzi na świat, zwracały 
uwagę na udział popędów w tym popędu 
śmierci (agresji, zawiści, wrodzonej de-
strukcyjności) w pojawianiu się zaburzeń. 
Analiza procesów wewnątrzpsychicznych, 
nieświadomych fantazji w tym własnej de-
strukcyjności stanowiła wtedy oś badań 
psychoanalitycznych. W przeciwieństwie 
do głównych nurtów psychoanalizy Bowl-
by podkreślał udział środowiska zewnętrz-
nego i realnej traumy w powstawaniu 
zaburzeń. Ważnymi argumentami w prowa-
dzonej dyskusji były obserwacje dzieci od-
separowanych od rodziców. W 1952 r. John 
Bowlby wraz z Jamesem Robertsonem na-
kręcili film pt. „A two-year-old goes to ho-
spital” przedstawiający skutki separacji od 
matki dwuletniej dziewczynki, która zostaje 
przyjęta do oddziału pediatrycznego. Film 
pokazywał silny stres, rozpacz i wycofanie 
dziecka jako reakcję na przerwanie opieki 
macierzyńskiej. Dokument ten w istotny 
sposób przyczynił się do zmiany modelu 
hospitalizacji dzieci i do porzucenia praktyk 
oddzielania dzieci od matek.

W 1953 r. ukazała się książka Bowlby-
’ego pt. „Child Care and Growth of Love”, 
będąca uaktualnioną wersją wcześniejsze-
go raportu dla WHO. Książka zawierała opis 
relacji macierzyńskiej jako „ciepłej, bliskiej, 
stałej, złożonej, bogatej i nagradzającej, 
istotnie różnej od innych relacji niemowlę-
cia np. z ojcem czy rodzeństwem”. Relacja 
ta wg Bowlby’ego leży u podłoża rozwoju 
osobowości i zdrowia psychicznego. Po-
zbawianie lub istotne naruszenie tej relacji 
prowadzi do deprywacji macierzyńskiej. 
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Bowlby wyróżnił jej dwie postaci Depry-
wacja całościowa powstaje najczęściej  
w instytucjach zajmujących się opieką nad 
małymi dziećmi, w których dziecko odse-
parowane od matki, nie znajduje żadnej 
osoby, która sprawowałaby nad nim zindy-
widualizowaną opiekę. Dziecko nie może 
zbudować więzi z jedną, dostępną i stałą 
osobą. Nie może zatem budować poczucia 
bezpieczeństwa w relacji. Skutkiem depry-
wacji całościowej byłoby powstawanie głę-
bokich zaburzeń charakteru (osobowości) i 
innych zaburzeń psychicznych. Deprywacja 
częściowa ma miejsce wtedy, gdy dziecko 
traci kontakt z matką, ale po pewnym cza-
sie znajduje inną osobę, która angażuje się  
w opiekę nad nim lub też kiedy matka nie 
jest zdolna do adekwatnej, „kochającej 
opieki” („loving care”). Deprywacja częścio-
wa prowadzi zdaniem Bowlby’ego do za-
kłócenia poczucia bezpieczeństwa, rozwo-
ju lęku, silnej potrzeby miłości, pragnienia 
odwetu, depresji i poczucia winy. Termin 
„deprywacja macierzyńska” stał się w ba-
daniach Bowlby’ego jednym z głównych 
punktów odniesienia. Jednocześnie Bowl-
by wykazywał, że ten rodzaj deprywacji, nie 
jest jedynym powodem zaburzeń psychicz-
nych i zaburzeń rozwoju. Zwracał on uwagę 
na inne czynniki o charakterze biologicz-
nym, środowiskowym czy społecznym. 

W 1954 r. Bowlby rozpoczął pro-
wadzenie seminarium w Tavistock wraz  
z Robertem Hinde, brytyjskim zoologiem 
i psychologiem, zajmującym się m. in. im-
printingiem. Jego zainteresowania zaczęły 
zwracać się w kierunku etologii, prac H. Har-
lowa i K. Lorenza, z których badań jedno-
znacznie wynikało, że przywiązanie może 
rozwijać się także u ptaków, które nie są 
przecież karmione piersią. Doprowadziło to 
do zmiany w poglądach Bowlby’ego i jego 
konfliktu z wieloma psychoanalitykami, da-
jącymi pierwszeństwo w rozwoju człowie-
ka libidinalnym i agresywnym popędom 
oraz spostrzegającymi więzi społeczne 
jako wtórne wobec zaspokojenia oralnych 
pragnień (Fonagy 2001, 2003). Współpraca 
z etologami kontynuowana była w latach 
następnych m. in. w postaci seminarium 
zorganizowanego przez WHO w Genewie, 
w którym oprócz J. Bowlby’ego i J. Piageta 
uczestniczyli K. Lorenz, E. Erikson, M. Mead, 
L. von Bertalanffy, B. Inhelder, Julian Huxley, 
i które poświęcone było zagadnieniom roz-
woju osobowości (Bretherton 1992, Fonagy 
2001, Metcalf 2010).

W końcu lat 50. Bowlby wygłosił trzy 
wykłady w ramach Brytyjskiego Towarzy-

stwa Psychoanalitycznego, w których przedstawił zarys teorii przywiązania sięgając do 
koncepcji wywodzących się z etologii (attachment.edu.ar). W pierwszym z wykładów pt. 
„The Nature of the Child Tie to Mother” (Bowlby 1958) omawiał naturę libidinalnych więzi 
pomiędzy dzieckiem i matką; w drugim „Separation Anxiety” (Bowlby 1960) omawiał fazy 
reagowania dziecka na separację, podkreślał też znaczenie aktualnych przeżyć dziecka  
w rodzinie, gdzie na skutek traumatycznych doświadczeń może dochodzić do nasilenia 
poczucia zagrożenia, opuszczenia lub porzucenia; w trzecim artykule „Grief and Mourning 
in Infancy and Early Childhood” (Bowlby 1960) opisywał proces żałoby dokonujący się  
w wyniku utraty obiektu miłości” (attachment.edu.ar). Wykłady te wywołały ożywioną dys-
kusję w środowisku psychoanalitycznym, które w znacznej większości przyjęło krytyczne 
stanowisko wobec poglądów Bowlbyego. Także sam Bowlby krytycznie odnosił się do 
niektórych koncepcji psychoanalitycznych, jak np. ograniczających więź niemowlęcia do 
relacji z obiektem częściowym jakim jest pierś, czy też zakładających, że słaby rozwój ego 
niemowlęcia uniemożliwia mu przeżywanie żałoby. W istocie podkreślał bogactwo i zło-
żoność przeżyć małego dziecka, które nie dają się zredukować do miniaturowych przeżyć 
osoby dorosłej.

W latach 60. i 70. Bowlby nadal prowadził badania nad przywiązaniem, separacją  
i procesem żałoby. W 1969 roku ukazała się pierwsza część jego monografii „Attachment 
and Loss” zatytułowana „Attachment”, w 1973 druga część „Sepration: Anxiety and Anger”, 
a w 1980 część trzecia „Loss: Sadness and Depression” (Bowlby 1969, 1973, 1980). W swym 
trzytomowym dziele Bowlby najpełniej przedstawił teorię przywiązania. 

Peter Fonagy (2001) podsumowuje główne tezy w pełni rozwiniętej  
i ukształtowanej teorii Bowlby’ego w postaci siedmiu podstawowych założeń:

(1) przywiązanie jest częścią systemu behawioralnego dziecka  
i nie da się ono zredukować do popędu,

(2) chociaż możliwe jest określenie podstawowych zachowań związanych 
z przywiązaniem – takich jak uśmiech, wokalizowanie czy płacz – nie  
można zredukować go do jakiegoś jednego konkretnego zachowania,

(3) celem przywiązania nie jest obiekt, ale bliskość obiektu,
(4) bliskość opiekuna zmniejsza nasilenie lęku związanego z separacją,  

w tym sensie przywiązanie jest ważnym mechanizmem ewolucyjnym 
 zwiększającym szansę na przeżycie,

(5) systemy zachowań wynikające z przywiązania posiadają stabilną  
wewnętrzną organizację,

(6) odpowiadają im zespoły mechanizmów poznawczych określane  
jako modele reprezentacji lub modele pracy wewnętrznej (inaczej -  
wewnętrzne modele robocze, internal working models),

(7) można wyróżnić trzy fazy reakcji dziecka na separację:  
protest-rozpacz-zanik przywiązania.

W latach 80-tych Bowlby coraz częściej nawiązywał do badań nad przetwarzaniem 
informacji, neurobiologią i psychologią poznawczą, których ustalenia starał się powiązać 
z własną koncepcją i psychoanalizą (attachment.edu.ar/bio.html). 

Zmarł 2 września 1990 r.
Jedna z jego ostatnich książek „Secure Base” (Bowlby 1988) zawierała dwa rozdziały 

pod znamiennymi tytułami „Psychoanalysis as a Natural Science” oraz „Psychoanalysis as 
an Art.” Powiązanie psychoanalizy z naukami naturalnymi przy zachowaniu otwartości na 
złożoność relacji międzyludzkich wydaje się być najistotniejszym wkładem Bowlby’ego. 
Peter Fonagy określił to jako „przerzucenie mostu ponad przestrzenią dzielącą psycho-
logię ogólną, a kliniczną teorię psychodynamiczną” (Fonagy 2001). Otwartość i inter-
dyscyplinarność podejścia Bowlby’ego dały początek nowoczesnej teorii przywiązania 
integrującej różne dziedziny badań nad rozwojem wczesnodziecięcym. Wielu badaczy 
zauważa, że teoria ta ma charakter transdyscyplinarny i umożliwia owocną współpracę 
psychoanalitykom, psychologom poznawczym, neurobiologom, terapeutom systemo-
wym, psychiatrom i psychologom klinicznym, pomieszcza koncepty wypracowane przez 
psychoanalizę i tworzy podstawy badań empirycznych.                                                              ■

Piśmiennictwo dostępne u autora.
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Jak psychiatra z psychiatrą 

Rozmowa  
z Marcinem  

Wojnarem
Raport  

Schizofrenia  
- perspektywa 

społeczna
Psychiatra: W styczniu tego roku 

opublikowano raport „Schizofrenia – 
perspektywa społeczna. Sytuacja w Pol-
sce”. Raport został opracowany pod re-
dakcją prof. Andrzeja Kiejny, dr Patryka 
Piotrowskiego i doc. Tomasza Adamow-
skiego. Jakie jest znaczenie tego raportu 
dla przeciętnego psychiatry?

Marcin Wojnar: Na całym świecie 
wszelkie planowanie opieki zdrowotnej 
– struktur, placówek, personelu, rodzaju 
opieki;, oczywiście planowanie wydatków 
– zaczyna się od źródeł, czyli opracowuje 
się badania, które identyfikują potrze-
by, pokazują ile osób jest chorych, jakich 
świadczeń potrzebują i jakie wydatki moż-
na w związku z tym przewidzieć. To jest 
jedna część – dotycząca kosztów bezpo-
średnich. Ale mierzy się również koszty po-
średnie, czyli na przykład te koszty, które 
powoduje indwalidyzacja pacjenta i utrata 
przez niego produktywności w przypadku 

schizofrenii, uzależnień, zaburzeń afek-
tywnych. Te wszystkie dane są znane dla 
większości rozwiniętych krajów. Tymcza-
sem w naszym kraju, nawet jeżeli mieliśmy 
jakieś informacje, na przykład dotyczą-
ce kosztów pośrednich i bezpośrednich 
uzależnień, to nie przekładały się one na 
planowanie i prowadzenie polityki zdro-
wotnej. Zatem odpowiadając na pytanie – 
publikacja tego raportu to moim zdaniem 
krok w dobrym kierunku i sygnał, że zaczy-
namy nadrabiać zaległości. W przypadku 
schizofrenii to jest pierwszy tego typu 
raport w naszym kraju, dobrze przygoto-
wany metodologicznie i dlatego może być 
nieocenionym źródłem wiedzy zarówno 
dla praktyków jak i dla polityków, którzy 
planują i finansują politykę zdrowotną.

P: Jakie są twoim zdaniem najważ-
niejsze informacje, które zawarto w ra-
porcie?

Marcin Wojnar jest profesorem 
psychiatrii Kierownikiem Katedry 
i Kliniki Psychiatrii Warszawskiego 
Uniwersytetu Medycznego,  
do jego  głównych zainteresowań 
badawczych należą uzależnienia, 
genetyczne podłoże zaburzeń  
psychicznych oraz zaburzenia 
kontroli impulsów.
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MW: Sądzę, że bardzo ważne jest 
uświadomienie sobie jak duże koszty wią-
żą się nie tylko z leczeniem samej choroby, 
ale z jej konsekwencjami. Raport pokazał, 
że koszty związane z utratą produktyw-
ności, niezdolnością do pracy (940 mln 
złotych w 2010 roku) przewyższają łączne 
koszty leczenia wydatkowane przez NFZ 
(446 mln złotych) i refundacji leków prze-
ciwpsychotycznych (463 mln złotych). 
Możemy przypuszczać, że bardziej efek-
tywne leczenie pozwoliłoby na znaczące 
zmniejszenie kosztów pośrednich cho-
roby. Ale żeby to osiągnąć, trzeba więcej 
zainwestować w leczenie środowiskowe i 
rehabilitację.

P: Na rencie z powodu schizofrenii są 
102 tysiące osób!

MW: Wszyscy wiemy, że schizofrenia 
jest inwalidyzującą choroba, ale to faktycz-
nie bardzo duża liczba.

P: Raport zwraca uwagę na fakt, że 
¾ osób traci pracę w ciągu pierwszych 
pięciu lat choroby. Po upływie tego czasu 
od momentu postawienia rozpoznania 
odsetek osób, które pracują na etacie 
wynosi jedynie 11%. Rodzi się pytanie 
jak temu efektywnie przeciwdziałać? 

MW: Przede wszystkim musimy pa-
miętać o skutecznym leczeniu i zapobiega-
niu nawrotom choroby. To one są jednym 
z głównych czynników powodujących 
utratę pracy. Myślę, że trzeba tutaj zwrócić 
uwagę na fakt, że przez wiele lat mieliśmy 
problemy z dostępem do nowoczesnego 
leczenia farmakologicznego. Przypomnij-
my sobie jak trzeba było się nagimnasty-
kować, aby przepisać pacjentowi lek prze-
ciwpsychotyczny drugiej generacji - trzeba 
było za każdym razem wykazać, że pacjent 
ma „schizofrenię lekooporną”. Obecnie 
nadal mamy ten kłopot - aby włączyć no-
woczesny lek o przedłużonym działaniu 
musimy z kolei wykazać „uporczywy brak 
współpracy”. W związku z tym część pa-
cjentów nie ma dostępu do potencjalnie 
najlepszej dla nich terapii. 

P: Paradoksalnie prawdopodobnie 
tacy, u których te leki mogłyby przynieść 
najlepsze efekty. 

MW: Oczywiście. Kwestia braku 
współpracy jest ważna, ale przecież po-
jawia się często już na samym początku 

terapii. Efekty leczenia schizofrenii są roz-
łożone na miesiące, na lata. Każde odsta-
wienie leków doustnych podważa to, co 
żeśmy osiągnęli, zwiększa ryzyko nawrotu. 
Dlatego wszystkie metody poprawiające 
współpracę mogą się przełożyć na lepszą 
efektywność leczenia. W tym kontekście 
możliwość stosowania leków o przedłużo-
nym działaniu dla pacjentów ma kolosal-
ne znaczenie. Perspektywa refundowania 
tych leków od początku terapii mogłaby 
aktywniej wpływać na poprawę współpra-
cy w leczeniu. 

P: Szansa na wyleczenie jest tym 
większa im dłużej trwa branie leków?

MW: W przypadku schizofrenii nie 
mamy wątpliwości, że największe ryzyko 
nawrotu wiąże się z przerwaniem leczenia. 
Ale brak współpracy i utrudniony dostęp 
do leków to tylko jedno źródło proble-
mów. Drugim, może nawet ważniejszym 
jest spory deficyt, jeśli chodzi o świad-
czenia w zakresie pozaszpitalnej opieki 
psychiatrycznej– czyli nie tylko niedosta-
tek służb środowiskowych, ale również 
zwykłej opieki ambulatoryjnej. Średni czas 
oczekiwania na wizytę to często wiele dłu-
gich tygodni. Ponadto brakuje świadczeń 
psychiatrycznych, które umożliwiałby pa-
cjentom nabycie nowych umiejętności 
zawodowych czy powrotu na rynek pracy 
w warunkach mniej lub bardziej chronio-
nych. Niestety wielu pacjentów i wiele 
rodzin jest pozostawionych samym sobie.

P: Zwracasz uwagę na niesłychanie 
ważną kwestię – my w gruncie rzeczy nie 
mamy pełnej wiedzy, nie monitorujemy 
jakości opieki medycznej nad osobami 
chorymi na schizofrenię. Czas trwania 
oczekiwania na wizytę to jeden z pod-
stawowych parametrów, który powinien 
być monitorowany, i który powinien na 
przykład sygnalizować konieczność roz-
szerzenie oferty leczniczej.

MW: Tak, tylko że my wciąż mamy za 
mało psychiatrów, kształcimy za mało re-
zydentów, więc czasami nawet jeśli porad-
nia chciałaby kogoś zatrudnić, to nie ma 
chętnych do pracy.

P: Myślisz, że praca z chorymi na 
schizofrenię jest atrakcyjna dla wykształ-
conych specjalistów?

MW: W ostatnich latach można zaob-

serwować taki trend, że jest coraz mniej 
osób, które chciałyby pracować na „dużej 
psychiatrii”. Zdecydowanie więcej wybiera 
tę łatwiejszą i przyjemniejszą pracę ambu-
latoryjną, najczęściej „prywatnie”. 

P: Trudno się dziwić, praca w sekto-
rze publicznym nie jest atrakcyjna finan-
sowo.

MW: Sądzę, że nie chodzi tylko o 
kwestie finansowe, chodzi także o nieefek-
tywną organizację, szereg dodatkowych 
obciążeń.

P: Czy uważasz, że ten raport dotarł 
do polityków, do opinii publicznej?

MW: Ufam, że zaczyna docierać. Mie-
dzy innymi dzięki temu, że o tym mówimy, 
że pokazujemy nasze rodzime dane. Mam 
równocześnie jednak ogromne obawy, czy 
decydenci, którzy o tym usłyszą, nawet zo-
baczą te liczby, zareagują w taki sposób, 
który przełoży się na zwiększenie finanso-
wania skutecznego leczenia schizofrenii.

P: Miejmy nadzieję, że w tym wy-
padku się mylisz. Bardzo dziękujemy za 
rozmowę.

Z Marcinem Wojnarem 23 maja 2013 
roku w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie 
rozmawiał Tomasz Szafrański.                            ■

opinie@psychiatraonline.com

A jakie jest 
Wasze zdanie? 

rozmowy



Modelowa  
lista leków 
WHO

Modelowa lista leków WHO, to lista 
minimalnych wymagań dotyczących le-
ków dla podstawowego systemu opieki 
zdrowotnej. Leki umieszczone na liście są 
uważane za najbardziej efektywne, bez-
pieczne i koszt-efektywne dla leczenia 
podstawowych zaburzeń zdrowotnych. 
Poza listą „podstawową” dodatkowa li-
sta „uzupełniająca” prezentuje takie leki, 
których stosowanie wymaga specjalizacji 
lekarza, dodatkowej diagnostyki lub mo-
nitorowania. Może również zawierać leki, 
których koszt jest wyższy niż leków z listy 
podstawowej. 

Zaburzenia psychotyczne 
CHLORPROMAZYNA (iniekcje 25mg/ml w 2ml amp.; 
syrop 25mg/5ml i tabletki 100mg)
FLUFENAZYNA (iniekcje 25mg (decanoate enantate)  
w 1ml amp.)
HALOPERIDOL (iniekcje 5mg w 1ml amp.;  
tabletki 2mg, 5mg)
RISPERIDON (tabletki 0,25mg do 6 mg)
Chlorpromazyna (iniekcje 25mg/ml w 2ml amp.; syrop 
25mg/5ml i tabletki 10mg, 25mg, 50mg, 100mg)
Haloperidol (iniekcje 5mg w 1ml amp.; syop 2mg/ml, 
tabletki 0,5mg, 2mg, 5mg)
Klozapina (tabletki 25-200mg)

Zaburzenia afektywne - depresje
AMITRYPTYLINA (tabletki: 25mg; 75mg)
FLUOXETYNA (tabletki: 20mg)
Fluoxetine (tabletki 20mg) stosowanie u dzieci >8 lat

Zaburzenia afektywne - CHAD
KARBAMAZEPINA (tabletki podzielne: 100mg; 200mg)
WĘLAN LITU (tabletki: 300mg)
KWAS WALPROINOWY ( tabletki: 200mg; 500mg)

Zaburzenia lękowe
DIAZEPAM (tabletki: 2mg; 5mg)

Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne
KLOMIPRAMINA (kapsułki:10mg; 25mg)

Uzależnienia
NIKOTYNOWA TERAPIA ZASTĘPCZA (NRT)
Guma do żucia 2mg; 4mg; Plastry Transdermalne:  
(5mg do 30mg/16godz; 7mg do 21mg/24 godz.)
Metadon  Koncentrat do sporządzania doustnego 
syropu 5 mg/ml; 10 mg/ml. Syrop 5mg/5ml;10mg/5ml 
Metadon może być zastąpiony przez buprenorfinę
Leczenie powinno być prowadzone jedynie w ramach 
ustalonego programu.

Podstawowe  leki  rekomendowane  przez  WHO  do  leczenia 
zaburzeń  psychicznych.  Leki z listy podstawowej wyróżniono wersalikami. 

http://www.who.int/
medicines/publications/
essentialmedicines/en/
index.html
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Jak skutecznie 
otworzyć program 
substytucyjny? 
 marek wójcik, Barbara robaszkiewicz

Rozważanie planu otwarcia programu le-
czenia substytucyjnego powinno zakładać analizę 
kilku czynników. 

Pierwszy i najważniejszy jest aspekt medyczny. 
To własna wiara i pewność, że metoda jest skutecz-
na i ma sens. Warto rozważyć od razu, czy potraktu-
jemy substytucję opiatową wyłącznie jako redukcję 
szkód, czy jako metodę zaleczenia uzależnienia – 
czyli osiągnięcia abstynencji. To ważne – bo w za-
leżności od idei dobieramy zespół 
leczący.

Pamiętajmy, że tylko oddany 
sprawie lekarz psychiatra i specja-
liści terapii uzależnień (optymalnie 
jeden terapeuta na 50-60 pacjen-
tów) zapewnią metodzie sukces. 
Przynajmniej jeden z terapeutów 
powinien być psychologiem, zdol-
nym do pracy z pacjentami z po-
dwójną diagnozą, ze znajomością psychopatologii. 
Nie do przecenienia jest obecność w zespole pra-
cownika socjalnego, na którym spoczywa ciężar po-
mocy w regulacji spraw sądowych, finansowych czy 
lokalowych podopiecznych. Do obsługi wydawania 
leków niezbędna jest doświadczona pielęgniarka, 
która choćby liznęła problem uzależnień oraz za-
ufani pomocnicy medyczni – najlepiej młodzi, sil-
ni mężczyźni. Zatem sprawdźmy, czy uda nam się 
skompletować taki zespół.

Kolejny kluczowy aspekt to rozeznanie rynku. 
Pamiętajmy, że ogólne przekonanie, że w waszym 
rejonie roi się od osób uzależnionych od opiatów 
może być błędne! Wbrew publikowanym przewi-
dywaniom statystycznym sytuacja jest naprawdę 
zmienna w zależności od geografii. A program 

substytucyjny, by mógł się sam utrzymać przy założeniu pełnego 
finansowania przez NFZ, musi liczyć minimum 30-40 pacjentów. 
Łatwiej może być tam, gdzie „dokleimy” substytucję do już istnie-
jącej placówki, szpitala czy poradni. Wtedy można zaryzykować 
program dla mniejszej liczby pacjentów. Niestety, wymogi for-
malne rozporządzenia ministerialnego oraz NFZ czynią program 
substytucyjny kosztowną (na pewno w momencie otwierania) dla 
placówki formą leczenia. Potrzebne są sejfy i zabezpieczane po-
mieszczenia, najlepiej z monitoringiem. 

Pamiętajmy, że suma zakon-
traktowana przez NFZ, np. na 50 
pacjentów wymaga, dla realizacji 
kontraktu, utrzymania mniej więcej 
o 25-30% większej liczby pacjentów! 
Wynika to z częstych absencji pa-
cjentów czy wydawania substytutu 
do domu, co odcina spore sumy z 
codziennego budżetu. Podobnie 
ułatwienie rozliczania, jakim jest 

ewentualne darmowe wydzierżawienie (bardzo drogiej) maszy-
ny komputerowo wydającej i rozliczającej dawki Metadonu, wy-
maga osiągnięcia pułapu 50 pacjentów. W planowaniu budżetu 
pamiętajmy, że zanim program się zapełni, miną dwa, może trzy 
miesiące, które przyniosą straty. By uniknąć kłopotów z sąsiadami, 
lokalizacja placówki powinna unikać sąsiedztwa szkół, kościołów, 
państwowych urzędów czy parterów budynków mieszkalnych 
(choć oczywiście własna lokalizacja na parterze jest optymalna ze 
względu na koszty). 

Musimy też zawrzeć umowy z oddziałem detoksykacyjnym, 
który zgodzi się przyjmować naszych pacjentów na ustalenie 
dawki Metadonu oraz szpitalem lub poradnią na diagnostykę la-
boratoryjną i opiekę nad chorymi z HIV i HCV. 

Dużo? Może tak, ale po drugiej stronie czeka ogrom satys-
fakcji i poczucie własnej skuteczności w walce z „nieuleczalnym” 
– bezcenne.

Program substytucyjny, by 
mógł się sam utrzymać przy 
założeniu pełnego finanso-
wania przez NFZ, musi liczyć 
minimum 30-40 pacjentów.

Stowarzyszenie „Eleuteria” NZOZ  
Ośrodek Leczenia Uzależnień
ul.Dzielna 7, Warszawa
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Praktyka

Warunki formalne stawiane podmiotom ubiegającym się o tworzenie nowych 
programów leczenia substytucyjnego w Polsce.

Leczenie substytucyjne w Polsce może prowadzić wyłącznie zakład opieki zdrowotnej 
(publiczny lub niepubliczny):

■    Jeśli instytucja jest zakładem opieki zdrowotnej należy zarejestrować nową ko-
mórkę organizacyjną – leczenia substytucyjnego u wojewody właściwego ze względu na 
siedzibę instytucji.

■    Jeśli instytucja nie jest zakładem opieki zdrowotnej a jest organizacją pozarzą-
dową czy instytucją, która posiada w statucie pomoc osobom uzależnionym, należy za-
cząć od rejestracji instytucji jako zakładu opieki zdrowotnej u wojewody właściwego ze 
względu na siedzibę instytucji.

Warunkiem niezbędnym do uzyskania takiej zgody jest pozytywna opinia Sanepidu.

Uczestnicy leczenia substytucyjnego
Leczenie substytucyjne jest ofertą wyłącznie dla osób uzależnionych od opiatów, 

dodatkowo spełniających wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia:
■    Wiek minimum 18 lat.
■    Wyrażenie zgody przez pacjenta na leczenie substytucyjne.

Przepisy prawne regulujące realizację leczenia substytucyjnego
■    Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. z późniejszymi  

                 zmianami.
■    Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie leczenia  

                 substytucyjnego /Dz. U. z19 marca 2013 poz. 368/.

Warunki uruchomienia programu
■    Uzyskanie pozytywnej opinii dyrektora Krajowego Biura do Spraw  

                 Przeciwdziałania Narkomanii.
■    Uzyskanie zezwolenia marszałka województwa właściwego ze względu  

                 na siedzibę zakładu.
■    Uzyskanie zezwolenia od Dyrektora Generalnego Służby Więziennej  

                 dla zakładu opieki zdrowotnej znajdującego się przy zakładzie penitencjarnym.
■    Uzyskanie zgody Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego na obrót 

                  środkiem psychoaktywnym (Metadon, Suboxone).

Ochrona obiektu i transport środków substytucyjnych
Jeśli lokal do leczenia substytucyjnego nie jest oddziałem szpitalnym tylko niezależną 
placówką, powinien mieć podpisaną umowę z agencją ochrony i założony alarm dla 
obiektu, w którym będzie przechowywany i wydawany środek substytucyjny.

Wytwarzanie, gromadzenie i utylizacja odpadów medycznych
Zakład opieki zdrowotnej musi posiadać pozwolenie na wytwarzanie odpadów medycz-
nych zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628)  
i Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowego 
sposobu postępowania z odpadami medycznymi.

Zawarcie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia
W tym celu należy przystąpić do konkursu ofert w przedmiocie: „Opieka psychiatryczna  
i leczenie uzależnień. Program leczenia substytucyjnego”. Jeżeli termin składania ofert 
minął a twój Oddział NFZ dopuszcza zawieranie umów w trybie rokowań, to należy zło-
żyć wniosek do Oddziału NFZ o zawarcie umowy w trybie rokowań.                                      ■
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Doroczna konferencja EUROPAD pod przewodnictwem jednego z jej założycieli - 
profesora Icro Maremmaniego odbyła się po raz jedenasty. Towarzystwo liczy sobie 20 lat, 
jego członkowie to najwybitniejsi specjaliści medycyny uzależnień z całego świata. Ce-

lem EUROPAD jest pogłębianie wiedzy o uzależnieniach, szczególnie 
od opiatów i wypracowywanie najlepszych metod leczenia, a także 
rozpowszechnianie tej wiedzy, szczególnie tam, gdzie wciąż odmawia 
się jej uznania i zastosowania. 

EUROPAD  potwierdza, że najskuteczniejszą formą postępowania 
wobec osób uzależnionych od opiatów, a szczególnie użytkowników 
biorących dożylnie, jest leczenie substytucyjne - OST (opioid substi-
tution therapy). Odbiorcami tego leczenia jest obecnie około milion 
osób na świecie (500 tys. w Europie). Szacuje się, że to około... 2% 
wszystkich potencjalnych pacjentów!  W krajach konsekwentnie od-
mawiających substytucji swoim uzależnionym obywatelom sytuacja 
zdrowotna jest tragiczna – w Tajlandii 42% dożylnych użytkowników 

jest zakażonych HIV, w Rosji – 36%. 
OST pozwala – na utrzymanie po roku 60-75% pacjentów w leczeniu, a po pięciu 

latach – około 50%. Moim osobistym spostrzeżeniem jest to, że taki poziom retencji  
w leczeniu nie zależy od tzw. progowości zastosowanego leczenia, czyli poziomu kontroli 
abstynencji czy ilości substancji włączanych do kontroli. Retencja jest taka sama w Szwecji 
(wysoka progowość) czy Austrii (progowość niska). To silny kontrargument dla tych, którzy 
utrzymują, iż nadmiernie wysoka progowość niepotrzebnie eliminuje wielu pacjentów  
z leczenia. 

Badania poziomu jakości życia pacjentów leczonych substytucyjnie, przeprowadzo-
ne w Belgii, wykazały korzystny wpływ we wszystkich badanych aspektach, a więc zdro-
wia fizycznego i psychicznego, relacji rodzinnych i społecznych, zatrudnienia, poziomu 
egzystencji, subiektywnej satysfakcji z życia. Brak pełnej abstynencji narkotykowej nie był  
czynnikiem znacząco modyfikującym ten efekt! 

W czasie konferencji podnoszono kwestie dotyczące substancji używanych w sub-
stytucji oraz konstrukcji systemów leczenia. W Austrii (przykład odosobniony) głównym 
substytutem dla 17000 tamtejszych pacjentów jest morfina o powolnym uwalnianiu 
(55%), przed buprenorfiną (18%) i metadonem (16%). Prezentowano dane,  o tym, że re-
tencja w leczeniu pacjentów przyjmujących morfinę o powolnym uwalnianiu po 3 latach 
wynosi aż 80%. Jednakże wynik ten budzi wątpliwości - nikt nie jest w stanie zbadać, czy 
pacjenci biorący taką morfinę powstrzymują się faktycznie od brania heroiny ulicznej.  
Z kolei w Słowenii stworzono schemat postępowania, według którego lekiem pierwsze-
go wyboru jest Suboxone (buprenorfina/nalokson) jako lek bezpieczniejszy, obciążony 
mniejszą liczbą objawów niepożądanych. Dla chętnych lub nietolerujących buprenorfiny 

Co nowego w leczeniu  
uzależnienia opiatowego?
 marek wójcik

Relacja z konferencji Europejskiego Towarzystwa Leczenia  
Uzależnienia od Opiatów (EUROPAD),  Glasgow, 23-25.05.2014

Badania poziomu jakości życia 
pacjentów leczonych substy-
tucyjnie, przeprowadzone  
w Belgii, wykazały korzystny 
wpływ we wszystkich bada-
nych aspektach

Stowarzyszenie „Eleuteria” NZOZ  
Ośrodek Leczenia Uzależnień
ul.Dzielna 7, Warszawa



relacje drugim wyborem jest metadon. Dopiero brak skuteczności lub przeciwwskazania do tych 
dwóch leków powodują wybór morfiny o powolnym uwalnianiu (dla około 10% pacjen-
tów). 

Wydaje się, że pomimo kontrowersji dotyczących używania morfiny jako substytutu, 
także w Polsce istnieje pewna grupa pacjentów, dla których mogłaby być użyteczna. To 
grupa pacjentów niepotrafiących utrzymać abstynencji nawet przy wysokich dawkach 
Metadonu i konsekwentnie dobierających heroinę, często „ wypadających” z leczenia. 

Przedstawiciel Francji zademonstrował sugestywne wyniki badań dotyczące zamia-
ny leku substytucyjnego z czystej buprenorfiny na preparat łączony buprenorfina/nalok-
son (Suboxone), zabezpieczający przed nadużywaniem dożylnym. Wiadomo, że we Fran-
cji groźny dla zdrowia proceder używania czystej buprenorfiny dożylnie osiągnął przez 
lata epidemiczne rozmiary. W badani uczestniczyli pacjenci od minimum 5 lat przyjmu-
jący dożylnie buprenorfinę przynajmniej 20 razy w tygodniu. Wszyscy deklarowali chęć 
odstawienia iniekcji. Po procesie randomizacji otrzymywali albo czystą buprenorfinę albo 
Suboxone w takiej samej dawce. Okazało się, że 75% 
badanych biorących Suboxone zmniejszyło poziom 
używania dożylnego o minimum 30%. Dla porównania 
tylko 16% pacjentów biorących czystą buprenorfinę 
było w stanie zredukować liczbę iniekcji. To ważne ba-
danie w kontekście wprowadzenia czystej buprenorfi-
ny na polski rynek. 

Bardzo ciekawe badanie przeprowadzili koledzy 
w Szwecji. Postanowili sprawdzić wpływ działań mo-
tywacyjnych do podjęcia OST dla pacjentów punk-
tów wymiany igieł i strzykawek. Po trwającym tydzień 
programie polegającym na badaniu lekarskim i spo-
tkaniach motywacyjnych z terapeutą, proponowano udział w programie leczenia sub-
stytucyjnego. Na 100 pacjentów 75 zgodziło się na udział w badaniu. Z tej grupy 95% 
podjęło leczenie substytucyjne, retencja po roku wyniosła aż 82%!  To badanie jest mi 

Pomimo kontrowersji dotyczą-
cych używania morfiny jako 
substytutu, także w Polsce 
istnieje pewna grupa pacjen-
tów, dla których mogłaby być 
użyteczna

szczególnie bliskie, albowiem pozostaje  
w zgodzie z moją własną propozycją or-
ganizacji leczenia bazującego na reduk-
cji szkód, w którym pacjenci zaczynający  
z niższego poziomu (jak wymiana sprzętu), 
powinni otrzymywać aktywną zachętę do 
jak najszybszego przejścia do kolejnego, 
wyższego, poziomu leczenia.                           ■

Relacje

Skrócona informacja o leku na stronie 69
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Czy postać leku może poprawić 
skuteczność lub współpracę  
w leczeniu?
 Kama Pierzgalska, Karolina Kołosowska

Pobudzenie i brak współpracy to trudno-
ści, które nierzadko występują w leczeniu 
pacjentów chorujących na schizofrenię, 
manię, a także inne psychozy- zwłaszcza w 
okresie zaostrzenia objawów. Problemy te 
występują zarówno w intensywnej opiece 
szpitalnej jak i w leczeniu ambulatoryj-

nym. Nic dziwnego, że cenimy wszystkie 
strategie terapeutyczne, które mogą przy-
nieść korzyści w stosunku do pacjenta po-
budzonego lub słabo współpracującego. 

Stosowane od lat klasyczne leki prze-
ciwpsychotyczne  pierwszej generacji  
w formie iniekcji domięśniowych mają 
swoje uznane i uzasadnione miejsce w sy-
gnalizowanych sytuacjach, nie są jednak 
pozbawiane wad i często nie są preferowa-
ne przez pacjentów. Wybierając lek, który 
przepisujemy lub zalecamy pacjentowi, 
należy pamiętać, że im silniejsze jest prze-

konanie chorego, że uwzględniamy jego 
zdanie w zakresie doboru farmakoterapii, 
tym większa szansa na to, że lek będzie 
przez pacjenta akceptowany i stosowany. 
Klasycznych leków przeciwpsychotycz-
nych w formie iniekcji sukcesywnie zresztą 
ubywa. 

Nowe leki przeciwpsychotyczne były 
początkowo dostępne wyłączenie w for-
mie tradycyjnych tabletek do stosowania 
doustnego. Stopniowo zaczęły się jednak 
pojawiać także inne, nowe formy. Obec-
nie w Polsce z form preparatów LPP II do 
podań pozajelitowych podawanych celem 
szybkiego opanowania niepokoju i zabu-
rzeń zachowania dysponujemy preparata-
mi olanzapiny i aripiprazolu. Preparaty te 
podawane domięśniowo szybko osiągają 
terapeutyczne stężenie we krwi, gwaran-
tując szybki efekt leczniczy, jednakże ich 
aplikacja jest zabiegiem inwazyjnym, rzad-
ko preferowanym przez chorych, dodat-
kowo czas ich stosowania powinien być 
ograniczony maksymalnie do kilku dni.  
W przypadku chorych pobudzonych lub 
źle współpracujących w leczeniu, u któ-
rych nie można zastosować iniekcji albo 
nie można już kontynuować ich podawa-
nia rozwiązaniem mogą być inne formy 
galeniczne leków. 

Alternatywą dla iniekcji lub standar-
dowych tabletek doustnych w leczeniu 
stanów silnego pobudzenia stały się no-
woczesne preparaty obejmujące tabletki 
podjęzykowe i dopoliczkowe oraz formy 

Im silniejsze jest przekonanie 
chorego, że uwzględniamy  
jego zdanie w zakresie doboru 
farmakoterapii, tym większa 
szansa na to, że lek będzie 
przez pacjenta akceptowany 
i stosowany.
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Formą leku, która jest  
dla nas najbardziej dostępna  
a zarazem godna rozważenia  
w przypadku chorych z 
pobudzeniem lub brakiem 
współpracy są tabletki 
ulegające rozpadowi w jamie 
ustnej (ODT - orally disinte-
grating tablets).

Akceptacja i współpraca  
w leczeniu była przedmio-
tem oceny w naturalistycz-
nym badaniu prowadzonym  
w Niemczech wśród chorych 
hospitalizowanych z powo-
du zaostrzenia schizofrenii. 

Porównanie różnych form podania leku

Miejsce  
wchłaniania leku

Efekt pierwsze-
go przejścia

Szybkość  
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leków do podawania donosowego lub  
w postaci inhalacji [5]. 

Asenapina w postaci tabletek podję-
zykowych została zarejestrowana w Euro-
pie do leczenia epizodów maniakalnych 
w przebiegu choroby afektywnej dwubie-
gunowej typu I. W przypadku asenapiny 
forma podawania leku została niejako 
wymuszona „przez naturę”. Dostępność 
biologiczna asenapiny po podaniu podję-
zykowym wynosi około 35%, po podaniu 
doustnym <2% [2]. Dzięki tabletce „dopo-
liczkowej” substancja czynna preparatu 
wchłania się bezpośrednio do krążenia 
ogólnego, co pozwala uniknąć efektu 
pierwszego przejścia, który może znacz-
nie obniżać ilość postaci aktywnej leku. 
Lek szybko wchłania się do krwi osiągając 
maksymalne stężenie w ciągu 0,5–1,5 h, 
co gwarantuje jego szybkie działanie te-
rapeutyczne [2]. Niestety brak refundacji  
i wysoka cena ograniczają możliwość sto-
sowania tego leku w praktyce.

 Loksapina jest klasycznym le-
kiem przeciwpsychotycznym, pochodną 
dibenzoksazepiny, zsyntetyzowaną pół 
wieku temu. Jej metabolitem jest amok-
sapina mająca właściwości przeciwdepre-
syjne. Ostatnio loksapina przeżywa swój 

mały renesans popularności za sprawą fak-
tu, że w postaci donosowej została zare-

jestrowana przez FDA do leczenia stanów 
łagodnego i umiarkowanego pobudzenia  
w przebiegu schizofrenii i choroby afek-
tywnej dwubiegunowej. Loksapina sto-
sowana do leczenia pobudzenia jest do-
stępna w postaci proszku w przenośnym, 
jednorazowym urządzeniu do inhalacji. 
Loksapina podawana donosowo natych-
miastowo wchłania się z pęcherzyków 
płucnych osiągając maksymalne stężenie 
w surowicy w ciągu kilku minut, zapewnia-
jąc dzięki temu szybki efekt uspokajający 
bez nadmiernej sedacji [6]. Podanie tego 
preparatu jest nieinwazyjne, wymaga jed-
nak współpracy pacjenta i zgody na użycie 
inhalatora. W dniu 20 lutego 2013 r. w ślad 
za FDA również Komisja Europejska przy-
znała pozwolenie na dopuszczenie tej for-
my loksapiny (produktu Adasuve) do obro-
tu, ważne w całej Unii Europejskiej. Lek nie 
jest jednak dostępny w naszym kraju.

Formą leku, która jest dla nas najbar-
dziej dostępna a zarazem godna rozważe-
nia w przypadku chorych z pobudzeniem 
lub brakiem współpracy są tabletki ulega-
jące rozpadowi w jamie ustnej (ODT - oral-
ly disintegrating tablets). Zawierają one 
substancje, które ułatwiają ich rozpuszcza-
nie, jednakże ich działanie obserwuje się 
jedynie nieznacznie szybciej niż w przy-
padku standardowych tabletek. W takiej 
formie w Polsce dostępne są: olanzapina  
i risperidon. Forma ulegająca rozpa-
dowi w jamie ustnej, nazywana przez 
niektórych rozpuszczalną, może mieć 
istotną przewagę nad klasyczną tablet-
ką. Biodostępność i skuteczność obu 
postaci jest porównywalna, ale forma 
ODT jest dobrą alternatywą dla tych 
pacjentów, u których przyjmowanie le-
ków pozostaje kwestią problematyczną 

W przypadku olanzapiny w postaci 
tabletek ulegających rozpadowi w jamie 
ustnej wydaje się, że proces wchłania-
nia rozpoczyna się już w początkowych 
odcinkach przewodu pokarmowego [1]. 
Wchłanianie z błony śluzowej policzka jest 
jednak minimalne i olanzapina przedosta-
je się do układu krążenia wrotnego i jest 
metabolizowana w wątrobie w stopniu 
porównywalnym do standardowych ta-
bletek doustnych, czyli podlega efektowi 
pierwszego przejścia [1]. Niezależnie od 
podobnego jak dla powlekanej tabletki 
czasu uwalniania substancji czynnej, olan-
zapina w formie rozpuszczalnej rozpada 
się w ustach między 15 a 60 sekundami 
od jej przyjęcia. Dzięki temu nie ma moż-
liwości wyplucia jej, chwilę po wyjściu  
z gabinetu zabiegowego lub opuszczeniu 
czujnego towarzystwa rodziny, w czym 
wielu pacjentów jest mistrzami. Forma 
olanzapiny ulegająca rozpadowi w ustach 
jest korzystna także w innych sytuacjach, 
np. wtedy, kiedy nie ma możliwości przy-
jęcia płynu do popicia tabletki, zapewnia 
też większą dyskrecję, co może być istotne 
dla wielu pacjentów. W sposób oczywisty 
stanowi korzystną alternatywę dla osób, 
które mają obiektywne problemy z poły-
kaniem lub po prostu tabletki połknąć nie 

chcą. W przypadku chorych pobudzonych 
z większym nasileniem objawów koniecz-
ne może być stosowanie wyższych dawek 
leku. Dostępność olanzapiny w dawce 15 
lub 20 mg może być użyteczna zarówno w 
opanowaniu ostrego pobudzenia, jak i sta-
łym leczeniu pacjentów psychotycznych. 
Badania dotyczące używania klasycznej 
formy tabletkowej i formy ulegającej roz-
padowi w jamie ustnej potwierdzają, że 
ta ostatnia jest częściej stosowana u pa-
cjentów z większym nasileniem objawów 
psychopatologicznych. Trudno mówić  
o chętnym przyjmowaniu leków przez 
większość pacjentów pobudzonych, nie-
wątpliwie jednak, część z nich, mając moż-
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Legenda: Wykres przedstawia poprawę w zakresie 4 wymiarów współpracy i akceptacji leczenia. Słupki 
przedstawiają różnicę pomiędzy wartością końcową a wartością początkową. Im większa różnica tym większa 
poprawa w danym zakresie [7]    

Wyraźna poprawa akceptacji i współpracy w leczeniu po 2 tygodniach 
stosowania olanzapiny w formie ODT w zaostrzeniu schizofreni
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liwość wyboru drogi podania leku, chętniej zgodzi się na przyjecie tabletki ulegającej 
rozpadowi w jamie ustnej niż zastosowanie iniekcji [4]. 

W najdłuższym jak dotąd – trwającym rok – badaniu naturalistycznym porównu-
jącym stosowanie olanzapiny rozpuszczalnej w ustach z olanzapiną w tabletkach wy-
kazano, że chorymi, u których wybierano rozpuszczalną formę olanzapiny były osoby  
z rozpoznaniem schizofrenii jak i CHAD, młodsze, z większym nasileniem objawów 
choroby oraz mniejszą współpracą w leczeniu. Wymienione czynniki tłumaczą dlacze-
go wybierano w tej grupie wyższą dawkę olanzapiny - średnio 15 mg/dziennie – niż 
w grupie leczonej zwykłymi tabletkami (10,6 mg/dz). Co istotne, po roku obserwacji 
stwierdzono, że leczenie formą rozpuszczalną kontynuowało 95.3% chorych. W tej gru-
pie stwierdzono wyraźną redukcję nasilenia objawów i istotną poprawę funkcjonowa-
nia [3].

Akceptacja i współpraca w leczeniu była przedmiotem oceny w naturalistycznym 
badaniu prowadzonym w Niemczech wśród chorych hospitalizowanych z powodu za-
ostrzenia schizofrenii. Oceniono 247 chorych leczonych olanzapiną w formie ODT i 207 
chorych leczonych standardowymi tabletkami (ST). Za pomocą kwestionariusza NAMA 
oceniano 4 następujące wymiary: akceptację leczenia (pozytywne nastawienie pacjen-
ta do brania leków), współprace (pacjent współpracuje w przyjmowaniu leków), poły-
kanie (pacjent połyka podawane leki)  i konieczność nadzoru (potrzeba dodatkowego 
nadzoru ze strony pielęgniarek) [7]. 

Na początku leczenia wyniki w grupie ODT były niskie w porównaniu z  grupą 
otrzymującą ST zwłaszcza w zakresie akceptacji (ST 58.0%, ODT 31.6%), połykania (ST 
75.4%, ODT 48.9%), i konieczności nadzoru (ST 81.1%, ODT 53.9%). W trakcie leczenia 
olanzapiną ODT, już po 2 tygodniach, wyniki uległy wyraźnej poprawie (patrz wykres) [7].

Tolerancja olanzapiny w formie ODO jest porównywalna z tolerancją klasycznej 
tabletki. Wyniki części badań – pierwsze z nich dotyczyły adolescentów- sugerowały 
mniejszy przyrost masy ciała w przypadku stosowania tabletki ulegającej rozpadowi 
w jamie ustnej, niestety nie potwierdziły tego nieliczne do tej pory randomizowane 
badania kliniczne [4].

 Omówione w artykule nowoczesne preparaty leków przeciwpsychotycznych 
stanowią alternatywę dla „klasycznej” tabletki doustnej, jak i preparatów pozajelito-
wych. Sposób podania leku jest nieinwazyjny, a jego działanie pojawia się szybciej, co 
jest korzystne w przypadku leczenia stanów pobudzenia.                                                       ■



48 PSYCHIATRA/PISMO dla praktyków/ czerwiec 2014

Demokracja i rosyjska ruletka
 tomasz szafrański

Późną wiosną, pod koniec XX wieku, uczestnicy sympozjum 
dyskutowali zawzięcie w podgrupach. Jeszcze pół godziny wcze-
śniej towarzystwo spacerowało po rozległym parku, próbując swo-
ich sił w rzutach podkową i innych staropolskich sportach. Jednakże 
nieoczekiwanie rzęsisty deszcz zagonił wszystkich z powrotem do 
stylowego dworku. Chroniąc się przed deszczem każdy ratował co 
mógł z ustawionych na wolnym powietrzu stołów. Jeden porwał 
resztki sałatki, inny półmisek wędlin, następny przytomnie tacę, na 
której stało szkło. Ja, pamiętam jak dziś, okryłem połą marynarki mi-
skę wypełnioną prawie po brzegi tatarem. Właśnie za sprawą tego 
tatara trafiłem do mojego stolika.

Tatar był ciemny i na pierwszy rzut oka niewyględny. Ci, któ-
rzy jedzą oczami, z góry uznali zapewne, że kucharz ma zbytnie 
zamiłowanie do maggi. Oczywiście, nadmiar maggi w tatarze jest 
niedopuszczalny. Są też tacy, których zdaniem maggi w tatarze 
to zbrodnia. Ci oczywiście nie jedli. Ale w jeszcze większej grupie 
ciemny kolor tatara był jednoznacznym dowodem na jego wątpliwą 
świeżość. Każdy wielbiciel tatara pamięta przecież ten szept zaprzy-
jaźnionej kelnerki: „oj dzisiaj coś ciemny tatarek – nie polecam”. Taki 
szept może ocalić życie. Dlatego nigdy się go nie zapomina. 

Tym razem jednak podejrzany wygląd tatara miał się nijak do 
jego oszałamiającego wyrazistego smaku. Tajemnicą kucharza po-
zostanie, co do niego dodał. Nie pamiętam już, gdzie odbywało się 
sympozjum ani z jakiej okazji, ale pamiętam smak tego tatara. Bo 
oprócz sytuacji ocalenia życia, są także smaki, które zapamiętujemy 
na zawsze. 

Zatem ci, którzy zdecydowali się wtedy spróbować, nie żało-
wali, ale zdecydowali się nieliczni. Jak to jednak zwykle bywa w ta-
kich sytuacjach, wystarczyło tych, którzy przedkładają empirię nad 
czyste spekulacje, aby danie błyskawicznie znikło. Byłem więc nie-
zmiernie rad, gdy w czasie ewakuacji wypatrzyłem kolejną, zupełnie 
nietkniętą miskę stojącą na opuszczonym w popłochu stoliku VIP.

Gdy wchodziłem do dworku, to już - przyznam ze wstydem 
- kiełkowała we mnie myśl aby czym prędzej udać się do numeru 
i korzystając z małej lodóweczki zachować całą przyjemność dla 
siebie. Dlatego zamiast do głównej sali, z której dochodził już gwar 
ożywionych dyskusji, skręciłem w stronę schodów. Traf chciał, że tuż 
koło schodów, w ślepo kończącym się korytarzyku, pogrążony w 
półmroku stał mały stolik, wokół którego siedziało kilka osób: ad-
iunkt O., ordynator oddziału klinicznego, postrach studentów i pie-
lęgniarek; doktor Z., stary wytrawny psychiatra, który z niejednego 
pieca w kraju i za granicą chleb jadł, dwóch przebojowych specjali-
stów z Pomorza oraz pani doktor H.

Znałem wszystkich z widzenia, bo godzinę wcześniej wszy-
scy oni kręcili się wokół tamtej miski z tatarem, która tak szybko się 
opróżniła. Skinąłem grzecznie głową. Adiunkt O., który słynął z szyb-

kich i trafnych diagnoz spojrzał na mnie z ukosa. Nozdrza rozdęły 
mu się jak u wschodniego konia. 

- O, widzę kolega z Instytutu – prychnął. No co tam kolega ze 
sobą niesie?

Zrobiłem dobrą minę do złej gry i pokazałem zawartość miski. 
Siedzący przy stoliku zachowali „poker face”, ale w ich oczach odma-
lował się niekłamany podziw. Jednak z powodu panujących ciem-
ności nie mogę być tego pewien. Może było to tylko łakomstwo? 
Tak czy siak natychmiast znalazło się dla mnie miejsce przy stoliku, 
zaś poza smakiem tatara wryła się mi w pamięć następująca dysku-
sja na temat farmakoterapii schizofrenii.

Rozpoczął ją specjalista z Pomorza stwierdzeniem, że leczenie 
schizofrenii przypomina jego zdaniem rosyjską ruletkę – bierzesz 
naładowany rewolwer, kręcisz bębenkiem i sprawdzasz czy wy-
strzeli.

Jego kolega, nazwijmy go specjalistą II, stwierdził natychmiast, 
że porównanie do rosyjskiej ruletki jest kompletnie chybione. Pano-
wie wdali się w polemikę, którą skrzętnie wykorzystał O. do wygar-
nięcia z miski resztek tatara.

Uznałem za stosowne podzielić się stwierdzeniem wyczyta-
nym w jakimś podręczniku, mówiącym o tym, że tak naprawdę to 
wszystkie leki przeciwpsychotyczne, jeśli chodzi o skuteczność są 
takie same, różnice między nimi to jedynie kwestia dawki i jej to-
lerancji. Jeżeli tego wieczora zdobyciem pełnej miski zasłużyłem 
sobie w ich oczach na jakiś szacunek, to tym stwierdzeniem cały 
roztrwoniłem.

- Od razu widać, że kolega z Instytutu, prychnął specjalista I, zaś 
O. tylko na mnie łypnął i zapytał czy słyszałem kiedyś o klozapinie? 

- No oczywiście z wyjątkiem klozapiny, ambitnie usiłowałem 
bronić swego punktu widzenia. Poza tym mamy do czynienia z peł-
ną demokracją.

 No cóż, faktycznie specjalnych różnic pomiędzy demokracją 
i rosyjską ruletką chyba nie ma, pogodził nas stary wytrawny psy-
chiatra. 

- Ale z leczeniem schizofrenii jedno i drugie niewiele ma wspól-
nego. Jak później wielokrotnie się przekonałem, doktor Z. miał głę-
boką wiedzę na temat farmakologii schizofrenii, z której umiejętnie 
korzystał. Jednocześnie jednak zachowywał do leków spory dy-
stans, a czasem można było mieć wrażenie, że ową „nowoczesną” 
psychiatrią receptorową trochę gardzi. 

- Jak to, obruszył się specjalista I! Zaczął sypać jak z rękawa opi-
sami przypadków, w których lek A nie pomógł, zaś pomógł lek B 
albo zmiana na lek C spowodowała cuda. 

- Tylko co z tego, przerwał mu zniecierpliwiony adiunkt O. Co 
właściwie kolega chce udowodnić?

- Ano właśnie to – wysyczał triumfalnie specjalista z Pomorza, 

receptory
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że jak w rosyjskiej ruletce nigdy nie wiemy, co się trafi albo czy trafi. 
A przecież powinniśmy wiedzieć.

Przy naszym stoliku zapadło milczenie. Z głównej sali docho-
dziły dźwięki orkiestry. Specjalista medycyny snu zszedł po scho-
dach, skinął nam ręką i udał się na rekonesans. Siedzieliśmy przez 
chwilę smętnie patrząc w pustą miskę. Adiunkt O. z obrzydzeniem 
dziobnął sałatkę. 

Wtedy doktor H. zaczęła snuć swoją opowieść o Trudnej Pa-
cjentce.

Wcześniej, w ciągu całego wieczoru, doktor H. wypowiedziała 
może cztery słowa. To był zresztą jej znak firmowy. Widziałem ją po-
tem jeszcze kilka razy, siedzącą przy stole, do późnych godzin noc-
nych, obserwującą bawiących się na parkiecie, popijającą herbatkę, 
zawsze elegancką starszą panią. Docierały do mnie opowieści o jej 
burzliwej młodości, w której z kolei popisowym numerem były tań-
ce na stole w towarzystwie znamienitych psychiatrów ówczesnej 
dekady. Wszyscy za nią szaleli. Nie wątpiłem w to. Starzała się tak jak 
potrafią się starzeć jedynie największe gwiazdy. W stanie wojennym 
wyjechała z kraju. 

Wróciła przed emeryturą ale cały czas pracowała.
Opowieść o Trudnej Pacjentce była opowieścią dydaktyczną. 

Zmieniały się objawy, zmieniały się leki, kiedy już wydawało się, 
że sprawy wychodzą na prostą następował zwrot akcji. Doktor H. 
zawieszała wtedy głos i patrzyła na nas pytająco - Co by koledzy 
zrobili?

Prześcigaliśmy się w pomysłach, ale pomysły szybko się nam 
skończyły. Klozapina okazała się nieskuteczna. Doktor Z. zasugero-
wał jeszcze, że pacjentka z pewnością poszłaby na insulinę. Nikt się 
nie śmiał. Znowu zapadła cisza.

Doktor H. wytrzymała ją do ostatniej sekundy, po czym z jej ust 
padło ostatnie tego wieczora słowo: 

- Amisulpryd.
Amisulpryd był jeszcze wtedy lekiem legendą. Mówiła o nim 

na swoich wykładach prof. Rzewuska. Było wiadomo, że jest od 
dawna dostępny we Francji, ale na naszym podwórku wszystko krę-
ciło się wokół risperidonu i olanzapiny. Musiało upłynąć jeszcze kilka 
lat, zanim zaczęliśmy z niego korzystać, następna dekada aby meta 
analizy przypieczętowały szeptane opinie o jego skuteczności. Kła-
dąc również kres politycznie poprawnej doktrynie o „egalitarności” 
wszystkich leków przeciwpsychotycznych z wyjątkiem klozapiny. 
Ja też mógłbym już teraz opowiedzieć o „trudnych pacjentach”, w 
których przypadku amisulpryd mnie nie zawiódł. Ale przecież także 
o takich, u których leczenie zakończyło się fiaskiem. Wspomnienie 
„tatarskiego” sympozjum wróciło do mnie, kiedy zacząłem się za-
stanawiać, czy jestem w stanie odpowiedzieć sobie na pytanie „dla-
czego?”. Czy, skoro nie ma demokracji, to może rzeczywiście nadal 
obowiązuje reguła „rosyjskiej ruletki”?

Obowiązujące rekomendacje dotyczące leczenia schizofrenii 
starają się wciąż zachowywać „polityczną poprawność” i nie do-
strzegać różnić pomiędzy poszczególnymi lekami. Co najwyżej dają 
pierwszeństwo lekom „drugiej generacji”, chociaż podział ten wyda-
je się być coraz trudniejszy do uzasadnienia i obrony. Kiedy szukamy 
w nich bardziej szczegółowych danych na temat istotnych klinicznie 
predykatorów odpowiedzi na leczenie stwierdzamy, że jest ich za-
skakująco mało. Zaskakująco to może zbyt delikatne słowo w tym 
kontekście. Przecież mamy do czynienia z kardynalnym pytaniem 
klinicznym. Chciałbym wiedzieć czy dany lek pomoże mojemu pa-
cjentowi – nie chcę grać w rosyjską ruletkę. Przeciwnie chciałbym 
działać jak strzelec wyborowy. Wymierzyć. Trafić w dziesiątkę.

Wśród badań, które ukazały się w ostatnim czasie, można 
znaleźć kilka, które w pośredni sposób próbują odpowiedzieć na 
pytanie dotyczące przewidywania odpowiedzi na leczenie amisul-
prydem u chorych na schizofrenię. Po pierwsze jednak (Sparshatt 
2009), liczy się dawka i stężenie leku we krwi. Optymalna dawka w 
leczeniu schizofrenii to zwykle 400-800 mg/dziennie, co odpowia-
da stężeniu leku w surowicy około 200-500 ng/ml. Z kolei poziom 
leku w surowicy powyżej 320 ng/ml wiąże się częściej z obecnością 
objawów pozapiramidowych. No cóż, pięknie, tyle że możliwości ru-
tynowego oznaczania poziomu leku w surowicy zwykle nie mamy,
a gdybyśmy mieli, to jego koszt znacznie ograniczałby możliwość 
stosowania.

Po drugie (Lako 2013), dane dotyczące wysycenia receptorów 
D2 pokazują na indywidualną zmienność. W badaniach z zastoso-
waniem PET i SPECT amisulpryd stosowany w adekwatnych daw-
kach powodował zwykle maksymalne zajęcie 85.0% receptorów 
(95% CI, 68.5-100). 

Corves i wsp. w pracy opublikowanej w ubiegłym roku (2013) 
przeanalizowali znaczenie podtypu klinicznego schizofrenii – pa-
ranoidalnego i zdezorganizowanego na odpowiedź na leczenie: 
jeden i drugi podtyp wykazywały istotną poprawę w ciągu miesiąca 
leczenia. Jednakże objawy poprawiały się bardziej w grupie z obja-
wami paranoidalnymi. 

Dwa miesiące temu ukazała się z kolei praca, której autorami 
są Levine i Leucht (2014). Jej autorzy pochylili się nad zmiennością 
odpowiedzi na leczenie amisulprydem wśród chorych z dominu-
jącymi objawami negatywnymi. Stosują w niej metodę analizy 
polegającą na wyodrębnieniu grup z unikalną trajektorią odpowie-
dzi na leczenie. Takich grup udało im się wyodrębnić trzy: grupę  
z brakiem odpowiedzi (n=297, 61.2%), ze stopniową – umiarko-
waną odpowiedzią (n=135, 27.8%) oraz najmniejszą grupę (n=53, 
10.9%) z szybką i wyraźną odpowiedzią na leczenie ocenianą skalą 
SANS. Chorzy należący do grupy „dobrze reagujących” na leczenie 
mieli na początku wyższe wyniki w skali SANS niż grupa z brakiem 
odpowiedzi, a zatem to osoby najbardziej chore częściej były tymi, 
które dobrze reagowały na farmakoterapię. 

Może w takim razie jakaś odpowiedź kryje się w genach? Ow-
szem, stwierdzono specyfikę działania amisuprydu w porównaniu 
z haloperidolem, ale znowu na przełożenie takich badań na klinikę 
przyjdzie nam jeszcze poczekać (de Bartolomeis 2013).

Gdybym dzisiaj brał udział w „tatarskim sympozjum”, z całą 
pewnością nie broniłbym już zasad demokracji. Na przykładzie 
amisulprydu widać również jak na dłoni, że w farmakoterapii schi-
zofrenii nie mamy także do czynienia z przypadkowością i ruletką. 
Jednakże jesteśmy dopiero w połowie drogi, która doprowadzi nas 
do stwierdzenia, jaka reguła obowiązuje w zamian.                             ■
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Cyjanokobalamina i kwas 
foliowy w schizofrenii
 Krzysztof Krocetyński

„Archeologia”
Najstarsze zabytki piśmiennictwa do-

tyczące witaminy B12 i schizofrenii, które 
odnaleziono w bazie pubmed dotyczą 
stosowania megadawek cyjanokobalami-
ny. Autorami tych prac, opublikowanych  
w 1955 roku byli Pokorny i Motta. W następ-
nej dekadzie Reynolds zwrócił uwagę na 
wystąpienie schizofrenopodobnej psycho-
zy w padaczce, której towarzyszył induko-
wany lekami przeciwpadaczkowymi niski 
poziom kwasu foliowego i witaminy B12. 
W 1970 ukazuje się praca mówiąca o niskim 
poziomie witaminy B12 w surowicy prze-
wlekle leczonych chorych z zaburzeniami 
psychicznymi, zaś 5 lat później Freeman, 
Finkelstein i Mudd opublikowali obserwa-
cję przypadku homocystynurii powiązanej 
z objawami schizofrenopodobnymi. 

Kolejna fala zainteresowania tematem 
nadeszła dopiero 20 lat później. W 1992 
Swięcicki i Rosnowska stwierdzili niedobór 
witaminy B12 wśród 44,7%, zaś kwasu folio-
wego wśród 48,9% pacjentów hospitalizo-
wanych w IPiN w Warszawie. W Izraelu Silver 
w grupie 644 chorych hospitalizowanych  
w szpitalu psychiatrycznym stwierdził, że 
1/5 chorych ma niski poziom witaminy B12 
(<200 pg/ml).

Schizofrenia i cykl jednego 
węgla.

Hipoteza dotycząca zaburzeń metabo-
lizmu jednego węgla dotyczy nie tylko etio-
patogenezy depresji. Także w odniesieniu 
do schizofrenii jej rolę sformułowano już  
w latach 80. XX wieku. Przypomnijmy, że 
kwas foliowy, witamina B12, witamina B6,  
S-adenosylometionina (SAMe) „kręcą się” 
wokół metabolizmu jednego węgla. Wita-
mina B12 spełnia rolę kofaktora dla synte-
tazy metiononiny, czyli enzymu, który od-

powiada za remetylację homocysteiny do 
metioniny – ta z kolei przechodzi w uniwer-
salnego dostarczyciela grup metylowych 
SAMe. Reakcje transmetylacji, o których 
mowa mają istotne znaczenie zarówno dla 
struktury i funkcji błon komórkowych jak i 
syntezy serotoniny, noradrenaliny, dopami-
ny, melatoniny. Ostatnio na podstawie prze-
glądu piśmiennictwa Krebs i wsp. stwierdzili, 
że cykl metabolizmu jednego węgla dobrze 
pasuje do koncepcji integrującej interak-
cje genów i czynników środowiskowych  
w schizofrenii.

Teraźniejszość
Kilka najważniejszych badań: Mun-

tjewerff i wsp. zainteresowali się faktem 
zwiększonego ryzyka zapadalności na 
dwie niezwiązane ze sobą choroby – wady 
cewy nerwowej i schizofrenię w kohorcie 
pacjentów narażonych na niedożywienie 
w czasie ciąży. Ponieważ niedobór kwasu 
foliowego jest znanym czynnikiem ry-
zyka powstawania wad cewy nerwowej, 
autorzy postanowili zbadać, czy także  
w schizofrenii nie mamy do czynienia z za-
burzeniami metabolizmu folianów. Chorzy 
na schizofrenię wykazywali niższe stężenie 
kwasu foliowego niż grupa kontrolna, na-
tomiast poziom witaminy B6 i B12 nie róż-
nił się. Zdaniem autorów wysoki poziom 
kwasu foliowego mógł z kolei wykazywać 
działanie protekcyjne dla zachorowania na 
schizofrenię. 

Z kolei Goff i współpracownicy 
zwrócili uwagę, że glutamato-karbok-
sypeptydaza II (GCPII) reguluje zarówno 
absorpcję folianów jak i aktywację recep-
torów NMDA. Odwołując się do hipotezy 
glutaminianergicznej schizofrenii autorzy 
postanowili zbadać związek pomiędzy po-

ziomem kwasu foliowego, witaminy B12, 
homocysteiny, glicyny i seryny u 91 cho-
rych na schizofrenię. Stwierdzono niższe 
poziomy kwasu foliowego wśród chorych 
na schizofrenię niż w grupie kontrolnej. 
Poziom kwasu foliowego korelował z nasi-
leniem objawów negatywnych.  

Kale i wsp. zajęli się pacjentami  
z pierwszym epizodem choroby i co istot-
ne, badali ich przed leczeniem lekami 
przeciwpsychotycznymi. Stwierdzono zna-
cząco obniżony poziom kwasu foliowego 
i witaminy B12 w porównaniu z dobrze 
dobraną grupą kontrolną. Poziomy homo-
cysteiny były z kolei podwyższone i towa-
rzyszyło temu podwyższenie poziomów 
kortyzolu. Zdaniem autorów wyniki te wy-
raźnie wspierają hipotezę, że zaburzenia 
metabolizmu jednego węgla mogą mieć 
udział w patofizjologii schizofrenii.

Czy powinniśmy suplemen-
tować witaminę B12 i kwas 
foliowy w schizofrenii?

Na to pytanie próbowali odpowie-
dzieć autorzy badania klinicznego prze-
prowadzonego w Stanach Zjednoczonych 
i opublikowanego na łamach prestiżowe-
go JAMA Psychiatry w 2013 roku. Było to 
randomizowane, kontrolowane placebo, 
trwające 16 tygodni badanie, w którym 
stosowano kwas foliowy w dawce 2mg/dz 
i 400 μg witaminy B12. W badaniu wzięli 
udział chorzy na schizofrenię leczeni ambu-
latoryjnie, którzy pomimo prowadzonego 
leczenia lekiem przeciwpsychotycznym (co 
najmniej 6 miesięcy leczenia) mieli objawy 
choroby (PANSS>60). Badanie objęło 140 
chorych (94 w grupie z suplementacją i 46 
w grupie placebo), u których oceniano ob-
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Najnowsze opublikowane badanie pochodzi z Polski i jego 
opis specjalnie dla naszych czytelników przygotował jego 
autor – dr Błażej Misiak z Wrocławia.

Podwyższony poziom homocysteiny  
oraz obniżony poziom witaminy B12  
i kwasu foliowego w pierwszym  
epizodzie schizofrenii
Błażej Misiak

Katedra i Klinika Psychiatrii Uniwersytetu 
Medycznego we Wrocławiu, 
Katedra i Zakład Genetyki Uniwersytetu 
Medycznego we Wrocławiu

W literaturze światowej pojawia się coraz więcej badań wykazujących,  
iż pacjenci z pierwszym epizodem schizofrenii, jeszcze przed włączeniem lecze-
nia przeciwpsychotycznego, charakteryzują się dyskretnymi cechami dysregula-
cji metabolizmu, co manifestuje się między innymi subklinicznymi zaburzeniami 
gospodarki lipidowej i węglowodanowej.

Wyniki badania naszej grupy [1] wykazały istotnie wyższy poziom homo-
cysteiny (Hcy) oraz niższy poziom folianów i lipoprotein o wysokiej gęstości 
(HDL) u chorych z pierwszym epizodem schizofrenii. Mimo, iż część pacjentów 
z pierwszym epizodem schizofrenii była już leczona w momencie włączenia do 
badania lekiem przeciwpsychotycznym II generacji w monoterapii (czas leczenia 
wyniósł maksymalnie 16 dni), długość leczenia oraz wysokość stosowanej dawki 
leku przeciwpsychotycznego nie były związane z parametrami biochemicznymi. 
Dodatni wywiad rodzinny w kierunku schizofrenii wśród krewnych pierwszego 
stopnia u chorych z pierwszym epizodem schizofrenii wiązał się z wyższym po-
ziomem Hcy oraz niższym poziomem witaminy B12 i HDL. Podobny wpływ na 
parametry biochemiczne miało nadużywanie kanabinoli w przeszłości. Ponadto, 
pacjenci z wyższym poziomem Hcy mieli większe nasilenie objawów negatyw-
nych.  

Uzyskane wyniki badań potwierdzają występowanie niezależnych od 
leczenia farmakologicznego, dyskretnych cech dysregulacji metabolizmu  
w pierwszym epizodzie schizofrenii. W związku z tym wydaje się, że schizofrenia 
sama w sobie jest związana z podatnością na rozwój zaburzeń metabolicznych. 
Związek stężenia Hcy, witaminy B12 i HDL z wywiadem rodzinnym sugeruje 
udział czynników genetycznych w rozwoju współwystępujących nieprawidło-
wości profilu metabolicznego. Godne uwagi wydają się również wcześniejsze 
badania pokazujące bezpośredni wpływ Hcy na przekaźnictwo glutaminergicz-
ne, które jest również zaburzone w schizofrenii [2]. Wykazany wpływ nadużywa-
nia kanabinoli na stężenie Hcy może być jednym z mechanizmów rozwoju za-
burzeń psychotycznych w wyniku używania tych substancji psychoaktywnych.  
Z kolei związek stężenia Hcy z nasileniem objawów negatywnych sugeruje 
możliwości terapeutyczne suplementacji opartej na kwasie foliowym i wita-
minach z grupy B jako augmentacji leczenia przeciwpsychotycznego w kon-
tekście łagodzenia tych objawów.                                                                                                                        ■

Pismiennictwo: 
[1] Misiak B, Frydecka D, Slezak R, Piotrowski P, Kiejna A. Elevated homocysteine level in first-episode 
schizophrenia patients — the relevance of family history of schizophrenia and lifetime diagnosis of 
cannabis abuse. Metabolic brain disease 2014.
[2] Lipton SA, Kim WK, Choi YB, Kumar S, D’Emilia DM, Rayudu PV, et al. Neurotoxicity associated with 
dual actions of homocysteine at the N-methyl-D-aspartate receptor. Proceedings of the National 
Academy of Sciences of the United States of America 1997;94:5923-5928.

Piśmiennictwo www.psychiatraonline.com

Wnioski dla praktyków
Chorzy na schizofrenię mogą wykazywać 

niedobory kwasu foliowego i witaminy B12 
oraz hiperhomocysteinemię.

Pomiar poziomu kwasu foliowego  
i witaminy B12 należy rozważać zwłaszcza  
w przypadku osób z niedożywieniem, nad-
używających alkoholu, pacjentów, u których 
stosowane są leki przeciwpadaczkowe takie 
jak karbamazepina i walproiniany. 

Wśród części chorych na schizofrenię 
suplementacja kombinacją kwasu foliowego 
i witaminy B12 może wpływać korzystnie na 
objawy schizofrenii – przede wszystkim obja-
wy negatywne.

Korzystna odpowiedź na leczenie może 
zależeć od genetycznie uwarunkowanej cechy 
wchłaniania folianów z przewodu pokarmo-
wego.                                                                           ■

jawy negatywne skalą SANS, zaś pozytyw-
ne oraz ogólne schizofrenii skalą PANSS.

Kwas foliowy i witamina B12 w istot-
ny statystycznie sposób poprawiały obja-
wy negatywne w porównaniu z placebo 
(różnica w zmianie w SANS -0.33/tydzień; 
95% CI, -0.62 to -0.05). Jednakże ten efekt 
obserwowano wyłącznie wtedy, gdy brano 
pod uwagę genotyp chorych. Stwierdzono 
interakcję pomiędzy leczeniem i warian-
tem 484C>T genu FOLH1 (rs202676) dla 
glutamylokarboksypeptydazy. Największą 
korzyść z suplementacji odnosili pacjenci, 
którzy byli homozygotami dla allela 484T 
(różnica w zmianie SANS -0.59 /tydzień; 
95% CI, -0.99 to -0.18). Nie odnotowano 
różnic w zakresie objawów pozytywnych 
i ogólnych schizofrenii. Takie wyniki na 
pierwszy rzut oka są zaskakujące, bowiem 
okazuje się, że większą korzyść z suplemen-
tacji odnoszą osoby, które mają dobrze 
funkcjonujący wariant genu – czyli nie mają 
upośledzonego wchłaniania folianów. Wy-
daje się jednak, że wynika to po pierwsze 
z faktu, że u osób z dobrym wchłanianiem 
folianów ich efekt jest po prostu lepszy, po-
nadto możliwe, że u osób z upośledzonym 
wchłanianiem okres badania mógł być zbyt 
krótki aby zaobserwować efekt interwencji.

Różnica pomiędzy grupą otrzymującą 
suplementację w porównaniu z placebo, 
jeśli chodzi o wpływ na objawy negatyw-
ne, nie jest duża - wynosi 15%. Jednak  
w przypadku trudnych do leczenia obja-
wów negatywnych trzeba stwierdzić, że 
jest to istotna poprawa, zwłaszcza jak na 
relatywnie bezpieczną i tanią interwencję.
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S
T

A
R

TKrok 1
Rozpoznanie

Krok 2
Wybór metody 
leczenia

Krok 3
Leczenie etap I

Krok 4
Ocena wyników
Po 8 -12 tyg.

Napady paniki

Lęk uogólniony

Fobia społeczna

Standardy  leczenia  zaburzeń  lękowych

Współwystępowa-
nie z: 
epizodem depresji, 
schizofrenią
uzależnieniem

Leczymy depresję, 
schizofrenię, uzależ-
nienie 

Psychoterapia 

lub 

farmakoterapia

Podstawowe kryteria 
wyboru:
• Preferencja pacjenta, 
• Ocena kliniczna
nasilenia objawów, 
• Dostępność metody 
leczenia, w tym koszty

Brak poprawy

Znaczna poprawa:

• Monitorowanie 
stanu pacjenta

- kontynuacja far-
makoterapii lekiem 

przeciwdepresyjnym 
przez rok, stopniowe 

odstawienie leku

Krok 3 1/2
Po 4-6 tygodniach 
w razie braku  
poprawy zwiększe-
nie dawki SSRI

Krok 4 1/2
Weryfikacja rozpo-
znania . Rozważyć 
pogłębienie dia-
gnostyki przyczyn 
somatycznych

dopiero jeśli po-
twierdzone rozpo-
znanie to krok 5

Farmakoterapia:

Preferowane leczenie 
farmakologiczne 

lekiem z grupy SSRI

Możliwość dołączenia  
benzodiazepiny na 

okres pierwszych 2-4 
tygodni leczenia.

Psychoterapia

Generalnie preferowa-
na  terapia poznawczo 

behawioralna (CBT).
W lęku uogólnionym 
dodatkowo techniki 

behawioralne.
W fobii społecznej do-
datkowo trening umie-
jętności społecznych i 
terapia ekspozycyjna
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M
E

T
A

Krok 6
Ocena wyników po 
kolejnych 8 -12 tyg.

Brak poprawy

Znaczna poprawa:

• Monitorowanie 
stanu pacjenta

• kontynuacja far-
makoterapii lekiem 

przeciwdepresyjnym 
przez ponad rok,  
stopniowe odsta-

wienie leku

Krok 5
Leczenie etap II

Farmakoterapia:

Zmiana na inny
lek przeciwdepresyjny

SSRI lub SNRI 
w lęku uogólnionym 

można również zasto-
sować buspiron.

Krok 8
Ocena wyników po 
kolejnych 8 -12 tyg.

Brak poprawy

Znaczna poprawa:

• Monitorowanie 
stanu pacjenta

• kontynuacja far-
makoterapii lekiem 

przeciwdepresyjnym 
przez ponad rok, 
stopniowe odsta-

wienie leku

Krok 6 1/2
Weryfikacja roz-
poznania; Czy na 
pewno wykluczono 
przyczyny soma-
tyczne?

dopiero jeśli po-
twierdzone rozpo-
znanie to krok 7

Krok 8 1/2
Weryfikacja rozpo-
znania, idziesz zapy-
tać mądrzejszej/go
koleżanki/kolegi.
Proponujesz  
intensywną terapię 
w warunkach stacjo-
narnych  itp…

Krok 7
Leczenie etap III

Farmakoterapia:

Zmiana na inny lek 
przeciwdepresyjny 
lub potencjalizacja

Psychoterapia

Kontynuacja 
lub dołączenie 
psychoterapii

 jeżeli do tej pory 
nie stosowano

Psychoterapia

Kontynuacja 
lub dołączenie 
psychoterapii

 jeżeli do tej pory 
nie stosowano
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STANDARDY DLA OPORNYCH

Kolejność wyboru leków w leczeniu napadów paniki, lęku uogólnionego i fobii społecznej

UwagiLęk Uogólniony

SSRI
Escitalopram, 
Paroksetyna, 

SNRI
Duloksetyna,
Wenlafaksyna, 
Buspiron

TLPD
Doksepina,
Klomipramina,

Opipramol,
Pregabalina ,
Mirtazapina, 
Trazodon, 
Kwetiapina, 
Agomelatyna

Napady Paniki

SSR I
Citalopram, 
Escitalopram, 
Paroksetyna, 
Sertralina

SNRI
Wenlafaksyna

TLPD
Klomipramina 

Moklobemid 
Mirtazapina

Fluoksetyna i Fluwoksamina nie mają zapisanych  
w CHPL wskazań do leczenia napadów paniki, leku 
uogólnionego i fobii społecznej. Citalopram nie ma 
wskazań do leczenia lęku uogólnionego i fobii społecz-
nej zaś sertralina lęku uogólnionego.

Duloksetyna nie ma w CHPL wskazań do leczenia 
napadów paniki i fobii społecznej Buspiron CHPL:  
„Krótkotrwałe leczenie zaburzeń lękowych i łago-
dzenie objawów lęku z towarzyszącą depresją lub nie.”

Klomipramina CHPL: „fobie i napady lęku”.  
Doksepina CHPL: „zaburzenia nerwicowe z objawami 
lęku”.

Opipramol  i Pregabalina mają zapisane wskazanie  
do leczenia lęku uogólnionego w CHPL.  
Pozostałe leki off-label!!  
Stosowanie leków przeciwpsychotycznych i benzo-
diazepin  kontrowersyjne ze względu na stosunek 
korzyści/ryzyka.

Fobia Społeczna

SSRI
Escitalopram, 
Paroksetyna, 
Sertralina, 

SNRI
Wenlafaksyna

Moklobemid

Benzodiazepiny
(klonazepam)
Mirtazapina, 
Pregabalina, 
Gabapentyna,
Olanzapina, 
Kwetiapina

Kolejność 
Wyboru

I  (SSRI)

II (SNRI)

III (TLPD, 
IMAO)

IV
(różne leki)

Standardy dla opornych
Rozpoczynamy cykl publikacji dotyczący standardów leczenia zaburzeń psychicznych. 
Celem jest przedstawienie aktualnie rekomendowanych standardów w skróconej i przystępnej formie. 

Dla jednych mogą być tylko przypomnieniem wiedzy, dla innych – tych „opornych”, mamy nadzieję, będą  
tworzyły przyjazną możliwość zapoznania się z nimi. 

Głównym źródłem, na którym się opieramy jest publikacja „Standardy leczenia farmakologicznego  
niektórych zaburzeń psychicznych” pod redakcją Marka Jaremy. Gdańsk : Via Medica, 2011

Zaczynamy od publikacji dotyczącej standardów leczenia zaburzeń lękowych: napadów lęku, lęku 
uogólnionego i fobii społecznej. Z trzech schematów i trzech tabel zrobiliśmy po jednej.  
Jak mawiał Kazimierz Gliwiński – dostajecie wszystko przeżute jak papka – teraz wystarczy tylko łyknąć.

Opracowanie: Tomasz i Anita Szafrańscy

Benzodiazepiny w zaburzeniach lękowych

■ Benzodiazepiny mają udowodnioną skuteczność kliniczną w zaburzeniach lękowych,  
działają natychmiast. 

■ Służą do przerywania napadów paniki lub doraźnego opanowywania innych nasilonych stanów lęku. 
Mają udowodnioną skuteczność w lęku uogólnionym już od pierwszych dni stosowania.  

Działają skutecznie zarówno wobec objawów psychicznych jak i somatycznych lęku.  
Są również skutecznymi lekami w fobii społecznej.

■ Benzodiazepiny znajdują zastosowanie przede wszystkim w początkowych etapach farmakoterapii 
zaburzeń lękowych, w leczeniu skojarzonym z lekiem przeciwdepresyjnym.

■ Zazwyczaj mogą być stosowane w ciągu pierwszych 2-4 tygodni leczenia, ale z uwagi na ryzyko rozwoju 
tolerancji i uzależnienia nie należy ich stosować przewlekle. 

■ Najwięcej badań w zaburzeniach lękowych dotyczyło następujących leków:  
alprazolam, bromazepam, chlorodiazepoksyd, diazepam, klonazepam, lorazepam.
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Zapis elektrokardiograficzny (ekg) zawiera swoje tajemnice. 
Jedną z nich jest odstęp QT mierzony od początku załamka Q do 
końca załamka T (Rycina 1).

  
Rycina 1 przedstawia pomiar skorygowanego odstępu QT (QTc), a tabela 2 - prawidłowe 
wartości skorygowanego odstępu QT (QTc).

Zespół QRS, w którego skład wchodzi załamek Q, jest elek-
trokardiograficznym wykładnikiem depolaryzacji roboczego 
mięśnia komór. Załamek T reprezentuje natomiast końcową fazę 
repolaryzacji. Wydłużenie okresu repolaryzacji komór zwiększa 
ryzyko komorowych zaburzeń rytmu serca. 

W warunkach prawidłowych odstęp QT ulega skróceniu  
w czasie przyspieszenia czynności serca oraz wydłużeniu przy 
zwolnieniu rytmu. Należy zatem zawsze korelować wartość od-
stępu QT z odpowiadającą częstotliwością rytmu serca (Tabela 1). 

W praktyce oceniając ekg poza wartością QT, podaje się także 
wartość odstępu QT skorygowanego dla danej częstotliwości ryt-
mu serca czyli QTc (corrected QT). Zwykle do bliczenia wykorzy-
stuje się wzór Bazetta:

W liczniku podajemy wartość odstępu QT, w mianowniku 
wartość pierwiastka z długości odstępu pomiędzy dwoma zespo-
łami QRS (odstęp R-R). Skorygowane w ten sposób wartości QT są 
zawyżone względem wartości rzeczywistych przy szybkim rytmie 
(średnio około 30 ms przy HR=100/min) oraz zaniżone podczas 
wolnego rytmu (średnio około 20ms przy HR=50/min). 

Stosując bardzo duże uproszczenie (ale przydatne w prakty-
ce w celu szybkiej orientacyjnej oceny) w prawidłowych warun-
kach, w spoczynkowym ekg zakończenie repolaryzacji komór,  
a więc koniec załamka T następuje wcześniej aniżeli ½ odległości 
pomiędzy dwoma załamkami R-R sąsiadujących zespołów QRS 
(Ryc.2), ale pamiętajmy, iż prawidłowa ocena elektrokardiogramu 
powinna zawierać ocenę odstępu QT i QTc. 

Jeśli ekg wykonane jest przy przesuwie papieru 25mm/se-
kundę to wówczas 1 mm odpowiada wartości 0,04s. Przy przesu-
wie papieru 50 mm/sekundę (zalecany do liczenia odstępu QT)  
1 mm = 0,02s. 
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Tajemnica serca zawarta w elektrokardiogramie – odstęp QT
 Beata Kucińska

Ryc.1. Technika pomiaru odstępu QT do wyliczenia 
wartości QTc. QTc= 

(QT )
√(R-R)

Beata Kucińska jest kardiologiem dziecięcym, 
pracuje w Klinice Kardiologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii Ogólnej  
Warszawskiego Uniwerstytetu Medycznego

Tabela 1. Zakres prawidłowych wartości odstępu QT 
w zależności od częstotliwości rytmu serca według 
Macfarlane’a i Lawriego

Dzieci 

Mężczyźni 

Kobiety 

Populacja Prawidłowa wartość QTc (ms) 

≤ 450

≤ 440 

≤ 460

Tabela 2. Wartości odstępu QTc (ms). 
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nych, takich jak zaburzenia elektrolitowe (hipokaliemia, hipo-
magnezemia), zaburzenia odżywiania czy też stosowane leki  

            (www.qtdrugs.org) 

powodujące wydłużenie odstępu QT. Pamiętajmy, że stosu-
jąc leki wydłużające odstęp QT niejako „przesuwamy” pacjenta do 
grupy większego ryzyka. W takiej sytuacji pobudzenie lub odwod-
nienie zagrażają wystąpieniem arytmii!

Niebezpieczny nadmiar energii
Ostatnio podkreśla się także wpływ substancji zawartych  

w napojach energetyzujących, takich jak kofeina i guarana (za-
wiera kofeinę, teobrominę i teofilinę) na wydłużenie odstępu 
QT. Zwłaszcza przy nadmiernym ich spożyciu mogą ujawnić się 
cechy LQTS. Rottlaender i wsp. opisali nagłe zatrzymanie krążenia  
w mechanizmie częstoskurczu komorowego torsades de pointes 
u 22 letniej kobiety, która spożyła 6 puszek napojów energetyzu-
jących w ciągu 4 godzin. Badanie potwierdziło mutację dla LQT1. 
Dufendach i wsp. potwierdzili zespół LQT1 u 13 letniej dziewczyn-
ki hospitalizowanej z objawami tachykardii i bólu w klatce pier-
siowej, które wystąpiły po spożyciu napoju energetyzującego.  
W elektrokardiogramie wykonanym przy przyjęciu wartość od-
stępu QTc wynosiła 624 ms i zmniejszyła się do wartości 453ms  
w kolejnym dniu. W związku z coraz szerszym stosowaniem napo-
jów energetyzujących, także w czasie i po intensywnym treningu 
fizycznym, należy liczyć się z możliwością wydłużenia odstępu QT 
przy tego rodzaju stymulacji adrenergicznej, zwłaszcza u chorych 
z grupy ryzyka.                                                                                                ■
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Stany ryzyka
Istnieją stany, w których dochodzi do wydłużenia odstępu 

QT, a tym samym zwiększenia wartości QTc, co wiąże się z ryzy-
kiem wystąpienia groźnych arytmii komorowych, omdlenia i/lub 
nagłego zgonu sercowego (SCD). 

Znanych jest kilkanaście mutacji genowych odpowiedzial-
nych za zespół wydłużonego odstępu QT (LQTS). Różnią się one 
zarówno genotypem, jak i fenotypem. Występują z częstością 
1/2500 osób, a do najczęstszych należą: LQT1 (stanowiący około 
1/3 wszystkich przypadków LQTS), LQT2 oraz LQT3. 

Niemniej jednak wśród 36% pacjentów z LQT1 zespół jest 
utajony, to znaczy osoby te mają prawidłową wartość odstępu QT 
w spoczynkowym elektrokardiogramie. Ryzyko wystąpienie groź-
nych dla życia zaburzeń rytmu serca w LQT1 występuje zwłaszcza 
w czasie wysiłku fizycznego, ale jest także możliwe przy stymula-
cji adrenergicznej (np. stres emocjonalny, używki). 

W zespole LQT2 częściej czynnikiem wyzwalającym objawy 
jest stres emocjonalny, głośne bodźce dźwiękowe (budzik, tele-
fon), ale tacy pacjenci są także zagrożeni w czasie wysiłku fizycz-
nego i w spoczynku. Uważa się, iż leki wydłużające odstęp QT 
mają największy wpływ właśnie w tej grupie pacjentów. 

Ze względu na dysfunkcję kanału potasowego w zespole 
LQT1 oraz LQT2 ważne jest utrzymanie prawidłowego poziomu 
potasu w surowicy. 

Zespół LQT3 związany jest z nieprawidłową funkcją kanału 
sodowego i wystąpieniem objawów klinicznych zwłaszcza w spo-
czynku (we śnie). Korzystne działanie leków beta-adrenolitycz-
nych jest najmniejsze w tym zespole, w porównaniu do innych 
podtypów LQTS. 

Poza genetycznie uwarunkowanymi kanałopatiami powo-
dującymi wydłużenie odstępu QT istnieje wiele sytuacji klinicz-

Ryc.2.Ryc.2. Uproszczona ocena czy nie mamy do czynie-
nia z wydłużeniem QT – koniec załamka T (oznaczony 
na rycinie gwiazdką)   – następuje wcześniej aniżeli ½ 
odległości pomiędzy dwoma załamkami R-R (strzałka)
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Uaktualnienie 
statusu 
hepatotoksyczności 
agomelatyny
Tomasz Pawełczyk

Agomelatyna jest lekiem zareje-
strowanym w Polsce do leczenia dużych 
epizodów depresyjnych u osób dorosłych. 
Wykazuje działanie agonistyczne wobec 
receptorów melatoninowych M1 i M2 oraz 
antagonistyczne w zakresie receptorów 
5-HT2C i 5-HT2B. Nie wykazuje istotnego 
powinowactwa do receptorów adrener-
gicznych, histamiowych, cholinergicznych, 
dopaminergicznych, benzodiazepinowych 
ani innych serotoninergicznych. Nie wpły-
wa istotnie na aktywność monoaminook-
sydazy. Jest zaliczana do dysinhibitorów 
NA i DA ponieważ stymuluje uwalnianie 
tych monoamin w korze przedczołowej, 
co jest zależne od blokowania recepto-
rów serotoninergicznych i odpowiada 
za efekt przeciwdepresyjny1. Działanie 
agonistyczne wobec receptorów melato-
ninowych wiąże się z efektem chronobio-
logicznym - normowaniem zaburzonego  
w depresji cyklu okołodobowego, popra-
wą snu, normalizacją rytmu sen-czuwanie2.  
W badaniach wykazano skuteczność leku 
w leczeniu ostrych epizodów i zapobie-
ganiu nawrotom epizodów depresyjnych. 
Jednak część wyników badań, w których 
nie potwierdzono skuteczności agomela-
tyny nie została opublikowana3. Preparat 
wykazuje również skuteczność w leczeniu 
zaburzeń lękowych uogólnionych4, choć 
nie zyskał dotychczas rejestracji w tym 
ostatnim wskazaniu w Polsce. 

Agomelatyna była zgłoszona do re-
jestracji w Europejskiej Agencji Leków 
(European Medicines Agency, EMA) dwu-
krotnie: w 2006 i 2007 roku. Za pierwszym 

razem komisja do spraw leków wydała negatywną opinię z uwagi 
na brak badań wykazujących skuteczność leku w zapobieganiu 
nawrotom zaburzeń depresyjnych. Przy ponownej próbie re-
jestracji wyniki jednego z takich badań zostały przedstawione, 
co zaowocowało pozytywną opinią regulatora i rejestracją leku  
w UE. Agomelatyna została dotychczas zarejestrowana w UE 
(2009) oraz w Australii. Nie uzyskała natomiast rejestracji w USA, 
a firma Novartis, która wykupiła od twórcy preparatu (Servier) 
prawa do wprowadzenia leku na rynek amerykański, po ukazaniu 
się kolejnych wyników badań III fazy, odstąpiła w 2011 roku od 
dalszych działań mających na celu zarejestrowanie agomelatyny 
w USA .

Agomelatyna jest uznawana za lek dobrze tolerowany5.  
W badaniach klinicznych nie wykazano występowania objawów 
odstawiennych oraz obserwowano niższą częstość występowania 
dysfunkcji seksualnych w porównaniu z lekami przeciwdepresyj-
nymi z grupy SSRI oraz SNRI. W nieopublikowanych badaniach 
przedrejestracyjnych obserwowano jednak relatywnie częste 
(1:10-100 pacjentów) zwiększenie aktywności aminotransferaz 
(AST i ALT) trzykrotnie powyżej górnej granicy normy (GGN). Fakt 
ten, już na etapie rejestracji w 2009 roku, stał się podstawą sfor-
mułowania zalecenia kontroli ALT i AST przed rozpoczęciem le-
czenia i ostrzeżenia o możliwości wystąpienia uszkodzenia miąż-
szu wątrobowego w trakcie terapii agomelatyną. Pomimo tych 
obserwacji agomelatyna była wymieniana wśród leków raczej 
bezpiecznych w zakresie stosowania u osób ze współistniejącym 
uszkodzeniem wątroby 6, 7. 

Po wprowadzeniu leku na rynek okazało się jednak, że sto-
sowanie agomelatyny wiąże się z występowaniem klinicznie 
istotnego uszkodzenia hepatocytów8. Opisywano występowanie 
poważnych uszkodzeń wątroby, gdzie aktywność AT przekracza-
ła dziesięciokrotnie GGN, a także ostrych niewydolności wątroby,  
z których część zakończyła się zgonem pacjentów9. Częstość wy-
stępowania ostrej niewydolności wątroby oceniono na 1:1000 
leczonych pacjentów. Powyższe doniesienia z piśmiennictwa 
spowodowały konieczność wykonania szerszych i bardziej do-
kładnych analiz  potencjału hepatotoksycznego agomelatyny. 

| Klinika Zaburzeń Afektywnych i Psychotycznych UM w Łodzi
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Przegląd systematyczny opublikowany  
w 2012 roku wykazał, że ryzyko uszkodze-
nia wątroby  w trakcie leczenia agomela-
tyną  jest zależne od dawki. Wzrost ak-
tywności AT obserwowano u 1,4% i 2,5% 
pacjentów przy stosowaniu odpowiednio 
25 mg i 50 mg agomelatyny10. U części 
pacjentów uszkodzenie wątroby obser-
wowano po zwiększeniu dawki leku. 50% 
wszystkich przypadków wzrostu aktyw-
ności AT obserwowano w ciągu 50 dni od 
rozpoczęcia leczenia. Powyższe obserwa-
cje spowodowały, iż w październiku 2012,  
a następnie we wrześniu 2013  firma Servier 
została zobowiązana przez Europejską 
Agencję Leków (EMA) do poinformowania 
lekarzy praktyków o ryzyku hepatotok-
syczności agomelatyny i przypomnienia 
zaleceń odnośnie przeciwwskazań i mo-
nitorowania czynności wątroby w trakcie 
terapii. Zalecenia te streszczono w tabeli 1.

Na początku kwietnia 2014 r.  
w American Journal of Psychiatry ukazał 
się adresowany do klinicystów przegląd 
systematyczny danych dotyczących he-
patotoksyczności leków przeciwdepre-
syjnych11. Autorzy pracy, na podstawie 
analizy dostępnych danych,sformułowali 
nowe zalecenia dla lekarzy praktyków, któ-
re zmieniły status bezpieczeństwa agome-
latyny w zakresie potencjału hepatotok-
sycznego. Aktualne zalecenia klasyfikują 
ten lek jako obarczony istotnym ryzykiem 
wystąpienia poważnego uszkodzenia wą-
troby.                                                                    ■

Tabela 1. Zalecenia dotyczące stosowania agomelatyny 10

1. Agomelatyny nie należy stosować: 
■ u osób w wieku 75+ (brak dowodów na skuteczność)
■ u osób z istniejącą chorobą wątroby lub gdy wyniki prób  
wątrobowych (AT) > 3 x GGN

2. Lekarz przepisujący lek powinien wykonać badania czynności  
wątroby u wszystkich pacjentów otrzymujących agomelatynę: 

■ na początku leczenia 
■ w tygodniach 3, 6, 12, 24, 
■ a następnie okresowo, po zwiększeniu dawki agomelatyny  
(w jednakowych odstępach czasu jak wyżej)

3. Każdy pacjent, u którego dochodzi do zwiększenia aktywności  
aminotransferaz w surowicy powinien mieć wykonane oznaczenie 
prób wątrobowych w ciągu 48 godzin 
4. Leczenie agomelatyną należy natychmiast przerwać 

a) jeśli zwiększenie aktywności aminotransferaz w surowicy prze-
kracza 3x GGN 

lub 
b) jeśli pacjenci zgłaszają się z objawami potencjalnego uszkodze-
nia wątroby, takimi jak: 
■ ciemne zabarwienie moczu
■ blade stolce
■ żółtaczka
■ ból w prawej górnej części brzucha
■ niewyjaśniona męczliwość o niedawnym początku

5. Pacjenci powinni być informowani o objawach potencjalnego 
uszkodzenia wątroby, i powinni natychmiast przerwać stosowanie 
agomelatyny i zasięgnąć porady lekarza, jeśli te objawy pojawiają się.

* GGN - górna granica normy.
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Tabela 2. Ryzyko hepatotoksyczności leków przeciwdepresyjnych11 

Wysokie

Agomelatyna
Amitriptylina, 
Bupropion, 
Duloksetyna,
Fenelezyna 
Imipramina, 
Iproniazid, 
Nefazodon

Średnie

Mianseryna
Moklobemid
Sertralina
Tianeptyna, 
Trazodon
Wenlafaksyna

Niskie

Citalopram, 
Escitalopram, 
Fluoksetyna
Fluwoksamina, 
Klomipramina
Maprotylina
Paroksetyna, 
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stanowić rozwiązanie problemu lekooporności w depresji w przebiegu ChAD. 

Lekiem wywierającym korzystny wpływ na zaburzenia rytmów okołodobowych, za 
pośrednictwem receptorów melatoninergicznych MT1 i MT2, jest agomelatyna. Czy są do-
wody na to, że agomelatyna pozwala na skuteczne leczenie depresji u pacjentów z ChAD? 

Badań jest na razie niewiele i są to badania otwarte, jednak ich wyniki są interesujące. 
Calabrese i wsp. przeprowadzili badanie z udziałem 21 pacjentów z ChAD typu I [2]. Część 
pacjentów (n=14) przyjmowała lit, część (n=7) walproinian. Nasilenie depresji na początku 
badania było przynajmniej umiarkowane (co najmniej 18 punktów w 17 punktowej Skali 
Oceny Depresji Hamiltona), ale u większości pacjentów była to depresja ciężka (średnio ok. 
25 punktów w HAMD). Po 6 tygodniach leczenia agomelatyną w dawce 25 mg na dobę 
istotną poprawę (o ponad 50% w porównaniu do badania wstępnego) uzyskano aż u 81% 
badanych, przy czym aż u 47% wyraźną poprawę stwierdzono już w pierwszym tygodniu 
kuracji. Zachęceni tak dobrymi wynikami autorzy przedłużyli badanie u 19 pacjentów śred-
nio o 211 dni. U 11 pacjentów agomelatynę stosowano przez cały rok. W ostrej fazie le-
czenia nie odnotowano przerwań kuracji z powodu działań niepożądanych, natomiast w 
przedłużonej fazie leczenia obserwowano trzy przypadki zmiany fazy na maniakalną lub 

hipomaniakalną. Autorzy ocenili profil skuteczności i bezpieczeń-
stwa agomelatyny w populacji osób z ChAD I jako dobry. Gdyby 
nie było to badanie otwarte, to należałoby skuteczność ocenić 
jako świetną, ale bez badania z podwójnie ślepą próbą lepiej tak 
entuzjastycznych ocen nie ryzykować.

Drugie opublikowane badanie miało również charakter 
otwarty i dotyczyło 22 pacjentów z depresją nawracającą i 23 
chorych z CHAD. Agomelatynę w dawkach 25-50 mg stosowano 
przez 8 tygodni. Efekt przeciwdepresyjny, oceniany skalą HAMD-
17, jak również normalizację rytmów okołodobowych obserwo-
wano już w pierwszym tygodniu leczenia. Łącznie 90.9% z CHAD 

odpowiedziało na leczenie, zaś wśród 65.2% z nich stwierdzono remisję objawów  [4]. 
Wreszcie trzecie badanie (Fonaro i wsp. [5]) dotyczyło pacjentów  z ChAD typu II, można 
więc je uznać za dopełnienie pracy Calabrese i wsp. W badaniu wzięło udział 28 pacjen-
tów. Agomelatyna w dawce 25 mg na dobę była stosowana przez 6 tygodni z możliwością 
wydłużenia kuracji o 30 tygodni. Dobrą reakcję na lek po 6 tygodniach stwierdzono u 64% 
badanych, a po 36 tygodniach u 86%. Wszyscy chorzy otrzymywali przez cały czas trwania 
badania lit lub walproinian. Cztery osoby przerwały leczenie z powodu działań niepożąda-
nych, w tym w dwóch przypadkach obserwowano zmianę fazy na hipomaniakalną/ mania-
kalną. Również w tym przypadku można mówić o bardzo dobrej skuteczności i dobrym pro-
filu bezpieczeństwa leku, jednak także ten wynik wymaga odpowiedniego potwierdzenia 
(badanie randomizowane, z kontrolą placebo, podwójnie ślepa próba). 

Gdyby nie było to badanie 
otwarte, to należałoby skutecz-
ność ocenić jako świetną, ale 
bez badania z podwójnie ślepą 
próbą lepiej tak entuzjastycz-
nych ocen nie ryzykować.
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Czy to już sezon na agomelatynę?
 Łukasz Święcicki 

Praktyka kliniczna wskazuje, że bar-
dzo wiele, a prawdopodobnie nawet więk-
szość przypadków depresji opornej na 
leczenie, to depresja w przebiegu choroby 
afektywnej dwubiegunowej lub zaburzeń 
należących do spektrum choroby afektyw-
nej dwubiegunowej. Chodzi tu najczęściej 
o sytuacje, w których pacjent nie miewa, co 
prawda, hipomanii, ale w okresach między 
często nawracającymi depresjami jest wy-
raźnie hipertymiczny. Wyniki badań nauko-
wych, choćby przeprowadzonego w Polsce 
badania TRES-DEP (Pawłowski i wsp.) po-
twierdzają tę praktyczną intuicję – w grupie 
pacjentów z lekooporną depresją wyraźnie 
częściej stwierdza się różne cechy dwubie-
gunowości [1].

Znacznie trudniej 
jest stwierdzić, czemu 
właściwie tak jest. Wy-
daje się, że w grę mogą 
wchodzić dwie, niewy-
kluczające się zresztą, 
grupy przyczyn. Po 
pierwsze, stosowane 
leczenie może nie być 
optymalne na przykład 
z tego powodu, że mechanizmy działania le-
ków przeciwdepresyjnych są „lepiej dopaso-
wane” do patomechanizmu depresji nawra-
cającej. Po drugie, w patogenezie choroby 
afektywnej dwubiegunowej może kryć się 
czynnik (czynniki) sprawiający, że reakcja 
na różnego rodzaju leki jest gorsza. Jednym 
z takich czynników mogłaby być obserwo-
wana u znacznej części pacjentów z ChAD 
nadmierna reakcja na światło [2]. Można 
sobie dość łatwo wyobrazić, że u osób nad-
wrażliwych na tego typu bodźce zewnętrz-
ne stosunkowo szybko może dochodzić do 
zaburzeń rytmów okołodobowych, które to 
zaburzenia mogą za sobą pociągać wystę-
powanie zaburzeń afektywnych – zarówno 
depresyjnych jak i maniakalnych. Osoby te 
nie byłyby tak naprawdę oporne na lecze-
nie, tyle tylko, że leczenie mogłoby nie da-
wać stabilnych efektów – uzyskana począt-
kowo poprawa byłaby tracona na skutek 
działania różnych bodźców zewnętrznych. 
Zadziałanie na ten potencjalny mechanizm 
mogłoby, przynajmniej w pewnym stopniu, 

Podsumowanie
Są przesłanki teoretyczne wskazujące na potencjalną skuteczność leków o melatoninergicz-

nym mechanizmie działania (agomelatyny) w depresji w przebiegu ChAD, w tym także w zaburze-
niach depresyjnych opornych na terapię lekami przeciwdepresyjnymi o innych mechanizmach dzia-
łania. Wstępne wyniki badań są także zachęcające. Wydaje się, że opisywane w badaniach przypadki 
zmiany fazy nie przekraczają częstości, której można by się spodziewać także w grupie osób z ChAD 
przyjmujących jedynie lek normotymiczny. Jednak konieczne jest przeprowadzenie badań speł-
niających zaostrzone wymagania metodologiczne, także z udziałem pacjentów z już stwierdzoną 
lekoopornością, aby udzielić odpowiedzi na tytułowe pytanie – czy to już sezon na agomelatynę? ■

Piśmiennictwo: www.psychiatraonline.com





Ma to zapewne związek z tym, że dwa z leków, które są obecnie używane  
w leczeniu choroby Alzheimera, to leki oparte właśnie o substancje naturalne – chodzi 
o pozyskiwaną z przebiśniegów (Galanthus nivalis) galantaminę i pochodną pozyskiwa-
nej z bobu kalabarskiego (Physostigma venenosum) fizostygminy – riwastygminę. Wśród 
kilkunastu innych substancji pochodzenia roślinnego podlegających badaniom, najbar-
dziej obiecujące dane dotyczą Huperzia serrata, Ginko biloba i Salvia officinalis oraz Cro-
cus sativus, czyli szafranu. 

Aktywne składniki szafranu to krocyna, krocetyna i safranal. Krocetyna i safranal 
wykazują umiarkowany efekt hamujący wobec cholinoesterazy, zaś krocetyna hamu-
je aktywność mikrogleju. Wykazano również, że ma działanie protekcyjne na neurony  
w hipokampie w modelu ischemii u szczurów. Zainteresowanie budzi także trzeci aktyw-
ny składnik szafranu – krocyna - z uwagi na swoje właściwości antyoksydacyjne, działanie 
zmniejszające agregację złogów beta-amyloidu, a także korzystne efekty w modelu cho-
roby Alzheimera wywoływanym podawaniem szczurom streptozotocyny. W badaniach 
na zwierzętach szafran lub sama krocyna poprawiały pamięć wzrokową i przestrzenną 
oraz efekty uczenia się. Ostatnio (2014) Georgiadou i wsp. wykazali, że w eksperymencie 
rozpoznawania nowych obiektów zastosowanie krocyny odwracało deficyty spowodo-
wane podaniem ketaminy. Reasumując, dane z badań przedklinicznych wskazują, że sza-
fran może wywierać w zaburzeniach otępiennych wielokierunkowe działanie, poprzez 
różne punkty uchwytu.

Szafran 
                  w chorobie Alzheimera 

62 PSYCHIATRA/PISMO dla praktyków/ czerwiec 2014

ADAS-cog - Alzheimer disease assesement scale; CDR - clinical dementia rating scale

Autor
(rok publikacji)

Rozpoznanie Szafran/kontrola Liczebność 
grupy

Czas 
badania

Ocena nasilenia
objawów

Skuteczność Tolerancja

Akhonzadeh i 
wsp. 2010

Akhonzadeh i 
wsp. 2009

Ch.Alzheimera
DSM-IV

Ch.Alzheimera
DSM-IV

Szafran 30mg/dz 
vs Placebo

Szafran 30mg/dz  
vs Donepezil 10mg

N=46
(23/23)

N=54
(27/27)

16 tyg.

22 tyg.

ADAS-cog
CDR 

ADAS-cog
CDR

Istotna statystycznie po-
prawa w grupie szafranu 
w porównaniu z placebo

Porównywalna poprawa 
w grupie szafranu  
i donepezilu

Tolerancja szafranu podobna 
jak placebo

Donepezil vs szafran 
Nudności 22% vs 3,7%
Wymioty 25% vs 7,4%
Suchość w ustach 11% vs 18,5%
Zawroty głowy 18,5% vs 7,4%
Zmęczenie 14,8% vs 3,7%

Tabela 1. Badania dotyczące zastosowania szafranu w chorobie Alzheimera

Leczenie zaburzeń  
otępiennych, w tym choroby  
Alzheimera, jest jednym 
z największych wyzwań, 
przed którymi stoi  
współczesna psychiatria.  
Wśród różnych kierunków 
poszukiwań zwraca uwagę 
fakt zainteresowania  
wykorzystaniem w terapii 
substancji pochodzenia 
roślinnego. 

cicer cum caule



Szafran 
                  w chorobie Alzheimera 

Jak jest w klinice? W chwili obecnej dysponujemy dwoma badaniami szafranu  
u chorych z chorobą Alzheimera. Ich wyniki są obiecujące - w obydwu badaniach obser-
wowano poprawę w zakresie funkcji poznawczych – porównywalną z donepezilem 10 
mg/dz i większą niż w przypadku placebo (patrz tabela). Natomiast tolerancja szafranu 
była lepsza niż donepezilu i porównywalna z placebo. Istotnym aspektem, który należy 
brać pod uwagę w przypadku stosowania preparatów szafranu jest jego wpływ na ob-
jawy depresyjne, a także lękowe i zaburzenia snu. W związku z takim profilem działania, 
poza poprawą funkcji poznawczych szafran może wywierać korzystny wpływ na towa-
rzyszące otępieniu objawy psychologiczne i zaburzenia zachowania (BPSD). Na razie 
jednak nie dysponujemy badaniami, które oceniałyby to działanie szafranu w populacji 
chorych z demencją. 

Być może w przyszłości lek opracowany w oparciu o jeden z aktywnych składni-
ków szafranu trafi na półki aptek, tak jak trafiły tam już riwastygmina czy galantamina. 
Tymczasem mamy do dyspozycji preparaty zawierające szafran i wszystkie jego aktywne 
składniki. Co ciekawe, zarejestrowana w Kanadzie firma Impiran - Green Plants of Life 
Canada proponuje wśród swoich produktów z jednej strony kapsułki szafranu na depre-
sję – SaffroMood, z drugiej zaś preparat dla chorych na Alzheimera – Saffrotin [TSZ].     ■

Pismiennictwo:
1. Akhondzadeh S, Shafiee Sabet M, Harirchian MH, Togha 
M, Cheraghmakani H, Razeghi S, Hejazi SS, Yousefi MH, 
Alimardani R, Jamshidi A, Rezazadeh SA, Yousefi A, Zare F, 
Moradi A, Vossoughi A.A 22-week, multicenter, randomized, 
double-blind controlled trial of Crocus sativus in the treat-
ment of mild-to-moderate Alzheimer’s disease. Psychophar-
macology (Berl). 2010 Jan;207(4):637-43. 
2. Akhondzadeh S, Sabet MS, Harirchian MH, Togha M, 
Cheraghmakani H, Razeghi S, Hejazi SSh, Yousefi MH, Ali-
mardani R, Jamshidi A, Zare F, Moradi A.Saffron in the treat-
ment of patients with mild to moderate Alzheimer’s disease: 
a 16-week, randomized and placebo-controlled trial. J Clin 
Pharm Ther. 2010 Oct;35(5):581-8. 
3. Georgiadou G, Grivas V, Tarantilis PA, Pitsikas N. Crocins, 
the active constituents of Crocus Sativus L., counteracted 
ketamine-induced behavioural deficits in rats.  Psychophar-
macology (Berl). 2014 Feb;231(4):717-26. 
4. Naghizadeh B, Mansouri MT, Ghorbanzadeh B, Farbood 
Y, Sarkaki A. Protective effects of oral crocin against intrac-
erebroventricular streptozotocin-induced spatial memory 
deficit and oxidative stress in rats. Phytomedicine. 2013 Apr 
15;20(6):537-42. 
5. Russo P, Frustaci A, Del Bufalo A, Fini M, Cesario A. Multi-
target drugs of plants origin acting on Alzheimer’s disease. 
Curr Med Chem. 2013;20(13):1686-93.
6. Tashakori-Sabzevar F, Hosseinzadeh H, Motamedshar-
iaty VS, Movassaghi AR, Mohajeri SA. Crocetin attenuates 
spatial learning dysfunction and hippocampal injury in 
a model of vascular dementia. Curr Neurovasc Res. 2013 
Nov;10(4):325-34.
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Stosowanie szafranu w porównaniu z  donepezilem u pacjentów  
z chorobą Alzheimera zmiana nasilenia objawów po 22 tygodniach
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wrażenia

„Krzyk” Muncha na  
slajdach w wykładach 
humanizujących psychiatrów. 
Trudne do określenia uczucie 
niechęci, antyestetyzmu, 
obcości.

Ekspresja (łac. expressio – 
wyrażać) to wyrazistość, siła 
oddziaływania dzieła na 
odbiorcę, na emocjonalną sferę 
jego psychiki.
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Krzyk Muncha. Szkice. Konteksty.  
  Iwona Koszewska

Iwona Koszewska jest lekarzem psychiatrą, prezesem Fundacji Cumulus, 
która realizuje program zapobiegania depresji i samobójstwom.  
Podczas IASP w Oslo 2013 otrzymała nagrodę za prezentację  
skuteczności regionalnego programu Aby halny nikogo nie zabrał.

Edward Munch (1893): Spacerowałem 
ścieżką z dwojgiem przyjaciół - słońce zachodziło - 
nagle niebo zrobiło się krwistoczerwone – poczułem 
się wyczerpany, przystanąłem, oparłem się – nad 
czarno-błękitnym fiordem i nad miastem widziałem 
krew i języki ognia - moi przyjaciele pospacerowali 
dalej, a ja stałem drżąc z niepokoju - i wtedy poczu-
łem nieskończony krzyk rozdzierający przyrodę.

Ważne wydarzenia w życiu artysty: Śmierć matki 
(gdy miał 5 lat) i ukochanej siostry na gruźlicę (13), 
rozpoczęcie studiów malarskich (17), po śmierci ojca (25) 
odpowiedzialność finansowa za siostrę chorą psychicznie  
i przebywającą w azylu, studia za granicą, nauka  
u wielkich artystów Europy, wystawy, skandale, nieszczęśli-
wa miłość, leczenie psychiatryczne, powrót do Norwegii  
na ostatnie 40 lat życia. 

prekursor ekspresjonizmu

2013. Oslo.
„Krzyk” Muncha na pociągu, 

„Krzyk” Muncha na parasolce, na ścia-
nie, na podkoszulce, na ciastkach! 

Oddziaływanie: zaskoczenie, 
rozśmieszenie, zaintrygowanie, zacie-
kawienie.

Munch: „Raczej trudno jest zrozumieć 
 te obrazy, ale sądzę, że łatwiej będą  
zrozumiane, jeśli weźmie się pod uwagę  
kontekst – dotyczą one miłości i śmierci” . 

I dlatego też pokazuje je w seriach, rzadziej 
pojedynczo.

Środki artystyczne: silny kontur, płynna 
linia, zróżnicowana płaska barwna plama.

Cztery obrazy „Krzyku” (olej, tempera, pastele, tło  
o różnym nasileniu barw tła plus litografie kolorowe), 
jeden obecnie w Muzeum Narodowym w Oslo (z 1893), 
dwa w Muzeum Muncha w Oslo (z 1910 i 1983), jeden 
w kolekcji prywatnej (z 1895) – ikony malarstwa norwe-
skiego, symbol cierpienia człowieka.

Człowiek krzyczy, czy reaguje na krzyk przepływają-
cy przez przyrodę?

Tematy: lęk, żal, rozpacz, smutek, 
samotność, zazdrość, lęk przed chorobą 
i śmiercią, przeciwstawienie życia  
i śmierci. „Fryz życia”, „Taniec życia”,
 „Pocałunek”, „Popiół”, „Strach”,  
„Melancholia”, „Zazdrość”,„Rozpacz”, 
„Płodność”.
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wrażenia

Na zdjęciu aparat do elektryfikacji wraz z generatorem wystawiony 
do kupienia w antykwariacie w Oslo, 2013, zdjęcie autorki.

Klinika Jacobsena

Od 27 roku życia pił bez kontroli, potem łączył alkohol ze 
środkami psychotropowymi i przeciwbólowymi, uczestniczył  
w awanturach publicznych, zaciągał długi.

Z czasem stał się nadmiernie podejrzliwy, halucynował.  
Powie potem: Moja kondycja graniczyła z obłędem. 

Nie chciał się zgodzić na leczenie; za pierwszym razem za-
wieziony przez przyjaciela do szpitala – uciekł z izby przyjęć.  
W roku 1908 poddał się ośmiomiesięcznemu leczeniu w klinice dr 
Daniela Jacobsena w Kopenhadze. Rozpoznanie „dementia paraly-
tica” – dzisiaj bliskie „delirium tremens”.

Leczenie: 
 ■ 8 dni w izolatce, ostra abstynencja, dużo snu (wo-

dzian chloralu),
 ■ po ustąpieniu objawów wytwórczych – obfita, boga-

ta dieta, wypoczynek, leżakowanie, kąpiele słoneczne,
 ■ leczenie prądem, polegające na przepływie łagod-

nego prądu przez ciało, przy użyciu specjalnego generatora 
– bez wywoływania drgawek (w polskojęzycznej Wikipedii 
błędnie nazwane elektrowstrząsami),

 ■ kąpiele z dodatkiem dwutlenku węgla, opiłków 
żelaza, soli, sody, potasu, siarki, igieł jodły, kory dębowej, 
słodu i otrębów.

Szczęśliwie uniknął innego rodzaju kąpieli, z której 
słynęła klinika dr Jacobsona, to jest kąpieli we krwi świeżo 
zabitego w rzeźni zwierzęcia, z rosołem i mlekiem (sic!).

Zalecenia przy wypisie: unikać złego towarzystwa.

Podczas leczenia Munch utrzymywał bardzo miłe i ciepłe 
kontakty z żeńskim personelem, „był wobec pielęgniarek ujmująco 
delikatny”, przejawiał sympatię dla pacjentów, na pożegnanie napi-
sał serdeczny list: „Peer Gynt żegna przyjaciół lunatyków”, jednak 
przez cały pobyt wykazywał znaczną powściągliwość i chłód do 
doktora Jacobsena. Napisze potem; Jacobsen przechadzał się niczym 
papież wśród białego personelu pielęgniarskiego i bladych pacjentów. 
Jedzenie też było białe. Wszystko było białe za wyjątkiem dr J. Chcia-
łem go zagadnąć, więc spytałem, czy mógłby mi pozować. Umieściłem 
go na tle piekielnych ogni. Stoi tu spoglądając z góry niczym papież na 
swój biały personel i na nas bladych, biednych chorych ludzi. Kiedy 
malowałem go, dr J. błagał o litość i stał się łagodny niczym gołąbek.  

Fragment ten, jak i inne zachowania Muncha dobrze opisuje re-
lację pacjent-lekarz. Munch odmówił propozycji doktora odwie-
zienia go do domu. Nigdy nie odesłał doktorowi swoich szkiców  
z czasu pobytu w klinice, które ten wysłał do niego później z prośbą 
o podpis. 

Portret niemiłego doktora Jacobsena wisi w Muzeum Muncha.
Pobyt w szpitalu ustabilizował osobowość Muncha, ale  

i odmienił twórcę. Jego sztuka nie miała już nigdy poprzedniej 
intensywności. Okres „egzystencjalnego krzyku” nie powrócił, ob-
razy przedstawiały ludzi przy pracy czy zabawie, bez pesymizmu, 
malował ulice, portrety, używał jaśniejszej palety barw. Podjął się 
monumentalnej pracy na zamówienie i wykonał wielkoformatowe 
obrazy na ścianach auli Uniwersytetu w Oslo (cykl Nauka, Natura, 
Historia).

Po wypisie z kliniki, Munch wrócił na stałe do Oslo i do końca 
życia mieszkał w okolicach stolicy.

 Oslo, miasto Muncha

Edward Munch zapisał w testamencie cały swój dorobek ar-
tystyczny miastu Oslo. Z okazji 100-lecia urodzin malarza otwarto 
Muzeum Muncha prezentujące 1200 obrazów, ponad 18000 szki-
ców, druków, 21 rzeźb oraz tysiące książek. W 2012 roku ulicami 
miasta przeszła demonstracja, której uczestnicy domagali się od 
władz miasta wsparcia finansowego Muzeum Muncha. 

W 2013 roku (jubileusz 150-lecia urodzin artysty) w prze-
strzeni publicznej Oslo krzyczał oswojony przez mieszkańców 
„Krzyk”, jako dumna ikona tego miasta i hołd Munchowi. Do-
świadczyłam tej atmosfery podczas konferencji IASP (International 
Association Suicide Prevention) we wrześniu w 2013 roku w Oslo. 

Oswoiłam „Krzyk” znajdując jego naturalny kontekst.            ■



szczętu. Dumał nad pomarszczonym flakiem, który 
pozostał po pęcherzu… Niepokój ściskał go szczegól-
nie dotkliwie w zimowy świt. Senny głos żony: - Czas 
oporządzać… - Nakładał gumiaki, kapotę. Widział 
nagie, czarne drzewa i żółte światełka w pobliskich 
chałupach. Przerażał obcy, mrozem skuty świat.

Zwierzętom zazdrościł. W smrodzie obory kłę-
bowisko żarłocznych świń. Krowie oczy patrzyły na 
niego otchłannie. Miarowy ruch żuchw. I wieczne 
milczenie… Co kryje się za tym? Potrafił znierucho-
mieć na długi czas, wsparty o widły. Dla wytchnienia 
oczy przymykał i w ptaka się przemieniał. Najchętniej 
czynił to podczas wichury trzaskającej gontami cha-
łupy. Fruwał wtedy, gdzie tylko zapragnął. Przebywał  
w ogromnej, mglistej przestrzeni wśród gwiazd.  
A pod nim rozciągały się same tylko bagna i dymiące 
oparzeliska. Z niechęcią wracał do wnętrza izby, do 
żony i dzieciaka. Nie zwierzał się z tego nikomu. Po-
trafił też wpatrzeć się w ogień skaczący w piecu ruchli-
wymi jęzorami, obrazy płomieni powstawały, dalekie, 
porywające. Tylko nazwać ich w żaden sposób nie 
potrafił. Nie dawały się uwięzić i wymykały słowom. 
Trwożliwe i ulotne. Pozostawało jedynie wspomnie-
nie o czymś niewyrażalnym, co rozwiało się wraz  
z dymem. Budziła się wtedy w nim porywcza ocho-
ta do czynu… Pobiegł ścieżką nad rzekę i tam konie 
rozpędził. Gnały tabunem przez pastwisko, tratowały 
żyto, ziemia dudniła, głosy przerażonych pastuchów. 

Cudak był z niego. Tam, gdzie mieszkał, wszy-
scy tak uważali. Pod miasteczkiem w owych stronach 
zapadłych, lesistych, z dala od zgiełku i fabryk, miał 
kawałek gruntu, krowę, żonę i dzieciaka. Lichota, ani 
gospodarki porządnej, ani gliku do sadownictwa czy 
jakichś truskawkowych upraw, nic… Chuderlawy, 
niewysoki, z wielką głową, pokrytą rzadkim, pucho-
watym włosem. Wygląd też byle jaki, czapka głębo-
ko na uszach samodziałowa, zagubione oczy, około 
czterdziestki, mowa przewlekła, najchętniej odpo-
wiadał monosylabami, nie dogolona grdyka, sukien-
ne zielone spodnie wpuszczał w cholewiane buty.

Zaskakujące pytania lubił zadawać i dziwił się 
wszystkiemu.

- Dlaczego ziemia się obraca, a my nie spadamy?
- Jak to życie pozagrobowe, wiekuiste ma wyglą-

dać? – pytał proboszcza.
Albo: - Ciągle mnie to męczy…
Gest wykonywał nieokreślony, oczy mu się roz-

szerzały, osłaniał je dłonią.
- Ono… – szeptał.
Od maleńkości nawiedzał go taki obraz: barłóg  

i chora matka, z której życia dzień po dniu ubywało. 
Czuł prawie ten malejący, nikły płomyczek. Patrzył na 
świński pęcherz, co wisiał pod okapem. Nabrzmiały, 
szczelnie wypełniony. Przy dotyku skrzypiała rozcią-
gnięta błona. Aż trącił szpikulcem. Powietrze uszło do 

Ukrył się w olszynowej kępie. To dudnienie ziemi pod 
kopytami jak zew z daleka. Ale szybko gęsty mrok 
wypełniał jego oczy. Świat nie był mu przyjazny ani 
zabawny. Ta dziwność wyłażąca spod skóry, wszędzie, 
jeszcze większy nieład w nim powodowała. Gorzałki 
nie pił, na wieczorynki nie chodził i chłopów unikał. 
Patrzył tylko z napięciem na chwytających się za czu-
by odpustowych zawadiaków. Czekał. Zwierzęcy ryk, 
przekleństwa. Już. Koziki weszły w ciała i broczy po-
soka. Ciągle go to nękało. Cielesna powłoka, worek, 
a w nim kości, trzewia, stukot serca i głęboko gdzieś 
skryte życie. Pęcherz napięty do ostatnich granic.  
Z takim samym też wzruszeniem uczestniczył w po-
grzebach.

Żona z niego wiele pożytku nie miała. W gospo-
darce był leniwy i niezaradny. Płakała często i po-
mstowała. A on wzdychał i martwił się.

- Cichaj… - mówił. - Na to nie ma nijakiej rady…
Tak jak wielu z okolicznych wiosek, znalazł zaję-

cie w mieście na budowie. Interesowało go miasto. Do 
prac ciężkich i prostych, tym bardziej kierowanych, 
nadawał się, był więc z niego pożytek. Z budowy  
z paroma innymi, którzy bystrym okiem rozglądali 
się za groszem, poszedł krew sprzedawać. 

Wysunął rękę, ścisnęli gumą. Lekarz wbił igłę  
w zwęźlałą żyłę. Patrzył z ciekawością. Czerwony 
płyn pienił się w szklanym zbiorniku. Poznaczony był 
bąbelkami powietrza. Podziwiał tę przemyślną kom-
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binację, żłożoną z jego ciała, strzykawki i gumowych 
przewodów. Nie spuszczał wzroku z krwi wypełniają-
cej szklany zbiorniczek. Była z jego ciała.

- Tak do końca pociągnąć – odważył się i zapytał 
– nic by już ze mnie nie zostało, prawda to?...

Lekarz pokiwał obojętnie głową.
„Na czym to człowiek stoi… - rozmyślał już wy-

chodząc. – Jakie ma oparcie?
Gwar miasta, samochody, gwizdy syren i ludzka 

opętana bieganina; bardziej go to pociągało niż ten 
jego wiejski, łąkowato-leśny świat. Czuł się bezpiecz-
niej, rozpraszał się jakby i zapominał o tym najważ-
niejszym.

Kilka razy chodził krew oddawać. Znali go już le-
karze. Kiedy zaś miejsce znalazło się wolne po portie-
rze, zaczął pracować w tym ośrodku zdrowia.

Frasunek lekarza nad nieuleczalną chorobą, ludz-
kie kalectwa, jęki i skomlenia, znaczące gesty i szept 
pielęgniarki, atmosfera tego miejsca pochłonęła go 
od razu. A najważniejszą potrzebą stały się dla nie-
go prześwietlenia rentgenologiczne. Naprzykrzał się 
wprost lekarzom. Potrafił osiągnąć to podstępem, sy-
mulując zręcznie rozmaite choroby. Bo tak po kolei 
prześwietlił sobie płuca, nerki, żołądek, głowę. Ale 
jemu przecież nie o zdrowie chodziło. Była to spra-
wa ze sfery ciemnej i nadprzyrodzonej. Klisze z tych 
prześwietleń wielokrotnie oglądał pod światłem, nic z 
tego nie rozumiał, ale dreszcz wtedy przenikał go jak 

wszyscy się jej boją?... Pokazywały się ludzkie wnętrz-
ności obnażone. Rentgen jak świder warstwa po war-
stwie… Widział też cmentarze, zmurszałe krzyże, 
kopczyki mogił.

Posuwał się w głąb. Pod ziemią ciała w proch roz-
sypane, białe kości, oczodoły w czaszkach szyderczo 
wyszczerzonych…

- Czy wszytko się rozsypuje, a nic nie zostaje? – 
pytał byle kogo.

- Czy nic nie zostaje gdzieś tam – wyrzucał ręce 
w górę. Autobusowy znajomek aż tupał nogami ze 
śmiechu. Wtedy równie nagle ocknąwszy się, uśmie-
chał się przepraszająco.

…Wyraz strachu i bólu nie ustępował z twarzy 
chorej matki. Czuł do niej głębokie uczucie, bo osła-
niała go przed gniewem ojca, rozeźlonego synem – 
niedojdą. Dopiero przed zgonem twarz matki wygła-
dziła się, łagodne oczekiwanie w jej oczach. A twarz 
ta i w trumnie zachowała spokój i łagodność… Wołał 
go lekarz, szturchała pielęgniarka. Nie słyszał nic i nie 
czuł nic. Natarczywe przypomnienie męczyło go da-
lej. Ten próg najgorszy. Powoli, trwożliwie podążał do 
matki.

- Nie rusz! – mówił zduszonym głosem. – Co 
chcesz? Daj spokój!

Nie do lekarza ani pielęgniarki to mówił.
Stracił zaś swoją pracę tutaj dlatego, że bez wiedzy 

niczyjej wkradał się do ciemni i tam wprawiał w dzia-
prąd. Jego twarz, zawsze rozmazana i nijaka, tężała.

Lubiano go w tym ośrodku zdrowia. Do pomocy 
był chętny, skromny i cichy. Kpiny też znosił cierpli-
wie. Więc w tym nowym świecie ciemnię rentgenolo-
giczną upodobał sobie najbardziej. Lekarz jak zjawa 
w białym fartuchu i monotonna, przeszywająca mu-
zyka aparatu. Wkradał się często wraz z pacjentem za 
kotarę i patrzył na obnażone wnętrze człowieka. Jak-
by skóra i ciało nagle usunięte zostały.  Cienie i plamy, 
smugi żeber, zamazane kontury serca; ta mapa prze-
dziwna odsłaniała przed nim świat ludzkiego wnę-
trza. Dopiero gniewny głos lekarza płoszył go z ciem-
ności… Dlaczego rentgen, dlaczego klisze, dlaczego 
krew z żył płynąca? Ba, żeby umieć to połączyć… 
Odchodził, ale obraz z ciemni żył w nim.

Tak to trwało długi czas. Autobusem jeździł ze 
swojej wsi, a w nim znajomkowie, tak samo jak on 
pracujący w mieście. Długa droga, szary świt, opo-
wiadają o swych zajęciach i zarobkach w mieście. 

- A ty co? – pytali i jego niekiedy.
- Ja u lekarzy, co prześwietlenia robią – odpowia-

dał.
- I co masz z tego? – pytali dalej.
Trącali się i popukiwali znacząco w czoło. Nie 

zwracał już na nich uwagi, pogrążony w pulsującym 
ciągu pytań, które osaczały go nieustannie. 

…Co to wszystko znaczy? Po co się żyje? Dla-
czego śmierć taka straszna? A może nie… Dlaczego 

łanie rentgenowski aparat. Słuchał jego cichej wibra-
cji z trwogą i podnieceniem zarazem. Siedział okryty 
ciemnością i przeniknięty tym dźwiękiem nikłym,  
a tak olbrzymiejącym w jego uszach. Utopiony  
w tych falach czy promieniach z aparatu. Czuł, jak 
przenikają go buszują po najtajniejszych zakamar-
kach jego wnętrza. Czekał.

- Dlaczego to robiłeś? – pytali lekarze.
Milczał.
- Musiałem – wydusił wreszcie i nie udzielił żad-

nych bliższych wyjaśnień.
Jak się nauczył obchodzić z tym skompliko-

wanym przecież mechanizmem, to już pozosta-
ło jego tajemnicą, więc milczał i tylko do całowa-
nia ręki dyrektora się chwycił. Ten wyrwał swoją 
dłoń, zdumiony i zaskoczony. Po odejściu wałęsał 
się czas jakiś, co rano jak przedtem autobusem do 
miasta wyjeżdżał. Na strychu swojej chałupy plik 
rentgenowskich klisz ukrył. Wkrótce znalazł pracę  
w magazynie druków rozmaitych. Został pomocni-
kiem magazyniera. Zapach drukarskiej farby i papieru 
panował tutaj mocny, przytłaczający. Nozdrza mu się 
rozdęły i oddychać począł głęboko tym powietrzem. 
Zewsząd otaczały go stosy zadrukowanego papieru. 
Mroczną piwnicę o wysokim sklepieniu wypełniały 
bele papieru pod sufit, równo ułożone, a drukowa-
ne litery czarno pstrzyły obraz. Patrzył i uśmiechał 
się chytrawo. Stamtąd zaczął wynosić bloczki faktur 
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i kwitów, kwestionariusze i ogłoszenia. Pliki takie, 
ciasno do siebie przylepione, wpierw gładził, potem 
chował. Przemyślnie to czynił, ukrywał w spodniach, 
za koszulą i w butach. Przechodził przez portiernię 
pewnie i niedbale, choć serce biło mu jak młot. Ale 
nie zaczepiali go strażnicy, bo tam przecież na zdro-
wy rozum nic nie było do wynoszenia. W czas krótki 
u siebie na stryszku zgromadził kilkanaście kilogra-
mów tej makulatury. I w drukach tych lubił przebie-
rać palcami. Bloczki czerwone, zielone, niebieskie, 
wszystkie popstrzone czarnymi rządkami liter, papier 
gruby albo cienki i miękki. Z upodobaniem zacho-
dził na strych.  Patrzył na bloczki, brał kliszę, oglądał 
pod światło, to znowu do bloczków je przymierzał. 
Bloczki leżą równymi stosikami, na każdym stosiku 
jedna klisza ze szpitalnego rentgena. Bardziej cenił 
klisze z żebrami, dotyczące płucnych prześwietleń. 
Widać tam było ciemny zarys serca. Poprawiał stosiki 
starannie. Klisze i ten papier bezwartościowy jak ar-
chiwum tajnego jakiegoś uporządkowania. Po takim 
przeglądzie kładł się pod gruszą rosochatą, na której 
sołtys, co ludzi Niemcom wydawał, dawno temu się 
powiesił. Zwyrodniałe guzy na pniu gruszy. Pień jak 
ludzkie ciało. Ręce podkładał pod głowę, patrzył w 
niebo, przepaścista kopuła niebieska, ta ogromność 
świata przytłaczała i męczyła. Wiercił się niespokoj-
nie, przywalony tym ciężarem, a uciec nie miał siły. 
Przylegał twarzą do ziemi, ale z ziemi też czymś wcią-

blasku najmniejszego. Nawet nie drgnęły, kiedy tak 
wpatrywała się w niego. I cisza tylko panowała, ani 
głośniejszego oddechu, nic… Ukradkiem wymknęła 
się z chałupy i po ratunek pobiegła. Czuła, że czasu 
jest coraz mniej. Biegła co tchu po ratunek dla niego. 
A kiedy o północy przyjechali pielęgniarze i doktor, 
wstał z łóżka zaraz i ubrał się posłusznie. Tylko butów 
nie wkładał, chciał być boso i czuć ziemię pod stopa-
mi. Potem zapatrzył się na ludzi w białych fartuchach 
intensywnie.

- Przyszliście – powiedział.
Pokiwali głowami.
- To na pewno wy? – dopytywał się podejrzliwie.
A kiedy podsunęli się do niego z kaftanem, siła 

nagle zrodziła się w nim. Wyrwał się z ich ramion, 
jednego w pół chwycił, miotnął nim o drugiego. Wy-
biegł naraz z chałupy jak wiatr. Czuł, jak ogromnieje 
i rośnie. Unosi się coraz wyżej. Więc dobiegł w tę noc 
na miedzę pod las, gdzie rosła samotna grusza. Spo-
sobił się gorączkowo, spoglądał na niebo. Chmurzyło 
się i mało już gwiazd.

Powiesił się na pasku.
Wiatr się wtedy zerwał porywisty. Parę dachów 

ściągnął, podniósł psie budy, płoty porozwalał. Wtar-
gnął też przez dziury w słomie na strych jego chałupy. 
Wściekle zamiatał po grochowinie, rozrzucił stosy 
papierów, zakłębił nimi i wymiótł je wszystkie w noc. 
Zagrzmiało i fioletowe zygzaki piorunów rozerwały 

gającym ziało. I szum wiatru, który miotnął liśćmi 
nad nim, kojarzył mu się natarczywie z powietrzem 
uchodzącym z przebitego pęcherza. Niepokoił się. 
Zmęczony zamykał wreszcie oczy i wtedy łanami sła-
ły mu się te karteczki kolorowe ze strychu, łany po 
horyzont, bujne i piękne jak tęcza. Kolorowe falowa-
nie uspokajało. Zasypiał. Sny bywały rozmaite, raz 
uśmiechał się błogo, raz rzucał się i pokrzykiwał.

Budził się i biegł do chałupy.
Chwytał kobietę za rękę i szeptał: - Słyszysz? Jego 

głos!
Bała się o niego coraz bardziej. – Jezu – powta-

rzała. 
W pole wychodził coraz rzadziej. A jeśli już wy-

szedł, to bawił się jak dziecko pośród zagonów. Patyki 
w ziemię wtykał. Lot ptaków śledził. Ze szmat i sło-
mianej strzechy sporządzał maszkarony z dziobami 
wielkimi. Wymachiwał rękami  i wołał: - Do góry! 
No do góry! – Maszkarony jednak pozostawały nie-
ruchome. 

…Tego jesiennego wieczoru przytomniejszym 
wzrokiem popatrzył na kobietę, pogładził też po po-
liczku dzieciaka.

- Męczy mnie… - powiedział z trudem.
Kobieta krzyżem go przeżegnała.
- To nic nie pomoże – odwrócił się do ściany. Le-

żał jak martwy, a oczy miał otwarte. Zajrzała kobie-
ta w jego oczy i przeraziła się. Puste i głębokie, bez 

niebo. Wiekowe kobiety litanię poczęły odmawiać.
Powoli uspokajało się
Chłopi, którzy go o świcie na gałęzi wiszące-

go znaleźli, wpierw zobaczyli wyszczerzone jakby  
w uśmiechu zęby. W milczeniu zdjęli czapki.

Ćwierkały ptaki, wstawał piękny dzień, a na wie-
trze, który jeszcze nie ustał zupełnie, jego nogi z czar-
nymi od ziemi stopami kołysały się lekko.

CZYT
Kiedy w grudniowym numerze Psy-

chiatry z 2013 roku opublikowaliśmy 
opowiadanie pana Marka Nowakowskie-
go „Mały Cesiek”, autorowi spodobało 
się nasze pismo. Chętnie zgodził się, aby 
w jednym z kolejnych numerów opu-
blikować inne opowiadanie pt.„Przebić 
ten pęcherz”, które ukazało się w tomie 
„Śmierć żółwia” wydanym przez wydaw-
nictwo „Czytelnik” w Warszawie w 1974 
roku. 

Wiadomość o śmierci Pana Marka 
zastała nas w trakcie przygotowań do wy-
dania obecnego numeru pisma. Publika-
cja tego opowiadania nie jest już niestety 
częścią współpracy ale naszym hołdem 
dla wielkiego pisarza.                                    ■
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Skupienie na sprawach istotnych, uwaga poświęcona 
drugiemu, zwłaszcza słabszemu i cierpiącemu, dominują w por-
trecie Antoniego Kępińskiego. Portrecie przedstawianym tym, 
którzy nie zetknęli się sami z tym, zapewne najważniejszym dla 
krakowskiej psychiatrii człowiekiem. Niezwyczajna popularność 
jego książek przygotowywanych do druku w czasie ciężkiej cho-
roby, z której się już nie podniósł, uczyniła z niego – można by 
rzec - niemal celebrytę, gdyby to określenie mówiło o sławie za-
służonej. 

Profesor Antoni Kępiński, wcześniej dla adeptów psychiatrii 
Docent, cieszył się uznaniem, na które zasłużył nie tylko wiedzą i 
mądrością, szacunkiem dla drugiego i empatyczną uważnością, 
troską o chorych, ale nade wszystko wysiłkiem włożonym w 
nadanie psychiatrii ludzkiego oblicza. 

Był mężczyzną wysokim i przystojnym. Większość kobiet, z 
którymi współpracował miała do niego słabość. Sam natomiast 
mawiał, że jest wobec kobiet nieśmiały i wspominał kosza, jakie-
go dostał od pewnej Mary Cheese w czasach, gdy usiłował zostać 
lotnikiem w Anglii. Co mu się zresztą także nie udało. Zamiast do 
lotów bojowych, został skierowany do Polskiej Szkoły Medycznej 
w Edynburgu.

Żona Profesora, Jadwiga z Kłodzińskich była, jak wspomi-
nano w Krakowie, dziewczyną urodziwą i w młodości otoczoną 
przez całe lato brydżystami i pływakami na stadionie Cracovii. Za 
brydżem przepadała zresztą do końca życia. Była osoba korpu-
lentną, ale nie przywiązywała, podobnie jak Profesor, nadmier-
nej uwagi do jedzenia. Inne sprawy były dla obojga ważniejsze. 

Profesor przychodził do Kliniki bardzo wcześnie, żeby spo-
kojnie rozmawiać z pacjentami. Wychodził z domu bez śniada-
nia. Dopiero po wizycie, w czasie jej omawiania, wypijał kawę i 
zjadał świeżego solodrążka , którego przynosił mu doktor Julian 
Gątarski. 

Ulubione potrawy Profesora, a zwłaszcza jedna z nich spra-
wiły mi trochę kłopotu. O ile maczanka po krakowsku była w 
dawnych czasach potrawa popularną i Pani Profesorowa przygo-

Abnegacja 
Antoniego Kępińskiego

Historia psychiatrii krakowskiej od kuchni 

Jacek Bomba

towywała ja wybornie, to prażucha, którą 
Profesor pamiętał z dzieciństwa nie była 
już pamiętana w czasach jego dojrzałości. 

Profesor Kępiński zażarcie oponował 
wobec tych teorii rozwoju człowieka i tych 
koncepcji patogenezy, które postrzegał 
jako deterministyczne. Aktywny udział w 
swobodnym kształtowaniu swoich cech i 
swojego losu uważał za istotę człowieczeń-
stwa. A tu prażucha, jakby w bogatym ży-
ciu nie przemaszerował przez pół Europy. 
Jakby nie przetworzył informacji o innych 
niż w dzieciństwie sposobach zaspoka-
jania głodu, a może nawet miał szansę 
zauważyć, że jedzenie może być źródłem 
przyjemności. Na szczęście kierownicz-
ka pracowni analitycznej, Pani Mazaraki, 
umiała zrobić prażuchę i ulżyć Profesorowi 
w tęsknocie za dzieciństwem. 

Zdarza się jednak, że największy ab-
negat porzuca ascetyczność wobec po-
kus, zwłaszcza jeśli są słodkie, a szczegól-
nie, gdy wywołują z poza świadomości i 
deklaratywnej pamięci skojarzenia miłe i 
przyjemne. Jak strudel z jabłkami. Wobec 
strudla w Profesorze Kępińskim odzywał 
się łasuch. 



MACZANKA PO KRAKOWSKU
• 15 dkg/osobę wieprzo-
winy na gulasz
• ½ cebuli  na osobę
• 1 bułka
• mąka, tłuszcz do smaże-
nia, sól, pieprz

Mięso dobrze stłuc wałkiem, po-
solić i posypać pieprzem. Pokroić na 
nieduże kawałki. Obtoczyć dobrze w 
mące. Cebule pokroić w kostkę i ze-
szklić w rondlu na rozgrzanym wcze-
śniej tłuszczu. Nie rumienić. Włożyć 
mięso i smażyć na silnym ogniu, aż 
kawałki będą rumiane z każdej stro-
ny. Wtedy zacząć podlewanie wodą 
(czasem Pani Profesorowa dodawała 
też jasnego piwa, ale tylko odrobi-
nę, przede wszystkim jednak wodę). 
Dobrze odskrobać to, co przywarło 
podczas smażenia do dna rondla. 
Dodając wody dusić mięso na bardzo 
małym ogniu przez godzinę. Ma być 
miękkie, a sosu sporo.

Na koniec należy przekroić bułkę 
w poprzek i zanurzyć ją w sosie, żeby 
nim przesiąkła. Proste? A jakie pożywne!

PRAŻUCHA
• 50 dkg mąki pszennej
• ½ litra wody
• 5 dkg masła albo stopio-
nej słoniny ze skwarkami
• sól do smaku

Na patelni wyprażyć mąkę na złoty 
kolor. Przesypać do garnka. Trzymając 
garnek na małym ogniu wlać osoloną 
wrzącą wodę. Cały czas mocno ucierać 
kopyścią , aby ciasto było gładkie i pulch-
ne. To osiągnąwszy przykryć i wstawić 
do podgrzewacza (lub na brzegu pły-
ty), żeby ciasto „doszło”. Łyżką zwilżoną  
w tłuszczu ułożyć na talerzu kupki i polać 
słoniną lub masłem.

STRUDEL Z JABŁKAMI
• 30 dkg mąki
• 1 jajo
• „orzeszek” masła
• ½ filiżanki ciepłej wody
• 20 dkg masła do piecze-
nia
• Albo: opakowanie goto-
wego ciasta filo, rozmro-
żonego i ułożonego  
z podwójnych płatków

Nadzienie
• 2 kg kwaśnych jabłek – 
papierówki, szara reneta
• 5 łyżek cukru
• 10 dkg masła
• 2 łyżki bułki tartej
• cynamon
• rodzynki namoczone, 
posiekane orzechy, mig-
dały, konfitury albo świeże 
wiśnie lub śliwki

Wyrobić ciasto do elastyczności, 
tak, żeby pęcherzyki robiły się pod 
dłonią, Rozwałkować, wyciągnąć jak 
najcieniej, we wszystkich kierunkach 
na serwecie z podłożonym pod spód 
talerzem. Kiedy podeschnie nakładać 
farsz: wpierw posmarować roztopio-
nym masłem z bułeczką, potem ukła-
dać cienko pokrojone jabłka cienką 
warstwą, posypać cukrem i cynamo-
nem, potem dodatkami. Zawinąć pod-
ciągając serwetę i ułożyć w podkowę 
na płaskiej blasze. Obłożyć masłem i 
piec. W czasie pieczenia podlewać wy-
ciekającym sokiem. W kilku miejscach 
rozbić łyżką wierzchnią warstwę i wle-
wać sok do środka. Posypać cukrem 
pudrem. Podawać na ciepło.                  ■

i  Solodrążek to niezakrzywiony rogalik obficie 
posypany czarną solą wielicką.
ii Kopyść to drewniana łyżka z dłuższym trzonkiem.
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Płyty, które warto znać
 Mirek Sukiennik

PETER GABRIEL „So”  Maj 1986 r.
1. Red Rain
2. Sledgehammer
3. Don’t Give Up
4. That Voice Again
5. Mercy Street
6. Big Time
7. We Do What We’re Told (Milgram’s 37)
8. This Is The Picture ( Excellent Bird)
9. In Your Eyes

Peter Gabriel był jednym z założycieli i wokalistą grupy Genesis – czo-
łowego przedstawiciela brytyjskiego rocka progresywnego lat 70-tych. Po 
6 płytach, na których był głównym autorem utworów i po serii spektaku-
larnych koncertów, gdzie Gabriel uzupełniał muzykę o nowatorskie sceno-
grafie i kostiumy, rozpoczął w 1975 r. karierę solową. Jego pierwsze cztery 
albumy, sygnowane jedynie imieniem i nazwiskiem spotkały się z dobrymi 
ocenami krytyków, jednak ich sukces komercyjny był umiarkowany. W po-
łowie lat 80. rock progresywny przestał być popularny i wielu jego wyko-
nawców skierowało swoje zainteresowania w stronę popu. Peter Gabriel 
także postanowił nagrać płytę „lżejszą” w odbiorze. Jednak nie oznaczało 
to odcięcia się od progresywnych korzeni, rockowego brzmienia i wpływu 
World Music. Wykorzystał też w pełni możliwości jakie dał nowy rodzaj pro-
mocji – teledysk. Niezwykłe brzmienie album zawdzięcza zarówno perfek-
cjonizmowi Gabriela (praca nad albumem trwała prawie rok), jak i aranża-
cjom, i produkcji Daniela Lanois i Briana Eno. W trzech utworach wystąpiła 
wokalistka Kate Bush, inni muzycy to m.in. David Rhodes, Youssou N’Dour, 
Manu Katche i Laurie Anderson.

Utwory zawarte na albumie nie są typowymi piosenkami pop „o ni-
czym”. Peter Gabriel porusza w nich różne tematy, np. Red Rain – został zain-
spirowany snem Gabriela, Sledgehammer to pochwała rytmu inspirowana 
latami 60. (animowane video stanowiło przełom w produkcji teledysków), 
Don’t Give Up – porusza problem bezrobocia i trudności w zaakceptowaniu 
tego faktu przez mężczyznę, Big Time – przesyt nowego kapitalizmu, a In 
Your Eyes – to jedna z najpiękniejszych ballad o miłości.

Dwa utwory, ze względu na charakter pisma, chciałbym omówić bar-
dziej szczegółowo:

Mercy Street – poświęcony pamięci Anne Sexton – amerykańskiej po-
etki, laureatki Pulitzera. Cierpiała ona na depresję i w ramach terapii lekarz 
zalecił jej pisanie poezji. Jej choroba miała jednak bardziej złożony charak-
ter, z maniami prześladowczymi, próbami samobójczymi i skomplikowany-
mi relacjami rodzinnymi. Nawet osiągnięte sukcesy i laury nie zapobiegły 
rozwojowi choroby i w wieku 45 lat poetka popełniła samobójstwo. W swo-
jej twórczości (nazywanej poezją konfesyjną) poruszała problemy osobiste 
i jako jedna z pierwszych - kobiecej fizjologii i seksualności. Tekst piosen-
ki zawiera nawiązania do wiersza Sexton „45 Mercy Street” i pięknie łączy 
rytm z elementami muzyki etnicznej Brazylii.

Z kolei We Do What We’re Told (Milgram’s 37) to utwór poświęcony 
eksperymentowi Milgrama. Tekst to tak naprawdę powtarzane wiele razy 
stwierdzenie – Robimy to, co nam każą… Gabriela zafascynował sam eks-
peryment, jak i prawda o naturze ludzkiej jaką obnażył. Milgram był psy-
chologiem społecznym z Uniwersytetu Yale – chciał sprawdzić, jak doszło 
do ślepego wykonywania rozkazów w hitlerowskich Niemczech – jak to 
możliwe, że naród o wysokiej kulturze stał się wykonawcą ludobójstwa. 
W serii doświadczeń okazało się, że wpływ autorytetu, presja i sytuacja  
w jakiej znajduje się człowiek hamuje inne uwarunkowania postępowań 

W tym cyklu felietonów będę się starał przedsta-
wić i opisać najważniejsze i najlepsze płyty muzyki 
rockowej i popowej ostatnich kilkudziesięciu lat. 
Uważam, że aby w pełni zrozumieć kulturę XX i XXI 
wieku pewna wiedza w tym zakresie jest niezbęd-
na – wpływ muzyki na społeczeństwo był bardzo 
znaczący. Będę wybierał głównie płyty, które stały 
się hitami komercyjnymi, i o których często się 
mówi – czyli takie, które „warto znać”.  
Muszę zaznaczyć, że zarówno wybór płyt jak  
i ich opisy są subiektywne…
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jak np. asertywność, emocje, osobowość, moty-
wy, wartości. Tytuł nawiązuje do wyniku jednego 
z eksperymentów, w którym aż 37 na 40 bada-
nych użyło maksymalnego wstrząsu elektrycz-
nego. Badanie, którego opis podają wszystkie 
podręczniki psychologii i psychiatrii jest jednym 
z najsłynniejszych eksperymentów tego typu  
w historii, a jego publikacja wywołała ożywione 
dyskusje w świecie i wiele wątpliwości natury 
etycznej. Nikt jednak nie negował otrzymanych 
wyników – co więcej, w wielokrotnie wykony-
wanych podobnych badaniach rezultaty były 
zbliżone. Powstaje jednak pytanie, czy wszystkie 
tego typu zachowania można tłumaczyć wpły-
wem nakazu czy presji społecznej – czy nie jest 
to jakaś pierwotna, ukryta część ludzkiej natury? 
Jak często oglądając wiadomości zastanawiamy 
się -  „jak coś takiego mogło się wydarzyć w dzi-
siejszym, tak nowoczesnym świecie” (Jugosławia, 
Syria, Ukraina...)?

Proszę zauważyć, jak daleko zaszliśmy  
w analizie płyty sprzed ponad 28 lat. Płyty wyjąt-
kowej, pełnej przestrzeni i muzycznych smacz-
ków, której teksty, klimat i specyficzny nastrój 
robią ciągle duże wrażenie. To 46 minut muzyki, 
którą trzeba poznać i do której będzie się wracać. 

Jej autor to postać nietuzinkowa i niezwy-
kła - zaangażowana w liczne projekty kulturalne 
i charytatywne. Jest członkiem Amnesty Inter-
national, współzałożycielem organizacji Witness, 
założycielem promującej World Music wytwórni 
Real World, pionierem w wykorzystaniu nowych 
technologii w muzyce, realizacji dźwięku i obrazu. 

Peter Gabriel figuruje także na publikowa-
nych w internecie listach słynnych osób cier-
piących na chorobę afektywną dwubieguno-
wą. Sam artysta w swojej biografii i wywiadach 
wspomina jedynie o walce z depresją. 

Nie ulega wątpliwości, że Peter Gabriel 
to jeden z najbardziej innowacyjnych współ-
czesnych artystów. Mam nadzieję, że wielu  
z Państwa miało okazje zobaczyć go na koncer-
cie, gdyż są to moim zdaniem jedne z najlep-
szych widowisk muzycznych naszych czasów.  
                                                                                               ■

Naukowe Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej 
zaprasza na I Konferencję Naukowo-Szkoleniową
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Jak nie zwariować

w Cannes?
Stefan Laudyn

Festiwal filmowy w Cannes odbył się w tym roku po raz  
sześćdziesiąty siódmy. Lazurowe Wybrzeże,  

palmy, czerwony dywan, gwiazdy, bankiety, limuzyny – znacie  
to z telewizji czy pism ilustrowanych. Wszyscy są piękni, uśmiechnięci, 

elegancko ubrani i ładnie pachną.

Obowiązkowym strojem jest smoking. W ostateczności 
czarny garnitur, za to koniecznie z muszką. Czerwonym dywanem 
wchodzimy po dwudziestu czterech schodach do najsłynniejszej 
sali kinowej świata – Grand Théâtre Lumière. Po bokach tłum fo-
toreporterów. Dalej morze ludzi. Na górze schodów witają gości 
dyrektor i prezydent festiwalu. Jeśli jesteś gwiazdą, to fotorepor-
terzy z obu stron schodów będą wrzeszczeć twoje imię. Jeśli nie 
jesteś, to musisz spokojnie zaczekać na koniec seansu. Na wszyst-
kich schodzących schodami po filmie czekają fotografowie, którzy 
chętnie zrobią ci zdjęcie. W momencie, kiedy pomyślisz sobie, że 
to miło, że nawet we Francji cię rozpoznają, dostaniesz od fotogra-
fa wizytówkę, z której dowiesz się jak kupić odbitkę.

Zaproszenia do sali Lumière są przedmiotem pożądania. 
Kobiety spędzają kilka godzin na przygotowaniach do przejścia 
czerwonym dywanem. Potem w kinie i tak gaśnie światło…

Cały cykl – przebranie się za pingwina, odstanie w kolejce 
do wejścia, samo wejście, czekanie na ekipę filmu, seans, a potem 
wyjście, celebrowane prawie tak jak wejście – zajmuje kilka go-
dzin. 

Nie mam tyle czasu. Te same filmy można obejrzeć na poka-
zach branżowych. Profesjonaliści przyjeżdżają do Cannes przede 
wszystkim na targi filmowe – Marché du Film. Wielu z nich nie 
ogląda ani jednego filmu z oficjalnego festiwalowego programu. 
Część z nich nie ma w ogóle czasu na oglądanie filmów, nawet na 
targach, gdzie odbywa się około półtora tysiąca pokazów. Dzie-
sięć dni canneńskich targów to, co roku, dni najintensywniejszej 
pracy dla międzynarodowej branży filmowej. Poranne pokazy za-
czynają się o ósmej trzydzieści, a nocne imprezy często trwają do 
rana. 

Uczestnicy targów dzielą się na trzy kategorie: tych, którzy 
kupują, tych, którzy sprzedają i tych, którzy się kręcą. Ponieważ 
film z ogromną siłą przyciąga narcyzów i mitomanów, więc czasa-
mi trudno się zorientować, kto jest kim.

Najbardziej kretyńskie pytanie, jakie co roku słyszę kilka razy 
w Cannes brzmi:

- Kiedy przyjechałeś?
Pytający nie oczekuje odpowiedzi, nie słucha jej nawet. Od-

powiedź nie ma znaczenia. Pytającego nie obchodzi, kiedy przy-
jechałem ani kiedy wyjadę. Do tego moja odpowiedź, niezależnie 
od tego czy będzie brzmiała „dzisiaj”, „wczoraj”, „przedwczoraj”, czy 
„trzy dni temu”, będzie w zasadzie końcem rozmowy. Sytuacja po-
wtarza się co roku. Nie wiem, o co chodzi. Może o to, że nie mamy 
sobie nic do powiedzenia?

Podobno potrafimy zapamiętać ograniczoną liczbę ludzi. 
Gdzieś wyczytałem, że górny limit to około tysiąca osób. Cannes 
jest miejscem bardzo gęsto ułożonych spotkań. Ja odbywam je 
ze średnią prędkością dwóch na godzinę przez dziesięć dni pod 
rząd. Do tego codzienne cocktaile, bankiety czy kolacje, na któ-
rych odbywa się intensywny networking, czyli nawiązywanie 
przydatnych kontaktów. Zwykle trzeci i czwarty dzień festiwalu 
stanowią swoiste apogeum. Osoby o dużym talencie do nawią-
zywania znajomości potrafią w ciągu jednej edycji Cannes rozdać 
kilkaset wizytówek. Po powrocie trzeba odrobić pracę domo-
wą, czyli wszystko posegregować, nanieść do bazy danych, no  
i przede wszystkim przypomnieć sobie, kto jest kto.

Przekroczenie krytycznej liczby kontaktów powoduje zamęt. 
Są tacy, co zapamiętują twarze, ale nie potrafią ich dopasować do 
nazwiska. Inni mają świetną pamięć do imion i nazwisk, ale tylko 
w formie pisanej. Jeszcze inni zapominają wszystko. Sprawę uła-
twia do pewnego stopnia filmowa książka adresowa, czyli strona 
www.cinando.com, na której można znaleźć ponad 50.000 osób  
z branży. Wielokrotnie byłem świadkiem, ale również uczestni-
kiem doraźnych działań identyfikacyjnych. Zaraz, zaraz, kto to 
jest…? Dyndająca na piersiach identyfikowanego zawieszka ze 
zdjęciem, nazwiskiem i nazwą firmy zwykle w takich sytuacjach 
odwraca się do nas niewłaściwą stroną. Uniwersalna odpowiedź 
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na pytanie „skąd my się znamy?” brzmi, że z zeszłego roku w Can-
nes. Albo z jakiegoś innego festiwalu. Oczywiście jest to ordynar-
na ściema, bo nie sposób sobie wszystkich przypomnieć. Chyba 
tylko raz usłyszałem piękne, szczere i proste słowa: 

- Przepraszam, chyba się kiedyś poznaliśmy, ale nie pamię-
tam, jak pan się nazywa.

W Cannes spotykają się przedstawiciele ponad stu krajów, 
ludzie różnych kultur, mający różne poczucie czasu i przestrzeni. 
Dość powszechną formą kontaktu jest pocałunek. Argentyńczycy 
całują raz, Francuzi dwa, Holendrzy trzy. Iranki nie podają mężczy-
znom rąk, a próba pocałowania Iranki może się bardzo źle skoń-
czyć.

Między brzegiem morza a bulwarem Croisette rozciąga się 
rząd białych pawilonów, gdzie mają swoje stoiska poszczególne 
kraje. Przed każdym pawilonem powiewa flaga. Polskiego pawi-
lonu nie ma, bo Polska jako bardzo bogaty kraj wynajmuje wielki 
apartament w Grand Hotelu, gdzie na przyjęciach można się na-
jeść foie gras (po polsku: pasztet strasburski). 

Narodowe pawilony, mimo daleko posuniętej uniformizacji 
wystroju, bardzo się różnią charakterem. Upraszczając, jedne na-
rody są bardziej uśmiechnięte od drugich. Do pawilonu amery-
kańskiego można wejść tylko po wcześniejszym zarejestrowaniu 
się. Przed pawilonem brytyjskim dwie panie z czytnikami kodów 
zbierają dane z identyfikatorów. Do pozostałych po prostu wcho-
dzimy, umówieni lub nie. Obsługa stoiska zwykle obdarowuje 
nas materiałami promocyjnymi, nierzadko prezentami. Zaufani 
goście dostają płyty DVD. Około piątej po południu w wielu pa-
wilonach rozpoczyna się tak zwana happy hour, która nierzadko 
trwa znacznie dłużej niż wskazywałaby nazwa. Stajemy przed wy-
borem:

- wino i rakija – pawilon południowo-wschodniej Europy (Bo-
śnia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Macedonia, Serbia, Słowenia),

- raki - Turcja, 

- piwo i kofola* – pawilon czesko-słowacki,
i tak dalej. Po jakimś czasie mieszają się napoje i języki…
Jednak istotą Cannes pozostają filmy. Każde spotkanie ze 

sprzedawcą oznacza wysłuchanie opowieści o filmach, co jest 
podobne do wąchania próbek perfum – po trzecim zapachu nie 
pamiętam poprzednich. Największa sztuka to opowiadanie o fil-
mach, których jeszcze nie ma, w celu wyciągnięcia pieniędzy od 
inwestorów.

Mój czas jest standardowo podzielony na półgodzinne por-
cje, ale zdarzają się mini-spotkania, gdzie w ciągu kilkudziesięciu 
sekund uzyskuję bardzo cenne informacje (notuj, żebyś nie za-
pomniał). Tegorocznym bohaterem był dla mnie człowiek, który  
w ciągu jedenastu minut omówił cały rok osiągnięć kinematogra-
fii swojego pięknego i rozległego kraju, a do tego zaopatrzył mnie 
w komplet materiałów i paczkę płyt z nowymi filmami. Szacunek.

Chińska dziennikarka umawia się ze mną na wywiad. Ustala-
my czas i miejsce, co skrupulatnie notuję, a ona nie. Pytam:

- Nie notuje pani?
- Nie, mam swój kalendarz w głowie.
Pewnej nocy akredytowany na festiwalu obcokrajowiec wra-

cał do domu elegancką ulicą Antibes. Przechodził obok siedzą-
cego na chodniku żebraka, który z zaangażowaniem wykonywał 
swój zawód. Zirytowany przechodzień pozwolił sobie na dosadną 
i powszechnie znaną sugestię pod adresem żebraka, którą wyraził 
w swym ojczystym języku. I tu nastąpił nieoczekiwany zwrot akcji. 
Żebrak zobaczył na piersi przechodnia festiwalowy identyfikator  
i odpowiedział w tym samym języku:

- Czy mamy w tym roku jakiś film w konkursie**?                    ■

* kofola – brunatny napój gazowany, który powstał w latach 60-tych
w Czechosłowacji jako odpowiedź gospodarki socjalistycznej na napoje 
gazowane produkowane przez imperialistów; już w latach 50-tych  
w Jugosławii istniał podobny napój o nazwie cockta, a w Polsce w latach 70-
tych pojawiła się polo cockta.

** w tym roku nie było żadnego polskiego filmu w konkursie o Złotą Palmę.
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Z drugiej strony biurka
Jan Jodłowski

Oczywiście nie ma mowy o żad-
nych plotkach. W tym tekście chciałbym 
napisać coś o psychiatrii nie będąc jedno-
cześnie psychiatrą, niemniej jednak osobą, 
która jest związana z lekarzami psychia-
trami już od prawie 16 lat… Zacznę więc 
od bardzo prostego, ale moim zdaniem 
kluczowego pytania: Jak zmieniło się po-
strzeganie lekarzy psychiatrów w naszym 
społeczeństwie? I od razu bardzo osobista 
refleksja. Jako mały chłopiec, z racji posia-
dania przez rodziców działki po Warszawą, 
miałem okazję przejeżdżać bardzo często 
obok szpitala psychiatrycznego w Twor-
kach, który w moich oczach jako budynek 
niczym specjalnym się nie wyróżniał. Rzad-
ko więc zwracałem na niego baczniejszą 
uwagę. Do czasu. Pewnego razu ujrzałem 
dziwnie zachowującego się człowieka – 
szedł bardzo szybko wymachując rękoma 
i krzyczał. Wzbudziło to mój spory niepo-
kój a nawet obawę. Spytałem oczywiście 
osobę dorosłą, kto to może być i dlaczego 
tak się dziwnie zachowuje. W odpowiedzi 
usłyszałem, że w tym miejscu wszyscy są 
tacy jak ten Pan, że muszą być zamknięci, 
że nigdy stamtąd nie wyjdą – „To chorzy 
na głowę ludzie”. To była moja pierwsza 
styczność z psychiatrią, która ukształto-
wała moją opinię, że coś w tym temacie 
jest mrocznego i raczej należałoby takich 
miejsc unikać. Poza tym w moim wyobra-
żeniu psychiatria kojarzyła się jako coś 
bardzo marginalnego. Coś, co dotyczy w 
gruncie rzeczy bardzo małego odsetka 
osób. Pacjent psychiatryczny kojarzył mi 
się z człowiekiem chronicznie chorym, 
zaniedbanym, niebezpiecznym, będącym 
na marginesie społeczeństwa. Oczywiście 
dziś wiem, że ten obraz mało, a w zasadzie 
nic nie ma wspólnego z rzeczywistością, 
ale wtedy taką miałem opinię. Podejrze-

wam zresztą, że do dzisiaj dla bardzo wielu 
osób psychiatria budzi taki ciąg kojarzeń. 
Któż może bowiem przypuszczać, że idący 
ulicą na pozór uśmiechnięty, elegancko 
ubrany Pan czy Pani mogą mieć problemy 
ze zdrowiem psychicznym. A właśnie tak 
może być. W dzisiejszym stylu życia, cią-
głych zmianach, pędzie, lęku przed przy-
szłością, ludzie zaczynają się coraz bardziej 
gubić, mieć problemy z odpowiednim po-
układaniem sobie życia czy też znalezie-
niem siebie w obecnej rzeczywistości. 

Psychiatria wychodzi daleko poza 
granice murów szpitali psychiatrycznych. 
Oferuje pomoc właśnie takim osobom. To 
nie tylko ciężko chorzy ludzie, to obywa-
tele spełniający wszelkie normy, aby byli 
postrzegani, jako jedni z nas. Obserwując 
to, co dzieje się wokół stwierdzam, że to 
właśnie psychiatria może być jedną z tych 
dziedzin medycyny, która będzie miała do 
zaoferowania najwięcej. Nie tylko pomaga 
zadbać o nasz nastrój, ale też w odpowied-
ni sposób może kształtować nastawienie 
do tego, co jest kluczowe nie tylko w po-
strzeganiu świata, ale także w pozycjono-
waniu naszego miejsca w nim.

Pamiętam dobrze mój pierwszy przy-
jazd do szpitala w Tworkach już po stu-
diach. Jako przedstawiciel medyczny po 
raz pierwszy przekroczyłem bramy szpita-
la, który budził we mnie mieszaninę lęku, 
strachu i również pewnej tajemnicy. Wy-
imaginowany obraz okazał się być całko-
wicie inny od rzeczywistości. Okazało się, 
że psychiatria wychodzi ze swoją ofertą 
zdecydowanie poza granice szpitala. Chy-
ba dużo się nie pomylę, jeżeli powiem, że 
właśnie tam jest i coraz bardziej będzie jej 
główna rola.                                                        ■

Szanowny Czytelniku, skoro 
masz w ręku czasopismo PSYCHIA-
TRA, to z olbrzymim prawdopodo-
bieństwem można przypuszczać, 
że jesteś lekarzem. Tak jak prze-
ważająca większość autorów. Masz 
więc okazję do zapoznania się  
z opinią ludzi, którzy siedzą po tej 
samej stronie biurka, co Ty. Widzą 
pacjenta, czasami przedstawiciela 
firmy farmaceutycznej, rodzinę, 
która przychodzi i siada naprze-
ciwko. Zastanawiam się, jak duży 
procent lekarzy (w tym wypadku 
psychiatrów) jest ciekawych, co Ci, 
którzy siadają naprzeciwko, myślą 
o Was czy też jak Was postrzegają. 

opinie@psychiatraonline.com

A jakie jest 
Wasze zdanie? 

Jan Jodłowski jest przedstawicielem działu marketingu firmy  
Lundbeck Poland. Od 16 lat pracuje wśród lekarzy psychiatrów  
i neurologów. Z wykształcenia farmaceuta, z zamiłowania maratończyk.
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Pretensjonalny felieton 
plotkarski
 Bogusław Habrat

No i stało się: w poprzednim felie-
tonie załatwiałem prywatę i napiętnowa-
łem osoby, które nie oddawały mi płyt dvd. 
Zostałem zalany pretensjami ze strony 
osób, które domagały się podobnego na-
piętnowania i przyznawały mi się do róż-
nych „nieoddań”. Żona prof. W. poczuła się 
urażona pominięciem w napiętnowaniu, 
mimo iż przetrzymywała „Guzikowców” 
faktycznie wystarczająco długo. Aby za-
łatwić sprawę do końca, prof. W. pożyczył 
ode mnie Szostakowicza i powiedział, że 
będzie tak długo cierpiał katusze słucha-
nia tegoż, aż się zlituję i umieszczę Profe-
sorstwo na czarnej liście.

Biję się w piersi: abonament na trans-
misje z Metropolitan Opera ma wykupiony 
również pani Docent P., a widziano także 
p. dr Sz. Wszystko to „warszawka”. Proszę  
o donosy na operomaniaków z Polski.

Ale do rzeczy… zacznijmy od „Kniazia 
Igora” (01.03.2014). No, warto było pójść… 
I to nie tylko dla dobrego muzycznie i in-
scenizatorsko przedstawienia (Met już za-
łapał, że słowiańskie opery należy dawać 
śpiewać Słowianom – Ildar Abdrazaka-
zow). Pewnie ta opera wzbudziłaby letnie 
emocje, gdyby nie aktualność libretta. Jest 
ono oparte o epos rycerski: „Sława o puł-
ku Igora” i dzieje się gdzieś z XII w. Reżyser 
przesunął akcję na koniec wieku XIX: sołda-
ty w szynelach i z długaśnymi wintowkami 
dodawali przedstawieniu chyba niezamie-
rzonej grozy. Wydarzenia sceniczne stały 
się jeszcze bardziej aktualne, ponieważ 
Kniaź Igor wyśpiewywał strofy wypisz-wy-
maluj z aktualnych przemówień umiesz-
czanych w newsach z Moskwy i Ukrainy.  
W niewoli u Chana Krymskiego (sic!) Knia-
ziowi było nieźle, ale tęskno. Chan Konczak 
(w mundurze Hitlera!) nawet go kokieto-
wał różnymi seksistowskimi podarunkami 

- bez skutku, a szkoda. Większe zaintereso-
wanie Kniazia wzbudziła propozycja, żeby 
zostali śnieżnymi panterami. Nie bujam: 
tak naprawdę jest w tekście! Jak widać idea 
śnieżnej pantery nie wzięła się z sufitu! Pro-
pozycja wspólnego podboju Rusi okazała 
się mało atrakcyjna, ponieważ trzeba było 
wracać, jako że perfidny Kniaź Halicki (taki 
protoplasta tzw. „faszystowskich bande-
rowców”) cynicznie knuł przejęcie władzy 
i Kniahini Jarosławny. Ale skończyło się do-
brze, czyli generalną rozpierduchą wszyst-
kiego. Na widowni panował niepokój, 
niektórzy z przedstawicieli 70+ wymykali 
się, żeby zrobić zapasy mąki i cukru. Szcze-
gólne zamieszanie panowało po wyczyta-
niu tłumaczeń na prompterze. Tłumacze 
z angielskiego naprzemiennie przekładali 
przekraczanie i spoczywanie na dnie rze-
ki: raz, jako Dniepru (spokój), a drugi raz, 
jako Dunaju (parę osób wyszło). W pamięci 
zostały piękne dekoracje z aktu drugiego, 
gdzie akcja dzieje się na polu chyba 26.000 
(!) krwistoczerwonych kwiatów (podobno 
tylu wojów Igora zginęło w walce z Połow-
cami). Podobałyby się również evergreeny 
tzn. tańce połowieckie, gdyby nie pani dr 
S., która głośno przyznawała się, że „to zna” 
i podśpiewywała aż do zasyczenia przez 
resztę widowni. Koło mnie siedziała inna 
prawdziwa lekarka (tzn. niepsychiatrycz-
ka), która również nie mogła powstrzymać 
się od komentarzy w rodzaju: „znowu do 
niego wychodzi w tej samej koszuli…”. Nie 
dziwota, że swoje miejsce – jak zawsze – 
opuściłem przed brawami.

Operą miał dyrygować sam Walerij 
Giergiew (patrz Psychiatra nr 3, str. 57), ale 
wybrał lepsze przedstawienie, tzn. otwar-
cie Olimpiady w Soczi. A miał czym dyry-
gować, bo śpiewała sama Anna Netrebko! 
Obiecałem coś o „młodym” i „starym” Gier-
giewie. „Stary”, cały czas mi ostatnio pod-

pada. Chyba o tym nie wie, bo nie zmienia 
swojego zachowania. O zlekceważeniu 
polskiej publiczności i nie dyrygowaniu 
drugim przedstawieniem „Jolanty” w Te-
atrze Wielkim już pisałem. W polskich cza-
sopismach muzykologicznych publikują 
jakieś smrody, że wziął ogromne pieniądze 
za propagowanie Szymanowskiego na 
świecie. Propaguje, co można zobaczyć 
na Mezzo i Mezzo HD Live. Ale czy robi to  
z zaangażowaniem? Na pewno mniejszym 
niż „młody” Giergiew. 

Tuż przed wybuchem rewolucji (tej 
ostatniej, a nie październikowej), będąc w 
Kijowie (mieszkałem w tym słynnym Ho-
telu „Ukraina”), kupiłem sobie super dvd 
z Giergiewem (próby i koncert z orkiestrą 
rotterdamską – Prokofiew, Strawiński i De-
bussy). Koordynatów nie podaję, bo i tak 
nie do dostania. A nawet jakby do dosta-
nia, to i tak chcę mieć tę płytę jako jedy-
ny. Płytę trzeba zacząć od oglądania prób 
z orkiestrą, szczególnie nad Prokofiewem. 
Giergiew wyjaśnia młodym muzykom,  
o co naprawdę idzie w tej Suicie Scy-
tyjskiej. A oni otwierają gęby, bo chyba 
pierwszy raz im ktoś wyjaśnił „o co idzie”  
i w tej suicie, i w tym Prokofiewie… No pal-
ce lizać… Tak uczyć rozumienia muzyki to 
umie jeszcze tylko Maksym Wangerow (ale 
o nim będzie kiedy indziej).

Tu zaczynało mi się spaśne akapi-
cisko o tytułowej Ani Netrebko, ale Na-
czelny ograniczył mnie do 5000 znaków 
(poprzedni felieton nawet ocenzurował, 
żałujcie). Więc o Ani w „Eugeniuszu Onie-
ginie”, na Placu Czerwonym, na płycie 
Schillera i wspomaganiu Beczały w ariach 
operetkowych, a przede wszystkim w pe-
tersburskiej, co to będzie nowojorską – 
„Jolancie”, może uda mi się coś zmieścić  
w następnym numerze.                                   ■

Anna Netrebko i reszta świata
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Śmiertelne żądła Berii
 Łukasz Święcicki

Jest pewien problem związany z wymyślaniem felietonów 
do pism, które ukazują się rzadko. Otóż w tych długich okresach 
między jednym numerem a drugim, jakieś łobuzy kradną wszyst-
kie tematy. Wydarzyło się jednak kilka, wydawałoby się drobnych 
spraw, które zmuszają mnie do zajęcia się tematem, który pewnie 
ostatnio „chodził” całkiem często. 

Po pierwsze, w trakcie rozmowy pewna pani, beznamiętnie 
i wcale nie polemicznie powiedziała coś w tym rodzaju: „Atak Ro-
sji na Polskę we wrześniu 1939 roku był w pełni usprawiedliwio-
ny. Polska była wówczas krajem pół-faszystowskim i w zasadzie 
współpracowała z Niemcami, a Rosja musiała się bronić”. Opinia ta 
była wygłoszona – stanowczo to podkreślam – całkowicie bezna-
miętnie, nie jako prowokujący manifest. Dla tej czterdziestokilku-
letniej osoby z wyższym wykształceniem humanistycznym (!) było 
to stwierdzenie zupełnie banalnej oczywistości. Czuło się niemal, 
że tak się zawsze mówiło u niej w domu! Pani „coś” słyszała o pak-
cie Ribbentrop- Mołotow, ale „nie wierzy w to”, uważa, że sprawa 
jest wyjęta z kontekstu i sądzi, że to klasyczny element prawico-
wej propagandy. 

Po drugie, stażysta pracujący w moim oddziale przyszedł do 
pracy w koszulce z wizerunkiem Che Guevary. Był zdziwiony, kie-
dy kazałem mu natychmiast wrócić do domu i przebrać się w coś 
normalnego lub w koszulkę z podobizną Adolfa Hitlera i swasty-
ką. Ale poszedł i wrócił. Okazało się, że nie miał koszulki z Hitle-
rem. Może była w praniu? 

Po trzecie, kolega z sąsiedniego oddziału, któremu opowie-
działem o wydarzeniu numer dwa, nie mógł uwierzyć, że mogłem 
postąpić aż tak dziwacznie i ekstrawagancko, bo „przecież każdy 
może ubierać się jak chce” (jak rozumiem Hitler ze swastyką też są 
jak najbardziej na miejscu jeśli „ktoś tak chce”?). Czyli zasadniczo 
rozumiemy, że jakaś rzecz jest zła, ale przez delikatność (?) mamy 
pozwalać, żeby ktoś inny szedł w tę stronę.

Bogatszy o te wszystkie doświadczenia, choć zupełnie nie-
świadomy związku z nimi, przystąpiłem do autobusowej lektury 
powieści historycznej o mocnym tytule „Śmiertelne żądła Berii’. 
Książka jak książka, całkiem nieźle napisana, bez trudu doczy-
tałem do końca, co w moim przypadku nie takie znowu częste. 
Rzecz nie w tym jak napisana, ale co zawiera. Otóż autorka, nie 
mam zamiaru utrwalać jej nazwiska w żaden sposób, przekonuje 
z ogromnym zapałem, że Stalin i Beria byli prawdziwymi boha-
terami, którzy ze wszystkich sił starali się obronić ludność ZSRR, 
ale także całej Europy, przed obrzydliwym zwyrodnialcem Chrusz-
czowem i jego zaplutą kliką. Autorka dowodzi tego jak najbardziej 
serio i w zasadzie nawet przekonująco. Byłem niemal wzruszony. 

I co z tego? Ano to, że ta powieść została oficjalnie wydana po 
polsku i jest sprzedawana w księgarniach, może nawet trafić w 
ręce dziecka! Proszę sobie wyobrazić ładnie wydaną książkę z gu-
stowną swastyką na okładce, której autor z zapałem przekonuje, 
że Hitler i Himmler byli prawdziwymi harcerzami, którzy niemal 
obronili świat przed zboczonym Goeringiem, co tam niemal – po 
prostu obronili, a ludność im nie dziękuje i pomników nie stawia. 
No więc wydanie takiej książki byłoby niemożliwe, a wydawca 
miałby sprawę sądową, którą by z pewnością przegrał, nie mó-
wiąc już o tym, że byłby towarzysko skończony na zawsze. Wyda-
nie takiej samej książki o komunizmie nie wiąże się z absolutnie 
żadnym ryzykiem. Nie ma mowy o jakichkolwiek sprawach, nikt  
w ogóle nie zwróci uwagi na niestosowność. Trudno się dziwić, 
przecież dopiero co GW z Andrzejem Wajdą na czele czciła bo-
haterską Armię Czerwoną (nazywając to oddawaniem czci pole-
głym – ależ proszę uczcić poległych SS-manów, to też byli młodzi 
i z pewnością mili chłopcy!). W zasadzie w tym punkcie felietonu 
mogę zrozumieć rozczarowanie Czytelnika. 

Znów stare odgrzewane kotlety o tym, że komunizm nie lep-
szy niż faszyzm, przecież to już było. Pewnie, że było, ale po pierw-
sze – nie przyjęło się i to niemal zupełnie, a po drugie – wcale 
nie sądzę, aby miało sens porównanie komunizmu z faszyzmem, 
zestawianie liczby ofiar (nieporównanie więcej pociągnął za sobą 
komunizm, ale takich wskaźników nie ma co porównywać), licyto-
wanie się, kto bardziej zakrwawiony. Obawiam się, że wystarcza-
jącym wspólnym mianownikiem jest obowiązująca w tych obu 
„podzbiorach” (komunizm, faszyzm) politpoprawność, do której 
głoszenia wolno zmusić za cenę krwi w imię planowanego dobra 
ludzkości. Reszta to tylko ozdobniki, koszule czerwone lub bru-
natne, swastyki lub gwiazdy, małe i duże wąsiki. Jeden pies. 

Chciałbym, żeby wszyscy ludzie (przynajmniej w Polsce) zro-
zumieli, że już sama zgoda na głoszenie poglądów wyznawanych 
przez morderców, niezależnie od tego, w jakim kolorze noszą ko-
szule, jest po prostu nikczemna i nie ma w tym nic fajnego ani 
romantycznego. Żeby zrozumieli i mieli odwagę bardzo ostro za-
protestować na widok każdej obrzydliwej czapeczki z czerwoną 
gwiazdą czy innego świństwa. To nie są tylko gadżety. To symbole 
hańby i upodlenia. Dlaczego tak łatwo jest nam to zrozumieć je-
dynie w odniesieniu do swastyk? A książki „Śmiertelne żądła Berii” 
proszę nie kupować, chyba że po to, aby podrzeć na miejscu.       ■






