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Wrześniowy numer Psychiatry przynosi kolejne teksty, których lektura, 
mam nadzieję, sprawi wam przyjemność. 

Numer powstawał w czasie wakacji, więc oczywiście ich duch jest  
w nim wyczuwalny. Powędrujemy w różne miejsca. Będziemy nad morzem  
na X Zachodniopomorskich Dniach Psychiatrycznych, ale także śladami pań-
stwa Kępińskich odwiedzimy Kaszuby. Relacja z III Konferencji poświęconej OCD 
zaprowadzi nas na Śląsk, Koledzy z Podkarpacia oprowadzą nas po Leżajsku. 
Zajrzymy nawet do Norwegii, no i oczywiście nie zabraknie wycieczek w góry.

W tym numerze ogromną satysfakcję sprawia mi tekst napisany przez 
dr Koszewską, którą udało mi się namówić do przygotowania opisu jej au-
torskiego programu „Żeby halny nikogo nie zabrał” – programu profilaktyki  
samobójstw. To niezwykle ważne, gdyż w Polsce trend popełnianych samo-
bójstw jest stale rosnący. Pomimo tego, nie wdrożono u nas Narodowego Pro-
gramu Zapobiegania Samobójstwom, chociaż takie programy w wielu krajach 
funkcjonują i przynoszą efekty. 

Zresztą, może to naprawdę nie ma znaczenia? Przecież gdyby go realizo-
wano w taki sposób jak Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego, 
to byłby tylko kolejną atrapą przykrywającą brak polityki zdrowotnej państwa. 
Program doktor Koszewskiej pokazuje, jak wiele może zdziałać jeden Psychia-
tra, nawet jeżeli nie ma wsparcia instytucji czy towarzystw naukowych. Poka-
zuje głęboki sens działań w lokalnej społeczności. Więc czemu nie mielibyśmy 
spróbować? 

Dziękuję wszystkim autorom za teksty i życzę miłej lektury. Jak zawsze  
czekamy na wasze opinie -> opinie@psychiatraonline.com

Zapraszamy również do współpracy: nadsyłania tekstów i propozycji  
nowych tematów na adres -> redakcja@psychiatraonline.com 

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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gania samobójstwom.

13 Krótkie omówienia ciekawych wyników badań  
i informacji takich jak zastosowanie EPO w leczeniu 
zaburzeń afektywnych, ostrzeżenie wydane przez FDA 
dotyczące jaskry i leków przeciwdepresyjnych, 
oraz wyniki badania FolATED.
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19 W dziale szpitale polskie kolej na Leżajsk – opis psychiatrii 
leżajskiej przygotowali Piotr Machała i Wojciech Kwieciński.

24  Cezary Żechowski kontynuuje wprowadzanie do teorii 
przywiązania. Tym razem o pracach Mary Ainsworth.

26 Komplementarną rolę memantyny i inhibitorów cho-
linoesterazy w leczeniu choroby Alzheimera przybliża 
Karolina Kołosowska.
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tycie… 

34 SIMPLE – prosty program redukcji masy ciała dla chorych 
na schizofrenię.

35 Z cyklu o szafranie – czy może zapobiegać rozwojowi 
zespołu metabolicznego u leczonych olanzapiną?

37 Na koniec tego „bloku tematycznego”  pokazujemy ile 
można przytyć na lekach przeciwdepresyjnych.  

38 DRUID - na prośbę czytelników ponownie drukujemy  
klasyfikację leków pod względem ich wpływu  
na zdolność do prowadzenia pojazdów – rozkładówka  
do wyjęcia i położenia na biurko!

41 Dorota Wołyńczyk-Gmaj i Ewa Drozdowicz przedstawiają 
ABC rozpoznawania i leczenia zaburzeń snu.

44 Zachodniopomorskie Dni Psychiatryczne   
- relacja Izabeli Gorzkowskiej ilustrowana zdjęciami 
Grzegorza Gorzkowskiego.
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49 Mundial okiem Piotra Wierzbińskiego, który tłumaczy 

dlaczego faworyci często przegrywają.

51 W rezydencji tym razem Michał Jarkiewicz zachęca  
do pracy ambulatoryjnej.

52 Anna Trzcińska relacjonuje trzecią ogólnopolską kon-
ferencję naukowo – szkoleniową dotyczącą zespołu 
natręctw, zorganizowaną w maju w Katowicach…

55… zaś zespół koleżanek i kolegów z Katowickiego Cen-
trum Psychiatrii  - Maciej Żerdziński, Angelika Gros, Hanna 
John-Ziaja, Anita Pląder -  dzieli się swoimi 20 letnimi 
doświadczeniami w leczeniu OCD.

57 W cyklu Standardy dla opornych przypominamy standardy 
leczenia zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych.

58 Rosjanie piją, palą i uczą – Napoleon Waszkiewicz  
komentuje publikację dotyczącą śmiertelności związanej 
z piciem alkoholu w Rosji, a następnie…

62 …wspólnie z Agatą Szulc wyjaśnia do czego są nam 
potrzebne markery alkoholowe śliny.

65 Zapiski z hospicjum – Marcin Maćkowiak dzieli się swo-
imi refleksjami z pracy.

66 Portret kwasów omega-3 na tle krajobrazu z wodospa-
dem i barem szybkiej obsługi - Tomasz Szafrański.

68 W  kolejnym odcinku historii psychiatrii krakowskiej od kuchni  
– Jacek Bomba o tym, co Antoni Kępiński mógł jadać  
w czasie wakacji.

70 Mirek Sukiennik przedstawia płytę, którą warto znać:  
Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band

72 Ryszard Kujawski przypomina opis urojeń wstecznych 
Adama Wizla (1864-1928). 

73 Anna Netrebko i reszta świata – Bogusław Habrat tym razem 
naprawdę napisał o Annie Netrebko!

74 Numer zamykają Autobusowe Superwizje Łukasza Święcickiego, 
tym razem wcale nie autobusowe.

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 produ-
centa leku lub suplementu diety, który jest wzmiankowany  
w artykule.



5

Władysław Sidorowicz
(1945-2014)

Studiował na Akademii Medycznej we Wrocławiu. Za udział w wydarzeniach marco-
wych w 1968 roku był więziony, został zawieszony w prawach studenta i miał zakaz kon-
tynuowania studiów, które mimo to ukończył w 1971 r. w Łodzi. W latach 1972 - 1975 był 
uczestnikiem studiów doktoranckich na Akademii Medycznej we Wrocławiu. Uzyskał spe-
cjalizację I i II stopnia z psychiatrii (1975 r., 1979 r). Pracował w Specjalistycznym Zespole 
Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu, następnie w ZOZ dla Szkół Wyższych, 
gdzie do grudnia 1981 r. pełnił funkcje kierownika Poradni Zdrowia Psychicznego i ordyna-
tora Psychiatrycznego Oddziału Dziennego. Od 1980 roku był członkiem NSZZ „Solidarność”, 
13 grudnia 1981 roku został internowany w Ośrodku Odosobnienia w Nysie i Grodkowie. 
Zwolniony 11 czerwca 1982 roku, w latach 1982-1987 członek Rady Solidarności Walczącej. 
W 1989 roku uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu w zespole ds. zdrowia. Współtworzył 
Izby Lekarskie. W 1991 został ministrem zdrowia i opieki społecznej w rządzie Jana Krzysz-
tofa Bieleckiego. W latach 1994-2003 był dyrektorem Wydziału Zdrowia, a następnie (2003-
2005) dyrektorem Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.  
W latach 2005-2011 senator RP z listy PO. ■

Cześć jego pamięci!

Redakcja „Psychiatry”

Władysław Sidorowicz urodził się  
17 września 1945 roku w Wilnie,  
zmarł 24 lipca 2014 r. we Wrocławiu, 
gdzie został pochowany na Cmentarzu 
Osobowickim.

Był lekarzem psychiatrą, działaczem opo-
zycji demokratycznej, ministrem zdrowia, 
senatorem Rzeczypospolitej.
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* Od 2013 roku zmienił się 
sposób gromadzenia i generowania 
danych statystycznych dotyczących 
zamachów samobójczych przez KG 
Policji. Wcześniej dane do systemu 
wprowadzane były po przeprowa-
dzeniu i zakończe niu postępowania: 
sprawdzającego (w trybie art. 308 
kpk) lub przygotowawczego. Obec-
nie wprowadzane są bezpośrednio 
po wydarzeniu, jeżeli z okoliczno-
ści wynika, że doszło do zamachu 
samobójczego. System pozwala na 
modyfikację danych jeżeli okaże się, 
że nie był to zamach samobójczy.
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Samobójstwa w Polsce 1995-2013 

Najczęstszą metodą samobójstwa jest 

powieszenie się (75% dokonanych samobójstw 

w 2012 roku). Kolejna metoda to rzucenie się  

z wysokości (5,9%).

W latach 1970 – 2009 oficjalne wskaźniki 
samobójstw w Polsce wzrosły o 51,3%

Stosunek mężczyzn do kobiet 
popełniających samobójstwo w 2009 
roku osiągnął wartość 7:1 (jedną  
z najwyższych na świecie). Hofer i wsp. 
(BMC Public Health 2012) sugerują,  
że mamy do czynienia z istotnym nie-
doszacowaniem liczby samobójstw 
wśród kobiet w Polsce.

Opracowanie własne (Psychiatra) na podstawie:
Dane Komendy Głównej Policji (KGP): 
http://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki
Dane GUS: 
http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/L_podst_inf_o_rozwoju_dem_pl_do_2013.pdf
Dane WHO: 
http://www.who.int/mental_health/media/pola.pdf
Höfer P, Rockett IRH, Värnik P, Etzersdorfer E, Kapusta ND. Forty years  
of increasinh suicide mortality in Poland; Undercounting amidst a hanging 
epidemic? BMC Public Health 2012 12:644. Doi:10.1186/1471-2458-12-644

Samobójstwa w Polsce
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aby halny nikogo nie zabrał 
Iwona Koszewska
| Fundacja Profilaktyka Prewencja Leczenie Cumulus

Od lat leczę pacjentów z depresją, 
piszę poradniki dla chorych i ich rodzin, 
wykładam na temat depresji i samobójstw. 
Wraz z upływem lat pracy z pacjentami de-
presyjnymi coraz bardziej przekonuję się, 
jak ważna jest profilaktyka. 

Kiedy uznałam, że nie mogę dalej 
pracować w Instytucie Psychiatrii i Neu-
rologii, postanowiłam kontynuować  
i rozwijać swoją pracę naukowo-społeczną  
w ramach fundacji. Przy pomocy przyja-
ciół, założyłam Fundację Profilaktyka Pre-
wencja Leczenie – Cumulus.

Od lat nad biurkiem mam plakat 
„Nie wyrzucaj dobrych pomysłów“, który 
dostałam od córki. Obdarzona zaufaniem 
bliskich, ich także finansowym wsparciem, 
wyposażona w wieloletnie doświadczenie 
kliniczne, podbudowana wiedzą zdobytą 
w Narodowym Centrum Badań nad Za-
pobieganiem Samobójstwom i Choro-
bom Psychicznym w Instytucie Karolinska  
w Sztokholmie, postanowiłam sama roz-
począć działania profilaktyczne w Polsce. 
Wybrałam rejon Podhala. Z różnych po-
wodów, ale także z powodu powszechnie 
znanego wpływu wiatru halnego na psy-
chikę człowieka.

Dutki, kościół, rodzina
W listopadzie 2008 roku po raz 1001 

wysiadłam na dworcu kolejowym w Za-
kopanem! Tym razem w planie nie Do-
lina Pięciu Stawów, ale porozmawianie  
z mieszkańcami Podhala o tym, jak po-
strzegają problem samobójstw. Dzięki 
osobistym rekomendacjom miałam możli-
wość odbycia spotkań i rozmów w różnych 
środowiskach. Odwiedzałam lekarzy, psy-
chologów, a także innych przedstawicieli 
inteligencji zakopiańskiej, rdzennej ludno-
ści, czyli górali, a także zakonników i księży 
diecezjalnych. Każdy z rozmówców znał 

Motto: Nie wyrzucaj dobrych pomysłów

kilka bliskich osób, które odebrały sobie 
życie: sąsiad, koleżanka córki z klasy, dzia-
dek, syn, brat, mąż, mąż, mąż… 

Okazało się, że świadomość proble-
mu jest duża, jednak nieodłącznie towa-
rzyszy jej poczucie bezradności. Ludzie nie 
wiedzą, jak sobie można z tym problemem 
poradzić, nawet jak powiedzieć komuś „idź 
do psychiatry”. Poznałam klimat społeczny, 
hierarchię wartości: „dutki, kościół, rodzi-
na”. To stało się zalążkiem mojego planu. 
Pieniędzmi nie sypałam, ale też nie wycią-
gałam po nie rąk. 

Uznałam, że na tym etapie najważ-
niejsza będzie praca z księżmi, a także  
z wykwalifikowanymi specjalistami, czyli 
osobami, które w swojej pracy często spo-
tykają się z człowiekiem w kryzysie.

Wsparcie gospodarzy
Aby wdrożyć pomysł na terenie Ma-

łopolski udałam się do Krakowa. Przedsta-
wiłam swój pomysł osobiście Wojewodzie 
Małopolskiemu oraz Metropolicie Kra-
kowskiemu. Usłyszałam pełną akcepta-
cję, dostałam dodatkowe rekomendacje  
i bezcenne wskazówki na temat tego,  
z kim warto podejmować działania. Roz-
mawiałam też ze specjalistą wojewódzkim 
ds. psychiatrii. Budowałam sieć porozu-
mienia opartą na transparentności.

Nie myślałam o trudnościach (baba, 
ceperka, lekarka z Warszawy…), mogących 
mnie spotkać jako obcą w okolicy, w sumie 
w małej społeczności. 

Konsultowałam pomysły z miejsco-
wym psychiatrą, innymi lekarzami, psy-
chologami, duchownymi, liderami, miesz-
kańcami: góralami i nie-góralami. 

Istotną rolę odegrał od samego po-
czątku wicestarosta powiatu tatrzańskiego 
pan Andrzej Skupień1, góral, prawdziwy 
gospodarz na swoim terenie. Bardzo dużo 

mu zawdzięczam. Otwarty, bardzo dobrze 
znający środowisko, taktowny, życzliwy, 
troszczący się o swoich mieszkańców; 
przez wszystkie lata trwania projektu 
współtworzył dobrą atmosferę wokół na-
szej pracy. 

Drugą bardzo ważną osobą był psy-
cholog Joachim Brzozowski. Lubiany i ce-
niony w mieście, przenikliwie myślący, nad 
wyraz wrażliwy i czujący specyfikę swoje-
go miejsca. Jemu także dużo zawdzięczam. 

Diagnoza regionu 
W pierwszym etapie chciałam jak 

najlepiej poznać charakter mieszkańców, 
specyfikę ich życia, dostępność opieki spe-
cjalistycznej.

W powiecie liczącym 67 tys. miesz-
kańców jest jedna Poradnia Zdrowia Psy-
chicznego i dwie poradnie odwykowe. 
Natomiast, aby uzyskać konsultację psy-
chiatryczną w sprawie dzieci i młodzieży 
trzeba jechać do Krakowa. Wszyscy na-
rzekali na brak dostępności tego rodzaju 
konsultacji. 

Przygotowałam listę czynników 
ryzyka i czynników chroniących przed 
samobójstwem na podstawie rozmów  
z przedstawicielami różnych środowisk, 
opracowań naukowych, analizy SWOT  
cech mieszkańców oraz analizy danych 
epidemiologicznych. Danych o rozpo-
wszechnieniu zarejestrowanym chorób 
psychicznych: głównie zaburzeń afek-
tywnych i zaburzeń spowodowanych 
nadużywaniem alkoholu (z danych ZOOZ 
IPiN) i danych z Komendy Głównej Policji 
o samobójstwach dokonanych na terenie 
powiatu tatrzańskiego. Dane liczbowe 
potwierdziły istnienie problemu. W czasie 
10 lat poprzedzających wdrożenie progra-
mu wskaźniki samobójstw w tym regionie 
Polski były 1,7 raza większe niż w całym 

działania
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kraju. Z kolei rozpoznawanie depresji było 
rzadsze aniżeli w innych regionach kraju. 
Istotnie częściej mieszkańcy byli hospitali-
zowani z powodu psychoz alkoholowych. 
Można było wnioskować, że chorzy z de-
presją nie zgłaszali się do lekarzy. Zebrane 
materiały opublikowałyśmy (wraz z p. Lud-
miłą Boguszewską) w Postępach Psychiatrii 
i Neurologii (2009) i Suicydologii (2010). 

Zaproszona na zebranie Rady Powia-
tu przedstawiłam radnym diagnozę psy-
chiatryczno-socjologiczną regionu i plan 
projektu, który został nazwany „Aby hal-
ny nikogo nie zabrał”. Program został ofi-
cjalnie zaakceptowany przez środowisko  
i miejscową władzę. 

Modele
Wśród wielu modeli programów 

prewencyjnych, swój program oparłam  
o model EAAD (ang. European Alliance 
Against Depression), czyli działania na kilku 
poziomach. Poziom pierwszy (ang. prima-
ry caregivers): współpraca z opieką pod-
stawową, z lekarzami (przede wszystkim 
rodzinnymi), pielęgniarkami (także śro-
dowiskowymi), położnymi. Poziom drugi 
(ang. gateworkers): współpraca z księżmi, 
nauczycielami, psychologami, ratownika-
mi i policjantami, pracownikami admini-
stracji. Wreszcie poziom trzeci to miesz-
kańcy powiatu (ang. beneficiaries).

Cele
Głównym celem było oczywiście 

zmniejszenie liczby zamachów samo-
bójczych wśród mieszkańców Podhala. 
Działania miały na celu uwrażliwienie na 
problem depresji i samobójstw tych, któ-
rzy mają częsty kontakt z osobą w kryzysie 
oraz umożliwienie i ułatwienie współpracy 
między tymi osobami.

Całość projektu realizowana ze środ-
ków od osób prywatnych oraz dzięki 
wsparciu Starostwa powiatu tatrzańskie-
go, oparta była na wolontariuszach w mo-
delu non profit.

 Starosta tak widzi taką formę współ-

pracy:  
„I mocną  
i słabą stroną programu 
było to, że nie ubraliśmy go w formal-
ne ramy do końca. Nie było to realizowane  
w formie programu uchwalonego przez radę 
powiatu, realizowanego za określoną kwotę 
itd. To była siła programu. Z jednej strony 
łatwiej by się procedowało, gdybyśmy mieli 
zabezpieczone środki, ale nie byłoby wte-
dy tego elementu działania społecznego, 
bezinteresownego…, nie byłoby elementu 
zaufania, powiązania ludzi w sposób niefor-
malny. Czy to się przełoży na faktyczne efek-
ty, to tego nie wiem. Natomiast mówi się już 
o problemie łatwiej i wiemy, że on jest ważny, 
i że trzeba permanentnie mieć ten problem 
na uwadze. Jeżeli działanie będzie ciągłe, to 
będzie to bardzo wielki zysk. Tu widzę szan-
sę. Ta droga jest jeszcze daleka”.

 A Ksiądz Dziekan dodaje: „Chyba jesz-
cze nie wystarczająco się zmieniło w naszym 
spostrzeganiu. Musimy to nagłaśniać z am-
bony”.

Nukałam 
Z uwagi na skromną miejscową bazę 

terapeutyczną, zależało mi na dotarciu 
do wszystkich osób, które spotykają się 
z człowiekiem w kryzysie samobójczym. 
Zapraszałam na spotkania lekarzy, gi-
nekologów-położników, duchownych, 
pedagogów i nauczycieli, terapeutów al-
koholowych. Seria spotkań zaproszonej 
psychiatry młodzieżowej z pedagogami 
cieszyła się bardzo dużym zainteresowa-
niem. Omawiane tematy: zaburzenia od-
żywiania, zaburzenia zachowania, osobo-
wości, depresje wieku młodzieńczego.

Nukałam2, jak potem się dowiedzia-
łam. 

Spotkania odbywały się ciągle wy-
łącznie z mojej inicjatywy, kolejne czasem 
nie dochodziły do skutku. Inne okazy-
wały się zaskakująco udane. Na miejscu 
szukałam ludzi chętnych, uczciwych, 
otwartych, chcących coś zrobić dla innych  
i niebojących się zmian, związanych z po- 
dejmowaniem tematów trudnych. Udział  

w spotkaniach był absolutnie dobrowolny, 
motywacją mogło być tylko zdobycie wie-
dzy i umiejętności. 

Na kolejne spotkania z księżmi, 
mimo zachęty ze strony Księży Dziekanów  
(z trzech dekanatów leżących w powiecie 
tatrzańskim), przychodziło mniej księży niż 
oczekiwaliśmy, natomiast coraz częściej 
pojawiali się katecheci i zakonnice. Ksiądz 
Dziekan powiedział potem: ,,To bardzo cie-
kawe było zawsze. Widzę sens tego bardzo. 
Wcześniej patrzyłem i nadal patrzę od stro-
ny wiary. Że ktoś mówi, że ma myśli samo-
bójcze, to nie jest rzadkie. I ja mu mówię, że 
człowiek wierzący to nawet myśli takich nie 
powinien dopuszczać… A teraz mam coś 
więcej, mam możność go naprowadzić, wy-
słać do psychiatry”.

Wśród tematów omawianych z księż-
mi, np. „Rola psychiatry w leczeniu zabu-
rzeń psychicznych“, „Czym jest depresja“, 
„Człowiek w kryzysie samobójczym”, naj-
większe zainteresowanie wzbudził temat: 
„Rodzina z problemem alkoholowym”.

Konferencje
Zorganizowałam wraz ze Starostwem 

cztery konferencje: „O depresji” - skiero-
waną do pracowników służby zdrowia, 
nauczycieli, księży, pedagogów i policjan-
tów; „Samobójstwo wśród młodzieży” - 
adresowaną do nauczycieli i pedagogów; 
„Problemy emocjonalne po wypadku  
z perspektywy dziecka i dorosłego. Ofia-
ra, świadek, sprawca, ratownik” - dla służb 
ratunkowych i pracowników Ośrodka In-
terwencji Kryzysowej. I wreszcie “Zapobie-
ganie depresji i samobójstwom w powie-
cie tatrzańskim – podsumowanie działań 
2009 – 2013” - dla wszystkich uczestników 
programu. Uczestniczyło w konferencjach 
zawsze kilkadziesiąt osób, pisano o nich  
w prasie lokalnej i krajowej. 
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Na przełęczy

Najtrudniejsze były… nie, wcale nie 
początki programu. Trudny był czas, kie-
dy spodziewałam się większego odzewu,  
a zasiane ziarno nie wschodziło tak, jak 
tego oczekiwałam.

Kamieniem milowym było poznanie 
dr Jadwigi Brzosko, lekarza rodzinnego  
z Zakopanego. Jej energia, przekonanie do 
działania oraz przyjazna osobowość, przy-
ciągnęły grupę osób zainteresowanych 
rozszerzeniem swojej wiedzy, a także do-
browolnymi działaniami na rzecz innych. 
Utworzyła się grupa współpracujących 
lekarzy, pielęgniarek, kuratorów, psycho-
logów, animatorów sportu i innych zainte-
resowanych. 

Dr Brzosko podsumuje potem: „Ten 
program na pewno umożliwił mi poruszanie 
się pewniej po tych zagadnieniach. Nauczy-
łam się rozmawiać. Na pewno takie działa-
nie, które jest spójne a zarazem interdyscy-
plinarne na pewno bardzo pomaga. Oprócz 
tego, że podnosimy swoje kwalifikacje,  
to dochodzi też do integracji środowiska… 
nie poznałabym tych wszystkich ludzi, któ-
rzy również zajmują się moim pacjentem”. 
Uczestniczący w tych spotkaniach zakon-
nik powie potem: „Była obawa na początku.  
I powiem szczerze, po tym czasie cieszę się, 
że w to wszedłem… te spotkania zupeł-
nie odmieniły postrzeganie. A może nawet 
nie tyle postrzeganie… ja sam po prostu 
przestałem się tego [rozmowy] aż tak bać.  
A jakby oswojenie tematu depresji na spo-
tkaniach pozwoliło na to, że się tego nie 
boję. Można mnóstwo się dowiedzieć i oswo-
ić temat”.

Po okresie comiesięcznych spotkań 
zamknęliśmy cykl „dokształceń” trzema 
najważniejszymi tematami: „Ja w spotka-
niu z człowiekiem w kryzysie samobój-
czym”, „Człowiek w kryzysie samobójczym”, 
„Rozmowa z człowiekiem w kryzysie”. 

Jesienne rozmowy
Po pewnym czasie zakopiańczycy 

utworzyli nieformalny Zakopiański Ruch 
Oddolny, interdyscyplinarną grupę lokal-
nych liderów. Zaczęliśmy podejmować 
wspólne inicjatywy. To wspólnie zrodziła 
się myśl „Jesiennych rozmów nie tylko  
o depresji” – corocznych spotkań w pierw-
szy czwartek października w Dworcu Ta-
trzańskim - otwartych dla mieszkańców.

Frekwencja zadziwiała nas i cieszyła. 
Tematy wykładów: „Pomiędzy więzią a se-
paracją”, „Dzisiejsze problemy dzieci i mło-
dzieży”, „Jak można pomóc sobie z lękiem 
i depresją?”, „Od wolności do zniewolenia. 
Uzależnienia”, „Od uzależnienia do depre-
sji”, „Co zmienia dzisiejszą rodzinę”, „Tematy 
trudne, ciąg dalszy. Na zakręcie życiowym”.

Atrakcyjność tych spotkań podnosili 
koledzy z Krakowa: Krzysztof Szwajca i Ry-
szard Izdebski, świetni mówcy, czy Bohdan 
Woronowicz z Warszawy. Udział w tych 
spotkaniach był zaskakująco liczny. Wśród 
słuchaczy byli księża dziekani, starosto-
wie, burmistrz i inni przedstawiciele władz 
samorządowych, dyrektorzy szkół, liczni 
mieszkańcy. Temat połączył wszystkich!

Przegonić depresję
Po roku wspólnego działania zorgani-

zowaliśmy razem bieg przez Zakopane na 
dystansie 10 km „Przegonić depresję” i im-
prezę towarzysząca biegowi, tzw.: „Randkę 
z psychiatrą” (na wzór ang. speed dating i 
speed shrinking, tj. trzyminutowych roz-
mów ze specjalistą). Spotkania te cieszyły 
się bardzo dużym zainteresowaniem. 
„Tygodnik Podhalański” opisał potem te 
wydarzenia w artykułach pod tytułami: 
„Randka z psychiatrą”, „Przegonili depre-
sję”. Warto wspomnieć, że dzięki pani 
redaktor naczelnej Tygodnika Podha-
lańskiego, współpraca układała się zna-
komicie. Patronat medialny, informacje  

o wydarzeniach, 
wywiady itp. po-
pularyzowały akcję poprzez 
wartościowe artykuły na temat. Także ra-
dio RMF i TVP Kraków z wyczuciem i chęt-
nie relacjonowały wydarzenia. Wspomnę, 
że pierwszy bieg „Przegonić depresję” był 
przedstawiony w głównym wydaniu ogól-
nopolskich wiadomości TVP. 

Z czasem obserwowaliśmy, że gazety 
zaczęły pisać mniej sensacyjnie o proble-
mie. 

Pierwsze tytuły de facto bazowały na 
stereotypie i utrwalały go: „Pije góral do 
sznura. Pod Tatrami pojawili się psychiatrzy 
by wyciągnąć górali z karczmy”. „Góral pije i 
wiesza się za dwóch”. „Psychiatrzy alarmują 
– samobójstwa i alkoholizm plagą Podhala”. 
„Psychiatrzy znają przyczynę wysokiej liczby 
samobójstw”. „Podhale: Halny przyczyną sa-
mobójstw i alkoholizmu”. „Halny przywiewa 
depresję. Czy zabija?”. Kolejne niosły wyraź-
ną zmianę tonu: „Czy górski klimat wpływa 
na stan psychiczny górali?”, „Nie taki halny 
zły jak go nam malują”, „Na Podhalu oswaja-
ją depresję”„Psychiatrzy sugerują jak radzić 
sobie z agresją i depresją”.

„Jesienne rozmowy nie tylko o depre-
sji” i bieg „Przegonić depresję” był zorgani-
zowany wspólnie ze Starostwem Powiatu, 
Urzędem Miasta Zakopane, Dworcem 
Tatrzańskim oraz Fundacją Siemacha  
z Krakowa. Imprezy te miały patronat me-
dialny Tygodnika Podhalańskiego. Niektó-
re spotkania uświetniali miejscowi artyści: 
Krzysztof Trebunia Tutka czy Hanka Wój-
ciak. Obecnie kontynuujemy „Jesienne 
rozmowy nie tylko o depresji”, jak zwykle 
poświęcone problemom młodego poko-
lenia. 

Zaczęła się wyraźna „Cumulacja” ka-
pitału… ludzkiego! Były to wzruszające 
chwile! 
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lokalnych środowisk, mimo uczestniczenia 
w spotkaniach.

Także w rodzimym środowisku psy-
chiatrycznym czułam się osamotniona  
w swoich działaniach. Mimo pełnej zgod-
ności projektu z Narodowym Programem 
Ochrony Zdrowia Psychicznego, nie budził 
on zainteresowania ani wśród twórców 
tego Programu, ani w samym Ministerstwie 
Zdrowia. Tym bardziej chcę podziękować 
wszystkim, którzy mi pomogli.

Podziękowania za merytorycz-
ne wsparcie i aktywne uczestnictwo 
w programie składam koleżankom  
i kolegom: Ludmile Boguszewskiej, 
Ryszardowi Izdebskiemu, Annie Jan-
kowiak, Agnieszce Księżopolskiej, 
Joannie Krzyżanowskiej, Jadwidze 
Kubiak, Jackowi Moskalewiczo-
wi, Krzysztofowi Ostaszewskiemu, 
Krzysztofowi Szwajcy, Hannie Śred-
niawie, Bohdanowi Woronowiczowi. 
Szczególne podziękowania: prof. 
Dominice Dudek, prof. Stanisławowi 
Pużyńskiemu i Renacie Jankowskiej. 

Dziękuję także wszystkim spon-
sorom, przyjaciołom, a także Kole-
żankom i Kolegom Psychiatrom.

Prezentacja wyników  
i ewaluacja
Założenia swojego projekt przed-

stawiłam po raz pierwszy na zjeździe PTP  
w Poznaniu w 2010. Pierwsze wyniki ewa-
luacyjne w ubiegłym roku na konferencji 
w Zakopanem, całość realizacji na zjeździe 
PTP w Lublinie w 2013. Założenia i ewalua-
cję przedstawiłam także na sesji posterowej  
w ubiegłym roku w Oslo w Norwegii pod-
czas konferencji Światowego Towarzystwa 
Zapobiegania Samobójstwom (Interna-
tional Association of Suicidal Prevention). 
Otrzymałam nagrodę za najlepszą treść 
prezentacji. To bardzo mnie ucieszyło. 

Trudności na szlaku
Wychodząc naprzeciw zapotrze-

bowaniu pomocy specjalistycznej dla 
dzieci i młodzieży, nawiązałam kontakt  
z Krakowskim Instytutem Psychoterapii 
działającym przy Fundacji Siemacha w Kra-
kowie. Świetni, doświadczeni specjaliści 
byli gotowi do współpracy. Wizyty i rewi-
zyty m.in. burmistrzów i starosty dawały 
szansę na otwarcie odpowiadającej potrze-
bie społecznej filii Krakowskiego Instytutu 
Psychoterapii w Zakopanem. Było bardzo 
dużo nadziei. Dlaczego to się nie udało? 
Chyba ostatecznie nie było wystarczającej 
woli decydentów w Urzędzie Miasta Zako-
pane. Wszyscy poczuliśmy się zawiedzeni.

Podjęłam rozmowy z lokalnym Ośrod-
kiem Interwencji Kryzysowej. Jednak tutaj 
także współpraca nie ułożyła się. Oprócz 
jednej wspólnej konferencji mającej na 
celu zintegrowanie pracowników OIK-u  
i służb ratunkowych nie udało się nic wię-
cej zrobić. Być może przyczyną była duża 
rotacja personelu w OIK-u w tym czasie, 
być może inne względy. Niektórzy mówili, 
że zamierzam zostać kierownikiem tego 
ośrodka. Były to obawy bezpodstawne, 
jednak w małej społeczności niebagatelne.

Do innych niepowodzeń zaliczam 
brak bliższej współpracy z PZP, brak wspar-
cia finansowego przez mieszkańców po-
wiatu, w tym ludzi biznesu, brak zainte-
resowania programem profilaktycznym 
ze strony NFZ, pasywną postawę różnych 

Obecnie pracuję nad przygoto-
waniem publikacji o ewaluacji programu. 
Wiem już, że w ostatnich latach w powiecie 
tatrzańskim zmalały wskaźniki samobójstw 
(podczas gdy w Polsce w tym czasie wzro-
sły). Depresja jest też częściej rozpoznawa-
na w PZP. Zmienił się stosunek do proble-
mu. Często słyszę: „Uwrażliwiła nas pani na 
problem”.

Plany i wnioski
Tradycyjne metody działania w za-

kresie prewencji samobójstw sugerują, 
że powinny być nakierowane głównie na 
młodzież, poprzez rozsądne przekazywa-
nia wartościowej wiedzy psychologicznej 
oraz osoby w starszym wieku.

Obecnie światowe trendy zapobie-
gania samobójstwom coraz bardziej prze-
noszą akcent z form tradycyjnych do inter-
netu i przenośnych urządzeń mobilnych. 
Powstają aplikacje na smartfony, tworzy się 
strony i linki pomocowe w internecie. My-
śląc o tym, co robić w przyszłości podjęłam 
współpracę z Ministerstwem Administracji 
i Cyfryzacji. Opracowałam dla nich raport 
na temat zasobów polskojęzycznego inter-
netu w zakresie profilaktyki samobójstw. 
Ministerstwo objęło patronatem honoro-
wym zorganizowaną przeze mnie sesję na 
konferencji psychiatrycznej w Zakopanem 
w 2014 roku. 

Planuję dalsze działania w kierunku 
integracji środowisk, które podejmą te-
mat programu profilaktycznego o zasięgu 
ogólnopolskim, zwłaszcza, że ostatnie dwa 
lata to istotny wzrost zamachów samobój-
czych w naszym kraju. ■

e-mail: iwona.koszewska@gmail.com

Zdjęcia: Iwona Koszewska

1. Miesiąc temu został wybrany Prezesem Związ-
ku Podhalan, bardzo istotnej organizacji dla całej 
społeczności góralskiej.
2.  W gwarze góralskiej: nukać - częstować, nama-
wiać, nukacz to osoba zachęcająca (np. na weselu 
do jedzenia i picia)
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z ostatniej chwili

Ponad 800 000 osób popełnia 
rocznie samobójstwo – co 40 sekund 
umiera 1 osoba w wyniku samobójstwa – 
informuje Światowa Organizacja Zdrowia 
w opublikowanym w dniu 4 września w 
Genewie raporcie nt. Zapobiegania Samo-
bójstwom. 

Około 75% samobójstw dotyczy kra-
jów o niskich i średnich dochodach. Za-
trucie pestycydami, powieszenie, użycie 
broni palnej, to jedne z najczęściej wyko-
rzystywanych metod popełniania samo-
bójstwa na świecie. Doświadczenia z wielu 
krajów dowodzą, że ograniczenie dostępu 
do tych środków może pomóc w zapobie-
ganiu samobójstwom.

Innym kluczowym działaniem mo-
gącym zapobiegać samobójstwom jest 
zobowiązanie się rządów państw do 
uchwalenia i wdrożenia skoordynowanych 
planów działania. Obecnie jedynie 28 kra-
jów posiada takie strategie zapobiegania 
samobójstwom. W Polsce nie ma takiego 
planu działania!

Samobójstwa zdarzają się na całym 
świecie i mogą dotyczyć osób w prawie 
każdym wieku. W skali globalnej, liczba 
samobójstw jest najwyższa u osób po-
wyżej 70 r.ż. Jednak w niektórych krajach 
samobójstwa są popełniane najczęściej 
przez osoby młode. Co więcej, w skali świa-
towej samobójstwa są drugą, najczęstszą 
przyczyną śmierci osób w wieku 15-29 lat.

„Niniejszy raport jest apelem do pod-
jęcia działań mających na celu rozwiązanie 
ogromnego problemu zdrowia publiczne-
go, który dotychczas stanowczo zbyt dłu-
go stanowił temat tabu”, powiedziała Dr 

Margaret Chan, Dyrektor Generalna Świa-
towej Organizacji Zdrowia (WHO).

Ogółem z powodu samobójstw 
umiera więcej mężczyzn niż kobiet.  
W krajach bogatszych samobójstwa po-
pełnia trzy razy więcej mężczyzn niż ko-
biet. Szczególnie narażeni na ryzyko są 
mężczyźni w wieku powyżej 50 lat. W kra-
jach o niskich i średnich dochodach, samo-
bójstwa wśród osób młodych i starszych 
kobiet są częstsze niż w odpowiadającej 
im grupie wiekowej w krajach wysoko roz-
winiętych. 

Samobójstwom można zapobiec
Ograniczenie dostępu do środków 

umożliwiających popełnienie samobój-
stwa, odpowiedzialne udzielanie infor-
macji w mediach (unikanie sensacyjnego 
języka w przypadku mówienia o samobój-
stwach, unikanie szczegółowych opisów 
metod stosowanych przez samobójców), 
także zapewnienie wczesnej diagnozy  
i podjęcie odpowiednich działań w spo-
łecznościach, w szczególności przez pra-
cowników ochrony zdrowia w przypadku 
wystąpienia zaburzeń zdrowia psychicz-
nego i związanych z używaniem substan-
cji psychoaktywnych.

Kluczowa jest opieka personelu me-
dycznego nad osobami, które podejmo-
wały próby samobójcze – między innymi 
poprzez regularny kontakt, w tym rozmo-
wy telefoniczne, wizyty domowe. Jest to 
ważne, ponieważ osoby, które usiłowały 
popełnić samobójstwo w przeszłości, są 
bardzo narażone na podjęcie kolejnych 
prób. Wysoki stopień zaangażowania jest 
niezbędny nie tylko w ramach sektora 
ochrony zdrowia, ale również ze strony 
sektora edukacji, zatrudnienia, polityki 
społecznej czy sprawiedliwości. 

„Niniejszy raport, pierwsza taka pu-
blikacja Światowej Organizacji Zdrowia, 
stanowi kompleksowy przegląd danych  

z całego świata na temat samobójstw, 
prób samobójczych i skutecznych działań 
przeciwdziałającym samobójstwom. Wie-
my co jest skuteczne. Teraz jest czas na 
podjęcie odpowiednich działań”, powie-
dział Dr Shekhar Saxena, Dyrektor Depar-
tamentu WHO ds. Zdrowia Psychicznego 
i Nadużywania Substancji Psychoaktyw-
nych. 

Publikacja raportu ma miejsce na ty-
dzień przed Światowym Dniem Przeciw-
działania Samobójstwom, obchodzonym 
10 września każdego roku. Wydarzenie to 
daje okazję do wspólnych działań w celu 
podwyższenia świadomości na temat sa-
mobójstw i zapobieganiu samobójstwom 
na całym świecie. 

W Planie Działania na Rzecz Zdro-
wia Psychicznego 2013-2020 Światowej 
Organizacji Zdrowia, kraje członkowskie 
WHO zobowiązały się do pracy na rzecz 
globalnego celu, jakim jest zmniejszenie 
wskaźnika występowania samobójstw  
o 10% do 2020 roku. Wprowadzony w 2008 
Program w zakresie Zdrowia Psychicznego 
(Mental Health Gap Action Programme) 
Światowej Organizacji Zdrowia, wskazu-
je przeciwdziałanie samobójstwom jako 
jeden z priorytetów i dostarcza potwier-
dzone naukowo, merytoryczne wytyczne 
w celu zwiększenia dostępu świadczeń  
w państwach. ■

WHO apeluje o skoordyno-
wanie działań, by zmniejszyć 

liczbę popełnianych samo-
bójstw na  całym świecie.

Więcej informacji:
Raport WHO: Przeciwdziałanie samobój-
stwom: ogólnoświatowy imperatyw 
Informacje nt. przeciwdziałania samobój-
stwom:  www.who.int/suicide/
Facebook www.facebook.com/WHO
YouTube www.youtube.com/user/who
Światowy Dzień Przeciwdziałania Samo-
bójstwom:  www.iasp.info/wspd/

Pierwszy raport Światowej Organizacji 
Zdrowia na temat zapobiegania samobójstwom
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EPO kojarzy nam się najczęściej  
z ciemną stroną rywalizacji sportowej 
i chęcią zwiększenia ilości czerwonych 
krwinek. Tymczasem trwają badania, które 
mogą wprowadzić erytropoetynę do gro-
na leków stosowanych przez psychiatrów. 
EPO wykazuje działanie neuroprotekcyjne  
i neurotroficzne. W modelach zwierzęcych 
wykazano korzystne działanie w różnych 
stanach neurodegeneracyjnych, zwłaszcza 
wpływ na funkcje pamięci związane z hipo-
kampem, ale także na objawy depresyjne. 

Dr Kamilla Woznica Miskowiak z Kliniki 
Psychiatrii Uniwersytetu w Kopenhadze od 
dekady prowadzi badania dotyczące zasto-
sowania EPO w zaburzeniach afektywnych. 

Ostatnio opublikowała wyniki ba-
dania wśród 40 pacjentów z lekooporną 
depresją jednobiegunową, które wyka-
zało, że w porównaniu z placebo, stoso-
wana przez 8 tygodni EPO (Eprex; 40,000 
IU) wpływała na objawy depresyjne  
i poprawiała pamięć werbalną w teście Rey 
Auditory Verbal Learning Test (RAVLT). 

Z kolei stosowanie EPO u chorych  
z CHAD (n=44) nie wykazało poprawy pa-
mięci werbalnej, jednakże EPO korzystnie 
działało na utrzymywanie uwagi, rozpo-
znawanie szczęśliwych twarzy oraz szyb-
kość przetwarzania złożonych informacji  
i funkcje wykonawcze. Efekt utrzymywał 
się po normalizacji ilości czerwonych krwi-
nek. [TSZ] ■ 

Piśmiennictwo:
 1. Miskowiak KW, Ehrenreich H, Christensen EM, Kessing LV, Vin-
berg M. Recombinant human erythropoietin to target cognitive 
dysfunction in bipolar disorder: a double-blind, randomized, 
placebo-controlled phase 2 trial. J Clin Psychiatry. 2014 Jul 8. 
[Epub ahead of print]
2. Miskowiak KW, Vinberg M, Christensen EM, Bukh JD, Harmer 
CJ, Ehrenreich H, Kessing LV.Recombinant human erythro-
poietin for treating treatment-resistant depression: a double-
blind, randomized, placebo-controlled phase 2 trial.Neuropsy-
chopharmacology. 2014 May;39(6):1399-408. doi: 10.1038/
npp.2013.335.

cicer cum caule

EPO, depresja 
i funkcje 
poznawcze

FDA, jaskra  
i leki przeciw-
depresyjne

W lipcu 2014 roku FDA zaleciła 
umieszczenie ostrzeżenia dotyczącego 
możliwości wystąpienia jaskry z zamknię-
tym kątem przesączania (Angle Closure 
Glaucoma) w ulotkach wszystkich leków 
zarejestrowanych do leczenia dużej de-
presji (klomipramina, bupropion, citalo-
pram, dezypramina, deswenlafaksyna, 
doksepina, duloksetyna, escitalopram, 
fluoksetyna, fluwoksamina, imipramina, 
levomilnacipran, mirtazapina, nortryptyli-
na, paroksetyna, protryptylina, sertralina, 
trazodon, trimipramina, wenlafaksyna, 
wilazodon, wortioksetyna, olanzapina  
z fluoksetyną (preparat Symbyax). 

Pacjentów leczonych lekami przeciw-
depresyjnymi należy uprzedzić, że rozsze-
rzenie źrenicy, które pojawia się w czasie 
stosowania wielu leków przeciwdepresyj-
nych, u osób z anatomicznie wąskim ką-
tem przesączania, którzy nie byli poddani 
irydektomii może wyzwolić atak zamknię-
cia tego kąta.

Jaskra z otwartym kątem przesą-
czania nie jest czynnikiem ryzyka dla 
wystąpienia jaskry z zamkniętym kątem 
przesączania. Podatność na wystąpienie 
zamknięcia kąta przesączania można oce-
nić w badaniu okulistycznym, ewentualną 
procedurą profilaktyczną jest wspomniana 
irydektomia. Objawami ataku jaskry z za-
mkniętym kątem mogą być: wystąpienia 
bólu oka, zmiany w widzeniu, zaczerwie-
nie lub wystąpienie obrzęku oka. [TSZ] ■

Doczekaliśmy się nareszcie publi-
kacji badania FolATED (Folate Augmenta-
tion of Treatment - Evaluation for Depres-
sion). To wieloośrodkowe, kontrolowane 
placebo, 12-tygodniowe badanie zastoso-
wania 5 mg kwasu foliowego jako poten-
cjalizacji w leczeniu u chorych na depresję 
rozpoczęło się w 2007 roku w 3 ośrodkach 
klinicznych w Walii i było koordynowane 
przez Uniwersytet w Bangor. 

Badanie miało na celu ocenę klinicz-
nej skuteczności i koszt efektywności za-
stosowania kwasu foliowego w potencjali-
zacji działania leków przeciwdepresyjnych. 
Ponadto przewidziano ocenę, czy wyjścio-
wy poziom kwasu foliowego i homocyste-
ny oraz polimorfizmy genetyczne związa-
ne z metabolizmem folianów mają wpływ 
na wynik leczenia. 

W badaniu wzięło udział 475 chorych 
z rozpoznaną umiarkowaną lub ciężką 
depresją. Oceniano nasilenie objawów 
depresyjnych (wyjściowe, następnie po 4, 
12 i 25 tygodniach), jakość życia, oceniano 
działania niepożądane, parametry bioche-
miczne (kwas foliowy, witamina B12 i ho-
mocysteina w surowicy). 

Niestety badanie nie wykazało kli-
nicznej efektywności potencjalizacji lecze-
nia przeciwdepresyjnego kwasem folio-
wym. Wyniki badania FolATED oznaczają, 
że w chwili obecnej nie mamy podstaw 
aby rekomendować stosowanie kwasu fo-
liowego w trakcie leczenia depresji. 

Zdaniem autorów te negatywne 
wyniki są zgodne z coraz głębszym rozu-
mieniem cyklu jednego węgla w depresji 
i danymi wskazującymi na to, że lepszym 
kandydatem do potencjalizacji działania 
leków przeciwdepresyjnych jest metylofo-
lian. [TSZ] ■
Piśmiennictwo: Bedson E, Bell D, Carr D, Carter B, Hughes D, 
Jorgensen A, Lewis H, Lloyd K, McCaddon A, Moat S, Pink J, Pir-
mohamed M, Roberts S, Russell I, Sylvestre Y, Tranter R, Whitaker 
R, Wilkinson C, Williams N.Folate Augmentation of Treatment 
- Evaluation for Depression (FolATED): randomised trial and 
economic evaluation. Health Technol Assess. 2014 Jul;18(48):1-
160. doi: 10.3310/hta18480.

Zafoliowana 
depresja

www.miskowiak.dk/
publications.html

www.journalslibrary.
nihr.ac.uk/hta/volu-
me-18/issue-48

z ostatniej chwili

www.fda.gov
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Psychiatra w Norwegii  
Ania Młodożeniec

Dlaczego właściwie wyprowadziłaś się do Norwegii?
Rozmowa z moim synem:
Ja: Mam napisać artykuł  o tym, jak mi się pracuje w Norwegii.
Syn: A jak Ci się pracuje?
Ja: Dobrze.
Syn: Ale to jest jedno zdanie…

Rzeczywiście, na co dzień się nad 
tym nie zastanawiam. Co tak naprawdę 
sprawia, że pracuje się tutaj dobrze? Bar-
dzo często spotykam się z pytaniem: Dla-
czego właśnie Norwegia? Daleko, zimno  
i drogo. Pomimo tego, że Polacy są najlicz-
niejszą grupą imigrantów, Norwegia nadal 
pozostaje mało znana. No chyba, że ktoś 
pochodzi z Wybrzeża, które stało się nie-
zwykle popularnym kierunkiem wypadów 
weekendowych dla Norwegów. W trój-
miejskich hotelach zdarza mi się słyszeć 
język skandynawski częściej niż polski. 

Ponieważ bardzo często spotykam się 
z mitami na temat Norwegii, zacznę od opi-
sania ogólnych warunków życia, a potem 
przejdę do zawodowej specyfiki i różnic  
z tego wynikających. 

Bezpieczeństwo i poziom 
życia

Norwegia jest oceniana w wielu ran-
kingach jako kraj z bardzo wysokim wskaź-
nikiem jakości życia. Mogę potwierdzić, 
że odczuwa się to niezwykle silnie na co 
dzień. Nie opiszę wszystkich aspektów, 
ale najważniejsze dla mnie jest poczucie 
bezpieczeństwa. Czuję się bezpiecznie 
w pracy (zdrowie i dobrostan persone-
lu jest stawiany na równi z dobrostanem 
pacjentów). Czuję, że personel medyczny 
jest świadomy swoich praw i potrafi egze-
kwować rozwiązania, które ułatwiają pracę  
i poprawiają współpracę. Niezwykle waż-
ne jest dbanie o środowisko w pracy. Dużo 

czasu poświęca się na promocję zdrowego 
trybu życia wśród pracowników, bezpie-
czeństwa i higieny w miejscu pracy, pro-
mocję koleżeńskich relacji, budowanie 
zespołu, pomoc tym, którzy są w okresie 
adaptacji i tak dalej… Istnieje na przykład 
specjalny program internetowy rejestru-
jący aktywność fizyczną (można wpisać, 
że przyjeżdżasz rowerem do pracy lub że 
ćwiczysz na siłowni). Najaktywniejszym 
przyznawane są nagrody pieniężne lub 
upominki. Można też taniej zamówić bilety 
na różne wydarzenia kulturalne.

Ważny jest czas wolny i jego spędza-
nie w sposób wspomagający wypoczynek. 
Dlatego ważne są wspólne wypady w góry 
z przyjaciółmi, łowienie ryb, żeglowanie 
lub inne sporty wodne.

Wbrew medialnym przekazom 
(zwłaszcza po wydarzeniach na wyspie 
Utoya), odczuwam dużą tolerancję dla 
wielokulturowości, otwartość na doświad-
czenia innych i rzadko spotykany szacunek 
dla praw i integralności drugiego człowie-
ka. Przemoc, agresja, łamanie praw nawet 
w najdrobniejszych kwestiach, nie znajdu-
ją tutaj uznania społecznego, niezależnie 
od grupy do jakiej przynależysz.

Czy jest zimo?
Do dzisiaj pamiętam, że przed wy-

jazdem dostałam futrzaną czapkę od za-
niepokojonej przyjaciółki. Nigdy jej nie 
użyłam, tak jak wielu innych ciepłych 
ubrań z Polski. Czasami śmieję się, że jest 
tu 12 stopni przez cały rok, a żeby zoba-

czyć śnieg muszę jechać wysoko w góry. 
Klimat jest w większości bardzo przyjazny 
i niemęczący, a deszcz można polubić. 
Norwegowie uważają, że jesienne deszcze 
sprzyjają integracji z rodziną i przyjaciółmi, 
bo organizuje się spotkania w domu. Jedy-
ne, do czego chyba się nie przyzwyczaję, 
to sztormy, ale jak ktoś lubi mieszkać nad 
brzegiem morza, musi się z tym liczyć.

Czy jest drogo?
Na pewno dla osób zarabiających  

w Polsce w większości tak. Co innego, jeśli 
tu żyjesz i zarabiasz. Rzadko widzę bied-
nych ludzi i zazwyczaj, niezależnie od po-
zycji zawodowej, większość osób stać na 
normalne, godne życie. Norwegowie nie 
są zbyt rozrzutni i nie są skłonni do przepy-
chu, cenią za to dobrą jakość na co dzień, 
co widać w wyborze ubrań i np. wszelakie-
go sprzętu. Z drugiej strony, nie są zbyt fi-
nezyjni w wyborze jedzenia, starają się jeść 
zdrowo i nie tracić zbyt dużo czasu na jego 
przygotowanie. 

Czy ludzie są zimni?
To chyba stereotyp, który mnie naj-

bardziej dziwi. Ludzie są życzliwsi dla sie-
bie i mają więcej czasu na przyjacielskie 
kontakty. Natomiast na pewno wyrażają 
wszelkie, zarówno te pozytywne i nega-
tywne uczucia w inny sposób. Dlatego też 
są zazwyczaj świetnymi negocjatorami  
w różnego rodzaju konfliktach. 
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Istnieje na 
przykład specjalny 

program interne-
towy rejestrujący 

aktywność fizyczną 
(można wpisać,  
że przyjeżdżasz 

rowerem do pracy  
lub że ćwiczysz  

na siłowni).  
Najaktywniejszym 

przyznawane są 
nagrody pieniężne 

lub upominki.

Zdjęcia: Anita Młodożeniec



16 PSYCHIATRA/PISMO dla praktyków/ wrzesień 2014

psychiatra za granicą

Struktura opieki
W Norwegii dominująca jest pań-

stwowa służba zdrowia, ale obserwuje się 
niezwykle dynamiczny rozwój prywatnych 
ośrodków, które świadczą usługi dla sekto-
ra prywatnych firm i osób indywidualnych.

Państwowa służba zdrowia jest zorga-
nizowana w trzy tak zwane linie. Pierwsza 
linia to opieka podstawowa. Obejmuje 
lekarzy rodzinnych oraz promocję i opie-
kę zdrowotną na poziomie gminy. Lekarz 
rodzinny zajmuję się wszystkimi lżejszymi 
zaburzeniami psychicznymi, stosuje leki  
i kieruje do tzw. drugiej linii, jeżeli prze-
kracza to jego kompetencje. Pierwsza linia 
jest bardzo rozbudowana. Obejmuje opie-
kę nad osobami przewlekle chorymi oraz 
niepełnosprawnymi umysłowo, a także 
bardzo szeroko pojętą promocję zdrowia 
psychicznego. Gmina ma swoich psycholo-
gów i pielęgniarki psychiatryczne oraz pra-
cowników socjalnych. Wyraźnie dąży się do 
alokacji środków pieniężnych do pierwszej 
linii i rozszerzania jej uprawnień.

Druga linia to przychodnie psychia-
tryczne, lokalne ośrodki zdrowia psychicz-
nego (Distrikt Psykiatrisk Senter) i szpitale 
psychiatryczne. Szpitale psychiatryczne 
przyjmują pacjentów wymagających le-
czenia w zamkniętym oddziale z możliwo-
ścią izolacji, czy też innych form przymusu 
bezpośredniego. Zazwyczaj pacjenci są 
kierowani z psychiatrycznego ostrego 
dyżuru. Lokalne ośrodki zdrowia psy-
chicznego (Distrikt Psykiatrisk Senter) to 
całodobowe i dzienne oddziały, które są 
oddziałami otwartymi, nastawionymi na 

czenia i w nadgodzinach. Mają oni do dys-
pozycji najnowocześniejsze możliwości 
diagnostyczne i dobre warunki lokalowe, 
ale bez wiedzy jest to mało przydatne. Dla-
tego też, gdy mam nietypowy problem, 
jadę do Polski do lekarza, który widział 
tylu pacjentów, że stawia diagnozę na 
jednym spotkaniu i bez wymyślnych ba-
dań. Mam wiele przykładów, że wystarczy 
dobry wywiad i odrobina zaangażowania. 
Zastrzeżenia budzi też system szkolenia. 
Większość młodych lekarzy, których teraz 
spotykam, szkoliło się za granicą, wielu  
w Polsce. Mają duży sentyment do Polski,  
a niektórzy nauczyli się nawet podstaw ję-
zyka. To bardzo miłe.

Niepokoi mnie również system spe-
cjalizacji. Tutaj wystarczy odbyć kilkuletnie 
staże i dostaje się specjalizację, bez eg-
zaminu. Niby kierownik specjalizacji jest 
zobowiązany do napisania opinii, ale ma 
to zazwyczaj mało wspólnego z rzeczywi-
stością. 

Na przykładzie Stavanger Universites-
sjukehus zauważam, że pracuje niezwy-
kle dużo psychiatrów w wieku emerytal-
nym. Miałam przełożonego, który ma 73 
lata i jest nadal bardzo aktywny. Powyżej  
70–tego roku życia trzeba starać się co 
rok o przedłużenie kontraktu w publicznej 
służbie zdrowia, ale można pracować do 
75 roku życia.

Czy to kraj Wikingów?
Uważam, że to raczej kraj filozofów. 

Siedzenie samotnie w górach sprzyja re-
fleksji. Długie zimowe wieczory też. Filozo-
fia ma duży wpływ nawet na kształtowanie 
polityki zdrowotnej. Profesor medycyny 
Per Fugelli, mający duży wpływ na świa-
domość prozdrowotną ogólnie pojętego 
dobrostanu fizycznego i psychicznego, tak 
wypowiada się w prasie (Stavanger Aften-
bladet) na temat noworocznych postano-
wień:

„…Ale dobre życie i dobra jakość ży-
cia to więcej niż dbanie o ciało. My musimy 
się też przyjrzeć temu, co będzie najlepsze 
dla naszej duszy w 2014 roku. Zbyt często 
postanowienia noworoczne dotyczą tylko 
jednej osoby: mnie samego. Zapominamy, 
że jesteśmy częścią większości. Marzenia, 
aby przyszły rok był lepszy, powinny doty-
czyć więc nie tylko mnie samego, ale rów-
nież tego, jak można mieć lepiej tańcząc 
z ludźmi wokół nas, jak można czuć się 
bardziej przyjemnie i ekscytująco razem 
z innymi. Radość i obcowanie z innymi to 
dwa warunki, aby nasza dusza miała się 
dobrze…” 

Opieka medyczna
Muszę przyznać, że osobiście nadal 

leczę się u polskich specjalistów. Wyni-
ka to z wielu powodów. Po pierwsze, jest 
tu mało dobrych specjalistów, zwłaszcza  
w małych miejscowościach i dostępnych  
w publicznej służbie zdrowia. Ze względu 
na braki kadrowe, zatrudnia się bardzo 
często ludzi bez przygotowania, doświad-
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psychiatra za granicą

Dzień pracy
Lekarz pracuje 8 godzin dziennie z półgodzinną przerwą  

na lunch. Istnieje zazwyczaj elastyczność, co do godzin pracy. Je-
żeli lekarz jest w systemie dyżurowym, godziny pracy są adekwat-
nie redukowane.

Przysługują 4 tygodnie urlopu wypoczynkowego, ale jest 
wiele innych możliwości, które zazwyczaj są lokalnie uzgad-
niane z Norske Legeforening - odpowiednikiem Izb Lekarskich  
w Polsce. Warto to zawsze sprawdzać, ponieważ różnice między  
regionami są duże. Ogólnie rzecz biorąc, można otrzymać np.  
urlop szkoleniowy płatny, który zależy od ilości lat pracy w zakła-
dzie, urlop związany z badaniami naukowymi, urlop dla porato-
wania zdrowia itd. Wszystkim przysługuje, tak zwane zwolnienie  
własne do 3 dni, trzeba tylko poinformować pracodawcę, że zo-
staje się w domu.

Firmy farmaceutyczne nie mają tutaj takiej możliwości działa-
nia jak w Polsce. Wyjazdy na konferencje i co ważniejsze szkolenia 
podwyższające kwalifikacje są finansowane przez pracodawcę,  
i są często częścią umowy o pracę.

Podstawą pracy jest praca zespołowa, co oznacza, że współ-
pracuje się ściśle z pielęgniarkami i pracownikami środowiskowy-
mi. W ramach Distrikt Psykiatrisk Senter pacjent ma przydzielony 
4 osobowy zespół. Rozmowy z pacjentami są planowane i najczę-
ściej odbywają się z udziałem osoby z jego zespołu. Bardzo dużo 
czasu poświęca się pracy z rodziną, obowiązkowe jest sprawdzenie 
sytuacji, gdy pacjent ma dzieci poniżej 18 roku życia. W sytuacji 
zaniedbania obowiązków rodzicielskich z powodu choroby lub 
uzależnienia, obowiązkowe jest zgłoszenie tego do instytucji zaj-
mującej się prawami dziecka - Barnevarnet.

Lubię taką pracę, ponieważ obejmuje wiele aspektów życia 
pacjenta i ułatwia szybszą poprawę zdrowia i lepsze funkcjono-
wanie pacjenta. Jednak osoby z bardzo dyrektywnym sposobem 
pracy mogą mieć kłopoty na początku, ze względu na konieczność 
dyskutowania i uzgadniania wielu aspektów leczenia z innymi. 

W pracy nie ma też hierarchii i każdy ma swoje prawa i obo-
wiązki, które są bardzo przestrzegane. Dla wielu osób może też 
być trudne to, że nie używa się tutaj tytułów i respekt nie wynika 
automatycznie tylko z powodu zajmowanego stanowiska. 

Niezwykle miłe dla nas psychiatrów jest to, że zdrowie psy-
chiczne jest stawiane bardzo wysoko w hierarchii priorytetów po-
litycznych. Jest równie ważne jak zdrowie somatyczne. Zmniejsza 
to stygmatyzację chorych psychicznie, ułatwia promocję zdrowia, 
daje godziwe nakłady na służbę zdrowia. Zarobki psychiatrów są 
również porównywalne z innymi specjalizacjami. ■

pracę środowiskową i ścisłą współpracę  
z gminą. Przyjmują pacjentów w okresie 
stabilizacji i do diagnostyki długotermino-
wej. Są różnie zorganizowane i zawierają 
wiele innych form pomocy jak np. Ambu-
lant Team, który może odwiedzić pacjenta  
w domu, Akutt Team, który przyjmuje zgło-
szenia od osób w kryzysie psychicznym, 
czy też team, który zajmuję się osobami  
z ciężkimi zaburzeniami psychicznymi.

Gminne 
Poradnie 
psychiatryczne

miejska 
służba zdrowia

lekarze

oddziały
 24-godzinne

oddział dzienny przychodnie

pogotowie 
psychiatryczne

oddziały 
ratunkowe

szpitale 
psychiatryczne

Struktura opieki medycznej w Norwegii.
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Szpital Powiatowy pw. Matki Bożej Pocieszenia znajdu-
je się niedaleko bazyliki, przy ulicy Leśnej. Nazwa ulicy nie jest 
przypadkowa – szpital otoczony jest lasem sosnowym, co stwa-
rza przyjazny klimat dla pacjentów i dla personelu. Pawilon psy-
chiatryczny jest oddalony ok. 200 metrów od głównego budyn-
ku szpitala, znajdują się w nim: Oddział Psychiatryczny, Oddział 
Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych, Poradnia 
Zdrowia Psychicznego oraz Poradnia Terapii Uzależnień i Współ-
uzależnienia. 

Po gruntownym remoncie, który zakończył się w paździer-
niku ubiegłego roku, oddział psychiatryczny dysponuje 63 miej-
scami. Zajmuje on parter i pierwsze piętro budynku. Na każdym  
z pięter znajduje się 10 sal chorych (w większości są to sale trzy-

osobowe), świetlica, łazienki (także dostosowane do potrzeb 
osób niepełnosprawnych), gabinet zabiegowy oraz pokoje ba-
dań. 

Sale terapii zajęciowej są umiejscowione w łączniku między 
główną częścią budynku, a skrzydłem, gdzie znajdują się porad-
nie. Parter to miejsce, gdzie przebywają pacjenci w cięższych 
stanach, wymagający ścisłego nadzoru, do tej części odbywają 
się przyjęcia nagłe. Wszystkie sale na parterze są wyposażone  
w monitoring elektroniczny. 

W Oddziale Psychiatrycznym jest zatrudnionych około 50 
osób, w tym pięciu lekarzy (trzech specjalistów) i pięciu psycho-
logów. W ubiegłym roku hospitalizowanych było 766 chorych, 
najwięcej, bo aż 40% stanowili pacjenci z zaburzeniami afektyw-

Powiat leżajski jest 
położony w północno 

wschodniej części woje-
wództwa podkarpackiego, 

zamieszkuje go około  
70 tys. mieszkańców.  

Siedzibą starostwa powia-
towego jest 15-tysięczne 

miasto Leżajsk. Najbardziej 
znanym zabytkiem tego 

miasta jest Bazylika  
OO. Bernardynów, w której 
znajdują się piękne, uzna-

wane za jedne z najcenniej-
szych w Europie organy po-

chodzące z XVII w. Innym 
ciekawym miejscem jest 

cmentarz żydowski z gro-
bem cadyka Elimelecha, do 
którego pielgrzymują Żydzi 

z całego świata.

Psychiatria leżajska 
Piotr Machała
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nymi, 30% stanowili pacjenci z rozpoznaniem zaburzeń psycho-
tycznych, 20% z zaburzeniami organicznymi, zaś 6% z zaburze-
niami lękowymi oraz adaptacyjnymi. Większość przyjęć odbywa 
się w trybie nagłym, ale w miarę możliwości przyjmujemy także 
chorych w trybie planowym.

Z jednej strony, jak na potrzeby małego powiatu, szpital 
dysponuje wystarczającą liczbą łóżek psychiatrycznych. Jednak-
że bardzo często zgłaszają się do naszego oddziału po pomoc 
osoby z innych części województwa podkarpackiego, a także  
z sąsiadującej części województwa lubelskiego. Dlatego też jed-
nym z codziennych problemów jest to, jak zapewnić miejsca dla 
wszystkich potrzebujących pomocy. Od zakończenia remontu  
w oddziale przebywa ciągle więcej pacjentów niż teoretycznie 
jest miejsc – od stycznia do maja 2014 roku obłożenie oddziału 
wynosiło średnio 107,5%, podczas gdy w latach 2012 i 2013 było 
to odpowiednio 99,2% oraz 94,6%. 

Od czasu zakończenia remontu, dzięki zwiększeniu liczby 
łóżek, oddział nie przynosi strat dla szpitala, a nawet w pierw-
szych pięciu miesiącach bieżącego roku wypracował niewielki 
zysk. Przed remontem, przez kilka lat wynik finansowy był ujem-
ny i jednym z głównych argumentów w rozmowach z dyrekcją, 
a dyrekcji z władzami powiatu, który w dużej części finansował 
remont, było to, że psychiatria przestanie przynosić straty finan-
sowe, jeśli liczba łóżek zostanie zwiększona.

Główną metodą leczenia jest farmakoterapia, dysponujemy 
wszystkimi dostępnymi w Polsce lekami stosowanymi w psy-
chiatrii, nie mamy praktycznie ograniczeń ze strony dyrekcji, jeśli 
chodzi o ich stosowanie. Pacjenci uczestniczą w różnych formach 
terapii zajęciowej, zatrudnieni w oddziale psychologowie zapew-
niają im wsparcie psychologiczne z elementami psychoterapii 
behawioralno-poznawczej, w razie potrzeby przeprowadzają in-
terwencje kryzysowe, stosowane są także techniki relaksacyjne 
oraz psychoedukacja. 

W oddziale istnieje możliwość odbywania staży kierunko-
wych w ramach specjalizacji z psychiatrii (podstawowy szpitalny, 
poradniany oraz z zakresu psychiatrii konsultacyjnej). 

Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyj-
nych, który powstał w 2011 r, zatrudnia około 30 osób w tym 
trzech lekarzy, dwóch psychologów i terapeutę leczenia uzależ-
nień. Poza chorymi z alkoholowymi zespołami abstynencyjnymi, 
leczeni są także pacjenci z zespołami abstynencyjnymi w prze-
biegu uzależnienia od leków nasennych i uspokajających oraz  
z uzależnieniem mieszanym. Do oddziału przyjmowani są pa-
cjenci z całego województwa podkarpackiego, a często także  
z sąsiednich województw, oddziałów detoksykacyjnych w na-
szym regionie jest niewiele, a potrzeby są bardzo duże. 

Integralną częścią psychiatrii leżajskiej są poradnie – w Po-
radni Zdrowia Psychicznego oraz Poradni Terapii Uzależnień  
i Współuzależnienia. W ubiegłym roku udzieliliśmy prawie 8,5 tys. 
porad. 

Psychiatria w Leżajsku jest częścią SPZOZ, w skład którego 
wchodzi wielospecjalistyczny szpital powiatowy. Dzięki temu 
możemy zapewnić naszym pacjentom konsultacje różnych 
specjalistów – w trybie planowym możemy liczyć na kolegów 
zatrudnionych w oddziałach szpitalnych oraz w poradniach 
specjalistycznych. Z kolei psychiatrzy wykonują rocznie kilkaset 
konsultacji na oddziałach szpitalnych. Mamy także całodobowo 
możliwość wykonywania badań dodatkowych – laboratoryjnych, 
bakteriologicznych i obrazowych (w tym TK). Niestety, ustawa  

o ratownictwie medycznym, wg której karetki „systemowe” nie 
mogą przyjeżdżać do pomocy chorym w szpitalu, dotyka także 
nas. W strukturze naszego szpitala funkcjonują m. in. SOR czy 
OIOM, jednakże pawilon psychiatryczny jest oddalony o kilkaset 
metrów od głównego budynku szpitala, i choć SPZOZ posiada 
własny transport i zespół reanimacyjny, to niekiedy zdarzają się 
trudności z przewiezieniem pacjenta do odpowiedniego oddzia-
łu lub z dotarciem zespołu reanimacyjnego do naszego budynku. 

Pisząc o psychiatrii leżajskiej nie można pominąć takich 
instytucji jak Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psy-
chicznie chorych w Piskorowicach - Mołyniach, Warsztat Terapii 
Zajęciowej przy Caritas Archidiecezji Przemyskiej Oddział Leżajsk 
oraz trzy Środowiskowe Domy Samopomocy (w Laszczynach,  
w Sarzynie i w Jelnej). 

W przyszłości chcielibyśmy rozwijać psychiatrię środowi-
skową na terenie powiatu leżajskiego. Jeśli środki organizacyjne 
i kadrowe na to pozwolą, to może niedługo uda nam się zorgani-
zować zespół leczenia środowiskowego. Mamy nadzieję, że psy-
chiatria leżajska będzie nadal się rozwijać i świadczyć pomoc na 
coraz wyższym poziomie osobom, które jej potrzebują. ■
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Patrząc wstecz trudno skonstatować jednoznacznie źró-
dło sukcesu oddziału psychiatrii w Leżajsku, jeśli za sukces przy-
jąć renomę, przychylne opinie pacjentów i ich rodzin, lekarzy, 
społeczności lokalnej, a także przetrwanie w trudniejszych okre-
sach i rozwój mierzony przyrostem łóżek, zaplecza materialnego, 
kadry i jej wyszkolenia. 

Z perspektywy czasu najważniejszym czynnikiem jawią się 
ludzie, z jednej strony pracownicy oddziału, nieprzypadkowi, 
świadomi wyboru trudnej drogi zawodowej, ale też z drugiej - 
życzliwi decydenci na różnych szczeblach władzy. 

Początkowo w mieście Leżajsk nie było budynku szpitala, 
znajdował się on w oddalonej o 11 km na północ miejscowości 
Nowa Sarzyna, szpital powstał tam z powodu bliskości dużych 
zakładów chemicznych jeszcze z okresu COP. Szybki wzrost de-
mografii powiatu po II wojnie światowej związany z industriali-
zacją i migracją ze wsi, wymuszał na władzach poprawę warun-
ków lokalowych instytucji służby zdrowia. Pierwszym lekarzem 
psychiatrą pracującym w Leżajsku w Poradni Zdrowia Psychicz-
nego był Stanisław Zdybel, który posiadał też specjalizację z in-
terny. Poradnia mieściła się przy Placu Mariackim. W latach 70. 
ubiegłego wieku rozpoczęto budowę nowego budynku szpi-
tala zlokalizowanego w Leżajsku przy ulicy Leśnej, który został 
oddany do użytkowania w grudniu 1981 roku. W kompleksie 
szpitalnym znajdował się dwupiętrowy budynek, pierwotnie za-
projektowany na pawilon zakaźny. Został w tym celu odpowied-
nio wyposażony w małe sale ze śluzami i węzłami sanitarnymi. 
Oddziału Zakaźnego nie powołano, za to utworzono oddział 
psychiatryczny zlokalizowany na parterze i pierwszym piętrze, 
natomiast drugie piętro zajął oddział neurologiczny. Pierwszych 
pacjentów zaczęto przyjmować w lutym 1983 roku. Oddział li-
czył 33 łóżka, pierwszym ordynatorem został Stanisław Zdybel, 
którego osobiste zaangażowanie i wkład w powstanie oddziału 
były nie do przecenienia. Pierwszą pielęgniarką oddziałową zo-
stała Krystyna Monicz. Od początku działalność oddziału oparta 
była na przodujących wówczas w psychiatrii stacjonarnej tren-
dach, takich jak społeczność terapeutyczna, terapia zajęciowa, 
diagnostyka i interwencje psychologiczne, destygmatyzacja oraz 
,,otwarte drzwi”. Część oddziału mieszcząca się na parterze miała 

miejsca

Leżajsk 
Wczoraj  
Wojciech Kwieciński
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charakter otwarty, nazywana była przez długi okres oddziałem 
lub pododdziałem nerwic i przeznaczona była dla pacjentów, 
których stan na to pozwalał. W tym samym budynku zaczęła 
działać Poradnia Zdrowia Psychicznego oraz Poradnia Odwyko-
wa. Zatrudniono psychologa mgr Jacka Kasprzyka, do którego 
dołączyła w 1984 roku mg Alina Potapczuk, przybyła do pracy 
ze Szpitala Psychiatrycznego w Żurawicy. Terapię zajęciową pro-
wadziła mgr Jolanta Klepacka, a niedługo dołączyła do niej Gra-
żyna Malinowska. Krótko pracowała w oddziale dr Lidia Słyszyń-
ska. W 1984 roku do pracy została przyjęta dr Anna Czarnecka. 
W tym samym roku dr Stanisław Zdybel poważnie zachorował  
i w niedługim czasie zmarł. 

Po jego śmierci oddziałem kierowali dr med Kazimierz 
Malik, a nastepnie dr Stanisław Rzeczycki. Zmieniła się pie-
lęgniarka oddziałowa, została nią mgr Bożenia Madejska.  
Dr Anna Czarnecka specjalizowała się, a po uzyskaniu I stop-
nia specjalizacji, zaczęła pełnić obowiązki ordynatora. W 1987 
roku do kadry lekarskiej dołączył dr Wojciech Kwieciński szyb-
ko rozpoczynając specjalizowanie się. Nad pracą oddziału 
czuwał, zawsze życzliwy, ówczesny specjalista wojewódzki  
dr Kazimierz Malik, a merytorycznie wspomagał stałymi konsul-
tacjami specjalista psychiatra Stanisław Rzeczycki, dojeżdżając 
dwa razy w tygodniu z Rzeszowa. W tamtym okresie nawiązały 
się i zacieśniły bliskie kontakty z Kliniką Psychiatrii w Krakowie, 
lekarze pozostawali w orbicie krakowskiej szkoły psychiatrii. 
W miarę czasu i możliwości uczestniczyli w zebraniach na-
ukowych i odbywali staże kliniczne w Krakowie, korzystając  
z przychylności kierownika krakowskiej kliniki profesora Adama 
Szymusika, który był kilkakrotnie gościem w Leżajsku. Pracow-
nicy krakowskiej kliniki organizowali trzydniowe autobusowe 
wyjazdy pacjentów do oddziału w Leżajsku, na co dysponowali 
odpowiednimi środkami, a co z dzisiejszej perspektywy wyda-
je się pozytywnie zaskakujące, były to przecież realia końca 
lat 80. i początku 90. ubiegłego wieku. Stałym programem 
tych wyjazdów było poznawanie okolicy, zabytków, ogniska 
dla pacjentów. W nieodległym mieście wojewódzkim Rzeszo-
wie, Krakowska Akademia Medyczna prowadziła zamiejscowe 
kształcenie studentów czwartego, piątego i szóstego roku me-
dycyny, organizując przez dwa kolejne lata zajęcia praktyczne 
z psychiatrii w oddziale w Leżajsku. Dr Anna Czarnecka uzy-
skała II stopień specjalizacji i kierowała oddziałem nieprzerwa-
nie do przejścia na wcześniejszą emeryturę w 2011 roku. Na 
początku lat 90. do zespołu lekarskiego dołączyła dr Katarzyna 
Kuzak, uzyskując kolejno I i II stopień specjalizacji, następnie 
rozpoczęła szkolenie w psychoterapii. Krótko w oddziale pra-
cował dr Cezary Kopacz. W 1996 roku do zespołu dołączył dr 
Krzysztof Klocek, a na początku XXI wieku dr Agnieszka Gałdyś 
i dr Iga Lentowicz. W latach 2005-2008 pracował w Leżajsku  
dr Mariusz Worek, psychiatra i internista, zmarły przedwcze-
śnie. 

Oddział przechodził kolejne zmiany. W 2003 roku neuro-
logię przeniesiono, przez co powiększono oddział o drugie 
piętro, a liczba łóżek zwiększyła się w tym czasie do ponad 
sześćdziesięciu. Prowadzono częściowe remonty, które tylko 
czasowo poprawiały warunki leczenia pacjentów i pracy per-
sonelu. Niektórzy koledzy odchodzili w inne miejsca pracy  
i zamieszkania. Po reformie administracyjnej zmieniającej gra-

Miejsca
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nice województw, na stanowisku specjalisty wojewódzkiego, 
dr Kazimierza Malika zmieniła prof. Anna Grzywa z Lublina. 
Wizytowała oddział krótko po objęciu stanowiska. Zmieniło się 
miejsce odbywania staży specjalizacyjnych na Klinikę Lubelską, 
a prof. Anna Grzywa zachęcała do podejmowania aktywności  
i działalności naukowej. Lekarze uczestniczyli w kolejnych zjaz-
dach i konferencjach, starając się rozszerzać perspektywy teo-
retyczne, a także na bieżąco modyfikować aspekty praktyczne, 
zgodnie z postępem wiedzy. Zawsze owocowało to dużym 
zainteresowaniem pacjentów w wyborze miejsca leczenia. Od-
dział szeroko przekraczał w tym zakresie granice powiatu, cie-
sząc się w województwie rzeszowskim i lubelskim niesłabnącą 
popularnością. Pierwotna funkcja oddziału psychiatrycznego 
przy szpitalu rejonowym uległa daleko idącemu rozszerzeniu. 
Począwszy od roku 2011 wydzielono z oddziału na drugim pię-
trze samodzielny Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów 
Abstynencyjnych tworząc dodatkową ofertę terapeutyczną  

i odciążając oddział psychiatrii od przyjęć pacjentów uzależnio-
nych od alkoholu i leków uspokajających. Dyrektor szpitala po-
wierzył kierowanie oddziałem dr Wojciechowi Kwiecińskiemu, 
pracuje tam też dr Piotr Ciciński, psychiatra i neurolog. Od 2011 
ordynatorem oddziału psychiatrycznego jest dr Piotr Machała. 
W 2012 roku rozpoczęto kompleksowy remont całego budynku 
przeprowadzany w trzech etapach, obecnie dobiega on końca. 
Stało się to możliwe dzięki zaangażowaniu obecnego dyrektora 
szpitala Mariana Furmanka oraz zarządowi powiatu leżajskiego, 
który wyasygnował na ten cel część środków finansowych. ■

Zdjęcia: Wojciech Kwieciński
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Urodzona w Glensadale w stanie 
Ohio, Mary Dinsomere Salter Ainsworth 
(1913-1999) była badaczką, która nadała 
tezom Johna Bowlby’ego wymiar kon-
ceptów empirycznych, tworząc podstawy 
nauki o przywiązaniu. Mary D. Ainsworth 
dorastała i studiowała w Toronto. Jako 
dziecko miała silną relację z ojcem - cie-
płym człowiekiem, który układał dzieci 
do snu i śpiewał im kołysanki. Matka Mary 
Ainsworth opisywana jest jako raczej wy-
cofana i chłodna. 

Mary od dziecka wykazywała duże 
zdolności. Nauczyła się czytać w wieku lat 
3, a w wieku 16 lat podjęła studia psycho-
logiczne na uniwersytecie w Toronto. Istot-
ny wpływ wywarł na nią William Emet Blatz 
(1885-1964) dyrektor Institute of Child Stu-
dy, który zajmował się badaniem rozwoju 
dziecka. Podkreślał on znaczenie zależno-
ści małego dziecka od matki, które buduje 
podstawy poczucia bezpieczeństwa, doj-
rzałości i niezależności w życiu dorosłym. 
W 1940 r. Mary Ainsworth uzyskała tytuł 
doktorski. 

W czasie II Wojny Światowej służyła w 
Kanadyjskim Korpusie Kobiecym zajmując 
się badaniami psychologicznymi i doradz-
twem. Po wojnie podjęła pracę na Uniwer-
sytecie w Toronto jako adiunkt, prowadząc 
badania nad ufnością (security) osób doro-
słych. W 1950 r. zawarła związek małżeński 
i wkrótce wyjechała do Londynu. Poszu-
kując pracy odpowiedziała na ogłoszenie 
zamieszczone w Timesie, w którym po-
szukiwano asystentki do pracy badawczej 
nad wpływem separacji na rozwój dziecka. 
W ten sposób dołączyła do zespołu Johna 

Bowlby’ego, co zdeterminowało całą jej 
dalszą karierę naukową.

W ramach badań nad separacją Ain-
sworth rozpoczęła współpracę z Jame-
sem Robertsonem (1911-1988), który był 
pracownikiem społecznym i psychoanali-
tykiem związanym ze szkołą Anny Freud. 
Robertson wraz z Bowlbym nakręcili film 
o wpływie hospitalizacji na rozwój oraz 
opisali fazy reakcji dziecka na przedłuża-
jącą się separację. W początkach lat 50-
tych, o ile w ogóle pozwalano matkom 
odwiedzać hospitalizowane dzieci, wizyty 
w szpitalu trwały nie dłużej 1 do 2 godzin. 
Było to źródłem poważnych problemów 
emocjonalnych dzieci, co znajdowało od-
zwierciedlenie w powszechnych opiniach, 
że „dziecko po hospitalizacji zmienia się”. 
Prace Robertsona spotkały się począt-
kowo z dezaprobatą a nawet wrogością 
środowiska, tak medycznego jak i psycho-
analitycznego, z czasem zyskując jednak 
ogromne uznanie i prowadząc do prze-
kształcenia opieki szpitalnej. Ainsworth 
uczestniczyła w pracach Robertsona  
i przyswoiła od niego metodę obserwacji 
wraz ze szczegółowym zbieraniem, opisy-
waniem i analizą danych.

Po czteroletnim pobycie w Londy-
nie Ainsworth wraz mężem wyjechała do 
Ugandy, gdzie otrzymała grant na prowa-
dzenie badań naukowych. Początkowo 
miała badać odstawienie niemowląt od 
piersi w rytuale tzw. „zapominania piersi” 
praktykowanego w tamtejszych tradycyj-
nych społecznościach. Ostatecznie zdecy-
dowała się jednak na badanie rozwoju we 
wczesnym dzieciństwie. Swoje prace pro-

wadziła w latach 1954-1955. Objęły one 28 
dzieci w wieku od 0 do 15 miesiąca życia 
oraz 26 matek mieszkających w 6 wsiach 
położonych wokół Kampali. Ainsworth 
próbowała zidentyfikować wzorce rozwo-
ju posługując się metodą naturalistycznej 
obserwacji (zaczerpniętej od Robertsona), 
szczegółowym wywiadem prowadzonym 
z matkami oraz użyciem skal oceny roz-
woju. Dla potrzeb badania opanowała na 
podstawowym poziomie lokalny język.  
W ciągu dwóch lat odwiedzała dzieci i mat-
ki w ich domach i prowadziła trwającą ok. 
2 godzin obserwację ich interakcji. Średnio 
z każdą z rodzin spotykała się 23 razy (od 
7 do 51 spotkań). Powstały bardzo szcze-
gółowe raporty opisujące zachowania 
dziecka, matki i ich interakcje. Ainsworth 
identyfikowała różne postaci zachowań 
dzieci takich jak: płacz, krzyk, uśmiech, wo-
kalizacja, podążanie za matką, przywitanie 
z matką, klaskanie w dłonie, unoszenia ra-
mion, ekscytacja, gaworzenie, wspinanie 
się na matkę, ukrywanie twarzy w kola-
nach matki, poruszanie się, obejmowanie, 
przytulanie, całowanie, reakcja na oddala-
nie się matki, badanie rzeczywistości poza 
matką, ucieczka do matki i przywieranie. 

W tym czasie badaczka stawała się 
coraz bardziej świadoma znaczenia po-
czucia bezpieczeństwa (ufności) jakie 
zdobywa dziecko w relacji z matką dla 
dalszego kształtowania jego niezależności, 
zdolności eksplorowania świata i rozwoju 
dojrzałych kompetencji życiowych. Śledzi-
ła też kolejne prace Bowlby’ego zmierzają-
ce w kierunku powiązania psychoanalizy 
z etologią, stopniowo przyjmując jego 

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

teoria
Wprowadzenie do teorii 
przywiązania (część 2)
Mary Ainsworth.  

Badanie i opis wzorów przywiązania 
cezary Żechowski



25PSYCHIATRA/PISMO dla praktyków/wrzesień 2014

teoria

punkt widzenia. W późniejszym czasie 
wielokrotnie podkreślała wartość czasu 
spędzonego w Kampali, w tym znaczenie 
badań obserwacyjnych prowadzonych  
w innych kulturach niż własna, co zwiększa 
dystans i obiektywizm badacza.

Materiał zebrany w Ugandzie przy-
wiozła ze sobą do Baltimore, gdzie osia-
dła w 1955 roku, i gdzie podjęła pracę na 
Uniwersytecie Johna Hopkinsa. W 1958 r. 
Ainsworth objęła funkcję profesora psy-
chologii rozwojowej i odnowiła kontakt  
z Bowlbym, który odwiedził ją w 1960 r.  
W tym czasie zaznajomiła go ze swoimi ba-
daniami z Ugandy, a w 1961r. zaprezento-
wała je w ramach Tavistock Mother-Infant 
Interaction Study Group w Londynie. Jed-
nym z wniosków, które wysnuła z licznych 
dyskusji jak i z własnych przemyśleń, była 
potrzeba powtórzenia badań z Ugandy we 
współczesnym społeczeństwie zachod-
nim. Po otrzymaniu grantu Ainsworth 
rozpoczęła w 1963 r. trwające 3 lata bada-
nia określane jako Baltimore Study. Obej-
mowały one 26 rodzin, które odwiedzane 
były przez obserwatorów od okresu przed 
urodzeniem dziecka do końca 1 roku życia. 
Wizyty odbywały się raz w miesiącu i trwa-
ły 4 godziny. W obserwacjach zwracano 
uwagę na takie elementy interakcji jak kar-
mienie, kontakt cielesny, zabawę twarzą  
w twarz. Stosowano również testy psy-
chologiczne do oceny rozwoju i interakcji 
dziecka z matką. 

W 1967 roku ukazała się klasyczna 
już dziś książka M. Ainsworth pt. „Infan-
cy In Uganda”, która w oparciu o szeroki 
materiał empiryczny opisywała wzorce 
interakcji niemowląt z matkami. W pracy 
tej Ainsworth użyła terminu bezpieczna 
baza (secure base) do opisu relacji małe-
go dziecka i matki, w którym bezpieczne 
przywiązanie wspiera dziecko w eksplo-
rowaniu otaczającego świata. Bezpieczną 
bazą jest tutaj matka, od której dziecko 
oddala się zaciekawione światem i do któ-
rej powraca w sytuacji wyczerpania, lęku, 
nadmiernej ekscytacji. Bezpieczna baza 
wzmacnia zatem kompetencje dziecka, 
jego rozwój i zainteresowanie rzeczywi-
stością. W przypadku jej braku dziecko 
przywiera do matki i nie chce jej opuścić,  
a rzeczywistość przeżywa jako niedostęp-
ną i wrogą.

Prawdziwy przełom w badaniach nad 
przywiązaniem dokonał się jednak wraz  
z publikacją kolejnych prac Ainsworth 
opartych na badaniach z Baltimore, poczy-
nając od artykułu „Attachment and explo-

ratory behaviour in one-year olds in stran-
ge situation” napisanego z wraz B. Wittig 
(1969), aż do książki „Patterns of Attach-
ment: A psychological study of the strange 
situation” (1978) napisanej z M.C. Blehar, E. 
Waters i S. Wall. W pracach tych Ainsworth 
przedstawiła metodę oceny przywiązania 
w oparciu o procedurę badawczą Stran-
ge Situation (Sytuacja Obca), która z cza-
sem stała się podstawową metodą oceny 
przywiązania u niemowląt. Procedura ta 
polega na obserwacji wzorców zachowa-
nia niemowlęcia w czasie dwukrotnej se-
paracji od matki. Całość badania trwa ok. 
20 min. i odbywa się w pokoju zabaw dla 
dzieci. Dziecko i matka przebywają obok 
siebie, dziecko przeważnie bawi się za-
bawkami na podłodze. W pokoju znajduje 
się jeszcze osoba nieznajoma dla dziec-
ka, przeważnie psycholog lub terapeuta. 
W trakcie badania matka dwukrotnie na 
krótko opuszcza pomieszczenie, pozo-
stawiając dziecko z osobą nieznajomą  
(I separacja) lub samo (II separacja). Inte-
rakcja jest obserwowana przez zespół ba-
daczy poprzez lustro weneckie lub kame-
rę. Kluczowe dla oceny przywiązania jest 
zachowanie dziecka w momencie powro-
tu matki, co określane jest jako epizod po-
nownego spotkania (reunion episode).  
Z obserwacji Ainsworth i jej współpracow-
ników wynikało, że zdecydowana więk-
szość dzieci podchodzi do matki, która 
bierze je na ręce i przytula. Po chwili dzieci 
na ogół szybko uspokajają się i powracają 
do przerwanej zabawy. Ten wzorzec przy-
wiązania, polegający na szybkim przywró-
ceniu równowagi i przejściu do przerwa-
nego procesu zabawy, określany jest jako 
bezpieczny lub ufny (secure). Część dzieci 
reaguje jednak odmiennie. Gdy matka 
wraca, dziecko nie poszukuje jej bliskości, 
ale odsuwa się od niej, unika jej wzroku, 
sprawia wrażenie, iż nie zauważa matki, nie 
angażuje się też  w zabawę - ten wzorzec 
przywiązania nazwany został unikającym 
(avoidant). Kolejna grupa dzieci reaguje 
nadmiernymi emocjami, powrót matki po-
woduje nasilenie płaczu i krzyku, protest, 
a czasem agresję fizyczną - ten wzorzec 
przywiązania określony został jako ambi-
walentny (ambivalent). W późniejszych 
latach uczennice M. Ainworth M. Main  
i J. Salomon (1986) opisały zdezorganizo-
wany (disorganized) wzorzec przywią-
zania polegający na chaotycznych, nie-
spójnych reakcjach dziecka, które trudno 
byłoby przypisać opisanym wyżej wzor-
com. Przywiązanie unikające, ambiwa-

lentne i zdezorganizowane określane są 
dziś jako wzorce nieufne lub pozbawione 
bezpieczeństwa (insecure) w przeciwień-
stwie do przywiązania ufnego (secure).

Z badań Ainsworth wynikało, że 
wzorce przywiązania mają wyraźny zwią-
zek z zachowaniem matek w interakcjach 
z dziećmi. Matki dzieci z bezpiecznym 
wzorcem przywiązania cechowały się dużą 
wrażliwością w relacji z niemowlętami, 
matki dzieci unikających częściej reago-
wały odrzuceniem i z trudem tolerowały 
bliskość cielesną, natomiast matki dzieci 
ambiwalentnych charakteryzowała znacz-
na niespójność i nieprzewidywalność 
zachowań. W tym kontekście Ainsworth 
wprowadziła pojecie wrażliwej respon-
sywności (sensitive responsiveness) jako 
prekursora bezpiecznego przywiązania. 
Stworzyła też narzędzie oceny Ainswor-
th’s Maternal Sensitivity Scale (AMSS) 
badające wrażliwość i niewrażliwość na 
sygnały wysyłane przez dziecko, koope-
rację bądź interferencję z jego zachowa-
niem, akceptację lub odrzucenie potrzeb 
niemowlęcia oraz dostępność rodzica lub 
ignorowanie dziecka. Prace prowadzone 
przez kolejne pokolenia badaczy pokazały 
wysoką stabilność wzorców przywiązania 
w dzieciństwie oraz relatywną stabilność 
(zależną od traumatycznych bądź korek-
tywnych doświadczeń) w ciągu całego 
życia człowieka. Pojęcia przywiązania 
ufnego, ambiwalentnego, unikającego  
i zdezorganizowanego stały się podstawo-
wymi terminami nowej, integracyjnej teo-
rii rozwoju człowieka.

Mary Ainsworth była też utalento-
wanym wykładowcą i promotorem prac 
naukowych swoich studentów. Od 1975 r. 
pracowała w University of Virginia. Do jej 
uczniów należą wybitni badacze tacy jak 
Mary Blehar, Inge Bretherton, Jude Cassi-
dy, Patricia Crittenden, Rogers Kobak Alicia 
Liberman, Robert Marvin, Mary Main, Sally 
Wall, Ulrike Waltner czy Evertt Waters, któ-
rzy wspominają ją jako osobę niezwykle 
inspirującą i wspierającą samodzielność  
w myśleniu oraz poznawaniu życia psy-
chicznego człowieka. ■

W pracy korzystałem głównie z publikacji:
1. Inge Bretherton  - Mary Ainsworth: Insightful 
Observer and Courageous Theoretician,  w G.A. 
Kimble and M. Wertheimer (Eds.), Portraits of Pioneers 
in psychology (vo.5). American Psychological Associa-
tion; 1 edition (June 2003). pp. 299-332.
2. Mary D.Salter Ainsworth, J. Bowlby - An Ethological 
Approach to Personality Development, American 
Psychologist. Vol. 46 (4) April 1991, pp. 333-341.
Pozostałe piśmiennictwo dostępne u autora.
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Choroba Alzheimera to postępujący proces neurozwy-
rodnieniowy, u którego podłoża leży odkładanie się nieprawidło-
wych złogów białkowych w tkance mózgowej oraz zanik neuro-
nów skutkujący zaburzeniami układów neuroprzekaźnikowych 
zaangażowanych w procesy uczenia się i pamięci. Wykładnikami 
klinicznymi tego procesu jest zespół otępienny - stopniowe po-
garszanie się funkcji poznawczych, zaburzenia zachowania oraz 
narastające trudności w radzeniu sobie z codziennymi czynno-
ściami. W głębokim stadium choroby osoby chore bezwzględnie 
wymagają opieki osób trzecich – członków rodziny lub opieku-
nów, co stanowi olbrzymi balast finansowy dla systemu zdrowot-
nego.

Choroba Alzheimera, obok zmian w tkance mózgowej  
o charakterze naczyniopochodnym, jest najczęstszą przyczyną 
otępienia. Liczbę chorych na chorobę Alzheimera w Polsce sza-
cuje się na około 350-400 tysięcy. Częstość występowania choro-
by wzrasta wraz wiekiem. W związku z prognozami demograficz-
nymi przewidującymi starzenie się populacji można przewidzieć, 
że będzie również sukcesywnie rosła liczba chorych. 

Pomimo istotnego postępu wiedzy w zakresie patofizjolo-
gii choroby Alzheimera nie udało się opracować leku o działaniu 
przyczynowym, który hamowałby rozwój choroby. Dostępne 
leczenie farmakologiczne ma charakter objawowy i polega na 
kompensacji nasilających się w trakcie choroby zaburzeń neu-
roprzekaźnikowych. Strategie farmakoterapii o udowodnionej 
efektywności terapeutycznej uwzględniają inhibitory acetylo-
cholinesterazy (IAche) oraz memantynę – antagonistę jonowe-
go receptora dla glutaminianu NMDA. Stosowanie tych leków 
wiąże się z istotną klinicznie stabilizacją lub poprawą funkcji 
poznawczych, korzystnym wpływem na zaburzenia zachowa-
nia oraz wydłużeniem czasu zachowania autonomii w zakresie 
wykonywania codziennych czynności. Co więcej, liczne badania 
kliniczne wskazują, że terapia skojarzona wydaje się być bardziej 
efektywna w zakresie poprawy wymienionych parametrów niż 
monoterapia.

Inhibitory acetylocholinesterazy
W chorobie Alzheimera, w wyniku zwyrodnienia i zaniku 

neuronów produkujących acetylocholinę, występuje niedobór 
tego neuroprzekaźnika. Mechanizm działania IAche polega na 
wzmacnianiu transmisji cholinergicznej w odpowiednich ob-
szarach mózgu poprzez zahamowanie enzymów rozkładających 
acetylocholinę w szczelinie synaptycznej. W Polsce z leków z tej 
grupy stosuje się donepezil i rywastygminę. Są one zarejestro-
wane do leczenia choroby Alzheimera począwszy od wczesnego 
jej stadium. Substancje te różnią się między sobą selektywnością 
hamowania cholinesteraz oraz siłą powinowactwa wobec recep-
torów nikotynowych, jednak wydaje się, że te niuanse farmako-
dynamiczne nie wpływają istotnie na skuteczność terapeutyczną 
[1]. W kilku badaniach randomizowanych wykazano wyższość 
tych leków nad placebo, jednakże efekt ten wydaje się być nie-
wielki – około 10 % poprawy w testach poznawczych i ograniczo-
ny w odniesieniu do jakości życia chorych oraz ich opiekunów [2]

Memantyna
Jedna z koncepcji patofizjologicznych choroby Alzheimera 

przypisuje istotne znaczenie nadmiernej aktywności układu glu-
taminianergicznego w powstawaniu zmian neurodegeneracyj-
nych. Gromadzenie się w mózgu osoby chorej nieprawidłowych 
złogów białkowych zaburza rozkład i usuwanie glutaminianu, 
którego nadmiar powoduje nasiloną aktywację receptorów 
AMPA i NMDA prowadzącą do śmierci neuronów (zjawisko eks-
cytotoksyczności). W 1983 roku do leczenia choroby Alzheimera 
została wprowadzona memantyna, substancja będąca zależnym 
od napięcia, niekompetytywnym antagonistą receptora NMDA. 
Lek ten charakteryzuje średnia siła powinowactwa oraz szybka 
kinetyka łączenia się i dysocjacji od receptora, co wpływa stabi-
lizująco na jego działanie bez blokowania jego fizjologicznych 
funkcji [3]. 

Memantyna jest aktualnie zarejestrowana do leczenia 
umiarkowanego i znacznego otępienia w chorobie Alzheime-
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ra. Korzyści ze stosowania memantyny zostały potwierdzone w 
licznych badaniach klinicznych. Wpływa ona korzystnie nie tylko 
na funkcje poznawcze i zaburzenia zachowania w przebiegu pro-
cesu otępiennego, ale także pozwala na dłuższe zachowanie sa-
modzielności w codziennych czynnościach [4,5]. Memantyna jest 
dodatkowo słabym antagonistą receptora dla serotoniny 5-HT3, 
co wskazuje na jej potencjalne działanie przeciwdepresyjne [6]. 
Memantyna wpływa szczególnie korzystnie na objawy psychia-
trycznie, takie jak pobudzenie, dezorganizacja zachowania czy 
agresja, co zmniejsza zapotrzebowanie na dodatkowe leki prze-
ciwpsychotyczne [7].

Terapia skojarzona – podstawy biologiczne  
i dane kliniczne

Terapia skojarzona z zastosowaniem memantyny i IAche 
stanowi aktualnie jeden z najszerzej przebadanych schematów 
lekowych w terapii choroby Alzheimera. Wydaje się, że obserwo-
wany efekt synergistyczny w zakresie skuteczności może wyni-
kać z komplementarnego wpływu obu leków na procesy bezpo-
średnio związane z charakterystycznymi dla choroby Alzheimera 
zmianami neurodegeneracyjnymi: amyloidogenezę oraz nad-
mierną fosforylację białka tau [1,8]. Wiadomo również, że układ 
cholinergiczny i glutaminianergiczny są ze sobą ściśle powiązane 
- acetylocholina może działać hamująco na aktywność elektrycz-
ną receptorów NMDA [9]. 

Liczne randomizowane badania kliniczne z użyciem place-
bo i podwójnie ślepą próbą oraz badania otwarte potwierdzają 
skuteczność krótkoterminową oraz wskazują na długotermino-
we korzyści z dołączenia memantyny do stosowanego wcześniej 
IAche [10]. Dołączenie memantyny do donepezilu wpływało 
korzystnie na wyniki testów mierzących funkcje poznawcze, 
nasilenie objawów psychiatrycznych takich, jak pobudzenie, 
drażliwość czy chwiejność emocjonalna oraz wydłużało czas 
zachowania niezależności w zakresie codziennych czynności w 
porównaniu do grupy, która otrzymywała placebo [11]. Terapia 

skojarzona okazała się również korzystna pod względem ekono-
micznym, gdyż ograniczała całkowite koszty opieki zdrowotnej. 
U pacjentów, u których nie obserwowano odpowiedzi na done-
pezil lub galantaminę, wprowadzenie rywastygminy i dołączenie 
do niej memantyny pozwoliło uzyskać lepszy efekt terapeutycz-
ny niż stosowanie tego leku w monoterapii [12]. Również wyniki 
długoterminowych badań otwartych wskazują, że u osób, które 
otrzymywały terapię skojarzoną tempo progresji choroby było 
wolniejsze, a ryzyko umieszczenia chorego w placówce opie-
kuńczej było istotnie odroczone w porównaniu do osób niele-
czonych lub stosujących monoterapię IAche [13,14]. Opisane ko-
rzyści terapeutyczne są najbardziej widoczne w umiarkowanym 
i głębokim stadium choroby Alzheimera, brakuje natomiast jed-
noznacznych danych wskazujących na kliniczne korzyści ze sto-
sowania leczenia skojarzonego we wczesnej fazie choroby [15]. 

Terapia skojarzona – bezpieczeństwo  
i uwagi praktyczne

Współcześnie nie ma możliwości rozpoznania przed roz-
poczęciem leczenia grupy chorych, u których uzyska się istotne 
korzyści ze stosowania IAche. Rywastygmina jest w Polsce zare-
jestrowana również do leczenia otępienia w przebiegu choroby 
Parkinsona. Stosowanie IAche wiąże się z ryzykiem wystąpienia 
objawów ubocznych będących manifestacją wzmożonej ośrod-
kowej i obwodowej aktywności cholinergicznej. Pojawiają się 
one zwłaszcza przy wysokich dawkach leku, należą do nich: 
bezsenność, stany pobudzenia, nudności i wymioty, jadłowstręt, 
biegunki, bradykardia, osłabienie, drżenie mięśni, zawroty i bóle 
głowy. Szczególną ostrożność przy wprowadzaniu leku należy 
zachować u osób z zaburzeniami przewodnictwa mięśnia serco-
wego, bradykardią, astmą oskrzelową i chorobą wrzodową.

Donepezil jest stosowany w formie doustnej, podaje się 
go wieczorem. Lek ten ma długi okres półtrwania - około 70-80 
godzin, wiąże się prawie całkowicie z białkami surowicy i jest 
metabolizowany przez układ cytochromu P450. Czas działania 

Donepezil + Memantyna
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Terapia skojarzona memantyną (20mg/dz) i donepezilem (10 mg/dz) wykazuje wyższą 
skuteczność w zapobieganiu istotnemu pogorszeniu klinicznemu w chorobie Alzheimera
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receptory

rywastygminy jest krótszy, ale jest zależny od postaci leku. Lek 
ten w umiarkowanym stopniu wiąże się z białkami osocza (około 
40%), a cytochrom P450 odgrywa znikomą rolę w jego metaboli-
zmie. Oprócz formy doustnej, rywastygmina dostępna jest także 
w postaci systemu transdermalnego. System ten, oprócz tego, 
że zapewnia równomiernie rozłożoną w czasie podaż leku, cha-
rakteryzuje się istotnie mniejszym ryzykiem wystąpienia działań 
niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego takich, jak 
wymioty i biegunka [16]. 

Memantyna jest lekiem o relatywnie wysokim profilu bez-
pieczeństwa, stosowanym standardowo w dawce 20 mg/d. Naj-
częściej występujące działania niepożądane memantyny to sen-
ność, bóle i zawroty głowy, zmęczenie i zaparcia. Do rzadszych 
należą: halucynacje, lęki i bezsenność. Memantyna nie jest me-
tabolizowana przez wątrobowy układ enzymatyczny cytochro-
mu P450, co znacznie zmniejsza ryzyko interakcji farmakokine-
tycznych przy przyjmowaniu innych leków, w tym również przy 
łączeniu jej z IAche. Jest prawie w 100% wydalana przez nerki, 
dlatego szczególną ostrożność należy zachować w przypadku 
chorób przebiegających z obniżoną filtracją kłębuszkową, wtedy 
zalecane jest zmniejszenie dawki o połowę. 

Dodanie memantyny do IAche nie powoduje istotnych 
zmian w biodostępności łączonych leków, a profil działań niepo-
żądanych terapii skojarzonej i monoterapii jest porównywalny. 
Leczenie skojarzone jest strategią bezpieczną, co więcej, może 
przynosić korzystne efekty w zakresie tolerancji poszczególnych 
leków. Dołączenie memantyny do IAche zmniejsza istotnie czę-
stość charakterystycznych dla IAche działań niepożądanych ze 
strony układu pokarmowego: biegunek, nudności i nietrzymania 
kału, jednakże nieco częściej obserwuje się stany dezorientacji i 
nasilenie bólów głowy [11,12,17]. Warto pamiętać, że ilość dzia-
łań niepożądanych leków w istotny sposób wpływa na współpra-
cę w zakresie farmakoterapii, ma to znaczenie zwłaszcza u osób 
z chorobą Alzheimera.

Podsumowanie
Choroba Alzheimera jest chorobą postępującą i jak dotych-

czas nie opracowano leczenia o charakterze przyczynowym, mo-
dyfikującym przebieg choroby. Niemniej jednak, w z związku z 
prognozowanym wzrostem liczby zachorowań, istotne jest, aby 
dostępne farmakologiczne strategie terapeutyczne charaktery-
zowała możliwe najwyższa efektywność w łagodzeniu objawów 
choroby. Doświadczenie kliniczne poddane weryfikacji w krótko-
terminowych i długoterminowych badaniach wskazuje, że dołą-
czenie memantyny do IAche zwiększa skuteczność leczenia przy 
jednoczesnej dobrej tolerancji obu leków, zwłaszcza u chorych w 
umiarkowanym i głębokim stadium choroby Alzheimera. ■
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PRAKTYKA

Wśród osób z poważnymi zaburzeniami psychicznymi 
takimi jak schizofrenia czy CHAD stwierdza się częstsze występo-
wania nadwagi i otyłości, większe ryzyko chorób układu sercowo 
naczyniowego, zaburzeń endokrynologicznych i co za tym idzie 
aż dwukrotnie, a nawet trzykrotnie, większą umieralność w po-
równaniu z osobami z populacji ogólnej. 

Leki przeciwpsychotyczne (LPP) poprzez wpływ na układy 
serotoninowy, histaminowy i dopaminowy mogą zwiększać ape-
tyt, przyjmowanie pokarmów, powodować tycie i przyczyniać się 
do wzrostu ryzyka zaburzeń metabolicznych.

Trudno w to uwierzyć, ale jeszcze 20 lat temu, w trakcie 
badań klinicznych dotyczących LPP nie oceniano w sposób sys-
tematyczny zmian masy ciała czy BMI. Dopiero opublikowana  
w 1999 roku metaanaliza Allison i wsp. pokazała zmiany masy 
ciała w ciągu 10 tygodni leczenia LPP , zwróciła uwagę na skalę 
tego problemu i stała się pewnego rodzaju punktem zwrotnym.

Publikacja artykułu “Almost All Antipsychotics Result in We-
ight Gain: A Meta-Analysis” w kwietniowym numerze PLOS ONE 
(www.plosone.org) przynosi podsumowanie aktualnego stanu 
wiedzy.  

Maarten Bak i współpracownicy przeanalizowali dane z ba-
dań klinicznych LPP opublikowanych po 1999 roku, które doty-
czyły osób dorosłych i zawierały dane dotyczące zmian masy ciała  
i BMI. Autorzy nie zawężali swoich zainteresowań wyłącznie do 
schizofrenii i CHAD wychodząc z założenia, ze LPP są stosowane  
u chorych z różnymi zaburzeniami.Do metaanalizy włączono 
zatem także badania prowadzone wśród chorych z innymi roz-
poznaniami (jak depresja, zaburzenia lękowe, zaburzenia oso-
bowości typu borderline). Autorzy postawili sobie również za cel 
przeanalizowanie wpływu okresu przyjmowania LPP na zmiany 
masy ciała. 

W tym celu oceniali dane z czterech przedziałów czasowych 
– leczenie LPP do 6 tygodni, 6-16 tygodni, 16-38 tygodni oraz 
powyżej 38 tygodni. Dotychczas większość badań nie brała pod 
uwagę czasu trwania leczenia jako istotnego czynnika mogące-
go wpływać na wielkość przyrostu masy ciała. 

Do metaanalizy włączono 307 publikacji, 257 z nich zawie-
rało dane na temat zmiany masy ciała w kg (39 badań dotyczyło 
pacjentów, którzy nie byli wcześniej leczeni LPP). Dane dotyczą-
ce zmian BMI zawierało 91 badań. Odsetek chorych z klinicznie 
istotnym wzrostem masy ciała (o 7% w stosunku do wartości 
wyjściowej) raportowano w 126 badaniach, ale już odsetek pa-
cjentów z klinicznie istotnym (o 7%) spadkiem wagi tylko w 24 
badaniach. Jak widać cały czas raportowanie danych dotyczą-
cych zmian masy ciała w trakcie leczenia LPP jest niedoskonałe, 
i nie pozwala na pełną ocenę wpływu wywieranego przez leki.

Należy podkreślić, ze celem metaanalizy nie było porówny-
wanie leków między sobą, ale ocena wpływu wywieranego przez 
leki na zmianę masy ciała w porównaniu z wartością wyjściową.

Ocena wpływu leku na masę 
ciała wymaga oceny masy 
ciała (w kg) jak również podania 
zmian w BMI, zaraportowania 
odsetka chorych z klinicznie 
istotnym wzrostem lub spadkiem 
masy ciała (za istotną klinicznie 
uznaje się zmianę o 7% w sto-
sunku do wartości wyjściowej). 

Prawie wszystkie leki 
przeciwpsychotyczne 
powodują tycie
Omówienie artykułu: Bak M, Fransen A, Janssen J, van Os J, Drukker M (2014) 
Almost All Antipsychotics Result in Weight Gain: A Meta-Analysis. PLoS ONE 
9(4): e94112. doi:10. 1371/journal.pone.0094112
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Zmiana masy ciała (w kg) 
w zależności od długości stosowania 

i rodzaju leku
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Wykres 1 ilustruje zmiany masy ciała (w kg) w przypadku różnych 
LPP, przy uwzględnieniu różnych czasów ekspozycji na lek.

Praktyka
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W N I O S K I  d l a  p r a k t y k a
1     Stosując leki przeciwpsychotyczne u każdego pacjenta bez względu na rozpozna-

nie i czas stosowania leku powinniśmy monitorować masę ciała i BMI. 

2      Nawet krótki, trwający kilka tygodni, okres przyjmowania LPP jest związany z istot-
nym przyrostem masy ciała. Większość pacjentów będzie miała później problem 
ze zgubieniem tych kilogramów. Bardziej podatni na tycie są chorzy, którzy nie 
byli wcześniej leczeni LPP. 

3     Wpływ na masę ciała powinien być istotną cechą uwzględnianą przy wyborze leku 
przeciwpsychotycznego. 

4    Profilaktyka przyrostu masy ciała powinna być prowadzona od samego począt-
ku leczenia. Należy co najmniej uprzedzić pacjenta o ryzyku związanym z tyciem  
i podkreślić znaczenie odpowiedniej diety.

5      Największy przyrost masy ciała dotyczył chorych leczonych olanzapiną i klozapiną, 
jednakże leczenie lekami klasycznymi, w tym haloperidolem, także jest związane  
z przyrostem masy ciała. To istotne z uwagi na fakt, że haloperidol był do tej pory 
traktowany jako lek „neutralny” pod tym względem (zatem stwierdzenie, że „przy-
rost masy ciała w trakcie leczenia był podobny jak w przypadku haloperidolu” – 
wcale nie oznacza, że był to wpływ neutralny).

6     W przypadku olanzapiny i leków klasycznych przyrost masy ciała był istotnie więk-
szy gdy stosowano je dłużej (przez okres ponad 38 tygodni), w porównaniu z krót-
kim czasem stosowania (poniżej 6 tygodni). W przypadku większości pozostałych 
LPP nie stwierdzono istotnych różnic pomiędzy wielkością przyrostu masy ciała  
a długością stosowania tych leków (podobny przyrost masy ciała niezależenie od 
tego czy lek jest stosowany krótko czy długo). 

7    U większości pacjentów zmiana LPP może nie wiązać się ze zmniejszeniem masy 
ciała. Dlatego każdą decyzję o zmianie leczenia trzeba podejmować ostrożnie, 
uwzględniając nasilenie objawów psychopatologicznych i potencjalne inne dzia-
łania niepożądane LPP. Interwencje nieafarmakologiczne nakierowane na reduk-
cję masy ciała są skuteczne, także wśród osób z zaburzeniami psychicznymi. 

8     Spośród LPP jedynie amisulpryd, aripiprazol i ziprasidon okazały się lekami „neu-
tralnymi” pod względem wpływu na masę ciała. Trzeba podkreślić, że istotna re-
dukcja masy ciała (czyli spadek o 7%) po zmianie leczenia na amisulpryd, ariprazol 
czy ziprasidon może dotyczyć  od 5 do 15% chorych.

9    W przypadku części chorych nie udaje się przeprowadzić zmiany leczenia z LPP, 
który powoduje tycie, na aripiprazol czy ziprasidon w monoterapii, ze względu na 
pogorszenie stanu psychicznego. Warto  pamiętać, że spośród leków „neutralnych” 
pod względem wpływu na masę ciała amisulpryd charakteryzuje najwyższa siła 
działania przeciwpsychotycznego. ■

[TSZ]

Piśmiennictwo.
Allison DB, Mentore JL, Heo M, Chandler LP, Cappelleri JC, et al. (1999) Antipsychotic-induced weight gain: 
a comprehensive research synthesis. Am J Psychiatry 156: 1686–1696. 
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Jedną z najbardziej interesujących informacji, jakie pojawiły się 
w czasie Zjazdu Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego 
w Nowym Jorku w maju 2014 roku, była prezentacja wyników 
programu SIMPLE. Program był finansowany przez National In-
stitute of Mental Health w Stanach Zjednoczonych, a jego opra-
cowaniem kierował dr Cenk Tek, dyrektor Programu Psychoz  
w Connecticut Mental Health Center, Yale School of Medicine, 
New Haven. 
SIMPLE jest programem mającym na celu pomoc w osiągnięciu 
redukcji masy ciała przez osoby chorujące na schizofrenię i inne 
poważne zaburzenia psychiczne. 
Nazwa SIMPLE jest akronimem Simplified Intervention to Modify 
Physical activity, Lifestyle and Eating behavior. Program trwa 16 
tygodni i jest oparty o pracę w grupie i techniki poznawczo-be-
hawioralne. Jak wskazuje nazwa, stawia nacisk na prostotę i czę-
ste powtarzanie materiału. Program zawiera elementy edukacji 
poczynając od robienia zakupów (uczy chociażby w jaki sposób 
kalkulować kalorie, jak czytać etykiety), na zdrowym gotowaniu 
kończąc. 
Zaletą programu SIMPLE jest jego dostosowanie do „normalne-
go życia”. Na przykład uwzględnia się w nim fakt, że koszty „zdro-
wego żywienia” są często zbyt wysokie dla osób chorych na schi-
zofrenię, pokazuje więc strategie pozwalające na ich obniżanie. 
Program zawiera też możliwość wzmacniania motywacji poprzez 
częściowy zwrot kosztów zakupu „zdrowej żywności”. 
Skuteczność interwencji wykazano w badaniu klinicznym: co 
czwarty chory uczestniczący w programie SIMPLE schudł ponad 
5% wyjściowej wagi ciała (BMI>28) i utrzymał osiągniętą wagę 
przez 6 miesięcy. W grupie SIMPLE zmiana wagi wynosiła średnio 
2.14 kg (95% CI 1.10 - 3.17), zaś w grupie kontrolnej 0.61 kg (95% 
CI, 0.44 - 1.65). Ważne jest to, że efektywność wykazano niezależ-
nie od poziomu wykształcenia, statusu społeczno-ekonomiczne-
go czy wyjściowego poziomu funkcji poznawczych. 
Program SIMPLE znajduje się w domenie publicznej. Podręcznik  
i materiały dotyczące programu znajdują się na stronie www.
simpleprogram.org. ■ [TSZ]
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Większość leków przeciwpsy-
chotycznych (LPP) powoduje przyrost 
masy ciała i zwiększa ryzyko wystąpienia 
zespołu metabolicznego. Tycie jest także 
objawem ubocznym, który może wpływać 
negatywnie na współpracę w leczeniu. 
Zmiana leczenia na inny LPP u wielu pa-
cjentów może nie przynieść pożądanego 
efektu w postaci redukcji masy ciała, zaś 
wśród części z nich dodatkowo istnieje 
ryzyko pogorszenia stanu psychicznego. 
Stąd duże znaczenia ma poszukiwanie 
strategii, która zmniejszałaby ryzyko wy-
stąpienia zespołu metabolicznego w trak-
cie leczenie LPP. W chwili obecnej danych 
dotyczących takich strategii jest niewiele, 
badania wskazują na możliwy pozytyw-
ny efekt metforminy i topiramatu, oby-
dwa leki mają jednak swoje ograniczenia, 
zwłaszcza problematyczna jest tolerancja 
topiramatu. Wydaje się, że żaden z wyżej 
wymienionych leków nie jest powszechnie 
stosowany w praktyce klinicznej w Polsce.

Interesujące badanie, które zostało 
właśnie opublikowane w Pharmacopsy-
chiatry, dotyczyło oceny efektów działania 
szafranu i krocyny w profilaktyce zespo-
łu metabolicznego i insulinooporności  
u chorych na schizofrenię leczonych olan-
zapiną.

Autorzy z Iranu, opierając się na wynikach badań przedkli-
nicznych, wskazujących na korzystny efekt szafranu i krocyny  
w zwierzęcych modelach cukrzycy i zaburzeń lipidowych prze-
prowadzili badanie kliniczne, w którym wzięło udział 66 męż-
czyzn z rozpoznaniem schizofrenii (DSM IV-TR), leczonych od 4-6 
tygodni stabilną dawką olanzapiny (średnia dawka około 10-15 
mg/dz). Średnia wieku pacjentów wynosiła 48 lat, średni czas 
trwania choroby ponad 17 lat. Pacjenci w sposób losowy zostali 
przydzieleni do jednej z trzech grup: pierwsza otrzymywała kap-
sułki z ekstraktem szafranu (2 x 15 mg), druga z ekstraktem krocy-
ny (2 x 15 mg), zaś trzecia identyczne kapsułki placebo. Badanie 
kliniczne i badania laboratoryjne wykonywano na początku ba-
dania, a następnie po 2, 6 i 12 tygodniach. Badanie ukończyło 61 
pacjentów. Nie zaobserwowano żadnych poważnych objawów 
ubocznych. 

Zespół etaboliczny rozpoznawano na podstawie kryteriów 
amerykańskich - Third Adult Treatment Panel of the National 
Cholesterol Education Program (Kryteria ATP III NCEP). 

Omówienie artykułu: Fadai F, Mousavi B, Ashtari Z, Alibeigi N, Farhang S, Hashempour S, Shah-
hamzei N, Zahra Bathaie S (2014) Saffron Aqueous Extract Prevents Metabolic Syndrome in Patients 
with Schizophrenia on Olanzapine Treatment: A Randomized Triple Blind Placebo Controlled Study. 
Pharmacopsychiatry 2014;47: 156–161. doi: http://dx.doi.org/10.1055/s-0034-1382001

Kryteria zespołu metabolicznego ATPIII NCEP  
(co najmniej 3 z niżej wymienionych) 

1. Otyłość brzuszna >102 cm u mężczyzn  
     albo >88 cm u kobiet, 
2. RR > 130/85
3. Glikemia na czczo > 100mg/dL, 
4. TG > 150 mg/dL, 
5. HDL < 40 mg/dL,

Szafran może zapobiegać powsta-
waniu zespołu metabolicznego 
podczas leczenia olanzapiną



36 PSYCHIATRA/PISMO dla praktyków/ wrzesień 2014

szafran

Stwierdzono, że podawanie szafranu (30 mg/dz) za-
pobiegało wystąpieniu zespołu metabolicznego (p=0,022). 
Żaden z chorych otrzymujących szafran nie spełniał kryte-
riów zespołu metabolicznego po 12 tygodniach leczenia, 
natomiast zespół metaboliczny stwierdzono u 2 chorych  
w grupie otrzymującej krocynę i 6 w grupie placebo  
(-> wykres 1). 

W zakresie poszczególnych składowych zespołu me-
tabolicznego po 12 tygodniach istotna statystycznie róż-
nica w porównaniu z placebo dotyczyła zmiany stężenia 
glukozy na czczo (p=0,004). Pozostałe różnice nie osiągnęły 
istotności statystycznej (-> wykres 2). Jednakże można za-
obserwować korzystny wpływ szafranu na zmniejszenie 
stężenia trój-glicerydów i zwiększenie HDL. Ponadto, ob-
wód w pasie >102 cm miało najmniej pacjentów w grupie 
otrzymującej szafran. Nie stwierdzono natomiast wpły-
wu szafranu czy krocyny na parametry insulinoopornosci  
(poziom inusliny, HOMA-IR, HOMA β (%)). 

Autorzy zauważają, że krocyna w dawce 30 mg/dz nie 
okazała się bardziej skuteczna niż szafran, chociaż jej sku-
teczność wykazano w modelach zwierzęcych. Najbardziej 
prawdopodobnej przyczyny upatrują w tym, że sama krocyna 
może gorzej wchłaniać się z przewodu pokarmowego. Nie-
wykluczone jest także korzystne działanie innych aktywnych 
składników szafranu (safranal, krocetyna).

Prezentowane badanie ma oczywiście szereg ograni-
czeń: niewielka grupa badana, w publikacji nie podano da-
nych dotyczących zmian masy ciała, suplementację szafranu i 
krocyny rozpoczęto dopiero po 4-6 tygodniach leczenia olan-
zapiną – wiadomo, że znaczny przyrost masy ciała i zmiany 
parametrów matabolicznych mogą następować już w pierw-
szym miesiącu leczenia.

Badanie Fadai i wsp. dotyczyło tylko mężczyzn, 
w tym kontekście warto jednak przypomnieć bada-
nie opublikowane przez Gout i wsp. w 2010 roku,  
w którym ekstrakt szafranu zastosowano w grupie  
60 kobiet z nadwagą (BMI 25-28 kg/m²). W tym rando-
mizowanym badaniu po 8 tygodniach stwierdzono, że  
w grupie przyjmującej szafran nastąpił spadek masy ciała  
w porównaniu z grupą placebo (odpowiednio - 0,96 ± 0,26kg 
vs -0.01 ± 1.46 kg, p<0.01) i spadek częstości podjadania 
(-55% vs. -28% p<0.05). Gout i wsp. uznali, że szafran może 
być korzystnym uzupełnieniem diety u kobiet dążących do 
redukcji masy ciała.

Podsumowując należy stwierdzić, że szafran może stać 
się bardzo interesującą i potrzebną alternatywą pozwalającą 
na przeciwdziałanie poważnemu objawowi ubocznemu zwią-
zanemu ze stosowaniem olanzapiny i innych LPP. Szczególną 
zaletą zastosowania suplementów diety zawierających sza-
fran może być dobry profil tolerancji, brak interakcji z lekami 
przeciwpsychotycznymi i akceptacja wśród pacjentów zainte-
resowanych przyjmowaniem środków pochodzenia natural-
nego. ■ [TSZ]
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Wiadomo, że leki przeciwdepresyjne mogą powodo-
wać tycie, jednakże większość danych na ten temat pochodzi  
z krótkoterminowych badań klinicznych i niewiele jest po-
równań leków między sobą. Bardzo mało informacji dotyczy 
długoterminowego wpływu poszczególnych leków na zmia-
nę masy ciała.

Lekarze z Bostonu opublikowali wyniki badania, w któ-
rym przeanalizowali dane pochodzące z dużej medycznej 
bazy danych pacjentów z Nowej Anglii. Dotyczą one 19.244 
dorosłych w wieku 18-65 lat, którym przepisywano co naj-
mniej przez 3 miesiące jeden z 11 leków przeciwdepresyjnych: 
amitryptylinę, bupropion, citalopram, duloxetynę, escitalo-
pram, fluoksetynę, mirtazapinę, nortryptylinę, paroksetynę, 
sertralinę i wenlafaksynę. Dodatkowo jako wskaźnik czułości 
badania przeanalizowano również dane dotyczące 3.366 cho-
rych, którym przepisywano lek rozszerzający oskrzela albu-
terol (spodziewany wpływ neutralny na masę ciała) albo leki 
stosowane na otyłość - orlistat, fenteraminę i sibutraminę. 

Autorzy pracy stwierdzili, że chorzy, którzy otrzy-
mywali recepty na bupropion, nortryptylinę lub amitrip-
tylinę, w ciągu 12 miesięcy przytyli mniej niż ci leczeni 
citalopramem. Nie było istotnych różnic w grupie SSRI. 
Leczenie mirtazapiną było związane z największym przy-
rostem wagi. Autorzy szczegółowo dyskutują swoje wy-
niki, między innymi zaskakujące dane dotyczące amitryp-
tyliny – zainteresowanych odsyłamy do tekstu publikacji.  

Poniżej zamieszamy dwa wykresy pokazujące informa-
cje, naszym zadaniem najbardziej przydatne z punktu widze-
nia praktyki. Wykres 1 to średnia zmiana masy ciała po 3 i po 
12 miesiącach leczenia – jak widać, o ile krótkoterminowo 
właściwie istotnego wpływu się nie obserwuje, to po dłuż-
szym czasie leczenia staje się on wyraźny. Wprawdzie w przy-
padku większości leków przeciwdepresyjnych było to średnio 
tylko około 1 kg, jednakże dla 10-25% leczonych przyrost 
wagi był istotnie większy – dane dotyczące poszczególnych 
leków przedstawia wykres 2. [TSZ] ■

Piśmiennictwo:
Blumenthal SR, Castro VM, Clements CC, Rosenfield HR, Murphy SN, Fava M, 
Weilburg JB, Erb JL, Churchill SE, Kohane IS, Smoller JW, Perlis RH. An elec-
tronic health records study of long term weight gain following antidepressant 
use. JAMA Psychiatry. 2014 Aug 1;71(8):889-96. doi:10.1001/jamapsychia-
try.2014.414.
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Wykres 1  
Średnia zmiana masy ciała (w kg) po 3 i po 12 miesiącach leczenia
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Wykres 2 
Odsetek pacjentów z istotnym przyrostem masy ciała (>7%)  
po 12 miesiącach leczenia  

Ile można przytyć na lekach 
przeciwdepresyjnych?
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Praktyka

ABC rozpoznawania  
i leczenia zaburzeń snu
Dorota Wołyńczyk-Gmaj, Ewa Drozdowicz
| Katedra i Klinika Psychiatryczna WUM, Poradnia Leczenia Zaburzeń Snu, ul. Nowowiejska 27, Warszawa

PRAKTYKA

Zaburzenia snu występują, według różnych badań,  
u 10%-30% społeczeństwa i są poważnym problemem współ-
czesnej cywilizacji. Problemy ze snem są trzecią co do częstości 
przyczyną wizyt u lekarza pierwszego kontaktu, zaraz po prze-
ziębieniu i bólach brzucha. Powodują obniżenie jakości życia 
i ogólnego stanu zdrowia, są czynnikiem ryzyka nadciśnienia 
tętniczego, choroby niedokrwiennej serca oraz cukrzycy, a także 
przedwczesnej śmierci. 

Problemy ze snem mogą być pierwotne, częściej jednak są 
wtórne - do chorób psychicznych, neurologicznych czy interni-
stycznych (np. zaburzeń oddychania, dolegliwości przebiegają-
cych z bólem), a także uzależnień, w tym od leków z grupy ben-
zodiazepin. 

Rodzaje zaburzeń snu
Wśród zaburzeń snu możemy wyróżnić dwie duże grupy. 

Pierwsza to związane z nieprawidłowym czasem snu (dyssom-
nie) - zbyt krótkim (bezsenność) lub zbyt długim (hipersomnia) 
czy snem o nietypowych porach (zaburzenia rytmu okołodobo-
wego). Kolejną grupę stanowią parasomnie, których istotą jest 
pojawianie się w czasie snu nietypowych dla danych stadiów 
snu zachowań. Zaliczane są tu somnambulizm, lęki nocne czy 
koszmary senne. Niepokrzepiający sen może być również wyni-
kiem innych zaburzeń, na przykład zespołu niespokojnych nóg 
lub okresowych ruchów kończyn.

Bezsenność 
Bezsenność jest najpowszechniej występującym zaburze-

niem snu. W Polsce na bezsenność skarży się od 30 do 50% osób. 
Bezsenność częściej dotyczy kobiet, a zapadalność wzrasta z wie-
kiem.

Kryteria rozpoznania bezsenności nieorganicznej według 
klasyfikacji ICD-10 to skargi na trudności w zasypianiu oraz pod-
trzymaniu snu lub sen nieprzynoszący wypoczynku. Zaburze-
nia te muszą występować co najmniej 3 razy w tygodniu przez 
1 miesiąc oraz prowadzić do znacznie gorszego samopoczucia 
lub zaburzać funkcjonowanie w codziennym życiu. Jednocześnie 
nie stwierdza się określonych przyczyn organicznych, takich jak 
schorzenia somatyczne, stany neurologiczne, przyjmowanie sub-
stancji psychoaktywnych lub leków. Definicja bezsenności nie-

organicznej wg ICD-10 i bezsenności pierwotnej wg klasyfikacji 
DSM-5 właściwie pokrywają się.

Do rozpoznania bezsenności wystarczy zazwyczaj dokład-
nie zebrany wywiad od pacjenta. W nielicznych tylko przypad-
kach, głównie w celu wykluczenia innych zaburzeń snu, istnieje 
konieczność wykonania badania polisomnograficznego.

W zależności od czasu trwania możemy mówić o bezsenno-
ści: ostrej - przygodnej (kilka dni) lub krótkotrwałej (do czterech 
tygodni) oraz o bezsenności przewlekłej (powyżej miesiąca). Bez-
senność ostra zwykle ustępuje sama, może niekiedy wymagać 
krótkotrwałego podawania leków nasennych. Poważnym pro-
blemem klinicznym jest bezsenność przewlekła. Wymaga ona 
wnikliwego badania, oceny czy jest dolegliwością pierwotną, czy 
też wynika z innej choroby (bezsenność wtórna).

Leczenie bezsenności powinno zawsze obejmować 
zasady higieny snu, kontroli bodźców i ograniczenie 
pór snu. Do zasad tych należą:
■ przebywanie w łóżku maksymalnie do siedmiu go-
dzin na dobę,
■ unikanie drzemek w ciągu dnia,
■ niewykonywanie w łóżku innych czynności niż spa-
nie i seks,
■ w razie trudności z zaśnięciem lub po wybudzeniu 
i problemów z ponownym zaśnięciem powinno się 
wstawać z łóżka,
■ pomieszczenie, w którym śpimy powinno być prze-
wietrzone i ciche,
■ na kilka godzin przed snem należy unikać intensyw-
nego wysiłku fizycznego, ciężkiej pracy,
■ zasypiając, nie należy w nocy spoglądać na zegar, 
słuchać jego tykania.

W farmakologicznym leczeniu bezsenności przygodnej i 
krótkotrwałej stosuje się najczęściej leki nasenne nowej gene-
racji, które wypierają popularne w przeszłości tradycyjne ben-
zodiazepiny. Tak zwane „3 Z” (zolpidem, zopiclon, zaleplon) są 
selektywnymi agonistami receptora omega podjednostki alfa-1 
benzodiazepinowego receptora GABA-A. Wybiórcze działanie po-
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woduje efekt nasenny, przy mniejszym działaniu anksjolitycznym 
i miorelaksacyjnym, co odróżnia je od klasycznych benzodiaze-
pin. Większą przydatność w leczeniu bezsenności umożliwia ko-
rzystny profil farmakokinetyczny – szybki czas wchłaniania oraz 
krótki okres półtrwania, który zmniejsza tzw. objawy rezydualne 
następnego dnia (upośledzenie funkcji poznawczych). -> tabela 1

W 2013 roku FDA zaleciła obniżenie rekomendowanej 
dawki zolpidemu dla kobiet i wzmocniła ostrzeżenia dotyczące 
ryzyka prowadzenia samochodu przez cały następny dzień po 
zażyciu leku. Było to m.in. wynikiem uzyskania danych pokazują-
cych, że u wielu osób po 4 godzinach i 1/3 osób po 8 godzinach 
po podaniu leku utrzymują się wysokie stężenia leku (50 ng/
ml), które powodują istotne upośledzenie uwagi. Stwierdzono 
również, że u kobiet stężenie leku jest zwykle 50% wyższe niż 
u mężczyzn (być może odpowiada za to aktywacja cytochromu 
CYP3A4 przez testosteron). 

Zawsze należy pamiętać o uzależniającym potencjale tych 
leków nasennych; jeśli są przyjmowane co noc, leczenie nie po-
winno trwać dłużej niż 2 tygodnie. Najlepiej przyjmować je do-
raźnie, nie częściej niż 2-3 razy w tygodniu. 

Stosowanie tradycyjnych benzodiazepin jest ograniczone 
właśnie z uwagi na ryzyko uzależnienia. Z przeprowadzonych  
w Polsce badań wynika, że 40% osób stosujących benzodiaze-
piny przyjmuje je przez ponad rok. Ponadto większość benzo-
diazepin ma relatywnie długi czas działania, to znaczy może za-
burzać funkcjonowanie następnego dnia. Dodatkowo aktywne 
metabolity prowadzą do kumulacji leku. Zwykle po kilku tygo-
dniach poprawy dochodzi do ponownego pogorszenia. Gene-
ralnie stosowanie benzodiazepin może być zasadne u chorych, 
u których bezsenność wiąże się z objawami lęku i pobudzenia. 
-> tabela 2

W przypadku konieczności dłuższego podawania leków na-
sennych, badania potwierdzają skuteczność leków przeciwde-
presyjnych.  Najczęściej stosowane preparaty to trazodon, mian-
seryna, mirtazapina, leki z grupy SSRI. W przeciwieństwie do 
leków z grupy benzodiazepin, leki te wydłużają sen wolnofalowy 
poprawiając jakość snu. Nie opracowano standardowych dawek 
tych leków w leczeniu bezsenności, zazwyczaj stosuje się dawki 
mniejsze niż zalecane w leczeniu depresji. Doksepina w dawce 
6 mg została zarejestrowana w leczeniu bezsenności przez FDA.

Zastosowanie „off-label” znajdują także niektóre neurolep-
tyki (olanzapina, kwetiapina), leki antyhistaminowe (hydroxyzy-
na) oraz pochodzenia naturalnego (melisa, kozłek lekarski). Mela-
tonina jest stosowana głównie w zaburzeniach snu wtórnych do 
zakłócenia rytmu dobowego, np. na kole podbiegunowym czy z 
powodu jet lag przy zmianie stref czasowych.

Przykładowe dawki leków w leczeniu bezsenności (lek nale-
ży przyjmować wieczorem, kierując się czasem osiągnięcia mak-
symalnego stężenia we krwi): -> tabela 3

W przypadku bezsenności wtórnej do innych chorób, należy 
leczyć jej przyczynę, np. dolegliwości bólowe, nadczynność tar-
czycy, depresję czy zaburzenia lękowe.

HIPERSOMNIE
Nadmierna senność w ciągu dnia i długi niepokrzepiający 

sen nocny mogą wynikać z różnych chorób: nocnego bezdechu, 
niedoczynności tarczycy oraz depresji. Bywają także wtórne do 
uzależnień czy uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego. 
Wśród pierwotnych zaburzeń snu wyróżniamy narkolepsję i hi-
persomnię idiopatyczną.

Narkolepsja
Do objawów narkolepsji, tzw. tetrady narkoleptycznej nale-

żą niekontrolowane napady senności w ciągu dnia, nagła utrata 
napięcia mięśniowego (katapleksja), porażenie przysenne oraz 
omamy hipnagogiczne i hipnopompiczne. Narkolepsja jest wy-
nikiem upośledzonej regulacji snu i czuwania, wywołanej uszko-
dzeniem neuronów oreksynowych (hipokretynowych) najpraw-
dopodobniej w mechanizmie autoimmunologicznym.

W leczeniu narkolepsji stosuje się leczenie objawowe: leki 
stymulujące – modafinil (preparat niezarejestrowany w Polsce), 
metylfenidat, selegilinę lub/i leki przeciwdepresyjne, szczególnie 
trójcykliczne i hydroksymaślan sodu (preparat niezarejestrowany 
w Polsce), które zmniejszają częstość ataków katapleksji. Trwają 
obecnie badania nad skutecznością i bezpieczeństwem w narko-
lepsji leków histaminergicznych .

Hipersomnia idiopatyczna
Hipersomnię idiopatyczną rozpoznaje się po wykluczeniu 

wszystkich innych przyczyn. Jej etiologia nie jest poznana. 

■ Leki należy przyjmować tuż przed położeniem się spać
■ Nie należy brać ww. leków jeśli spodziewany czas snu   
   jest krótszy niż 4-7 godzin
■ U osób starszych/z niewydolnością wątroby/nerek/
   oddechową zaleca się połowę standardowej dawki

Dawka

Początek 
działania:

Tmax:

T1/2:

Uwagi:

Zolpidem

5-10 mg

7-27 min. 

0,5-3 godz.

2,5 godz.

Zopiclon

3,75-7,5 mg

15-20 min. 

1,5-2 godz.

5 godz. 

Zaleplon

5-10 mg/d

5-15 min.

0,5-1 godz.

1 godz.

tabela 1

 

Midazolam

7,5 mg

20-50 min

Dawka

Tmax:

Uwagi:

T1/2: 1-4 godz.

Aktywne me-
tabolity T ½ 
do 20 godz.
Wpraw-
dzie działa 
najkrócej, ale 
duże ryzyko 
wystąpienia 
dezorientacji, 
zagubienia  
i zaburzeń 
pamięci.

Aktywne 
metabolity 
T ½ do 24 
godz.

Brak aktywnych 
metabolitów.

Brak aktywnych 
metabolitów. 
więcei informacji 
patrz -> tabela 2A

Aktywne me-
tabolity T ½ 
do 40 godz.
Długi czas 
półtrwania  
i duże ryzyko 
kumulacji.

Estazolam

1-2 mg

0,6-2 godz.

10-24 godz.

Lormetazepam

0,5 -1 mg

2-3 godz.

8-12 godz.

10 mg

1-3 godz.

3, 5-18 godz.

5 mg

2-3 godz.

18-36 godz.

tabela 2: Dostępne w Polsce benzodiazepiny sklasyfikowane jako leki nasenne

Temazepam Nitrazepam
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Obturacyjny bezdech podczas snu (OBPS)
Nieleczony bezdech nocny prowadzi do rozwoju zespołu 

metabolicznego i uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowe-
go w wyniku powtarzających się epizodów niedotlenienia. Jest 
przyczyną wypadków samochodowych i w pracy. 

Skrining w kierunku OBPS (prawdopodobny OBPS jeżeli 
twierdząca odpowiedź na 3 lub więcej z poniższych):

1. Głośne chrapanie?
2. Przerwy w oddychaniu w czasie snu?
3. Senność i zmęczenie w ciągu dnia?
4. Nadciśnienie?
5. Otyłość?
6. Wiek >50 lat?
7. Kołnierzyk obwód >40 cm?
8. Płeć męska?
W leczeniu stosuje się metody chirurgiczne (gdy przyczyną 

jest wada w budowie dróg oddechowych). W przypadku niewiel-
kiej liczby bezdechów zaleca się spanie w pozycji półsiedzącej  
i na boku, co można wymusić wszywając na plecach piżamy pi-
łeczkę tenisową. U osób otyłych zalecana jest redukcja masy cia-
ła. W ciężkich przypadkach, kiedy inne metody są nieskuteczne, 
stosuje się terapię stałym dodatnim ciśnieniem w drogach odde-
chowych (CPAP).

PARASOMNIE SNU WOLNOFALOWEGO (NREM)
Somnambulizm
 Somnambulizm polega na wykonywaniu różnych 

czynności, często bardzo złożonych w trakcie snu wolnofalo-
wego (NREM). Najczęściej występuje u dzieci i mija z wiekiem.  
W leczeniu somnambulizmu ważne jest stosowanie zasad higie-
ny snu i unikanie nadmiernego stresu. W niektórych przypad-
kach konieczne jest stosowanie farmakoterapii. Standardowo 
stosowane są leki z grupy benzodiazepin (najczęściej clonaze-
pam), które spłycają sen wolnofalowy. Ich stosowanie wiąże się 
jednak z ryzykiem uzależnienia. Somnambulizm często towarzy-
szy zaburzeniom lękowym i w tym wypadku skuteczne może być 
włączenie leków z grupy SSRI.

Lęki nocne
Lęki nocne to występowanie zwykle w pierwszej części nocy 

epizodów gwałtownego krzyku z objawami wzbudzenia wegeta-
tywnego, takimi jak tachykardia, przyspieszony oddech, nasilona 
potliwość. Lęki nocne częściej występują u dzieci i zazwyczaj mi-
jają z wiekiem, rzadko wymagają przewlekłego leczenia.

PARASOMNIE REM
Koszmary senne
Są to przykre, powodujące lęk, marzenia senne, prowadzące 

do wybudzeń w nocy i nasilonego lęku. Podobnie jak lęki noc-
ne, występują najczęściej u dzieci. Pojawiają się zwykle w dru-
giej części nocy, w czasie stadium snu REM i przy niewielkim 
nasileniu uznawane są za fizjologiczny składnik snu. Jednak gdy  
w znacznym stopniu zakłócają przebieg snu mogą zwiększać po-
ziom lęku, powodować bezsenność i prowadzić do pogorszenia 
funkcjonowania w ciągu dnia. Mogą się także pojawiać w trakcie 
leczenia niektórymi lekami np. β-adrenolitykami.

ZESPÓŁ NIESPOKOJNYCH NÓG I OKRESOWE 
RUCHY KOŃCZYN 

Zespół niespokojnych nóg (RLS – restless legs syndrome) jest 
opisywany jako występowanie nieprzyjemnych doznań (mrowie-
nie, rozpieranie, ból) w kończynach dolnych, szczególnie w łyd-
kach, zmniejszających się w wyniku poruszania nogami. Objawy 
te zazwyczaj towarzyszą zasypianiu, mogą występować także  
w ciągu dnia w czasie długotrwałego bezruchu. Niekiedy obejmują 
także kończyny górne. W niektórych przypadkach zespół niespo-
kojnych nóg związany jest z niedokrwistością z niedoboru żelaza  
i wymaga jego uzupełnienia, może być też powikłaniem dializote-
rapii u osób z przewlekłą niewydolnością nerek.

Uważa się, że kluczową rolę w etiologii pierwotnego zespołu 
niespokojnych nóg odgrywają nieprawidłowości w metabolizmie 
żelaza w mózgu, co prowadzi do upośledzenia produkcji dopami-
ny. W leczeniu stosuje się wtedy leki przeciwparkinsonowskie np. 
ropinirol, bromokryptynę w najmniejszych skutecznych dawkach.

Okresowe ruchy kończyn polegają na ruchach jednej lub 
obu kończyn w trakcie snu. Często towarzyszą zespołowi nie-
spokojnych nóg. Wymagają również dalszej diagnostyki w celu 
wykluczenia np. etiologii padaczkowej. Nasilenie dolegliwości 
najczęściej nie ma klinicznego znaczenia i nie wymaga leczenia.■ 

 

Nazwa leku

Doksepina

Trazodon CR

Mirtazapina

Mianseryna

Kwetiapina

Lewomepromazyna

Hydroxyzyna

Dawka

5-10 mg

25-50 mg

5-30 mg

5-30 mg

12,5-25 mg

12,5-25 mg

10-50 mg

Tmax:

1-3 godz.

4 godz.

2 godz.

2-3 godz.

1-1,5 godz.

1-4 godz.

2-3 godz.

T1/2:

11-23 godz.

9-11 godz.

20-40 godz.

20-60 godz.

7 godz.

15-30 godz.

12-20 godz.

tabela 3: Przykładowe dawki leków w leczeniu bezsenności (lek należy przyjmować  
                     wieczorem, kierując się czasem osiągnięcia maksymalnego stężenia we krwi):

Udowodnione działanie  w najczęstszych objawach bezsenności:
■ skraca latencję snu,
■ wydłuża ciągłość snu,
■ wydłuża czas trwania snu.
Czas latencji snu jest zbliżony do fizjologicznego  (nie jest tak szybki jak  
w przypadku leków „3 Z”)

■ Metabolizowany w wątrobie (sprzęganie z kwasem glukuronowym)
■ Nie indukuje enzymów mikrosomalnych w wątrobie.
■ Nie ma aktywnych metabolitów.
■ Wydalany przez nerki.

Najbardziej przewidywalny metabolizm u osób starszych  
i z chorobami somatycznymi.

opracowanie Redakcja Psychiatry

tabela 2A: Temazepam
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relacjeX Zachodniopomorskie Dni 
Psychiatryczne,  
czyli gdzie są „GRANICE…”? 
Izabela Gorzkowska (tekst), Grzegorz Gorzkowski (zdjęcia) 
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Wiosna to czas konferencji, kon-
gresów, spotkań… Wraz z przyrodą budzą 
się potrzeby: zaistnienia, jednoczenia się, 
fetowania. Katedra i Klinika Psychiatrii pod 
kierownictwem prof. dr hab. Jerzego Sa-
mochowca w Szczecinie już od dziesięciu 
lat celebruje spotkaniami naukowymi wio-
senny czas przełomu zimy i lata. 

Zaczęło się symbolicznie w 2004 roku 
obchodami pięćdziesięciolecia Katedry  
i Kliniki Psychiatrii (wtedy jeszcze Pomor-
skiej Akademii Medycznej). Pierwsze Za-
chodniopomorskie Dni Psychiatryczne 
(ZDP), zatytułowane „Farmakoterapia we 
współczesnej Psychiatrii” rozpoczęliśmy 
uroczystym pożegnaniem odchodzącego 
na emeryturę jej wieloletniego, zasłużo-
nego szefa prof. Jana Horodnickiego. Dla 
wielu psychiatrów szczecińskich był on 
przewodnikiem w praktykowaniu zawo-
du, promotorem lub recenzentem prac 
doktorskich i rozpraw habilitacyjnych. Pan 
Profesor nadal odwiedza Klinikę, przewod-
niczy spotkaniom szczecińskiej filii PAN  
i jest aktywnym członkiem PTL. 

Po dwukrotnych spotkaniach w sto-
licy województwa postanowiliśmy prze-
nieść konferencję nad morze. III ZDP 
zostały konferencją międzynarodową.  
W obradach na przestrzeni lat wzięło 
udział wielu kolegów z Niemiec, Austrii, 
Włoch. Swojego patronatu udzielał nam 

zawsze J.M. Rektor Pomorskiej Akademii 
Medycznej, a od 2010 roku Pomorskiego 
Uniwersytetu Medycznego. Obrady w roku 
2006 przeszły do historii jako te, w trakcie 
których dane nam było podziwiać naszych 
kolegów nie w rolach naukowców, wykła-
dowców, lekarzy, psychologów, ale jako 
zaangażowanych na śmierć i życie gla-
diatorów piłki. Nasza szczecińska drużyna 
zwyciężyła wówczas z „RESZTĄ ŚWIATA”.

W roku 2007 ZDP nie odbyły się, 
Szczecin był miejscem XLII Zjazdu Psychia-
trów Polskich „Miejsce psychiatrii wśród 
nauk medycznych”. Spotkanie ponad 
dwóch tysięcy psychiatrów postanowili-
śmy zorganizować własnymi siłami. Wiele 
osób wspomina je, jako jedno z ciekaw-
szych, zarówno merytorycznie jak i towa-
rzysko. Z całą pewnością przyczyniło się do 
tego nasze miasto. Obrady odbywały się  
w Zamku Książąt Pomorskich. 

Członkowie szczecińskiego oddziału 
PTP do dzisiaj organizują kolejne konfe-
rencje. Obsługą techniczną przedsięwzięć 
zajmują się niezmiennie koleżanki Anna 
Sadkowska i Agnieszka Biernat, na co 
dzień dbające o punkt newralgiczny Klini-
ki, jakim jest sekretariat. 

W 2008 roku znowu przenieśliśmy się 
do Międzyzdrojów, jak już kiedyś pisałam - 
miasta „pomiędzy”. Pomiędzy - jest dla psy-
chiatrów chlebem powszednim. Tematem 

była „Typologia zaburzeń psychicznych: 
indywidualna diagnoza, indywidualne 
leczenie”. Wtedy po raz ostatni mieliśmy 
możliwość spotkania się z panią prof. Jo-
anną Meder. Taktowna, zawsze uśmiech-
nięta, zarażała wręcz pracą nad rehabilita-
cją pacjentów z problemami przeżywania 
emocji. Wielu z nas uczyło się od Pani Pro-
fesor indywidualnego i podmiotowego 
rozumienia pacjenta z psychozą, depresją, 
zaburzeniami osobowości. Mistrzowie po-
zostają w nas… 

ZDP w latach 2009 i 2010 nosiły kolej-
no tytuły: „Oczekiwania i możliwości współ-
czesnej psychiatrii” oraz „Objawy uboczne 
w psychiatrii: słowa i leki”. Wbrew ogólnym 
przekonaniom, że psychiatria uprawiana w 
Szczecinie jest tzw. „psychiatrią biologicz-
ną”, większość spotkań poświęcała co naj-
mniej jedną sesję psychoterapii, bez której 
nie moglibyśmy współcześnie skutecznie 
uprawiać zawodu. Wielokrotnie dysku-
towaliśmy z prof. Bogdanem de Barbaro  
o postmodernistycznym rozumieniu pa-
cjenta, obłędzie, egzorcyzmach, ograni-
czeniach funkcjonowania rodziny pacjenta  
z psychozą. Od kilku lat współpracuje  
z nami prof. Adela Barabasz z Katedry 
Projektowania Systemów Zarządzania 
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wro-
cławiu. Pani profesor regularnie wspiera 
też zespół pracowników Kliniki i SPZOZ 

relacje
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superwizją. Gości-
liśmy profesor Ire-
nę Namysłowską, 
która dużą część 
swojej zawodowej 
pracy poświęciła 
problemom ado-
lescencji. „Słowa  
i leki” zainspirowały 
zespół do podjęcia 
trudu znajdowania 
słów kluczy, które 
mogłyby być jed-
nocześnie temata-
mi konferencji. Były 
nimi kolejno w la-

tach 2011-2014: „Kryzysy…”, „Fascynacje…”  
i „Granice…” 

Dla osób uprawiających psychiatrię 
najistotniejsze dla leczenia pacjenta jest 
budowanie przymierza terapeutycznego. 
Prawda pacjenta nie zawsze jest tożsama 
z prawdą lekarza. Powstaje zatem pyta-
nie: czy realne jest takie odczytanie mapy 
pacjenta, aby przybliżyć jego prawdę, od-
czytać intencje i poddać diagnostycznej 
interpretacji zgodnie z zasadami psycho-
patologicznej wiedzy? 

Wieloletni Konsultant Krajowy d/s 
psychiatrii profesor Marek Jarema stwier-
dził, że medyczny model choroby nie za-
wsze pasuje do zaburzeń psychicznych. 
Objawy zaburzeń psychicznych stanowią 
nową jakość w życiu pacjenta i jego oto-

czenia. Tym niemniej proponowana przez 
antypsychiatrów równoległa relacja po-
między pacjentem a lekarzem w prakty-
ce okazała się nieskuteczna. Albowiem 
wracając do konstruktywistów, każdy  
z rozmówców posiada swoje biologiczne 
ograniczenia i dysponuje tylko własnym 
opisem rzeczywistości. Rolą lekarza jest 
leczenie, pacjent zaś ma (lub czasem nie 
ma) potrzebę leczenia się. Pacjent ocze-
kuje najkorzystniejszych dla siebie - w tym 
refundacyjnych - rozwiązań. Tymczasem  
w założeniach refundacyjnych istnieją 
istotne ograniczenia, wpływające często 
na decyzje lekarza. 

Profesor Marek Jarema towarzyszy 
Zachodniopomorskim Dniom Psychia-
trycznym od ich powstania. Jest też osobą, 
która w sposób niejako generacyjny spina 
klamrą sześćdziesiątą już teraz historię 
kliniki szczecińskiej. Ojciec Pana Profeso-
ra, wieloletni kierownik Kliniki Neurologii, 
bezsporny erudyta Michał Jarema, był 
pierwszym w szczecińskiej Akademii Me-
dycznej wykładowcą psychiatrii. 

Naukowcem przywiązanym „bezgra-
nicznie” do ZDP i Szczecina jest prof. Janusz 
Heitzman. W tym roku wyjaśniał słucha-
czom „Granice opiniowania o prawdopo-
dobieństwie popełnienia czynu zabronio-
nego o znacznej społecznej szkodliwości”. 
Kontekstem wystąpienia były oczywiście 
niedawno podejmowane uchwały doty-
czące zwalniania z ośrodków penitencjar-

nych groźnych przestępców. Zadaniem 
biegłego jest odpowiadanie na szczegó-
łowe pytania organu procesowego, które 
wykorzystują specjalistyczną wiedzę bie-
głego, ale wiedza ta nie obejmuje stopnio-
wania prawdopodobieństwa, albowiem 
to należy do matematyki bądź statystyki. 
Nie istnieją narzędzia badawcze, którymi 
można ocenić prawdopodobieństwo do-
konania czynu. Biegły psychiatra wobec 
zadań niewykonalnych kierować się musi 
intencją pytającego, czyli np. interesem 
bezpieczeństwa społecznego. 

Psychiatria sądowa to dziedzina,  
w której lekarze szczecińscy mają wiele do-
świadczeń, a też możliwości szkolenia się 
u najlepszych. Dr Jerzy Pobocha, przewod-
niczący Polskiego Towarzystwa Psychiatrii 
Sądowej przez wiele lat przewodniczył 
przecież Oddziałowi Szczecińskiemu Pol-
skiego Towarzystwa Psychiatrycznego.  
W czasie sesji „sądowej” koledzy z oddziału 
psychiatrycznego aresztu śledczego dzieli-
li się z nami doświadczeniami w postępo-
waniu w niezwykle trudnej sytuacji „samo-
bójstwa rozszerzonego”.

Kolejne wystąpienia w czasie „Gra-
nic...” dotyczyły zagadnień seksuologicz-
nych, głównie skoncentrowanych na czę-
sto dyskutowanym ostatnio problemie 
pedofilii. Doktorant Katedry Psychiatrii Ja-
cek Kurpisz podjął się przybliżenia zebra-
nym zmian w klasyfikacjach medycznych. 
Profesor Maria Beisert przedstawiła prace 
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swojego zespołu, Pracowni Seksuologii 
Społecznej i Klinicznej Uniwersytetu Ada-
ma Mickiewicza w Poznaniu, skupione na 
badaniach nad genezą, mechanizmami  
i skutkami pedofilii. Kolega Filip Szumski, 
prowadzący badania pt.: „Zniekształcenia 
poznawcze u sprawców wykorzystania 
seksualnego dziecka”, przedstawił różne 
mechanizmy funkcjonowania osób stają-
cych się przestępcami wykorzystującymi 
seksualnie dzieci. 

Pierwsze ZDP były miejscem walnego 
zgromadzenia Sekcji Psychofarmakologii 
PTP. Wiedzy z tego zakresu nigdy uczestni-
kom nie brakowało. Od początku naszym 
spotkaniom wiernie towarzyszy Prof. Prze-
mysław Bieńkowski. Tegoroczny wykład 
nosił tytuł „Leki przeciwpsychotyczne II 
i kolejnych generacji: przez granice do 
pacjenta…? Profesor mówił między inny-
mi o oczekiwaniach, zarówno pacjentów 
jak i lekarzy, dotyczących skuteczności  
i działań ubocznych leków. Dr hab. n. med. 
Adam Wichniak z III Kliniki Psychiatrycznej 
i Ośrodka Medycyny Snu IPiN w Warszawie 
podawał najnowsze dane dotyczące stylu 
życia i współczesnego środowiska pracy 
(nieregularność czasu pracy, zmianowość, 
stres w miejscu pracy) i związanego z nimi 
ryzyka zaburzeń snu. O granicach racjonal-
nego stosowania benzodiazepin mówiła 
Hanna Karakuła reprezentująca lubelski 
oddział PTP. Profesor Łukasz Święcicki 
przedstawił problemy związane z funkcja-

mi poznawczymi w depresji. Nie zabrakło 
również czasu na przedstawienie najnow-
szych osiągnięć dotyczących leczenia uza-
leżnień przedstawionych przez pana Prof. 
Jerzego Samochowca. 

Kierunki prac badawczych naszej ka-
tedry obejmują między innymi genetykę 
uzależnień. Dr hab. Anna Grzywacz prof. 
PUM, prowadzi badania nad znaczeniem 
roli komórek macierzystych w leczeniu 
schizofrenii, realizowane w ramach gran-
tu: „Innowacyjne metody wykorzystania 
komórek macierzystych w medycynie”, 
współfinansowanego ze środków Unii Eu-
ropejskiej w ramach Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 
realizowanego przez dr hab. n. med. Jolan-
tę Kucharską-Mazur.

Pracownicy nowo powstałej Samo-
dzielnej Pracowni Psychologii Klinicznej 
pod kierownictwem dr Moniki Mak mówili 
o neuropsychologicznej charakterystyce 
fluencji werbalnej i niewerbalnej u osób ze 
schizofrenią (mgr Ernest Tyburski) i o funk-
cjonowaniu poznawczym po zabiegach 
kardiochirurgicznych (dr Mak).

Dużym zainteresowaniem cieszyła się 
sesja psychiatrii dziecięcej. Dr Katarzyna 
Borysewicz w sposób czytelny i praktyczny 
przedstawiła sposoby, jakie warto stoso-
wać w radzeniu sobie z trudnymi zachowa-
niami dzieci. Pisząca te słowa rozmawiała z 
kolegami na temat “Psychiatrii niemowląt”, 

w tym znaczenia rozwoju motorycznego 
dla rozwoju poznawczego dzieci. 

Tradycją ZDP stało się końcowe wy-
stąpienie, również towarzyszącego nam 
od samego początku, wybitnego neuro-
biologa prof. Jerzego Vetulaniego. Tym 
razem usłyszeliśmy „O przekraczaniu 
granic w poszukiwaniu leków przeciwde-
presyjnych”. W ostatnim czasie zwraca się 
uwagę na tendencję do medykalizowania 
zwyczajnych prostych uczuć: radość to eu-
foryczność, energia witalna to mania, złość 
to psychopatia, smutek to depresja, nie-
śmiałość to autyzm… Oczywiście, na pew-
no wiemy coraz więcej o naszym mózgu  
i jego tajemnicach, ale czasem czegoś 
żal…

Tematem następnych ZDP będą „Tra-
jektorie…”, czyli po prostu „Drogi…”. Drogi, 
na których możemy spotkać zarówno tych, 
którzy wkraczają w arkana psychiatrii, jak  
i tych, którzy od nas odeszli, ale pozostawili 
ślady niezatarte… Dziękujemy wszystkim 
naszym gościom, sponsorom, także tym, 
którzy nas w tym roku bawili - było ma-
gicznie. Nikt chyba nie zapomni przebitej 
floretem pani docent Agnieszki Samocho-
wiec i wywołującego duchy prof. Janusza 
Heitzmana. Do zobaczenia w maju 2015.■
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relacje

Reprezentacja „Reszty Świata”: 
od lewej na górze: Paweł Kapelski, Adam Wichniak, sędzia, Jacek Węgrzyn, Ulrich Preuss
od lewej na dole: Jakub Mizgiert, Aleksander Beszłej, Przemysław Bieńkowski, Bogdan de Barbaro, Piotr Czerski 

Legendarny mecz

Reprezentacja Katedry i Kliniki Psychiatrii w Szczecinie:
od lewej na górze: Jacek Afrykański, sędzia, Tomasz, Jerzy, Roman Mielnik
od lewej na dole: Jerzy Samochowiec, Tomasz Jędraszczyk, Michał Wroński, Andrzej Jasiewicz, Wiesław Matys

Legendarny mecz pił-
karski w Międzyzdrojach 
w 2006 roku miał zacięty 
przebieg i zakończył się po-
dobnym wynikiem jak mecz 
Brazylia - Niemcy w półfi-
nale MŚ 2014. Poniżej pu-
blikujemy zdjęcia składów 
drużyn. Niestety nie udało 
się nam ustalić wszystkich 
zawodników ani upamiętnić 
strzelców bramek! Jesteśmy 
jednak przekonani, że mecz 
zapadł głęboko w pamięć 
kibiców i zawodników, więc 
zapraszamy do nadsyłania 
brakujących informacji.

opinie@psychiatraonline.com
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Psychiatra na Mundialu 
Piotr Wierzbiński

Mistrzostwa Świata w piłce nożnej  
w Brazylii w 2014 roku skończyły się. Siła medial-
na piłki nożnej w tym wydaniu była tak duża, że 
nawet ci, którzy nie interesują się nią na co dzień, 
słyszeli o mistrzostwach albo nawet obejrzeli ja-
kiś mecz. Gwoli przypomnienia: Mistrzami Świata 
zostali Niemcy. I to wcale nie prawda, że Niemcy 
cały czas wygrywają. Dla nich to dopiero czwar-
te mistrzostwo, w finale pokonali Argentynę 1:0. 

Poprzednie zdobyli w 1990 
roku, również w finale grając 
z Argentyną. 

Dla kibiców z pewno-
ścią mistrzostwa były cieka-
we. Zapamiętamy spekta-
kularne porażki faworytów  
i duży poziom agresji na bo-
isku. A już na pewno zapa-
miętamy Luisa Suareza, któ-
ry po raz trzeci kogoś ugryzł 
w czasie meczu - tym razem 
włoskiego obrońcę Giorgio 
Chielliniego, za co został 
ukarany przez FIFA. 

Interesujący z perspek-
tywy psychiatry jest fakt 
porażki faworytów. Takie 
drużyny jak Anglia, Włochy, 
Portugalia czy Hiszpania od-

padły z turnieju po pierwszym etapie. Jak mówi 
powiedzenie „koszulka nie gra”, gra zawodnik, co 
pokazały takie drużyny jak Kostaryka, Algieria czy 
Kolumbia. Ale czy można to jakoś wytłumaczyć? 
Czy to tylko problem motywacji, czy może wypa-
lenia?  No i co jest z tą agresją?

Termin wypalenie (burnout) został zdefinio-
wany na potrzeby psychologii pracy. Powszech-
nie terminu tego zaczęto używać w latach sie-
demdziesiątych za sprawą amerykańskiego 
psychiatry Herberta Freudenbergera. Koncepcja 
wypalenia w sporcie odnosi się do koncepcji wy-

palenia zawodowego, dotyczy jednak zupełnie innego obszaru 
funkcjonowania. Wypalenie w sporcie definiowane jest jako emo-
cjonalne i fizyczne wyczerpanie, obniżone poczucie osiągnięć 
sportowych i dewaluacja sportu. Należy zwrócić uwagę na istotny 
fakt, że intensywny wysiłek fizyczny nie jest związany z wypale-
niem. Wypalenie obejmuje szersze obszary funkcjonowania i nie 
jest jednoznaczne z przetrenowaniem (overtraining). 

Poziom wypalenia u sportowca wyczynowego zmienia się 
w trakcie trwania sezonu sportowego. Zwykle najwyższy stopień 
wyczerpania przy jednoczesnym najniższym poziomie wyko-
nania wyczynu występuje w środku sezonu. Pod koniec sezonu 
poziom wypalenia zawodników jest istotnie niższy. Ponadto za-
wodnicy, którzy odnieśli urazy w czasie sezonu sportowego mają 
wyższy poziom wypalenia sportowego. Im większa liczba urazów, 
tym wyższy poziom wypalenia sportowca niezależnie od pozio-
mu wyczynu, który go charakteryzuje. 

Konsekwencją narastającego wypalenia w sporcie jest spa-
dek motywcji. Motywacja z punktu widzenia wyczynu jest nie-
zwykle istotna, często przez wiele osób postrzegana jest jako 
jedyny przedmiot przygotowania psychicznego zawodnika. Mo-
tywację podzielić można na wewnętrzną i zewnętrzną. W przy-
padku motywacji wewnętrznej motywy działania wynikają z sa-
mego zawodnika, który robi to, co sprawia mu przyjemność i jest 
wartością samą w sobie. Motywacja zewnętrzna wiąże się z dzia-
łaniem dla uzyskania nagrody lub w wyniku nakazu zewnętrz-
nego. Procesy motywacyjne zwykle połączone są z procesami 
emocjonalnymi. Emocje uczestniczą w podejmowaniu decyzji  
i wpływają na przebieg zachowań odgrywając rolę w efektyw-
ności działania. Należy jednak uwzględnić znane w psychologii 
prawo Yerkesa-Dodsona, które mówi, że ze wzrostem motywacji 
wzrasta sprawność i skuteczność działania, ale dzieje się tak tyl-
ko do pewnego poziomu. Po osiągnięciu optymalnego poziomu 
motywacji jakość działania obniża się. Przy bardzo wysokiej moty-
wacji, jakość i skuteczność istotnie ulega obniżeniu. 

Co to oznacza dla sportowca? Otóż oznacza to, że przemoty-
wowany zawodnik nie gwarantuje najlepszego wyniku. Co istot-
ne, w przypadku łatwych zadań największą sprawność osiąga się 
przy wysokim poziomie motywacji, natomiast zadania trudne nie 
wymagają aż tak wysokiego poziomu motywacji i pobudzenia. 

Bardzo dobra drużyna piłkarska składająca się z samych 
gwiazd i uznanych zawodników potrzebuje zupełnie innego spo-
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sobu motywacji niż zespół uważany za słabszy, 
mający rozegrać z nimi mecz. Prawdę mówiąc, 
w lepszej sytuacji są zwykle właśnie „ci słab-
si”, dla których istotną motywacją jest sam fakt 
rozegrania meczu przeciwko znanej drużynie. 
Pamiętajmy również, że od mistrza wymaga się 
zawsze więcej. Wszyscy chcą by wygrywał, miał 
coraz lepsze wyniki i był bardzo medialny. Presja 
z tym związana oraz perspektywa bycia publicz-
nie ocenianym może powodować, że niektórzy 
sportowcy zaczynają odczuwać lęk, boją się po-
rażki. To istotnie wpływa na ich formę prezento-
waną na boisku. Były włoski piłkarz Gianluca Vialli 
stwierdził kiedyś, że „każdy aspekt sportu opiera 
się na walce z samym sobą” i trudno mu nie przy-
znać racji. 

Analizując grę niektórych zespołów na 
Mistrzostwach Świata w Brazylii podkreślenia 
wymaga fakt, że większość z kluczowych graczy 
„wielkich firm” ma za sobą sezony w najlepszych 
ligach świata, ponadto grę w Lidze Mistrzów. Po 
zakończonym sezonie, kiedy zawodnicy zwykle 
mieli okres roztrenowania i odpoczynku, musieli 
wsiąść do samolotu i lecieć do Brazylii. Dodatko-
wo mecze w trudnych warunkach klimatycznych 
to duże wyzwanie. 

Oczywiście ktoś powie, że przecież to Mi-
strzostwa Świata, wielka impreza światowego 
formatu, prestiż, ale czy dla zawodników, któ-
rzy już wszystko osiągnęli w klubowej piłce i ze 
swoimi drużynami narodowymi to wystarczający 
motywator? Nie zapominajmy o trenerach, to 
niezwykle istotny „element” w układance jaką 
jest drużyna, którego rola to również budowa od-
powiedniego klimatu w zespole, tzw. „team spi-
rit”. Większe ryzyko wypalenia u trenerów związa-
ne jest z silną presją na odniesienie sukcesu. Poza 
tym, jak wynika z badań, trenerzy zwykle cechują 
się wysokim poziomem wyczerpania emocjo-
nalnego. Ci o wyższym poziome wypalenia kie-
rują zespołem często w sposób autokratyczny, 
wzmacniają negatywną stronę wykonania, by-
wają agresywni słownie, rzadziej chwalą swoich 
graczy. To z kolei przekłada się na poziom wypa-
lenia i spadek motywacji u zawodników. Również 
wzajemne nieporozumienia między zawodnika-
mi to problem, którego nikt nie powinien lekce-
ważyć. Różne osobowości, często z ograniczoną 
wolą kompromisu, mogą sprzyjać konfliktom. 

W końcu nie zapominajmy również o agresji. 
W sporcie agresja nie powinna być zawsze nega-
tywnie oceniana. Może być ona konstruktywna, 
kiedy zawodnik staje się bardziej agresywny na 

boisku w zakresie przewidzianym ogólnie przyjętymi normami, 
szybciej biega, dokładniej broni, „nie odpuszcza”. Taka agresja, 
przejaw sportowej złości w pozytywnym tego słowa znaczeniu, 
jeśli nie przekracza ustalonych norm, jest dobrze postrzegana 
przez kibiców i może być bardzo pomocna dla zespołu. 

Agresja staje się destruktywna, kiedy nakierowana jest na 
konkretne intencjonalne działanie mające na celu zrobienie ko-
muś krzywdy. Taka agresja nie powinna być akceptowana, a wręcz 
powinna być piętnowana w sporcie. 

Etiologia zachowań agresywnych jest złożona. Poza czynni-
kami środowiskowymi, społeczno-kulturowymi, coraz więcej ba-
dań pokazuje neurobiologiczne uwarunkowania zachowań agre-
sywnych. Niepodlegającym dyskusji jest fakt, że za zachowania 
agresywne odpowiedzialna jest kora przedczołowa, hipokamp, 
podwzgórze, jądra migdałowate, obszar przegrody, zakręt obrę-
czy i różne neuroprzekaźniki. Zachowania agresywne kontrolują 
układy: serotoninergiczny, noradrenergiczny, dopaminergiczny, 
glutamatergiczny i gabaergiczny. Obserwując zachowania agre-
sywne nie sposób nie zauważyć, że przebiega ona z różnym nasi-
leniem emocjonalnym. 

Bodźce wywołujące bardzo silną reakcję emocjonalną mogą 
wywołać zachowania agresywne. Bywają one czynami impul-
sywnymi. Nadmierna impulsywność jest również uwarunkowana 
neurobiologicznie. To rodzi określone konsekwencje w przypad-
ku nagromadzenia w jednym czasie dużej ilości bodźców wpły-
wających na emocje. Wyobraźmy sobie osobę z określonymi ce-
chami osobowości, zwykle skłonną do zachowań impulsywnych, 
która rozgrywa niezwykle ważny mecz, gra pod ogromną presją, 
wobec której są bardzo duże oczekiwania, w zespole, przed któ-
rym postawiono konkretny cel.

W czasie meczu zawodnik jest narażony na liczne faule, wiele 
czynników uniemożliwia realizację celu, pojawia się lęk, rodzi się 
frustracja. Emocje narastają i pojawia się agresywny czyn impul-
sywny, nieprzewidywalny w konkretnej chwili, z niemożliwymi 
do przewidzenia konsekwencjami, ale w efekcie destrukcyjny, 
wpływający na cały zespół. Tak mógł się zachować Suarez, ale inni 
piłkarze również bywają agresywni, nie robią tego jednak w tak 
spektakularny sposób. Wielu z nich mając inne cechy osobowości, 
robi to „na chłodno”. Za to, wedle badań, odpowiada głównie pod-
wzgórze boczne. Ten rodzaj agresji często jest niezauważony, po-
mijany, niemniej jednak tak działający obrońca skutecznie może 
ograniczyć poczynania zawodników drużyny przeciwnej. 

Podsumowując należy podkreślić, że wyniki w sporcie zale-
żą od kombinacji trzech głównych elementów: przygotowania 
fizycznego, prezentowanego poziomu umiejętności oraz od-
powiedniego stanu psychicznego warunkującego przygotowa-
nie do rywalizacji niezależnie od poziomu. O ile dwa pierwsze 
elementy nie zawsze są najważniejsze (oczywiście w zależności 
od dyscypliny), o tyle psychiczna gotowość do rywalizacji doty-
czy wszystkich sportowców, niezależnie od reprezentowanego 
poziomu. Dlatego właśnie na to zawsze powinniśmy zwracać  
uwagę.  ■

SPort
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rezydencja

często po raz pierwszy, przyszły psychiatra ma okazję doświad-
czyć pełnej odpowiedzialności za swe decyzje np., co zrobić, 
gdy 25-letni pacjent nie może skończyć studiów i powrócić do 
swojego życia z powodu depresji, która nie reaguje już na trzecią 
terapię lekiem przeciwdepresyjnym. Decyzję w poradni podej-
mować trzeba na miejscu, w tym ograniczonym czasie, kiedy pa-
cjent jest w gabinecie, nie ma możliwości „poczekania do obcho-
du” albo podpytania kolegi specjalisty z pokoju obok. Taki stan 
rzeczy sprawia, że problemy diagnostyczne i lecznicze w porad-
ni kondensują się, stają się intensywniejsze, są prawdziwsze. To 
właśnie poradnia jest psychiatryczną pierwszą linią frontu, bo to 
tutaj lekarz podejmuje najbardziej ważkie decyzje, bo to właśnie 
ambulatorium jest miejscem pierwszego kontaktu z psychiatrą 
większości pacjentów. 

Na pocieszenie dodam, że podobnie jak kondensacji ulega 
odpowiedzialność za własne decyzje, to także mocniej przeży-
wane są małe i duże sukcesy: z powrotu pacjenta na kolejną wi-
zytę, zadowolenie z poprawiającego się stanu zdrowia pacjenta, 
satysfakcja z dobrze postawionej diagnozy.

Poza powyższym, za wartościowe uważam jeszcze, że  
w trak  cie pracy w poradni dokonała się we mnie ważna mentalna 
zmiana w hierarchii między leczeniem szpitalnym, a ambulato-
ryjnym. Pracując w oddziale miałem przekonanie, że to właśnie 
w czasie hospitalizacji ustala się ostatecznie leczenie, „wypisuje 
się w stanie poprawy” i lekarz w poradni to już musi tylko recep-
ty przepisywać. Jednak okazało się, że rzeczywistość bywa inna. 
Oto „stan poprawy” po wypisie może trwać bardzo krótko, lecze-
nie w poradni trwa latami, a nie kilka tygodni, jak w szpitalu, poza 
tym, jeśli w szpitalu nie pomogą, to pacjent i tak wraca do lekarza 
prowadzącego w poradni. I dlatego to właśnie praca w poradni, 
a nie w szpitalu, jest prawdziwym sprawdzianem umiejętności, 
lekcją pokory i cierpliwości wobec wymagań pacjenta.

Chyba nikt nie ma wątpliwości, jak bardzo odmienna jest 
praca w poradni od tej szpitalnej. I chyba udało mi się pokazać, 
dlaczego jest krokiem milowym w szkoleniu specjalizacyjnym. 
Dla tych nieprzekonanych mam finalny, niemożliwy do skontro-
wania argument finansowy, który wymieniam, bo myślę, że każ-
da motywacja jest dobra, byleby prowadziła do podjęcia decyzji, 
żeby pracę w poradni rozpocząć jako ważny etap własnego za-
wodowego rozwoju. 

Dlatego nawiązując do poradni jako pierwszej linii psychia-
trycznego frontu wołam:

Koleżanki, Koledzy, DO BOJU!!! ■

Rozwój zawodowy 
rezydenta i wpisane w szko-
lenie specjalizacyjne dąże-
nie do osiągnięcia psychia-
trycznej dojrzałości można 
rozłożyć na etapy. Każdy ma 
swoje indywidualne tempo 
i plan tego rozwoju, ale też 
każdy powinien wykonać 
pewne kroki milowe, żeby 
dostać „upgrade” psychia-
tra. Do kroków milowych 
zaliczyłbym pierwszy dyżur, 
staże, np. z leczenia uza-

leżnień, z psychiatrii dzieci i młodzieży, dla mnie bardzo ważne 
były pierwsze samodzielne decyzje dotyczące podania leku 
bez zgody czy unieruchomienia. Ale… chciałbym rozwinąć 
temat innego kroku milowego, jakim jest rozpoczęcie samo-
dzielnej pracy w poradni. Z ubolewaniem zauważam, że staż 
w poradni realizowany w ramach szkolenia, polegający czę-
sto na siedzeniu w gabinecie ze specjalistą podczas jego wizyt,  
w żaden sposób nie jest samodzielną pracą i nie pozwala na 
wykonanie kroku milowego. Także uzyskanie samodzielności  
w pracy ambulatoryjnej oznacza niejednokrotnie dodatkową 
pracę w poradni. Poza tym, odnosząc się do własnych żalów  
z poprzedniej Rezydencji podkreślę, że nowi rezydenci z racji 
wykreślenia stażu poradnianego z programu specjalizacyjnego, 
doświadczenie ambulatoryjne będą mogli zdobywać już tylko  
na własną rękę. 

W czasie szkolenia specjalizacyjnego rezydent jest zawsze 
pod kontrolą, której stopień zależy od szpitalnych zwyczajów, 
od zaangażowania sprawujących nadzór kolegów i koleżanek 
specjalistów. Kontrola jest oczywiście konieczna ze względu na 
znikome doświadczenie młodego lekarza i na zwyczaj zespoło-
wego, a nie indywidualnego podejmowania decyzji klinicznych 
w warunkach oddziału. Mniejsza o przyczyny – z powodu takiej 
sytuacji rezydent nie ma się gdzie uczyć samodzielności.

Z nowymi wyzwaniami, niepewnością własnych umiejętno-
ści lekarz oswaja się już na studiach i potem w trakcie rezydentu-
ry, jednak praca w poradni niesie ze sobą coś jeszcze – poczucie 
odpowiedzialności za własne decyzje. Niby truizm, bo odpowie-
dzialność jest wpisana w pracę lekarza. Ale tam - właśnie w po-
radni - wszystko się zaczyna, bo dopiero w pracy ambulatoryjnej, 

Rezydent na pierwszej  
linii frontu 
 Michał Jarkiewicz

Poradnia jest psychia-
tryczną pierwszą linią 
frontu, bo to tutaj 
lekarz podejmuje 
najbardziej ważkie 
decyzje, bo to właśnie 
ambulatorium jest 
miejscem pierwszego 
kontaktu z psychiatrą 
większości pacjentów.
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relacje
Od „tików mentalnych”  
do Gogola – czyli spojrzenie  
na OCD 2014 okiem rezydenta
Anna Trzcińska

To już trzecia ogólnopolska konfe-
rencja naukowo – szkoleniowa dotycząca 
zespołu natręctw, zorganizowana przez 
zespół pod kierownictwem dr Macieja 
Żerdzińskiego z Centrum Psychiatrii w Ka-
towicach w dn. 29-30.V.2014 r. 

Wiemy nie od dziś, że OCD to jedno z 
największych wyzwań w leczeniu chorób 
psychicznych, często współwystępujące 
w przebiegu schizofrenii, zaburzeń afek-
tywnych i zaburzeń osobowości. Dzięki 
tegorocznym wykładowcom, goszczącym  
w Katowicach, mogliśmy spojrzeć na zja-
wisko „natręctw” nie tylko z czysto neuro-
biologicznego punktu widzenia, ale także 
podkreślić społeczno – kulturowy wymiar 
OCD. Dla przykładu: czy zbieractwo lub al-
koholizm mogą mieć charakter obsesyjno 
– kompulsyjny? 

Swoją wiedzę i doświadczenie w za-
kresie zespołu natręctw wymieniali: Ewa 
Pilaczyńska-Jodkiewicz, Tomasz Sobów, 
Tomasz Szafrański, Bogusław Habrat, Sła-
womir Murawiec oraz organizatorzy, na co 
dzień prowadzący zintegrowane leczenie 
OCD w ośrodku w Katowicach: Maciej Żer-
dziński, Hanna John-Ziaja, Angelika Gros 
oraz Anita Pląder. 

Konferencja w swoim wymiarze edu-
kacyjnym nie tylko pozwoliła poznać obo-
wiązujące standardy leczenia OCD, ale też 
z erudycją i zgrabną, wcale nie natrętną 
formą, przybliżyła ważne fakty. Mogliśmy 
dowiedzieć się m.in., że zespół natręctw 
dotyczy od 1,5% do 2,5% populacji, może 

być rozpatrywany jako zaburzenie konti-
nuum utraty kontroli (od prokrastynacji do 
impulsywności). Wykład wprowadzający 
Macieja Żerdzińskiego nakreślił tę właśnie 
zjawiskowość OCD. Od koncepcji „religij-
nej skrupulatności” Ignacego Loyoli, przez 
„tiki mentalne” i historyczne konteksty 
problematyki obsesji, przeszliśmy do oso-
bowości o cechach anankastycznych oraz 
aktualnej pozycji zaburzeń według ICD-10 
i DSMV. Podkreślono tak bardzo istotny  
w procesie leczenia wgląd, w oparciu  
o który budowana jest metoda pracy z pa-
cjentem. Nawiązano również do nowych 
koncepcji podziału nozologicznego w kon-
tekście codziennej pracy z pacjentem. 

Zainteresowaniem cieszyła się tema-
tyka tzw. zaburzeń schizoobsesyjnych oraz 
OCD z kontinuum utraty wglądu. Anita Plą-
der mówiła o częstej w praktyce klinicznej, 
być może zbyt rzadko zauważanej, koincy-
dencji OCD i zaburzeń z kręgu schizofre-
nii (średnio u 25% pacjentów cierpiących  
z powodu schizofrenii). W wykładzie poru-
szono również dylemat potencjalnie ob-
sesjogennego działania niektórych leków 
przeciwpsychotycznych oraz zwrócono 
uwagę na możliwą kompensacyjną funk-
cję natręctw w przebiegu schizofrenicznej 
dezintegracji. 

Intrygujące i ciekawe spojrzenie na 
uzależnienia, z punktu widzenia zjawiska 
obsesyjności i kompulsyjności, przedstawił 
Bogusław Habrat opisując mechanizm roz-
woju i psychopatologię nałogów behawio-
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ralnych, a w szerszym ujęciu - także specy-
fikę uzależnień. Autor podkreślił koncepcję 
wspólnej patogenezy tych zaburzeń, wy-
odrębnił również różnice w ich klinicznym 
doświadczaniu przez pacjentów i rozważał 
próby leczenia skojarzonego.

Ewa Pilaczyńska-Jodkiewicz z Pozna-
nia, w godnym zastępstwie niestety nie-
obecnej już wśród nas Pani Prof. Jolanty 
Rabe-Jabłońskiej, przytoczyła szczegóło-
wą patogenezę powstawania OCD na mo-
delach neurobiologicznych. Pani doktor 
obszernie nakreśliła złożoność patogene-
tyczną zjawiska OCD i jej korelacje z neuro-
anatomią, przedstawiając także światowe 
doniesienia na temat leczenia. 

Nie zabrakło omówienia najnow-
szych propozycji farmakoterapeutycznych  
w kontekście leczenia zaburzeń afektyw-
nych oraz poznawczych, zwłaszcza pacjen-
tów w wieku podeszłym, o których mówił 
prof. Tomasz Sobów. 

Dr Sławomir Murawiec przedstawił 
tematy omawiane na zjedzie APA 2014. 
Między innymi różnice między OCD, a BDD 
(Body Dysmorphic Disorder), BFRB (Body-
-focused Repetitive Disorder) oraz RBD (Re-
petitive Behavioral Disorders). 

Tomasz Szafrański przedstawił pre-
zentację dotyczącą zbieractwa. Opis bo-
hatera „Martwych dusz” Gogola posłużył 
w przybliżeniu uczestnikom kryteriów dia-
gnostycznych zbieractwa, zaproponowa-
nych w nowej wersji klasyfikacji DSM.

W drugim dniu konferencji szczegóło-
wo omówiono aktualne standardy leczenia 
zespołu obsesyjno – kompulsyjnego, sto-
sowane w codziennej praktyce klinicznej. 

Dr Hanna John-Ziaja w „pigułce  
o przedłużonym działaniu” przedstawiła 
opcje zintegrowanego leczenia OCD. Wy-
kład wzbudził żywą reakcję uczestników 
w zakresie bezpieczeństwa farmakoterapii 
w poszczególnych sytuacjach klinicznych i 
zachęcił do podzielenia się własnymi do-
świadczeniami. Prowadząca mówiła o ak-
tualnych, polskich i międzynarodowych, 
standardach leczenia OCD. W dyskusji 
padały pytania o bezpieczeństwo (głów-
nie kardiologiczne) stosowania wysokich 
dawek leków z grupy SSRI, zwłaszcza ci-
talopramu. Nie zabrakło także wymiany 
argumentów w kwestii leczenia w ciąży 
preparatami fluoksetyny. Dyskutujący 
wymieniali swoje spostrzeżenia na temat 
rzeczywistych wskazań do farmakoterapii 
OCD w ciąży. Podjęto również temat sku-
teczności oraz dostępności leczenia zespo-
łu natręctw metodami neurochirurgiczny-
mi. Niektórzy z uczestników przekonywali 
co do ich skuteczności w szczególnych sy-
tuacjach klinicznych, zaś prowadzący sesję 
zachowywali większy sceptycym. 

Kontynuując tematykę leczenia, An-
gelika Gros skupiła się na roli terapii wie-
lopoziomowej (z wykorzystaniem elemen-
tów CBT, terapii wglądowej i systemowej), 
przedstawiając zasady, etapy i wyzwania 
terapii w oparciu o doświadczenia zespołu 

terapeutycznego Oddziału II Centrum Psy-
chiatrii w Katowicach. Prezentacja miała 
zachęcić uczestników do szerszego spoj-
rzenia na problematykę leczenia OCD. 

Warsztaty, czyli szczegółowe studium 
przypadków z możliwością głosowania 
bezprzewodowego, błyskotliwie poprowa-
dził główny pomysłodawca i organizator 
konferencji dr Maciej Żerdziński. Warsztaty 
wywołały żywe zainteresowanie uczestni-
ków, pozwoliły na prześledzenie sposobu 
różnicowania OCD nie tylko jako samo-
dzielnej jednostki chorobowej, ale choro-
by współistniejącej w zaburzeniach afek-
tywnych oraz paranoicznych. Szczególną 
uwagę przykuły przykłady współwystępo-
wania OCD w chorobie dwubiegunowej 
oraz problematyka z pogranicza psychia-
trycznego tabu, czyli natręctwa religijne. 

Konferencja z dużą dozą lekkości 
i autentyczności przybliżyła codzienne 
problemy w terapii OCD. Ja sama od kilku 
miesięcy, w ramach rezydentury, z rosną-
cym zainteresowaniem obserwuję pracę  
z pacjentami w Centrum Psychiatrii w Ka-
towicach. Widzę ogromne zaangażowanie 
i czasochłonne, momentami bardzo wy-
czerpujące, rozbrajanie „anankastycznej 
mocy”. Często widzę też, jak wieloletni 
koszmar chorego cierpiącego z powodu 
zespołu natręctw przeradza się w normal-
ne życie. ■ 

Od koncepcji „religijnej skrupulatności” 
Ignacego Loyoli, przez „tiki mentalne” 
i historyczne konteksty problematyki 
obsesji, przeszliśmy do osobowości 
o cechach anankastycznych oraz  
aktualnej pozycji zaburzeń w DSM 5.

relacje
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Retrospekcja

Początek historii leczenia OCD  
w Centrum Psychiatrii to rok 1994. Nasze 
zainteresowanie wzbudziła grupa pacjen-
tów cierpiących z powodu szczególnych 
zaburzeń psychicznych, w których trudno 
ustalić granicę pomiędzy obsesyjnością, 
a procesem psychotycznym. Jako zespół, 
rozpoczynamy wówczas leczenie skrajnie 
trudnych przypadków ze spektrum „OCD-
-Autyzm- Psychoza”. W latach 1999/2000 
powstaje Poradnik Dla Chorych Na Zespół 
Natręctw, opracowany przez Macieja Żer-
dzińskiego, który do dziś cieszy się dużym 
zainteresowaniem i uznaniem wśród pa-
cjentów, ich rodzin, a także lekarzy i psy-
chologów. Do tej pory poradnik był wzna-
wiany trzykrotnie. Lektura ta jest ważnym 
elementem pracy z pacjentami, pełni rolę 
edukacyjną, zawiera także propozycje 
konkretnych działań, ukierunkowanych na 
próby samodzielnego przeciwstawiania 
się objawom chorobowym.

www.centrumpsychiatrii.eu/php/wyslane/
aktualnosci/pliki/poradnik2.pdf

Diagnoza

Plan pracy z pacjentem obejmuje 
działania diagnostyczne, farmakologiczne 
oraz pracę psychoterapeutyczną. 

Z naszego doświadczenia wynika, 
że często konieczna jest rewizja dotych-
czasowego rozpoznania, ponieważ wielu 
kierowanych pacjentów istotnie przeżywa 
natręctwa, jednak są one tylko swego ro-
dzaju „maską” głębszego procesu psycho-
patologicznego. Aby poszerzyć wiedzę  
o pacjencie, najczęściej używamy nastę-
pujących kwestionariuszy: skale funk-
cjonowania poznawczego, w tym Skala 
Inteligencji Wechslera, MMPI, Skala Yale- 
Browna, Skala Natręctw Węchowych au-
torstwa dra Macieja Żerdzińskiego. W sytu-
acjach wątpliwych stosujemy: Skalę Becka, 
PANSS oraz Skalę Manii Younga.

Zauważamy częstą prawidłowość - 
jeśli pacjent silnie manifestuje obecność 
natręctw, wręcz przekonuje otoczenie do 
ich treści (niejako sam stawia sobie suge-
stywne rozpoznanie OCD), to nierzadko 
okazuje się, iż cierpi on również z powodu 
symptomów urojeniowych (paranoicz-
nych) o agresywnych, złowieszczych treś-
-ciach. Natomiast chorzy z „prawdziwym” 
zespołem natręctw unikają rozmawiania 
o swoich obsesjach, są nimi zawstydzeni  
i maskują rytuały. 

Farmakoterapia

Leczenie farmakologiczne oparte jest 
na uznanych standardach terapii natręctw. 
Zasadne więc jest stosowanie adekwat-
nych dawek leków przeciwdepresyjnych 
o działaniu serotoninergicznym (klomi-
pramina i nowsze leki SSRI). Lekooporność 
uzasadnia maksymalizację dawki oraz 
użycie dostępnych metod potencjalizacji. 
W przypadku współchorobowości OCD 
(np. ze schizofrenią, paranoją czy z ChAD) 
leczenie ma charakter kombinowany: SSRI 
+ lek przeciwpsychotyczny/normotymicz-
ny. Możemy potwierdzić nie do końca 
rozumiany fenomen nadzwyczaj dobrej 
tolerancji leków u chorych cierpiących  
z powodu OCD, jednak, co oczywiste, za-
lecamy dużą ostrożność i stałe monitoro-
wanie ewentualnych skutków ubocznych. 

Kontrakt
Po zapoznaniu się z treścią poradnika, 

pacjent sporządza listę natręctw. Właśnie 
wtedy tworzymy indywidualny kontrakt 
behawioralny. Kontrakt zawiera plan dnia 
ułożony w taki sposób, aby uwzględniał 
wykonywanie tych czynności, które są 
obarczone natręctwami. W wielu ciężkich 
przypadkach, symptomom chorobowym 
podporządkowana jest niemal każda ak-
tywność chorego. Wstępny plan działania 
obejmuje walkę z tymi objawami, których 
pokonanie (w odczuciu pacjenta) jest 
najbardziej realne - ważne, aby cierpią-

Leczenie zaburzeń  
obsesyjno-kompulsyjnych
20 lat doświadczeń II Oddziału  
Centrum Psychiatrii w Katowicach 
Maciej Żerdziński1, Angelika Gros1, Hanna John-Ziaja1, Anita Pląder2 

1 Centrum Psychiatrii w Katowicach
2 Centrum Medyczne Femina w Katowicach
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Praktyka

Rekwizyty
Tym samym, wykonujemy lub wynaj-

dujemy potrzebne do tego rodzaju dzia-
łań pomoce lub rekwizyty. Dla przykładu, 
zdarzało się nam pracować z pomocą: „za-
krwawionego bandażu” (wacik nasączony 
czerwoną farbą), „worka na trupy” (czarny, 
duży worek na śmieci), „trutki na szczury” 
(pusty pojemnik po preparacie gryzonio-

bójczym), „kwasu” (opakowanie 
po elektrolicie), itd. Wszystkie te 
złowieszcze nazwy są cytatami 
obsesji różnych pacjentów. 

Ekspozycja
Wstępnie zapoznajemy  

pacjenta z planowanym ćwi-
czeniem. Następnie podda-
jemy go ekspozycji, w trakcie 
której dochodzi do wzrokowe-
go i psychicznego kontaktu z 
przedmiotem/czynnością zwią-
zanym z treścią rytuału. Kolej-
nym krokiem jest zanurzenie, 
czyli bezpośrednia konfronta-
cja z natręctwem, co zazwyczaj 
wiąże się z wzbudzeniem lęku 
(niekiedy panicznego), który  
z kolei poddajemy desensyty-
zacji, czyli wygaszeniu. Aby po-

głębić pracę terapeutyczną, w trakcie ćwi-
czeń behawioralnych podejmujemy także 
próbę zrozumienia symboliki objawu, czyli 
powiązania lęku związanego z rytuałem, z 
prawdopodobną jego przyczyną. Pozwala 
to odbarczyć pacjenta od bieżących, bez-
sensownych przecież rytuałów i połączyć 
je z nierozwiązanymi konfliktami intrap-
sychicznymi. Tym samym, proces leczenia 
jest stale dynamiczny i pozwala uniknąć 
absurdalnej schematyczności oraz nudy 
nieuchronnie przypisanej natręctwom. Z 
naszego doświadczenia wynika, że nad-
mierna koncentracja na rytuale - do cze-
go stale zmierza sam pacjent - nie tylko 
zawęża, ale wręcz uniemożliwia zyskanie 
poprawy. 

Wgląd
Szansa na redukcję objawów cho-

robowych jest wprost proporcjonalna 
do poziomu wglądu w treść natręctw. 
Zagadnienie to ma znaczenie fundamen-
talne. Problem zmniejszonego wglądu  

w natręctwa wbrew pozorom jest sto-
sunkowo częsty, a jego brak niekoniecz-
nie musi oznaczać zmianę rozpoznania. 
Istotnym jest, aby chory przeżywał inne, 
typowe dla OCD symptomy (obok obsesji - 
kompulsje, impulsy wyobrażeniowe, rytu-
ały, lęk). Wraz z utratą krytycyzmu leczenie 
staje się bardziej skomplikowane - wydaje 
się, że to właśnie ta grupa pacjentów uzna-
wana jest za lekooporną, przez co spotyka-
my tych pacjentów po latach nieskutecz-
nej terapii.

Kwalifikacja
Do Oddziału II Centrum Psychiatrii 

zgłasza się coraz więcej pacjentów kiero-
wanych przez lekarzy i psychologów z ca-
łej Polski. Obecnie terminy oczekiwania na 
przyjęcie są kilkumiesięczne – z uwagi na 
złożoność i specyfikę leczenia, nie decydu-
jemy się na równoczasowe prowadzenie 
więcej niż 2 pacjentów. Zespół leczących 
opracowuje i stale modyfikuje strategie 
leczenia pacjentów chorych na OCD, do-
stosowując je do indywidualnych potrzeb 
chorego. 

Czas pobytu pacjenta w Oddziale 
ustalamy w sposób indywidualny, śred-
nio wynosi około 4-8 tygodni. Przyjęcie 
poprzedzamy (o ile to możliwe) rozmową 
kwalifikacyjną. Często jest to moment,  
w którym staramy się urealnić oczekiwania 
pacjenta i jego rodziny oraz określić jego 
motywację do leczenia. Wstępnie weryfi-
kujemy dotychczasową diagnozę. Jeżeli 
pacjent jest zdecydowany na dalsze lecze-
nie i przyjmuje proponowaną formę pracy 
- ustalamy dogodny termin przyjęcia.

Zdecydowaliśmy przedstawić Czytel-
nikom nasz sposób pracy, aby ,,odczaro-
wać” otoczkę szczególnej specyfiki czy wy-
jątkowych umiejętności potrzebnych do 
leczenia pacjentów cierpiących na zespół 
natręctw. Nawet wielkie zaangażowanie 
leczących nie musi wcale oznaczać pew-
nego sukcesu. Często jednak, choć nikłe  
w ocenie leczących, zmiany zyskane pod-
czas leczenia przez chorego i jego bliskich 
są postrzegane jako przełomowe i otwie-
rają możliwość bardziej satysfakcjonujące-
go funkcjonowania. ■

e-mail: angellagros@wp.pl

cy doznał poczucia własnej skuteczności  
w pokonywaniu choroby już w pierwszym 
etapie leczenia. 

Z czasem modyfikujemy poszczegól-
ne punkty kontraktu lub poszerzamy je  
o kolejne zadania do wykonania, również 
takie, które w przeszłości były dla chorego 
źródłem satysfakcji lecz w przebiegu pro-
cesu chorobowego zostały zaniechane. 
Spotykamy się z 
pacjentem co dwa 
dni w 3 osobowym 
składzie (2 lekarzy 
psychiatrów oraz 
psycholog). Czas 
trwania spotkania 
wynosi średnio 45 
min. Sesje terapeu-
tyczne są prowa-
dzone zmiennie 
przez jednego  
z leczących. Pod 
koniec spotkania, 
wspólnie z chorym 
dokonujemy pod-
sumowania sesji 
terapeutycznej, czy 
też pewnego etapu 
leczenia, planując 
dalszą pracę nad 
objawem. 

Jeżeli jest to 
możliwe, pozostajemy w kontakcie z rodzi-
ną pacjenta. Praca z systemem rodzinnym 
może mieć charakter kompensujący (jeżeli 
system współpracuje) lub dekompensu-
jący (jeżeli system nie współpracuje czy 
nawet chroni objawy, co zazwyczaj dzieje 
się na poziomie nieświadomym). Niestety 
kontakt z rodziną nie zawsze jest możliwy, 
np. z powodu dystansu, sytuacji material-
nej lub po prostu braku bliskich. 

Do pracy włączamy również personel 
pielęgniarski, który udziela informacji do-
tyczących funkcjonowania pacjenta w Od-
dziale oraz postępów w realizacji kontrak-
tu. Terapeutka zajęciowa pomaga chorym 
w realizacji zadań na sali terapii zajęciowej. 

Leczenie psychologiczne ma charak-
ter eklektyczny. Obok pracy poznawczej  
i edukacyjnej, kontaktu z systemem ro-
dzinnym, nasze leczenie w znacznym 
stopniu oparte jest na ćwiczeniach beha-
wioralnych dedykowanych objawom cho-
robowym. 

 

Spotykamy 
się z pacjentem 
co dwa dni w 3 
osobowym skła-
dzie (2 lekarzy 
psychiatrów oraz 
psycholog). Czas 
trwania spotka-
nia wynosi śred-
nio 45 min. Sesje 
terapeutyczne 
są prowadzone 
zmiennie przez 
jednego z leczą-
cych.
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STANDARDY LECZENIA ZABURZEŃ  
OBSESYJNO-KOMPULSYJNYCH

standardy dla opornych

Opracowanie Redakcja Psychiatry na podstawie „Standardy leczenia farmakologicznego niektórych zaburzeń psychicznych” pod redakcją Marka Jaremy. Gdańsk : Via Medica, 2011

Krok 1

Krok 2

Krok 3

Krok 4

Krok 
4 1/2

Krok 5

Krok 6

Krok
6 1/2

Krok 7

Krok 
następny

rozpoznanie
Spełnione kryteria OCD? Jakie objawy dominują? Jaki jest poziom wglądu?
Współwystępowanie innych zaburzeń? – Leczymy te zaburzenia!

Wybór metody 
leczenia

Wybór w zależności od preferencji pacjenta, oceny klinicznej nasilenia objawów, dostępności 
metody leczenia w tym kosztów - generalnie preferowana jest psychoterapia, ale można rozpocząć od farmako-
terapii lub od razu od leczenia skojarzonego

Psychoterapia: 
CBT z elementami ERP czyli ekspozycji  
i powstrzymywania reakcji co najmniej  
raz w tygodniu 13-20 sesji

Farmakoterapia: 
SSRI przez co najmniej 12 tyg. w tym co najmniej 6 tyg. maksymalną 
tolerowaną dawką SSRI (W leczeniu OCD stosujemy zwykle maksy-
malne tolerowane dawki: escitalopram 20mg/dz, fluoksetyna 60mg/dz, 
fluwoksamina 300mg/dz, paroksetyna 60 mg/dz, sertralina 200 mg/dz)

A
lb

o

Znaczna poprawa
Kontynuujemy psychoterapię przez 3-6 
miesięcy, jeżeli farmakoterapia to konty-
nuujemy SSRI przez 1-2 lat w efektywnej 
dawce terapeutycznej, potem stopniowe 
odstawienie leku

Niepełna poprawa lub brak poprawy
Weryfikacja rozpoznania, czy potrzebna dalsza diagnostyka? 
Współchorobowość?

Obsesyjno-kompulsyjne powtórzenie kroków 3 i 4 (ale zwiększamy 
jeszcze dawkę lub zmieniamy SSRI) a jeżeli nie było psychoterapii to 
dołączamy CBT.

Zmiana leku na klomipraminę (do 300mg/dz), mirtazapinę (do 60 mg/dz), wenlafaksynę, ewentualnie augmenta-
cja SSRI lekiem przecipsychotycznym (LPP: np. risperidon, kwetiapina, aripiprazol)

Ocena wyników 
leczenia  
po minimum 

12 tyg.

Znaczna poprawa
Kontynuujemy psychoterapię co najmniej 
przez 3-6 miesięcy oraz farmakoterapię  
co najmniej przez 1-2 lat w efektywnej 
dawce terapeutycznej, potem stopniowe 
odstawienie leku

Niepełna poprawa lub brak poprawy
Weryfikacja rozpoznania, czy potrzebna dalsza diagnostyka? 
Współchorobowość?

Obsesyjno-kompulsyjne powtórzenie kroków 5 i 6 (ale zmieniamy 
leki, stosujemy augmentację LPP)

Leczenie etap

III
Na tym etapie leczenia możemy zastosować leczenie skojarzone (augmentację) klomipraminą i SSRI 
(uwaga na ryzyko zespołu serotoninowego) buspironem, pindololem, memantyną, lamotryginą, topiramatem 

Jeżeli brak poprawy

Jeżeli te strategie nie przyniosą efektu ewentualne dalsze leczenie w wyspecjalizowanych ośrodkach

Ewentualne 
kolejne etapy 
leczenia

Niektóre standardy przewidują monoterapię tramadolem, d-amfetaminą. 
Można rozważyć zastosowanie EW, rTMS. Eksperymentalne strategie w ekstremalnie ciężkich zespołach natręctw 
sugerują możliwość wykorzystania metod neurochirurgicznych: głębokiej stymulacji mózgu (DBS) oraz innych 
interwencji takich jak przednia kapsulotomia, przednia cingulotomia.

Leczenie etap

II

Ocena wyników 
leczenia  
po minimum 

12 tyg.

Leczenie etap 

I

Jeżeli brak poprawy

Jeżeli brak poprawy
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cicer cum caule
Rosjanie piją, palą i uczą
Napoleon Waszkiewicz
| Klinika Psychiatrii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Komentarz do publikacji: Zaridze D, Lewington S, Boroda A, Scélo 
G, Karpov R, Lazarev A, i wsp. Alcohol and mortality in Russia: 
prospective observational study of 151,000 adults. Lancet. 2014; 
383(9927): 1465-73.

Na podstawie raportu Światowej Organizacji Zdrowia 
(WHO) z 2011 r. [1] widzimy, iż najwyższe spożycie alkoholu ety-
lowego w litrach na osobę w ciągu roku, wśród państw europej-
skich mają Mołdawia (18,2), Czechy (16,5), Węgry (16,3), Holandia 
(15,9), Rosja (15,8), Estonia (15,6), Andora (15,5), Rumunia (15,3). 

My, Polacy i Polki, ze średnią konsumpcją 13,25 litra alkoho-
lu znajdujemy się na odległym miejscu. 

Czego więc możemy nauczyć się od Rosjan, którzy, mimo,  
iż piją tylko nieco więcej alkoholu od nas, to z jakiegoś powodu 
styl ich picia opisywany jest jako negatywny fenomen w facho-
wej światowej literaturze lekarskiej? [2-5]. 

Według WHO, Polacy piją głównie piwo, Rosjanie wyroby 
spirytusowe [1]. W historii alkoholowej Rosji od blisko 200 lat 
dominowała wódka [6]. Już od XIX wieku dochody ze sprzeda-
ży „spirytnego” zapewniały 40% wpływów do budżetu państwa. 
Doświadczenia Rosjan wskazują, że wcześniejsze próby wprowa-
dzenia prohibicji przez cara Mikołaja II na czas I wojny światowej, 
czy delegalizacja wódki przez rząd Lenina w 1917 r., nie spotkały 
się z aprobatą społeczeństwa ani urzędników. W 1925 r. Józef Sta-
lin na zjeździe partii bolszewickiej przekonywał, że państwa nie 
stać na „bezalkoholizm”, ponieważ wódka to dochody państwa. 
W 1943 r. mężczyźni w armii sowieckiej otrzymywali „winny ekwi-
walent” -100 gramów dziennie, pod koniec wojny pili już prawie 
wszyscy, a „kultura” picia wódki została przeniesiona na całe po-
kolenia powojenne. 

To właśnie z Rosji znamy zwyczaj picia półlitrówki do obia-
du, 100-gramowe stakany, nowe czasowniki „postogramit”, 
„przyjmowanie” - zamiast picia, lewatywy z wódki, właściwości 
„ochronne” wódki przeciwko napromieniowaniu (w elektrow-
niach jądrowych ustawiano kadzie z wódką), picie „na troich” 

Na pytanie: „Kto w Europie pije 
najwięcej alkoholu?”, jeszcze kilka, 

czy kilkanaście lat temu, część  
z nas, Europejczyków powiedziała-

by -”my Słowianie”. Od niedawna 
słowa „my Słowianie” kojarzą nam 

się raczej z tegorocznym wystę-
pem Donatana i Cleo w konkursie 

Eurowizji i dziedziczeniem  
„poruszania tym, co mama  

w genach dała” niż innymi gena-
mi, na przykład usposabiającymi 

do picia alkoholu. 
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Wielka Brytania

-> Wykres 1

cicer cum caule

(kiedy trzech nieznanych sobie „dżentelmenów” składało się na 
wódkę w sklepie po rublu i dzieliło się nią według wymiarów ety-
kiety). 

Znacznego ograniczenia sprzedaży alkoholu i delegalizacji 
podjął się Michaił Gorbaczow, kiedy w 1985 r. wprowadził „suchoj 
zakon”, co później uważano za przyczynę redukcji budżetu ZSRR 
oraz rozwoju czarnego rynku i było jedną z prawdopodobnych 
przyczyn bankructwa imperium sowieckiego. 

Szybki powrót alkoholowych zwyczajów nastąpił „za” Bory-
sa Jelcyna, który sam nie stronił od alkoholu, a atmosferę picia 
za Władimira Putina oddaje sytuacja w pewnym nowootwartym 
sklepie w Wołgodońsku. Właściciel urządził konkurs o to, kto  
w ciągu kilkudziesięciu minut wypije najwięcej wódki (nagrodą 
było 10 butelek trunku). Finał nie był zaskakujący - zwycięzca po 
wypiciu około 3 litrów płynu zmarł. W Rosji trzeba było wtedy 
za pół litra wódki zapłacić 30 rubli, podczas gdy najtańsze piwo 
kosztowało 20 rubli. Naturalną konsekwencją takiego stanu była 
więc 70-procentowa przewaga proporcji sprzedaży wódki, w sto-
sunku do innych alkoholi. -> Wykres 1

Generalnie, wśród osób uzależnionych 
od alkoholu, nawet do 90% pali papierosy 
[6]. Rosja od niedawna prowadzi aktywną 
politykę przeciw paleniu, czego skutkiem 
jest zmniejszająca się nieco ilość palaczy,  
a podwyżki cen mają rekompensować kon-
cernom tytoniowym spadek produkcji. 

Nie jest to pierwszy raz, kiedy Rosja 
walczy z paleniem. Już w 1634 r. car Rosji 
Michał Fiodorowicz Romanow wydał rozpo-
rządzenie zakazujące palenia tytoniu. Palą-
cych karano chłostą w gołe pięty. Gdy deli-
kwent został złapany ponownie na paleniu, 
obcinano mu nos, przy kolejnym razie gro-
ziła kara śmierci. Zakaz palenia zniósł do-
piero car Piotr I Wielki w 1697 r. Uzależniony 
od nikotyny był Lenin, choć rzucił nałóg na 
prośbę matki, potwierdzając w ten sposób 
swoją „żelazną wolę”. Józef Stalin również 
był entuzjastą palenia. Po defiladzie z okazji 
rocznicy rewolucji bolszewickiej odbył się 
na Kremlu uroczysty bankiet. Stalin, który 
był pod wpływem alkoholu, rzucił w żonę 
Nadieżdę Alliłujewę niedopałkiem papiero-
sa. Ośmieliła się przed zdarzeniem zwrócić 
uwagą mężowi; kilka godzin później znale-
zioną ją martwą. 

 Polacy mają także wielowiekowe 
doświadczenia alkoholowe i nikotynowe. 
Winnice w Polsce pojawiły się prawdo-
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-> Wykres 2

podobnie w XII wieku; mimo to z racji na 
znacznie niższą cenę, podstawowym napo-
jem do XVI wieku było piwo (oznacza „to, co 
się pije - napój”). „Piwoszami” byli: Bolesław 
Chrobry, Leszek Biały, Władysław Jagiełło 
[5]. Fajkę w Polsce palono już od XVII wie-
ku, dwa wieki później pojawiły się cygara,  
w 1926 rząd polski wprowadził Polski Mo-
nopol Tytoniowy, a potem do stawki dołą-
czyły papierosy.

Choć od wieków historia Polski, podob-
nie jak Rosji, obfituje w różnorakie ekscesy 
alkoholowo-nikotynowe znanych ludzi,  
to jednak po pierwsze - Rosjanie zawsze pili 
„ciekawiej”, po drugie - Rosja wykazuje się 
pewnego rodzaju wyjątkowo niezdrowym 
fenomenem populacyjnym związanym  
z nałogiem picia i palenia, po trzecie - ni-
niejszy komentarz dotyczy przede wszyst-
kim artykułu o śmiertelności związanej  
z piciem alkoholu w Rosji. 

 Zatem do rzeczy. 
Zaobserwowano liczne fluktuacje  

w ilości corocznych zgonów w ZSRR/Rosji, 
które były związane z piciem alkoholu. Co 
więcej, zauważono tendencję spadkową  
w ostatnich latach. W swoim artykule, pro-
fesor Dawid Zarydze i współpracownicy [2] 
przedstawili wpływ ograniczenia dostępu 
do alkoholu, rozpadu ZSRR oraz kryzysu 
rubla, na odpowiednio redukcję i wzrost 

zgonów spowodowanych alkoholem. Zbadali śmiertelność 
wśród 151 tysięcy osób w wieku 35-74 lat, będących mieszkań-
cami trzech miast Rosji: Barnaul, Tomsk, Byisk. Badane prospek-
tywnie osoby podzielono na kilka grup pijących: <0,5 litra wódki 
na tydzień, 1-2,9 litra wódki na tydzień oraz >3 litrów wódki na 
tydzień. W grupie wiekowej 35-54 lat, osoby palące, które piły 
najmniej (<0,5 l wódki/tydzień) miały 16% ryzyko zgonu w ciągu 
20 lat, 20% ryzyko miały osoby pijące więcej (1-2,9 l), a najwięk-
sze, bo 35% miały osoby pijące najwięcej (>3 l). W grupie 55-74 
lata, ryzyko zgonu wynosiło odpowiednio 50%, 54% i 64% dla 
osób pijących <0,5 l, 1-2,9, i >3 l wódki na tydzień. Wśród przy-
czyn zgonów osób pijących alkohol (i palących) były czynniki 
zewnętrzne (wypadki, zatrucia, samobójstwa, zabójstwa) oraz 
czynniki somatyczne/chorobowe (nowotwory górnej części 
układu oddechowego i pokarmowego, m.in wątroby, inne cho-
roby wątroby, gruźlica, zapalenia płuc, ostre zapalenia trzustki, 
ostra choroba niedokrwienna serca - inna niż zawał serca i inne). 
Osoby w starszej grupie, mimo, że miały mniej agresywnie nara-
stającą krzywą zależności ryzyka zgonu od ilości butelek wypija-
nej wódki na tydzień, umierały częściej niż młodsze z przyczyn 
wcześniej zdefiniowanych jako powiązane z alkoholem (24% vs. 
10%, 30% vs.15% i 41% vs. 29%).  -> Wykres 2
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-> Wykres 3

Dużego ryzyka zgonów, zaobserwowanego przez autorów, 
nie można tylko i wyłącznie usprawiedliwiać objętością wypija-
nego alkoholu. Autorzy opisują nawet u tych najwięcej pijących 
osób (~5 półlitrówek na tydzień) trzydniowe okresy abstynencji 
w tygodniu. Tak duża śmiertelność może być więc efektem upija-
nia się (tzw. binge drinking), które charakteryzuje się wypijaniem 
znacznych ilości alkoholu w krótkim czasie. Osoby w starszym 
wieku wydają się wtedy być szczególnie narażone na szkody 
zdrowotne [11]. Nierozsądne byłoby także nie wzięcie pod uwa-
gę palenia w szacowaniu ryzyku śmiertelności u osób pijących 
alkohol. Faktem jest, że od 68,9% do 89,4% mężczyzn i od 14,7% 
do 63,9% kobiet biorących udział w badaniu było osobami pa-
lącymi, z tendencją - im więcej wypijanych butelek wódki na ty-
dzień, tym większy procent palących. Nie da się w takim razie po-
minąć znaczącego wpływu palenia na ryzyko zgonu tych osób. 
Znaczne są interakcje i kumulacja efektu picia alkoholu i palenia 
papierosów na uszkodzenia tkanek, szczególnie w obrębie ukła-
du pokarmowego, oddechowego i sercowo-naczyniowego [7, 
12]. -> Wykres 3

Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (IARC) i Świa-
towa Organizacja Zdrowia (WHO) uznały, że główny metabolit 
alkoholu i znaczący składnik dymu tytoniowego, tj. aldehyd 
octowy, jest bardzo rakotwórczy (grupa A) [7]. Inne metabolity 
- reaktywne formy tlenu (ROS), niski poziom higieny jamy ustnej, 
niedobory żywieniowe u osób nadużywających alkoholu (kwasu 
foliowego, witaminy B6, donorów grup metylowych czy nadmiar 
witaminy A/β-karotenu), mogą zwiększać ryzyko karcynogene-
zy. Ryzyko raka przełyku u osób spożywających powyżej 80g al-
koholu dziennie jest 18-krotnie wyższe niż u osób niepijących, 

samo palenie więcej niż 20 papierosów 
dziennie zwiększa ryzyko tego nowotwo-
ru 5-krotnie, podczas gdy połączenie obu 
czynników razem (synergizm alkohol + pa-
pierosy) zwiększa ryzyko 44-krotnie [7].

Oczekiwana długość życia według  
WHO w Rosji wynosi średnio 69 lat (63 -M, 
75 -K), co plasuje Rosję wśród 50 krajów  
o najgorszych wskaźnikach. W Polsce średni 
wskaźnik wynosi 77 lat (73 -M, 81 -K), co na-
pawa nas dumą. 

Czego nas uczy przykład rosyjski?  
Na pewno tego, co już wiemy od lat. Nie 
upijać się, nie palić, a już na pewno nie robić 
tego jednocześnie. ■  
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Do czego są nam potrzebne 
markery alkoholowe śliny? 
Napoleon Waszkiewicz1, Agata Szulc1,2

Zalet bez liku
Zalety markerów uzależnienia od al-

koholu można mnożyć bez liku. Dają nam 
obiektywną informację o spożyciu alko-
holu oraz zmianach konsumpcji w czasie, 
potwierdzają dane uzyskane z wywiadu 
i badań kwestionariuszowych, mogą być 
wykorzystywane jako narzędzia przesie-
wowe przez lekarzy rodzinnych, w izbach 
przyjęć, szpitalnych oddziałach ratunko-
wych, w oddziałach chorób wewnętrznych 
i oczywiście oddziałach psychiatrycznych. 
Bardzo przydają się w sytuacjach, kiedy 
nie mamy możliwości zebrania wywiadu (u 
pacjentów nieprzytomnych). Są przydatne 
u osób, które mogą zataić nadużywanie 
alkoholu np. u uczestników wypadków ko-
munikacyjnych, kobiet ciężarnych. 
Wykorzystujemy je w ocenie roli alkoholu 
w procesie chorobowym, w diagnostyce 
i różnicowaniu chorób/zaburzeń, w kon-
troli efektywności leczenia i terapii, we 
wczesnym rozpoznawaniu nawrotów pi-
cia. Markery alkoholowe pełnią oczywiście 
istotną rolę w medycynie sądowej. Dzięki 
markerom można ustalić limity „bezpiecz-
nego spożywania alkoholu”, a po ich prze-
kroczeniu, możemy wskazać pacjentom 
dowody szkodliwości picia alkoholu, co 

nowe publikacje
1 Klinika Psychiatrii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
2 Klinika Psychiatrii Wydziału Nauk o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny

więcej mogą w związku z tym spełniać rolę 
motywacyjną do zmiany sposobu picia na 
mniej szkodliwy [1].

Miło usposobiony dżentelmen
Coraz więcej biomarkerów naduży-

wania alkoholu jest używanych w praktyce 
klinicznej oraz doświadczalnie. Znajomość 
ich okresu półtrwania (krótki, pośredni lub 
długi) umożliwia nam odpowiednie wyko-
rzystanie. Tradycyjne biomarkery: amino-
transferaza asparaginianowa i alaninowa 
(AST, ALT), gamma-glutamylotransferaza 
(GGT) czy średnia objętość krwinek czer-
wonych (MCV), mają w porównaniu do 
nowych biomarkerów niewielką czułość  
i swoistość [2]. Są bardziej podatne na od-
działywanie różnego rodzaju czynników. 
Mimo to, są często bardzo przydatne.  

Na przykład wyobraźmy sobie sytu-
ację, kiedy miło usposobiony dżentelmen, 
który przychodzi do gabinetu z bardzo 
wysoką aktywnością GGT, nie daj Bóg, do-
datkowo wysokim MCV, i mówi, że tej dys-
funkcji biochemicznej nabawił się na we-
selu swojego już obecnego szwagra. O ile  
w przypadku wyższej aktywności AST było-
by to możliwe, to inne tradycyjne biomar-
kery przekraczają swoją normę zazwyczaj 

u osób przewlekle pijących, a więc najczę-
ściej u osób uzależnionych. Należy zatem 
poszerzyć wywiad o długość trwania tak 
zwanych poprawin (w dniach). Nie da się 
oczywiście nie wziąć pod uwagę wpływu 
innych schorzeń somatycznych i przyjmo-
wanych leków, np. stanów zapalnych żo-
łądka, wątroby, zażywania walproinianów.

 

Coraz większa czułość
W praktyce klinicznej wykorzysty-

wanych jest coraz więcej nowych bio-
markerów nadużywania/uzależnienia od 
alkoholu, bardziej czułych i specyficznych, 
np. ubogowęglowodanowe izoformy 
transferyny (CDT) czy glukuronian ety-
lu (EtG) [2]. Aby zwiększyć czułość bądź 
specyficzność markerów, można łączyć je  
w grupy. Przykładem może być monitoro-
wanie abstynencji wśród pacjentów ze zdia-
gnozowanym problemem alkoholowym.  
W tym przypadku najbardziej użyteczne 
jest łączenie testu CDT z GGT (tzw. γ-CDT). 
Inną kombinacją może być CDT + MCV [2-
4]. U osób młodych bardziej sprawdzają się 
w praktyce metody kwestionariuszowe, 
ponieważ czułość markerów alkoholowych 
jest u nich niższa niż u osób starszych,  
z racji szybszej eliminacji alkoholu z or-
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nowe publikacje nowe publikacje

ganizmu. Szybszy metabolizm alkoholu  
u mężczyzn niż u kobiet oraz większy po-
ziom konsumpcji, także oczywiście wpły-
wają na poziomy markerów [2, 5].  

Wrażliwość
 Oprócz markerów uzależnienia 

od alkoholu (tzw. state markers), pomoc-
ne w diagnostyce alkoholizmu są markery 
podatności (tzw. trait markers). Wiemy, 
że pozytywny wywiad rodzinny zwięk-
sza od 3 do 5 razy podatność pacjenta na 
rozwój uzależnienia od alkoholu. Markery 
podatności mogą w takiej sytuacji pomóc 
we właściwej i wczesnej identyfikacji pro-
blemu. Zidentyfikowano wiele markerów 
biochemicznych takich jak: niski poziom 
kwasu gammaaminomasłowego, dopami-
ny, β-endorfin, wyższa aktywność trans-
portera serotoniny, cyklazy adenylowej. 
Markery endofenotypowe (cechy, które 
predysponują do uzależnienia, nawet gdy 
osoba badana pozostaje jeszcze w zdro-
wiu), takie jak impulsywność, aktywne re-
agowanie na nowe bodźce, odhamowanie. 
Do uzależnienia predysponują również za-
burzenia psychiczne (schizofrenia, CHAD, 
zaburzenia lękowe). Opisywano także mar-
kery w badaniach neuroobrazowych, elek-

trofizjologicznych i oczywiście potencjalne 
genetyczne markery podatności (allele 
bardziej lub mniej aktywnej dehydroge-
nazy alkoholowej, hormonu -adrenokor-
tykotropiny, receptorów -muskarynowych, 
opioidowych, GABA, dopaminy, kannabi-
noidowych) [3, 6]. 

Ślina na języku
 Coraz większa uwaga badaczy 

koncentruje się w ostatnich latach na ślinie, 
jako diagnostycznym płynie ustrojowym. 
Skąd pomysł na wykorzystanie śliny? Z po-
trzeby opracowania markerów nieinwazyj-
nych. Zaletą jest tutaj łatwość pobierania 
materiału w porównaniu z pobieraniem 
krwi. Ślina zawiera dużą ilość składników 
biochemicznych, które są bardzo wrażliwe 
na działanie toksycznych substancji. W po-
równaniu z moczem, ślina wiernie odzwier-
ciedla stężenia substancji w czasie pobiera-
nia [7].

Ślina jest produkowana głównie przez 
trzy pary dużych gruczołów ślinowych 
(podjęzykowych, podżuchwowych i przy-
usznych). Głównym składnikiem jest woda 
(99%), pozostałe to związki nieorganiczne 
- elektrolity, substancje proste (glukoza, 
mocznik), oligo- i polipeptydy, białka/gli-

koproteiny, liczne mikroorganizmy (bakte-
rie jamy ustnej i ich enzymy oraz produkty 
przemiany materii, wirusy, grzyby), złusz-
czone komórki nabłonka błony śluzowej, 
wydzieliny z dróg oddechowych i przewo-
du pokarmowego, płyn z kieszonek dzią-
słowych (będący przesiękiem osocza).

Ślina może zawierać także resztki żyw-
ności oraz komórki krwi (erytrocyty i leuko-
cyty) w przypadku stanów zapalnych lub 
uszkodzeń w obrębie jamy ustnej, a także 
substancje chemiczne i leki [8]. 

Podczas picia, stężenie alkoholu  
w ślinie jest chwilowo większe niż w oso-
czu; natomiast poziom głównego metabo-
litu etanolu -aldehydu octowego w ślinie 
przekracza od 10 do 100 razy poziom we 
krwi. U osób palących poziom aldehydu 
octowego w ślinie jest dwukrotnie wyższy 
niż u osób niepalących, ponieważ sam dym 
tytoniowy dostarcza znacznych ilości alde-
hydu [8]. 

Poza aldehydami, inne związki - re-
aktywne formy tlenu (ROS) wytwarzane 
podczas picia i palenia, a także pewne me-
tabolity etanolu, mogą być zaangażowane 
w uszkodzenia tkanek. 

Sam etanol, zastępując cząsteczki 
wody w błonach komórkowych, działa 
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na błony śluzowe i gruczoły (np. ślinianki) 
jako bardzo dobry rozpuszczalnik, przez co 
znacznie zwiększa przepuszczalność błon 
dla innych toksyn, w tym toksyny dymu ty-
toniowego (nikotyny, nitrozoaminy, tlenek 
węgla, etc.) [8, 10]. 

 

Biomarkery alkoholowe  
w ślinie

Niedawno opublikowana przez nas 
praca na temat diagnostyki uzależnienia 
od alkoholu w ślinie podsumowuje dotych-
czasowe dokonania w tym temacie [11]

Wśród biomarkerów nadużywania/
uzależnienia od alkoholu w ślinie, mogą 
być wykorzystane: znany od wielu lat bez-
pośredni test na etanol, metabolity i za-
nieczyszczenia alkoholu (metanol, glikol 
etylenowy), AST, ALT, GGT, EtG, estry etylo-
we kwasu siarkowego (EtS), kwas sialowy, 
izoenzym A β-heksozoaminidazy (HEX A), 
β-glukuronidaza (GLU), prawdopodobnie 
także peroksydaza śliny. Potencjalnymi 
biomarkerami mogą okazać się α-amylaza, 
klusteryna, haptoglobina, immunoglo-
buliny, transferyna, wymaga to jednak 
potwierdzenia w czasie przyszłych badań, 
wykorzystujących statystyki markerowe. 
Szczególnie przydatne mogą się okazać 
niektóre enzymy lizosomalne śliny (HEX 
A, GLU) w diagnostyce przewlekłego spo-
żywania alkoholu w przebiegu uzależnie-
nia. Czułość i specyficzność obu ostatnich 
markerów wydają się być bardzo wysokie. 
Aktywność niektórych z wyżej wymienio-
nych markerów np. HEX, wzrasta nawet po 
jednorazowym upiciu się dużą dawką alko-
holu (~2g/kg) [12]. 

Czy to oznacza, że wystarczy ozna-
czyć aktywność/wydzielanie enzymów  
w ślinie i na tej podstawie można stwier-
dzić nadużywanie/uzależnienie od alkoho-
lu? Oczywiście nie. Nadal ocena zachowa-
nia, badanie fizykalne i wywiad od osoby 
badanej są podstawą diagnostyki, meto-
dy kwestionariuszowe bywają pomocne,  
a badanie laboratoryjne jest raczej potwier-
dzeniem niż podstawą diagnozy. Trzeba 
pamiętać, że ocena spożycia alkoholu tylko 
przy pomocy ilości wypijanych porcji stan-
dardowych alkoholu może być także mylą-
ca, ponieważ 1 porcja alkoholu zawiera 8 g 
alkoholu w Wielkiej Brytanii, 10 g w Polsce 
i Australii, 14 g w USA oraz ponad 20 g w 
Japonii. Poza tym, zachowanie i obecność 

objawów fizycznych i psychicznych uzależ-
nienia zależy od osobniczej wrażliwości na 
alkohol, czyli od genów, płci, wieku, chorób 
towarzyszących [3, 5].

Trudności
W pracy nad wykorzystaniem enzy-

mów lizosomalnych śliny w uzależnieniu 
od alkoholu, nie można pominąć trudno-
ści, jakie stwarza interpretacja badań śliny 
w diagnostyce. Zmiany struktury i aktyw-
ności wielu tysięcy związków biochemicz-
nych śliny w zmiennych warunkach picia 
alkoholu i zespołów abstynencyjnych, 
mogą doprowadzić nawet wytrawnego 
badacza do mylnej interpretacji [11]. Oso-
by uzależnione od alkoholu mają zazwy-
czaj gorszy stan przyzębia i uzębienia [7], 
stąd na przykład konieczność brania pod 
uwagę obecności stanu zapalnego przy in-
terpretacji wyników badań.

Z kolei w trakcie zespołu abstynencyj-
nego dochodzi do zmniejszenia wydziela-
nia śliny, co także może powodować błędy 
interpretacyjne. W codziennej praktyce, 
z potrzeby szybkiego działania, nie jest 
zazwyczaj możliwe szczegółowe badanie 
stomatologiczne oraz ocena objętości wy-
dzielania śliny… 

Ślina ma przyszłość
 Ślina jest stosowana od wielu lat 

w diagnostyce chorób jamy ustnej (GLU), 
ale też chorób ogólnoustrojowych np. au-
toimmunologicznych (badanie wydziela-
nia śliny oraz elektrolitów w zespole Sjögre-
na), po operacjach kardiochirurgicznych 
(amylaza), w badaniu poziomu hormonów 
steroidowych w zaburzeniach endokryno-
logicznych, markerów nowotworowych 
np. w raku jajnika (CA 125), poziomu nie-
wydolności nerek (kreatynina) czy w bada-
niu odpowiedzi immunologicznej w prze-
biegu infekcji HIV lub wirusami zapalenia 
wątroby. Ślina bywa wykorzystywana do 
monitorowania stężenia leków (kortyzolu, 
melatoniny, czy lamotryginy) oraz naduży-
wania substancji psychoaktywnych (ko-
kainy, kanabinoli, fencyklidyny, opioidów, 
barbituranów, amfetaminy oraz etanolu) 
[13-16]. Bez watpienia poszerzenie badań 
laboratoryjnych o markery obecne w ślinie, 
mogłoby pozwolić psychiatrom na szerszą, 
wczesną, a przede wszystkim bezinwazyj-
ną metodę diagnostyki osób nadużywają-
cych alkoholu lub osób uzależnionych. ■
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refleksje
Zapiski z hospicjum
Marcin Maćkowiak

Marcin Mackowiak psycholog, oligofrenopedagog, absolwent psychoonko-
logii SWPS w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywał w odziałach 
opieki paliatywnej, w tym w hospicjum stacjonarnym i domowym.  
Pracuje w dziennym ośrodku terapii dla dzieci i młodzieży w Poznaniu.

Kiedy po raz pierwszy przekroczyłem próg hospicjum, 
byłem pozytywnie zaskoczony. Czym? – podejściem personelu, 
atmosferą, kolorystyką pomieszczeń. To, czego się spodziewa-
łem, stanowiło pochodną przekonań opinii publicznej. Przeby-
wając z pacjentami, rozmawiając z nimi, poczułem wszystkie to-
warzyszące im emocje: ból, lęk, strach, obawę, ale także: radość, 
chęć rozmowy, chęć spotkania drugiego człowieka. Potrzeba 
obecności drugiego człowieka jest dla wielu z nich bardzo waż-
na. Chyba najważniejsza. Potrzeba tego „trwania” przy ich łóż-
kach. To, że ktoś przyjdzie i porozmawia o wszystkim i o niczym, 
o chwilach radości, smutku, o chęci do życia. 

Kolejna jest potrzeba pomagania im w nazywaniu tego, cze-
go najbardziej się boją. Spontaniczne, zwyczajne gesty czułości, 
serdeczności, takie jak: przytulanie czy dotykanie, w takich oko-
licznościach są po prostu niezbędne. Przynoszą ukojenie.

Nasza obecność oraz wrażliwość, umiejętność nawiązy-
wania relacji. To trudne, aby nie pozostawać gdzieś „obok”. Nie 
uprzedmiotawiać. Nie utrzymywać psychologicznego dystansu, 
który może wynikać z rutyny. Czasami zapominamy, jak dalece ci 
poważnie chorzy są w stanie wszystko usłyszeć i zrozumieć. 

Przedmiot daje się ustawiać, lecz gdy mamy do czynienia  
z podmiotem, musimy słuchać go i pozwolić mu zabierać głos  
w sprawach związanych z jego chorobą, ludźmi, którzy go ota-
czają i w wielu innych kwestiach, które go dotyczą.

Każdy chce żyć. W kontekście śmierci i jej nieuchronno-
ści stwierdzenie to nabiera szczególnego znaczenia. Nic więc 
dziwnego, że podstawowym zadaniem w pracy z onkologicznie 
chorymi jest budowanie poczucia bezpieczeństwa, szacunku  
i uśmiechu oraz fakt, że życiem należy się cieszyć – nawet jeśliby 
miały to być ich ostatnie dni czy nawet godziny.

Ludzie w hospicjum nie chcą, aby ich traktować jak „umie-
rających”. Niemożliwym jest przeskoczenie jakiegokolwiek  
z etapów życia na drodze do śmierci i jeśli jesteśmy w stanie 
zrozumieć tę drogę, którą chorzy mają do pokonania, wówczas 
zdecydowanie łatwiej będzie nam wczuć się w doświadczenie 
umierającego człowieka.

Praca w hospicjum uczy pokory, domaga się prostych, ludz-
kich reakcji, na jakie każdego z nas stać. Nie raz, nie dwa, w pracy 
pojawiają się łzy. Zawsze powtarzałem, że łzy to nic innego jak 
99 proc. emocji i 1 proc. wody. Czasami człowiekowi choremu 
potrzeba ciszy, samotności, musimy to uszanować. Zdarza się 

jednak i tak, że jesteśmy tym, czego tu i teraz 
najbardziej potrzebuje. 

Nigdy nie należy powtarzać, że coś zro-
bię jutro albo zaraz, jutro może nie nadejść, 
ważne jest tu i teraz. 

Potrzeba bliskości, bycia razem, bycia  
z drugim człowiekiem. Towarzyszenie. Pra-
gnienie obecności kogoś, kto potrafi zaakcep-
tować i zrozumieć ich doświadczenie, odczy-
tać jego sens. 

W hospicjum chcą, aby ci, którzy są przy 
nich w tym trudnym dla nich czasie, towarzy-
szyli im w ostatniej pielgrzymce w nieznane. 
To, co możemy dla nich zrobić, to wyruszyć 
razem w tę drogę i nie zagubić się na niej, być  
z umierającymi nawet wtedy, kiedy nie do 
końca rozumiemy wszystko, co chcą nam po-
wiedzieć, umieć patrzeć prosto w oczy śmier-
ci, a nie odwracać się do niej plecami. 

Większość pacjentów (o ile są w stanie 
świadomości) wie, gdzie się znajduje, wie, co 
ich czeka, ale ta świadomość nie zawsze idzie 
w parze ze smutkiem i lękiem – hospicjum 
to też życie, to też ludzie, którzy żyją, rozma-
wiają, korzystają z pięknych spacerów, chwil 
rozmów z ciekawymi osobami, uczestniczą 
we mszy świętej, malują obrazy, wykonują de-
koracje, śpiewają, cieszą się z tego, co jest im 
dane. Świadomość, że nie zostali sami w swo-
jej chorobie i jest ktoś z nimi, daje im poczucie 
satysfakcji i bezpieczeństwa. 

Pracując w hospicjum widzę wiele rze-
czy. Kocham to, co robię, kocham pracę z pa-
cjentami, czuję, że jestem im potrzebny i jeśli 
każdego dnia dostaję uśmiech, to wierzę, że 
dla takich chwil warto żyć… Wierzę w to, że 
życie to echo…, co wysyłasz - wraca, co siejesz 
- zbierasz, co dajesz - dostajesz. To, co widzisz 
u innych – istnieje w tobie. Życie jest echem – 
zawsze powraca. 

Dum Spiro, Spero. ■
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Portret kwasów omega-3 na tle 
krajobrazu z wodospadem i barem 
szybkiej obsługi 
Tomasz Szafrański

PRAKTYKA

Mężczyzna stojący na parkingu miał poważny wyraz twarzy. 
Jakby właśnie dowiedział się, że odszedł jego ulubiony chomik.  
A jednak zbyt poważny i zbyt smutny jak na swój wiek. Może dla-
tego, że już wtedy przeczuwał, że zostanie psychiatrą – stąd to 
skupienie, zaduma, melancholia? 

Tymczasem stał na parkingu i patrzył na autobus z napisem 
„party bus”. Był to jeden z kilku autobusów podstawionych przez 
organizatorów konferencji. Autobus był dziwny. Nawet w Polsce, 
na początku lat dziewięćdziesiątych budziłby zdumienie – prze-
cież nikt przy zdrowych zmysłach nie podstawia Jelcza typu 272 
MEX dla zagranicznej wycieczki. Mężczyzna, na co dzień zamiesz-
kiwał jeden z krajów o wysokiej stopie rozwoju. Tym bardziej wi-
dok autobusu starego typu mógł zasiać ziarno niepokoju. Co ja 
tutaj właściwie robię? 

Tymczasem uśmiechnięci Hiszpanie, Brazylijczycy, a nawet 
Holendrzy byli zachwyceni autobusem. Jednocześnie byli przeko-
nani, że smutny młody mężczyzna po prostu się pomylił. 

Wszystko działo się na konferencji studentów medycyny 
wiele lat temu. Organizatorzy w ramach imprez towarzyszących 
zorganizowali nocną wycieczkę do legendarnych wodospadów 
Iguazú. Wodospadów położonych na granicy Brazylii i Argentyny, 
niedaleko zresztą stamtąd również do granicy z Urugwajem. Gra-
nica argentyńsko-brazylijska przebiega centralnie przez Diabel-
ską Gardziel, największą kaskadę wodospadu Iguazú. Jeżeli tam 
jeszcze nie byliście, to z pewnością widzieliście te zachwycające 
plenery na filmach z Bondem albo z Indianą Jonesem. W ostatecz-
ności możecie sprawdzić wśród współczesnych cudów świata, 
czyli na liście światowego dziedzictwa Unesco. 

Oczywiście do wodospadów można dolecieć samolotem, 
jednakże w czasie zjazdu studentów w Brazyli 30 lat temu po-
dróż z Londriny do Iguazú miała zająć 8 godzin. Organizatorzy 
zdecydowali, aby po zakończeniu obrad wyruszyć przed północą 
i przybyć na miejsce wcześnie rano. „Party bus” był przeznaczo-
ny dla tych, którzy nie zamierzali spać w czasie podróży. Młody 
mężczyzna, który w przyszłości zostanie psychiatrą, ale na razie 
wyglądał na zmęczonego, nie zamierzał spać. Siedząc w autobu-
sie zastanawiał się, dlaczego go wybrał, gdy usłyszał jęk. Był to jęk 
sprężyn. Siedzenie za nim zajęła samotnie duża delegatka z USA. 
Była naprawdę potężnie zbudowana i wyglądało na to, że jest 
jeszcze bardziej zmęczona i jeszcze bardziej smutna. 

Podróż rozpoczęła się, ale nie minęło pół godziny, kiedy mło-
dy mężczyzna znowu usłyszał za sobą jęk. Potem westchnienie  
i sceniczny szept:

- „Oh! I’m starving. Oh! I need a hamburger!”. 
Autobus jak na zawołanie zatrzymał się na parkingu, gdzie 

można było zapalić, skorzystać z toalety albo wejść do baru szyb-
kiej obsługi. Nasz bohater zapalił. Chwilę potem spotkał dwóch 
delegatów z Polski podróżujących tym samym autobusem. Dele-
gaci z Polski mieli ze sobą torbę z upominkami ze swojego kra-
ju i jeden z upominków podarowali mężczyźnie i jego delegacji. 
Dalsza podróż upłynęła już bardzo szybko w naprawdę radosnej 
atmosferze. 

 Nikt nie pamięta, co stało się z delegatką z USA. Jednak-
że cała ta historia stanęła mi przed oczami jako ilustracja związku 
pomiędzy jedzeniem, radzeniem sobie ze stresem i występowa-
niem objawów obniżonego nastroju. 

Dziś związek ten wydaje się bardziej klarowny. Geoffrey 
Crawford w pracy opublikowanej w Preventive Medicine w 2011 
roku opisał spożycie „fast-foodów” przez kobiety w średnim wieku 
pochodzące z Baltimore w stanie Maryland. Kobiety z wyższym 
poziomem objawów depresyjnych wyraźnie częściej „sięgały po 
hamburgera”. Rafael T Mikołajczyk w badaniach studentów z Pol-
ski, Bułgarii oraz Niemiec stwierdził, że studentki przeżywające 
stres częściej zajadały się słodyczami i wysokokalorycznym fast-
foodami... Mężczyźni tego nie robili. Być może studenci, tak jak 
nasz bohater, w obliczu stresu częściej wybierają towarzystwo i 
rozmowę z kolegami i koleżankami z Polski.

Badacze z Nawarry pod kierownictwem Almudeny Sánchez-
-Villegas na podstawie obserwacji kohorty 12000 osób przez 
okres 6 lat potwierdzili, że amatorzy śmieciowego jedzenia mieli 
o 48% wyższe ryzyko wystąpienia depresji. Zaś stosowanie diety 
śródziemnomorskiej ma działanie protekcyjne. Pomaga zwłasz-
cza spożywanie owoców, orzechów, roślin strączkowych i gene-
ralnie przewaga nienasyconych kwasów tłuszczowych w diecie. 

No, ale o tym, że jedzenie może wpływać na nastrój wie-
dziano już na długo przed otwarciem pierwszej sieci szybkiego 
jedzenia. Mandana Tavakkoli-Kakhki ze współpracownikami 
przeanalizowali teksty tradycyjnej medycyny irańskiej. Szukali  
w nich pokarmów polecanych i zakazanych w depresji, a następ-
nie ocenili je pod względem zawartości wielonienasyconych kwa-



67PSYCHIATRA/PISMO dla praktyków/wrzesień 2014

sów tłuszczowych omega-3 i omega-6. Generalnie okazało się, że 
zawartość kwasów omega-3 była większa w produktach zaleca-
nych w depresji niż w tych, które uznawano za przeciwwskaza-
ne. Szczególnie korzystne działanie „antydepresyjne” zdaniem 
autorów mogą wykazywać: mięta, bazylia, szpinak, sałata, dynie, 
jagnięcina, szafran, oregano, ogórek, pistacje, mleko i pstrąg. 

Pstrąg, śledź, łosoś – tak, bo ryby są zdrowe, ale trzeba je 
jeszcze odpowiednio przyrządzić – gotowane na parze, pieczone, 
broń Boże nie smażone! 

Ale co z tymi, którzy nie mają w kółko apetytu na ryby, 
orzechy i fasolę? Dla nich wymyślono kapsułki zawierające kwa-
sy omega-3. Dla wegetarian są specjalne suplementy z kwasem 
eikozapentanowym (EPA) i kwasem dokozaheksaenowym (DHA) 
pozyskanymi z alg.

Działanie lecznicze potwierdza rejestracja przez FDA. Wpraw-
dzie działanie na nastrój zarejestrowanym wskazaniem jeszcze 
nie jest, ale wiadomo, że preparaty zawierające wysokonienasy-
cone kwasy tłuszczowe mogą o około 20-50% zmniejszać stęże-
nie tróglicerydów (wpływając na mniejszą syntezę w wątrobie  
i zwiększając wydalanie) oraz zwiększać stężenie lipoprotein HDL. 
Właśnie takie wskazanie FDA zarejestrowała dla preparatów za-
wierających kombinację EPA i DHA. Dzięki przeprowadzonym ba-
daniom wiemy również, że przyjmowanie kwasów omega-3 jest 
generalnie bardzo dobrze tolerowane. Za bezpieczne przez FDA 
są uważane dawki do 3 g/dziennie. Najczęstsze objawy uboczne 
to odbijanie, dyspesja i nieprzyjemny smak. W dużych dawkach 
można obserwować zmniejszenie agregacji płytek i wydłużenie 
czasu krwawienia, ale nie jest ono istotne klinicznie. W bardzo du-
żych dawkach obserwowano pogorszenie kontroli glikemii.

Przyjmowanie omega-3 nie zapobiega wprawdzie rozwojo-
wi miażdżycy, ale w opublikowanym ostatnio badaniu Lori Daiello 
z Alzheimer’s Disease and Memory Disorders Center stwierdził, że 
wśród osób, które systematycznie stosowały suplementy zawiera-
jące oleje rybne, nie tylko wolniej dochodziło do pogarszania się 
funkcji poznawczych, ale również w badaniach neuroobrazowych 
NMR obserwowano mniejsze zaniki mózgu. Tak było jednak tylko 
u osób niebędących nosicielami genu ApoE-4. 

Kontrolowane badania w psychiatrii dotyczące zastosowania 
kwasów omega-3 koncentrowały się dotąd głównie na zaburze-
niach afektywnych, ale dotyczyły również zaburzeń psychotycz-
nych, ADHD i autyzmu. W przypadku stanów prepsychotycznych 
uzyskano trochę obiecujących danych świadczących o tym, że 
kwasy omega-3 mogą działać protekcyjnie. Jednakże jeszcze da-
leko w tym przypadku do ostatecznej konkluzji. Wkrótce światło 
dzienne ujrzą badania prowadzone od kilku lat w Łodzi. 

Korzystne działanie obserwowano u osób z ADHD. Wydaje 
się, że poza odpowiednią dawką znaczenie może mieć stosunek 
EPA/DHA, który powinien wynosić co najmniej 2:1. Dawki reko-
mendowane dla leczenia depresji to 1000-2000 mg/dz. 

Najnowsze dane, które dają nam możliwość oceny roli kwa-
sów omega-3 w leczeniu zaburzeń depresyjnych przynosi me-
taanaliza randomizowanych badań klinicznych opublikowana 
w maju tego roku w PLOS ONE. Autorzy (wśród nich jeden jest  
z Krakowa): Giuseppe Grosso, Andrzej Pająk, Stefano Marventano, 
Sabrina Castellano, Fabio Galvano, Claudio Bucolo, Filippo Drago, 
Filippo Caraci analizowali badania, w których omega-3 zastoso-
wano u pacjentów z objawami depresyjnymi.

Autorzy stwierdzili, że zarówno metaanaliza 11 badań  
u pacjentów z diagnozą dużej depresji wg DSM, jak również me-
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taanaliza 8 badań prowadzonych u pacjentów z objawami depre-
syjnymi, ale bez formalnej diagnozy depresji, wykazały kliniczny, 
korzystny efekt wielonienasyconych kwasów tłuszczowych ome-
ga-3 w porównaniu z placebo (standaryzowana różnica wynosiła 
odpowiednio 0.56 odchylenia standardowego [95% CI: 0.20, 0.92] 
i 0.22 odchylenia standardowego [95% CI: 0.01, 0.43]. Stosowanie 
preparatów z przewagą 60% EPA (od 200-2200mg EPA) korzystnie 
wpływało na wyniki. Lepszą skuteczność obserwowano w bada-
niach, w których omega-3 stosowano w leczeniu skojarzonym  
a nie w monoterapii. Badania u osób z depresją w przebiegu 
CHAD także sugerują skuteczność działania preparatów omega-3. 
Skuteczności wobec objawów depresyjnych nie obserwowano 
natomiast w populacji dzieci i młodzieży, w depresji okołoporo-
dowej, w depresjach towarzyszących schizofrenii, chorobom ser-
ca i wreszcie u osób zdrowych. 

Wyjaśnienia dotyczące efektów omega-3 wskazują na działa-
nie przeciwzapalne powstających z EPA eikozanoidów, zmniejsza-
nie zapalnych cytokin, TNF-a, IL-6, IL-1b. EPA może mieć również 
właściwości neuroprotekcyjne, gdyż jego stosowanie było zwią-
zane ze wzrostem N-acetyloasparginianu w mózgu. Oczywiście 
kwasy omega-3 odgrywają również rolę w strukturze i funkcji 
neuronów.

W tym kontekście bardzo istotne są dwa spostrzeżenia. 
Pierwsze dotyczy faktu gorszych wyników zastosowania ome-
ga-3 w przypadku depresji u osób z chorobami somatycznymi, 
depresji poporodowej. Omega-3 nie są panaceum „na wszystko” 
i dlatego ich skuteczność działania zależy od patomechanizmu 
powstawania zaburzeń.

Drugie spostrzeżenie dotyczy różnego działania kwasów 
omega-3 u osób z kliniczną depresją i u osób z populacji ogólnej, 
bez formalnej diagnozy depresji czy stwierdzenia zespołu depre-
syjnego. Omega-3 są skuteczne w przypadku objawów depresyj-
nych u osób chorych, natomiast nie mają działania „poprawiają-
cego nastrój” u osób zdrowych. Sens stosowania suplementów  
w populacji ogólnej to głównie profilaktyka. W przypadku niektó-
rych pacjentów z depresją preparaty omega-3 mogą leczyć. 

Piśmiennictwo:
1. Crawford GB, Khedkar A, Flaws JA, Sorkin JD, Gallicchio L. Depressive symp-
toms and self-reported fast-food intake in midlife women. Prev Med. 2011 Mar-
Apr;52(3-4):254-7
2. Mikolajczyk RT, El Ansari W, Maxwell AE.Food consumption frequency and per-
ceived stress and depressive symptoms among students in three European coun-
tries. Nutr J. 2009,  15; 8:31.
3. Sánchez-Villegas A, Delgado-Rodríguez M, Alonso A, Schlatter J, Lahortiga F, 
Serra Majem L, Martínez-González MA.Association of the Mediterranean dietary 
pattern with the incidence of depression: the Seguimiento Universidad de Navarra/
University of Navarra follow-up (SUN) cohort. Arch Gen Psychiatry. 2009; 66(10): 
1090-8.
4. Sánchez-Villegas A, Toledo E, de Irala J, Ruiz-Canela M, Pla-Vidal J, Martínez-
González MA. Fast-food and commercial baked goods consumption and the risk 
of depression. Public Health Nutr. 2012 Mar;15(3):424-32. 
5. Tavakkoli-Kakhki M, Motavasselian M, Mosaddegh M, Esfahani MM, Kamaline-
jad M, Nematy M, Eslami S. Omega-3 and omega-6 content of medicinal foods for 
depressed patients: implications from the Iranian Traditional Medicine. Avicenna J 
Phytomed. 2014 Jul;4(4):225-30. 
6. Daiello LA, Gongvatana A, Dunsiger S, Cohen RA, Ott BR; Alzheimer’s Disease 
Neuroimaging Initiative. Association of fish oil supplement use with preservation 
of brain volume and cognitive function. Alzheimers Dement. 2014 Jun 18. pii: 
S1552-5260(14)00079-X. doi: 10.1016/j.jalz.2014.02.005. 
7. Grosso G, Pajak A, Marventano S, Castellano S, Galvano F, Bucolo C, Drago F, 
Caraci F.Role of omega-3 fatty acids in the treatment of depressive disorders: a 
comprehensive meta-analysis of randomized clinical trials. PLoS One. 2014 May 
7;9(5):e96905. doi: 10.1371/journal.pone.0096905. eCollection 2014.
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Nulla dies sine linea1

Jacek Bomba

PSYCHIATRA/PISMO dla praktyków/wrzesień 2014

1  Pliniusz starszy przypisuje to powiedzenie Apellesowi (wg Kopalińskiego).

Kępiński, absolwent Liceum im Bartłomieja No-
wodworskiego w Krakowie, ponoć najstarszej szkoły średniej  
w Krakowie, poważnie traktował tradycje klasyczne i kierował się 
w życiu wpojonymi w młodości zasadami. Czas głębokich dekon-
strukcji jeszcze nie nadszedł. Wartości świata zachodniego nie 
zdołały co prawda powstrzymać totalitaryzmów i ludobójstwa, 
ale to nie upoważnia do pogrzebania ich razem z wymordowa-
ną kulturą. O tym pisał w esejach zebranych w Rytmie Życia. Ale 
same eseje, a i inne teksty, pisał codziennie przez lata. Codzien-
nie przed wyjściem do kliniki i pacjentów, bodaj kilka słów, bodaj 
tę jedną, jedyną linijkę, ale codziennie. Pani Docentowa jeszcze 
we śnie, a Kępiński stuka w maszynę swoją dzienną porcję tek-
stu. Nie było przerw nawet w wakacje. 

Nienaruszalnym rytuałem krakowskiej 
kliniki przez wiele lat był jesienny urlop  
Docenta Kępińskiego. Pierwszego wrze-
śnia wyjeżdżał nad Bałtyk. Wracał 15 paź-
dziernika. Sześć tygodni spędzał w kaszub-
skiej wiosce rybackiej Dębki koło Żarnowca. 
Z czasem Dębki stały się modnym, chociaż zawsze 
nieco alternatywnym kąpieliskiem. Przybyło let-
nich domów, zbudowano dogodny dojazd przez 
płaskie mokradła wzdłuż Piaśnicy, rzeki granicznej 
w okresie międzywojennym. Te mokradła ciągną 
się od Jeziora Żarnowieckiego, przy którym w latach 
siedemdziesiątych rozpoczęto budowę elektrowni jądro-
wej, przerwaną pod naciskiem przeciwników energetyki atomo-
wej, ale i w związku ze zmianami politycznymi lat osiemdziesią-
tych i dziewięćdziesiątych. Państwo Kępińscy podróżowali do 
Żarnowca autobusem z Gdyni, a potem już furmanką i piechotą 
do domku leśniczego, który wynajmował im kwaterę. 

Na te sześć tygodni Docent powierzał opiekę nad pacjen-
tami przychodzącymi do niego co tydzień, wybranemu młod-
szemu koledze. Wyróżniony w ten sposób mógł przez sześć 
piątków zasiąść w piwniczce, to znaczy gabinecie Docenta  
w podziemiach kliniki już o siódmej rano i do trzeciej, czwartej 
po południu przyjmować każdorazowo ponad pięćdziesiąt osób 

korzystających z jego ambulatoryjnej opieki oraz leczenia. Proś-
ba o zastępstwo była nie lada wyróżnieniem, a zasiadanie w fote-
lu Docenta, za jego biurkiem, w atmosferze przez niego stworzo-
nej, przeżyciem niemal mistycznym, przesłaniającym trud i lęk, 
żeby nie zawieść zaufania jego i jego pacjentów.

A Docent, jak zwykle wstawał wcześnie rano i wypływał da-
leko w morze. Pływał codziennie, niezależnie od pogody do po-
łowy października. Po tych pływackich wyczynach zasiadał do pi-
sania. Kiedy Pani Jadzia wstawała, zjadali śniadanie i wyruszali na 
spacer po lesie. Znajdowali polankę, Docent zasiadał na pniaku 
z maszyną do pisania na kolanach i wystukiwał na niej akompa-
niament dla dzięciołów. Pani Jadzia, jak opowiadała sama, zbie-

rała leśne kwiaty i jagody, doglądając spokoju męża. 
Nazywała te spacery „wyprowadzaniem Antosia 

na wypas”. „Pasłam go tak, żeby nie siedział 
cały dzień w pokoju, ale pracy nie mogłam 
mu przerwać”. Opowieść Pani Jadzi jest sie-
lankowa. Pieniek, dzięcioły na drzewach, 

zdziwione zające i sarny, a jej ukochany Antek 
pogrążony jest w skupieniu i pisaniu. 

Ale przecież nie pisał całymi dniami. Wielu przy-
jaciół i wielbicieli przedsiębrało trudy podróży au-
tobusowej do Żarnowca i piechotą do Dębek albo 

autobusem do Karwi i piechotą wzdłuż morza (pod 
czujnym okiem wopistów strzegących bezpieczeń-

stwa państwa i jego obywateli!), żeby odwiedzić Docenta  
w jego jesiennym letnisku. Czy lubił te wizyty - nie wiadomo. Pani 
Jadzia, i owszem, bardzo. 

Nic nie wiadomo o tym, czym się Kępińscy żywili na tym 
odludziu. Do benedyktynek w Żarnowcu było daleko, na miej-
scu żadnej karczmy. Chyba nie samymi leśnymi jagodami? Ryby? 
Grzyby? Obiady u leśniczyny?

Na przykład maślaki albo wędzona ryba na ciepło?

Historia psychiatrii krakowskiej od kuchni 
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1Wszyscy znamy grzyby duszone w śmietanie albo pieczone  
na patyku nad ogniskiem. Ale dzisiaj łatwiej o grill niż ognisko. Pani Jadzia 
grilla nie miała, ale leśniczyna miała piekarnik.

Umyć starannie maślaki i odrzucić nóżki. 
Nie zdejmować skórki z kapelusza. Rozgrzać 
piekarnik, najlepiej w wersji grill, to znaczy  
od góry. Blachę do pieczenia natrzeć czosn-
kiem i rozprowadzić na niej oliwę. Ułożyć 
maślaki skórką do blachy. Posolić i popieprzyć 
według upodobania (ad libitum). Piec około 15 
minut. Podawać z chlebem z masłem albo  
z ziemniakami z wody.

MAŚLAKI Z RUSZTU
• 5 – 6 sztuk na osobę  
maślaków świeżych, 
średniej wielkości
• 1 ząbek czosnku
• 2 łyżki oliwy
• do smaku sól, pieprz

Kluski ugotować w osolonej wodzie wg 
instrukcji producenta. Odcedzić niezbyt do-
kładnie, wrzucić do miski z łyżką masła  
i wymieszać. Kurki dobrze umyć. Kiedy kluski 
się gotują, w głębokiej patelni roztopić drugą 
łyżkę masła i wrzucić pokrojoną „w piórka” 
cebulę, poddusić, nie rumienić! W piórka,  
to znaczy południkowo, na grubość około pół 
centymetra. Kiedy stanie się szklista wrzucić 
umyte kurki, a po 3 minutach wlać śmietanę, 
posolić i popieprzyć według uznania.  
Po następnych 3 minutach wylać sos na kluski, 
wymieszać i podawać.

TAGLIATELLE Z KURKAMI
• 10-15 dkg na osobę  
 gotowego makaronu 
wstążki, czyli tagliatelle
• 1 litr  świeżych kurek 
• 1 duża cebula
• 2 łyżki masła
• 250 ml gęstej, kwaśnej 
śmietany
• do smaku sól, pieprz

A może prekursorsko inspirowała się prostą kuchnią włoską?  
I przygotowywała kluski?

1

Co to jest biała ryba? Hanni Alanen nic 
bliższego o niej nie mówiła, ale zachodzi przy-
puszczenie, że to bałtycki łosoś. W każdym 
razie kupuje się go w kiosku nadmorskim  
z wędzarnią „na ciepło” albo u rybaka, który 
ma wędzarnię i używa jej. Jeśli wystygnie  
w drodze do domu, trzeba - owiniętą w papier 
- podgrzać w piekarniku.

Ziemniaki ugotować, można w mun-
durkach. Bez soli. Najwięcej pracy to utarcie 
masła z drobno posiekanym koperkiem i solą. 
Rybę dzieli się przy stole, a niesolone ziemnia-
ki smaruje masłem koperkowym.

BIAŁA RYBA WEDŁUG HANNI 
AALTO-ALANEN
• 1 duża biała ryba świeżo 
wędzona na ciepło 
• 1 kg  ziemniaków
• 1 duży pęczek zielonego 
koperku 
• 20 dkg  świeżego masła
• do smaku sól

Mogła też była, gdyby kontakty między psychiatrią krakowską,  
a turkeńską rozwinęły się wcześniej, skorzystać z przepisu Hanni Alanenowej 
na rybę. Prostota zniewalająca, jak w architekturze jej (Hanni) ojca.

1
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wrażenia
Płyty, które warto znać
 Mirek Sukiennik

Po nierozważnej wypowiedzi Lennona, jakoby Beatlesi 
byli bardziej popularni od Jezusa (chociaż wyrwanej z kontekstu  
i źle zrozumianej), spotkała ich fala krytyki środowisk katolickich, 
a trasa koncertowa po USA wymusiła na organizatorach duże 
środki bezpieczeństwa. Trasa po Japonii, a szczególnie wydarze-
nia na Filipinach spowodowały podjęcie decyzji o zaprzestaniu 
działalności koncertowej. Muzycy doszli do wniosku, że skoncen-
trują się na nagrywaniu płyt i życiu prywatnym. Pomiędzy grud-
niem 1966, a kwietniem 1967 (ponad 4 miesiące - co w tamtych 
czasach było niebywałą ekstrawagancją ze względu na koszty), 
w studiu Abbey Road nagrywają nowy album – ma to być coś in-
nego, co w pełni ukaże ich nie jako boysband śpiewający proste 
przeboje, ale jako prawdziwych artystów. Płyta ma być całością 
i udowodnić, że muzyka pop może być sztuką wysokich lotów. 

Sgt. Pepper’s Lonely 
Hearts Club Band

The Beatles w roku 1966 byli mega 
gwiazdami muzyki, stylu i kultury 

masowej. Nastąpiło jednak kilka 
wydarzeń, które spowodowały duże 

zmiany w ich funkcjonowaniu jako 
zespołu. 
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wrażenia wrażenia

         Specyficzne warunki pracy, luzu i artystycznej wolności za-
owocowały powstaniem prawdziwej perły – albumu wesołego, 
pełnego muzycznych smaczków, uznanego za wstęp do ery 
„dzieci kwiatów”. Był to też przełom w technice nagraniowej – 
dzięki genialnemu producentowi (George Martin) i eksperymen-
tom Beatlesów osiągnięto niezwykłe brzmienie. W tym czasie 
Beatlesi eksperymentowali też z narkotykami (niekojarzonymi 
wtedy jednoznacznie z czymś złym i niebezpiecznym), a George 
Harrison zafascynował się kulturą Indii, – co znalazło odzwiercie-
dlenie w warstwie muzycznej i tekstowej płyty. Paul Mc Cartney 
wpadł na pomysł, żeby album prezentował nagrania fikcyjnej 
grupy – Klubu Samotnych Serc Sierżanta Pieprza i zawierał takie 
nagrania, jakie uznają za ciekawe sami artyści – nie firma fono-
graficzna czy producent. 

Utwory miały być połączone tak, aby zmusić słuchaczy do 
zapoznania się z całością albumu – do tej pory płyty były zbio-
rami pojedynczych piosenek. Pierwsze utwory nagrane w czasie 
sesji, będące nawiązaniem do wspomnień z dzieciństwa – Straw-
berry Fields Forever i Penny Lane – zostały wydane na singlu i osta-
tecznie nie znalazły się na albumie. Utwór tytułowy utrzymany 
jest w jarmarczno-wodewilowym stylu, uzupełniony o sekcję 
instrumentów dętych i odgłosy publiczności – tak, jakbyśmy 
znaleźli się w cyrku lub na ulicznym festynie, a zespół zaprasza 
do wspólnej zabawy. Cała płyta to eksperymenty z nagrywaniem 
(wtedy w użyciu był 4 ścieżkowy magnetofon studyjny – obecnie 
zwykle używa się 16 lub 32 ścieżek) i mieszanka stylów muzycz-
nych. With a Little... – zaśpiewane przez Ringo i Lucy In The Sky... 
– zainspirowane rysunkiem syna Lennona (a nie jak powszechnie 
uznano LSD), i zapraszające do rozwijania wyobraźni oraz Getting 
Better i Fixing... brzmią nowatorsko. She’s Leaving Home nieco wy-
łamuje się z tej konwencji (brzmi jak „stare” nagrania Beatlesów) 
i porusza problem ucieczek młodzieży z domów oraz konfliktu 
pokoleń. Being For... to już muzyczna uczta i eksperyment zain-
spirowany plakatem ze sklepu ze starociami oraz wesołym mia-
steczkiem i cyrkiem, a Within You... to hołd Harrisona sitarowi  
i muzyce Indii. When I’m Sixty Four to zadziwiająco dojrzałe, jak na 
dwudziestokilkulatków, spojrzenie na miłość i starość, ekspery-
mentalne Lovely Rita (z pozdrowieniami dla pań ze straży parkin-
gowej w Londynie) i Good Morning... z odgłosami różnych zwie-
rząt uzupełniają album. Reprise ma go zamknąć jako show – ale 
po niej następuje jeden z najpiękniejszych utworów Beatlesów 

– A Day In The Life (przez kilka lat na indeksie BBC) – refleksja na 
temat życia i śmierci oparta na artykułach z lokalnej gazety, skła-
dająca się z dwóch części (Lennona i Mc Cartneya) i zakończona 
kakofonią dźwięków, pętlą muzyczną i sygnałem o częstotliwości 
słyszalnej dla psa, a nie dla ludzi – w ogóle cała ta płyta to pięk-
ny przykład wykorzystania pomysłów z życia codziennego do 
tworzenia sztuki, a zarazem zaproszenie do życia wypełnionego 
pasją, emocjami i radością. Nowatorskie było też opakowanie 
płyty – rozkładana obwoluta z dodatkami do samodzielnej zaba-
wy (m.in. wycinane wąsy) i po raz pierwszy w historii fonografii 
wydrukowanymi tekstami piosenek oraz okładka przedstawiają-
ca Orkiestrę (czyli Beatlesów) w kolorowych uniformach w oto-
czeniu postaci wybranych przez nich (min. Marylin Monroe, Fred 
Astaire, Bob Dylan, Albert Einstein), ale także krzaczków konopi 
i lalki z pozdrowieniami dla Rolling Stonesów oraz postaciami 
Beatlesów z początku kariery. Pomimo obaw, czy płyta będzie 
dobrze przyjęta, szybko stała się bardzo popularna, zyskała przy-
chylność krytyki i stała się inspiracją dla wielu muzyków.

Ja słuchając tej płyty zawsze wspominam Briana Epsteina, 
który zmarł w wyniku przedawkowania leków niecałe trzy mie-
siące po jej premierze. Przez ponad pięć lat był ich managerem 
i to on tak naprawdę ich odkrył, wymyślił ich image, doprowa-
dził do podpisania kontraktu płytowego z EMI, dbał o wszystkie 
aspekty ich działalności – tak naprawdę to ich stworzył i wypro-
mował. Sami Beatlesi uważali go za przyjaciela i mentora – jego 
rolę dobitnie pokazały wydarzenia następnych 2-3 lat i rozpad 
zespołu. Epstein był homoseksualistą (co w ówczesnej Anglii 
było przestępstwem), a także perfekcjonistą, który bardzo źle 
znosił niepowodzenia, co w połączeniu ze stresem doprowadziło 
do lekomanii. Nadużywał między innymi fenmetrazyny (pochod-
na amfetaminy, sprzedawana pod nazwą „Preludin”, obecnie 
wycofana ze sprzedaży), amfetaminy, morfiny, tabletek nasen-
nych, marihuany i LSD. Będąc u szczytu sławy i bogactwa, czuł 
się samotny, niezrozumiany- cierpiał na bezsenność i depresję. 
Dzisiaj dzięki takim wyznaniom, jak wywiad Justyny Kowalczyk 
coraz więcej ludzi uświadamia sobie, że na depresję może choro-
wać każdy, bez względu na status społeczny i sytuację życiową, 
ale też jak ważną rolę w jej rozpoznaniu i leczeniu pełnią rodzina  
i znajomi – czyli najlepiej z nią walczyć „Z Niewielką Pomocą Przy-
jaciół”… ■

THE BEATLES  
Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band
Czerwiec 1967 r
1. Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band

2. With a Little Help From My Friends

3. Lucy In The Sky With Diamonds

4. Getting Better

5. Fixing A Hole

6. She’s Leaving Home

7. Being For Benefit Of Mr. Kite!

8. Within You Without You

9. When I’m Sixty-Four

10. Lovely Rita

11. Good Morning Good Morning

12. Sgt. Pepper’s Lonely Heart Clubs Band (Reprise)

13. A Day In The Life
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Przeglądając starą prasę psychiatryczną, 
natknąłem się na artykuł Adama Wizela (1864-1928) 
pt. O urojeniach wstecznych jako odrębnej postaci 
urojeń. Przyczynek do nauki o obłąkaniu ostrem ha-
lucynacyjnem opublikowany w 1896 roku [1]. Autor 
prowadził rozważania na temat ostrych i przewle-
kłych psychoz urojeniowych, które dzisiaj diagno-
zowalibyśmy jako ostre zaburzenie psychotyczne 
bez objawów schizofrenii (F23.0) oraz uporczywe 
zaburzenia urojeniowe (F22). W drugiej części pracy 
Wizel omawia tzw. urojenia wsteczne i ich pozycję 
w ostrych i przewlekłych psychozach urojeniowych.

Dziewiętnastowieczne poglądy 
na temat ostrych i przewlekłych 
psychoz urojeniowych

Adam Wizel przytaczał poglądy kilku autorów 
niemieckich, wskazując na znaczne rozbieżności 
między nimi w podejściu do ostrych i przewlekłych 
psychoz. Richard Krafft-Ebing (1840-1902) wskazy-
wał na różnice etiologiczne i kliniczne pomiędzy 
tymi chorobami. Formę ostrą (bredzenie omamo-
we) zaliczał do tzw. psychoneuroz, czyli chorób 
powstających wskutek różnych czynników u osób 
zdrowych, nieobciążonych dziedzicznością. Obłą-
kanie przewlekłe natomiast umieścił w grupie zwy-
rodnień psychicznych, czyli chorób rozwijających 
się u osób obciążonych genetycznie. Pod względem 
klinicznym w formie ostrej urojenia niekiedy syste-
matyzowały się, lecz nigdy nie osiągały tak dosko-
nałej systematyzacji jak u paranoików przewlekłych. 
Bredzenie halucynacyjne, według Krafft-Ebbinga, 
nie przechodziło w obłąkanie przewlekłe. Inaczej 
ujmował ten problem Heinrich Schüle (1840-1916), 
nazywając obie postaci bredzeniem (Wahsinn), 
dzieląc je na postać ostrą, przewlekłą i atoniczną. 
Schüle podkreślił, że w obu postaciach bredzenia 
nastrój (Stimmung) chorego jest wtórny, stanowiąc 

reakcję na „ułudy umysłowe”. Zaostrzenia w przebiegu obłąkania 
przewlekłego miały inny przebieg niż w postaci ostrej. Emil Kre-
apelin (1856-1926) ściśle odróżniał obłąkanie ostre od przewlekłe-
go, terminologicznie nazywając pierwsze z nich Wahsinn, a dru-
gie - Verrücktheit. Według Kraepelina tylko ta druga była chorobą 
przewlekłą i konstytucyjną. 

Urojenie wsteczne
Adam Wizel urojeniami wstecznymi nazywa taki typ urojeń, 

kiedy pacjent traktuje urojeniowe fakty z przeszłości jako praw-
dziwe, choć już przeszłe, natomiast w ocenie aktualnego stanu 
psychicznego nie stwierdza się nowej produkcji urojeniowej. Za-
cytujmy autora: „chory w stosunku do przeszłości jest tym samym 
zupełnie paranoikiem, jakim był przedtem; wypowiada bowiem te 
same zupełnie, co i przedtem, idee błędne. Ale na tych urojeniach 
błędnych kończy się całe jego rozumowanie paranoiczne. Odnośnie 
bowiem do teraźniejszości (…) nie wypowiada on żadnych zgoła 
urojeń (…) Jest więc paranoikiem tylko w stosunku do przeszłości 
(…) Chory żadnych urojeń aktualnych nie wypowiada, wszyst-
kie jego urojenia są wsteczne, są odtworzeniem dawnych urojeń”.  
Zazwyczaj, zdaniem Wizela, pacjenci po przebyciu obłąkania 
ostrego stają się szybko krytyczni wobec doznawanych w prze-
szłości urojeń. Obecność urojeń wstecznych świadczy o prze-
wlekającym się, powolnym zdrowieniu po przebytym obłąkaniu 
ostrym. Czynnikiem, który decydował o zupełnym wyzdrowieniu 
była podatność na sugestię lekarza. Jeżeli chory uznał sugestię 
lekarza, że jego przeżycia nosiły znamiona urojeń, wówczas roko-
wanie co do wyzdrowienia były dobre. Brak wszelkiej sugestyw-
ności stanowić miał z kolei charakterystyczny objaw obłąkania. 
Wizel uważał, że zdrowienie pacjenta mogło zostać zahamowane 
przez te same czynniki, które wywołały epizod chorobowy. Na-
wroty obłąkania ostrego nie należały do rzadkości i zachodziła 
możliwość przejścia obłąkania ostrego w przewlekłe. 

Wydaje się, że znaczenie „urojeń wstecznych”, opisywanych 
w rozważaniach Adama Wizela z końca XIX wieku, pozostaje na-
dal aktualne. Choć mianownictwo psychiatryczne od końca XIX 
wieku uległo przeobrażeniom, to istota chorób psychicznych i „lo-
gika” ich przebiegu klinicznego, przez ponad sto lat, nie zmieniała 
się. Jednak urojenia wsteczne nie są opisywane we współczesnej 
psychopatologii.  ■

Piśmiennictwo
[1] Wizel A. O urojeniach wstecznych jako odrębnej postaci urojeń. Przyczynek  
do nauki o obłąkaniu ostrem halucynacyjnem. Medycyna. 1896; 12: 265-270.
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super-wizje
Anna Netrebko i reszta świata
Bogusław Habrat

W kablówce na kanałach rodzin-
nych można zobaczyć często powtarzany 
film, który odstrasza już samym tytułem: 
Pamiętnik księżniczki 2. Królewskie zaręczy-
ny. Jego zawartość jest jeszcze, co najmniej 
tysiąc razy, gorsza niż tytuł i okładka. Po-
czątkowo myślałem, że to parodia, potem, 
że parodia parodii, ale nie… Takiego kiczu 
nie wymyśliłby Chińczyk z Japończykiem 
klasy C. Proponuję złapać to na kablu albo 
zdobyć dvd: Walt Disney CDPROJEKT DN 
0223B. Jeśli ktoś obejrzy to w całości, pro-
szę o informację – nazwisko cierpiętnika 
umieścimy w następnym Psychiatrze. 

Znam jedną osobę z Łodzi, z wyglą-
du inteligentną i kulturalną. Telefonuje 
do mnie i pyta – „czy oglądam?”. „A co?” – 
kulturalnie podtrzymuję dialog. „No, Kró-
lewskie zaręczyny”. „A dlaczego miałbym 
oglądać?” – z wrodzonej kultury i seksizmu 
podtrzymuję rozmowę… „Bo tam śpiewa 
ta twoja Netrebko”. Rzuciłem się na kabel, 
ale było za późno, bo Netrebko śpiewała 
50 sekund. Stara królowa (chyba) zapowie-
działa ją jako wschodzącą gwiazdę opero-
wą. Wydatek nieduży: „Pamiętnik…” w Sa-
turnie był przeceniony na 8,99 PLN, ale jest 
nie do dostania, bo go przemielili. 

Biografię Netrebko będziemy prze-
rabiali od końca. W ten sposób będzie 
coraz młodsza i szczuplejsza. Czyli był już 
jej występ na Olimpiadzie. W ostatnich 
dniach wyszła fajna płyta Christophera van 
Deylena: Schiller Opus z elektronicznymi 
aranżacjami muzyki poważnej. Na ogół 
takie przeróbki są kiczowate (nie dotyczy 
to Gabora Tamasa z interpretacjami Liszta 
i Wagnera). Tym razem jednak świetnie się 
tego słucha. Tym bardziej, że Netrebko go-
ścinnie śpiewa „Pieśń Solveigi”, nadając tej 
świetnej płycie blasku. Ciekawostka.

Jeszcze lepiej Ania wyszła wspomaga-
jąc „naszego” Piotra Beczałę. Kupiłem jego 
płytkę tylko dla niego samego, bo przy-

puszczałem, że jak nie słuchałem operetki 
przez ostatnie 70 lat, to i przez następne 70 
lat nikt mnie nie zmusi. Tymczasem jecha-
łem na 90. urodziny mojego tatusia przez 
370 km i jak zacząłem słuchać Beczałę przy 
Instytucie Psychiatrii i N…, to płytka cho-
dziła w kółko przez ładnych parę godzin. 
Beczała zrobił niewiarygodną rzecz: poka-
zał, że arie operetkowe i inne lżejsze utwor-
ki dobrze zaśpiewane mogą być dziełami 
sztuki. Ciekawostką techniczną jest zmik-
sowanie Beczały z jego nieżyjącym idolem 
Richardem Tauberem w „Du bist die Welt 
für mich”, gdzie sobie śpiewają na zmianę. 
Ale „Lippen schweigen” Beczała zaśpiewał 
z Netrebko. Nie wiem, czy to tylko sprawa 
reżyserii dźwięku, ale do potężnego głosu 
Beczały Netrebko dołączyła się jak wielkie 
organy (kościelne albo filharmonijne). Po-
tęga!

W paru miejscach Ania powiedzia-
ła, że najlepiej śpiewa się jej z Piotrusiem. 
Podejrzewam, że jeszcze o paru tenorach 
tak mówiła, ale chyba rzadziej. Wszystko 
zaczęło się (chyba) od „Łucji z Lammermo-
or” w MET, gdy Beczała zastąpił niezastę-
powalnego Ronaldo Villazona, który przez 
parę lat zamiast na scenach operowych, 
czas spędzał u laryngologów. Ale chyba 
nie tych z NFZ, bo wrócił. Ostatnio (X.2013) 
wielkim wyróżnieniem było rozpoczęcie 
sezonu MET przez Mariusza Kwietnia jako 
Oniegina, Annę Netrebko jako Tatianę  
i Piotra Beczałę jako Leńskiego w „Euge-
niuszu Onieginie”. Radość ściskała serce 
felietonisty plotkarskiego, bo nie obyło się 
bez skandali. Usiłowano nie dopuścić do 
przedstawienia z powodu nieodcinania się 
Giergiewa i Netrebko (n.b. obywatelkę Au-
strii) od putinowskiej polityki antygejow-
skiej. Skończyło się na ogromnych bane-
rach w MET i buczeniu na Giergiewa. Ania 
potem nieprzekonująco tłumaczyła się, że 
przecież śpiewa z gejami. O tancerzach nie 
napomknęła.

Samo przedstawienie było niesa-
mowite. Nie mogąc oglądać transmisji  
w Warszawie (byłem na meczu w Barce-
lonie) i tak obejrzałem je parę razy. Raz  
w Barcelonie (zdążyłem potem jeszcze na 
mecz futbolowy, na którym widziano prof. 
W. na trybunie honorowej) i dra J. - ścibił 
grosz i stał za bramką), drugi raz w Łodzi 
(Panie Jerzy - dziękuję!), gdzie retransmisja 
odbyła się z poślizgiem z powodu monta-
żu organów (filharmonicznych). W Łodzi 
na transmisjach z MET widuje się panią 
dr P., która podobno miała nawet karnet 
na całość. Męża przy niej nie widziano, 
podobno w tym czasie wyprowadza psa.  
No, powiedzmy… Wracając do „Oniegina”: 
ze względów emocjonalnych, poza Netreb-
ko mało widziałem i to nie tylko dlatego, że 
gabarytowo zaczyna podganiać Monserat-
kę Cabaille, a i kostium miała zrobiony na 
podkreślający wypukłości. W recenzjach 
podkreślano jednak, że najbardziej podo-
bał się Beczała jako Leński. Ostrzyłem sobie 
ząbek na Kwietnia, który okazał się co naj-
wyżej poprawny. Pamiętam go z jego naj-
lepszej roli Oniegina w Teatrze Bolszoj. Tam 
rzeczywiście był diaboliczny, i aktorsko,  
i śpiewaczo. Chyba to czuł, bo w przerwie 
usprawiedliwiał się, że to wina reżyserek, 
które kazały mu być mniej egzaltowanym. 
Szczegóły na dvd i Niebieskim Ryju (do do-
stania w dobrych sklepach).

Jakiś czas temu w TVP Kultura pokaza-
li Netrebko jako Jolantę w petersburskim 
przedstawieniu Trelińskiego. Ujjjjjjj! Duża 
sprawa. Inscenizacja prawie taka sama jak 
w Warszawie, a to wszystko ma być prze-
niesione do MET (15.02.2015). Warto było 
oglądać wystawienie warszawskie choćby 
dlatego, żeby porównać wykonanie po-
prawne, z tym co pokazuje Netrebko. ■

Pretensjonalny Felieton Plotkarski 
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autobusowe super-wizje

Czytaniem w autobusie, uprawianym przeze mnie od po-
nad 40 lat (miałem daleko do szkoły), szczyciłem się zawsze po to, 
żeby podkreślić, że czytam sobie wolno i z namysłem, a nie tak jak 
osoby dojeżdżające do pracy samochodami, które czytają tylko 
na światłach. Po dojrzałym zastanowieniu muszę jednak przy-
znać, że przynajmniej częściowo byłem w błędzie. Moje ostatnie 
obserwacje wskazują bowiem na to, że jeżdżący samochodami 
nie czytają wcale – nie wiedziałem o tym z braku odpowiednie-
go doświadczenia, a co gorsza, w autobusie także nie wszystko 
da się przeczytać. Głowa już nie ta, a i książki jakieś grube. Ale na 
szczęście są wakacje. 

Jak zwykle, wziąłem ze sobą w Tatry jakoś tak ze 
20 książek, moja Żona robi specyficzną minę na 
widok dodatkowego plecaka, ale że jest mądra  
i dobra, to ostatecznie nic nie mówi. No i jak 
zwykle przeczytałem jedną (książkę rzecz jasna),  
a i to niecałą. Ale jaką! „Droga królów” Brandona 
Sandersona rozkręca się dość wolno, ja wciągnąłem 
się powyżej setnej strony, co nie jest zachęcającym wy-
nikiem, ale z pewnością warto poczekać. Nie mam zamiaru nicze-
go streszczać, ale jest to naprawdę wyjątkowa epicka opowieść. 
Autor rzeczywiście zadał sobie wiele trudu, aby stworzyć własny, 
bardzo oryginalny świat, ale równocześnie nie popełnił częste-
go błędu ambitnej fantasy – nie spalił mostów między Światem 
swoim, a naszym. W Rosharze Sandersona wszystko jest inne niż 
u nas, a jednak zaludniające go postaci są tak dobrze zrozumiałe 
i tak pełnokrwiste, z drugiej strony nie będąc w żadnym stopniu 
„wujkami z Mielca”, że po prostu trudno się z nimi nie identyfiko-
wać. Cud prawdziwej sztuki. Prawdziwej, powtarzam, ponieważ 
fantasy już od dawna nie jest ubogim krewnym literatury głów-
nego nurtu, a jest po prostu najprawdziwszą sztuką (oczywiście  
w swoich najwybitniejszych przejawach, ale to dotyczy wszyst-
kich dziedzin literatury, ostatecznie Coelho czy Grochola nie piszą 
fantasy, a ich pisanina nie staje się z tego powodu sztuką). 

Niestety, żeby to docenić, trzeba wysiąść z autobusu.  
Po pierwsze, książka jest dość ciężka, w sensie czysto fizycznym, 
ponieważ ma ponad 1000 stron i waży dobrze ponad kilogram 
(zważyłem na wadze kuchennej) – nie każdy chce z taką cegłą la-
tać za autobusem. No i gdzie wsadzić drugie śniadanie? Po drugie, 
żeby docenić i zrozumieć epicki rozmach, trzeba się jednak skupić 
na trochę dłużej niż wynosi odstęp między przystankami… 

Ale oczywiście nie pojechałem w Góry (Tatry są dla mnie 
Górami) tylko po to, żeby czytać. A po co jeszcze? To stało się dla 
mnie jasne mniej więcej po tygodniu intensywnych wycieczek, 
kiedy dość przypadkiem kupiłem na stacji benzynowej dwa ty-

godniki, które od jakiegoś czasu mi towarzyszą – „Do Rzeczy”  
i „W Sieci”. Kupiłem, zacząłem czytać i z prawdziwym zdziwie-
niem stwierdziłem, że większość tekstów, zwłaszcza tych ostrych, 
pisanych na doraźny użytek, nie bardzo mnie obchodzi. Jest to 
tym bardziej dziwne, że w okresie, kiedy jestem „podłączony”, te 
właśnie felietony nadają sens mojemu życiu intelektualnemu.  
A tu proszę! Coś nie bardzo. I wcale tego nie chciałem, wcale nie 
obiecywałem sobie jakiegoś wyciszenia czy czegoś tam. Samo 
wyszło. Naprawdę się zdziwiłem. Więc jeżdżę w Góry także po to, 
jak się okazuje, żeby czegoś nie robić – czyli się nie podłączać. Nie 
mam pojęcia czy to dobrze, ale tak się zrobiło i tyle. 

Czyli czytam, nie podłączam się i co jeszcze? Przyznam 
odważnie, że jeszcze trochę myślałem. Nie żeby bardzo, 

bo trzeba patrzeć pod nogi na te wszystkie śliskie ka-
mienie, ale tak trochę, na ostrzejszych podejściach. 
O czym myślałem? Oczywiście na ogół o sprawach, 

których nie mam zamiaru opisywać w felietonach ani 
gdzie indziej (dzienników chwała Bogu nie prowadzę), 

ale czasem też i o czym innym. Na przykład o tym, że w na-
szym środowisku, bo przecież piszę do pisma środowiskowego, 
tak mocno ujawniła się ostatnio (??) tendencja do zawłaszczeń, 
podbojów, konkwist czy jak to jeszcze nazwać. Rzecz niby dla 
rodzaju ludzkiego typowa – nachapać się, zabrać komuś, choćby 
się czegoś wcale, a wcale samemu nie potrzebowało. Po to (chy-
ba?), żeby powiedzieć sobie (ale kiedy? W kąpieli? Przy goleniu? 
Po obiedzie? Przed? Zamiast?): „a ja mam, a ty nie! Bo ty frajerem 
jesteś, a ja gościem!”. 

No więc ludzka rzecz i znana, ale jakoś mi się tak, głupio (jak 
się okazuje), wydawało, że wśród psychiatrów czy może w ogóle 
lekarzy, problem nie powinien występować. Bo czego my się mo-
żemy nachapać? Więcej nieszczęścia, z którym trzeba walczyć? 
Więcej smutku, któremu trzeba zaradzić? Więcej roboty, która  
i tak do ziemi przygina? No więc tak. Okazuje się, że i na to znaleźli 
się kandydaci. Jestem pewien, bo przecież znam ich, że nie chodzi 
im o to, żeby zebrać śmietankę, bo nawet na chudym mleczku za-
wsze się tam jakaś zgromadzi, i spróbować kogoś ubrać w swoją 
robotę. Na to są po pierwsze zbyt honorowi, a po drugie zbyt in-
teligentni. Czemu zatem koniecznie chcą złapać więcej niż będą 
mogli udźwignąć? Pewnie są po prostu lepsi ode mnie – myślę 
pnąc się z trudem na Slavkovski Stit – cześć i chwała bohaterom… 

A z poważnych rzeczy myślałem jeszcze o profesorze Cha-
zanie z prawdziwym szacunkiem i o wszystkich nieszczęśliwych 
Matkach, i Ojcach, i Dzieciach ze współczuciem i z miłością. 

I takie miałem górskie rekolekcje z głową w chmurach i nogą 
w błocie. ■

Notatki z wakacji,  
czyli także o tym, że nie wszystko można 
przeczytać w autobusie  
Łukasz Święcicki






