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Drodzy Czytelnicy 

bardzo dziękujemy za to, że byliście i jesteście z nami!
Życzymy wspaniałych Świąt i pomyślności w Nowym Roku 2015!

Zaczynam od życzeń, żeby nie zapomnieć. Także dlatego, żeby się zmieściły.
Czasem bywa przecież tak, że nie można wszystkiego pomieścić. Tyle tematów, 
a wyrzucić szkoda. Serce się kraje. 

Najważniejszym tematem tego zimowego wydania jest kryzys psychiatrii. 
Numer otwiera diagnoza sytuacji postawiona przez Stanisława Pużyńskiego. 
Zachęcam do lektury mądrych i ciekawych refleksji na ten temat. Na kolejnych 
stronach znajdziecie jeszcze kryzys odmieniany przez przypadki, odbijający się 
echem, ale będą też próby odpowiedzi, szukania dróg wyjścia. Jedną możemy 
nazwać drogą romantyczną. A Love Supreme, więc czemu nie. Miłość to miłość. 
Druga odpowiedź, to odpowiedź bardziej racjonalna. Ale może to właśnie psy-
chiatria rozumiejąca, psychiatria wracająca do fenomenologii jest odpowiedzią. 
Albo psychiatria rozumiejąca pod rękę z miłością. Nadzieja umiera ostatnia. 

Wśród wielu różnych podejść, które zaczynają zdobywać popularność 
w naszym kraju, moje zaciekawienie budzi rosnące zainteresowanie ideami 
otwartego dialogu. Nawet jeśli odsłania to 25-letni dystans, jaki dzieli nas od 
Skandynawii, to zarazem napawa odrobiną optymizmu. Może oznaczać ro-
snącą gotowość psychiatrów do wspólnej rozmowy razem z pacjentem, jego 
rodziną, osobami bliskimi, pielęgniarką i pracownikiem socjalnym. To ważne. 
Za mało rozmawiamy, za mało słuchamy. Nasi pacjenci bywają zadowoleni, 
ale często czują się niezrozumiani, odrzuceni, czasem się nas po prostu boją. 
Więc choć uważam, że otwarty dialog nie uzdrowi schizofrenii, tak jak nie jest 
„modelowym rozwiązaniem” dla opieki środowiskowej w naszej rzeczywistości, 
to jednak może pomóc psychiatrom w odnalezieniu innego, myślę, że lepszego 
miejsca obok pacjenta, jego rodziny i innych członków zespołu terapeutyczne-
go. Może pomóc zejść na ziemię. Może w nagrodę spotka nas mniejsza stygma-
tyzacja?

Opisujemy także historię otwockiego szpitala „Zofiówka” oraz los jego 
pacjentów i lekarzy w czasie wojny. Przypominamy o losie 20 tysięcy chorych 
psychicznie obywateli polskich zgładzonych w czasie II Wojny Światowej. Roz-
poczyna się publiczna zbiórka na budowę pomnika upamiętniającego ich eks-
terminację. Proszę, nie szczędźcie grosza!

Drogi czytelniku, poza wspomnianymi powyżej, znajdziesz w tym numerze 
jeszcze wiele innych, bardzo ciekawych tematów, na opis których nie ma tu już 
miejsca. Przyjemnej lektury.

Tomasz Szafrański 
Redaktor Naczelny

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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spis treści

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.

PSYCHIATRA/PISMO dla praktyków/grudzień 2014

6  Otwieramy ten numer cyklem tekstów, których tematem 
przewodnim jest kryzys psychiatrii. Jego prawie wszystkie 
objawy z właściwą sobie precyzją prezentuje profesor 
Stanisław Pużyński. To zarazem fragment jego nowej 
fascynującej książki o psychiatrach…

9  Kontekst do dalszych refleksji  mają stanowić: sprawa 
Andersa Breivika oraz… Karola Kota, którą przypomina 
Janusz Heitzman  

12  Opinię o roli pośpiechu, uproszczeń i zacierania granic 
prezentuje Ewa Waszkiewicz

14  Nie zabraknie postpsychiatrycznego punktu widzenia 
Bogdana de Barbaro 

15  O tym czym jest, a czym nie jest psychiatria i pokorze 
zadawania pytań pisze Jacek Wciórka,

17   a na koniec korespondencja Anity Młodożeniec o norwe-
skich echach sprawy…

18  Rozmowa z Małgorzatą Janas-Kozik – nową konsultant 
w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży pytamy o stan 
psychiatrii rozwojowej w Polsce i plany działania

20  PSYchiatra był także patronem medialnym konferencji 
„Psychoterapia i miłość romantyczna”. Udało nam się 
namówić dwie piękne autorki, aby swoje wystąpienia 
przedstawiły specjalnie naszym czytelnikom – Marta 
Scattergood napisała o Agape, a Katarzyna Prot o tym, 
dlaczego z miłości można postradać zmysły. Uważajcie!

26  Relacja z kursu przeprowadzonego w Lublinie przez jed-
nego z najwybitniejszych współczesnych przedstawicieli 
psychiatrii fenomenologicznej – Józefa Parnasa – z tek-
stów Kasi Szaulińskiej i Artura Kochańskiego dowiecie  
się dlaczego to było takie ważne!

29  Na wszelki wypadek proponujemy ucieczkę za granicę: 
z Zofią Bronowską do Anglii, a następnie

32  do Rezydencji w Danii (w której tym razem Michał  
Jarkiewicz rozmawia z Konradem Melonikiem) 

33  Wszędzie dobrze, ale pora wracać do Polski – najlepiej 
prosto do kina – na obraz, który wyreżyserował Sławomir 
Jakima

36  Zupełnie a propos filmu Magda Tyszkowska przybliża 
nam nową publikację o stygmatyzacji psychiatrów

37  W dziale szpitale polskie – pokazujemy szpital, który 
przestał istnieć – dla jednych malownicze, dla innych 
przygnębiające ruiny – i sto lat historii psychiatrii  
w podwarszawskim Otwocku… (Tadeusz Nasierowski 
i Grażyna Herczyńska)

42  Tomasz Szafrański pisze o tym, dlaczego trudno ustalić 
ekwiwalenty dawek neuroleptyków. Na rozkładówce 
zestawienie dawek ekwiwalentnych uwzględniające 
refundowane w Polsce preparaty leków przeciwpsycho-
tycznych o przedłużonym działaniu

47  Do czego psychiatrze może się przydać terapia poznaw-
czo-behawioralna wyjaśnia Andrzej Kokoszka 

49  Zjawisko oporu przed farmakoterapią omawia  
Andrzej Jakubczyk 

50  Czarek Żechowski po raz trzeci wprowadza nas  
do teorii przywiązania

52  Błażej Kmieciak o problemach związanych  
z przeszukaniem szafki pacjenta

54  Nasz specjalny wysłannik Michał Jarkiewicz opowiada,  
co ciekawego usłyszał i zobaczył na ECNP w Berlnie 

55  Maciej Kuligowski opisuje niezwykle udane  
XIX Bieszczadzkie Dni Psychiatryczne w Arłamowie

57  Drogę do leczenia psychiatrycznego „bez mapy” przed-
stawia jeden z najzdolniejszych rysowników młodego 
pokolenia Daniel Chmielewski

58  Pacjent ambulatoryjny zadowolony i niezadowolony – 
swoje badanie PAZIN prezentuje Witold Misztal

60  Kama Pierzgalska ostrzega przed walproinianem w ciąży

61  W bloku „z żółtą kropką”: lamotrygina w CHAD

64  ABC stosowania memantyny w chorobie Alzheimera 

69  Tomasz Gabryelewicz odpowiada na pytania o stosowa-
nie Tiaprydu

72  Karolina Kołosowska prezentuje ciekawy tekst  
„Leki Anksjolityczne: Farmakokinetyka i praktyka”

76  Cicer cum caule:  Test masła orzechowego i nowy  
lek na bezsenność

78  Mirek Sukiennik przedstawia płytę, którą warto znać – 
Dark Side of the Moon

81  Jacek Bomba serwuje paradygmat z kaszą według 
przepisu Marii Orwid – kolejny odcinek historii psychiatrii 
krakowskiej od kuchni

84  Ola Różdzyńska, która zwykle przedstawia kobiecy punkt 
widzenia na sprawy damsko-męskie w comiesięcznym 
felietonie w „Playboyu” tym razem specjalnie dla Psychia-
try napisała jak widzi nas,

85  więc Bogusław Habrat tak się ucieszył z sąsiedztwa,  
że z młodzieńczowatą wrażliwością i wigorem plotkuje  
i się zachwyca (niby cały czas Anią, ale przy tym strasznie 
łypie na prawo i na lewo) 

86  W tej sytuacji ważkie, wrzące i wartkie, a nawet szkoty-
styczne zakończenie tego numeru przygotował Łukasz 
Święcicki. 
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ogłoszenia
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SCHIZOFRENIA 
FORUM

19-20 marca 2015

więcej informacji 

www.schizofreniaforum.edu.pl

Warszawa
Muranowskie Centrum 

Kongresowe

Prof. Andrzej Kokoszka
zaprasza do udziału  

w II edycji 4,5 letniego kursu
 

Psychoterapia poznawczo - behawioralna  
z elementami terapii psychodynamicznej

■
Szkolenie prowadzi do certyfikatów  

psychoterapeuty: PTPPiB i PTP.
■

Szczegółowe informacje i zgłoszenia  
na stronie

www.frpip.pl

XIII 
Podlaskie Warsztaty 

Psychiatryczne
15-17 stycznia 2015

Białowieża
Informacje: http://www.psychiatria-bialowieza.pl/

XX konferencja 
szkoleniowo - naukowa
Farmakoterapia, psychoterapia  

i rehabilitacja zaburzeń afektywnych

13-14 luty 2015
Zakopane

Informacje: http://www.su.krakow.pl/konferencje/
psychiatria/
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 Na sytuację kryzysową mogą 
wskazywać badania międzynarodowej 
grupy psychiatrów powołanej przez 
World Psychiatric Association, którzy  
w opublikowanym w 2011 roku raporcie 
(Sartorius i wsp. 2010) przeanalizowali 
opinie o psychiatrii, psychiatrach oraz 
metodach i zakresie pomocy udzielanej 
chorym, zamieszczane w środkach ma-
sowego przekazu, które wyrażają osoby 
korzystające z pomocy psychiatrów, ro-
dziny tych osób, lekarze innych specjal-
ności i studenci medycyny. 

Oceny te w większości krajów są 
nader krytyczne. Winę za tę sytuację  
w dużej mierze przypisują mass me-
diom, które w  sposób nieobiektywny 
i  stronniczy przedstawiają działalność 
psychiatrów oraz sytuację w  psychiatrii, 
zajmują się głównie nieprawidłowościa-
mi i  sensacyjną stroną tej działalności. 
Autorzy opracowania nie pomijają też 
znaczenia poważnych nieprawidłowo-
ści w działalności psychiatrów i systemu 
opieki zdrowotnej, na które zwracają 
uwagę ich respondenci oraz przedsta-
wiają środki zaradcze, które należy pilnie 
wdrożyć. 

Inni autorzy zwracają uwagę na 
znaczenie takich czynników, jak „zespół 
wypalenia”, który dotyka znaczny od-
setek psychiatrów pracujących przez 
dłuższy czas w swojej dyscyplinie (S.Ku-
mar, 2007) oraz na nadmiar oczekiwań 
i zadań, które stawia przed psychiatrami 
społeczeństwo, przy jednocześnie ogra-
niczonych możliwościach ich realizacji 
(H.Katsching, 2010) 

Kryzys dotyczy również badań na-
ukowych, których tematyka często nie 
obejmuje najważniejszych dla psychia-
trii problemów (G.A.Fava, 2006), na-
gminnie nie jest przestrzegane unikanie 
konfliktu interesów, rezultaty licznych 

badań są uzależnione od wpływu firm 
farmaceutycznych, dotyczy to zwłaszcza 
badań klinicznych leków psychotropo-
wych (R.E.Kelly i wsp. 2006, Perlis i wsp, 
2005). W  piśmiennictwie pojawiają się 
opinie, że po okresie dużych przemian 
i  dynamicznego rozwoju psychiatrii ob-
serwowanych w drugiej połowie XX wie-
ku (wprowadzenie leków psychotropo-
wych, zmiana modelu organizacji opieki 
zdrowotnej i rozwój opieki poza szpital-
nej, pewien postęp w poznaniu przyczyn 
i  patogenezy zaburzeń psychicznych) 
dyscyplina nasza znalazła się w  stanie 
stagnacji i  grozi jej regres. Przejawy tej 
sytuacji mają być rozliczne, mianowicie 
(częściowo za H. Katsching, 2010): sys-
temy klasyfikacyjne i  kryteria diagno-
styczne wielu zaburzeń psychicznych nie 
wynikają z podstaw naukowych, cechuje 
je duża dowolność, dotyczy to również 
kryteriów zdrowia i choroby, cele terapii 
i kryteria poprawy lub wyleczenia nie są 
jasne, uprawnienia psychiatrów są nad-
mierne, prawa osób chorych niedosta-
tecznie chronione. 

M.Maj (2012) zwraca uwagę, że na 
przestrzeni kilkudziesięciu lat uległy 
zmianom kierunkowe cele i  praktyczne 
zadania psychiatrii, które jeszcze nie tak 
dawno (na przełomie XIX i  XX wieku) 
dotyczyły głównie pomocy osobom do-
tkniętym „obłędem” („madness”). Współ-
czesna psychiatria oraz współczesny psy-
chiatra ma zajmować się „problemami 
zdrowia psychicznego” („mental health 
problems”) populacji, w  której pracuje, 
przy czym zakres tych problemów jest 
nader szeroki i  ciągle zwiększany przez 
Światową Organizację Zdrowia, czego 
dowodem jest treść Deklaracji Helsiń-
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Czy  kryzys  psychiatrii?
Stanisław Pużyński

Zdaniem wielu  
publicystów  
i niektórych psychia-
trów - psychiatria 
jako dział medycyny 
klinicznej przechodzi 
kryzys, przy czym 
część sądzi, że jest  
to głęboki kryzys 
etyczny i moralny 
samych psychiatrów 
(A.M.Freedman  
i A.L.Halpem, 1998)
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skiej, którą uchwalili ministrowie zdrowia 
Europy w 2005 r. 

Sytuacja ta jest wyjątkowo niekom-
fortowa i konfliktorodna. Z jednej strony 
oczekiwana jest efektywna pomoc psy-
chiatrów, również w  sytuacjach, które 
z punktu widzenia klinicznego nie są sta-
nami chorobowymi (przemijające, krót-
kotrwałe reakcje na wydarzenia życiowe, 
adekwatne do sytuacji wahania emocji 
i nastroju, i  inne), oczekuje się aktywnej 
pomocy w ramach tak zwanej wczesnej 
interwencji osobom „z  grupy ryzyka” 
nieprzejawiającym wyraźniejszych obja-
wów psychopatologicznych, lecz u  któ-
rych zachodzi prawdopodobieństwo, że 
w  bliżej nieokreślonej przyszłości mogą 
wystąpić zaburzenia psychiczne o  nasi-
leniu klinicznym, z  drugiej – padają za-
rzuty, że psychiatrzy przekraczają swoje 
kompetencje, będąc omnipotentni, 
a  jednocześnie niekompetentni, przy-
czyniają się do sztucznej „psychopato-
logizacji” obrazu zdrowia psychicznego 
społeczeństwa i  stygmatyzacji „piętnem 
zaburzeń psychicznych” zdrowych jego 
członków. Przejawem i jednocześnie do-
wodem takich tendencji jest duży wzrost 
wskaźników rozpowszechnienia zabu-
rzeń psychicznych u  dzieci, młodzieży 
i  osób dorosłych, głównie jako rezultat 
poszerzania kryteriów ich rozpoznawa-
nia w  kolejnych edycjach międzynaro-
dowych klasyfikacji diagnostycznych, 
wyodrębniania coraz liczniejszych form 
poronnych tych zaburzeń, wprowadza-
nia nowych kategorii diagnostycznych, 
których odrębność budzi poważne wąt-
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refleksje

Czy  kryzys  psychiatrii?
Stanisław Pużyński

pliwości. Niektórzy z  kolei krytycznie 
oceniają arbitralne, z  powodu „popraw-
ności politycznej” usuwanie z klasyfikacji 
kategorii diagnostycznych, które jeszcze 
nie tak dawno były traktowane jako zja-
wiska patologiczne z  punktu widzenia 
klinicznego, społecznego i prawnego.

Zdaniem części publicystów zawód 
psychiatry nie cieszy się powszechnym 
zaufaniem, niektórzy psychiatrzy dłużej 
wykonujący swój zawód są dotknięci 
wspomnianym już zespołem wypalenia, 
bowiem – „psychiatria stygmatyzuje nie 
tylko osoby chore lecz również samych 
psychiatrów”. Krytycznie oceniana jest 
usługowa rola psychiatrów w  odnie-
sieniu do ochrony porządku prawnego 
i  wymiaru sprawiedliwości (dotyczy to 
zwłaszcza przeszłości w  krajach totali-
tarnych), zbyt szeroki zakres ich kompe-
tencji i formalnych uprawnień. Niepokój 
budzą nieprecyzyjne zasady przyjęć 
do szpitali psychiatrycznych bez zgo-
dy osób tam kierowanych oraz leczenia 
wbrew ich woli. Przedmiotem krytyki 
są również powiązania pomiędzy psy-
chiatrami i  producentami leków psy-
chotropowych, które często przynoszą 
więcej szkód niż pożytku. Nadmierny 
wpływ tych ostatnich dotyczy nie tyl-
ko wskazań do stosowania leków, lecz 
również kształtowania polityki lekowej 
w poszczególnych krajach. Padają nawet 
zarzuty, że to pod wpływem firm farma-

ceutycznych, psychiatrzy generują nowe 
kategorie diagnostyczne i  związane 
z tym, często wyolbrzymione, nowe pro-
blemy terapeutyczne (M.Angell, 2009, 
2011). Nieprawidłowościom tym sprzyja 
aktywny udział firm farmaceutycznych 
w  procesie szkolenia psychiatrów (na 
wielu konferencjach i sympozjach domi-
nują referaty sponsorowane przez pro-
ducentów leków).

Zagadnienia te, łącznie z trudną sy-
tuacją finansową i  złą bazą materialną 
większości zakładów psychiatrycznych, 
są źródłem pesymistycznych, niekiedy 
alarmistycznych ocen stanu współcze-
snej psychiatrii, które ostatnio można 
napotkać w  publikacjach autorów po-
chodzących z  różnych krajów. Takie 
opinie, jak „kryzys psychiatrii” czy „psy-
chiatria nie ma przyszłości” nie należą do 
rzadkości, pojawiają się nawet pytania, 
„czy psychiatria jest zanikającą specjal-
nością?” lub „czy psychiatrzy są gatun-
kiem zagrożonym?” (H.Katschnig, 2010, 
M.Maj,2010). 

Nie bez znaczenia jest również 
bierność psychiatrów w  propagowa-
niu osiągnięć współczesnej psychiatrii, 
lekceważenie znaczenia rzetelnych in-
formacji z  zakresu oświaty zdrowotnej 
dotyczących zdrowia psychicznego  
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i  postępu w  terapii zaburzeń psychicz-
nych, brak systematycznej współpracy 
z prasą, telewizją i innymi środkami ma-
sowego przekazu, na co zwracają uwagę 
autorzy wspomnianego na wstępie ra-
portu (Sartorius i  wsp. 2010). Niedoce-
niane jest znaczenie informacji zamiesz-
czanych w  internecie, w  których często 
pojawiają się nieobiektywne, negatywne 
oceny psychiatrii i psychiatrów, poglądy 
mieszczące się w  szeroko rozumianej 
„antypsychiatrii”, bądź nie zawsze obiek-
tywne, niekiedy wyraźnie tendencyjne 
i promocyjne materiały opracowane lub 
sponsorowane przez firmy farmaceu-
tyczne.

Nie podzielając skrajnie pesymi-
stycznych ocen – należy zgodzić się 
z  opiniami tych autorów, którzy pod-
kreślają, że psychiatria jako dyscyplina 
lekarska znalazła się na zakręcie, że za-
chodzi pilna potrzeba zdefiniowania na 
nowo celów i  realnych możliwości psy-
chiatrii klinicznej, określenia rzetelności 
stosowanych metod diagnostyki oraz 
efektywności metod terapeutycznych. 
Dotyczy to zarówno dostępnych leków 
psychotropowych oraz psychoterapii, 
jak też nowych metod terapii. Zachodzi 
potrzeba opracowania bardziej wiary-
godnych systemów klasyfikacyjnych 
i  kryteriów rozpoznawania zaburzeń 
psychicznych – zmiany wprowadzone 
w  DSM-5 nie satysfakcjonują i  spotkały 
się z ostrą krytyką (A.Frances,2012, 2013). 

Sądzę, że niezbędne jest zrezygno-
wanie w  diagnostyce psychiatrycznej 
i regulacjach prawnych obowiązujących 
w  Polsce z  terminu „choroba psychicz-
na”, który stał się pojęciem bałamutnym, 
wprowadza w  błąd i  jest źródłem nad-
użyć i  brzemiennych w  skutki decyzji 
(por.S.Pużyński 2007).

Zmiany wymaga kształcenie stu-
dentów medycyny – zakres wiedzy z za-
kresu psychiatrii im przekazywany jest 
nieadekwatny do potrzeb przyszłego 
lekarza. Dotyczy to również dużej grupy 
lekarzy sprawujących podstawową opie-
kę zdrowotną (lekarze rodzinni), których 
wiedza o  zaburzeniach psychicznych 
i  sposobach pomocy osobom je prze-
jawiającym jest niedostateczna, często 
znikoma. Psychiatria przyszłości powin-
na wykazywać większą więź z  innymi 
działami medycyny oraz nauk podstawo-
wych, uwolnić się od nadmiernej „opieki” 
(nierzadko uzależnienia) od przemysłu 
farmaceutycznego. 

Najwyższy czas by władze państwo-
we oraz samorządowe odpowiedzialne 
za zdrowie publiczne zaczęły traktować 
psychiatrię na równi z  innymi działania-
mi medycyny. W  warunkach polskich 
dotyczy to wciąż dyskryminującego 
finansowania psychiatrycznej opieki 
zdrowotnej przez agendy Narodowego 
Funduszu Zdrowia oraz nadania real-
nego bytu Narodowemu Programowi 
Ochrony Zdrowia Psychicznego, który 
bez adekwatnych środków finansowych 
jest deklaracją intencji. ■

Artykuł jest fragmentem przygotowywa-
nej do druku książki autora:  „Psychiatrzy 
– ich problemy kliniczne, etyczne i praw-
ne”.

Adres e-mail do korespondencji: 
puzynstan@wp.pl
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Breivik i kryzys psychiatrii
Tomasz Szafrański

W ubiegłym roku, w czasie 
warszawskiej konferencji ISPS, autorzy 
z Danii zaprezentowali swoją analizę 
sprzecznych opinii wydanych w sprawie 
Andersa Behringa Breivika, sprawcy ma-
sowego morderstwa w Oslo i na wyspie 
Utøya w Norwegii w 2011 roku. Ich pre-
zentacja wzbudziła duże zainteresowa-
nie także w czasie tegorocznych kongre-
sów – APA w Nowym Jorku i światowego 
kongresu psychiatrii w Madrycie. 

Lars Siersbæk Nilsson z Psychiatric 
Centre Hvidovre Universytetu w Kopen-
chadze w wywiadzie udzielonym por-
talowi Medscape podkreśla, że rozbież-
ności w diagnozie Breivika były swego 
rodzaju wstrząsem dla świata psychiatrii. 
Przypomnijmy, że pierwszy zespół bie-
głych wydał opinię stwierdzającą, że Bre-
ivik cierpi na schizofrenię paranoidalną. 
Jednakże 13 stycznia 2012, w atmosferze 
nacisku opinii publicznej, Sąd Rejonowy 
w Oslo zlecił kolejną opinię. Drugi zespół 
biegłych orzekł w niej, że nie stwierdza 
u Breivika objawów psychotycznych. Ich 
zdaniem Breivik cierpi na narcystyczne 
zaburzenia osobowości z cechami anty-
socjalnymi i nie był w chwili popełniania 
zarzucanych mu czynów osobą niepo-
czytalną. W czasie procesu dodatkowo 
wskazywano również na cechy zespołu 
Aspergera i zespołu Touretta…

Zdaniem Nilssona i wsp. te głębokie 
rozbieżności w diagnozie mają bardzo 
poważne konsekwencje. Kwestionują 
bowiem w pewnym sensie status psy-
chiatrii jako dyscypliny naukowej. Poka-
zują również, że ponad 30 lat od czasu 
wprowadzenia klasyfikacji opartych na 
operacyjnych kryteriach diagnostycz-
nych (DSM-III i kolejne, ICD-10) nadal 
dochodzi do głębokich rozbieżności w 
stawianiu psychiatrycznych diagnoz. Au-
torzy przywołują przykład z XIX wiecznej 
Francji, kiedy to młody francuski wie-

śniak Pierre Rivière zabił większośc człon-
ków swojej rodziny. Wówczas także do-
szło do rozbieżności w  ocenie przyczyn 
jego działań. Niektórzy widzieli w  nim 
po prostu zbrodniarza, inni – wśród nich 
Jean-Étienne Dominique Esquirol, jeden 
z “ojców” nowoczesnej psychiatrii – uwa-
żali, że Rivière był chory psychicznie. 

Profesor Janusz Heitzman przygo-
tował dla nas opis innego rodzimego 
kontekstu – przykład rozbieżności w dia-
gnozie psychiatrycznej, która dotyczyła 
„wampira z Krakowa” – Karola Kota.

Przypadek Breivika pokazuje, że po-
mimo postępu diagnostyki psychiatrycz-
nej, który dokonał się w ciągu ostatnich 
200 lat, pewne problemy związane ze 
stawianiem diagnozy pozostają nie-
zmienne. 

Nillson i wsp. przypominają opraco-
wanie, które powstało pod kierunkiem 
Michela Foucault w  1975 r. Foucault 
i  wsp. zwrócili uwagę, że rozbieżności 
diagnostyczne w przypadku z XIX wieku 
brały się w  dużej mierze z  subiektyw-
nej interpretacji faktów, które mogły 
być przez jednych uwzględniane, przez 
innych zaś zupełnie pominięte, dzięki 
czemu zbrodnicze działania zyskiwały 
zupełnie inny kontekst. Zamiast neu-
tralnego opisu faktu, mieliśmy raczej do 
czynienia z dwoma niezależnymi portre-
tami. 

Nie inaczej było współcześnie 
w  sprawie Breivika. Na przykład opis  
jego rosnących obaw przed zakażeniem: 
Breivik chodził po domu w masce, oskar-
żał matkę, że rozmawia ze zbyt dużą licz-
bą „zainfekowanych” osób, zjadał wszyst-
kie posiłki wyłącznie w swoim pokoju. 

Dla pierwszego zespołu biegłych 
były to zachowania urojeniowe. Drugi 
zespół stwierdził, że mamy do czynienia 

wyłącznie z przesadną ostrożnością, być 
może z  hipochondrią. Tworzone przez 
Breivika słowa nie były postrzegane 
przez drugi zespół biegłych jako neolo-
gizmy i objawy zaburzeń formalnych my-
ślenia, ale jako “zwykła kombinacja słów 
i odzwierciedlenie dynamiki języka”. Nie-
zależnie od tego, jaka jest rzeczywista 
diagnoza, można stwierdzić, że to spo-
sób selekcji informacji i ich interpretacja 
stała się źródłem głębokich rozbieżności. 
Bez wątpienia opinia drugiego zespołu 
biegłych kreowała atmosferę „racjonal-
ności” wokół planów i  działań Breivika, 
pomijając lub reinterpretując fakty, któ-
re dla pierwszego zespołu biegłych były 
powiązane z  objawami zaburzeń psy-
chotycznych.

W  sprawie Breivika, podobnie jak 
w  sprawie Kota, nie do pominięcia jest 
czynnik presji społecznej wywieranej na 
psychiatrów stawiających diagnozę. Po-
kazuje nieustanną pokusę, aby zaprząc 
psychiatrię i  psychiatrów do systemu 
kontroli społecznej. Jaskrawy przykład, 
że nie jest to kwestia ograniczona do po-
litycznych nadużyć psychiatrii w krajach 
totalitarnych, mieliśmy w  Polsce w  ze-
szłym roku przy okazji wprowadzania 
„ustawy o bestiach”. 

Profesor Józef Parnas w  czasie Lu-
belskich Spotkań Naukowych w czerwcu 
br. mówił wprost o  głębokim kryzysie, 
w którym znalazła się psychiatria. Na ko-
lejnych stronach tego numeru prezentu-
jemy refleksje na ten temat, o które po-
prosiliśmy psychiatrów i psychologów. ■
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Poczytalność Karola Kota 
Janusz Heitzman

Współczesna psychologia sądowa 
sięga głębiej i stara się dojść do sedna 
procesów motywacyjnych by wykluczyć 
z nich te elementy, które mogłyby nie 
tylko wskazywać na mroczną naturę psy-
chiki zbrodniarza, ale też szukać w mó-
zgu przyczyny sadystycznej satysfakcji  
i dewiacyjnych zachowań. 

Tak było w  przypadku Karola Kota. 
Gdyby oceny poczytalności dokonywa-
no na dzisiejszym etapie rozwoju metod 
diagnostycznych, niewątpliwie jego pro-
ces potoczyłby się inaczej. Postać Karo-
la Kota jako seryjnego zabójcy przeszła 
do historii kryminalistyki, kryminologii 
i  psychiatrii sądowej. Karol Kot jako 20- 
letni uczeń klasy maturalnej w  krakow-
skim Technikum Energetycznym pozor-
nie niczym się nie wyróżniał. Spokojny 
i grzeczny, dostateczny, acz obowiązko-
wy uczeń, nieco izolujący się od rówie-
śników i niemający przyjaciół, wychowy-
wał się w rodzinie inteligenckiej dalekiej 
od jakiejkolwiek patologii. Najbliżej był 
związany z matką, jej się zwierzał, mówił 
o  swoich niepowodzeniach, że nie jest 
przez kolegów lubiany. Unikał w  domu 
eksponowania swoich fascynacji, bał się 
zdemaskowania. To, co jednak, jak póź-
niej wszyscy zauważali, odróżniało go od 
kolegów, to szczególne zainteresowania 
związane z  zadawaniem cierpienia i  za-
bijaniem zwierząt. W czasie wakacji cho-
dził do rzeźni i pił jeszcze ciepłą bydlęcą 
krew. W szkole zdarzało się, że niby żartu-
jąc, atakował z tyłu i podduszał kolegów 
sznurkiem. Kolegom z  klasy opowiadał 
o  swoich fantazjach dotyczących sady-
stycznych zabójstw, orgii i  zadawania 
cierpienia. Sam nie uważał się za sadystę 
i wszystko, co później zrobił, motywował 
niechęcią do ludzi. Karol Kot znany był 
ze swojej pasji jaką było zbieranie noży, 
sztyletów i  bagnetów. Potrafił bardzo 

celnie i z dużą siłą nimi rzucać, popisywał 
się tym. Bardzo dobrze strzelał z karabin-
ka sportowego. Miał milicyjne pozwole-
nie na broń sportową i w ocenie trenera 
sekcji strzeleckiej w  klubie sportowym 
był niezwykle utalentowanym zawodni-
kiem. Po aresztowaniu, w  trakcie śledz-
twa, przyznał się do zamiarów otrucia 
przypadkowych ludzi truciznami, które 
zostawiał w  podrzucanych butelkach 
z piwem. 

Karol Kot został oskarżony o  to, że 
między wrześniem 1964, a  kwietniem 
1966 roku dokonał dwóch zabójstw, 
sześciu usiłowań zabójstw i kilku pod-
paleń. Sam był raczej drobnej postury, 
atakował więc osoby słabsze, takie, któ-
re nie mogły się skutecznie bronić. Były 
to starsze kobiety i  dzieci. Szczególnie 
bulwersujące było zabójstwo ośmioma 
ciosami nożem 11-letniego Leszka Całka 
w  takcie zawodów saneczkowych pod 
Kopcem Kościuszki i  usiłowanie zabój-
stwa 7-letniej dziewczynki w bramie jed-
nej z  krakowskich kamienic. Pozostałe 
ofiary, w  tym jedna śmiertelna, to star-
sze kobiety modlące się w  krakowskich 
kościołach. Atakował je podobnie – cios 
nożem w plecy w okolicę serca. Psycho-
za strachu jaka zapanowała w Krakowie, 
wyludniała wieczorami ulice, a  kobiety 
w  obawie przed ciosem niewykrytego 
zbrodniarza przez wiele miesięcy idąc 
do kościoła nosiły na sobie blaszane po-
krywki. 

Opinie sądowo-psy-
chiatryczne, jakie 
w trakcie trwania pro-
cesu wydano, różniły 
się od siebie. 

Opinia ambulatoryjna sporządzona 
przez zespół psychiatrów z  krakowskiej 
Kliniki Psychiatrycznej AM pod wodzą 
prof. Karola Spetta rozpoznała u  Karo-

Ocena poczytalno-
ści osób dokonujących 
szczególnie drastycz-
nych przestępstw zawsze 
budziła wątpliwości za-
równo sądu, biegłych, 
jak i opinii publicz-
nej. Niejednoznaczność 
objawów psychopatolo-
gicznych, trudności  
w przypisaniu ich do 
tylko jednej diagnozy, 
powodują, że w ocenie 
zaczynają odgrywać rolę 
elementy oceny powierz-
chowności sprawcy, jego 
kontaktu z biegłymi, 
dotychczasowe funkcjo-
nowanie społeczne czy 
wreszcie nieudowodnio-
ne acz ważne intuicyjne 
przekonania, co do psy-
chopatologicznego pod-
łoża zbrodni. Dzisiaj, 
choćby tylko z punktu 
widzenia psychologii 
sądowej, analiza pro-
cesu motywacyjnego nie 
pozwala na dokonywanie 
takich uproszczeń, by 
irracjonalność motywów 
uzasadniać tylko tym, 
co odczuwał sprawca. 
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la Kota szczególny rodzaj psychopatii 
bezwzględnej uwarunkowanej przewa-
żająco czynnikami biologicznymi, o któ-
rych trudno było profesorowi coś bliżej 
powiedzieć. Biegli z  krakowskiej Kliniki 
opisywali Karola Kota jako chłodnego 
uczuciowo, bezwzględnego psychopa-
tę, okrutnego, niedoznającego uczucia 
winy, skruchy, litości, współczucia czy 
wstydu. Eksponowali jego niedojrzałość 
uczuciową i  seksualną, głębokie zabu-
rzenie popędowości i  zanik uczuciowo-
ści wyższej, pisali o „wzbierającej w nim 
sile nakazującej mu zabijać”. W konkluzji 
krakowscy biegli przyjęli znaczne ogra-
niczenie poczytalności u oskarżonego. 

Sprawa Karola Kota 
miała szczególny wy-
miar społeczny. 
Z  jednej strony po raz pierwszy czyny 
zbrodni seryjnej wzbudzały powszech-
ne odczucie lęku i  zagrożenia, a  z  dru-
giej władze i  wymiar sprawiedliwości 
chciały zatrzeć opinię o  swojej niesku-
teczności w  blisko 2 letnim śledztwie, 
chciały w  końcu pokazać swoje zdecy-
dowanie i  surowość. Opinia krakowska 
nie pasowała do tego schematu, ciężar 
presji odczuwali też biegli z  Kliniki Psy-
chiatrycznej Akademii Medycznej. Sąd 
szybko wydał postanowienie o powoła-
niu kolejnych biegłych i  przeprowadze-
niu obserwacji sądowo-psychiatrycznej. 
Odbyła się ona w Oddziale Psychiatrycz-
nym w  Grodzisku Mazowieckim. Biegłe 
z  tego oddziału odrzuciły rozpoznanie 
psychopatii jako diagnozy przestarzałej, 
nie rozpoznały u Karola Kota psychopatii 
sadystycznej, choć nie wiadomo dlacze-
go twierdziły, że oskarżony był sadystą 
w  rozumieniu perwersji seksualnej. Bie-
głe, zachowanie przestępne potraktowa-
ły jako zwykłe okrucieństwo, wykluczyły 
schizofrenię poprzez niestwierdzenie 

„załamania linii życiowej”, a  agresywne 
zachowania potraktowały jako wynik 
oschłego wychowania w  rodzinie, fru-
stracji emocjonalnej, niedojrzałości i wy-
obcowania. Wykluczyły też impulsywny 
charakter czynów. Opinia biegłych z Gro-
dziska Mazowieckiego przyjęła u Karola 
Kota w chwili dokonywania przestępstw 
„pełne rozeznanie” i  zdecydowanie od-
rzuciła zarówno zniesienie, jak i znaczne 
ograniczenie poczytalności. 

Sąd Wojewódzki w  Krakowie pod 
przewodnictwem sędziego Adama Ole-
sińskiego 14 lipca 1967 roku uznał Karo-
la Kota winnym wszystkich zarzucanych 
mu czynów i wymierzył mu karę śmierci 
jako karę łączną. Mimo, że Sąd Najwyż-
szy w  wyniku rewizji zmienił ten wyrok 
na karę łączną dożywotniego więzienia 
(z  uwagi na młody wiek i  psychopatię), 
kolejna rewizja Prokuratora Generalne-
go doprowadziła do zmiany zaskarżone-
go wyroku i  ostatecznie Sąd Najwyższy 
skazał Karola Kota na łączną karę śmierci 
i pozbawienie praw obywatelskich na za-
wsze. W  dniu 16 maja 1968 roku wyrok 
przez powieszenie został wykonany. 

Sekcji zwłok nie przeprowadzono, 
choć zazwyczaj w  podobnych przypad-
kach wydawało się, że jest to standard.
 Przyczyną mogła być 
obawa ujawnienia  
podejrzewanych poważ-
nych zmian organicz-
nych mózgu. 
Sugerowało je niezwykłe podobieństwo 
sylwetki psychopatologicznej Karola 
Kota do słynnego seryjnego zabójcy, 
znanego jako „potwór z  Düsseldorfu”, 
u  którego po wykonaniu kary śmierci, 
w  czasie sekcji stwierdzono rozległego 
guza mózgu. W maju 1968 roku, w szcze-
gólnej sytuacji społeczno – politycznej 
w Polsce po „zajściach marcowych”, wła-

dzy utrwalającej swój prestiż bardziej za-
leżało na pokazaniu zdecydowania i siły 
niż na wzniecaniu dyskusji o możliwości 
sądowej pomyłki. 

Z dzisiejszej perspektywy, wykorzy-
stanie możliwości badań mózgu przy 
pomocy tomografii komputerowej czy 
rezonansu magnetycznego wskazałoby 
ten obszar organicznej patologii, który 
był odpowiedzialny za szczególny obraz 
zaburzeń emocjonalno-popędowych. 

Tak wtedy jak i dzisiaj, niepoczytal-
ności czy znacznie ograniczonej poczy-
talności nie można odczytać z  wyniku 
badania obrazowego mózgu, bo decy-
duje o tym obraz kliniczny i przekonują-
ce przyczynowe uzasadnienie zaburzo-
nych procesów motywacyjnych. Dzisiaj, 
o  wiele bardziej przekonujący dla sądu 
byłby wniosek opinii, o  co najmniej 
znacznym ograniczeniu poczytalności. 
Prawidłowy wynik badania EEG u Karola 
Kota, brak patologii w badaniu neurolo-
gicznym, norma intelektualna, nie paso-
wały do intuicji profesora Spetta, która 
podpowiadała mu organiczne podłoże 
zaburzeń emocjonalno-popędowych. 
Jak przekazali mi zmarli już uczniowie 
profesora Karola Spetta (prof. Adam Szy-
musik i dr Roman Leśniak), nie był on za-
dowolony ze swojej opinii i z tego, że nie 
potrafił jej przed sądem obronić. Przez 
długi czas rozważano jeszcze w krakow-
skiej Klinice możliwość rozpoznania 
u  Karola Kota początkowej fazy schizo-
frenii oraz głębokich zaburzeń popędo-
wości uwarunkowanych organicznym 
uszkodzeniem mózgu, którego jednak 
dostępnymi wówczas metodami nie 
udało się jednoznacznie potwierdzić. ■

Karol Kot został oskarżony 
o to, że między wrześniem 1964, 
a kwietniem 1966 roku dokonał 
dwóch zabójstw, sześciu usiłowań 
zabójstw i kilku podpaleń. 



Czyżby zmierzch 
psychiatrii?
Ewa Waszkiewicz

Kanwą do dyskusji i przyczyną podjęcia próby odpo-
wiedzi na tak przewrotnie postawione pytanie stały się zna-
czące rozbieżności w ocenie poczytalności sprawców zbrodni. 
I tu nasuwa się pytanie, czy kryzys dotyczy jedynie psychiatrii 
sądowej, czy rozszerza się na całą psychiatrię. Z pewnością 
problem dotyczy umiejętności i kryteriów diagnostycznych, 
trudno jednak nie zauważyć wpływu czynników społecznych 
(mediów, opinii publicznej) na myślenie sądowo-psychiatrycz-
ne. Może dzięki trafnie dobranym przykładom uda się przybli-
żyć do znalezienia przyczyn tych rozbieżności. Przykłady te, to 
sprawa z ostatnich lat (Anders Breivik) i sprawa sprzed pół wie-
ku (Karol Kot). Obie sprawy łączy ogromne zainteresowanie 
społeczne i medialne, niezrozumiałość motywów sprawców, 
rozmiar ich agresji, a w końcu problem z oceną poczytalności.

Co sprawia, że dochodzi do tak wielkich różnic diagno-
stycznych (od schizofrenii do zaburzeń osobowości), skutku-
jących istotnymi różnicami w ocenie poczytalności (od poczy-
talności zniesionej do pełnej)? Odpowiedź na pewno nie jest 
prosta i nie da się wypreparować jednego czynnika odpowie-
dzialnego za taki stan rzeczy.

Przyglądając się sprawie sprzed pół wieku, nieodparcie 
nasuwa się hipoteza o niedostatku wiedzy i narzędzi diagno-
stycznych w tamtym czasie. Dziś jednak, pojawia się ten sam 
problem, a narzędzia mamy niewątpliwie doskonalsze. Poja-
wia się przy tej okazji pokusa, aby zauważyć, że rozwój narzę-
dzi diagnostycznych wcale nie musi poprawiać skuteczności 
diagnostycznej, może bowiem osłabiać czujność i wnikliwość 
klinicznego myślenia. Pozwala na odwołanie się do twardych 
wyników badań z pominięciem wielu mniej wymiernych 
wskaźników zaburzeń w funkcjonowaniu diagnozowanej 
osoby. Pojawia się tendencja do znalezienia papierka lakmu-
sowego dającego możliwość stwierdzenia lub wykluczenia 
dysfunkcji. Niewykluczone, że tu tkwi jeden z wielu czynników, 
który należałoby wziąć pod uwagę, analizując problem różnic 
diagnostycznych w ogóle, nie tylko w głośnych sprawach do-
tyczących zbrodni.

Psychiatria i psychologia kliniczna są skażone subiektyw-
nym myśleniem, co nie oznacza pełnej dowolności w inter-
pretowaniu uzyskanych podczas badania wskaźników. Wiele 
informacji, na podstawie których buduje się proces diagno-
styczny, zależy nie tylko od wiedzy i doświadczenia, ale i od 
umiejętności nawiązania kontaktu, a nawet sposobu zadawa-
nia pytań diagnozowanej osobie. Pośpiech w diagnozowaniu 

i idące za nim upraszczanie procedur diagnostycznych wyda-
je się błędem: ogranicza wnikliwość i daje więcej miejsca na 
uleganie różnorakim naciskom i wpływom. Ważnym też wy-
daje się fakt, że nie istnieje doskonale obiektywne narzędzie, 
pozwalające na kategoryczną kwalifikację spostrzeganych 
zaburzeń. Gdyby każdy wynik pomiaru diagnostycznego był 
jednoznaczny, niepotrzebne byłyby wiadomości specjalne,  
a kwalifikacji mógłby dokonać odpowiednio wyszkolony labo-
rant na podstawie obowiązujących norm. Przy tej okazji warto 
wspomnieć o współpracy diagnostycznej psychiatry i psycho-
loga. Wydaje się niewystarczająca. Diagnoza psychologiczna 
coraz częściej utożsamiana bywa z wynikiem liczbowym wy-
konanego testu. Towarzyszy temu przekonanie, że wynik ten 
może stanowić „podkładkę” potwierdzającą lub wykluczającą 
istnienie jakiejś dysfunkcji.

Trudno uwierzyć, że od pół wieku nadal zdarzają się zle-
cenia diagnostyczne ograniczające pracę psychologa klinicz-
nego do wykonania określonego testu. Poprawa współpracy 
psychiatry i psychologa w procesie diagnostycznym, wzajem-
na umiejętność korzystania ze swojej wiedzy i  technik dia-
gnostycznych sprzyjać może lepszej trafności i obiektywizacji 
otrzymanych w trakcie badania danych.

Niepokojącym zjawiskiem we współczesnej psychiatrii 
wydaje się zacieranie granic między normą i  patologią. Co-
raz szersze są kryteria rozpoznawanie zaburzeń psychicznych 
(tzw. spektrum). W ślad za takim myśleniem pojawia się nad-
rozpoznawalność niektórych chorób, co wydaje się zmieniać 
myślenie wielu osób, zwalnia je z odpowiedzialności za swo-
je życie, podejmowaną aktywność i pozwala wierzyć, że brak 
sukcesów lub nieprawidłowe zachowania są wynikiem choro-
by psychicznej.

Kolejnym problemem dającym się zaobserwować, przy-
glądając się współczesnej diagnostyce, zdaje się być nadmier-
na koncentracja na aktualnych objawach z pominięciem wcze-
śniejszej historii diagnozowanej osoby. Podczas przeglądania 
protokołów badań nieodparcie nasuwa się refleksja, że życie 
i problem badanego zaczyna się w momencie przekroczenia 
progu gabinetu. Nie da się rzetelnie zinterpretować ujawnia-
nych w badaniu symptomów bez ich osadzenia w historii życia 
badanego i wnikliwej analizy jego linii życiowej.

Źródłem wiedzy diagnosty jest sam diagnozowany, a jego 
znajomość siebie może być zdeformowana wieloma czynni-
kami – przeżywaniem aktualnej sytuacji, przeszłości, subiek-
tywnym poczuciem choroby lub jego brakiem. Sprawca czynu 
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karalnego, znajdując się w szczególnej sytuacji, ma prawo do 
obrony. Może fałszować swój stan – uwypuklać lub bagateli-
zować obserwowane u siebie objawy. Niezwykle trudna może 
być obiektywizacja ujawnianych danych, niewątpliwie jednak 
nikt nie jest zwolniony z podjęcia takiej próby. Nie można przy 
tym zakładać z góry, że każdy sprawca czynu karalnego symu-
luje, a każdy, kto nie ujawnia w pierwszym kontakcie trudności 
we wcześniejszym funkcjonowaniu, podaje obiektywne i rze-
telne informacje na swój temat.

Biegły z definicji ma być niezależny, czyli nie może pod-
legać jakimkolwiek wpływom czy naciskom. Kodeks biegłego 
zakłada, że w zespole biegłych nie mogą uczestniczyć osoby 
spokrewnione, będące w  związku małżeńskim albo w  zależ-
ności zawodowej. Wydaje się to niezbędne dla ograniczenia 
wpływu innych osób na niezależność i  samodzielność my-
ślenia każdego biegłego. Stosunkowo łatwo uniknąć pokre-
wieństwa w  zespole biegłych, natomiast wyeliminowanie 
zależności zawodowej wydaje się praktycznie niemożliwe. 
Opiniowanie w zespole szef-podwładny jest częstą praktyką, 
zwłaszcza w małych ośrodkach, gdzie jest mniej specjalistów.

Dodatkowym obciążeniem dla obiektywnego myślenia 
biegłego może być wpływ autorytetów (nie będących bie-
głymi w sprawie), mających wcześniej kontakt diagnostyczny 
z opiniowaną do sprawy osobą. Z doświadczenia wynika (patrz: 
Psychiatria Polska 2008, tom X LII, nr 4 – Choroba-obrona-ma-
nipulacja: trudności opiniowania sądowo-psychiatrycznego), 
że mniej doświadczonemu lekarzowi trudno dyskutować 
z profesorskim doświadczeniem i stanowczym stanowiskiem 
diagnostycznym bardziej doświadczonego kolegi. Zdarza się 
więc, że mimo braku przekonania co do ostatecznej opinii, 
ulega naciskom autorytetów, nie tylko z lęku, ale także z sza-
cunku dla większego doświadczenia i biegłości zawodowej.

Innym czynnikiem, mogącym zaburzać niezależne myśle-
nie biegłego, zdaje się być wpływ mediów. Bez wątpienia są 
one potężniejsze i bardziej wszechobecne dziś niż przed pół 
wiekiem. Zawsze jednak miały ogromny wpływ na społeczne 
myślenie. Zbrodnia budzi zainteresowanie, a  jej społeczna 
ocena zawiera się w kategoriach dobry-zły. Przy powstawaniu 
tej oceny biorą udział autorytety, niekoniecznie profesjonali-
ści, a często ulubieńcy medialni. Jaskrawym przykładem może 
tu być głośna sprawa zabójstwa dziecka (zwana w  mediach 
„sprawą małej Madzi”). Do popularnych audycji telewizyjnych 
zapraszane były wówczas znane powszechnie osoby wygła-
szające oceniające sądy oparte jedynie o własne subiektywne 

wrażenia. Niestety, podobne oceny wygłaszali przed kamera-
mi, w odpowiedzi na pytania dziennikarzy, także profesjona-
liści. Wiadomo, że umysł ludzki dąży do redukcji złożonych 
sytuacji, co sprawia, że człowiek szuka możliwości oceny 
dychotomicznej. Stąd też płynie potrzeba odrzucenia wielu 
czynników utrudniających takie myślenie. Opinia publiczna 
czy społeczna może sobie pozwolić na moralną ocenę czynu 
karalnego. Ma wielką siłę, chyba powszechnie niedocenianą. 
Wywiera ogromny wpływ na kształtowanie postaw i myślenia. 
Tworzy stereotypy i  domaga się ochrony społecznych inte-
resów. Bezradność wobec zagrożeń dla porządku prawnego 
sprzyja poszukiwaniu odpowiedzialnych za brak bezpieczeń-
stwa. Nie wolno się zgodzić na delegowanie do tej roli psychia-
trii.

Biegły ma być suwerenny, niezależny, zabrania mu się 
używania kategorii etycznych w  opiniowaniu sądowym. Nie 
może mieć wpływu na jego ocenę światopogląd ani osobiste 
doświadczenie. W  opinii publicznej istnieją zbrodnie z  góry 
oceniane jako czyny niepodlegające żadnym złagodzeniom. 
Należą do nich zabójstwa dzieci, czyny pedofilne i zawsze bu-
dzące przerażenie, brutalne, wielokrotne zabójstwa. Wydaje 
się, że emocjonalny stosunek do rodzaju czynu opiniowane-
go sprawcy powinien wykluczać obligatoryjnie z zespołu opi-
niującego biegłego z  takim nastawieniem. Jest oczywiste, że 
bywają sytuacje, gdzie trudno emocje wyłączyć (np. kobieta 
w ciąży opiniująca zabójcę dziecka), ale tu należałoby się od-
wołać do odpowiedzialności biegłego i  jego oceny własnych 
ograniczeń. 

Obok emocjonalnego stosunku do czynu pojawia się 
jeszcze jeden problem, który może być obecny w opiniowaniu 
sądowo-psychiatrycznym. Dotyczy emocjonalnego stosunku 
do sprawcy. Bywają sprawcy budzący sympatię, współczu-
cie i  chęć pomocy oraz sprawcy budzący niechęć i  wrogość. 
U  tych pierwszych łatwiej znaleźć okoliczności usprawiedli-
wiające nieprawidłowe zachowania, nazywać nieprawidłowo-
ści eufemizmami, np. asocjalność niedojrzałością, a skłonności 
do manipulowania otoczeniem potrzebą kontroli czynników 
zewnętrznych. Takie złagodzenie nazywania dysfunkcji wyda-
je się nie mieć decydującego znaczenia dla konkluzji opinii, nie 
jest jednak prawidłowe i  może prowadzić do błędów w  dia-
gnostycznym myśleniu.

Powyższe refleksje nie wyczerpują z  pewnością wszyst-
kich problemów, które pojawiają się w procesie diagnostycz-
nym. Starając się zasygnalizować obserwowane i narastające 
w ciągu ostatnich lat trudności, nie sposób na koniec nie za-
uważyć coraz mniejszego zainteresowania opiniowaniem są-
dowo-psychiatrycznym u młodych psychiatrów. Co się za tym 
kryje? Wydaje się prawdopodobne, że doświadczanie społecz-
nych nacisków nie zachęca do zajmowania się tą dziedziną 
psychiatrii. Opiniowanie sądowo-psychiatryczne staje się wte-
dy zbyt obciążające emocjonalnie i trudne. Może warto przyj-
rzeć się bliżej temu zjawisku. ■
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Dylemat psychiatrii: 
„zły czy szalony”
Bogdan de Barbaro
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Żyjemy w czasach głębokiej wiary w naukę, a zwłaszcza 
w  tzw. nauki ścisłe. Jeśli coś jest naukowe, to znaczy, że jest 
prawdziwe i  wartościowe. Tak bardzo wierzymy w  naukę, że 
jesteśmy skłonni także uznać, że tylko to jest prawdziwe i war-
tościowe, co jest naukowe. Wprawdzie tej tezy nie wspierają 
takie zjawiska jak moda na ezoteryczne nowinki czy popu-
larność nocnych programów telewizyjnych polegających na 
wróżeniu z tarota, ale nie ulega wątpliwości, że prestiż i moc 
nauki są niepodważalne. Jeśli do tego dodać tezę Michela Fo-
ucault, że zdrowie pełni obecnie rolę quasi-religii, to jasne się 
staje, dlaczego biologiczna gałąź psychiatrii cieszy się wzra-
stającą popularnością, a obowiązujące w przyrodoznawstwie 
metody rozumowania i dowodzenia chcą być jedynymi słusz-
nymi. W tych okolicznościach mniej wiarygodny staje się dys-
kurs humanistyczny, nie bazujący na statystyce, pozbawiony 
„twardych korelacji”, nie oczekujący powtarzalności wydarzeń, 
a wręcz przeciwnie – odwołujący się do pojedynczości, przy-
godności i  niezwykłości zjawisk. A  przecież trudno sprowa-
dzać psychiatrię do nauki o mózgu.

Tezę o  wystarczalności modelu przyrodoznawczego 
w psychiatrii łatwo zakwestionować:

■ Jesteśmy zanurzeni w kulturze i oczywista jest względ-
ność kulturowa tzw. objawu: to, co w  jednym czasie i  miej-
scu jest wyrazem patologii, w  innym czasie i  miejscu może 
być oznaką zdrowia. Diagnostyka jest subiektywna. Godna 
namysłu jest teza, że poglądy na normalność zależą od klasy 
społecznej, grupy etnicznej, wspólnoty religijnej, regionu geo-
graficznego, okresu historii, wieku, rasy, dochodów, wykształ-
cenia. Zaś decydującym czynnikiem jest przeświadczenie psy-
chiatry [Grof, Lader].

■ Istnieją przesłanki, by uważać, że psychiatrzy (często za 
inspiracją firm farmaceutycznych [por. Neuman], nie tyle od-
krywają kolejne jednostki chorobowe, co raczej je wymyśla-
ją. Nieśmiałość staje się zaburzeniem zwanym Social Anxiety 
Disorder, a  niecierpliwość wyrazem ADHD. Wielu krytyków 
tego procesu psychiatryzacji uważa, że rozrastające się kolej-
ne DSM-y należy wpisać w kontekst wynalazku, a nie odkrycia 
[de Barbaro 2014]. Psychiatria i  jej diagnostyka jest więc czę-
ścią życia społecznego, a diagnozy społecznymi konstruktami, 
uzależnionymi od tzw. dominującego dyskursu. 

W tym kontekście należy rozważać przypadek Karola Kota 
i  przypadek Andersa Breivika. Przy wielu różnicach między 
tymi casusami (w szczególności różnica dotyczy epilogu: Kot 
został powieszony, a Breivik pisze w luksusowej celi pamiętni-
ki), uderzające są także pewne podobieństwa.

■ „Głos ludu”. W obu przypadkach powstały różne opinie 
biegłych i  różne diagnozy, z  których pierwsza była „bardziej 
psychopatologiczna” i wnioskowała ograniczoną bądź zniesio-
ną poczytalność, a drugie opinie uznawały odpowiedzialność 
sprawców. Po wydaniu pierwszych opinii doszło do silnego 
nacisku mediów i  tzw. opinii publicznej, zgodnie oczekują-
cych, że sprawcy zostaną ukarani i „nie schronią się” w diagno-
zie psychiatrycznej. Charakterystyczny był komentarz redakto-
ra jednego z opiniotwórczych polskich dzienników, w którym 
pojawiła się sugestia, że gdyby Breivik został uznany za cho-
rego psychicznie, to byłby to wyraz kulturowego liberalizmu 
i upadku Europy. 

■ Ułomność psychiatrycznej diagnostyki. Jako psychia-
trzy wolelibyśmy myśleć i głosić, że dysponujemy rzetelnymi, 
jednoznacznymi metodami diagnostycznymi. Eksperyment 
Davida Rosenhana z  1972 roku pozbawia nas dobrego sa-
mopoczucia w  tym zakresie. Powstałe niemal czterdzieści 
lat później opinie psychiatryczne w sprawie Breivika – każda 
udokumentowana szczegółowo i  każda z  nich prowadząca 
do zgoła innych wniosków, potwierdzają sceptyczne wnioski 
Rosenhana: psychiatrzy nie dysponują zadawalającymi meto-
dami, które prowadziłyby do jednoznacznej diagnozy. Kiedy 
problem jest błahy (np. czy zdenerwowanie z powodu stania 
w długiej kolejce jest przesłanką za rozpoznaniem ADHD, jak 
tego chce DSM-5, czy jedynie naturalną reakcją), to można 
się tym nie przejmować i pisać kolejne granty, które przybliżą 
nas do rozstrzygnięcia tego dylematu. Gdy jednak rzecz dzieje 
się w obszarze psychiatrii sądowej i dotyczy życia ludzkiego, 
a na opinię psychiatrów czeka cały świat, to zadanie, jakie stoi 
przez psychiatrami (i psychiatrią) jest już poważne. To nieomal 
egzamin, przed jakim kultura stawia dziś psychiatrię. I trudno 
uznać, by psychiatria ten egzamin zdała w stopniu zadawala-
jącym. 

• Odpowiedź na pytanie BAD or MAD padała w mediach, 
na ulicy, wypowiadali się publicyści i  przechodnie. Głos psy-
chiatrów, wydawałoby się, wiążący, nie był ani jednoznaczny, 
ani ważący. Dlaczego? Przecież nie z  powodu niedouczenia 
czy zaniedbania ze strony biegłych, a może nawet nie dlatego, 
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Odwaga 
i pokora
Jacek Wciórka

Gratulując redakcji przypomnienia i zestawienia 
bulwersujących spraw K. Kota i A. Breivika, spró-
buję w tym krótkim komentarzu wskazać kilka 
punktów, które zbliżają do odpowiedzi na pytanie, 
czy sprawa A. Breivika obnaża kryzys psychiatrii.

1.
Psychiatria jest praktyczną dziedziną wiedzy i  umiejęt-

ności służących pomaganiu ludziom w cierpieniu związanym 
z  kryzysami psychicznymi. Związanie tego cierpienia z  kon-
cepcjami zdrowia i choroby, a w ślad za tym rozwijanie przy-
datnej semiotyki (psychopatologia), systematyki (klasyfikacje) 
i  poszukiwań etiopatogenetycznych, zbliżyło psychiatrię do 
medycyny i – szerzej – do wiedzy klinicznej. To zbliżenie bywa 
pomocne i funkcjonalne, ale do pewnego stopnia. 

Pokusa pominięcia tego, co dla psychiatrii pierwotne  
i podstawowe, tj. pomagania w cierpieniu/kryzysie, a skupie-
nie uwagi na tym, co w istocie wtórne i pomocnicze (diagnozo-
-wanie, klasyfikowania, wyjaśnianie), bywa źródłem nieporo-
zumień i błędów, gdy próbujemy bez umiaru i dostatecznego 
krytycyzmu wcisnąć realne ludzkie cierpienie w takie wtórne, 
pomocnicze i jednak upraszczające kategorie. 

Któż dziś wie, co oznaczało kiedyś pojęcie „bezwzględnej 
psychopatii”, kto poręczy realną trafność i przydatność uzgad-
nianych dziś kryteriów „schizofrenii”?

2.
Poznanie naukowe cieszy się prestiżem, nic więc dziwne-

go, że różne dziedziny wiedzy, w tym psychiatria, aspirują do 
uznanych wzorców takiego poznania. Nieszczęście tkwi w tym, 
że monopolizujący współczesną wyobraźnię metodologiczną 
wzór poznania naukowego, choć skuteczny w dziedzinach ści-
słych i  przyrodniczych, słabo sprawdza się w  odniesieniu do 
przedmiotu psychiatrii. Przygody psychiatrii z  taką czy inną 
jednostronnością poznawczą, operacjonalizacją, intersubiek-
tywnością, instrumentalizacją, statystyką przekonują, że nie 
stanie się ona nauką naśladując fizykę. 

Psychiatria musi docenić swoistość swego przedmiotu 
poznania (pisali o tym niedawno Parnas i wsp.) i niezbędną do 
jego badania wielość metod poznania (o metodologiczny plu-
ralizm upominał się 101 lat temu K. Jaspers). Psychiatria próbu-
jąc udawać fizykę, naraża się na bolesne porażki – przypadki A. 
Breivika czy K. Kota unaoczniają to raczej dosadnie.

że opinia publiczna przejęła rolę prokuratora, domagała się 
zemsty i  tworzyła swoisty nacisk na biegłych. Ano, dlatego, 
że diagnostyka psychiatryczna wbrew oczekiwaniom (ocze-
kiwaniom psychiatrów i oczekiwaniom społecznym kierowa-
nym do psychiatrów) nie jest oparta na „prawdzie obiektyw-
nej”, lecz jest de facto zbiorem konstruktów społecznych, być 
może stopniowo doskonalonych, być może niekiedy wspiera-
nych obiektywizującymi badaniami dodatkowymi, być może 
coraz bardziej użytecznych, ale w swojej istocie zanurzonych 
w kulturze, polityce, ekonomii i grze rynkowej.

Z  jednej strony możemy, jako psychiatrzy, czuć się tą 
sytuacją zawstydzeni lub udawać, że „nie jest tak źle” (bo 
przecież: coraz doskonalsza operacjonalizacja, coraz trafniej-
sze kwestionariusze, coraz precyzyjniejsze metody badania 
struktury i funkcji mózgu). To jednak będzie jedynie nieudana 
(bo nie może być udana) próba poradzenia sobie z komplek-
sem niższości wobec nauk przyrodniczych i ich paradygmatu. 
Być może lepiej jest nie pretendować do statusu nauki przy-
rodniczej (na przekór dominującym trendom) i uznać, że psy-
chiatria (podobnie zresztą jak psychoterapia) jest swoistym 
tworem hybrydowym, ufundowanym na nauce o mózgu, ale 
też na nauce o umyśle i nauce o kulturze. A wówczas nie bę-
dzie nas dziwić, że diagnostyka psychiatryczna jest w swojej 
istocie konstruktem społecznym, powstającym procesual-
nie, mocą społecznych uzgodnień, a nie – jakby tego oczeki-
wali specjaliści od biologii i fizyki – mocą odkryć naukowych. 
Praktyczne konsekwencje takiej „pokornej psychiatrii” pro-
ponują postpsychiatrzy [de Barbaro 2007]. Ale to już nie jest 
tematem tego komentarza. ■
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3.
Cierpienia pacjenta i  wysiłku terapeuty nie 
da się wydzielić z otaczającego ich pola na-
pięć wynikających z konieczności respekto-
wania niewspółmiernych lub konfliktowych 
wartości. Oddziałują one wewnątrz tej dia-
dy terapeutycznej, ale także spoza niej. Ich 
zinternalizowana część oddziałuje także 
intrapsychicznie, na pacjenta i  na terapeu-
tę. Na nieunikniony i  fundamentalny udział 
wartości w  formowaniu obrazu cierpienia 
psychicznego, narzędzi terapii, a także spo-
łecznych postaw wobec psychiatrii zwracał 
uwagę Tomasz Szasz w  latach 60. tamtego 
wieku, uznając pojęcie choroby psychicznej 
za mit. Próbowano go przemilczeć lub za-
krzyczeć jako szalonego antypsychiatrę, ale jego krytykę trud-
no odrzucić bez poważnej refleksji. Współczesnym odbiciem 
tamtej krytyki jest dyskusja, jaką z jednostronnością podejścia 
opierającego praktykę psychiatryczną na tzw. dowodach (evi-
dence-based) prowadzi W. Fulford, domagając się jej dopełnie-
nia przez argumenty oparte na wartościach (value-based). 

4. 
Aksjologiczny wymiar praktyki psychiatrycznej staje się 

szczególnie wyrazisty, gdy świat zewnętrzny domaga się po-
słuchu dla swych interesów i roszczeń, a zwłaszcza, gdy przy-
pomina, że nieodłączną częścią misji publicznej psychiatrii jest 
jej udział w sprawowaniu kontroli społecznej nad zachowania-
mi niemieszczącymi się w  wyznaczonych ramach prawnych, 
politycznych, ekonomicznych czy moralnych. Psychiatria do-
świadczyła w  przeszłości gorzkich lekcji wynikających z  na-
cisków władzy i  publiczności (negatywna eugenika, zagłada 
chorych, prześladowania polityczne), ale i dziś mamy ich wiele, 
niemal codziennie, choć o  różnym, mniejszym lub większym 
zasięgu. Należą do nich bez wątpienia komentowane tu gło-
śne sprawy obu zabójców, w których nacisk opinii publicznej 
i władzy państwowej był niezwykle silny i jak widać skuteczny. 
I  pewnie nie jest prawdą, że dziś przeciwstawienie się takim 
naciskom nie wymaga heroizmu (i gruntownego przygotowa-
nia). 

 5. 
Zawsze byłem pełen podziwu, ale i zdumienia, dla jedno-

znaczności i  stanowczości opinii sądowo-psychiatrycznych. 
Zwłaszcza wtedy, gdy kolejna para biegłych demonstrowała 
stanowczość i jednoznaczność podobne do tych, które cecho-
wały poprzednią, kwestionowaną opinię. Dlatego, moim zda-
niem, głośne kontrowersje wokół opinii o  A. Breiviku trudno 
traktować jak sygnał kryzysu psychiatrii. Stanowią one raczej 
szczególnie głośny sygnał pewnego przesilenia, który po kilku 
dekadach dość jednostronnie ulokowanego optymizmu po-

znawczego pokazuje, że stoimy na kolejnym 
rozdrożu, gdzie czeka wybór dalszej drogi, 
przy czym wcale nie wiadomo, czy główny, 
najbardziej uczęszczany gościniec prowadzi 
do upragnionego celu[5]. 

Na ponowne odkrycie czeka, moim 
zdaniem, ścieżka związana z  osobową (per-
son-centered) perspektywą psychiatrii [por. 
3], która wyciągając wnioski z dotychczaso-
wych osiągnięć i porażek, nie aprobuje bez-
osobowego traktowania tych, którym ma 
służyć. Jestem przekonany, że odrzucenie 
tej perspektywy skazywałoby nas na kolejne 
przesilenia, stagnację, a być może ostatecz-

nie zanikanie psychiatrii jako dziedziny klinicznej, jako nauki 
i  jako systemu organizowania pomocy potrzebującym. Ktoś 
inny podejmie tę misję.

Dziedzina naszego działania, choć piękna, jest też wyma-
gająca. Od starających się wymaga zrozumienia swojej swo-
istości, dojrzałej odwagi w stawianiu pytań, ale i pewnej poko-
ry wobec uzyskiwanych odpowiedzi. ■

Psychiatria doświadczyła 
w przeszłości gorzkich 
lekcji wynikających 
z nacisków władzy 
i publiczności (negatyw-
na eugenika, zagłada 
chorych, prześladowania 
polityczne), ale i dziś 
mamy ich wiele, niemal 
codziennie, choć o róż-
nym, mniejszym 
lub większym zasięgu.
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Norweskie 
echa sprawy 
Breivika
Anita Młodożeniec

Przyznam szczerze, że osobiście bardzo się 
zdziwiłam czytając o „głębokim kryzysie psychia-
trii” z powodu sprawy Andersa Behringa Breivika.  
To tak, jakby oczekiwano, że psychiatria zawsze  
i wszędzie będzie miała na wszystko odpowiedź. 
Nawet fizyka tego nie potrafi, chociaż od zarania 
dziejów jest uważana za naukę ścisłą.

Aby przybliżyć przebieg debaty społecznej 
w czasie procesu Andersa Breivika przypomnę po-
krótce wydarzenia z 22 lipca 2011 roku.

Anders Behring Breivik (urodzony 13 lutego 
1979 roku w Oslo) dokonał dwóch napadów (okre-
ślanych ostatecznie jako terrorystyczne), pierwszy, 
bombowy w okolicy rządowej zabił 8 osób, następ-
ny na wyspie Utøya, gdzie zabił w ciągu godziny 69 
osób, z czego połowa nie miała ukończonych 18 lat.

Nagle w piękny, letni, wakacyjny dzień wszyst-
kie gazety były pełne zdjęć zmasakrowanych ciał, 
przerażających doniesień, rozmów z  tymi, którzy 
próbowali pomóc, bliskimi. W  małej norweskiej 
społeczności prawie każdy w pewien sposób został 
dotknięty przez to zdarzenie. Stracił kogoś lub znał 
kogoś, kto ucierpiał albo pomagał poszkodowa-
nym. Taka atmosfera towarzyszyła całemu proce-
sowi. Proces był w  pełni jawny, relacjonowany na 
żywo w telewizji, radiu i szeroko komentowany.

Podczas procesu podnoszono wiele 
możliwych diagnoz:
- Breivik ma schizofrenię paranoidalną 
(Torgeir Husby i  Synne Sørheim, biegli 
wyznaczeni przez sąd) 
- Breivik ma zaburzenia osobowości o ty-
pie antyspołecznym i narcystycznym (Ter-
je Tørrissen i Ragnar Aspaas, biegli wyzna-
czeni przez sąd, psychiatra Arnhild Flikke, 
który miał kontakt z oskarżonym w aresz-
cie, świadek, psychiatra Randi Rosenqvist, 
która rozmawiała z oskarżonym gdy prze-
bywał w areszcie)
- Breivik ma zespół Aspergera i zespół To-
uretta (profesor psychiatrii Ulrik Fredrik 
Malt, biegły świadek)
- Breivik ma zaburzenia urojeniowe (psy-
chiatra Thor Kvakkestad).

W  takiej atmosferze przebiegała również dyskusja nad procesem 
diagnostycznym. W środowisku można było spotkać osoby, które uwa-
żały, że jawny proces jest niepotrzebny i może tylko prowadzić do spo-
pularyzowania teorii Breivika, oraz że może wpłynąć niekorzystnie na 
pacjentów psychiatrycznych. Rzeczywiście można było zaobserwować, 
że lęki czy też urojenia u osób psychotycznych czy głęboko depresyjnych 
miały w tym czasie związek z tym wydarzeniem. Inna część środowiska 
była rozczarowana długością i niespójnością procesu. Część natomiast 
uważała, że taki przebieg procesu oraz dyskusja wokół tego wydarzenia 
i roli zaburzeń psychicznych albo nacjonalistycznych ideologii są nieod-
łącznym elementem funkcjonowania demokratycznego państwa.

Niezależnie od rozterek wśród psychiatrów i psychologów w spra-
wę dyskusji o diagnozach Breivika włączeni byli także adwokaci repre-
zentujący pokrzywdzonych. Dla nich nie było ważne czy Breivik otrzyma 
ostatecznie taką, czy inną diagnozę, ale to, czy będzie ostatecznie ska-
zany na odizolowanie od reszty społeczeństwa do końca swojego życia.

Co norwescy psychiatrzy i psycholodzy myślą o Breiviku?

Otto Friedmann Kernberg tak pisał dla Tidsskrift for Norsk Psyko-
logforening: „(…) Nie wygląda na to, że on ma zaburzenia psychotyczne. 
Byliśmy świadkami silnej agresji i  zupełnego braku wyrzutów sumienia.  
To wskazuje na zaburzenia osobowości o typie antyspołecznym. Jednocze-
śnie Breivik mówił, że chciał ochronić Norwegię przed muzułmanami, on 
identyfikuje się silnie z  ideologią i z określonymi poglądami politycznymi. 
(…) Jeżeli w  dodatku wykazuje lojalność z  innymi ludźmi, moja diagno-
za będzie bliższa ciężkich zaburzeń osobowości o  typie narcystycznym,  
z  niebezpiecznymi kryminalnymi, antyspołecznymi czynami oraz kompo-
nentem paranoidalnym i  agresywnym (…).” Na pytanie, czy mógłby go 
wyleczyć, odpowiada, że to mało prawdopodobne. „Doszło do poważnej 
agresji. On jest przekonany, że dokonał ważnych czynów i nie przyznaje się 
do winy. Nie życzy sobie żadnego leczenia, dostał uwagę i zainteresowanie, 
o które mu chodziło. Prognozy dla Breivika są złe.”

W  czasopiśmie dla psychoterapeutów i  psychologów z  05.12.11, 
Brigit Valla tak pisała o diagnozach Breivika: „To jest jasne, że coś się dzie-
je w  głowie Andersa Behringa Breivika, coś co sprawia, że odbiega on od 
normy i  co ostatecznie doprowadziło do czynów, które popełnił. Ale pró-
ba wyjaśnienia tego za pomocą systemu diagnostycznego z  tak dużymi 
brakami doprowadzi do porażki niezależnie od tego, jak wielu ekspertów 
będzie zaangażowanych w  sprawę. Duża część debaty dotyczy tego, czy 
Breivik otrzymał właściwą diagnozę, czy też nie... Czy cierpi on na schizo-
frenię paranoidalną, czy inna diagnoza jest właściwsza? Ale tak naprawdę, 
pytania nie powinny dotyczyć tego, jaka jest najwłaściwsza diagnoza, tylko 
tego, czy psychiatryczny system diagnostyczny jest w stanie całkowicie wy-
tłumaczyć stan umysłowy i czyny tego człowieka (…). Mamy nadzieję, że 
sprawa diagnozy Breivika rozpocznie debatę o tym, w jaki sposób patrzymy 
na zaburzenia psychiczne, jakie rozumienie będzie przeważające i kto ma 
prawo decydować, co jest prawdą, a co nie w rozumieniu ludzkiego umysłu, 
motywów i czynów.”

Osobiście uważam, że jednym z sukcesów tego przeciągającego się 
i kontrowersyjnego procesu jest zwrócenie uwagi na możliwe wykorzy-
stanie osób chorych psychicznie przez grupy fundamentalistów. Obec-
nie takie ryzyko jest bardziej sprawdzane i monitorowane. Myślę też, że 
to wydarzenie bardziej wzmocniło transkulturowe norweskie środowi-
sko niż przyczyniło się do rozpowszechnienia poglądów nacjonalistycz-
nych i skrajnie nacjonalistycznych. ■
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Jak psychiatra z psychiatrą 

Rozmowa 
z nowym 

konsultantem 
krajowym 

Dr hab. n. med. 
Małgorzatą 
Janas-Kozik

Dr hab. n. med. Małgorzata Janas-Kozik 
jest kierownikiem Oddziału Klinicznego 
Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwo-
jowego Katedry Psychiatrii i Psychoterapii 
na Wydziale Lekarskim w Katowicach SUM. 
W 2009 r. została uhonorowana statuetką 
Dobrego Anioła za całokształt pracy dydak-
tycznej przez Regionalny Ośrodek Meto-
dyczno-Edukacyjny „Metis” w Katowicach. 

Psychiatra: Gratulujemy powołania 
na konsultanta krajowego. Jakie zada-
nia stoją przed konsultantem w dziedzi-
nie psychiatrii dzieci i młodzieży?

Małgorzata Janas-Kozik: Bardzo 
dziękuję! Dla mnie łączy się to z kontynu-
acją linii, którą rozpoczęli moi poprzed-
nicy – prof. Irena Namysłowska i prof. 
Tomasz Wolańczyk. Na pewno nie będę 
wprowadzać rewolucji w psychiatrii roz-
wojowej, myślę raczej o pewnej ewolu-
cji, która zresztą już się powoli toczy. To, 
co uważam za sukces psychiatrów dzieci 
i młodzieży  oraz PTP, to wprowadzenie 
psychiatrii dzieci i młodzieży jako specja-
lizacji podstawowej – taką specjalizacją 
jest ona od 7 lat. Kolejną rzeczą jest praca 
nad programem specjalizacji. Psychiatria 
dzieci i młodzieży jest specjalizacją mo-
dułową, ale jednolitą. W programie spe-
cjalizacji znalazły się kursy dotyczące psy-
choterapii i co ważne, są one bezpłatne. 

P: Jaka jest sytuacja, jeśli chodzi  
o psychiatrów dzieci i młodzieży w Pol-
sce?

MJK: Tutaj mogę posłużyć się da-
nymi, które podał mój poprzednik, prof. 
Wolańczyk – w Polsce mamy 300 specja-
listów psychiatrii dzieci i młodzieży – nie 
potrafię podać, ilu z nich jest aktywnych, 
a  ilu już na emeryturze. Około 150 osób 
jest w trakcie specjalizacji. Wiem, że w tym 
roku wszyscy konsultanci wojewódzcy 
w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzie-
ży, którzy wystąpili o miejsca rezydenckie 
dostali wystarczającą liczbę miejsc.

P: Ilu powinno być psychiatrów 
dzieci i młodzieży w naszym kraju?

MJK: Nie znam dokładnych wskaźni-
ków, ale myślę, że jeszcze nie spełniamy 
europejskich standardów. To, co mnie 
niepokoi, to fakt, że ich rozmieszczenie 
w  Polsce nie jest równomierne. Dobrze 
zaopatrzone w specjalistów są Warszawa 
i  województwo mazowieckie, Katowice 
i  Śląsk, Kraków, Poznań, Wrocław, myślę, 
że Łódź. Natomiast są takie regiony w Pol-
sce, na przykład województwo podkar-
packie, gdzie prawie w ogóle nie ma spe-
cjalistów dzieci i młodzieży.

P: Rozmieszczenie i  dostępność 
do specjalistów to problem, mieliśmy 
w  ostatnich latach także sytuacje z  za-
mykaniem oddziałów psychiatrii dzieci 
i  młodzieży, na przykład w  Choroszczy 
i w Radomiu. Czy w Polsce jest jakiś me-
chanizm, który reguluje dostępność psy-
chiatrycznej opieki nad dziećmi i  mło-
dzieżą?

MJK: Sama tworzyłam od podstaw 
oddział psychiatrii dzieci i  młodzieży, 
który od 15 lat działa w tym samym miej-
scu w Sosnowcu, od 2 lat jest oddziałem 
klinicznym. Podziwiam wszystkich dy-
rektorów szpitali, którzy w  swojej struk-
turze mają psychiatrię rozwojową. Poza 
dużymi szpitalami psychiatrycznymi, to 
zupełnie inna kalkulacja. To, że oddziały 
psychiatrii rozwojowej powinny powsta-
wać tam, gdzie są wielospecjalistyczne 
szpitale pediatryczne, zostało zapisa-
ne w  Narodowym Programie Ochrony 
Zdrowia Psychicznego. Program został 
przygotowany bardzo dobrze przez eks-
pertów w  dziedzinie psychiatrii. To, jak 
jest realizowany, to zupełnie inna sprawa. 
Psychiatria rozwojowa jest specjalnością, 
w której główne koszty to nie diagnosty-
ka, ale ludzie – ich wiedza i wykształcenie. 
Procedury, które realizują, nie są często 
w ogóle wycenione.  Pracuję w oddziale, 
który nie jest dochodowy. Od wielu lat 
jem tę beczkę soli z  dyrektorem i  wiem, 
że jedną z  dróg jest zreformowanie od-
działu – powiększenie liczby produktów, 
za które płaci NFZ – na przykład poprzez 
zwiększenie liczby miejsc w oddziale cało-
dobowym, poszerzenie profilu oddziałów 
dziennych, stworzenie możliwości porad 
ambulatoryjnych. Gorzej z  zespołem le-
czenia domowego, który powinien być 
centralną częścią, a  jest słabo wyceniany. 
Generalnie, niedoszacowanie psychiatrii 
rozwojowej sprawia, że oddziały przyno-
szą straty. Zupełnie inna sytuacja i  inne 
interesy są w  przypadku oddziałów po-
łożonych w  szpitalach psychiatrycznych. 
Tam w bilansie ogólnym na przykład, nie 
ma problemu dyżurów. Zmiana w prze-
pisach sprzed roku, dopuszczająca leka-
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chiatrów dzieci i młodzieży nie będzie się 
równała większej dostępności psychote-
rapeutów, choć oczywiście kształcą się 
oni w psychoterapii. No, ale to jest proces 
rozłożony na lata.

P: Swoją drogą, co można zrobić, 
aby psychiatrzy dzieci i młodzieży chcie-
li po zdobyciu specjalizacji pracować 
w publicznej służbie zdrowia?

MJK: Niewiele osób zostaje w lecze-
niu szpitalnym, niewiele osób chce dyżu-
rować. Wybierają łatwiejszą drogę. Każdy 
ma takie prawo. Wiadomo, że to kwestia 
zachęty ekonomicznej. 

P: Czy mamy jakieś dane mówiące 
o tym, w  jakim stopniu w Polsce są za-
spokojone potrzeby zdrowotne w  za-
kresie psychiatrii dzieci i młodzieży? 

MJK: Nie potrafię powiedzieć, czy 
są takie dane. Myślę, że będę o to pytać. 
Ale nie chcę mówić, że jest źle. Nie chcę 
uogólniać pewnych rzeczy. Dzieje się też 
dużo dobrego w  tej dziedzinie. W  takiej 
kwestii, jak merytoryczna organizacja 
specjalizacji. Na pewno są chętni na ro-
bienie specjalizacji z  psychiatrii dzieci 
i młodzieży. 

P: Jakie jeszcze istotne proble-
my stoją przed psychiatrią rozwojową 
w Polsce?

MJK: Zwiększa się ilość zaburzeń po 
środkach psychoaktywnych, obniża się 
wiek tych osób. Musimy zadbać o to, aby 
były ośrodki leczenia uzależnień dla dzie-
ci i  młodzieży. Inny problem, to ośrodki 
dla dzieci z  zaburzeniami zachowania. 
Same zaburzenia zachowania nie są prze-
cież wskazaniem do leczenia szpitalnego. 
Jest tutaj raczej miejsce na młodzieżowe 
ośrodki socjoterapeutyczne, które zajmu-
ją się oddziaływaniem behawioralnym 
i  wychowawczym na tę grupę młodych 
osób.

P: Pod koniec września odbyła się 
w  Gdańsku konferencja psychiatrów 
dzieci i  młodzieży. Jakie wrażenia z  tej 
konferencji? Jaka jest kondycja nauko-
wa polskiej psychiatrii dzieci i młodzie-
ży?

MJK: Konferencja zgromadziła licz-
ne grono psychiatrów dzieci i młodzieży, 
psychologów, pedagogów. Pod wzglę-
dem merytorycznym były poruszane 
i  problemy związane z  psychoterapią, 
i  nowoczesnymi kierunkami badań. Bo-
gata, szeroka tematyka. Takie spotkania 
są potrzebne, ale coraz trudniej jest je 
organizować, szczególnie w  takich ma-
łych specjalnościach. W  tej chwili w  Pol-
sce kliniczna psychiatria rozwojowa, to 
dwa ośrodki w  Warszawie oraz kliniki 

rzy, którzy nie są psychiatrami czy nie są 
w trakcie specjalizacji, do dyżurowania, 
uratowała wiele oddziałów w szpitalach 
wielospecjalistycznych. Są takie miejsca, 
gdzie dyrektorzy chwalą sobie psychia-
trię rozwojową, ale to jest po głębokim 
zreformowaniu oddziałów, zwiększeniu 
liczby lóżek, połączeniu oddziałów, dzięki 
czemu nawet przy tych niskich stawkach 
płaconych przez NFZ działalność może się 
zbilansować.

P: Wiele osób ocenia, że mamy jed-
nak do czynienia z głębokim kryzysem. 
Nie tylko w kontekście dostępności. 
Cały czas chodzi mi o mechanizm, który 
może spowodować, że jakiś istotny ele-
ment systemu ochrony zdrowia po pro-
stu znika albo nie działa. 

MJK: Nie wiem, czy nie jest tak, że 
największą rolę odgrywa ekonomia. Dy-
rektor odpowiada za wynik finansowy. 
To jest jedna z przyczyn. W przypadku 
oddziału, którym kieruję, to 15 lat ewolu-
cyjnych zmian. Ale są też oddziały, które 
są zadowolone, więc bym tego nie uogól-
niała. Ale to prawda, że rozmieszczenie  
i dostępność nie są równomierne. Także 
czas oczekiwania do Poradni Zdrowia 
Psychicznego jest problemem. Ale jeżeli 
jest stan zagrożenia życia, to oczywiście 
takich pacjentów przyjmuje się poza ko-
lejnością.

P: Czy mamy na bieżąco dane, jaki 
jest czas oczekiwania na wizytę w  Po-
radni? 

MJK: Tak, to narzucił NFZ – i  to jest 
monitorowane. Mamy takie dane na Ślą-
sku.

P: Czy istnieje polityka zdrowotna 
państwa w  zakresie psychiatrii dzieci 
i  młodzieży? Przecież nie chodzi tylko 
o  dostępność miejsc na oddziale czy 
wizyt u psychiatry. Chodzi o cały system 
pomocy psychiatrycznej. Dostępność 
psychoterapii.

MJK: Powiem na swoim przykła-
dzie. W  ośrodku, którym kieruję, mamy 
zakontraktowane porady psychotera-
peutyczne. To, o  czym można pomyśleć, 
to wykorzystanie do pracy psychotera-
peutycznej poradni psychologiczno-pe-
dagogicznych. Tam pracują osoby, które 
także kształcą się lub mają wykształcenie 
w psychoterapii. To są zasoby, które moż-
na uruchomić. Czytając sprawozdanie 
z  realizacji NPOZP w  województwie ślą-
skim, widziałam dużo działań o  charak-
terze edukacyjnym adresowanych także 
do pedagogów i  nauczycieli. Tam dużo 
się dzieje. A zatem zasób jest także w tym 
właśnie pionie. Nawet większa liczba psy-

w Poznaniu, Łodzi, Krakowie i Sosnowcu. 
Na konferencji w  Gdańsku środowisko 
psychiatrów dzieci i  młodzieży, psycho-
logów, terapeutów tam zgromadzonych 
przedstawiło w  formie pisemnej swoje 
stanowisko i zaniepokojenie sytuacją psy-
chiatrii dzieci i młodzieży w Polsce. Stano-
wisko zostanie przekazane  m.in. ZG PTP, 
Ministerstwu Zdrowia, NFZ.

P: Czy są jakieś tematy, które budzą 
kontrowersje pomiędzy ośrodkami?

MJK: Wydaje mi się, że nie. Jesteśmy 
małym środowiskiem, mówiącym jednym 
głosem. Wymieniamy poglądy, słuchamy 
siebie nawzajem.

P: Kontrowersje na świecie dotyczą 
na przykład medykalizacji problemów 
wieku rozwojowego. Tego, że zamiast 
pracy z  młodym człowiekiem, próby 
jego zrozumienia, zrozumienia jego 
problemów, zamiast pracy z  rodziną, 
nauczycielami i  szkołą, próbuje się coś 
rozwiązać głównie stosując takie lub 
inne leki.

MJK: Wszyscy mamy taki sam dy-
plom i  wiemy, jak powinno wyglądać 
właściwe postępowanie. Jeżeli włącza-
my jakieś leczenie, to jest ono objawowe 
i akurat w psychiatrii rozwojowej jest tak, 
że wiele leków ma rejestrację od 18 roku 
życia. W związku z tym i tak rozmawiamy 
z rodzinami, pacjentem, bierzemy zgodę 
na piśmie. Nie sądzę, że to u nas duży pro-
blem. Nie widzę też aż takiego zagroże-
nia.  Jednak w kształceniu w naszym kraju 
jest duża rola i  nacisk na oddziaływania 
terapeutyczne. 

P: Na koniec jeszcze jedno pytanie 
o  możliwe do wykorzystania zasoby. 
Czy fakt, że pedagodzy, psychologowie 
pracują w  placówkach podlegających 
pod edukację, nie służbę zdrowia, sta-
nowi jakąś przeszkodę, czy trudność we 
współpracy?

MJK: Na Śląsku, gdzie byłam przez 
wiele lat konsultantem wojewódzkim, 
udawało się budować porozumienie 
i  dialog z  całym resortem szkolnictwa.  
W  psychiatrii rozwojowej oddziały mają 
szkoły, więc jest tradycja układania wza-
jemnej współpracy. Jestem więc dobrej 
myśli. Dialog i porozumienie, tylko w ten 
sposób można coś zmieniać. 

P: Życzymy realizacji tych dobrych 
myśli i dobrych planów. ■

Z  Małgorzatą Janas-Kozik, nowym 
konsultantem krajowym w  dziedzinie psy-
chiatrii dzieci i młodzieży, w Arłamowie, 10 
października 2014 roku rozmawiał Tomasz 
Szafrański.
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Interesują-

ce jest, że każde-

go roku konferen-

cje psychiatryczne  

i psy  chologiczne zwią-

zane są z jakimś te-

matem wiodącym. Nie 

można tego wytłumaczyć 

inaczej niż podświadomo-

ścią społeczną, bo w końcu 

konferencje planuje się na 

wiele miesięcy przed, a więc 

bezpośrednie zarażanie się 

ideami nie jest możliwe. Ra-

czej są to idee, które „krą-

żą w powietrzu”. Skądinąd 

ciekawe byłoby zasta-

nowienie się, dlaczego 

w danym momencie 

wszystkim jakiś temat 

wydaje się ważny. 

Pamiętam, że parę 

lat temu wszyst-
kie konferencje 

związane były 
z odmienia-

nym przez 
różne 

przypadki tematem 

„ja – inny” / „brat – inny” 

etc. Czy było to związane z 

otwarciem niełatwych te-

matów polsko-żydowskich? 

A może z konfrontacją z in-

nością poprzez nagłe poja-

wienie się w Polsce przy-

jezdnych z innych krajów czy 

innych kultur? 

W tym roku wszystkich ogarnął płomień 

miłości. Poczynając od walentynkowej 

konferencji Katarzyny Walewskiej „Za-

kochani”, poprzez konferencję Polskie-

go Towarzystwa Psychodynamicznego 

„Miłość romantyczna”, do konferencji 

Polskiego Towarzystwa Psychoterapii 

Psychoanalitycznej „Miłość i czas”. Trze-

ba przyznać, że trzy konferencje na 

temat miłości w roku o czymś świad-

czą… Niestety moje myśli biegną raczej  

w kierunku funkcji zaprzeczeniowej. 

Zarówno w  środowisku psychiatrycz-

nym, w polityce krajowej, jak i na arenie 

międzynarodowej mamy do czynienie 

z narastającymi konfliktami. Czy miłość 

ma chronić przed nienawiścią? 

Temat miłości nie dotyczy oczywi-

ście tylko konferencji psychiatrycznych 

i  psychologicznych. Temat biologii mi-

łości przedostał się pod strzechy, czyli 

do wszelakich pism popularnonauko-

wych i  społecznych. I  znowu ciekawe, 

że teraz zyskał taką popularność, zwa-

żywszy, że badania nad rolą substancji 

chemicznych w  różnych fazach miłości 

pochodzą z początku lat 90., a pierwsze 

polskie wydanie książki antropolożki 

Helen Fisher „Anatomia miłości” w 1994 

roku nie wywołało takiego wysypu arty-

kułów o miłości, jak obecnie. 

Co mówią 
antropolodzy 

i biochemicy 

na temat miłości? 

Przede wszystkim odkryli, że 

stany towarzyszące zakochaniu opi-

sywane jako „motyle w  brzuchu” 

wywołane są przez wydzielanie sub-

stancji chemicznych – noradrenali-

ny, dopaminy, a  przede wszystkim 

fenyloetyloaminy (PEA) w układzie 

limbicznym. PEA przypomina swą 

strukturą i  działaniem amfetami-

nę – ma własności odurzające, 

powoduje euforię, podniecenie, 

a  także niepokój. Tym można 

wytłumaczyć na przykład nie-

fizjologiczną zdolność osób 

zakochanych do niespania 

(„o  Marianno, gdybyś była 

zakochana, nie spałabyś w tę 

noc, w tę jedną noc”). 

Po okresie zakochania 

poziom wytwarzanej przez 

organizm fenyloetyloami-

ny stopniowo się obniża. 

Ten okres bywa odbierany 

jako koniec miłości i część 

osób zgłaszających się 

do terapii to osoby, które 

chciałyby pozostawać 

w  dłuższym związku, 

ale bez ekscytacji „am-

fetaminowej” relacja 

traci atrakcyjność. Bio-

chemicy twierdzą, że 

niezdolność do przy-

wiązania, budowania 

trwałego związku, 

może być patologią 

biochemiczną po-

legającą na deficy-

cie w  wydzielaniu 

Szaleństwo miłości
Katarzyna Prot

• Akademia Pedagogiki Specjalnej  
  im. Marii Grzegorzewskiej. 
• Instytut Psychologii Stosowanej. 
  Katedra Psychoterapii.
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wa-
zopresy-

ny (u mężczyzn) i  oksytocyny (u  ko-biet). Oksytocyna, wazo-presyna i  endorfiny włączają się do akcji w późnej fazie miłości i  zastępują ekscytację, wywołaną przez fenyloetyloaminę, mniej gwał-townymi emocjami: poczuciem bezpie-czeństwa, spokoju oraz przywiązaniem. 
Antropolodzy z  kolei twierdzą, że zdolność do romantycznego związku ma swą biologiczną, adaptacyjną funk-cję. Rodzice, którzy się kochają, stwa-rzają bardziej stabilne i psychologicznie korzystniejsze warunki wychowania dzieci, co jest szczególnie istotne dla gatunków, u  których wychowanie po-tomstwa zabiera wiele czasu. Dlatego też, zdaniem antropologów, „miłość romantyczna” trwa u ludzi 3-4 lata. Tyle potrzeba, żeby odchować potomstwo. Tu warto wyjaśnić, że „miłość roman-tyczna” (romantic love) jest terminem naukowym niemającym nic wspólnego z tradycją Romantyzmu. Jest to określe-nie, które powstało dla odróżnienia mi-łości partnerskiej/erotycznej/seksualnej od miłości macierzyńskiej/ojcowskiej, siostrzanej/braterskiej, miłości do rodzi-ców, dziadków, ojczyzny, poezji etc.Z  kolei psycholodzy uznali, że miłość romantyczna jest kombi-nacją przywiązania, opiekuńczości  i  relacji seksualnej. Także ci autorzy, którzy uznają zasadniczo podstawowy wpływ przywiązania, zauważają fazę „przedprzywiązaniową”, gdzie główną rolę widzą w  zainteresowaniu seksual-nym. Ścisłe „przywiązanie” zaczyna się w  momencie wygaśnięcia wzbudzenia powodowanego obecnością drugiej osoby, osoby kochające w tej fazie nie po-trzebują już tak fizycznego kontaktu i są  w stanie znosić czasową separację. Propozycję referatu na konferencję o  miłości (konferencja „Miłość roman-tyczna”) przyjęłam z entuzjazmem. Za-równo w pracy z pacjentami, jak w cza-sie superwizji widzę, jak często pierwsza psychoza (a u niektórych osób także ko-lejne) spowodowane są „zakochaniem”. Zdziwiłam się bardzo, gdy przegląda-jąc literaturę dotyczącą 

p r z y c z y n 
psychozy nie napotkałam tej, wydawało mi się, zauważalnej przyczyny. Dlaczego tak jest? Być może „zakochanie” brzmi niezbyt naukowo? W przyczynach psychozy raczej wymie-nia się utratę obiektu miłości, porzuce-nie, jako odtworzenie porażek w relacji z obiektem pierwotnym.

Związek miłości z  psychozą jest często opisywany w  dwóch aspektach – miłości jako „szaleń-stwa”, w  rozumieniu stanu, nad którym trudno jest zapanować ra-cjonalnie oraz psychoz, w których objawy urojeniowe związane są  z uczuciami miłosnymi. 

Rozmawiając z  kolegami – psy-chiatrami na temat związku psychozy i  miłości często słyszałam deklarację  „miłość oczywiście jest psychozą”.  Chyba jednak nie… Jeżeli przyjmiemy, że w  psychozie mamy do czynienia  z poważnymi problemami w testowaniu rzeczywistości, to w  uniesieniu miło-snym (bez psychozy) to testowanie jest zachowane. Możemy mieć do czynienia z  idealizacją obiektu uczuć czy nadin-terpretacją sygnałów pochodzących od ukochanej osoby (zarówno przyjaznych, jak i niechętnych), ale nie osiąga to roz-miaru urojeniowego. Większość osób zakochanych zachowuje „ego obserwu-jące” i  zdaje sobie sprawę ze swojego stanu. Nie muszę tego w  szczegółach opisywać, bo większość z  nas zna stan zakochania. Nawet jeżeli mamy po-czucie, że to jest coś „najbardziej sza-lonego”, co nam się w życiu wydarzyło,  najczęściej nie straciliśmy w  pełni kon-troli nad naszym umysłem i  naszym życiem. Stawiałabym hipotezę, że oso-by nadmiernie kontrolujące, z  cechami osobowości obsesyjno-kompulsyjnej (a jak twierdzi Nancy Mc Williams ta oso-bowość jest częsta wśród psychotera-peutów) mogą częściej uznawać miłość za psychozę – być może jedyną sytuację w  życiu, kiedy pozwolili sobie na „sza-leństwo”. 
Psychozy związane z  miłością to paranoje – „zespół Otella” i erotomania. To niezbyt częste sytuacje,  

kiedy 
„psycho
tycy” bywają 
groźni. Być może 
to właśnie uczucia miłosne nadają tak nie-obliczalny i  destrukcyjny charakter psychozie, co po-kazał Szekspir w  tragicznym zakończeniu „Otella”. 

Nie daje to jednak odpowie-dzi, dlaczego część z  nas ulega dezintegracji psychotycznej w  róż-nych fazach „miłości romantycznej”. Reakcję psychotyczną na zako-chanie można rozumieć jako reakcję na nieznane doświadczenie, które wy-maga zrozumienia i  integracji. Osoby reagujące psychozą nie wykształciły w sobie elastyczności (sprężystości, re-silience) psychicznej pozwalającej na dawanie sobie rady z nieznaną sytuacją. To, co mnie interesuje bardziej, to specyfika doświadczenia zakochania. Dlaczego właśnie to doświadczenie powoduje dekompensację psycho-tyczną? Z  badaniem „zakochania” jest także ta trudność, że u  osób, u  których w  czasie psychozy do-minuje tematyka erotyczna wiąże się to zwykle z  dużym wstydem  i część faktów ujawniana jest do-piero po uzyskaniu bezpiecznej atmosfery podczas psychote-rapii. 
Wydaje się, że można zaobserwować trzy „sce-nariusze” pierwszego zachorowania, jeżeli wybuch psychozy związany jest z  mi-

łością. Pierwszy 
dotyczy wcze-
snego okre-
su, kiedy 
nie ma 
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jesz-

cze obiek-

tu miłości, 

a  trudność po-

lega na akcepto-

waniu rodzących się  

impulsów seksualnych od-

czuwanych jako destrukcyj-

ne. W drugim scenariuszu po-

jawia się obiekt zakochania, co 

budzi uczucie lęku i  dezintegra-

cji. W trzecim scenariuszu zachoro-

wanie związane jest z porzuceniem. 

Przykładem opisu psychozy 

związanej z zakochaniem jest historia 

Krystyny. Korzystam za jej zgodą z za-

pisu z wywiadu. 

 „…poprosiłam Roberta, aby 

odwiedził mnie w  mojej rodzinnej miej-

scowości. Obiecał, że do mnie przyjedzie. 

No i  wtedy się zaczęło. Czekałam na nie-

go w  ogromnym stresie. Miałam świado-

mość, że facet to łowca, nie mogę wyko-

nać pierwszego kroku, bo mężczyzna woli 

gonić króliczka, więc jeśli zadzwonię do 

niego pierwsza, to go spłoszę. Ucieknie. 

I  dlatego nie robiłam nic. Ale stres, któ-

ry się z tym wiązał – przyjedzie, czy nie 

– był dla mnie obezwładniający. Psy-

choza zaczęła się na kilka dni przed 

przyjazdem Roberta. Narastała 

powoli, niepostrzeżenie. Wymu-

szała dziwaczne zachowania. Na 

przykład, coś kazało mi, jakaś 

dziwna siła, abym poszła do 

fryzjera i ogoliła moje długie, 

gęste, kasztanowe włosy 

na łyso. Na szczęście mój 

fryzjer się na to nie zgo-

dził, obciął mi jedy-

nie włosy na krót-

ko (…). Potem 

zaczęło mi się 

wydawać, 

ze je-
s te m 

z a h i p n o -

tyzowana przez Roberta, i  że 

z tego stanu wyrwie mnie zadanie sobie 

bólu fizycznego. Brałam więc wielki ku-

chenny tasak i  zaczynałam nim „drapać 

się” po nogach, które wkrótce całe spływa-

ły krwią.” 
Po leczeniu Krystyna wraca do zdro-

wia, aż do momentu, kiedy po zawarciu 

małżeństwa z Robertem zachodzi w cią-

żę i rodzi dziecko. Urojenia dotyczą w tym 

okresie zdrady i porzucenia, co można ro-

zumieć jako trudności w „przywiązanio-

wym” okresie miłości. 

Dlaczego zakochanie może w  spo-

sób specyficzny łączyć się z  psychozą? 

W  fazie zakochania większość komuni-

kacji związana jest z  doświadczeniami  

cielesnymi. 

Helen Fisher opisuje stadia „za-

lotów”. Pierwszą fazą jest „ściągnięcie 

uwagi”, następną „akceptacja”, „rozmo-

wa”, a  następnie „dotyk” i „synchroniza-

cja ruchów”. Szczególnie etap dotyku 

i  synchronizacji ruchów w  sposób nie-

świadomy odtwarza wczesny związek 

matki i  dziecka. „Synchronizacja” jest 

niczym innym jak powtórzeniem od-

zwierciedlenia w relacji matka – dziecko. 

Pacjenci o strukturze psychotycznej czę-

sto nie mają dobrych doświadczeń w tej 

fazie rozwojowej. Staje się zrozumiałe, 

dlaczego ten moment zakochania, kiedy 

dochodzi do bardzo pierwotnej, prewer-

balnej komunikacji, może odtwarzać ich 

traumę bądź porażkę w kontakcie z mat-

ką.
Okres „zakochania” opisywany jest 

także jako „ekspansja self” – poczucie, że 

tracimy granice, nasze self łączy się z self 

drugiej osoby. Dla osób mających dobre 

doświadczenia dotyczące wczesnej opie-

ki, takie doświadczenie jest pociągające 

i  ekscytujące, osoby przeżywające psy-

chotyczny lęk przed rzeczywistą utratą 

granic, pochłonięciem przez drugą osobę 

mogą reagować obronami psychotycz-

nymi w postaci urojeń. 

U części pacjentów dekompensacja 

występuje w  związku z  utratą obiektu 

przywiązania. To, co jest interesujące 

(aczkolwiek musi być formułowane 

z  ostrożnością) to inny przebieg psy-

chozy w tych dwóch sytuacjach.  

Psy-
c h o z a 

u  osób w  okre-

sie zakochania ma taki 

przebieg jak samo zako-

chanie – gwałtowny, związany 

z objawami o charakterze mania-

kalnym. Osoby, które utraciły obiekt, 

reagują bardziej depresyjnie – psycho-

zy mają charakter skąpoobjawowy, po-

legają głownie na wycofaniu, czasami 

przyczyną hospitalizacji są nieokreślone 

treści autodestrukcyjne. 

Z  miłości, jak wiadomo, nie tylko 

wariujemy, ale i  głupiejemy. Badania 

pokazują, że uczucie miłości dezakty-

wuje obszary kory związane z  men-

talizowaniem. Jeżeli przyjąć, że jedna 

z  przyczyn dekompensacji psychotycz-

nych związana jest z  załamaniem  

procesu mentalizacji, to być może za-

kochanie może doprowadzać do stanu 

chaosu, z  którego ratuje tylko „nowe 

zrozumienie” w postaci urojeń. 

Badacze skupiający się na menta-

lizacji rozróżniają „ślepy” aspekt miłości 

wiążący się z  zablokowaniem mentali-

zacji oraz „dojrzałą miłość”, która przy 

ufnym przywiązaniu sprzyja mentaliza-

cji. Niestety pacjenci psychotyczni czę-

sto nie doznali ufnego przywiązania, 

co skutkuje dekompensacją zarówno 

w  okresie zakochania, jak i  później-

szym.
W  kontekście tych rozważań  

o  fazach miłości romantycznej aktu-

alne pozostaje pytanie Mickiewicza 

z wiersza „Niepewność”:

„Gdy cię nie widzę, nie 

wzdycham, nie płaczę,

Nie tracę zmysłów, kiedy cię 

zobaczę;
Jednakże, gdy cię długo nie 

oglądam,
Czegoś mi braknie, kogoś 

widzieć żądam;
I tęskniąc sobie zadaję 

pytanie:
Czy to jest przyjaźń, czy to 

jest kochanie?”



23PSYCHIATRA/PISMO dla praktyków/grudzień 2014

Artykuł powstał na podstawie prezentacji klinicznej wygłoszonej przez autorkę podczas I Konferencji Naukowo-Szko-
leniowej Naukowego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej “Psychoterapia i miłość romantyczna” (Warszawa, 
12-14 września 2014). PSYCHIATRA był patronem medialnym tej konferencji.

Agape, czyli miłość w służbie  
zdrowienia z psychozy
Marta Scattergood

Zespół Leczenia Domowego - Instytut Psychiatrii i Neurologii,  
Laboratorium Psychoedukacji

Dla wielu pacjentów powodem zgłoszenia się na te-
rapię jest spostrzeżenie, że kolejne ich związki nie udają się, 
rozczarowują, uwydatniają niezaspokojone potrzeby. Wśród 
moich pacjentów są też takie właśnie osoby, choć z faktu, iż 
pracuję w dużej mierze z pacjentami doświadczonymi psycho-
zą, to pracę z nimi nad ich rzeczywistymi relacjami uważam za 
sukces. Za sukces pacjentów, którzy w nierównym zmaganiu 
się ze stereotypami dotyczącymi funkcjonowania osób choru-
jących psychicznie pokazują, że to, co ludzkie, naprawdę nie 
jest im obce.

Elyn Saks (1), profesor prawa i psychiatrii na uniwersytecie 
południowokalifornijskim, opisując swoje doświadczenie schi-
zofrenii tak pisała o tych stereotypach i roli jaką odegrała dla 
niej relacja terapeutyczna:

„Rozpoznanie choroby psychicznej nie musi być auto-
matycznie wyrokiem skazującym na jałowe i bolesne życie 
pozbawione przyjemności, radości czy osiągnięć. Chcia-
łam także rozwiać pewne mity - podtrzymywane nawet 
przez niektórych psychiatrów - że osoby z poważnymi za-
burzeniami myślowymi nie są w stanie żyć samodzielnie, 
nawiązywać prawdziwych przyjaźni czy też głębokich, sa-
tysfakcjonujących pod względem erotycznym związków; 
że życie bogate pod względem intelektualnym, duchowym 
lub emocjonalnym jest nie dla nich. Leki bez wątpienia 
odegrały kluczową rolę w opanowaniu moich psychoz, 
jednakże czymś, co pozwoliło mi dostrzec sens swoich sta-
rań i zrozumieć, co wydarzyło się w trakcie choroby i przed 
jej wystąpieniem oraz zmobilizować siły niezbędne do pro-

refleksje
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wadzenia bogatego i produktywnego życia, okazała się 
psychoterapia. Podobno ludzie tacy jak ja, z zaburzeniami 
myślowymi, na ogół nie wynoszą szczególnych korzyści 
z tego rodzaju leczenia, czyli terapii prowadzonej przez 
uzyskanie wglądu w psychikę pacjenta i nawiązanie z nim 
głębokiego porozumienia poprzez psychoterapię. Mnie się 
pod tym względem poszczęściło. (...) W gruncie rzeczy liczy 
się psychiczna więź z terapeutą, a dla mnie była ona i jest 
kluczem do wszystkich innych związków osobistych, które 
mają znaczenie.” [Saks, 2014, str. 362]

Pracując w podejściu psychodynamicznym staram się 
wraz ze swoimi pacjentami pracować nad zrozumieniem 
przeżywanych przez nich objawów, nadaniem sensu doświad-
czeniu psychozy, a kilkuletnie doświadczenie prowadzonych 
przeze mnie Seminariów o psychozie - spotkań opartych na 
idei trialogu - nauczyło mnie pokory do indywidualnych prze-
żyć pacjentów, do widzenia w nich nie schizofrenika, a czło-
wieka zmagającego się z ciężkimi przeżyciami, który chce być 
wysłuchanym, zrozumianym, przyjętym. 

Dorothea Buck (2), prekursorka spotkań w trialogu, sama 
cierpiąca z powodu schizofrenii, szczególną uwagę zwracała 

na to, że człowiek nie może być bardziej zdewaluowany niż 
wtedy, gdy uważamy jest za pozbawionego wartości i nie war-
tego rozmowy.

W tym kontekście istotne jest dla mnie, by na psychozę 
nie patrzeć jedynie poprzez model biologiczny, który wydaje 
mi się pozbawiać psychozę jej znaczenia i sensu. Taki bowiem 
model, moim zdaniem, ignoruje pacjenta jako osobę z jego/jej 
doświadczeniami, traumami, kontekstem życia. 

Tym samym, w pracy z pacjentami doświadczonymi psy-
chozą bliska jest mi idea Recovery Movement, czyli zdrowie-
nia. Ta koncepcja ma swoje korzenie w prostym i jednocześnie 
głębokim wniosku, że osoby zdiagnozowane z zaburzeniem 
psychicznym są istotami ludzkimi (3). To, co wyróżnia praktykę 
skierowaną na zdrowienie od tradycyjnej opieki jest to, że do-
tyczy ona osoby z chorobą psychiczną, a nie wyłącznie symp-
tomów czy diagnozy. Opiera się na nadziejach i marzeniach 
konkretnego człowieka, kieruje się ku jego zasobom i buduje 
na jego sile. Akceptuje, że to pacjent będzie podejmował de-
cyzje dotyczące własnego życia i ponosił odpowiedzialność za 
proces swojego zdrowienia i rekonstrukcji pełnego sensu życia 
w swoim środowisku. 

Ale czy to wszystko? Dodatkowo, by podkreślić autono-

mię każdego z ludzi, co jeszcze wymagane jest od terapeuty, 
który pracuje w duchu recovery? Wydaje się, że w takim pa-
radygmacie przemyślenia potrzebuje tradycyjnie pojmowa-
na neutralność terapeuty na rzecz bardziej zaangażowanej 
emocjonalnie postawy, którą określić można miłością. Oczy-
wiście nie chodzi tu o romantyczną czy erotyczną miłość. Ist-
nieją różne rodzaje miłości i część z nich odgrywa ważną rolę  
w przyczynianiu się do zdrowienia, niezależnie, czy dotyczą 
psychoterapeutów czy innych osób w życiu pacjenta. W kate-
gorii opieki nad zdrowiem psychicznym bliskie są mi tradycje 
filozoficzne czy podstawy religii, w  których uznawanie czło-
wieczeństwa drugiej osoby jest aktem miłości.

Co takiego jest w praktyce zorientowanej na zdrowienie, 
że wymaga od terapeutów jakiejś formy miłości, ponownej 
nauki tego, jak wchodzić w relację z ludźmi, którym pomagają 
w sposób bardziej zaangażowany, współodczuwający? Dzieje 
się tak dlatego, że doświadczenie psychozy, z którego pacjen-
ci zdrowieją - prawdopodobnie bardziej niż jakiekolwiek inne 
doświadczenie - zagraża przeżywaniu przez pacjenta self jako 
siebie. Bywa, że najgorsze co mówią nam pacjenci o  swoim 
doświadczeniu choroby, to rodzaj zapomnienia, że są ludźmi. 
Psychoza może pozbawiać poczucia znaczenia i  sprowadzać 

życie do wymiaru objawów bez przestrzeni na człowieczeń-
stwo. Łączymy bowiem własne poczucie jestestwa z  możli-
wością działania, podejmowania decyzji, procesem myślenia. 
Tymczasem przeżywane przez pacjentów objawy często od-
bierają im tę możliwość.

Stygmatyzacja i  dyskryminacja również wpływają na 
postrzeganie siebie. Dowiadujemy się o  sobie także patrząc 
w  oczy innych, to jak nas widzą, odbierają, jaki wywieramy 
wpływ na nich. Dla osoby doświadczającej zaburzeń psycho-
tycznych, taka konfrontacja może stanowić kolejną trudność 
w przeżywaniu siebie, doprowadzać do pustki, którą najlepiej 
zalać psychozą, by nadać sobie jakikolwiek sens. Bez psychozy 
jestem nikim - może uznać pacjent. Pomoc w  przywróceniu 
choremu jego poczucia własnej osoby staje się zatem jednym 
z najważniejszych wyzwań w psychoterapii zorientowanej na 
zdrowienie.

Beneficjenci opieki psychiatrycznej twierdzą, że terapia, 
w której terapeuta za wszelką cenę stara się utrzymać dystans 
i  neutralność, powoduje raczej, że pacjent jeszcze bardziej 
staje się dla siebie „mniej człowiekiem”, stąd postawa terapeu-
tyczna w  pracy skierowanej na zdrowienie staje się bardziej 
zaangażowana. Osoby z  psychozą zasługują na naszą życzli-

refleksje
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Skrycie czy otwarcie pacjenci pytają: 
„Czy mnie kochasz?”, co oznaczać może:
Czy naprawdę mnie potrzebujesz, w taki sposób,  
że twoje poczucie zadowolenia zależy też od tego, co zrobię,  
kim się stanę i tego, co czuję w stosunku do ciebie? 
Czy będziesz rozpaczać, jeżeli coś złego mi się przytrafi,  
czy jednak nie wpłynie to na twoją pracę? 
Czy masz taki rodzaj nadziei dla moich postępów,  
któremu towarzyszy też lęk z nim skorelowany? 
W skrócie: czy naprawdę mnie kochasz?

Mam nadzieję, że każdy z nas, psychoterapeutów,  
zna odpowiedź. ■

wość, nie w znaczeniu współczucia czy łaski, ale w bardziej za-
sadniczym znaczeniu - okazywaniu szacunku dla ich godności 
i człowieczeństwa. W starożytnej Grecji podobny koncept nosił 
miano „Agape”. Agape odnosi się do bezwarunkowej akcepta-
cji. Osoby z doświadczeniem psychozy zasługują na to, by te-
rapeuci tak właśnie ich przyjmowali. Wydaje się, że tylko w taki 
sposób osoby te mogą odzyskać swoje poczucie człowieczeń-
stwa ze zgliszcz spowodowanych chorobą i  społecznymi jej 
konsekwencjami. 

Mam nadzieję, że w  niedalekiej przyszłości zostaną od-
kryte jeszcze skuteczniejsze leki dla tych, którzy doświadcza-
ją psychozy. Mam jednak wrażenie, że miłość, a przynajmniej 
pewne jej odcienie, stanowić mogą pewne remedium. Żaden 
z tych czynników leczących oddzielnie nie jest wystarczający 
i  każdy z  nich adresowany jest tylko do poszczególnych wy-
miarów doświadczenia psychozy. Oczywiste jest jednak to, że 
postrzeganie pacjenta jako „pustej skorupy” pogarsza jedynie 
jego trudności, tak jak zaprzeczanie jego cierpieniu pogłę-
bia je i dodaje do już obecnego poczucia beznadziei jeszcze 
więcej jej. Wydaje się zatem, że potrzeba miłosnego szacunku 
opisywanego jako Agape, by zachęcić pacjenta do zbierania 
w całość delikatnych części self, tak by rekonstrukcja pozwoliła 

ponownie odnaleźć się wśród ludzi. Zaniechanie tego pozo-
stawia osobę na pastwę psychozy. Pacjenci często uznają, że 
to, co pomogło im w procesie zdrowienia było aktem miłości 
ze strony terapeuty, jego cierpliwości, obecności, wspólnego 
mierzenia się z psychozą.

Agape zniechęca także terapeutów do podejmowania de-
cyzji za pacjenta, robienia za niego rzeczy bez pytania o zgo-
dę czy bez przestrzeni na współpracę, albo bez tłumaczenia 
dlaczego coś musi być zrobione (np. w sytuacji hospitalizacji). 
Ważne jest, by widzieć pacjenta jako odważnie, na miarę swo-
ich możliwości, zmagającego się z  ciężkim doświadczeniem 
psychozy i  starającego się zrekonstruować siebie poprzez 
budowanie na tych aspektach self, które przetrwały psycho-
zę. Spojrzenie na taką miłość musi brać pod uwagę asymetrię 
relacji między terapeutą a pacjentem i jednocześnie nie budo-
wać zbytniej relacji rodzic-dziecko, która może infantylizować 
pacjenta. Ta miłość musi zawierać rozumienie osobowości pa-
cjenta, przekazywanej w jego narracji, ale nie może być chłod-
nym rozumieniem. Musi zawierać poczucie, że to, co dzieje się 
z  pacjentem naprawdę ma emocjonalne znaczenie dla psy-
choterapeuty. 

Piśmiennictwo
1. Saks, E. (2014). Schizofrenia. Moja droga przez szaleństwo. 
Warszawa: Burda Książki; 2014
2. www.bpe-online.de/english/dorotheabuck.htm
3. Deegan, P. The independent living movement and people with psy-
chiatric disabilities: Taking back control over our own lives. Psychoso-
cial Rehabilitation Journal 1992; 15: 3–19.

Zdjęcia Renata Bieniek
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W  dniach 15-16.09.2014 w  Kli-
nice Psychiatrii w  Lublinie odbyły się 
warsztaty dotyczące korzystania ze skali 
EASE. Prowadził je twórca tej skali, prof. 
Josef Parnas, na stałe kierujący Centre 
of Subjectivity Research w Kopenhadze. 
Profesor Parnas pochodzi z Lublina, toteż 
warsztaty odbyły się w  języku polskim, 
co było dla uczestników dodatkowym 
przywilejem.

Skala EASE – Examination of Ano-
malous Self-Experience, różni się od 
powszechnie znanych skal oceny obja-
wów schizofrenii takich jak PANSS. Prof. 
Parnas tworząc EASE odwołał się do za-
burzeń postrzegania i  przeżywania „ja” 

(self ) – praktycz-
nie nieobecnych 
we współcze-
snych kryteriach 
diagnostycznych 
schizofrenii, ale 
grających istotną 
rolę w  opisach 
takich badaczy 
takich jak Bleuler 
czy Langfeldt. 

Parnas mówi, 
że bardziej istotne 
od tego, co prze-
żywają chorzy, 

jest to, jak to przeżywają. Ich świat nie 
różni się treścią, tylko formą, sposobem 
postrzegania czasu, przestrzeni, relacji 
oraz swojego „ja”. Objawy zatarcia gra-
nic „ja” mogą być szczególnie przydatne 
w rozpoznawaniu i rozumieniu wczesnej 
schizofrenii oraz w  przypadku chorych 
bez ostrych objawów psychotycznych.

Parnas zwraca szczególną uwagę na 
utratę postrzegania świata z  perspekty-
wy pierwszej osoby, wrażenia „własno-
ści” swoich doświadczeń. Według ba-
dań, pacjenci chorujący na schizofrenię 
przeżywają ontologiczne zaburzenie 
tożsamości. Jego przejawy bywają obec-

ne od wczesnego dzieciństwa, może to 
sprawić, że osoby te są odizolowane od 
rówieśników. 

Skala EASE składa się z pięciu grup 
objawów: myślenie i  strumień świado-
mości, poczucie siebie, doświadczenia 
cielesne, zatarcie granic „ja” oraz reorien-
tacja egzystencjalna.

Do objawów wyróżnionych przez 
skalę EASE zalicza się pojawianie się my-
śli niezwiązanych z głównym tokiem my-
ślenia, natłok myśli, ugłośnienie mowy 
wewnętrznej, przestrzenne odczuwanie 
myśli np. jako obiektów odbijających się 
o czaszkę, depersonalizacja, derealizacja, 
poczucie obcości ciała lub jego części 
oraz utrata tzw. „common sense” – zdol-
ności do uchwycania znaczenia codzien-
nych sytuacji, umożliwiającej zanurzenie 
w  świecie i  spontaniczne kontakty z  in-
nymi osobami. Reorientacja egzysten-
cjalna dotyczy poczucia wyjątkowości, 
unikalności, pojawienia się zaintereso-
wań mistycznych i metafizycznych.

Wyżej opisane objawy zaburzeń „ja” 
nie osiągają jeszcze natężenia psycho-
tycznego. Pacjenci mogą zachowywać 
dystans do swoich zmienionych prze-
żyć. Bywa on wyrażany w trybie warun-
kowym – „jak gdyby” (as if ): „czuję się, 
jakbym był moją matką”. Przekształcenie 
zmienionych doświadczeń w  skrystali-
zowane w  formie zdań oznajmujących 
urojenia, np. „jestem moją matką” bywa 
nazywane procesem psychotycznej „re-
personalizacji”.

Parnas wspominał o  teorii „podzie-
lonego ja” opisywanej m.in. przez antyp-
sychiatrę R.D.Lainga. Według niego pa-
cjenci chorzy na schizofrenię przeżywają 
swoje „ja” podwójnie: jedno „ja” wchodzi 
w  interakcje społeczne i  jest obecne fi-
zycznie w  świecie. Pacjent przeżywa je 
jako nieautentyczną, sztuczną figurę. 
Natomiast drugie „ja”, unikające kontak-
tu ze światem zewnętrznym, pogrążone 

jest w rozważaniach filozoficznych, które 
mogą przeistoczyć się w urojenia. Z fak-
tu życia w dwóch światach naraz, w świe-
cie realnym i  w  świecie urojeń, wynika 
mechanizm „podwójnego księgowania”. 
Pacjent jest w stanie jednocześnie żywo 
doświadczać katastroficznej świadomo-
ści końca świata i  prosić o  czekoladkę. 
Jest w stanie twierdzić, że jest truty przez 
personel medyczny i jednocześnie chęt-
nie spożywać szpitalne posiłki i brać leki. 
Każdy z  dwóch światów rządzi się bo-
wiem innymi prawami, a pacjent przeży-
wa świat realny jako fałszywy, w którym 
jego marionetkowe „ja” jest tylko pozor-
nie obecne, a świat urojeń przeżywa jako 
prawdziwy i realny. 

Ujęcie Parnasa nie jest jednak uję-
ciem antypsychiatrycznym czy psycho-
analitycznym. Bliżej jest mu raczej do 
wizji chorego jako podobnego solipsy-
stycznym filozofom, samotnym w swojej 
ontologicznej inności, od czasu do czasu 
usiłującym ujawnić światu swoje uroje-

subiektywność parnasa
Katarzyna Szaulińska

bardziej istotne od tego, 
co przeżywają chorzy, 
jest to, jak to przeżywa-
ją. Ich świat nie różni 
się treścią, tylko formą, 
sposobem postrzegania 
czasu, przestrzeni, relacji 
oraz swojego „ja”. 

relacje
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relacje

Lepiej rozumiem
Artur Kochański

W  2010 roku w  World Psychiatry, 
a następnie w Postępach Psychiatrii i Neu-
rologii ukazał się artykuł autorstwa profe-
sora Heinza Katschniga: Are psychiatrists 
an endangered species? Observations on 
internal and external challenges to the 
profession (Czy psychiatrzy są gatunkiem 
zagrożonym? Obserwacje dotyczące 
wewnętrznych i  zewnętrznych wyzwań 
stojących przed naszym zawodem). Je-
den z  ważnych wątków poruszanych 
w  artykule dotyczy coraz częściej kwe-
stionowanej trafności definicji diagno-
stycznych i systemów klasyfikacji w psy-
chiatrii. 

Temat ten wybrzmiał chyba jesz-
cze mocniej w  wystąpieniu profesora 
Jozefa Parnasa podczas tegorocznych 
Lubelskich Spotkań Naukowych. Profe-
sor Parnas od lat zajmuje się badaniami 
self, którego zaburzone doświadczanie 
uznaje za podstawę w  diagnozowaniu 
schizofrenii, na etapie znacząco poprze-
dzającym objawy uznane za osiowe, 
pierwszorzędowe czy charakterystyczne 
w  aktualnych klasyfikacjach opartych 
o  zoperacjonalizowane kryteria dia-
gnostyczne, zubażające i  upraszczające 
prawdziwy obraz schizofrenii w  ujęciu 
fenomenologicznym i ontologicznym. 

Miałem przyjemność brać również 
udział w  warsztatach prowadzonych 
przez profesora Parnasa, które odby-
wały się w  lubelskiej Klinice Psychiatrii 
jako kontynuacja Lubelskich Spotkań 
Naukowych. Były dla mnie ważne z kilku 
powodów. Po pierwsze, uświadomiły mi, 
że moi pacjenci z zaburzeniami ze spek-
trum schizofrenii chorują dużo dłużej niż 
trwa proces ich leczenia, a  nawet okres 
prodromalny – chorują, od kiedy zaczy-
nają wyodrębniać siebie z  otoczenia 
i świata innych ludzi. Jak sami przyznają, 
od zawsze byli inni – nierozumiani, jakby 
niezdolni także do rozumienia innych, 
świadomi jednak jednego i  drugiego – 

powiększający z każdym dniem dystans 
między sobą a światem – „sprawcy wła-
snej choroby”. Uświadomiłem sobie, że 
nie mają innego wyjścia, jak skupić się 
na własnych błędach albo obarczyć nimi 
najbliższych – najczęściej matki, które 
są najbliżej, najbardziej odpowiedzialne 
i  troskliwe. Praktycznie od zawsze czują 
się niedopasowani, podatni na zranienie, 
odrzucenie czy choćby negatywną oce-
nę. Dotarło do mnie jednak, że właśnie 
w  tych wczesnych, jakże mało konkret-
nych stadiach, można wiele zrobić – edu-
kować rodziców, pedagogów, psycholo-
gów szkolnych, wspomagać psychikę 
młodego człowieka choćby prostym 
poradnictwem, poprzez wyjaśnianie 
funkcjonowania jego umysłu i  pomoc 
w rozumieniu siebie i innych. 

Po drugie, mam poczucie, że lepiej 
rozumiem swoich „starych” pacjentów, 
a  przez to próbuję wyjaśnić im, czego 
sami doświadczają i  jaki wpływ na ich 
obecny stan psychiczny – sposób myśle-
nia, przeżywania i  spostrzegania świata 
mogły mieć wcześniejsze i bardzo wcze-
sne doświadczenia – jak mogli bez wła-
snego udziału i  czyjejkolwiek winy na-
brać przekonań i nastawienia do świata, 
które sprowokowały późniejsze objawy. 

Po trzecie, lepiej rozumiem, dlacze-
go mimo galopującego rozwoju gene-
tyki i  innych gałęzi nauki, schizofrenia 
pozostaje obszarem niezbadanym. Wy-
daje mi się, że nie mamy szans sensow-
nie wytypować genów kandydujących, 
a  następnie potwierdzić ich przydatno-
ści w  kolejnych badaniach, ponieważ 
dzięki zoperacjonalizowanym kryteriom 
diagnostycznym oraz nowoczesnym kla-
syfikacjom, prawdopodobnie za każdym 
razem badamy trochę innych pacjen-
tów…■

Adres do korespondencji: 
kochart@wp.pl

Poradnia Psychiatryczna SPSK Nr 1 w Lublinie 
Lubelskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego 

niowe oświecenia, co 
skazuje ich na śmiesz-
ność, odrzucenie i  po-
grąża w jeszcze większej 
samotności.

W  trakcie warsz-
tatów prof. Parnas 
krytykował redukcjo-
nistyczne podejście no-
woczesnej psychiatrii do 
diagnozowania chorób 
psychicznie. Przytaczał 
wyniki badań sprawdza-
jących czułość i  specy-
ficzność rozpoznawania 
schizofrenii i depresji za 
pomocą kwestionariu-
sza SCID opartego na 
kryteriach diagnostycz-
nych DSM. Okazało się, 
iż gdyby sugerować 
się jedynie wywiadem 
SCID, wśród wielu pa-

cjentów ze schizofrenią nie postawiono 
by trafnego rozpoznania. 

Kwestionariusz EASE jest powrotem 
do wywodzących się od Jaspersa korzeni 
psychiatrii opartych na bardzo dokład-
nym analizowaniu fenomenologii. Byli-
śmy świadkami tego, jak profesor w trak-
cie kursu badał kilku pacjentów i  obraz 
schizofrenii, jaki wyłaniał się z  badania 
był zaskakująco zbieżny we wszystkich, 
dość losowo wybranych przypadkach, 
mimo zróżnicowanego np. pod wzglę-
dem objawów wytwórczych czy pozio-
mu dezorganizacji obrazu klinicznego. 
Z  całą pewnością kurs wniósł zupełnie 
nową perspektywę postrzegania pozor-
nie znanej choroby. ■
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Self oświecona
Katarzyna Szaulińska

Moje wrażenia z kursu prof. Parnasa 
porównać można do oświecenia – nagle 
pewne przeczucia i wątpliwości splotły 
się w jedno pytanie, na które znalazłam 
odpowiedź. Wrażenie głębokiego, emo-
cjonalnego poruszenia związanego ze 
zrozumieniem towarzyszyło mi już od 
momentu przeczytania artykułu prof. 
Parnasa „A Dissapearing Heritage: The 
Clinical Core of Schizophrenia”, i z tego 
co wiem, nie byłam w nim odosobniona.

Nazwanie cierpienia chorych na 
schizofrenię przez prof. Parnasa w ja-
sny sposób – zaburzeniem postrzegania 
świata z perspektywy pierwszej osoby, 
„własności” swoich przeżyć – ułatwia 
zrozumienie, „o co w ogóle chodzi w tej 
dziwnej chorobie”, nazywając to prostym 
językiem adepta psychiatrii.

Sposób opisywania pacjentów cho-
rych na schizofrenię jako ontologicznie 
innych od zdrowych ludzi, napawa prze-
rażeniem. Nie jest to przerażenie chorym, 
jako bladym afektywnie dziwakiem lecz 
uczucie, które zbliża i pozwala poczuć 
się na jego miejscu. Próba postawienia 
się w sytuacji człowieka, który chodząc 
po świecie rozważa, czy istnieje, czy też 
nie, i czy to jemu się ten świat przydarza, 
wywołuje nie tylko lęk, ale i poczucie 
głębokiej samotności. Samotność tych 
chorych jest bardziej podstawowa niż 
egzystencjalna samotność każdej jed-
nostki ludzkiej w obliczu trudów życia. 
O ile jednak ludzie zdrowi różnią się od 
siebie raczej treścią niż sposobem prze-
żywania, to chorzy na schizofrenię, jak 
gdyby płynęli po powierzchni świata, 
nie zanurzając się w nim. Nie chcąc się 
zanurzyć, z obawy przed wtargnięciem 
świata w kruche granice „ja” i nie mogąc, 
z powodu braku „common sense”, któ-

re pozwalałoby im żyć 
spontanicznie, a nie, jak 
powiedział kiedyś jeden 
z moich pacjentów, „cią-
gle obliczać”.

Wydaje mi się, że 
brakowało mi dotąd 
narzędzi, by wykonać 
myślowy eksperyment 
postawienia się na miej-
scu chorego. Zdarzyło mi się słuchać 
„głosów” na Youtube, czytać pamiętnik 
Niżyńskiego czy wypowiedzi pacjentów 
na forach internetowych. Mam wrażenie, 
że dopiero wizja schizofrenii nakreślo-
na przez Parnasa umożliwia częściowe 
wczucie się w przeżycie osoby chorej.

Zdrowy człowiek, nawet w najgłęb-
szych rozważaniach egzystencjalnych, 
zwykle dochodzi do granicy pytaniami 
„czy moje życie ma sens?”, „czy istnie-
je życie po śmierci?”. Pacjent chorują-
cy na schizofrenię wydaje się schodzić  
o poziom niżej, w  niebyt. Poczucie in-
ności, powątpiewanie we własną egzy-
stencję często towarzyszy chorym od 
najmłodszych lat. Nauczanie o  schizo-
frenii koncentrujące się na załamaniu 
linii życiowej, typach omamów i  urojeń 
oraz objawach negatywnych jako uwa-
runkowanych społecznie i  biologicznie, 
wtłacza lekarza w  ramy terapeutycznej 
uporczywości pozbawionej zrozumienia. 
Pamiętam, ile razy zdarzało mi się wma-
wiać pacjentowi, że jest chory i  ignoro-
wać odpowiedź: „nigdy nie byłem inny”. 
A kiedy pytał, o co tak naprawdę mi cho-
dzi, skoro „on nie ma żadnych głosów”, 
nie bardzo wiedziałam, co mówić. Wyda-
je mi się, że teraz już wiem, jak opisać to, 
co nazywam chorobą. 

Istotą przekonywania pacjentów do 
leczenia powinno być tłumaczenie tego, 
jak bardzo leki poprawiają komunikację 

z  innymi ludźmi. Wydaje 
mi się, że rolą psychiatry 
jest zachęcanie do tej 
komunikacji. Psychiatry, 
który sam potrafi skomu-
nikować się z  istotą „ja” 
pacjenta, sprawić, że cho-
rujący poczuje się zrozu-
miany.

Z  tej perspekty-
wy trudno natomiast przychylić się do 
sztandarowego, głoszonego przez nie-
których psychiatrów środowiskowych: 
„Nie ma schizofreników, jest schizofre-
nia”. Wydaje się bowiem, że „schizofre-
niczności” nie da się w  prosty sposób 
eksternalizować jako worka omamów 
i urojeń, który wspólnie z pacjentem wy-
rzucamy na śmietnik. Jednak perspek-
tywa przedstawiona przez Parnasa, tłu-
macząc „dziwność” i  odmienność osób 
chorych, pozwala ich zrozumieć, a dzięki 
temu przestać się bać, znajdować wspól-
ny język, być bliżej. Perspektywa Parnasa 
odciąga od zgubnego minimalizmu tera-
peutycznego, który na pierwszą wzmian-
kę o  „głosach” w  wypowiedzi pacjenta 
każe wypisać lek przeciwpsychotyczny 
i przestać słuchać tego, co mówi pacjent 
jako absurdalnego, oderwanego od rze-
czywistości i pozbawionego znaczenia.

Moja ostatnia refleksja dotyczy pro-
gramu rezydentury. Program raczej nie 
zobowiązuje do zgłębiania tajników róż-
nych podejść w psychiatrii. Nie wiem, czy 
w  ramach któregoś z  kursów „Podstaw 
psychiatrii” pojawiają się wzmianki o po-
dejściu fenomenologicznym, obawiam 
się, że nie. Dlatego cieszę się, że trafi-
łam na warsztaty prof. Parnasa i szkoda,  
że nie wszystkim dana jest taka możli-
wość. ■

Zdrowy człowiek, nawet  
w najgłębszych rozwa-
żaniach egzystencjal-
nych, zwykle dochodzi 
do granicy pytaniami 
„czy moje życie ma 
sens?”, „czy istnieje  
życie po śmierci?”.  
Pacjent chorujący 
na schizofrenię wydaje 
się schodzić o poziom 
niżej, w niebyt.

relacje



29PSYCHIATRA/PISMO dla praktyków/grudzień 2014

psychiatra za granicą

Filarem opieki zdrowotnej w  Wielkiej 
Brytanii jest NHS (National Health Service) – po-
wstały w  1948 roku system opieki zdrowotnej 
opłacany ze środków publicznych i gwarantują-
cy bezpłatny dostęp do leczenia. Sektor prywatny świadczy 
usługi odpłatnie lub, jak w przypadku większości prywatnych 
szpitali psychiatrycznych, jest dostarczycielem usług dla 
NHS. Brytyjczycy są dumni ze społecznych ideałów reprezen-
towanych przez NHS i pokazali to światu w trakcie ceremonii 
otwarcia Igrzysk Olimpijskich w  Londynie w  2012 roku. Na 
przestrzeni lat NHS rozrosło się w  ogromny system, aspiru-
jący zaspokoić potrzeby zdrowotne ponad 60-milionowego 
społeczeństwa. Żeby zilustrować to „monstrum” przytoczę 
kilka liczb: 1 milion osób obsługiwany jest w placówkach NHS 
w ciągu każdych 36 godzin; NHS jest piątym pracodawcą na 
świecie pod względem ilości zatrudnionych osób (1.7 mln, 
w tym ponad 140 tys. lekarzy, prawie 400 tys. wykwalifikowa-
nego personelu pielęgniarskiego i prawie 40 tys. personelu 
kierowniczo-administracyjnego), a jego roczny budżet prze-
kracza 100 miliardów funtów brytyjskich. Ten ogromny sys-
tem pęka w szwach pod naporem rosnących potrzeb zdro-

wotnych społeczeństwa i  podlega nieustannym reformom  
w  odpowiedzi na ciągłą krytykę. Walka ze stygmatyzacją, 
uznanie zdrowia psychicznego za integralny element zdrowia 
jednostki, poprawa zdrowia fizycznego u pacjentów psychia-
trycznych, rozpoznawanie zaburzeń psychicznych na pozio-
mie podstawowej opieki zdrowotnej i  poprawa dostępu do 
specjalistycznego leczenia psychiatrycznego, to postulaty 
podnoszone przez środowisko psychiatryczne. Politycy, na 6 
miesięcy przed wyborami, krytykują stan psychiatrycznej służ-
by zdrowia i obiecują wzrost nakładów. 

W  obecnym systemie lekarze rodzinni 
często rozpoczynają leczenie depresji czy 
zaburzeń lękowych, a  pediatrzy diagnozują 
i  prowadzą dzieci z  zaburzeniami neuroro-
zwojowymi. Lekarz rodzinny może skierować 
pacjenta do poradni zdrowia psychicznego 
i  będzie na bieżąco informowany (listow-
nie) o  przebiegu leczenia. Część pacjentów, 
zwłaszcza dorosłych, po osiągnięciu stabili-
zacji stanu psychicznego wróci pod opiekę 
lekarza rodzinnego i  będzie kontynuować 
leczenie w  podstawowej opiece zdrowot-
nej. Czas oczekiwania na ambulatoryjne le-
czenie specjalistyczne jest różny w  różnych 
rejonach kraju i  w  niektórych miejscach 

przekracza 4 miesiące. W  sytuacjach nagłych pacjenci trafia-
ją do izb przyjęć szpitali ogólnych, gdzie badani są przez ze-
spół szybkiej interwencji/zespół kryzysowy zwykle pracujący 
24 godziny na dobę. Obecnie standardem jest również (nie 
wszędzie jeszcze spełnionym) 24-godzinny dostęp do zespołu 
kryzysowego lub dyżurnego klinicysty dla dzieci i młodzieży 
w  kryzysie. W  przypadku samookaleczeń u  dzieci i  młodzie-
ży poniżej 16 roku życia, zalecane jest przyjęcie do oddziału 
pediatrycznego i  ponowna ocena sytuacji następnego dnia. 
Problem samookaleczeń, w  tym zatrucia lekami, jest bardzo 
poważny. Statystyki podają, że 7% 15 i 16-latków okalecza się. 
Liczba dzieci i młodzieży leczonych z powodu samouszkodzeń 
wzrosła w ciągu 10 lat o 68% i w 2012 roku wyniosła 22 tysiące. 
Samookaleczenia i próby samobójcze są jednymi z głównych 
powodów przyjęć do psychiatrycznych oddziałów młodzieżo-
wych. Ogromnym problemem społecznym i zdrowotnym jest 
seksualne, fizyczne i psychiczne molestowanie, wykorzystywa-

Psychiatra 
w Wielkiej 
Brytanii
MIND THE GAP, 
czyli…
Zofia Bronowska

Zgoda na leczenie, 
poszanowanie potrzeb 
religijnych i kulturo-
wych, poufność i tajem-
nica lekarska są jednymi 
z filarów relacji pacjenta 
z leczącym i jego człon-
kami rodziny.

Psychiatra dzieci i młodzieży. Pracuje w Wielkiej Brytanii 
od prawie 10 lat. Początkowo w szpitalu prywatnym. 
Od 2012 r. w NHS na stanowisku ordynatora oddziału 
młodzieżowego.



nie dzieci i młodzieży, poważne zaniedbania oraz nieudolność 
rodzicielska i wychowawcza. Z tego powodu średnio co 40 mi-
nut 1 dziecko usuwane jest z domu rodziców lub opiekunów. 
Służby socjalne, choć blisko współpracujące ze służbą zdrowia, 
są pod ogromną presją i w głębokim kryzysie.

Według raportu opublikowanego w  sierpniu tego roku 
przez NHS England, w  oddziałach dla dzieci i  młodzieży na 
obszarze Anglii były dostępne 1264 łóżka. Składają się na tę 
liczbę łóżka w  oddziałach ogólnych (618), oddziałach leczą-
cych zaburzenia odżywiania (232), oddziałach dla osób z upo-
śledzeniem umysłowym (92), ale także łóżka w  oddziałach 
intensywnej opieki psychiatrycznej (92) i  oddziałach o  pod-
wyższonym stopniu bezpieczeństwa, tzw. low secure i  me-
dium secure, przyjmujących pacjentów agresywnych i stano-
wiących poważne zagrożenie dla siebie lub innych. Większość 
czasu wszystkie z  tych łóżek są zajęte i  bywa, że w  nagłej 
sytuacji pacjent przyjmowany jest do oddziału oddalonego 
o  150-200 km od miejsca zamieszkania, bo tam jest jedyne 
wolne miejsce. Oddziały ogólne są zwykle10-12 łóżkowe. Po-
koje jednoosobowe z łazienkami są standardem w oddziałach 
nowo otwartych lub poddanych renowacji w ciągu ostatnich 
10 lat. Przy każdym oddziale funkcjonuje szkoła, w nowszych 
najprawdopodobniej będzie też oddzielna sala do ćwiczeń 
sportowych. Oddział, w  którym pracuję, ma własną kuchnię 
i kucharkę przygotowującą posiłki na miejscu(!). Pacjenci mają 
własną kuchnię i pomieszczenie gospodarcze. Jest boisko oraz 
ogród warzywny i rekreacyjny. Pracuję w zespole wielodyscy-
plinarnym z lekarzem oddziałowym, psychologiem, terapeutą 
zajęciowym, terapeutą rodzinnym, dietetyczką, nauczyciela-
mi, personelem kuchni i  personelem sprzątającym. Personel 
pielęgniarski stanowią w części wykwalifikowane pielęgniarki 
i  pielęgniarze, a  w  części niewykwalifikowany personel po-
mocniczy. W sytuacjach agresji i silnego pobudzenia nie stosu-
je się unieruchomienia w łóżku i nie używa się kaftanów bez-
pieczeństwa. Metody te uznawane są za uwłaczające godności 
pacjenta i niebezpieczne. Choć dozwolone jest przytrzymanie 
lub unieruchomienie pacjenta w pozycji siedzącej lub leżącej 
przez personel przeszkolony w stosowaniu tej interwencji, to 
uznawana jest ona za interwencję o  podwyższonym ryzyku. 
Na niektórych oddziałach istnieją tzw. pokoje odosobnienia, 
w których pacjent pozostaje pod stałą obserwacją personelu. 
Próbuje się odstąpić od stosowania tej interwencji. Nacisk kła-
dziony jest na szkolenie personelu w rozpoznawaniu sytuacji 
grożących agresją i  technikach de-eskalacji i  zapobiegania 
incydentom. Możliwość przeniesienia pacjenta do oddziału 
intensywnej opieki psychiatrycznej lub oddziału o  podwyż-

szonym stopniu bezpieczeństwa jest pomocne w sytuacjach, 
kiedy poziom zachowań agresywnych przekracza możliwo-
ści kontenerowania takich zachowań w  warunkach oddziału 
ogólnego, a hospitalizacja jest konieczna.

Istnieje wiele mechanizmów kontroli jakości leczenia 
i  opieki – wewnętrznych (informacje zwrotne od pacjentów 
i ich opiekunów, audyty, przepisy i protokoły określające spo-
sób postępowania w  określonych sytuacjach, rekord incy-
dentów) i  zewnętrznych (szczegółowe kontrole prowadzone 
przez niezależne komisje, system akredytacji), a  pacjenci są 
świadomi swoich praw w  odniesieniu do wielu aspektów le-
czenia. Zgoda na leczenie, poszanowanie potrzeb religijnych 
i kulturowych, poufność i  tajemnica lekarska są jednymi z fi-
larów relacji pacjenta z członkami jego rodziny  i leczącym 
specjalistą. Nacisk na prawa pacjenta z jednej strony i równo-
cześnie obowiązek działania w  jego najlepszym interesie ro-
dzą często konflikt. Ten problem jest szczególnie zaznaczony 
w  pracy z  pacjentami z  zaburzeniami psychicznymi. Istnieje 
kilka aktów prawnych, na czele z ustawą psychiatryczną z 1983 
r. (z poprawkami wniesionymi w 2007 r.) określającymi podsta-
wy prawne, na jakich leczenie może być prowadzone. Użycie 
siły fizycznej w formie przytrzymania lub unieruchomienia, czy 
podanie zastrzyku pobudzonemu pacjentowi przyjętemu za 
zgodą, uważane jest za napaść fizyczną i prowadzi zwykle do 
zmiany statusu pacjenta na pacjenta bez zgody. Sama proce-
dura zatrzymania pacjenta bez zgody w szpitalu wymaga opi-
nii dwóch lekarzy z odpowiednimi kwalifikacjami, a ostateczna 
decyzja podejmowana jest przez niezależnego profesjonalistę 
z  doświadczeniem w  zakresie pracy z  pacjentami z  zaburze-
niami psychicznymi, zwykle w  tej roli występują pracownicy 
socjalni. Pacjent ma prawo odwołać się od decyzji zatrzyma-
nia bez zgody do trybunału i jest w tym procesie reprezento-
wany przez prawnika (każdy pacjent ma bezpłatny dostęp do 
usług prawnych). Posiedzenia trybunału mogą trwać do kilku 
godzin, w czasie których lekarz (nie pacjent!) może się znaleźć 
w  krzyżowym ogniu pytań, podważających konieczność za-
trzymania pacjenta bez zgody. 

Nic dziwnego, że zakłady opieki zdrowotnej mają swo-
ich konsultantów prawnych, a  lekarze, poza ubezpieczeniem 
gwarantowanym przez pracodawcę, zwykle są członkami or-
ganizacji oferujących ubezpieczenie na wypadek roszczeń fi-
nansowych pacjentów, ale również szkolących lekarzy i udzie-
lających im porad prawnych (24 godziny na dobę!), co do 
różnych aspektów pracy, od skarg pacjentów, poprzez prześla-
dowanie przez współpracowników, po konflikty z pracodawcą. 
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Sekcja psychiatrii dzieci i młodzieży Royal College of Psy-
chiatrists zrzesza około 1300 psychiatrów dziecięcych. Pracow-
nicy NHS, tak jak brytyjskie społeczeństwo, reprezentują różne 
narodowości i  kultury. Nie jest rzadkością zebranie w  pracy 
(których jest tu dużo za dużo), na którym nie ma wcale lub są 
tylko nieliczni rdzenni Brytyjczycy. Inną cechą kultury pracy 
w Wielkiej Brytanii jest bardzo duża mobilność pracowników. 
Dojeżdżanie do pracy odległej o 40-50 czy nawet 100 km od 
domu nie jest niczym szokującym. Często też zmienia się pra-
cę w poszukiwaniu możliwości rozwoju, awansu, lepszej szko-
ły dla dziecka czy domu w atrakcyjniejszej lokalizacji. Warunki 
kontraktów gwarantujących stałe zatrudnienie, zwłaszcza dla 
lekarzy ze specjalizacjami na stanowiskach konsultantów, 
uważane są za bardzo korzystne: wzrost wynagrodzenia wraz 
ze stażem pracy, 33 dni płatnego urlopu wypoczynkowego 
na pełnym etacie, 10 dni urlopu rocznie i specjalny budżet na 
dokształcanie, jedne z najlepszych w Wielkiej Brytanii świad-
czenia emerytalne, dodatek za dyżury „pod telefonem”, często 
możliwość pracy na część etatu. Mimo to NHS cierpi na brak 
personelu, w tym lekarzy. Stąd instytucja „lekarza zastępujące-
go”. W sytuacji nieobsadzonego etatu, urlopu macierzyńskie-
go lub innego rodzaju dłuższej nieobecności (ale może to być 
też okres zaledwie kilku tygodni) zatrudniany jest na bardzo 
dobrych warunkach finansowych lekarz na umowę zlecenie, 
zwykle za pośrednictwem agencji. Wśród lekarzy preferują-
cych takie zatrudnienie są bardzo dobrzy specjaliści, którzy 
potrafią szybko przystosować się do nowego środowiska 
pracy i  podjąć wymagane obowiązki kontynuując pracę po-
przednika, ale też tacy, którzy tu „tylko zastępują”. Piszę o tym 
głównie z powodu mojego zadziwienia nad tym sposobem za-
trudniania lekarzy, jego konsekwencji dla pacjentów i współ-
pracowników oraz finansowych konsekwencji dla podatników. 

Co do wielokulturowości społeczeństwa brytyjskiego, to 
zilustruję to przykładem, który na długo pozostanie w mojej 
pamięci. Otóż pracowałam z  15-letnią psychotyczną dziew-
czynką pochodzenia pakistańskiego, którą przyjęłam do szpi-
tala bez zgody i wbrew jej rodzicom. Choć rodzice szukali po-
mocy dla córki, to chcieli zaczekać z przyjęciem jej do szpitala 
do czasu zakończenia ramadanu. Nasza współpraca zaczęła się 
od konfliktu i napięć. Potem były liczne spotkania w obecno-
ści tłumacza języka urdu, bo żadne z rodziców nie mówiło po 
angielsku. Na te spotkania rodzice przyjeżdżali dzięki wsparciu 
finansowemu, o które wnioskowałam z powodu ich trudnej sy-
tuacji finansowej. Przeżycia psychotyczne pacjentki odnosiły 
się do konfliktów przeżywanych przez dorastające dziewczęta 

wychowane w tradycji islamu i zmagające się z naporem kul-
tury zachodniej.

Wspomniałam wyżej o urlopie i funduszu na dokształca-
nie. Ustawiczne dokształcanie to wymóg ściśle monitorowa-
ny przez system rocznej oceny, której poddawany jest każdy 
praktykujący lekarz. Poza dokształcaniem i  kompetencjami 
zawodowymi, ocenie podlegają takie aspekty pracy lekarza 
jak: znajomość prawa w zakresie wymaganym do wypełniania 
obowiązków, podejmowanie działań poprawiających jakość 
oferowanych usług zdrowotnych, jakość dokumentacji lekar-
skiej, przestrzeganie zasad tajemnicy i  poufności lekarskiej, 
nadzorowanie podległego personelu, raportowanie wypad-
ków i  incydentów zagrażających bezpieczeństwu pacjentów 
lub pracowników, w tym sytuacji, kiedy zachowanie lub zdro-
wie współpracowników stanowi zagrożenie dla innych, dbanie 
o własne zdrowie w taki sposób, by nie narażać pacjentów na 
niebezpieczeństwo z  tym związane (za nieetyczne uważane 
jest przepisywanie sobie leków) i wiele innych. W trakcie oceny 
rocznej przestawić trzeba dowody demonstrujące wymagane 
kompetencje, w  tym opinie współpracowników, pacjentów, 
ich opiekunów. Systemy oferujące regularny feedback od pa-
cjentów i ich opiekunów wprowadzane są coraz częściej przez 
pracodawców i  myślę, że wkrótce staną się normą. Raz na 5 
lat każdy lekarz zarejestrowany w izbie lekarskiej (General Me-
dical Council), jako posiadający prawo wykonywania zawodu, 
podlega rewalidacji. To nowy proces wprowadzony w  odpo-
wiedzi na skandale i przypadki skrajnie nieetycznego zacho-
wania lekarzy. 

Jak to wszystko przetrwać? Oczywiście popijając dużą ilo-
ścią herbaty z mlekiem i czekając na weekend. Wtedy można 
zauważyć, że tu naprawdę trawa jest zieleńsza(!), pogoda pra-
wie zawsze dobra na wyjście z domu i prawie nigdzie nie jest 
za daleko. To ostatnie dzięki świetnemu systemowi komunika-
cji krajowej i międzynarodowej. A kiedy ściśnie mróz -5C i na-
pada 2cm śniegu (wcale nie śmieszne przy braku zimowych 
opon) są jeszcze filmy Davida Attenborough i niekończące się 
serie programów o  tym, jak remontować i  przystosować do 
zamieszkania oborę, budynek toalety publicznej, stację kolejo-
wą, latarnię morską czy nieużywany kościół, zwłaszcza w pięk-
nej okolicy. Na ile taki budynek mieszkalny (a house) może stać 
się domem (a home) w obcym kraju, to już temat na zupełnie 
inną opowieść. ■
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Rezydencja emigracyjna 
Michał Jarkiewicz

Tym razem, wyjątkowo, „Rezy-
dencja” będzie tryskać optymizmem, 
bo zmienimy nareszcie temat z pol-
skiej specjalizacji na duńską… W roli 
głównej wystąpi Konrad Melonik - ab-
solwent Warszawskiego Uniwersytetu 
Medycznego, specjalista psychiatra 
pracujący w szpitalu psychiatrycznym 
w Kolding w Danii.

Michał Jarkiewicz: Jak to się stało, 
że lekarz z Polski trafia do Danii i zaczy-
na tam specjalizację?

Konrad Melonik: Po skończeniu sta-
żu i zdaniu LEPu nie widziałem dla siebie 
perspektyw rozwoju w Polsce. Akurat 
pojawiła się możliwość rozpoczęcia kur-
su językowego, po którym miałem wła-
ściwie zagwarantowane zatrudnienie  
w Danii.

MJ: Jak to wyglądało od strony for-
malnej?

KM: Właściwie od pierwszego dnia 
byłem zatrudniony w  szpitalu jako le-
karz i od razu rozpocząłem specjalizację 
z  psychiatrii w  szpitalu uniwersyteckim 
w  Odense. W  Danii system jest inny. 
Każda specjalizacja podzielona jest na 
2 części. Pierwsza, to jest tzw. „intro”. Po-
tem, po raz kolejny trzeba występować 
o kontynuację specjalizacji. Przejście i za-
twierdzenie tego pierwszego roku „intro” 
nie gwarantuje dostania się na drugą, za-
sadniczą część specjalizacji. Zaleta tego 
systemu jest taka, że po roku można 
zrezygnować z  danej specjalizacji, jeśli 
komuś to nie odpowiada i zacząć „intro” 
innej specjalizacji.

MJ: Skoro jesteśmy przy progra-
mie specjalizacji, to jak wygląda szko-
lenie przyszłych psychiatrów w  psy-
choterapii?

KM: Do specjalizacji trzeba zaliczyć 
60 godzin teorii psychoterapii, 60 godzin 
superwizji i udokumentować 60 godzin 
samodzielnie przeprowadzonej psycho-
terapii. A w tych 60 godzinach musi być 
i psychoterapia indywidualna i grupowa 
i  par. I  naprawdę bardzo pilnują, żeby 
wszystko zrobić.

MJ: No tak. To po takim szkoleniu 
staż na nerwicach nie był Ci potrzebny. 
A staż z neurologii?

KM: Neurologia to właściwie jedyny 
staż na specjalizacji z psychiatrii. Na sta-
żu z neurologii byłem zatrudniony w od-
dziale neurologicznym. Samodzielnie 
dyżurowałem i  konsultowałem i  to już 
w kilka dni po wejściu na oddział. Oczy-
wiście pod telefonem zawsze jest ktoś 
z większym doświadczeniem, ale fizycz-
nie w  oddziale jest się często samemu. 
Myślę, że to największa różnica między 
specjalizacją w Polsce i Danii. Może to się 
zmieniło, ale pamiętam, że staż podyplo-
mowy w Polsce polegał głównie na tym, 
że chodziło się po oddziałach i oglądało, 
co robią lekarze tam pracujący. W Danii 
od razu dostajesz pełną odpowiedzial-
ność.

MJ: Jesteś już specjalistą. Powiedz 
kilka słów o tym jak kończy się specjali-
zację w Danii.

KM: System jest inny, ale nie po-
wiedziałbym, że łatwiejszy. Polega na 
nieustannym ocenianiu „specjalizanta” 
przez bardziej doświadczonych kolegów 
specjalistów.

MJ: To ocenianie jest jakoś sforma-
lizowane?

KM: Tak. Odbywa to się na zasadzie 
cyklicznych rozmów z… powiedzmy, że 
polskim odpowiednikiem byłby tu kie-
rownik specjalizacji. Ale specjalizant do-
staje też sygnały od innych kolegów, je-
żeli coś przebiega nieodpowiednio albo 
coś trzeba skorygować. Trzeba zaliczyć 
pewne kursy, trzeba nabyć pewne kom-
petencje. Ale to wszystko jest potwier-
dzane podpisem, nie ma egzaminów.

MJ: Jakie są w Danii warunki pracy 
i  warunki pobytu pacjentów w  szpita-
lu?

KM: Ciężko mi porównywać, bo 
mój pobyt na oddziale psychiatrycz-
nym w  Polsce był dość krótki. W  Danii 
pacjenci w większości przypadków mają 

własne sale, łazienki i generalnie bardzo 
dobre warunki. Ostatnio miałem nawet 
taką sytuację, że łazienka w  jednym 
z pokojów dla pacjentów przez jakiś czas 
była nieczynna i  pacjent musiał korzy-
stać z łazienki w pokoju innego pacjenta. 
Wkrótce przyszła do mnie rodzina tego 
pacjenta i domagała się lepszych warun-
ków pobytu dla niego.

MJ: Słyszałem, że duński ma kilka 
dialektów, na ile to utrudniało pracę 
z pacjentami?

KM: Standardowy język duński jest 
używany przez większość społeczeń-
stwa, ponadto jest w  Danii kilka regio-
nalnych dialektów, ale różnice nie są tak 
znaczne, żeby nie można było zrozumieć 
osoby, z którą się rozmawia. 

MJ: Mnie osobiście zawsze zasta-
nawiało, czy psychiatra posługujący się 
w pracy językiem obcym jest w stanie 
wychwycić pewne niuanse językowe, 
na podstawie których stwierdza się np. 
formalne zaburzenia myślenia.

KM: To jest coś, co zajmuje trochę 
czasu, ale z czasem przychodzi.

MJ: Od kiedy jesteś specjalistą, 
twoja kariera zawodowa poszła do 
przodu. Co teraz robisz?

KM: Teraz mam samodzielne stano-
wisko pracy, jestem kierownikiem pod-
oddziału w rejonowym szpitalu psychia-
trycznym w Kolding.

MJ: Wygląda jakbyś osiadł w Danii 
już na stałe. Myślisz w ogóle o powrocie 
do Polski?

KM: Zastanawiam się nad tym, ale 
jeśli wrócę, to ze względów rodzinnych 
czy osobistych, bo warunki pracy i  roz-
woju zawodowego w  Danii są zadowa-
lające.

MJ: Dziękuję za rozmowę. ■

Z Konradem Melonikiem 20 październi-
ka 2014 roku w centrum kongresowym 
CityCube w Berlinie rozmawiał Michał 
Jarkiewicz.
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Problematyka medyczna jest częstym tematem filmo-

wym. Widzowie pasjonują się przeżyciami bohaterów seriali 

wcielających się w rolę lekarzy, pielęgniarek oraz problemami 

chorych. 
Nieco inaczej jednak wygląda obraz psychiatrów i psy-

chiatrii. Znane filmy, jak „Lot nad kukułczym gniazdem”, „Go-

thika”, „Mrs Johns”, „12 małp” przedstawiają szpitale psychia-

tryczne jako metaforę zniewolenia, bezduszności i agresji 

wobec chorych.

W polskim filmie lekarz może być bohaterem pozytyw-

nym. Widzimy to np. w „Znachorze” (wersja przedwojenna  

i powojenna), „Kardiogramie”, serialu „Układ krążenia” (lata 

siedemdziesiąte), „Na dobre i na złe, „Lekarze” czy w najnow-

szym, świetnym obrazie „Bogowie”. Lekarz jednak w tych fil-

mach nie jest psychiatrą, jest to na ogół chirurg, internista, 

który z ogromnym poświęceniem i bezkompromisowo wal-

czy o dobro pacjenta. 

Jaki zatem jest obraz psychiatry i szpitala psychiatrycz-

nego w wyobraźni i oczekiwaniach polskich twórców filmo-

wych? Zrozumiałe jest, że nie może być to obraz w miarę „nor-

malny”, musi zawierać elementy grozy, pychy, niezrozumienia 

cierpienia chorych psychicznie ludzi. 

Filmów jest zresztą niewiele, zaś tylko praktycznie 

w  trzech z  nich przedstawione są dylematy psychiatrii i  le-

karzy („Pokój z widokiem na morze”, „Szpital przemienienia”, 

„Kuracja”).

Szpital psychiatryczny jako więzienie

Szpital stereotypowo jest miejscem zniewolenia, bez-

karności i  agresji. Prawie każdy szpital jest ciemny, ponury, 

brudny, ze snującymi się w brudnych piżamach pacjentami. 

Sale są wieloosobowe, z obowiązkowymi kratami w oknach. 

Straszny jest też personel. W „Kuracji” działa sanitariusz Mie-

tek bijący na każdym kroku bezbronnych pacjentów. Używa 

wobec nich wulgaryzmów. Podobnie ponurą postacią jest sa-

nitariusz w „Ogrodzie Luizy”- jest sadystą lubującym się w bi-

ciu pacjentów. Nawet w poważnym „Szpitalu przemienienia” 

sanitariusz pełen agresji mówi o pacjencie: „Co to za człowiek, 

to wariat”. 

Psychiatra – zimny, mało empatyczny, 

nierozumiejący pacjentów

Najczęściej taki obraz psychiatry pokazany jest w  kilku 

polskich filmach. Najmocniej widać to w  obrazie „Kuracja” 

w  reżyserii Wojciecha Smarzowskiego (wg. powieści Jacka 

Głębskiego). Film i powieść uzyskały nagrody.

Film opowiada o  młodym, zaczynającym specjalizację 

lekarzu Andrzeju Majerze, który postanawia zamknąć się in-

cognito w szpitalu psychiatrycznym celem „poznania, co i jak 

czują pacjenci”, chce ich zrozumieć. W tym celu udaje pacjen-

ta, zaś o tej mistyfikacji wie tylko jego szef (profesor) oraz inny 

profesor będący szefem kliniki, w której lekarz ma przebywać. 

Cały eksperyment ma trwać tylko trzy miesiące, po czym bo-

hater ma zostać wypisany jako zdrowy. Oczywiście scenariusz 

przypomina słynny eksperyment Rosenhana z 1972r. 

Pierwsza rozmowa z własnym szefem jest niezwykle in-

teresująca dla całości filmu. „Co chce pan osiągnąć?” – pyta 

profesor. „Chcę ich zrozumieć” – odpowiada lekarz. „30 lat ich 

leczę i nie jestem w stanie ich zrozumieć” – odpowiada szef. 

Lekarze w  szpitalu poświęcają pacjentom około 30 sekund 

i to tylko w trakcie obchodu, brak jakichkolwiek innych form 

terapii oprócz neuroleptyków klasycznych (obchód z ordyna-

torem: „co pacjent dostaje?, – chloropromazynę, – zmienić 

wrażeniaObraz psychiatrii 
w filmie polskim 
Sławomir Jakima
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na haloperidol” – zarządza ordynator nawet nie patrząc 

na chorego). Lekarze nie reagują na agresję personelu, zajęci 

są swoimi sprawami (młody przystojny lekarz wiecznie roz-

mawiający przez komórkę). Profesor, u którego leży nasz bo-

hater zaprasza go na krótkie rozmowy, nalewając duże porcje 

whisky (Andrzej Majer jest na neuroleptykach), szafa pana 

profesora jest pełna drogich trunków. Nasz główny bohater 

nie dostrzega, że jeżeli się wchodzi do szpitala psychiatrycz-

nego i symuluje objawy psychotyczne, to nie ma praktycznie 

możliwości wyjścia z  tego miejsca. Zakończenie filmu ma 

pewne paralele z zakończeniem „Lotu nad kukułczym gniaz-

dem”. Nasz główny bohater kończy opowieść po serii elek-

trowstrząsów. Telewizyjny film „Kuracja” jest jednak bardzo 

dobrym obrazem metaforycznym ze świetną grą aktorów.

Podobnie jest w „Szpitalu przemienienia”, poważnym ob-

razie wg prozy Stanisława Lema. Przedstawione są tu różne 

postawy lekarzy, zarówno wobec pacjentów, jak i  sytuacji 

ekstremalnych, niespotykanych w żadnej psychiatrii na świe-

cie (eksterminacja chorych psychicznie przez okupantów 

niemieckich). Do szpitala na jesieni 1939 roku przyjeżdża 

do pracy młody lekarz po studiach, trwa początek okupacji 

niemieckiej. Lekarz spotyka się z  różnymi postawami star-

szych kolegów. Lekarze są wykształceni, większość zna język 

niemiecki, grają na instrumentach. Młody lekarz uzyskuje od 

starszego lekarza radę „przypominam podstawową zasadę 

psychiatrii: nie ufać chorym”. Podobnie przedstawiono brak 

empatii psychiatrów w nowych obrazach „Hel”, „Ogród Luizy”, 

„Enen”. 

Psychiatra bezradny
Psychiatrzy są mało skuteczni, nie potrafią dobrze dia-

gnozować, są skupieni tylko na farmakoterapii. Taki obraz 

widać już w filmach z lat siedemdziesiątych. 

Główny bohater filmu „Ćma”, dziennikarz nocnych audy-

cji, gdzie słuchacze mogą dzwonić z własnymi problemami, 

tak angażuje się emocjonalnie w  pracę, że praktycznie „wy-

siada psychicznie”. Pokazana jest jego wizyta u psychiatry (le-

karz jest w golfie, na biurku stoi akwarium z rybkami). Lekarz 

stawia diagnozę „mógłbym przepisać proszki, tak jak wodę 

destylowaną”, zaś jedyną radą jest propozycja wyjazdu na od-

poczynek oraz propozycja uznania przez bohatera, że „jego 

praca jest teatrem”. Pan doktor zaproszony przez bohatera do 

studia wygłasza „mieszaninę Kępińskiego i Freuda”. Słuchacze 

przerywają rozmowy, co ciekawe lekarz spostrzega swój błąd. 

W  „Sali samobójców” do zamkniętego w  pokoju, nie 

wpuszczającego rodziców syna, rodzina wzywa prywatnych 

psychiatrów. Pierwszy mężczyzna proponuje napisanie listu 

oraz cierpliwość, jednocześnie zaznacza, że nie wypisze żad-

nego lekarstwa bez zbadania pacjenta. W  wulgarny sposób 

zostaje wyproszony z  domu przez matkę chłopca. Drugim 

psychiatrą jest lekarka (typowa matka Polka, w trakcie rozmo-

wy z rodzicami odbiera telefon od dziecka). Lekarka po krót-

kiej rozmowie z rodzicami chce wypisać receptę, a na pytanie 

rodziców „Czy Pani zechce porozmawiać z synem?” puka do 

zamkniętych drzwi, zaczynając pseudowywiad od słów „Ro-

dzice zapłacili dużo kasy, masz 3 minuty na odpowiedź”. Pani 

doktor stwierdza po kilku minutach rozmowy (przez drzwi), 

że syn nie jest typem samobójcy. „Skąd Pani to wie?” – pyta 

ojciec, „Bo mam doświadczenie”. Lekarka diagnozuje głębo-

ką depresję, ale „nic nie może zrobić, bo jest tylko lekarzem 

i nie zmieni polskiego prawa, syn jest bowiem pełnoletni”. Na 

pytanie matki, „co byś zrobiła na moim miejscu?”, odpowiada 

„Nie wiem”. Matka rewanżuje się słowami „Wyp……. z mojego 

domu” i  tak kończy się wątek psychiatryczny tego skądinąd 

ciekawego filmu. 

wrażenia
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Bezradnym jest też młody lekarz w filmie „Enen”. Bierze 

pacjenta do swojego domu, opiekuje się nim wbrew opiniom 

kolegów i  żony. Efekt jest w  sumie żałosny. Abstrahując od 

braku profesjonalizmu i  bezprawnego działania (kto z  nas 

ma prawo zabierać pacjenta z oddziału do swojego domu?). 

W ciekawym filmie „Pod mocnym aniołem”, oprócz przedsta-

wienia stadium alkoholizmu z mechanizmami iluzji i zaprze-

czeń, widzimy sympatycznego i zmęczonego pracą w odwy-

ku lekarza psychiatrę, który nie ma już złudzeń co do efektów 

leczenia alkoholików (doktor Gronada).

Twórcy filmów nie przejmują się podstawami zachowań 

terapeutycznych, film musi stwarzać napięcie. W „Ogrodzie 

Luizy” kobieta psycholog pozwala sobie na pełne przekro-

czenie granic przez lekko socjopatycznego gangstera, który 

w  szpitalu jest na obserwacji sądowo-psychiatrycznej. Jej 

własną pieczątką stempluje ręce i  czoło terapeutki. Później 

gangster Fabian okazuje się najbardziej czułą i broniącą pa-

cjentów przed agresją personelu postacią. 

Dylematy leczenia
Psychiatrzy jednak różnią się w  podejściu do pacjen-

tów, stad też wynikają różnice w  leczeniu. W  ciekawym fil-

mie „Pokój z  widokiem na morze” (reżyseria Janusz Zaorski, 

1977r.) bohaterami są dwaj lekarze, którzy muszą podjąć 

się próby zniechęcenia desperata stojącego na najwyższym 

piętrze wieżowca w  Gdańsku przed samobójczym skokiem. 

Przez cały film nie widzimy twarzy potencjalnego samobój-

cy. Starszy lekarz, który jest profesorem psychiatrii, stara się 

nie nakłaniać za wszelką cenę desperata. Opowiada o swoich 

przeżyciach i doświadczeniach, chce dać mu szansę dokona-

nia wyboru. Młodszy lekarz, będący notabene uczniem profe-

sora, chce działać szybko, wierzy tylko w farmakoterapię. Nie 

ogranicza się wyłącznie do rozmowy, ściśle współpracuje ze 

zmęczonym tą sytuacją prokuratorem. Zakończenie filmu jest 

nietypowe (i  nie będę go ujawniał tym czytelnikom, którzy 

filmu nie znają). Film zdobył nagrodę na Międzynarodowym 

Festiwalu Filmowym w Locarno. 

Psychiatra jako człowiek niepoukładany

We wspomnianych już filmach „Enen” i  „Kuracja” mło-

dzi psychiatrzy tracą rodziny. W filmie „Hel” mamy opowieść 

o  bardzo dobrym psychiatrze, który niestety ma również 

20-letni staż bycia narkomanem i nie ma kontaktu z synem. 

Po kilku latach abstynencji wraca do heroinowego nałogu. 

W  filmie, w  iście hollywoodzkim stylu, po kuracji w  górach 

„prostuje się”, odzyskuje kontakt z  synem, wraca do pracy, 

gdzie tak jak przedtem jest ciepłym i wyrozumiałym psychia-

trą. 
W  kultowym serialu „07 zgłoś się” główny bohater, po-

rucznik Borewicz poznaje córkę profesora psychiatrii, która 

także jest psychiatrą… Borewicz spędza z nią upojne chwile, 

zaś po miłosnym akcie słyszy „Ja mogę pójść do łóżka z face-

tem, kiedy mam ochotę, ale dzwonić nie będę. Byłam mężat-

ką i to o 2 lata opóźniło mój doktorat”. Autorzy nie omieszkali 

pokazać, z jakim ogromnym chłodem Pani doktor odnosi się 

do pacjentów. Są jeszcze inne filmy z psychiatrami w rolach 

epizodycznych, np. „Wściekły”, „Komornik”, „Lęk wysokości”. 

Ja chciałbym jednak zobaczyć film, w którym psychiatra 

jest normalnym lekarzem, z  normalnym życiem rodzinnym, 

pracującym w zwykłym szpitalu, z pacjentami, którzy po te-

rapii po prostu wychodzą do domu. Ale czy taki obraz byłby 

interesujący dla twórców i widzów? ■

wrażenia
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nowe publikacje
Stygmatyzacja 
lekarzy
Magdalena Tyszkowska

Specjalista psychiatra, dr n med
W przeszłości – adiunkt w III Klinice Psychiatrii Instytutu Psychiatrii i Neurologii, 
obecnie – psychiatrię „praktykuje” w Prywatnym  Gabinecie Specjalistycznym 
oraz w dziale medycznym Takeda Polska.

Stygmatyzacja choroby psy-
chicznej dotyka chorych psychicznie 
i  ich bliskich, ale również psychiatrię, 
jako dziedzinę akademicką, specjalność 
kliniczną i  składową systemu opieki 
zdrowotnej. Badanie, które 5 września 
ukazało się online w European Archives 
of Psychiatry and Clinical Neuroscience, 
miało na celu porównanie stygmatyzacji 
odczuwanej przez psychiatrów i  lekarzy 
ogólnych. Zwrócono się do lekarzy psy-
chiatrów i lekarzy ogólnych w 12 krajach 
(Białoruś, Brazylia, Chile, Dania, Egipt, 
Niemcy, Japonia, Kenia, Nowa Zelandia, 
Nigeria, Polska i  USA). Kwestionariusze 
były wypełniane anonimowo z  podzia-
łem na specjalizację, w wersji online lub 
papierowej. Odpowiedzi udzieliło N= 1 
893 psychiatrów i N= 1 238 lekarzy ogól-
nych. Aspekty stygmatyzacji oceniane 
w  kwestionariuszu obejmowały odczu-
waną stygmatyzację, samo-stygmatyza-
cję (self-stigma), postawę wobec innych 
specjalności i  doświadczenie stygmaty-
zacji.

Analiza statystyczna wyników wy-
kazała znacząco większe postrzeganie 
stygmatyzacji u  psychiatrów w  porów-
naniu do lekarzy ogólnych. Efekt ten 
występował we wszystkich krajach, 
w  których prowadzono badanie. Styg-

matyzacja była bardziej odczuwana 
przez młodszych lekarzy– ta prawi-
dłowość była obecna w  obu grupach, 
psychiatrów i  lekarzy ogólnych. W  skali 
mierzącej stopień odczuwania stygma-
tyzacji 17% psychiatrów uzyskało punk-
tację ≥ 3.5, podczas gdy takie nasilenie 
dotyczyło tylko 1% lekarzy ogólnych. 
W  grupie psychiatrów poczucie bycia 
stygmatyzowanym korelowało najczę-
ściej z  doświadczeniem stygmatyzacji 
i samostygmatyzacją, podczas gdy u le-
karzy ogólnych jedynie z  samostygma-
tyzacją. Odczuwanie stygmatyzacji przez 
psychiatrów było największe w  Niem-
czech, a poniżej średniej w Egipcie, Japo-
nii, Nigerii, Polsce i na Białorusi.

Badanie ankietowe zostało prze-
prowadzone w  ramach projektu WPA 
(World Psychiatric Association) doty-
czącego przeciwdziałania stygmatyzacji 
psychiatrii i psychiatrów. WPA rekomen-
duje podejmowanie działań dla popra-
wy wizerunku psychiatrii i  psychiatrów,  
w szczególności poprawę w  szkole-
niu młodych absolwentów z  uwzględ-
nieniem zwiększenia świadomości 
własnych stygmatyzujących postaw 
i rozwijaniem większej zawodowej aser-
tywności. W  dyskusji do omawianego 
artykułu zasygnalizowano wiele spo-
strzeżeń odnośnie wielokierunkowego 
wpływu stygmatyzacji chorób psychicz-
nych, nie tylko na chorych i ich bliskich, 
ale również na system psychiatrycznej 
opieki zdrowotnej.

Stygmatyzacja choroby psychicznej 
w  swojej pierwotnej formie wydaje się 
być bardzo silnie osadzona w  świado-
mości społecznej. Wyniki badań opinii 

publicznej, nie tylko w  Polsce, pokazu-
ją, że zmiany w  kierunku lepszego zro-
zumienia i  większej tolerancji chorych 
psychicznie postępują bardzo powoli. 
Lekarze i  inni „profesjonaliści opieki 
medycznej” funkcjonują w  określonym 
społeczeństwie, także jako jego zwykli 
członkowie. Nie należy raczej oczekiwać, 
że będą bardzo się różnić od swojej spo-
łeczności w opiniach czy zachowaniach. 
Przezwyciężenie pojawiającej się w oto-
czeniu dyskryminacji psychiatrii wyma-
ga dużej asertywności, świadomości 
własnej wartości i świadomości istnienia 
problemu. Samostygmatyzacja może 
świadczyć o  słabym przekonaniu leka-
rzy podejmujących pracę o  słuszności 
wyboru specjalności albo o „wypaleniu”, 
ugięciu się pod ciężarem presji i  prze-
ciwności. Problem wydaje się globalny, 
ponieważ wyniki badania są podobne 
w  krajach bardzo zróżnicowanych spo-
łecznie i ekonomicznie.

Co może przynieść zmianę na lepsze 
w Polsce? Wspólne działania na rzecz po-
prawy wizerunku psychiatrii, szkolenie 
i  wspieranie młodych, „specjalizujących 
się”, ale tak naprawdę wszystkich, na 
każdym etapie zawodowej drogi. Kom-
petentna solidarność oparta na wzajem-
nym szacunku do siebie i chorych.

Piśmiennictwo: 
Gaebel W, Zäske H, Zielasek J, Cleveland HR, Samjeske 
K, Stuart H, Arboleda-Florez J,Akiyama T, Baumann 
AE, Gureje O, Jorge MR, Kastrup M, Suzuki Y, Tasman A, 
Fidalgo TM, Jarema M, Johnson SB, Kola L, Krupchanka 
D, Larach V, Matthews L, Mellsop G, Ndetei DM,Okasha 
TA, Padalko E, Spurgeoun JA, Tyszkowska M, Sartorius 
N. Stigmatization of psychiatrists and general prac-
titioners: results of an international survey. Eur Arch 
Psychiatry Clin Neurosci. 2014 Sep 5.



Oddział psychiatryczny w Miejskim Szpitalu Żydow-
skim na Czystem w Warszawie został otwarty 30 stycznia 1898 
r. Wkrótce okazało się, że 100-łóżkowy oddział nie jest w stanie 
zaspokoić potrzeb gminy żydowskiej. W szczególności odnosiło 
się to do grupy osób będących w trudnej sytuacji finansowej.  
W 1906 r. z  inicjatywy Adama Wizela, ordynatora oddziału 
w  Szpitalu na Czystem, utworzono Towarzystwo Opieki nad 
Nerwowo i  Umysłowo Chorymi Biednymi Żydami. Prezesem 
wybrano znanego neurologa Samuela Goldflama. 

W 1907 r. Towarzystwo zakupiło w Otwocku 30-morgowy 
plac i w 1908 r. zbudowało z fundacji Zofii Edelmanowej pierw-
szy pawilon na 40 łóżek dla mężczyzn, a w 1910 – drugi, również 
40-łóżkowy, dla kobiet.

Pierwszym dyrektorem Zofiówki był Aleksander Tumpow-
ski (1870-1910). W  latach 1910-1927 w  Zofiówce pracowali  
m in. Michał Ginzburg, Feliks Arnstein oraz Gotlib Kremer, który 
w 1935 r. wyjechał do Palestyny. W tym okresie Towarzystwa nie 
stać było na zatrudnienie stałego lekarza, a wymienieni powyżej 
jedynie konsultowali chorych jako lekarze dochodzący.

I wojna światowa przerwała rozwój zakładu. Z braku fundu-
szy dopiero w maju 1926 r. oddano do użytku trzeci budynek na 
60 łóżek. Gdy w 1927 r. dyrektorem Zofiówki został psychiatra 
Rafał Becker (1891-1939?), zakład powoli zaczął przekształcać się 
w nowoczesną placówkę psychiatryczną. W 1932 r. przebywało 
w nim 240–250 chorych. Zajmował się nimi 40-osobowy perso-
nel, w tym R. Becker i jeden lekarz wolontariusz. W tymże roku 
dyrektorem, liczącej już cztery pawilony Zofiówki, został Jakub 
Frostig (1896-1959), który kierował szpitalem do 1938 r. Zakład 
powiększał się i rozwijał. W 1936 r. utworzono oddział leczenia 
insuliną oraz wprowadzono opiekę rodzinną (przy- i pozazakła-
dową), która polegała m.in. na udzielaniu porad w przychodni 
opieki otwartej przy ul. Granicznej 13. W  1938 r. w  Zofiówce 
przebywało 370–380 chorych. Byli wśród nich również chorzy 
pochodzenia polskiego, za których leczenie płacił magistrat 
Warszawy. Około 70 osób było leczonych w  opiece otwartej. 
Zajmowało się nimi dziewięciu lekarzy etatowych i  dwaj wo-
lontariusze. Po wyjeździe J. Frostiga do Stanów Zjednoczonych 
stanowisko dyrektora objął Stefan Miller (1903-1942).

Zofiówka
Tadeusz Nasierowski
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Zdjęcia Witold Szuk
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Wybuch II wojny światowej całkowicie zmienił sytuację 
szpitala. Część personelu Zofiówki uciekła przed Niemcami do 
Kulparkowa (lekarze Izaak Bücker vel Jan Wolański, Marian i He-
lena Kisterowie, Wiktor Margulies vel Stanisław Sierpiński, Mendel 
Strumwasser vel Marian Strumień) i Choroszczy (Izaak Frydman), 
znajdujących się pod okupacją sowiecką. Na ich miejsce zatrud-
niono lekarzy pochodzenia żydowskiego, którzy uciekli lub zostali 
wysiedleni z Kraju Warty, głównie z Łodzi (Maks Maślanka, Jadwi-
ga Goldman, Zbigniew Rom, Miriam Szmuszkiewicz-Włosko). 
W Zofiówce pozostali S. Miller i jego żona Irena Miller-Themerson, 
siostra znanego pisarza Stefana Themersona oraz Kenda Adler. 

Szpital, podobnie jak przed wojną, był nadal zakładem spo-
łecznym i pozostawał własnością Żydowskiej Samopomocy Spo-
łecznej. Wynikały z  tego określone konsekwencje. Żydzi musieli 
sami zdobywać środki na prowadzenie szpitala, co w warunkach 
okupacji niemieckiej było niezmiernie trudne. Adolf Mazur (1900–
1986), który pracował w Zofiówce od 9 maja 1933 r. w charakte-
rze naczelnego mechanika i kierowcy pojazdów mechanicznych, 

w  swoich wspomnieniach napisał: „27 września [1939 r.], kiedy 
Warszawa skapitulowała, postanowiłem wracać do Otwocka [...] 
w [...] szpitalu zastałem coś strasznego – w moim mieszkaniu szpi-
tal dla chorych pracowników, brak było wody i żywność się wy-
czerpała. A kiedy dyrektor się dowiedział o moim powrocie, błagał 
mnie, abym go nie opuszczał, pracowników [...] nie było, tylko parę 
kobiet, a  lekarzy tylko 3, pozostali opuścili szpital. Śmiertelność 
była straszna z braku lekarstw i żywności, i braku pieniędzy”.

15 stycznia 1941 r. Niemcy utworzyli w Otwocku getto, a od 
28 maja 1941 r. zakazali je opuszczać z powodu rzekomej epidemii 
tyfusu. Uniemożliwiało to wypisywanie pacjentów. Sytuacja sta-
wała się coraz tragiczniejsza. Wielu pacjentów umierało z głodu. 
W dniu 19 sierpnia 1942 r. Niemcy wraz z Ukraińcami z Ochotni-
czego Oddziału SS rozpoczęli akcję likwidacyjną otwockiego get-
ta. W przeddzień akcji policjant Pietraś powiadomił dyrekcję Zo-
fiówki o hitlerowskich planach, dzięki czemu parę osób uratowało 
się. Kilku chorych, nie mając nadziei na ratunek, popełniło w nocy 
samobójstwo. Podobnie uczyniło także troje lekarzy (Włodzimierz 
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Kauffman, Kenda Lewin-Adler, Maks Maślanka). S. Miller powia-
domił chorych o grożącym im niebezpieczeństwie, oznajmiając: 
„otwieram wszystkie drzwi, możecie wychodzić”. 19 sierpnia 1942 
r. naziści rozstrzelali na terenie Zofiówki 108 pacjentów. S. Miller 
wraz z żoną uciekli do Mińska Mazowieckiego, gdzie 21 sierpnia 
1942 r., w dniu likwidacji tamtejszego getta, prawdopodobnie po-
pełnili samobójstwo. Ci z chorych, których nie zabito 19 sierpnia 
1942 r., a także ci pracownicy Zofiówki, którym nie udało się uciec 
i ukryć, zostali wraz z innymi mieszkańcami otwockiego getta wy-
wiezieni do obozu koncentracyjnego w Treblince i zgładzeni. Do 
końca 1942 r. w Zofiówce rezydowało dwóch esesmanów i 20 po-
licjantów żydowskich. Przeprowadzono wówczas remont budyn-
ków szpitala, które przeznaczone zostały dla niemieckich sierot 
wojennych, a następnie na ośrodek Lebensborn. 

Po wojnie w Zofiówce utworzono Centralną Szkołę Związku 
Młodzieży Polskiej, która funkcjonowała tam prawie do końca 
1949 r. W latach 1949-1957 w Otwocku istniał Państwowy Zespół 
Sanatoriów Przeciwgruźliczych podlegający bezpośrednio Mi-
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nisterstwu Zdrowia. W  jego skład wchodziła Zofiówka, w  której 
utworzono sanatorium dla młodzieży męskiej. Pensjonariusze 
mieli możność kształcenia się w funkcjonującym przy sanatorium 
liceum ogólnokształcącym. W 1957 r. Państwowy Zespół Sanato-
riów Przeciwgruźliczych został rozwiązany, a wchodzące w  jego 
skład sanatoria stały się samodzielne i przeszły pod zarząd War-
szawskiej Wojewódzkiej Rady Narodowej. Od 1956 r. Zofiówka no-
siła imię Stefana Okrzei. Do 1968 r. przyjmowano do niej wyłącznie 
młodzież, a od 1968 r. – dorosłych. W 1985 r. szpital powrócił do 
pierwotnej nazwy Zofiówka i znów zaczęto w nim leczyć schorze-
nia neuropsychiatryczne. Pacjentami były głównie dzieci. Funk-
cjonował oddział dla dzieci z  zaburzeniami neuropsychiatrycz-
nymi, dla młodzieży uzależnionej od środków psychoaktywnych 
i  dla dorosłych chorych psychicznie (przyjmowano m.in. osoby 
chorujące także na gruźlicę). Szpital został zlikwidowany w 1998 
roku. Opuszczone budynki, będące pod zarządem Starostwa Po-
wiatowego w Otwocku, zaczęły ulegać stopniowej dewastacji. ■
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Dyrektor
Frostig
Grażyna Herczyńska

W 1932 r. dyrektorem „Zofiówki” został Jakób Fro-
stig. Frostig studiował psychiatrię między innymi w Wiedniu u 
Juliusa Wagnera Jauregga, przyjaźnił się z Alfredem Adlerem. 
Przebywał w znanych zagranicznych ośrodkach naukowych, 
nawiązał kontakt z Emilem Kraepelinem i Oswaldem Bum-
ke w Monachium, z Karlem Bonhoefferem, Cecile i Oskarem 
Vogtami w Berlinie, z Mieczysławem Minkowskim i Eugenem 
Bleulerem w Zurichu, z Ernstem Kretschmerem w Marburgu  
i Eugeniuszem Minkowskim w Paryżu. 

W 1933 r. ujrzała światło dzienne Psychjatrja, obszerny 
podręcznik w  dwóch tomach, wydany przez Zakład Narodo-
wy im. Ossolińskich we Lwowie. Podręcznik Frostiga wypełnił 
istotną lukę w  polskim piśmiennictwie i  był skierowany nie 
tylko do lekarzy, ale też do szerokiej grupy osób zawodowo 
zainteresowanych psychopatologią i psychiatrią.

W  1932 roku Frostig objął kierownictwo „Zofiówki” 
i  w  kolejnych latach przekształcił szpital w  nowoczesną pla-
cówkę psychiatryczną. Jego młoda żona, Marianna Bellack,  
będąca z  zawodu psychiatrycznym pracownikiem socjalnym 
i mająca wielkie doświadczenie w uczeniu dzieci z uszkodze-
niem mózgu, została dyrektorem do spraw rehabilitacji. Dzięki 
jej wielkiemu zaangażowaniu, po roku, większość pacjentów, 
nawet osoby ze zdiagnozowaną katatonią, była zdolna do pra-
cy w szpitalu. W 1936 r. została utworzona przychodnia opie-
ki otwartej, w której udzielano porad zarówno pacjentom, jak 
i ich rodzinom. Taką opieką rodzinną zajmowało się wówczas 
zaledwie 8 instytucji psychiatrycznych w Polsce (spośród 62). 
Frostig zwiększył liczbę personelu do 150 osób, w tym 10 le-
karzy. Kiedy wyjechał do USA w roku 1938, w zakładzie prze-
bywało 380 chorych, 70 było leczonych w opiece otwartej . 

Frostig był jednym z  pionierów leczenia insulinowego 
schizofrenii. W  szpitalu przygotowano nowoczesne, wyposa-
żone w  najnowszy sprzęt, duże sale na 10 łóżek, w  których 
przeprowadzano wyłącznie śpiączki insulinowe. Symptoma-
tologia wstrząsów insulinowych nie była wówczas jeszcze 
dokładnie znana, dlatego w  swoich badaniach zespół Frosti-
ga postawił sobie za cel opracować te objawy wstrząsu, które 
mają szczególne znaczenie dla leczenia oraz wskażą na niebez-
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pieczeństwa z nim związane. Przeciwwskazaniem do stosowa-
nia leczenia wstrząsami insulinowymi, według zespołu Frosti-
ga, były choroby serca, płuc, nerek, wątroby, krwi, przewodu 
pokarmowego oraz miażdżyca naczyń. Do niebezpieczeństw 
zaliczono przebieg samego wstrząsu i zbytnie jego przedłuża-
nie, powikłania związane z nierozpoznaną inną chorobą, moż-
liwość następczych późnych uszkodzeń ustroju. 

Skuteczność leczenia schizofrenii insuliną podważyła 
klinika psychoneurologiczna w Wilnie. Frostig bronił metody, 
wskazując, że negatywne wyniki otrzymane w Wilnie mogły 
być związane z niedostateczną liczbą wstrząsów i godzin nie-
docukrzenia. W  ferworze dyskusji oba zespoły oskarżały się 
o fałszowanie wyników i nieumiejętność liczenia . 

W celu ujednolicenia metody, z inicjatywy Frostiga została 
nawiązana współpraca między „Zofiówką”, a zakładem w Mün-
singen pod Bernem i kliniką wiedeńską. Zakłady te przyjęły ten 
sam plan leczenia, te same kryteria poprawy, co umożliwiało 
porównanie wyników i wyciąganie wniosków statystycznych. 
W ciągu dwóch lat w „Zofiówce” przeprowadzono leczenie tą 
metodą w  172 przypadkach schizofrenii. W  grupie pacjen-
tów, u których choroba trwała najwyżej od 6 miesięcy otrzy-
mano 80% zupełnej poprawy, czyli cofnięcia się objawów, po-
wrotu do normalnej afektywności, krytycyzmu i zdolności do 
pracy, w grupie osób, u których choroba trwała powyżej 18 
miesięcy - ok.11%, w grupie osób z psychozami okresowymi 
76,4%. 

W maju 1938 r. Frostig został zaproszony, by zaprezento-
wać metodę i technikę leczenia schizofrenii insuliną i wyjechał 
do Stanów Zjednoczonych. Rok później dołączyła do niego 
żona wraz z córką i matką. Frostig kontynuował swoje badania 
nad leczeniem wstrząsami insulinowymi i uściślał zasady jego 
stosowania. Napisał na ten temat monografię, która mimo uzy-
skania pozytywnych recenzji, nigdy nie ujrzała światła dzien-
nego. Wzrost kosztów druku i zmniejszenie zainteresowania tą 
formą leczenia, stanęły na przeszkodzie jej publikacji. Frostig 
zmarł w 1959 roku w Los Angeles. ■

Przypisy:
1. Marianna Frostig (Bellack) studiowała w Wiedniu w drugiej połowie 

lat 20. Była pionierem na polu terapii edukacyjnej i  autorką testu rozwoju 
percepcji wzrokowej, przeznaczonego do badania dzieci w  wieku przedsz-
kolnym i w pierwszych klasach szkoły podstawowej. Sawchuk M. Who was 
Marianne. Mount St. Mary’s College Magazine, Los Angeles, 1985, 9. http://
frostig.com/html/body_a_tribute.html

2. Nasierowski T. Zofiówka-Otwock. Szpital dla umysłowo i nerwowo 
chorych. [w:] Z. Jaroszewski (red.) Zagłada chorych psychicznie w Polsce 
1939-1945. PWN, Warszawa 1993, s.150-152.

3. Dyskusja w: Warszawskie Czasopismo Lekarskie, 1937, nr 3, s.47-
50, nr 7, s.129-130, nr 8, s.148-149.

[Opracowanie Redakcji Psychiatry na podstawie artykułu monograficz-
nego Grażyny Herczyńskiej - Jakób Frostig (1896-1959), który ukazał się 
w Postępach Psychiatrii i Neurologii 2007, 16(4): 275-280.]

http://ppn.ipin.edu.pl/archi-
wum/2007/4/t16n4_1.pdf
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receptoryW labiryncie ekwiwalencji Krótki, subiektywny przewodnik 
tomasz szafrański

Rozbieżności pomiędzy po-
dawanymi w  różnych podręcznikach, 
rekomendacjach i  artykułach ekwiwa-
lentnymi dawkami leków przeciwpsy-
chotycznych zaskakiwały mnie od daw-
na. Co gorsza, jedne źródła podawały 
ekwiwalenty chlorpromazyny, inne zaś 
haloperidolu. 

Często nie obejmowały wszystkich 
leków dostępnych w  Polsce, ale za to 
uwzględniały takie, których u  nas nie 
było. 

Pocieszający był w  tym wszystkim 
fakt, że nie byłem odosobniony w  po-
czuciu frustracji. Przynajmniej chwilami. 
Przekonywały mnie o  tym pytania rezy-
dentów przed wiosenną i letnią sesją eg-
zaminacyjną („to jak to w  końcu jest?”), 
a także koleżanek i kolegów, którym pro-
motor lub recenzent zalecili “przeliczenie 
stosowanych w badaniach dawek leków 
na ekwiwalenty”. W zależności od humo-
ru wskazywałem im tylko jedno źródło 
albo dwa, które wyraźnie się od siebie 
różniły. Nigdy nie interesowało mnie, jak 
rozstrzygali w  takich wypadkach dyle-
mat, czy dawka X mg leku Y to 200 czy 
350 mg ekwiwalentów chlorpromazyny. 
Pewnie robili to trochę arbitralnie i zda-
je się, że nie różnili się tutaj zbytnio od 
autorów niektórych międzynarodowych 
rekomendacji i  konsensusów dotyczą-
cych leczenia schizofrenii.

Na czuja?
Zorientowałem się jednak, że są też 

koleżanki i koledzy, których sprawy ekwi-
walentności nie zajmują, i  którzy dzia-
łają po prostu “na czuja”. No i na pewno 
sporo w tym racji, bo to klinika przecież 
decyduje, czy dawka leku dla pacjenta 
jest za duża, czy za mała. Miareczkujemy 
lek oceniając tolerancję i  efektywność 
leczenia, a nie za pomocą przeliczników 
i  tabelek. Nie zapominajmy, że przecież 
ta sama dawka u  jednej osoby może 
przekładać się na zupełnie inne stężenie 
leku w osoczu i różne zajęcie receptorów 
niż u  drugiej. To, jak lek zadziała, może 
zależeć wszak od masy ciała, płci, ilości 

wypalanych papierosów i  wypijanych 
kubków kawy, aktywności izoenzymów 
wątrobowych cytochromu CYP i  wielu 
innych czynników. 

„Co racja, to racja, ale także bywa, 
że znajomość dawek ekwiwalentnych 
też ci się w życiu przyda”, jak śpiewał pod 
prysznicem pewien psychofarmakolog.

Potrzeba wspólnego 
mianownika
Takich sytuacji jest kilka:

■ przede wszystkim to sytuacja za-
miany jednego leku na drugi,

■ prowadzenie leczenia skojarzone-
go dwoma lekami przeciwpsychotyczny-
mi, 

■ no i  wspomniane już sytuacje, 
mniej związane z kliniką, w których chce-
my dokonać porównania pacjentów le-
czonych różnymi lekami i potrzebujemy 
“wspólnego mianownika”

■ wspólny mianownik jest także 
potrzebny dla kalkulacji i porównywania 
kosztów leczenia.

Szczególną formą zmiany leczenia 
jest zmiana na lek w formie depot.

Per aspera ad depot
Leki o  przedłużonym działaniu 

(LoPD) stanowią istotną opcję w  le-
czeniu farmakologicznym schizofrenii. 
W przypadku wprowadzania LoPD nale-
ży wcześniej określić czy pacjent nie ma 
przeciwwskazań do leczenia. Generalnie 
rekomenduje się rozpoczynanie leczenia 
od niskich dawek, a w leczeniu stosowa-
nie najmniejszych skutecznych dawek. 
Jest to optymalne rozwiązanie z punktu 
widzenia bezpieczeństwa. Badania doty-
czące stopnia zajęcia receptorów dopa-
minowych w  mózgu również wskazują 
na możliwość stosowania mniejszych 
dawek i  dłuższych okresów pomiędzy  
iniekcjami w  przypadku stosowania 
LoPD (por. Uchida H, Suzuki T. Dose and 
Dosing Frequency of Long-Acting Injec-
table Antipsychotics: A  Systematic Re-
view of PET and SPECT Data and Clinical 

Implications. J Clin Psychopharmacol. 
2014; 34:728-35). W  konsekwencji sto-
sowanie wysokich dawek „nasycających” 
na początku leczenia LoPD, jak również 
bardzo wysokich w  leczeniu podtrzy-
mującym należy ograniczyć do wyjątko-
wych sytuacji.

Trzeba pamiętać, że do czasu osią-
gnięcia stanu stacjonarnego LoPD (zwy-
kle w pierwszych 3 miesiącach leczenia), 
może dochodzić do okresowych wahań 
stanu psychicznego (czasem obserwuje 
się takie wahania około terminu kolej-
nej iniekcji LoPD). Wahania tego rodzaju 
mogą być powiązane z farmakokinetyką 
LoPD i nie muszą świadczyć o braku sku-
teczności, ani być wskazaniem do przy-
spieszenia terminu iniekcji czy zwiększa-
nia dawki leku. W takich sytuacjach lepiej 
rozważyć przejściową suplementację le-
kiem doustnym.

W tabeli na stronie 46 czytelnik znaj-
dzie podstawowe dane dotyczące aktu-
alnie refundowanych w  Polsce LoPD, 
w  tym informacje o  konwersji dawek 
doustnych.

Szukając Graala
Nikt z  czytelników nie zdziwi się 

chyba, że kiedy w  ubiegłym roku zoba-
czyłem artykuł dr Maxine Patel i  wsp. 
zatytułowany “How to compare doses 
of different antipsychotics: a  systema-
tic review of methods” natychmiast go 
przeczytałem. Od deski do deski. Z  wy-
piekami na twarzy. Artykuł nie przy-
niósł oczekiwanej iluminacji, ale miał 
duży walor terapeutyczny. Oto autorzy 
po przeanalizowaniu różnych metod 
ustalania ekwiwalentnych dawek le-
ków przeciwpsychotycznych doszli do 
wniosku, że każda z nich ma swoje wady 
i ograniczenia, i co więcej, o żadnej z nich 
nie można powiedzieć, że może zostać 
uznana obecnie za “złoty standard”. 

Zainteresowanych szczegółową 
analizą różnych metod ustalania dawek 
ekwiwalentnych odsyłam do artykułu 
Dr Patel. Znajdziecie tam omówienie 
klasycznej metody ustalania ekwiwalen-
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W labiryncie ekwiwalencji Krótki, subiektywny przewodnik 
tomasz szafrański

tów chlorpromazyny (publikacja prof. 
Davisa z 1974 r.), kolejnej propozycji Da-
visa opartej na tak zwanych „dawkach 
prawie maksymalnych”, metody oparte 
o zarejestrowane dawki leku, konsensus 
ekspertów, zestawienia oparte na % za-
rejestrowanej dawki maksymalnej leku 
czy wreszcie opracowaną przez WHO 
koncepcję tak zwanych daily defined 
doses (DDDs). DDDs to średnie dawki 
podtrzymujące leku stosowane u  doro-
słych w  głównym wskazaniu. Wskaźnik 
ten został zresztą opracowany przede 
wszystkim w celach statystycznych i ma 
służyć do oceny zużycia leków. 

Orwelowska równość
Warto wskazać na trzy problemy 

z  ustalaniem ekwiwalentnych dawek 
leków. Po pierwsze, tak naprawdę jest 
bardzo mało badań, pozwalających na 
wnioskowanie o  ewentualnej ekwiwa-
lentności pomiędzy lekami. 

Po drugie, tabele ekwiwalentów 
opierają się na założeniu linearnej zależ-
ności pomiędzy dawką neuroleptyku, 
a  odpowiedzią kliniczną. Tymczasem 
w przypadku większości leków mamy ra-
czej do czynienia z krzywą sigmoidalną – 
czyli w pewnym przedziale dawki są nie-
efektywne, potem następuje zależny od 
dawki wzrost efektywności, ale potem 
znowu efektywność nie rośnie pomimo 
wzrostu dawkowania. 

To przykład risperidonu, który cho-
ciaż został zarejestrowany do dawek 16 
mg/dz, szybko okazał się nie wykazywać 
większej skuteczności po zwiększeniu 
dawki powyżej 6-8 mg/dz. Prawidłowość 
ta nie dotyczy jednak działań niepożą-
danych, które oczywiście wraz z  dawką 
rosną. Także w  przypadku wielu leków 
„tak zwanych klasycznych” doszło do wy-
raźnego obniżenia granicy uznawanej za 
maksymalną skuteczną dawkę – właśnie 
zgodnie z  sigmoidalnym charakterem 
zależności. 

Inne założenie leżące u  podstaw 
układania tabel ekwiwalentów jest ta-
kie, że wszystkie leki są równe i  że róż-

nice to tylko kwestia dawki. Wiemy, że 
takie założenie nie jest w  pełni trafne. 
Wszystkie leki są równe, ale niektóre są 
„równiejsze” od innych (na przykład: klo-
zapina, amisulpryd, olanzapina, które 
wydają się przewyższać inne w zakresie 
skuteczności – por. metaanalizę Leuchta, 
którą prezentowaliśmy w nr 2 Psychiatry 
z września 2013). 

 

Minimalne efektywne dawki
Złotego standardu wprawdzie nie 

ma, ale ostatnio coraz większą popular-
ność zyskuje metoda zaproponowana 
w  2003 roku przez Woods’a. Scott Wil-
liam Woods jest psychiatrą, pracuje na 
uniwersytecie Yale i  pisze thrillery me-
dyczne, których bohaterem jest David 
Randall. 

Metoda, którą zaproponował, opie-
ra się na określeniu minimalnej dawki 
leku przeciwpsychotycznego, która w co 
najmniej dwóch randomizowanych ba-
daniach kontrolowanych placebo wy-
kazuje skuteczność wobec objawów za-
ostrzenia schizofrenii. Następnie dawka 
ta jest konwertowana na ekwiwalenty 
chloropromazyny.

Tegoroczna publikacja Stefana 
Leuchta zgromadziła grono ekspertów 
zajmujących się dawkami ekwiwalentny-
mi. Udoskonalili oni metodę Woodsa i na 
podstawie analizy 73 badań dotyczą-
cych różnych leków podali minimalne 
dawki efektywne oraz ich ekwiwalenty 
olanzapiny, risperidonu, haloperidolu 
i chlorpromazyny dla większości nowych 
leków przecipsychotycznych. 

Ekwiwalenty olanzapiny?
Ależ tak, oczy was nie mylą. Leucht 

i wsp. uważają, że w przypadku chlorpro-
mazyny nie mamy dobrej jakości współ-
czesnych badań, zaś jeśli chodzi o halo-
peridol to nie jest jasne, jaka dawka jest 
minimalną efektywną dawką w zaostrze-
niu. Zatem lepszym punktem odniesie-
nia dla leków „II generacji” będzie olan-
zapina. Samo ustalenie ekwiwalentu jest 
już dziecinnie proste: jeżeli minimalna 

dawka efektywna olanzapiny to 7,5 mg, 
a  innego leku, na przykład aripiprazolu 
10 mg, to 10mg/7,5mg = 1.33, czyli ekwi-
walentem 1 mg olanzapiny jest 1,33 mg 
aripiprazolu, 0,27 mg risperidonu, 5,3 
mg ziprasidonu i 0,53 mg haloperidolu. 
A także 40 mg klozapiny, 20 mg kwetia-
piny, co budzi już duże wątpliwości. Brak 
tutaj jednak miejsca aby szerzej o tym 
napisać, więc odsyłam do oryginalnej 
publikacji: Leucht S, i wsp. Dose equiva-
lents for second-generation antipsycho-
tics: the minimum effective dose method. 
Schizophr Bull. 2014; 40: 314-26.

Tabelka w tunelu
Właściwie nic, tylko się cieszyć. No, 

ale zawsze jest jakieś ale, bo ta meto-
da też ma swoje ograniczenia. Badania 
z placebo dotyczą zwykle grupy pacjen-
tów z  zaostrzeniem, w  związku z  tym 
nie można ich wyników automatycznie 
uogólniać na pacjentów z  pierwszym 
epizodem, lekoopornych czy na inne 
specyficzne subpopulacje chorych na 
schizofrenię. Nie udało się również ozna-
czyć ekwiwalentnych dawek dla niektó-
rych leków, na przykład dla amisulprydu. 
No i oczywiście mamy grupę leków (tym 
razem głównie „starszej” generacji), któ-
rych autorzy w ogóle nie analizowali. Na-
rzekać łatwo, ale zrobić trudniej. 

Skoro wspólny mianownik dawko-
wania jest potrzebny, to w  tej sytuacji 
nie pozostało nic innego, jak zakasać 
rękawy, przejrzeć różne tabele ekwiwa-
lentów i  przygotować dla czytelników 
Psychiatry zestawienie oparte na moż-
liwie najnowszej wiedzy, ale też nie po-
zbawione kilku subiektywnych (mam 
nadzieję zgodnych ze zdrowym rozsąd-
kiem) decyzji. Tabela, którą publikujemy 
na sąsiedniej stronie, opiera się przede 
wszystkim na omawianych wyżej publi-
kacjach Leuchta i  Patel, ale uwzględnia 
także inne wymienione źródła. Mamy na-
dzieję, że będzie przydatna w praktyce.. 
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Generalnie rekomenduje się rozpoczynanie leczenia od niskich dawek, a w leczeniu stosowanie najmniejszych skutecznych dawek. Niektórzy 
zalecają rozpoczęcie leczenia od testowej dawki ½ ampułki leku i ewentualne dodatkowe podanie kolejnej dawki po tygodniu. Takie postępowanie 
można zwłaszcza rekomendować wobec pacjentów, którzy nie byli dotychczas leczeni danym lekiem. Po rozpoczęciu leczenia LoPD, poza koniecz-
nością suplementacji doustnej w przypadku risperidonu LAI, można odstawić stopniowo leki stosowane doustnie. 

Stosowanie wysokich dawek „nasycających” na początku leczenia LoPD należy ograniczyć do wyjątkowych sytuacji. Na przykład spotykane 
w niektórych rekomendacjach propozycje rozpoczynania leczenia haloperidolem depot od dawek odpowiadających 15-20 x dawka haloperidolu 
stosowanego p.o.

Tabela: Zastosowanie długodziałających form leków przeciwpsychotycznych

Flupentiksol

Haloperidol

Olanzapina

Risperidon

Zuklopentiksol

Dekanonian

Dekanonian

Embonian

Mikrosfery

Dekanonian

Nazwa leku Formuła
Czas 

do maks. steż. 
w surowicy

Średni czas ½
eliminacji  
z osocza

Osiągnięcie 
stanu stacjo-

narnego

Czas 
pomiędzy 
iniekcjami

Suplementacja  
doustna na po-
czątku leczenia?

Rozpoczynanie leczenia  
i przeliczanie dawek doustnych

3-9 dni

3-9 dni

4 dni

28-42 dni

3-9 dni

3 tyg.

3 tyg.

4 tyg.

–

3 tyg.

10-12 tyg.

10-12 tyg.

12 tyg.

6-8 tyg.

10-12 tyg.

co 2-4 tyg.

co 2-4 tyg.

co 2-4 tyg.

2 tyg.

co 2-4 tyg.

 1 tydzień

Niekonieczna

Niekonieczna

Zalecana 
co najmniej  
przez 3 tyg.

1 tydzień

4x dawka flupentiksolu p.o. co 2 tyg.
8x dawka flupentiksolu p.o. co 4 tyg.

8x  dawka klopentiksolu co 2 tyg.
16x dawka klopentiksolu co 4 tyg.

5x dawka haloperidolu p.o. co 2 tyg. 
10x dawka haloperidolu p.o. co 4 tyg.

risperidon <3mg p.o. – 25 mg/2 tyg.;
3-5mg p.o. – 37,5 mg/2 tyg.;

>5mg p.o. – 50 mg/2 tyg.

 -10 mg/dz – 210 mg 
co 2 tyg.

 lub 405 mg co 4 tyg. 
 -15 mg/dz – 300 mg 

co 2 tyg.
 - 20 mg/dz – 300 mg 

co 2 tyg.

Po 2 miesiącach: 
-150 mg/ 2 tyg. 

lub 300 mg/4 tyg.
 -210 mg/2 tyg. 

lub 405 mg/4 tyg.
 - 300 mg/2 tyg.



PRAKTYKA

47PSYCHIATRA/PISMO dla praktyków/grudzień 2014

PO CO PSYCHIATRZE TERAPIA 
POZNAWCZO-BEHAWIORALNA?
Andrzej Kokoszka

Prof. Andrzej Kokoszka jest kierownikiem  
II Kliniki Psychiatrycznej WUM, Prezesem  
Fundacji Rozwoju Psychiatrii i Psychoterapii, 
superwizorem Polskiego Towarzystwa Terapii 
Poznawczej i Behawioralnej oraz Polskiego  
Towarzystwa Psychiatrycznego.

Najkrócej mówiąc, nawiązując do wyda-
rzenia sprzed lat, prowokująco odpowiem – po to 
samo, po co ginekologom znajomość zjawisk w re-
lacji terapeutycznej. Koledzy ginekolodzy poprosili 
mnie o zrobienie im wykładu na temat psycholo-
gicznej analizy relacji lekarz - pacjent. Potraktowa-
łem zaproszenie jako wyzwanie i przygotowałem 
perfekcyjne zajęcia na ten temat. Kilka tygodni 
później otrzymałem od nich ponowną prośbę. Od-
czuwałem satysfakcję, ale zarazem dręczyło mnie 
pytanie o motywację moich kolegów do zapozna-
wania się ze szczegółami relacji terapeutycznej. 
Na samym początku drugich zajęć zapytałem ich  
o powód zainteresowania psychologią. Otrzyma-
łem szczerą odpowiedź: „My wszyscy utrzymuje-
my się przede wszystkim z  prywatnych praktyk 
i w trakcie jednego spotkania zastanawialiśmy się, 
dlaczego jedni z  nas mają pacjentki, które utrzy-
mują się odpowiednio długo w leczeniu, a inni ich 
nie mają, a te, które się zgłaszają, szybko rezygnu-
ją z ich usług. Stwierdziliśmy, że nie jest to kwestia 
kompetencji, ponieważ wszyscy mamy podobną 
wiedzę i umiejętności. Wtedy ktoś z nas wpadł na 
pomysł, że zasadnicze znaczenie w tej sprawie ma 
„ta cholerna” psychologia. Ekonomiczne moty-
wacje do uczenia się psychoterapii przez lekarzy, 
jak widać, mogą być skuteczne, gdy pomagają 
w  posiadaniu odpowiedniej liczby pacjentów. In-
nym skutecznym argumentem jest finansowanie 
interwencji psychoterapeutycznych przez osoby 
ze stosunkowo łatwym do uzyskania certyfikatem 
w zakresie psychosomatyki w niemieckim systemie 
zdrowotnym. 

Aktualny niedostatek psychiatrów w stosunku 
do potrzeb w Polsce może wręcz demotywować do 
zajmowania się psychoterapią. Za szkolenia trzeba 
płacić, ponadto poświęcać na naukę czas, w  któ-
rym można by zarobić jeszcze trochę pieniędzy. Co 
w takiej sytuacji może racjonalnie przesądzić o de-
cyzji? Inwestowanie w przyszłość. 

Terapie poznawczo-behawioralne (CBT) reprezentują klasę 
pragmatycznych podejść do rozumienia i leczenia zaburzeń i pro-
blemów psychiatrycznych.

Interwencje CBT charakteryzują się: zogniskowaniem na pro-
blemie, ukierunkowaniem na cel, zorientowaniem na przyszłość, 
ograniczonym czasem trwania i empirycznymi podstawami. 

Terapie CBT zakładają, że poznawcze i emocjonalne procesy 
pośredniczą w nabywaniu i utrzymywaniu się objawów psychopa-
tologicznych. Zgodnie z tymi założeniami interwencje wpływają  
na zamianę objawów zachowania i funkcjonowanie poprzez  
zmiany w procesach poznawczych.

Terapie CBT mają udokumentowaną skuteczność w depresji, 
zaburzeniach lękowych z napadami lęku, w agorafobii, fobii spo-
łecznej, zaburzeniach obsesyjno-kompulsyjnych, uogólnionych za-
burzeniach lękowych, PTSD i żarłoczności psychicznej, są również 
stosowane jako wspomagające farmakoterapię leczenie w schizo-
frenii i zaburzeniach dwubiegunowych.

W ocenie motywacji do osiągnięcia umiejętności psychoterapii 
istotną rolę odgrywa satysfakcja płynąca ze stosowania najbardziej 
skutecznych metod leczenia. Opublikowana w tym roku (Cuijpers et 
al., 2014) meta-analiza obejmująca 52 badania z zastosowaniem ran-
domizowanego doboru do badanych grup i grupy kontrolnej (RCT), 
obejmująca łącznie 3623 pacjentów z zaburzeniami depresyjnymi i za-
burzeniami lękowymi jednoznacznie wykazała, że w przypadkach epi-
zodów depresji, zaburzeń lękowych z napadami lęku i zaburzeń obsesyj-
no-depresyjnych łączenie farmakoterapii z psychoterapią jest bardziej 
skuteczne niż stosowanie samej psychoterapii lub farmakoterapii. Pozy-
tywny trend stwierdzono w przypadku fobii społecznej. Nie wykazano 
istotnych statystycznie różnic w dystymii, zaburzeniach stresowych po-
urazowych oraz zaburzeniach lękowych uogólnionych, choć liczba ba-
dań w tych wskazaniach była mała. Nie były dostępne odpowiednie pod 
względem metodologicznym prace dotyczące innych postaci zaburzeń 
lękowych. Jednak w opisywanych pozytywnych przypadkach stwier-
dzono utrzymywanie się korzystnych zmian w badaniach kontrolnych 
przeprowadzonych w okresie 1 -2 lat po zakończeniu badania. Zdecydo-
wana większość analizowanych badań dotyczyła terapii poznawczo-be-
hawioralnej. W przypadku depresji stosunkowo liczne były doniesienia 
na temat terapii interpersonalnej.
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Przewaga skuteczności łączenia psychoterapii z farmakoterapią 
oczywiście nie oznacza, że obie metody leczenia muszą być stosowane 
przez psychiatrę. Jednak dostępność CBT, choć ciągle rośnie, to w więk-
szości miast w Polsce jest nadal bardzo ograniczona. Wielu pacjentów 
woli mieć jednego terapeutę. Łączenie leczenia farmakologicznego  
z CBT nie stwarza problemów występujących w terapiach psychodyna-
micznych.

Psychiatra z kwalifikacjami terapeuty poznawczo-behawioralnego 
nie powinien mieć problemów z naborem odpowiednich pacjentów 
do terapii. Czy jednak mu się to opłaci? Czy za ten sam czas otrzyma 
honorarium wyższe niż za konsultacje diagnostyczne i farmakologicz-
ne? Aktualnie prawdopodobnie nie. Wartość stawki za psychoterapię, 
moim zdaniem, określa zdrowy rozsądek i skala efektów leczniczych. 
Nieadekwatnie wysokie stawki wzbudzają nieadekwatnie duże ocze-
kiwania, którym terapeuta nie jest w stanie sprostać. W konsekwencji 
pacjent staje się rozczarowany, nawet jeśli objawy ustąpią, bo oczeki-
wał, że nie tylko odzyska zdrowie, ale stanie się szczęśliwy. Terapeuta 
odczuwa frustrację, nie ma satysfakcji z leczenia. Brak satysfakcji z pracy 
to prosta droga do zespołu wypalenia. Umożliwiając pacjentom uzyska-
nie optymalnego leczenia sami mamy zwiększoną szansę na satysfakcję. 
Osobiście doceniam urozmaicenie metod pracy. Ułatwia to utrzymanie 
świeżości i zapobiega wpadnięciu w rutynę, która grozi wypaleniem.

Aktualne trendy w CTB
Z pewnym uproszczeniem można przyjąć, że klasyczne CBT jest 

skuteczne u osób bez poważnych cech zaburzeń osobowości. Wtedy, 
gdy one występują, pacjentom trudno jest skupić się na ”swoim udziale” 
w predyspozycjach do określonych zaburzeń, czynnikach je wyzwala-
jących i podtrzymujących. Szukają oni przyczyny w sytuacji życiowej  
i niewłaściwym zachowaniu innych osób, zwykle mają poważne trud-
ności w realizowaniu „zadań domowych” (systematycznych obserwacji 
i eksperymentów).

Trudności w terapii takich pacjentów są przyczyną powstania tzw. 
III fali terapii behawioralnej, która obejmuje modyfikacje CBT umożliwia-
jące skuteczną pracę z omawianymi pacjentami. Również klasyczne CBT 
uwzględnia ten problem. Na dorocznym kongresie Europejskiego Towa-
rzystwa Terapii Behawioralnej i Poznawczej kończący, plenarny wykład 
miała na ten temat córka jednego z twórców CBT Aarona Becka, Judith 
Beck.

Na podstawie własnego doświadczenia uważam, że systematyczne 
proponowanie elementów CBT pacjentom leczonym farmakologicznie, 
ale mającym osobowościowe trudności w zaakceptowaniu klasycznego 
CBT umożliwia, po pewnym, niekiedy długim czasie, zmianę stosunku 
do własnego zaburzenia i jego leczenia. Przykład stanowią pacjenci  
z lękiem o zdrowie, którzy mają wtórne korzyści z objawu i mają nie-
realistyczne oczekiwania odnośnie ich leczenia albo osoby z lękiem 
napadowym, które nie w pełni akceptują psychoedukację i wytwarzają 
coraz to inne postaci tego zaburzenia w przypadku prób odstawienia 
farmakoterapii.

Nauka stosowania skutecznych strategii rozwiązywania proble-
mów, która jest jedną z podstawowych interwencji w CBT, może pomóc 
psychiatrze w doskonaleniu własnych umiejętności, podobnie jak za-
znajomienie się z szerokim zakresem technik relaksacyjnych oraz spo-
sobów zwiększania zdolności samokontroli i metod radzenia sobie ze 
stresem. Piszę o tym więcej w podręczniku (Kokoszka, 2007).

Programy komputerowe – szansa na sukces
Są pewne szanse na „efektywność kosztową” stosowania przez psy-

chiatrę znającego dobrze CBT programów komputerowych używanych 
samodzielnie przez pacjenta (dobry przegląd piśmiennictwa – Anders-

son i Titov, 2014) i konsultowanie ich wyników  
w trakcie stosunkowo rzadkich sesji oraz wykorzy-
stywania podczas wizyt programów z zastosowa-
niem wirtualnej rzeczywistości. Na wspomnianej 
wcześniej konferencji miałem okazję osobiście 
doświadczyć wirtualnego startu i lotu samolotem. 
Odczucia, które wzbudzał program opracowany 
dla osób z fobicznym lękiem przed lotami samo-
lotem były bardzo realistyczne, a obsługujący go 
terapeuta mógł wprowadzać wrażenia turbulencji, 
przechyłów itp. Ten sam producent (www.clevr.net) 
prezentował również programy dla fobii społecz-
nej. Twórców podobnych programów jest wielu. 
Miałem okazję zapoznać się z prototypowym pol-
skim programem do arachnofobii. Wszystkie moje 
doświadczenia z wirtualną rzeczywistością były 
pozytywne. Jedynym ograniczeniem jest cena, ale 
tak zwykle jest na początku wprowadzania nowych 
technologii.

Pytanie o przyszłość
Przykładem znaczenia czynników ekonomicz-

nych jest fakt, że do czasu zwiększenia dostępności 
skutecznych leków psychotropowych (przypomi-
nam, pierwszy trójpierścieniowy lek przeciwdepre-
syjny został wprowadzony w 1957 roku, pierwsza 
benzodiazepina w 1960) wielu amerykańskich 
psychiatrów było psychoanalitykami, a możliwo-
ści kształcenia w psychoanalitycznej psychoterapii 
były zarezerwowane w USA tylko dla lekarzy do 
1987 roku, kiedy umożliwiono psychologom szko-
lenie w tym zakresie. Amerykańscy psychiatrzy 
przeszli stopniowo na pozycje biologiczne, odda-
jąc psychoterapię przede wszystkim psychologom. 
Postępy w zakresie farmakoterapii są jednak nie-
wielkie. Leki nowej generacji nie zmieniły radykal-
nie rokowania w depresji, zaburzeniach lękowych 
i schizofrenii. Postęp dotyczy głównie mniejszego 
ryzyka działań niepożądanych. Przy odpowiedniej 
reformie służby zdrowia, długoterminową farma-
koterapię, zwłaszcza ukierunkowaną na zapobie-
ganie nawrotom, mogą z powodzeniem prowadzić 
lekarze pierwszego kontaktu, co coraz częściej ma 
miejsce w innych krajach, a w pewnym stopniu  
i w Polsce. Co zostanie wówczas psychiatrom, poza 
rolą konsultantów? Prowadzenie nowoczesnych 
interwencji poznawczo-behawioralnych może się 
zawsze przydać. ■
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ZJAWISKO OPORU PRZED 
FARMAKOTERAPIĄ DEPRESJI 
ANTONI JAKUBCZYK 

Wielokrotnie zda-
rzało mi się spotykać  
z niechęcią i oporem przed 
rozpoczęciem farmakolo-
gicznego leczenia depresji 
(o  różnym stopniu nasile-
nia). Niechęć ta może po-
chodzić z różnych źródeł.

Częstym pytaniem jest 
„a  czy to jest lek psycho-
tropowy?”. W  pytaniu tym 
zawarta jest fantazja, że 
leki psychotropowe ubez-
własnowolniają pacjenta, 
czynią go bezwolnym fan-
tomem. Taka fantazja jest 
też pochodną myślenia 
depresyjnego, że nic dobre-
go nie może się wydarzyć. 
Odpowiadam wówczas, że 
oczywiście proponowany 
lek jest psychotropowy, tak 
jak każdy inny lek działający 
na psychikę („nerwy”), np. 
zwykłe relanium, krople 
walerianowe, a nawet kawa 
czy herbata. Dokładnie też 
wyjaśniam, że leki te nie 
czynią z człowieka fantomu, 
nie odbierają mu zdolności 
myślenia, nie upośledzają 
funkcji poznawczych, nie 
upośledzają funkcji psycho-
motorycznych, można więc 
nawet ostrożnie prowadzić 
samochód (zalecam przy 
tym kilka dni bez samo-
chodu w  celu sprawdzenia 
swojej reakcji).

Kolejną wątpliwością, 
jaką zgłaszają pacjenci, jest 
pytanie, czy nie można tyl-
ko psychoterapią. W  moim 
doświadczeniu psychote-
rapia nie usuwa przyczyn 
depresji innych niż psycho-

genne, a  więc takich, w  których stwier-
dzamy traumatyczne doświadczenia 
z przeszłości. W tych przypadkach wska-
zaniem jest psychoterapia dynamicz-
na celem przepracowania tych traum. 
W  przypadku braku traumatycznych 
doświadczeń, może być pomocna tera-
pia poznawczo behawioralna lub pod-
trzymująca. Wyjaśniam więc pacjentom, 
jaka psychoterapia może być pomocna, 
zastrzegając jednak, że na efekty psycho-
terapii trzeba czekać niekiedy przez mie-
siące lub lata. Jeżeli pacjent cierpi, a mimo 
to może normalnie funkcjonować, to nie 
nalegam zbyt usilnie na farmakoterapię. 
Przeważnie jednak depresyjne lub lękowe 
cierpienie upośledza lub uniemożliwia 
normalne funkcjonowanie, dlatego raczej 
zachęcam do rozpoczęcia leczenia farma-
kologicznego. Przy dużym oporze staram 
się nakłonić do przyjmowania leków cho-
ciaż przez 2 tygodnie, po których pacjent 
podejmie decyzję, co do kontynuacji lub 
przerwania leczenia. Uważam za bezza-
sadne przekonania niektórych psychote-
rapeutów o szkodliwości łączenia psycho-
terapii z lekami. Wprost przeciwnie, nowe 
leki przeciwdepresyjne mogą dodać pa-
cjentowi odwagi i  optymizmu do wpro-
wadzenia korzystnych zmian w  życiu 
(zawodowych czy osobistych – np. mogą 
zmniejszyć nieśmiałość przy poszukiwa-
niu partnera).

Wielu depresyjnych pacjentów ucho-
dzi za ludzi odpornych, z silną osobowo-
ścią, z dużymi sukcesami w życiu. Dla tych 
ludzi sam fakt skorzystania z pomocy jest 
porażką, a dodatkowo propozycja stoso-
wania leków pogłębia to poczucie. Doty-
czy to nie tylko leków przeciwdepresyj-
nych, ale każdego przewlekłego leczenia, 
np. w  nadciśnieniu. Młody, sprawny, do 
tej pory osiągający sukcesy człowiek, nie 
może łatwo pogodzić się ze „słabością”, 
jaką w jego mniemaniu jest konieczność 
długiego przyjmowania leków. Uderza to 

w  jego narcyzm i  związane z  nim poczucie omnipo-
tencji.

W  świetle powyższego, szczególnego znaczenia 
nabierają ulotki dołączane do każdego opakowania 
leków. Ulotki nasilają już istniejące lękowe i depresyj-
ne nastawienia pacjentów. Zdarza się, że pacjent po 
przeczytaniu listy możliwych objawów ubocznych 
rezygnuje nawet z  rozpoczęcia leczenia. Przerażenie 
pacjenta może też wywołać informacja o  wskazaniu 
niektórych z  leków normotymicznych w  padaczce. 
Dlatego ważne jest omówienie z  pacjentem treści 
ulotki. Osobiście przekonuję pacjentów przez porów-
nanie listy objawów ubocznych aspiryny i penicyliny, 
gdzie ilość śmiertelnych zagrożeń jest porównywalna. 
Zaznaczam też, że wszystko może mieć objawy ubocz-
ne, np. kotlet schabowy, marchewka lub orzechy, po 
których może wystąpić uczulenie i zapaść.

Mimo to, u  niektórych lękowych i  depresyjnych 
pacjentów pojawia się oczekiwanie niekorzystnych 
objawów ubocznych, w związku z czym pojawiają się 
one. Można próbować nakłonić pacjenta do przetrwa-
nia ich lub zmniejszyć przejściowo dawkę leku, jednak 
nie zawsze to skutkuje. O ile pacjent nie zmieni swo-
jego lekarza, to nie widzę innego wyjścia niż zmiana 
leku (bo jeśli nie zmienimy, to pacjent na pewno zmie-
ni lekarza).

 Zdarzają się pacjenci, którzy są w  trakcie 
psychoterapii, skierowani przez swojego terapeutę, 
gdyż albo na początku terapii objawy są niepokoją-
ce dla terapeuty (objawy depresyjne), albo po kilku 
latach psychoterapii, mimo wyraźnego postępu, pa-
cjent ma niewystarczający komfort życia. W  takich 
sytuacjach włączenie farmakologii przyspiesza proces 
zmian. W jednym znanym przypadku farmakoterapia 
włączona została w 6 roku terapii (2 razy w tygodniu), 
wcześniej pacjent miał znaczny opór przeciwko jakim-
kolwiek lekom z powodów opisanych powyżej.

Ważnym elementem radzenia sobie z  oporem 
przeciwko farmakoterapii jest zwolnienie lekarskie. 
Nawet jeśli pacjent nie może sobie na nie pozwolić ze 
względów życiowych lub zawodowych, to już sam fakt 
złożenia propozycji zwolnienia lekarskiego z pracy jest 
dla niego sygnałem, że to, co się z nim dzieje jest cho-
robą stwierdzoną przez specjalistę, a nie słabością lub 
lenistwem. ■
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Przywiązanie wg definicji słownika języka polskiego to „uczucie sympatii i silnej 
więzi emocjonalnej”. Przywiązywać, znaczy tyle, co „wiązać, przymocować kogoś, coś 
do czegoś, połączyć coś z czymś” lub też „wzbudzić w kimś uczucie sympatii i potrze-
bę przebywania razem”. Termin przywiązanie odnosi się przeważnie do pozytywnego 
i trwałego aspektu więzi międzyludzkich, takich jak zaangażowanie emocjonalne, mi-
łość czy poświęcenie (Prior, Glaser 2006). Rzadziej używany bywa w kontekście nega-
tywnego związania, „uwięzienia w relacji” czy trudności w separacji. Teoria przywią-
zania definiuje je jako „więź pomiędzy jednostką, a figurą przywiązania (attachment 
figure)” (Prior, Glaser 2006). Figury przywiązania to osoby, z którymi człowiek w cią-
gu swojego życia tworzy trwałe, znaczące związki, wobec których w większym lub 
mniejszym stopniu pozostaje w relacji zależności, i których bliskości będzie poszuki-
wał w sytuacji zagrożenia. Główną figurą przywiązania (principal attachment figure) 
jest osoba zajmująca się opieką nad niemowlęciem, z którą dziecko wytwarza silną, 
niepowtarzalną więź. Tą osobą jest na ogół matka. W sytuacjach, gdy nie jest to możli-
we (np. niedostępność, śmierć matki, adopcja), pierwotna więź wytwarza się z innym 
opiekunem lub opiekunką, która lub który staje się wtedy dla dziecka główną figurą 
przywiązania. Może być nią ojciec, babka, siostra, ciotka, rodzic adopcyjny itd. Oprócz 
głównej figury przywiązania dziecko posiada także pomocnicze figury przywiązania 
(subsidiary attachment figures), z którymi łączy je więź mniej intensywna niż z matką. 
Wielość figur przywiązania (mulitiple attachment figures) jest zatem sytuacją typową 
dla wczesnego dzieciństwa, w którym niemowlę posiada istotne relacje więcej niż 
z jedną osobą. Nie oznacza to jednak rozproszenia czy dyfuzji przywiązania. Bowlby 
był zwolennikiem tzw. teorii monotropii, wg której dziecko wyraźnie preferuje jed-
ną z figur przywiązania (tzw. główną figurę przywiązania). Mikulincer (2007) zwraca 
uwagę, iż ma to istotne znacznie adaptacyjne, ponieważ dziecko w przypadku zagro-
żenia właśnie u niej poszukuje bezpieczeństwa i nie musi dokonywać czasochłonne-
go wyboru pomiędzy wieloma opiekunami. Z drugiej strony, główna figura przywią-
zania posiada zazwyczaj silną więź z niemowlęciem, przyjmując odpowiedzialność za 
jego opiekę i ochronę. Dopiero w przypadku nieobecności głównej figury przywiąza-
nia dziecko zwraca się ku figurom pomocniczym, a w przypadku jej utraty poszukuje 
nowej. 

Model ten nazywany jest modelem hierarchicznym ze względu na preferen-
cje dziecka w  poszukiwaniu bezpieczeństwa w  sytuacji zagrożenia bądź separacji. 
Oprócz modelu hierarchicznego zaproponowano jeszcze dwa inne modele opisują-
ce strukturę relacji z wieloma figurami przywiązania. Model integracyjny zakłada, że 
wszystkie doświadczenia przywiązaniowe zostają zintegrowane w  jedną strukturę. 
Struktura ta przypominałaby rodzaj sieci, w  której węzłach zapisane byłyby różne 
doświadczenia, i w której elementy przywiązania ufnego kompensowałyby doświad-

czenia bardziej traumatyczne. W modelu 
niezależnym poszczególne doświadcze-
nia pozostawałyby oddzielone od siebie 
i niezależnie wpływałyby na poszczegól-
ne obszary funkcjonowania społecznego 
jednostki (Prior, Glaser 2006).

Istotnym elementem przywiązania 
są więzi emocjonalne (affective bonds). 
Więzi emocjonalne stanowią podstawo-
wy element więzi społecznych. Teoria 
przywiązania rozróżnia pojęcia relacji 
oraz więzi. O ile relacje są czasowe i prze-
mijające, o  tyle więzi łączą ludzi w  dłu-
gich okresach czasu, są trwalsze, bardziej 
oparte o  wewnętrzne reprezentacje 
i  wcześniejsze doświadczenia jednost-
ki. Istotą więzi jest potrzeba utrzymania 
bliskości z  partnerem. Utrzymywanie 
więzi daje poczucie bezpieczeństwa, 
a  odbudowanie utraconej - uczucie ra-
dości (Prior, Glaser 2006). Dwa rodzaje 
więzi mają istotne znaczenie w  teorii 
przywiązania. Są nimi więź przywiąza-
niowa (attchment bond) (polskie tłuma-
czenie brzmi jak tautologia, ale chodzi tu 
o rodzaj więzi opierający się na systemie 
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przywiązaniowym, a więc na poszukiwaniu bezpieczeństwa) oraz więź opiekuńcza 
(cargiving bond), która daje poczucie bezpieczeństwa. Więź przywiązaniowa skiero-
wana jest od dziecka do rodzica. Więź opiekuńczą rozwija rodzic (figura przywiąza-
nia) do dziecka. O przywiązaniu (attachment) będziemy zatem mówili w odniesieniu 
do więzi dziecka z rodzicem. Więź rodzica z dzieckiem, teoria przywiązania opisuje 
jako opiekuńczość (caregiving). Ocena obu rodzajów więzi wymaga oddzielnych 
procedur badawczych, a obie dziedziny badań stanowią odmienne nurty w obszarze 
teorii przywiązania.

O ile w dzieciństwie przywiązanie dominuje w relacji dziecka z rodzicem, o tyle 
w dorosłości, kiedy rodzice stają się starsi i wymagają pomocy, pojawiają się elemen-
ty więzi opiekuńczej. Jest ona skierowana od dorosłego dziecka w  stronę rodzica. 
Między rodzicem i dorosłym dzieckiem ustala się wtedy pewna równowaga i wza-
jemność obu rodzajów więzi. W przypadku więzi seksualnej (sexual bond) dwojga 
dorosłych partnerów, zazwyczaj obecne są zarówno przywiązanie jak i opiekuńczość, 
które mają charakter wzajemny. W związkach, w których jeden z partnerów poszuku-
je opieki, przesuwa się on w kierunku pozycji dziecka i wtedy w jego więzi przeważa 

przywiązanie, drugi partner zazwyczaj 
zajmuje wtedy pozycję bardziej rodziciel-
ską i w jego więzi przeważa opiekuńczość 
(Hazan, Zeifman 1999, Prior, Glaser 2006). 

Z trwałą więzią przyjacielską (endu-
ring friendship bond) mamy do czynienia 
w przypadku, kiedy przyjaciel (przyjaciół-
ka) postrzegana jest jako jedyna w swo-
im rodzaju wartościowa osoba, z  którą 
relacja nie jest możliwa do zamiany na 
inną. W tym przypadku wzajemne więzi 
zawierają zarówno elementy przywią-
zania jak i  opieki. Nie rodzicielskie więzi 
pokrewieństwa (non-parental kinship 
bonds) dotyczą członków jednej rodziny. 
W rodzinach niektóre osoby percypowa-
ne są jako silniejsze, posiadające większą 
wiedzę lub zasoby. Wobec tych osób inni 
członkowie rodziny rozwijają więzi przy-
wiązaniowe. Z  czasem jednak więzi te 
i pozycje mogą się znacznie się zmieniać, 
a inni członkowie rodziny zaczynają speł-
niać funkcje autorytetów, dawców bez-
pieczeństwa i  opieki (Feeney 1999, Ha-
zan, Zeifman 1999, Prior, Glaser 2006,). ■

  Rys. 1  Przywiązanie i opieka rodzicielska
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figura 

przywiązania

Opiekuńczość

Przywiązanie



52 PSYCHIATRA/PISMO dla praktyków/grudzień 2014

PRAWOPoszukując zdrowia 
przeszukano szafkę
Błażej Kmieciak
| Zakład Prawa Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

W połowie października 2014r. opinia publicz-
na została powiadomiona o zaskarżeniu przez Rzecznika 
Praw Obywatelskich licznych przepisów dotyczących re-
wizji osobistej oraz przeszukania. Jak donosił m. in. serwis 
Polskiego Radia: Wniosek RPO „odnosi się m.in. do Kodek-
su postępowania karnego oraz Kodeksu postępowania  
w sprawach o  wykroczenia, mówiących o  przeszukiwaniu 
osoby i  jej odzieży. (…) Rzecznik wskazała, że przepisy tych 
wszystkich ustaw, mówiąc o „przeszukaniu osoby” lub „kontroli 
osobistej”, poprzestają na wprowadzeniu tych pojęć do obrotu 
prawnego. „Nie definiują tych pojęć, nie wyznaczają w związku 
z tym ustawowej granicy ingerencji władzy publicznej w sferę 
prawa do prywatności i w sferę nietykalności osobistej i wol-
ności osobistej”. 

Analizując powyższe działania pod kątem praktyki psy-
chiatrycznej warto zwrócić uwagę, iż działania RPO wprost od-
noszą się do zapisów aktów prawnych związanych ze stosowa-
niem środka zabezpieczającego w postaci internacji. Ponadto 
korelują one również z nowymi rozwiązaniami prawnymi od-
noszącymi się do możliwo-
ści kierowania do ośrodków 
terapii osobowości opusz-
czających wiezienia, spraw-
ców ciężkich przestępstw, 
u których stwierdzono istot-
ne zaburzenia osobowości. 
W  przypadkach tych, usta-
wodawca wprowadził moż-
liwość przeprowadzenia wobec pacjenta kontroli osobistej.  

W  tym miejscu dostrzec jednak należy fundamentalny 
problem: w  oddziałach ogólnopsychiatrycznych zdarzają się 
sytuacje, w których to personel zmuszony jest do dokonania 
rewizji osobistej pacjenta lub też przeszukania jego osobistych 
rzeczy. Czy podobne działanie jest uprawnione? Czy nie po-
winno być ono również w sposób szczegółowy ukazane w od-
powiednim zapisie ustawowym? 

Piśmiennictwo
1) Zob. § 1 pkt 3 Załącznika nr 6 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych  
i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, trybu powoływania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw 
środków zabezpieczających. (Dz. U. Nr 90, poz. 557, z późn. zm.). Zasadnym jest by wspomnieć w tym miejscu również o art. 28 ust. 1 i 2 ustawy  
z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób (Dz. U. z 
2013r., poz. 24)
2) Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535z późn zm).
3) Ustawa z dnia 6 czerwca 1997r., kodeks karny (Dz. U. Nr 240 poz. 1247)

Problem „niewidoczny”

O konieczności poszukiwania odpowiedzi na po-
wyższe pytania świadczy m.in. poniższa sytuacja:

Do władz szpitala została zgłoszo-
na skarga. Złożyła ją pacjentka, która 
stwierdziła, iż personel medyczny bez 
jej zgody przeszukał szafkę, w któ-
rej przetrzymywała osobiste rzeczy. 
Czynności tych dokonały dwie pielę-
gniarki oddziału psychiatrycznego,  
na którym leczyła się pacjentka. Pie-
lęgniarki, tłumacząc swoje działanie, 
zwróciły uwagę, iż zostały powiado-
mione, że pacjentka posiada w szaf-
ce silne lekarstwa, których wbrew 
zaleceniom nie oddała do depozytu. 
W tym samym pokoju przebywała 
inna pacjentka, która kilkakrotnie 
przyłapana była na przeszukiwaniu 
prywatnych rzeczy innych pacjentek. 
Ponadto pielęgniarki stwierdziły, że 
nie mogły uprzedzić skarżącej ponie-
waż w chwili podjęcia działań kontro-
lnych przebywała na diagnostycznym 
badaniu psychologicznym.
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Choć powyższy przykład odnosi się do 
pewnej specyficznej sytuacji, warto uka-
zać jej uniwersalne konteksty. Po pierwsze, w 
opisanej sytuacji zwrócona została uwaga, iż  
w oddziałach ogólnopsychiatrycznych zdarzają się sytuacje 
wprost związane z koniecznością sprawdzenia, czy pacjent nie 
posiada rzeczy, które mogą być niebezpieczne dla niego lub 
innych osób. Po drugie, zapisy ustawy o ochronie zdrowia psy-
chicznego  w  żadnym miejscu nie wspominają o  możliwości 

dokonania czynności rewi-
zyjnych. Jedynie w  art. 18 
omawianego aktu praw-
nego zwrócono uwagę, że 
przy stosowaniu przymusu 
bezpośredniego w  postaci 
unieruchomienia pacjenta 
lub zastosowaniu wobec 
niego izolacji, należy ode-

brać mu przedmioty, które mogłyby być niebezpieczne. Jak 
się jednak okazuje, codzienna praktyka kliniczna obfituje w sy-
tuacje podobne do tych przedstawionych w  przykładzie. Na 
oddziałach młodzieżowych personel zmuszony jest sprawdzić, 
czy pacjent nie posiada np. przedmiotu, którym mógłby do-
konać samookaleczenia. Przy przyjęciu do oddziału obserwa-
cyjnego sprawdza się, czy pacjent nie posiada przedmiotów, 
które ułatwić mogą m.in. dokonanie próby samobójczej. W od-
działach zaburzeń odżywiania analizuje się, czy pacjent nie ma 
środków przeczyszczających. Z kolei w niektórych oddziałach 
leczenia uzależnień wprowadzono praktykę sprawdzania sal 
pacjentów pod kątem posiadania substancji psychoaktyw-
nych. Poza ostatnim przykładem, sytuacje stosowania rewizji 
pacjenta lub przeszukania jego osobistych rzeczy dotyczą 
często przedmiotów, które nie są zakazane przez prawo: np 
sznurówki, lekarstwa, maszynki do golenia. Czy można zatem 
żądać, by pacjent oddał je personelowi, czy można sprawdzić, 
czy pacjent posiada podobne przedmioty?

Poszukiwanie rozwiązań
Analizując aktualne przepisy, należy zaznaczyć, że nie ma 

obecnie ustawowej podstawy, na której lekarz lub pielęgniar-
ka mogliby się oprzeć podejmując działania rewizyjne np. 
w sytuacji opisanej powyżej. Przedstawione zdarzenie ukazuje 
jednak swoisty konflikt, w jakim postawiony może zostać per-
sonel. Z jednej strony ma informację, zgodnie z którą pacjent 
posiadać może przedmioty, które zagrażać mogą np. innym 
chorym. Działanie musi zatem zostać podjęte natychmiast. 
Pacjentki nie można uprzedzić, z  racji na istotne badania, 
w których bierze udział. Wydaje się, że ostatni z przywołanych 
argumentów jest najsłabszy. W trakcie przeszukania personel 

postawiony zostaje bowiem w sy-
tuacji dylematu etyczno-prawne-
go. Oznacza to, iż musi wybrać po-

między dwoma dobrami, z których 
każde posiada istotną wartość, ale przeciwne „dążenia”. Sta-
wiając obok siebie konieczność uprzedzenia pacjenta o dzia-
łaniach przymusowych oraz obawę związaną z przerwaniem 
badania psychologicznego, z  całą pewnością należy wybrać 
w  tym miejscu pierwsze dobro. Odwołuje się ono bowiem 
wprost do prawa pacjenta do poszanowania jego godności 
oraz intymności i  prywatności. Badanie psychologiczne po-
siada, co oczywiste, istotne znaczenie, ale w tym miejscu god-
ność pacjenta stoi wyżej w hierarchii dóbr.

Zdarzają się oczywiście sytuacje, w  których nie ma wąt-
pliwości, iż pacjent posiada np. żyletki. Zapewne wiele osób 
zna sytuacje, w  których pacjent mówi wprost, iż nie pokaże 
posiadanych rzeczy. Na wypadek wystąpienia podobnych 
incydentów, część oddziałów wprowadziła tzw. regulaminy 
przeszukania pacjenta i/lub jego osobistych rzeczy. Wskazuje 
się w nich na kardynalne zasady przeszukania. W pierwszym 
rzędzie pacjent uprzedzany jest o  podejrzeniu posiadania 
niedozwolonych przedmiotów. Następnie proszony jest o po-
kazanie prywatnych rzeczy. Działania te odbywają się w  wa-
runkach zapewniających posza-
nowanie intymności pacjenta. 
Podejmowane są one przez min. 
dwie osoby z  personelu, które 
następnie sporządzają protokół 
przeszukania, który z  kolei musi 
być podpisany i  dołączony do 
dokumentacji medycznej pa-
cjenta. W chwili, w której pacjent 
nie wyraża zgody na przeszukanie, a pojawiają się podejrzenia 
o  posiadaniu niebezpiecznych przedmiotów, personel doko-
nuje powyższych czynności bez zgody pacjenta. Działania ta-
kie wprost odnoszą się do tzw. zasady wyższej konieczności. 
Wyrażona została ona w  art. 26 Kodeksu Karnego, w  którym 
wskazano, że „nie popełnia przestępstwa, kto działa w  celu 
uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego 
jakiemukolwiek dobru chronionemu prawem, jeżeli niebez-
pieczeństwa nie można inaczej uniknąć, a dobro poświęcone 
przedstawia wartość niższą od dobra ratowanego.”  

Mając na uwadze znaczenie powyższego przepisu,  
trudno nie zaznaczyć, iż w chwili obecnej wydaje się uzasad-
nione podjęcie dyskusji dotyczącej, wyrażonej wprost w usta-
wie, możliwości podjęcia przymusowych działań w  postaci 
przeszukania pacjenta lub jego osobistych rzeczy. Działań 
wyjątkowych, a  czasem niezbędnych, działań, które winny 
odbywać się w sposób w pełni jawny oraz szanujący godność 
pacjenta. ■
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Odkurzanie neuropsychofarmakologii
michał jarkiewicz

27 konferencja European 
College of Neuropsycho-

pharmacology (ECNP) 
miała miejsce w Berlinie 

w dniach 18-21 paździer-
nika tego roku, w jeszcze 

pachnącym nowością, 
otwartym kilka miesięcy 
temu centrum konferen-
cyjnym City Cube Berlin, 

w sąsiedztwie Targów 
Berlińskich.

W czasie otwarcia konferencji, 
prezydent ECNP Guy Goodwin nakreślił 
nowe cele stawiane ECNP przez rzeczy-
wistość. Wspominał, że w czasach kiedy 
powstawała idea konferencji, najważ-
niejszą nauką zajmującą się badaniami 
chorób ośrodkowego układu nerwowe-
go była neuropsychofarmakologia, co 
było głównym powodem ustanowienia 
właśnie takiej nazwy stowarzyszenia. Te-
raz wkraczamy w nową erę, w której dla 
zrozumienia chorób mózgu ważna jest 
integracja danych dostarczanych przez 
neuronauki, genetykę, ale i wykorzysta-
nie potencjalnych możliwości zbierania 
obiektywnych informacji o pacjentach, 
jakie daje nam współczesna technologia 
np. telefony komórkowe. 

Po ceremonii otwarcia wykład wy-
głosił Karl Deisseroth, naukowiec, psy-
chiatra, bioinżynier, którego badania 
mogą być przykładem, jak olbrzymią, 
podkreślaną wcześniej wartość może 
mieć integrowanie osiągnięć różnych 
dziedzin naukowych. Karl Deisseroth 
przedstawił, jak dzięki zastosowaniu 
unikalnej metodologii – optogenetyki, 
można za pomocą światła aktywować 
lub wyłączyć wybraną, uwrażliwioną 
grupę neuronów w mózgu zwierzęcia. 
Oczywiście taka ingerencja bezpo-

średnio przekłada się na zachowanie 
zwierzęcia, np.: uzależniony od koka-
iny szczur przestaje jej poszukiwać. Po 
stworzeniu optogenetyki Deisseroth nie 
spoczął na laurach - teraz zaangażował 
się w metodę trójwymiarowego mapo-
wania sieci neuronów z rzeczywistych 
preparatów mózgu. Zespół naukowców 
pod jego kierownictwem ma na to au-
torski sposób – CLARITY. Otóż przygo-
towują mózg tak, żeby był przezroczy-
sty, bo tylko wtedy można za pomocą 
mikroskopu podejrzeć i zeskanować 
nienaruszoną strukturę oznaczonych 
immunofluorescencyjnie komórek ner-
wowych. 

Jedną z najbardziej interesujących 
sesji klinicznych, w moim przekonaniu, 
była ta poświęcona zindywidualizo-
wanemu leczeniu depresji. Przedsta-
wiano badania pokazujące związek 
poziomu markerów stanu zapalnego, 
zmian strukturalnych w mózgu, niedo-
statecznej aktywacji osi podwzgórze-
-przysadka-nadnercza z odpowiedzią 
na leki przeciwdepresyjne. W czasie sesji 
profesor Catherine Harmer z Oxfordu 
zaprezentowała dane, z których wyni-
kało, że już po pojedynczej przyjętej 
dawce reboksetyny pacjenci z depresją 
przejawiają poprawę w rozpoznawaniu Zdjęcia Michał Jarkiewicz



55PSYCHIATRA/PISMO dla praktyków/grudzień 2014

relacje

XIX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Bieszczadzkie Dni Psychiatryczne 
zakończyła się dużym sukcesem naukowym i organizacyjnym. W spotkaniu 
uczestniczyło około 500 osób z całego kraju

Tematyka konferencji obejmo-
wała zaburzenia afektywne, psychozy, 
psychogeriatrię, zaburzenia osobowości, 
psychiatrię dzieci i  młodzieży, uzależ-
nienia, psychofarmakologię, psychiatrię 
środowiskową, trans i  opętanie, proble-
my prawne oraz medycynę katastrof 
– wszystko pod wspólnym tytułem „Pa-
cjent trudny do terapii”. Patronat hono-
rowy nad konferencją objęła Wojewoda 
Podkarpacki Pani Małgorzata Chomycz-
-Śmigielska oraz Marszałek Wojewódz-
twa Podkarpackiego (w  jego imieniu 
powitał uczestników Marszałek Tadeusz 
Pióro). 

Konferencję zainaugurował wykład 
prof. Andrzeja Czernikiewicza pt. „Depre-
sja jako narracja”. W  sesji inauguracyjnej 
uczestnicy wysłuchali również prof. Do-
minikę Dudek, prof. Tadeusza Parnow-
skiego; prof. Janusza Perzyńskiego oraz 
dr Annę Mosiołek. W kolejnej sesji Sławo-
mir Molęda przedstawił problemy praw 
pacjenta z zaburzeniami stanu psychicz-
nego oraz współpracy z NFZ. W sesji „psy-
chofarmakologia” głos zabrali prof. Irena 
Krupka–Matuszczyk, prof. Bartosz Łoza, 
prof. Przemysław Bieńkowski, dr Tomasz 
Szafrański. Nie skupiono się tylko na le-
kach najnowszej generacji, podkreślano 
rolę „klasyków” oraz bezpieczeństwo pa-
cjentów w kontekście możliwych działań 
ubocznych. W sesji dotyczącej schizofre-
nii podkreślono, że w leczeniu nie można 
skupić się tylko na ustąpieniu objawów, 
równie ważny jest powrót pacjenta do 
jego środowiska, do pracy, funkcjono-
wanie w  szkole, domu, pielęgnowanie 
zainteresowań. Odniesiono się do zmian 
klasyfikacyjnych w  DSM-5 oraz znacze-
nia oddziaływań psychodietetycznych 

pozytywnych emocji. Poprawa w tym 
zakresie była dobrym predyktorem od-
powiedzi na lek.

Sympatyczny polski akcent, to fakt, 
że Joanna Ślusarczyk z Krakowa, pre-
zentująca badanie pokazujące interak-
cje zachodzące pomiędzy mikroglejem 
a neuronami i  ich potencjalny udział 
w patofizjologicznym podłożu depresji, 
otrzymała „ECNP Travel Award”. 

Poza częścią merytoryczną zwra-
cała uwagę multimedialność konfe-
rencji, na co przykładem była aplikacja 
z  programem, czy plakaty prezento-
wane od tego roku, oprócz tradycyjnej 
wersji papierowej, także w  formie elek-
tronicznej. Inną promowaną w  czasie 
konferencji gadżeciarską nowinką, była 
premiera aplikacji „Neuroscience based  
Nomenclature”, która jest poniekąd za-
proszeniem dla wszystkich zajmujących 
się neuropsychofarmakologią, do pracy 
nad uaktualnieniem dotychczasowej, 
jak skrzętnie policzono, 60-letniej, klasy-
fikacji leków psychotropowych. 

Jeśli dodać liczbę prezentowanych 
cyfrowych ulepszeń do przesłania pro-
fesora Goodwina otwierającego konfe-
rencję, to wychodzi, że ECNP chce ze-
rojedynkowym tchnieniem rewidować 
dotychczasową psychiatrię. ■

Bieszczadzkie Dni 
Psychiatryczne 
w Arłamowie 
Maciej Kuligowski

i  przeciwzapalnych. W  sesji dominowali 
prof. Andrzej Czernikiewicz z  prof. Bar-
toszem Łozą oraz dr hab. n. med. Han-
na Karakuła–Juchnowicz. O  psychiatrii 
dzieci i młodzieży w kontekście modelu 
opieki, zaburzeń odżywiania i aspektów 
prawnych z dużym zaangażowaniem re-
ferowały panie prof. Krupka–Matuszczyk 
oraz prof. Małgorzata Janas–Kozik. Szcze-
gólnie dużo emocji wywołał temat „Dzie-
ciobójstwo, a zabójstwo dziecka”. 

Na zakończenie drugiego dnia ob-
rad, wiedzą na temat uzależnień podzie-
lili się doc. Hanna Karakuła-Juchnowicz, 
dr Bogusław Habrat oraz dr Tomasz 
Szafrański. Uczestnicy z  zaciekawieniem 
wysłuchali wykładów na temat używania 
substancji psychoaktywnych, patologicz-
nego hazardu, zbieractwa oraz ortorek-
sji. Bardzo refleksyjna okazała się sesja 
środowiskowa, gdzie swoim doświad-
czeniem oraz przemyśleniami podzielili 
się prof. Janusz Perzyński oraz dr Anna 
Warchala. Wielu słuchaczy przyciągnęła 
sesja „Trans i opętanie” prowadzona przez  
dr Sławomira Jakimę, dr Sławomira Mu-
rawca oraz dr Annę Mosiołek. Problemy 
z pogranicza chorób psychicznych i opę-
tania zawsze budziły wiele kontrowersji, 
tak też było i tym razem. Wykład dr Mu-
rawca na temat opętania w  kontekście 
depresji pozwolił na nowe spojrzenie na 
temat samej choroby. Mimo pięknego 
sobotniego poranka, sesja „Medycyna 
katastrof” była niewątpliwym sukcesem 
prowadzących - dr Dominiki Berent oraz 
dr Mariana Macandera i  dr Krzysztofa 
Zboralskiego. Wideoprezentacje oraz 
symulacje rzeczywistych wypadków 
lotniczych, połączone z  opisem trau-
matycznych przeżyć uczestników oraz 
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później terapeutów, trzymały wszystkich 
w  ogromnym napięciu. Na zakończenie 
konferencji najbardziej wytrwała grupa 
psychiatrów - traperów pod wodzą dr 
Anny Czarneckiej i dr Wojciecha Kwieciń-
skiego zdobyła najwyższy szczyt w Biesz-
czadach - Tarnicę. Wyjście było połączone 
z warsztatem na temat udzielania pomo-
cy osobom z  zaburzeniami stanu psy-
chicznego w warunkach ekstremalnych.

Podczas konferencji wspierano 
aktywnie Fundację Pomocy Dzieciom 
Przewlekle Chorym „Jerzyk” z Przemyśla. 
Kulminacją była licytacja cennych pa-
miątek ofiarowanych przez Prezydenta 
RP, Marszałka Sejmu, Przewodniczącego 
Europarlamentu. Najwięcej emocji wzbu-
dziła piłka z  autografami mistrzów Pol-
ski z  2014r. Konferencja była też okazją 
do spotkania przy ognisku i z humorem 
„z górnej półki”, czyli panem Krzysztofem 
Daukszewiczem.

Oprócz części naukowej, staraliśmy 
się zapewnić atmosferę spójną z  miej-
scem, czyli Bieszczadami. Myślę, że udało 
się to, czego potwierdzeniem były szcze-
re słowa uczestników i  wykładowców, 
którzy podkreślając wyjątkową atmosfe-
rę Bieszczadzkich Dni Psychiatrycznych 
zapowiadali już swój udział za rok. Wszy-
scy podkreślali wysoki i  zróżnicowany 
poziom naukowy oraz gratulowali wy-
boru miejsca - przepięknie położonego 
Arłamowa z najnowszym centrum konfe-
rencyjnym w Polsce. 

Jestem dumny, że udało się zorga-
nizować na Podkarpaciu konferencję 
(jedną z największych w kraju) w warun-
kach, które nie odbiegały od standardów 
europejskich, a  jednocześnie udało się 
zachować atmosferę Bieszczad. Szcze-
gólne wyrazy wdzięczności należą się 
prof. Andrzejowi Czernikiewiczowi, który 
kolejny raz zadbał o wysoki poziom me-
rytoryczny. Nad całością Konferencji czu-
wał piszący te słowa dr Maciej Kuligowski 
- Konsultant ds. psychiatrii na Podkarpa-
ciu wraz ze swoim „sztabem”. Specjalne 
podziękowania należą się prowadzącym 
sesje dr Annie Czarneckiej i  dr Teresie 
Adamczyk oraz dr Januszowi Adamczy-
kowi, sekretarzowi Oddziału Podkarpac-
kiego PTP.

Za rok jubileuszowe, już XX Biesz-
czadzkie Dni Psychiatryczne, również 
w  Arłamowie w  dniach 15-17.10.2015 r. 
Zapraszamy! ■Zd
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BadaniaPAZIN - Pacjent Ambulatoryjny 
Zadowolony i Niezadowolony
Witold Misztal

Specjalista psychiatra, pracuje w ambulatoryjnym lecznictwie w Warszawie. 
Autor cyklu „Polka u psychiatry” (www.Polki.pl)

W opublikowanej w 2012 roku pracy 
dotyczącej lekarzy w USA stwierdzo-
no, że psychiatrzy są wprawdzie słabiej 
opłacani, ale za to mają najwyższe po-
czucie satysfakcji z wykonywanej pracy. 
Czy również pacjenci psychiatryczni do-
znają podobnego poziomu satysfakcji? 
Wydaje się, że na zadowolenie pacjen-
tów korzystających z ambulatoryjnego 
leczenia, wpływa możliwość realizacji 
oczekiwań, co do założonych celów wi-
zyty lekarskiej. Owa kompatybilność 
(bądź jej brak) na linii pacjent – lekarz 
decyduje o tym, czy pacjent opuszcza-
jąc gabinet lekarski będzie zadowolony, 
czy wręcz przeciwnie. 
 Aby przyjrzeć się temu zja-
wisku, powstał projekt PAZIN (Pacjent 
Ambulatoryjny Zadowolony i Niezado-
wolony), bazujący na prostej skali oceny 
w oparciu o obiektywne przejawy satys-
fakcji pacjenta obserwowane w gabine-
cie lekarskim. Skala obejmuje 4 postawy 
Pacjenta: Zadowolony, Neutralny-Zado-
wolony, Niezadowolony i Bardzo Nieza-
dowolony. Badanie dotyczyło wyłącznie 
pacjentów leczonych w warunkach am-
bulatoryjnych w Warszawie, zarówno  
w publicznej Poradni Zdrowia Psychicz-
nego, jak i  w  komercyjnej sieci usług 
medycznych. Ocenie poddano 1000 ko-
lejnych, występujących po sobie wizyt.

Kryteria oceny 
poszczególnych  postaw pacjentów:

Pacjent Zadowolony – Wizyty są wielokrotne, pacjent zgłasza się na 
nie terminowo, trzyma się jednego lekarza jako swojego prowadzące-

go, ma do niego zaufanie. W trakcie wizyt panuje przyjazna atmos-
fera, pacjent chętnie i wyczerpująco opowiada lekarzowi o swoich 

problemach. Współpraca terapeutyczna jest bardzo dobra – pacjent 
wykonuje w stopniu co najmniej zadawalającym zalecenia lekarskie 
co do przyjmowanych leków, badań dodatkowych i innych sugestii 

terapeutycznych.

Pacjent Neutralny–Zadowolony – Wizyta jest z reguły jednora-
zowa. Pacjent nie ma stałego lekarza prowadzącego, często zabu-

rzenia psychiczne leczy u lekarzy innych specjalności niż psychiatra. 
Najczęściej zgłasza się, aby przedłużyć stosowanie dotychczasowego 
leczenia lub otrzymać zaświadczenie z pieczątką specjalisty (psychia-
try). Leczenie jest zazwyczaj zgodne z obowiązującymi standardami 
i adekwatne do stanu klinicznego. Zwykle pacjent nie ma pytań do 
specjalisty, a ewentualne lekarskie sugestie modyfikacji leczenia, na 
przykład poszerzenie zakresu pomocy o psychoterapię, przyjmuje 

niechętnie. Atmosfera w trakcie wizyty ogólnie jest dobra.

Pacjent Niezadowolony – Wizyta jest zawsze jednorazowa. Lekarz 
traktowany jest wyłącznie przedmiotowo i instrumentalnie, „zredu-
kowany do pieczątki lekarskiej”. Pacjent zgłasza się, aby zrealizować 

z góry ustalone cele – np. otrzymać korzystne treściowo zaświadcze-
nie lekarskie o stanie zdrowia (o czasowej niezdolności do pracy, do 

renty, zasiłku, odroczenia różnych spraw urzędowych lub sądowych), 
bądź też po receptę na leki uzależniające, których nie chcą wystawiać 
inni lekarze. Pacjent sam dyktuje lekarzowi rozpoznanie choroby (naj-
częściej „głęboka depresja”) i jest ono ewidentnie niezgodne z wywia-

dem i obrazem klinicznym w trakcie badania. Kontakt jest formalny, 
wypowiedzi zdawkowe, na standardowe pytania badania psychia-
trycznego często reaguje zniecierpliwieniem, a czasami odmawia 

odpowiedzi („przyszłam tylko po receptę, nie rozumiem czemu mam 
o tym opowiadać!”). W przypadku odmowy ze strony lekarza, pacjent 
stosuje różne strategie manipulacyjne, jak wzbudzanie poczucia winy 
bądź zastraszanie, ale przebiega to raczej w niezbyt agresywnej for-

mie. Charakterystyczne jest opuszczenie gabinetu przez pacjenta bez 
tradycyjnego „Do widzenia”.
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Pacjent Bardzo Niezadowolony – Kryteria podobne jak w przypad-
ku Pacjenta Niezadowolonego, ale z  przejawianą większą wrogością. 
Ton pacjenta jest podniesiony, zaczepny, prowokujący i  uszczypliwy. 
Padają stwierdzenia obniżające rangę i kompetencje lekarza. W bardziej 
nasilonej formie z towarzyszącymi wyzwiskami i odmową opuszczenia 
gabinetu lekarskiego do czasu spełnienia żądań. W skrajnej postaci – 
z przemocą fizyczną wobec lekarza. Nierzadko pacjent manifestacyjnie 
kończy konsultację, nagle wychodząc z gabinetu. Niekiedy po wizycie 
przemoc przenosi się w świat wirtualny i pacjent dokonuje szkalujące-
go lekarza wpisu na popularnych forach internetowych. Może też skła-
dać pisemne skargi do różnych instytucji (np. Izba Lekarska, Minister-
stwo Zdrowia itp.).

PAZIN: Ocena postaw 1000 pacjentów ambulatoryjnych

Bardzo NieZadowoleni

NieZadowoleni

Neutralni–Zadowoleni

Zadowoleni

Wnioski:

1 
Ryzyko kontaktu z  bardzo niezadowo-

lonym pacjentem w gabinecie psychiatrycz-
nym jest niskie. 

2
W codziennej ambulatoryjnej praktyce 

psychiatrycznej większość pacjentów wyda-
je się zadowolona z przebiegu wizyty.

3
Stosunkowo niewielki odsetek pacjen-

tów po wizycie u psychiatry opuszcza gabi-
net w gorszym nastroju niż przed rozpoczę-
ciem konsultacji. 

Omówienie i uwagi:

W  okresie objętym badaniem 
(2014), w ciągu kolejnych 1000 wizyt nie 
stwierdzono ani jednego pacjenta, któ-
ry spełniałby kryteria „Pacjenta Bardzo 
Niezadowolonego”. To z  pewnością do-
bra wiadomość dla psychiatrów, chociaż 
sam autor badania w przeszłości spoty-
kał przypadki takich zachowań. Odsetek 
Pacjentów Niezadowolonych był niski 
i nie przekraczał 3%. Badanie obejmuje 
pacjentów korzystających z  ambulato-
ryjnej opieki psychiatrycznej, zostało 
przeprowadzone w  Warszawie – która 
cieszy się opinią miasta, w  którym pa-
cjenci są bardziej wymagający niż w in-
nych częściach Polski. 

badania
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Ostrzeżenie w sprawie stosowania walproinianu 

u kobiet w wieku rozrodczym
W ostatnich tygodniach ukazało się kilka publikacji, które informują o zaostrzeniu 

restrykcji dotyczących stosowania walproinianów u kobiet w wieku rozrodczym. Taką 
rekomendację wydał Komitet Oceny Ryzyka i Nadzoru nad Bezpieczeństwem Farmako-
terapii Europejskiej Agencji Medycznej ( EMA’S Pharmacovigilance and Risk Assessment 
Committee). 

Nowe wytyczne, oparte o wyniki badań, mówią o tym, że walproiniany mogą być 
stosowane (co ważne – w najmniejszych skutecznych dawkach) w leczeniu padaczki lub 
choroby afektywnej dwubiegunowej u kobiet ciężarnych lub tych, które w ciążę zajść 
mogą, tylko jeśli inne metody leczenia są nieskuteczne lub źle tolerowane. 

Jak się okazuje, ekspozycja na walproiniany w okresie życia płodowego jest zwią-
zana ze znacznie większym niż dotychczas sądzono, ryzykiem wad płodu i problemów 
rozwojowych u dzieci. Malformacje stwierdzono u 11% noworodków, których matki 
przyjmowały w ciąży pochodne kwasu walproinowego, w porównaniu do 2-3 procen-
towego ryzyka w populacji ogólnej. Zwiększone ryzyko dotyczy przede wszystkim wad 
cewy nerwowej (pamiętajmy przy tej okazji o suplementacji folianów u kobiet, które już 
przyjmują omawiany lek) oraz rozszczepu podniebienia. 

Dostępne dane wskazują także na duże, bo aż 30-40% ryzyko problemów rozwo-
jowych, dotyczących m.in. opóźnionego rozwoju chodu i mowy, problemów z pamię-
cią, obniżonej sprawności intelektualnej. Mówi się także o trzykrotnie większym ryzyku 
zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz pięć razy większym ryzyku wystąpienia autyzmu 
dziecięcego.

O czym należy pamiętać 
Po pierwsze o tym, że blisko połowa ciąż nie jest planowana, zatem ryzyko sto-

sowania różnych leków, w tym wypadku walproinianów należy oceniać szczególnie 
starannie u wszystkich kobiet w wieku rozrodczym. 

Kolejną istotną kwestią jest dokładne informowanie pacjentek o powyżej 
opisanych problemach. Z drugiej strony nie możemy zapominać, że nieleczona 
choroba (padaczka lub ChAD) może być groźniejsza zarówno dla dziecka, jak i dla 
ciężarnej kobiety, niż potencjalne ryzyko wynikające ze stosowania farmakoterapii. 
Używajmy zatem zdrowego rozsądku, informujmy pacjentki o spodziewanych ko-
rzyściach, ale także potencjalnych działaniach ubocznych i stosujmy leki rozważnie, 
a nie pochopnie (KKP)

Naszym Czytelnikom polecamy artykuł przeglądowy doty-
czący leków normotymicznych i ciąży autorstwa Giulia Costo-
loni G i wsp., który ukazał się w Psychiatrii Polskiej: 2014; 48(5): 
865–887
> http://www.psychiatriapolska.pl/uploads/images/PP_5_2014/865Costoloni_Psychi-
atrPol2014v48i5.pdf



61PSYCHIATRA/PISMO dla praktyków/grudzień 2014

Praktyka

Trochę historii
Lamotrygina przebojem „weszła do towarzystwa” leków 

normotymicznych na przełomie XX i  XXI. Ukazało się wtedy 
kilka badań, które pokazały korzystne aspekty jej działania 
w CHAD przy relatywnie dobrym profilu tolerancji. 

Opublikowane w 1999 badanie Calabrese i wsp. było wów-
czas największym kontrolowanym badaniem klinicznym prze-
prowadzonym w depresji w CHAD. Wykazało ono skuteczność 
(w  porównaniu z  placebo) lamotryginy stosowanej w  daw-
ce 200 mg/d, jak i 50 mg/d wobec objawów depresji. Z kolei 
w 2000 roku „Lamictal 614 Study Group” opublikowała pierw-
sze kontrolowane placebo badanie, które dotyczyło grupy cho-
rych z szybką zmianą faz w przebiegu CHAD. Badanie wykazało, 
że lamotrygina może być skuteczna u części chorych z tą trud-
ną do leczenia postacią choroby. Wreszcie badanie Bowdena 
i wsp., które ukazało się w Archives of General Psychiatry w 2003 
roku sugerowało, że lamotrygina (100-400 mg/d) w porówna-
niu z placebo lepiej zapobiegała epizodom depresji w ciągu 18 
miesięcy obserwacji. W 2003 roku FDA zarejestrowało lamotry-
ginę w zapobieganiu epizodom depresji w CHAD. 

Kilka uwag o tolerancji i dawkowaniu
Lamotrygina jest na ogół lekiem dobrze tolerowanym. 

Najpoważniejsze ostrzeżenia dotyczą wysypki i ryzyka zespołu 
Stevensa-Johnsona oraz toksycznej nekrolizy naskórka. Ryzyko 
jest najwyższe w pierwszych miesiącach, a często w pierwszych 
tygodniach terapii i wzrasta przy szybkim zwiększaniu dawki. 
Bezwzględna częstość występowania poważnej wysypki jest 
niska i  u  chorych z  CHAD wynosi około 0,8-1,3/1000, zaś ze-
społu Stevensa-Johnsona poniżej 0,3/1000. Ale właśnie z uwa-
gi na ryzyko wysypki, lamotryginę wprowadzamy stopniowo, 
zaczynając od dawki 25 mg albo 12,5 mg. Osiągnięcie docelo-
wej dawki stabilizującej zajmuje co najmniej 6 tygodni. Dawka 
docelowa wynosi zwykle 200 mg na dobę i można podawać ją 
jednorazowo. W przypadku jednoczesnego stosowania walpro-
inianów lub innych leków hamujących metabolizm lamotrygi-
ny, docelowa dawka jest o połowę mniejsza (100 mg). Z kolei 
w przypadku stosowania lamotryginy z  induktorem jej meta-
bolizmu – karbamazepiną, lekami antykoncepcyjnymi docelo-
wa dawka wynosi zwykle 300 mg/dz. Oczywiście w przypadku 
wycofywania się z leczenia skojarzonego należy pamiętać, aby 
odpowiednio zwiększyć lub zmniejszyć dawkę lamotryginy. 
Sugerowane okno terapeutyczne dla stężenia leku w surowicy 
w leczeniu CHAD to 5-11 μg/ml. Pomiar stężenia leku w surowi-
cy zaleca się w przypadku wątpliwości, co do skuteczności kli-
nicznej leku, ale niestety w warunkach polskich monitorowanie 
stężenia leku praktycznie nie jest dostępne i stosowane.

Istotną cechą leku, z punktu widzenia kobiet w wieku roz-
rodczym, jest relatywnie mniejsza teratogenność w porówna-
niu z walproinianami czy karbamazepiną. 

Doświadczenia własne
Nasza wiedza na temat predyktorów odpowiedzi klinicznej 

na leczenie lekami normotymicznymi jest cały czas niepełna. 
Nie udało się zidentyfikować użytecznych klinicznie genetycz-
nych markerów odpowiedzi na leczenie poszczególnym leka-
mi. Znanych jest jednak kilka wskazówek klinicznych – zostały 
one zebrane w  tabeli 1. Lamotrygina jest przede wszystkim 
lekiem stosowanym w  profilaktyce depresji w  CHAD, poniżej 
przedstawiamy dwa opisy przypadków ilustrujących wielolet-
nią skuteczność profilaktyczną lamotryginy u chorych z CHAD 
typu I.

 
Pani Zuzanna – 34 letnia mężatka, wykształcenie wyższe, 

w rodzinie było kilka osób uzależnionych od alkoholu. Pierw-
szy epizod depresji wystąpił u pani Zuzanny, gdy miała 20 lat. 
Była leczona krótko lekami przeciwdepresyjnymi, z  popra-
wą, ale w ciągu kolejnych 3 lat wystąpiła kilkukrotnie zmiana 
faz, w  tym epizod maniakalny z  objawami psychotycznymi. 
Włączono leczenie litem, ale pacjentka przerwała je z  powo-
du złej tolerancji. W  wieku 24 lat hospitalizowana bez zgody 
z objawami kolejnej psychotycznej manii – włączono wówczas 
walproiniany i olanzapinę, po kilku tygodniach leczenia zosta-
ła wypisana ze szpitala w  hipomanii, ale już wkrótce zgłosiła 
się do poradni prezentując objawy depresyjne. Wówczas do 
prowadzonego leczenia (kwas walproinowy i olanzapina) do-
łączono citalopram, po kilkunastu tygodniach z powodu utrzy-
mujących się objawów depresyjnych odstawiono citalopram, 
włączono wenlafaksynę, stopniowo odstawiono olanzapinę. 
W  trakcie dalszego leczenia uzyskano ustąpienie objawów 
depresji i  odstawiono wenlafaksynę. Po kilku miesiącach wy-
stąpiła hipomania, ale udało się ją opanować podwyższając 
dawkę walproinianu do 1500 mg/d i dodatkowo włączając na 
2 tygodnie risperidon. Następnie wystąpił jednak znowu stan 
depresyjny – ponownie włączono do leczenia wenlafaksynę 
75 mg/d i utrzymując walproinian 1200 mg/d, wprowadzono 
lamotryginę. Poprawę samopoczucia pacjentka odczuła po 4 
tygodniach, odstawiono wtedy wenlafaksynę. Po 3 miesiącach 
leczenie normotymiczne chorej stanowiły: kwas walproinowy 
900 mg/dz i  lamotrygina 100 mg/dz. Pacjentka subiektywnie 
opisywała, że „po raz pierwszy czuje się tak, jak przed zachoro-
waniem”. Pełna remisja objawów i bardzo dobre funkcjonowa-
nie utrzymują się od 7 lat, pomimo obiektywnych problemów 

Doświadczenia w stosowaniu 
lamotryginy w CHAD 
Anita i Tomasz Szafrańscy
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życiowych. Po dwóch latach stabilnego stanu obniżono daw-
kę kwasu walproinowego do 600 mg/dz, a następnie 300 mg/
dz, dwa lata temu odstawiono kwas walproinowy, ponieważ 
pacjentka w przyszłości planuje ciążę. Po odstawieniu walpro-
inianu zwiększono lamotryginę do dawki 150 mg/dz. Pacjentka 
kontynuuje leczenie w monoterapii.

Pani Zofia – 60 letnia mężatka, wykształcenie wyższe, 
choruje na nadciśnienie. W  rodzinie matka była kilkukrotnie 
hospitalizowana psychiatrycznie, prawdopodobnie z powodu 
zaburzenia schizoafektywnego. Pani Zofia pierwsze objawy 
miała najprawdopodobniej około 30 roku życia – wówczas 
wystąpił krótkotrwały stan niepokoju, derealizacji, lęku. Przez 
kilka miesięcy spotykała się z  psychologiem. Po kilku latach, 
w czasie gdy przestała palić papierosy, wystąpiła bezsenność, 
pobudzenie, niepokój, a następnie kilkugodzinny epizod pobu-
dzenia, wielomówności, dziwacznego zachowania. Była wów-
czas hospitalizowana psychiatrycznie przez kilka dni, wypisana 
z rozpoznaniem ostrych wielopostaciowych zaburzeń psycho-
tycznych, włączono małą dawkę pernazyny. Przez następnych 
klika lat pacjentka nie leczyła się. Raz, w sytuacji nagromadze-
nia stresu, ponownie wystąpił okres kilkudniowej bezsenności, 
po nim zaś nastąpiło zwiększenie napędu, nagłe silne pobu-
dzenie, gonitwa myśli, myślenie symboliczne, słowotok. Lekarz 
z pogotowia rozpoznał manię, podał iniekcję leku, po którym 
szybko się uspokoiła, ale kilka tygodni utrzymywały się obja-
wy podwyższenia nastroju i napędu. Po 3 miesiącach wystąpił 
pełnoobjawowy zespół depresyjny ze spadkiem zainteresowań 
i upośledzeniem funkcjonowania. Z tego powodu zgłosiła się 
do lekarza psychiatry. W trakcie zbierania wywiadu okazało się, 
że okresy obniżonego nastroju, choć w  mniejszym nasileniu 
zdarzały się kilka razy wcześniej, pacjentka traktowała je jako 
„takie jesienne chandry”, raz była leczona fluoksetyną w okre-
sie wiosennym. U pacjentki rozpoczęto leczenie citalopramem, 
a  następnie stopniowo włączono lamotryginę 150 mg/dz. Po 
kilku miesiącach ustąpiły objawy depresji, citalopram został 
odstawiony. Od 8 lat utrzymuje się pełna remisja objawów, 
pomimo obiektywnych problemów i sytuacji stresowych. Stop-
niowo zmniejszono dawkę lamotryginy. Aktualnie zażywa lek 
w dawce 100 mg/dz.

Podsumowanie

Nikogo nie trzeba chyba przekonywać 
o  tym, jak ważne jest leczenie profilaktyczne 
w CHAD. W przypadku nawrotów objawów de-
presji stwierdza się większe nasilenie zaburzeń 
poznawczych, większe ryzyko rozwoju otępie-
nia, generalnie u chorego występuje więcej cho-
rób współistniejących i większe nasilenie niepeł-
nosprawności. Nic dziwnego skoro stwierdzano, 
że nieleczone epizody afektywne wiążą się ze 
spadkiem poziomów BDNF, większym stresem 
oksydacyjnym, zmniejszeniem objętości kory 
przedczołowej, osłabieniem funkcji jąder mig-
dałowatych. Ponad dekadę od zarejestrowania 
przez FDA, lamotrygina bez wątpienia potwier-
dza swoją przydatność w praktyce i jest ważnym 
środkiem w  leczeniu choroby afektywnej dwu-
biegunowej. 
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Tabela 1. Predyktory lepszej klinicznej odpowiedzi na leczenie lekami normotymicznymi

 I

Mniejsza Mniejsza Mniejsza

Epizodyczny z pełnymi 
remisjami ?

Dysforyczny = Euforyczny

Alkohol  i substancje

Euforyczny > dysforyczny

NIE

?

Dysforyczny = Euforyczny

Alkohol

Negatywny w kierunku 
CHAD

Pozytywny w kierunku 
CHAD i pozytywny odpo-
wiedzi na leczenie litem

?

Działanie w zaburzeniach 
schizoafektywnych, 

w napadowych zespołach 
bólowych

Działanie 
przeciwsuicydalne

Działanie 
przeciwmigrenowe

 II

Mniejsza

Cykliczny, ciągły?

-

Kokaina?

Pozytywny w kierunku 
zaburzeń lękowych

Z uwagi na konieczność 
miareczkowania głównie 
działanie profilaktyczne a 

nie w ostrym epizodzie

 I/II  I/II

Sole litu Karbamazepina Lamotrygina Walproinian

Podtyp CHAD

Liczba epizodów

Przebieg

Afekt w manii

Substancje psychoaktywne? 

TAKNIE TAK?Obecność objawów lęku?

Wywiad rodzinny

Uwagi 

Na podstawie: 1. Post RM, Ostacher MJ, Singh V. Controversies in the psychopharmacology of bipolar disorder. Symposium presented at: Current Psychiatry/American Academy of Clinical Psychiatrists 
Psychiatry Update 2014; March 27-29, 2014; Chicago, Illinois. http://www.cmeinstitute.com/Psychlopedia/Pages/BipolarDisorder/10cpbd/sec2/section.aspx 
2. Geoffroy PA, Bellivier F, Leboyer M, Etain B. Can the response to mood stabilizers be predicted in bipolar disorder? Front Biosci (Elite Ed). 2014; 6:120-38 





abc leczniaABC stosowania memantyny 
w chorobie AlzheiMera

Zarejestrowane wskazanie  
do stosowania memantyny:

Leczenie pacjentów z chorobą Alzheimera o umiarkowanym  
lub ciężkim nasileniu.

Metaanaliza wyników leczenia pacjentów z  chorobą Alzheimera 
o  nasileniu umiarkowanym do ciężkiego (całkowita punktacja w  skali 
Mini-Mental na początku badania < 20 punktów) wykazała statystycznie 
znamienny lepszy efekt terapeutyczny memantyny w takich obszarach 
jak poprawa funkcji poznawczych, ogólna ocena kliniczna oraz codzien-
ne funkcjonowanie. Wykazano również statystycznie istotny lepszy 
efekt terapeutyczny memantyny w zakresie zapobiegania pogorszeniu 
– u dwukrotnie większej liczby pacjentów przyjmujących placebo w po-
równaniu z  pacjentami przyjmującymi memantynę nastąpiło pogor-
szenie we wszystkich trzech ocenianych domenach (21% versus 11%, 
p<0,0001). Stosowanie memantyny może zatem odraczać potrzebę peł-
nej opieki nad chorym i tym samym przyczyniać się do redukcji kosztów.

PROFIL FARMAKOKINETYCZNY MEMANTYNY

■ Dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego, niezależnie  
od posiłku

■ Biodostępność: 100% t max występuje pomiędzy 3 a 8 godziną  
od zażycia leku

■ Czas T ½ eliminacji wynosi od 60 do 100 godzin
■ Stałe stężenie w surowicy zostaje osiągnięte po około  

2 tygodniach
■ Wiązanie z białkami osocza 45%
■ Metabolizm: 80% memantyny występuje w krążeniu w postaci  

niezmienionej; metabolity nie mają istotnego działania klinicz-
nego.

■ U pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności nerek (klirens  
kreatyniny 5 – 29 ml/min) dawka dobowa powinna wynosić 10 mg.

■ U pacjentów z nieznacznym lub umiarkowanym zaburzeniem 
czynności wątroby nie ma potrzeby modyfikacji dawki. Nie zaleca 
się podawania leku w ciężkiej niewydolności wątroby.

■ W badaniach in vitro nie stwierdzono udziału układu enzyma-
tycznego cytochromu P 450 w przemianach metabolicznych 
memantyny. Memantyna nie hamuje aktywności enzymów 
cytochromu P 450 (CYP 1A2, 2A6, 2C9, 2D6, 2E1, 3A)
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Memantyna jest niekom-
petytywnym antagonistą 
receptora NMDA. W odróż-
nieniu od ketaminy czy PCP, 
działanie memantyny jest 
odwracalne.  
Memantyna jest również 
antagonistą receptora 5-HT3 
(podobnie jak ondansetron), 
prawdopodobnie wywiera 
działanie antagonistyczne 
wobec receptora nikotyno-
wego i słaby wpływ jako 
agonista D2.

Memantyna może wywierać działa-
nie neuroprotekcyjne, modyfikując efek-
ty patologicznie zwiększonych stężeń 
glutaminianu. Uważa się, że takie dzia-
łanie wywiera korzystne efekty u  osób 
z  objawami otępienia. Działanie me-
mantyny wydaje się nie być ograniczone 
tylko do otępiania o typie alzheimerow-
skim, odnotowano również korzystne 
działanie memantyny w otępieniu z cia-
łami Levy’ego, w  otępieniu w  chorobie 
Parkinsona, i  co szczególnie istotne, 
w  otępieniu naczyniowym, w  którym 
efekty stosowania inhibitorów acetylo-
cholinoesterazy są słabe.
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ABC leczenia

Dawkowanie i sposób podawania

tygodnie leczenia
1   2   3   4   5   6   7   8  

10 
mg

10 
mg

10 
mg

10 
mg

20 
mg

Stałe stężenie leku
w surowicy 

po 2 tygodniach 
stosowania dawki 

20mg/dz

W celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia działań niepożądanych, dawkę należy zwiększać 
stopniowo. Przyjmowanie memantyny przez pacjenta powinno być nadzorowane przez 
opiekunów. 

Zalecana dawka 
podtrzymująca 

memantyny 
wynosi 

20mg/dobę

Kiedy włączyć memantynę?

Zgodnie z  zarejestrowanym wska-
zaniem, memantynę zwykle stosujemy 
w przypadku umiarkowanego otępienia 
u chorych, którzy są już leczeni stabilną 
dawką inhibitora acetylocholino–este-
razy (IAChE). Lek może być jednak oczy-
wiście wprowadzony w  monoterapii, 
a  wówczas dołączenie inhibitora jest 
z kolei możliwe po ustabilizowaniu daw-
ki i  sprawdzeniu tolerancji memantyny. 
Taka strategia sprawdza się zwłaszcza 
u chorych wrażliwych na żołądkowo-jeli-
towe działania niepożądane IAChE

Kiedy przestać stosować 
memantynę?

Memantyna jest zarejestrowana do 
stosowania w  ciężkiej postaci choroby 
Alzheimera.

Wydaje się, że jej stosowanie na-
wet w zaawansowanej postaci otępienia 
pozwala na utrzymywanie funkcji psy-
chomotorycznych i  ma istotne znacze-
nia dla sprawowania opieki (karmienie, 
przełykanie posiłków, ubieranie, zabiegi 
higieniczne, funkcjonalna komunikacja). 
Może również przyczyniać się do mniej-
szej konieczności stosowania innych 
leków, na przykład leków przeciwpsy-
chotycznych. Memantyna w skojarzeniu 
z  IAChE wydaje się korzystnie wpływać 
na objawy pobudzenia, agresji, drażliwo-
ści i objawy psychotyczne.

Wydaje się, że stosowanie jakiego-
kolwiek leczenia farmakologicznego nie 
ma uzasadnienia dopiero w  terminal-
nym stadium choroby Alzheimera. 

Zgodnie z  CHPL, leczenie podtrzy-
mujące może być kontynuowane dopóki 
utrzymuje się korzystne działanie tera-
peutyczne i  pacjent dobrze toleruje le-
czenie memantyną. Przerwanie leczenie 
należy rozważyć, gdy brak oznak dzia-
łania terapeutycznego lub w przypadku 
złej tolerancji leczenia.

Jak oceniamy głębokość otępienia?

Głębokość otępienia oceniamy wielowymiarowo na podstawie 
spadku zdolności poznawczych, funkcjonowania pacjenta, jego za-
chowania i uzależnienia od pomocy innych osób. Stopniem odnie-
sienia jest poziom przedchorobowy. Ocena powinna uwzględniać 
wpływ objawów na opiekunów. Ocena głębokości nie musi i nie po-
winna opierać się wyłącznie na zmianie wyniku w jednym z testów 
przesiewowych (takim jak Mini-Mental), ale wynik testu może mieć 
znaczenie pomocnicze.

Pamiętaj! Zasady prowadzenia  
pacjentów z otępieniem

W  prowadzeniu pacjentów z  otępieniem alzheimerowskim nie 
należy nigdy zapominać o kontrolowaniu czynników ryzyka naczy-
niowego: 

■ prawidłowego ciśnienia krwi,
■ poziomu lipidów,
■ prawidłowej glikemii.

Jeżeli nie ma przeciwwskazań, należy stosować dojelitowo małą 
dawkę aspiryny.

Trzeba również pamiętać o  częstym występowaniu niedoboru 
witaminy B12 i zaburzeń funkcji tarczycy.
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Raz dziennie czy dwa razy dziennie?

Memantyna ma długi czas półtrwania, więc brak jest uza-
sadnienia dla stosowania leku dwa razy dziennie. Nie stwierdzono 
istotnych różnic w  tolerancji czy skuteczności. Stosowanie leku 
raz dziennie pozwala na osiągnięcie stabilnego stężenie w stanie 
stacjonarnym – brak istotnych różnic w zmianach poziomu leku 
w surowicy w porównaniu z dawkowaniem co 12 godzin.

Oczywiste są zalety przyjmowania leku raz dziennie, 
przede wszystkim łatwiej o współpracę i jest to proste rozwiąza-
nie dla opiekuna. 

Lek najlepiej zażywać o tej samej porze, można z posiłkiem 
lub bez.

Opracowanie przygotowała redakcja Psychiatry (Tomasz Szafrański) na podstawie Charakterystyki Produktu Leczniczego chlorowodorku memantyny  
oraz piśmiennictwa:
1. Bazire S. Psychotropic Drug Directory, 2013.
2. Gomolin IH, Smith C, Jeitner TM. Once-daily memantine: pharmacokinetic and clinical considerations. J Am Geriatr Soc. 2010; 58: 1812-3.
3. Lyseng-Williamson KA, McKeage K. Once-daily memantine: a guide to its use in moderate to severe Alzheimer’s disease in the EU. Drugs Aging. 2013; 30: 51-8. 
4. Kurz A, Grimmer T. Efficacy of memantine hydrochloride once-daily in Alzheimer’s disease. Expert Opin Pharmacother. 2014; 15: 1955-60. 
5. Vidal JS, Lacombe JM, Dartigues JF, Pasquier F, Robert P, Tzourio C, Alpérovitch A. Evaluation of the impact of memantine treatment initiation on psychotropics use: 
a study from the French national health care database. Neuroepidemiology. 2008; 31: 193-200.

Interakcje 
z innymi lekami

■ Możliwe zwiększenie efektów dzia-
łania L-dopy, agonistów receptorów 
dopaminergicznych oraz środków anty-
cholinergicznych.

■ Możliwe osłabienie działania neuro-
leptyków.

■ Możliwe modyfikowanie działania le-
ków zmniejszających napięcie mięśni 
szkieletowych, dantrolenu i baklofenu.

■ Nie stosować równocześnie meman-
tyny i  amantadyny, ketaminy, dekstro-
metorfanu.

■ Możliwe zwiększenie stężenia cyme-
tydyny, ranitydyny, prokainamidu, chini-
dyny, chininy oraz nikotyny (w procesie 
wydalania bierze udział ten sam nerko-
wy układ transportu kationów).

■ Możliwe zmniejszenie stężenia hydro-
chlorotiazydu. 

■ Wskazane jest monitorowanie cza-
su protrombinowego lub wartości INR 
u  pacjentów leczonych równocześnie 
doustnymi lekami przeciwzakrzepowy-
mi.

■ Nie obserwowano istotnych interakcji 
pomiędzy memantyną a  inhibitorami 
acetylocholinoesterazy. Połączenie jest 
uważane za bezpieczne. ■

Tolernacja, otrzeżenia 
i środki ostrożności

-> Należy regularnie oceniać tolerowanie i dawkowanie me-
mantyny, szczególnie w ciągu pierwszych trzech miesięcy od roz-
poczęcia leczenia.

-> Memantyna jest uważana za lek dobrze tolerowany. Nasi-
lenie działań niepożądanych jest zwykle łagodne do umiarkowa-
nego. Najczęstsze reakcje niepożądane w porównaniu z placebo 
(wg. CHPL): zawroty głowy (6,3%), ból głowy (5,2%), zaparcia 
(4,6%), senność (3,4%) i nadciśnienie tętnicze (4,1%).

-> Ostrożnie stosować u pacjentów z padaczką, z drgawkami 
w wywiadzie lub u pacjentów z czynnikami predysponującymi do 
padaczki.

-> Unikać równoczesnego stosowania innych antagonistów 
NMDA takich jak amantadyna, ketamina czy dekstrometorfan – 
RYZYKO PSYCHOZY.

-> Drastyczna zmiana diety z mięsnej na wegetariańską lub 
przyjmowanie dużych ilości leków alkalizujących treść żołądkową 
może prowadzić do alkalizacji moczu i w jego następstwie do 7-9- 
krotnego zwolnienia wydalania memantyny.

-> Memantyna wywiera nieznaczny lub umiarkowany wpływ 
na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwa-
nia urządzeń mechanicznych, pacjentów leczonych w warunkach 
ambulatoryjnych należy poinformować o konieczności zachowa-
nia szczególnych środków ostrożności.







69PSYCHIATRA/PISMO dla praktyków/grudzień 2014

receptoryTiapryd – w pytaniach 
i odpowiedziach

Rozmowa
z Tomaszem 
Gabryelewiczem

Tiapryd jest interesującym lekiem, 
który znajduje swoje zastosowanie 
między innymi w leczeniu zaburzeń 
zachowania, objawów pobudzenia, 
agresji, lęku, bezsenności u osób 
w wieku podeszłym. Pomimo tego, 
że jest znany od lat 70-tych XX wieku, 
w naszym kraju zaczyna być szerzej 
stosowany dopiero ostatnio, zresztą 
nie tylko przez specjalistów psychia-
trii, ale również w praktyce lekarza 
rodzinnego. Nasza redakcja otrzymała 
garść pytań na temat tiaprydu – 
o odpowiedź poprosiliśmy naukowca 
i klinicystę dr hab. Tomasza Gabryele-
wicza, profesora Instytutu Medycyny 
Doświadczalnej i Klinicznej  
im. M. Mossakowskiego, Polskiej 
Akademii Nauk, Zespołu Kliniczno-
-Badawczego Chorób Zwyrodnienio-
wych CUN.

Psychiatra: Do jakiej grupy leków 
zaliczamy tiapryd? W niektórych publi-
kacjach jest przedstawiany jako neuro-
leptyk atypowy, w  innych jako neuro-
leptyk klasyczny.

Tomasz Gabryelewicz: Tiapryd, po-
chodna benzamidu, jest selektywnym 
antagonistą receptorów dopaminowych 
D2/D3, praktycznie pozbawionym dzia-
łania na receptor 5-HT2. Pod względem 
dysocjacji od receptora D2 wykazuje dłu-
gi czas blokady, typowy dla neurolepty-
ków klasycznych. Natomiast bardziej 
istotnym jest fakt, że stosowany nawet 
w  wysokich dawkach, nigdy nie prze-
kracza 80% blokady w prążkowiu – cha-
rakterystyczna cecha leków atypowych. 
Powoduje to, że stosowanie tiaprydu 
wiąże się z  relatywnie niskim ryzykiem 
występowania objawów pozapiramido-
wych: parkinsonizmu, ostrych dystonii 
i późnych dyskinez.

P: Podstawowym zarejestrowa-
nym wskazaniem do stosowania leku 
są zaburzenia zachowania u pacjentów 
w  podeszłym wieku z  demencją. Jakie 
jest miejsce tiaprydu w  aktualnych 
rekomendacjach dotyczących lecze-
nia zaburzeń zachowania u  osób star-
szych?

TG: Miejsce leku jest podobne jak 
u  pacjentów z  otępieniem. Należy pa-
miętać, że w grupie pacjentów w wieku 
podeszłym najważniejsze w  farmakote-
rapii jest bezpieczeństwo. Tiapryd jest 
rekomendowany w  leczeniu osób star-
szych, ponieważ obok dobrej skuteczno-
ści ma korzystny profil bezpieczeństwa 
pod względem ryzyka kardio-metabo-
licznego. Lek nie jest w  istotny sposób 
metabolizowany w wątrobie i może być 
podawany nawet u chorych z niewydol-
nością wątroby. Skuteczność tiaprydu 
w  kontrolowaniu pobudzenia i  innych 
objawów zaburzeń zachowania, takich 
jak agresja, niepokój i  lęk, wykazano 
między innymi w  badaniach kontrolo-

wanych z haloperidolem i melperonem. 
Badanie „head-to-head” porównujące 
tiapryd z  haloperidolem pokazało, że 
leki nie różniły się skutecznością w lecze-
niu pobudzenia i agresywności u pacjen-
tów w podeszłym wieku, ale tiapryd był 
znacznie lepiej tolerowany powodując 
mniej działań niepożądanych, szczegól-
nie pozapiramidowych. Lek może być 
również stosowany w leczeniu majacze-
nia u osób w wieku podeszłym.

P: Czy tiapryd można stosować 
w  zaburzeniach zachowania, agresji, 
pobudzeniu o  innym podłożu niż otę-
pienie?

TG: Tak, lek można stosować przy 
zaburzeniach zachowania w  czasie od-
stawiania alkoholu – w  ostrym zespole 
majaczeniowym i w zespole odstawien-
nym. Tiapryd sprawdza się w  leczeniu 
majaczenia alkoholowego niezależnie 
od wieku i  można go podawać nawet 
osobom będącym pod wpływem alko-
holu. W  badaniach z  lat dziewięćdzie-
siątych XX wieku wykazano pozytywny 
wpływ tiaprydu na przebieg alkoholizmu 
polegający na zmniejszaniu spożycia al-
koholu, wydłużaniu abstynencji, lepszej 
samoocenie i  zadowoleniu z  życia. Tia-
pryd jest również zarejestrowany w cięż-
kiej postaci pląsawicy Huntingtona.

P: Wiem, że wiele osób ma rów-
nież dobre doświadczenia ze stosowa-
niem leku we wskazaniach innych niż 
te wymienione w rejestracji. Lek bywa 
stosowany w zaburzeniach zachowania 
u  osób z  upośledzeniem umysłowym, 
w tikach u dzieci i młodzieży (preparat 
dostępny w Polsce jest zarejestrowany 
u dzieci w wieku powyżej 6 lat). 

TG: Warto również wspomnieć 
o nietypowym działaniu leku. Wykazano, 
że siła wiązania tiaprydu z  receptorem 
D2 jest większa w sytuacji, kiedy recep-
tor został wcześniej uwrażliwiony przez 
chroniczne działanie dopaminy. Powo-
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Praktyka

duje to, że lek może być pomocny w le-
czeniu późnych dyskinez oraz dyskinez 
po L-dopie.

P: Jakie są rekomendacje kliniczne 
dotyczące dawkowania tiaprydu u cho-
rych w podeszłym wieku z zaburzenia-
mi zachowania?

TG: Zalecana dawka początkowa 
tiaprydu wynosi 25 mg, a  dobowa 50-
250 mg. Dawkę terapeutyczną ustalamy 
indywidualnie. Zwykle zalecam podwyż-
szanie dawki po kolejnych trzech dniach 
obserwacji reakcji pacjenta na działanie 
leku, aż do uzyskania dawki optymalnej. 
Najczęściej do uzyskania zadowalające-
go efektu terapeutycznego wystarcza 
jedna tabletka tiaprydu, czyli 100 mg/
dobę. Generalnie, w  planowaniu lecze-
nia, ważne jest precyzyjne ustalenie celu 
terapii – najbardziej uciążliwych lub za-
grażających zachowań. W  przypadku 
niektórych z  tych zachowań realnym 
celem leczenia jest złagodzenie, a  nie 
całkowite zlikwidowanie objawów. Re-
komendowane jest stosowanie mono-
terapii, aż do uzyskania zadawalającej 
poprawy, pojawienia się nieakceptowal-
nych objawów ubocznych lub osiągnię-
cia dawki maksymalnej wybranego leku 
odpowiedniej do wieku pacjenta. 

P: Jak w praktyce wygląda dawko-
wanie w ciągu dnia – czy tiapryd można 
albo należy stosować raz czy dwa razy 
dziennie? 

TG: Lek można stosować raz, dwa, 
albo trzy razy na dobę. W celu zachowa-
nia prawidłowego rytmu dobowego snu 
i czuwania dawka leku powinna wzrastać 
w miarę upływu dnia, – czyli największą 
dawkę podajemy wieczorem. Na przy-
kład: 25mg rano, 25mg po południu 
i 50mg wieczorem.

P: Jak szybko działa lek? Po jakim 
czasie można spodziewać się widocz-
nego efektu terapeutycznego tiapry-
du?

TG: Tiapryd dobrze wchłania się 
z  przewodu pokarmowego, niezależnie 
od posiłku. Maksymalne stężenie w  su-
rowicy osiąga już po 0,5-1,5 godziny, 
a  stałe stężenie w  surowicy po 24-48 
godzinach. Czyli efekt kliniczny może 
pojawiać się już w  pierwszych dniach 
stosowania leku.

P: Co zrobić, jeśli nie widać efektów 
działania tiaprydu?

TG: Tak sformułowane pytanie jest 
nieprecyzyjne. Podkreślam, że aby od-
powiedzieć na pytanie, co robić w takiej 
sytuacji, należy wcześniej dokładniej 
określić, jaki był oczekiwany efekt dzia-
łania leku i  zastanowić się, czy dany cel 
był realistyczny. Najczęściej brak założo-
nego efektu klinicznego jest wynikiem 
źle obranego celu działania, źle dobranej 
dawki leku, zbyt krótkiego okresu tera-
pii lub nie przyjmowania leku zgodnie 
z  zaleceniami lekarskimi. Jeżeli jednak, 
mimo osiągnięcia rekomendowanej dla 
wieku dawki maksymalnej brak jest efek-
tu działania leku, to należy go zamienić 
na inny lek psychotropowy. 

P: A  co robić, jeżeli lek działa, ale 
pacjent wymaga dłuższego podawania 
leku niż 3 miesiące (zapis w CHPL)? Czy 
tiapryd można podawać przewlekle?

TG: W  codziennej praktyce nie-
którzy pacjenci wymagają dłuższego 
stosowania leku niż w  charakterystyce 
produktu leczniczego, oczywiście pod 
warunkiem, że zachodzi bezwzględna 
konieczność kontynuowania kuracji i lek 
jest dobrze tolerowany. Taką kurację na-
leży monitorować szczególnie uważnie 
pod kątem bezpieczeństwa i  skutecz-
ności oraz stosować możliwie najniższe 
dawki terapeutyczne.

P: Czy w  przypadku prowadzenia 
długotrwałej terapii tiaprydem istnieje 
ryzyko zmniejszenia wrażliwości recep-
torów na działanie leku? Jeśli tak, to 
czy może z  tego wynikać konieczność 
zastosowania wyższych dawek?

TG: Charakterystyka leku powodu-
je, że nie ma konieczności stosowania 
wyższych dawek z powodu zmniejszenia 
wrażliwości receptorów dopaminowych. 

P: Czy tiapryd można stosować 
w  leczeniu skojarzonym w  celu au-
gmentacji terapii? Jeżeli tak, to jakich?

TG: Jestem zwolennikiem monote-
rapii u  pacjentów w  podeszłym wieku. 
Polipragmazja zawsze znacząco zwięk-
sza ryzyko wystąpienia objawów ubocz-
nych, a bezpieczeństwo terapii powinno 
być traktowane bezwzględnie prioryte-
towo.

P: Czy lekarz pierwszego kontaktu 
może bezpiecznie stosować Tiapryd, 
czy to lek, który powinien być zarezer-
wowany dla specjalistów?

TG: Uważam, że leczenie osób w po-
deszłym wieku z  otępieniem powinien 
rozpoczynać specjalista. Natomiast le-
karz Podstawowej Opieki Zdrowotnej 
może kontynuować leczenie zgodnie 
z zaleceniami specjalisty. 

P: No tak, tylko że mam wrażenie, 
że opisujesz sytuację idealną. W  pol-
skich realiach pacjent może jednak 
dużo szybciej uzyskać pomoc lekarza 
POZ, niż dostać się do specjalisty, nie 
mówiąc już o  specjaliście zajmującym 
się leczeniem otępienia. Wydaje się, że 
terapia tiaprydem może być z  powo-
dzeniem zainicjowana również przez 
lekarzy POZ. Zwłaszcza w  sytuacji za-
burzeń zachowania, wymagających 
interwencji farmakologicznej, której 
nie powinno się odraczać. Oczywiście 
w  możliwie najszybszym terminie pa-
cjent powinien zostać również skon-
sultowany przez specjalistę, który 
zweryfikuje zasadność prowadzonego 
leczenia.

TG: Tak, zgadzam się, ale dlacze-
go nie mamy dążyć do ideału? Poza 
tym, nie wszystkie osoby w  wieku po-
deszłym mają otępienie – na szczęście. 
W codziennej praktyce, nazwijmy ją psy-
chogeriatrycznej, również pacjenci bez 
otępienia wymagają leczenia objawów 
zaburzeń zachowania i  nie widzę prze-
szkód, żeby robili to przeszkoleni lekarze 
POZ. 

P: Na co szczególnie należy zwró-
cić uwagę, aby bezpiecznie stosować 
tiapryd u osób w podeszłym wieku?

TG: Należy pamiętać, że nie ma leku 
w  100% bezpiecznego. Tiaprydu nie 
należy stosować u pacjentów ze stwier-
dzoną nadwrażliwością na lek, z  guzem 
chromochłonnym, z  rakiem mózgu wy-
twarzającym prolaktynę, rakiem piersi 
oraz u chorych leczonych równocześnie 
lewodopą. Lek trzeba ostrożnie stoso-
wać u pacjentów z bradykardią. Zawsze 
trzeba zwracać uwagę na możliwość wy-
stąpienia nadmiernej sedacji.

P: Bardzo dziękujemy za rozmowę 
i udzielenie odpowiedzi na nasze pyta-
nia. ■
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stypendium  
im. Dr. Bolesława Ałapina

Stypendium im. Dr Bolesława Ałapina jest przy-
znawane dla lekarzy z Polski, psychiatrów i  lekarzy 
specjalizujących się w  psychiatrii, którzy pragną  
dokształcać się w Wielkiej Brytanii.

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

Procedura otrzymania stypendium
Stypendium jest przeznaczone dla osób, które chcą pod-

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

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

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

2. Życiorys, przebieg pracy i osiągnięcia zawodowe kandydata,

3. Kopię dyplomu ukończenia studiów medycznych,

4. Kopię dyplomu potwierdzającego uzyskanie specjalizacji 
w psychiatrii lub zaświadczenie o rozpoczęciu specjalizacji,

5. Zaświadczenie o zdanym egzaminie z języka angielskiego,

6. Zaświadczenie, że kandydat jest członkiem PTP  
     i ma opłacone składki.

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

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

Regulamin 
dofinansowania  

naukowych wyjazdów  
zagranicznych  

dla członków Polskiego 
Towarzystwa  

Psychiatrycznego
1. Członkowie zwyczajni Polskiego Towarzystwa Psychiatrycz-

nego mogą wystąpić o dofinansowanie ich czynnego udziału 
w zjazdach, sympozjach i konferencjach naukowych odbywa-
jących się za granicą,

2. Wnioski o dofinansowanie są rozpatrywane przez Komisję 
Nagród PTP i po uzyskaniu pozytywnej rekomendacji Komisji 
są przedstawiane do zatwierdzenia przez ZG PTP,

3. Zarząd Główny na wniosek Przewodniczącego Komisji Nagród, 
ustala corocznie łączną kwotę, która może być przeznaczona 
na dofinansowanie wyjazdów zagranicznych dla członków PTP,

4. Dofinansowanie kosztów udziału dla jednej osoby nie może 
przekroczyć równowartości 3000 PLN niezależnie od miejsca 
i rodzaju konferencji,

5. O dofinansowanie nie można wystąpić częściej niż raz na  
dwa lata,

6. Dofinansowanie jest rozliczone jako stypendium ZG PTP  
(tzn. jako opodatkowany przychód),

7. Wnioski o dofinansowanie należy nadsyłać na ręce przewodni-
czącego Komisji Nagród PTP,

8.  Wniosek musi poprzedzać termin zjazdu i zawierać:
a. CV kandydata,
b. Potwierdzenie członkostwa zwyczajnego z  datą przyjęcia  
do PTP, oraz potwierdzenie bieżącego opłacenie składek  
członkowskich dokonane przez władze oddziału PTP.
c. Informację o konferencji naukowej,
d. Kopię streszczenia zgłoszonego doniesienia wraz z potwier-
dzeniem przyjęcia doniesienia do programu zjazdu,
e. Wnioskowaną wysokość dofinansowania wraz z oświadcze-
niem na co zostanie przeznaczone dofinansowanie (kosztorys).

9. W przypadku prezentacji prac zbiorowych dofinansowanie 
może być przyznane tylko jednemu autorowi,

10. Osoby korzystające z dofinansowania są zobowiązane  
do złożenia Zarządowi Głównemu sprawozdania z wyjazdu 
w takiej formie, by mogło być opublikowane w czasopiśmie 
towarzystwa,

11. Niniejsze zasady zostały przyjęte przez Zarząd Główny 
na posiedzeniu w dniu 23 września 2014 roku (i zastępują 
wcześniejsze zasady przyjęte 7 kwietnia 1995 r oraz 6 czerwca 
2006 roku).

Kontakt: dr Tomasz Szafrański, doktorszafranski@gmail.com



PRAKTYKA

72 PSYCHIATRA/PISMO dla praktyków/grudzień 2014

Leki anksjolityczne. 
Farmakokinetyka a praktyka
Karolina Kołosowska

Pochodne benzodiazepiny
Pochodne benzodiazepiny stanowią 

jedną z najczęściej stosowanych grup le-
ków zarówno w  praktyce psychiatrycz-
nej, jak i  ogólnolekarskiej. W  psychiatrii 
wykorzystywane są powszechnie m.in. 
w krótkoterminowym leczeniu zaburzeń 
lękowych i  bezsenności, u  pacjentów 
z objawami abstynencyjnymi oraz w sta-
nach pobudzenia. 

Wszystkie benzodiazepiny wykazu-
ją działanie przeciwlękowe, uspokajają-
ce, nasenne, miorelaksacyjne i  przeciw- 
drgawkowe, które wynika z  nasila-
nia przekaźnictwa GABA-ergicznego 
w  OUN. Benzodiazepiny, wiążąc się ze 
specyficznym miejscem w  kompleksie 
receptorowym GABA, zwiększają powi-
nowactwo neuroprzekaźnika do recep-
tora, powodując napływ jonów Cl- do 
komórki i  jej hiperpolaryzację. Poszcze-
gólne leki z tej grupy różnią się w zakre-
sie właściwości farmakokinetycznych 
i  farmakodynamicznych, które warun-
kują ich zastosowanie terapeutyczne. Ze 
względu na czas działania wyróżnia się 
benzodiazepiny o  długim (>48h), śred-
nim (24-48h), krótkim (<24h) i  bardzo 
krótkim (1-7h) czasie działania [1]. 

Krótkodziałające benzodiazepiny 
preferuje się w  leczeniu bezsenności, 
natomiast te o  średnim i  długim cza-
sie działania stosowane są powszech-
nie w  łagodzeniu lęku i  niepokoju. Leki 
o  najwyraźniej zaznaczonym działaniu 
przeciwlękowym to: lorazepam, alprazo-
lam, diazepam, klorazepat, oksazepam. 

Większość benzodiazepin po poda-
niu doustnym wchłania się w  80–90% 
w  postaci niezmienionej z  przewodu 
pokarmowego, charakteryzuje się dużą 

lipofilnością oraz wiąże się w  dużym 
stopniu z  białkami osocza. Środki o  sil-
niejszym działaniu przeciwlękowym po 
podaniu doustnym osiągają maksymal-
ne stężenie we krwi po 0,5–5h. Diaze-
pam, alprazolam i klorazepat są utlenia-
ne w wątrobie do czynnych metabolitów 
przez enzymy mikrosomalne podrodziny 
CYP3A4. W  przypadku diazepamu czas 
półtrwania jego czynnych metabolitów 
- oksazepamu, temazepamu i  demety-
lodiazepamu sięga około 100 h, co jest 
przyczyną przedłużonego do 2–5 dni 
działania leku. Leki wpływające na ak-
tywność izoenzymu CYP3A4 mogą zmie-
niać farmakokinetykę wymienionych 
benzodiazepin, powodując nasilenie 
bądź osłabienie ich działania farmakolo-
gicznego. W przypadku diazepamu nale-
ży pamiętać, że ulega on oksydacji przy 
udziale nie tylko izoenzymu CYP3A4, 
ale także CYP1A2, CYP2C9 i  CYP2C19. 
Natomiast oksazepam i  lorazepam są 
sprzęgane w  wątrobie z  kwasem glu-
kuronowym, w  wyniku czego powstają 
nieczynne metabolity, przez co działanie 
tych leków jest krótsze. Leki przyspiesza-
jące proces glukuronidacji, np. doustne 
środki antykoncepcyjne przyczyniają się 
do zmniejszenia efektu terapeutycznego 
przyjmowanych jednocześnie benzodia-
zepin.

Benzodiazepiny są stosowane w do-
raźnym opanowywaniu nasilonego lęku 
i pobudzenia oraz przerywaniu napadów 
paniki. Znajdują również zastosowanie 
w początkowym etapie leczenia (pierw-
sze 2-4 tygodnie) zaburzeń lękowych 
w skojarzeniu z lekami przeciwdepresyj-
nymi. Długotrwałe i  regularne przyjmo-
wanie benzodiazepin powoduje rozwój 

Zaburzenia lękowe należą do naj-
częściej rozpoznawanych zaburzeń 

psychicznych, natomiast lęk jako 
objaw często stanowi istotny element 
obrazu klinicznego depresji i psychoz, 
a także towarzyszy niektórym choro-
bom somatycznym. Nierzadko dla le-

karza psychiatry dużym wyzywaniem 
jest postawienie właściwej diagnozy 

oraz dobór odpowiedniego leku. 

Leki anksjolityczne stanowią hetero-
genną grupę środków farmaceutycz-

nych różniących się budową chemicz-
ną, mechanizmem, siłą oraz profilem 

działania. Do głównych grup leków 
o działaniu przeciwlękowym, oprócz 

leków przeciwdepresyjnych, należą 
pochodne benzodiazepiny, buspiron, 

niektóre leki przeciwpadaczkowe 
i β-adrenolityczne oraz stosowana 
pomocniczo hydroksyzyna. Leki te 

najczęściej stosuje się w politerapii, 
co zwiększa ryzyko pojawienia się 

niekorzystnych interakcji lekowych. 
Umiejętne wykorzystanie wiedzy 

dotyczącej właściwości farmakokine-
tycznych leków jest conditio sine qua 

non wyboru optymalnej terapii.
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Praktyka

tolerancji na lek i prowadzi do uzależnie-
nia psychofizycznego. Najsilniejszy po-
tencjał uzależniający wykazują prepara-
ty o silnym powinowactwie do receptora 
oraz krótszym czasie półtrwania. 

Buspiron
Buspiron został wprowadzony do le-

czenia zaburzeń lękowych w 1986 roku. 
Jest częściowym agonistą receptora 
serotoninergicznego 5-HT1A, poza tym 
wykazuje umiarkowane powinowactwo 
w stosunku do presynaptycznych recep-
torów dopaminergicznych D2. Działa 
przeciwlękowo, nie wykazuje natomiast 
działania nasennego i  przeciwdrgawko-
wego. W dawkach leczniczych, w przeci-
wieństwie do benzodiazepin, nie wpły-
wa na funkcje poznawcze i  czynności 
motoryczne. Nie posiada potencjału 
uzależniającego.

Buspiron szybko wchłania się 
z  przewodu pokarmowego po podaniu 
doustnym, lecz większość leku ulega 
unieczynnieniu w  efekcie pierwszego 
przejścia w wątrobie. Lek metabolizowa-
ny jest przy udziale izoenzymu CYP3A4 
cytochromu P450, dlatego substancje 
będące inhibitorami tego enzymu mogą 
hamować jego metabolizm wydłużając 
czas działania. Okres półtrwania buspi-
ronu wynosi 2–11h. Pełny efekt terapeu-
tyczny buspironu ujawnia się po 7–14 
dniach stosowania, dlatego lek nie jest 
wykorzystywany celem doraźnej reduk-
cji objawów lękowych. Buspiron stanowi 
opcję dla przewlekłego leczenia zabu-
rzeń lękowych zwłaszcza w  przebiegu 
depresji. 

Leki przeciwpadaczkowe:  
pregabalina i gabapentyna

Leki przeciwpadaczkowe, których 
mechanizm działania związany jest z na-
silaniem przekaźnictwa GABA-ergiczne-
go mogą również wykazywać potencjał 
przeciwlękowy. Najwięcej badań klinicz-
nych w tym zakresie dotyczy gabapenty-
ny i pregabaliny [2]. 

Pregabalina jest pochodną GABA, 
w  OUN wiąże się z  pomocniczą pod-
jednostką napięciozależnego kanału 
wapniowego. Po podaniu doustnym na 
czczo, maksymalne stężenie osiąga we 
krwi po 1h, pokarm wydłuża ten czas do 
około 2,5h. Czas półtrwania leku w fazie 
eliminacji wynosi około 6h, wydalany 
jest on z moczem w postaci niezmienio-
nej. W badaniach klinicznych lek wypada 
korzystnie w porównaniu z  lekami refe-
rencyjnymi – efekt przeciwlękowy pre-
gabaliny obserwowany jest już w pierw-
szym tygodniu stosowania [3]. W  2006 
pregabalina została zarejestrowana 
przez Komisję Europejską do leczenia 
uogólnionych zaburzeń lękowych u do-
rosłych. 

Gabapentyna jest związkiem o struk -
turze podobnej do GABA, nasila jego 
syntezę w OUN, jednak mechanizm tego 
działania nie został do końca wyjaśnio-
ny. Po podaniu doustnym maksymalne 
stężenie w  surowicy występuje po 2h 
dla dawki pojedynczej i 2h w przypadku 
wielokrotnego dawkowania. Czas półtr-
wania leku wynosi 5–7h. Gabapentyna 
nie ulega biotransformacji w  wątrobie, 
jest wydalana w  postaci niezmienionej 
głównie przez nerki (80%). Badania kli-
niczne wskazują na skuteczność gaba-
pentyny w  leczeniu fobii społecznej [4]. 
Zarówno pregabalina, jak i  gabapenty-
na, nie są metabolizowane i  nie wyka-

zują wpływu na układy enzymatyczne 
odpowiedzialne za biotransformację 
leków, dlatego wydaje się, że mogą być 
bezpiecznie stosowane w politerapii.

Leki ß-adrenolityczne:  
propranolol i atenolol

 Leki β-adrenolityczne poprzez 
blokowanie receptorów adrenergicz-
nych β1 i  β2 hamują aktywność układu 
adrenergicznego, czego efektem jest 
zwolnienie częstości pracy serca oraz 
spadek ciśnienia tętniczego. Ich główne 
zastosowanie to leczenie choroby wień-
cowej, nadciśnienia tętniczego, a  tak-
że niektórych zaburzeń rytmu. Leki te, 
zwłaszcza propranolol i  atenolol, łago-
dzą objawy somatyczne lęku, takie jak 
kołatanie serca, pocenie się, drżenie rąk 
i zawroty głowy. Z tego powodu są sto-
sowane również w objawowym leczeniu 
stanów lęku i niepokoju oraz łagodzeniu 
objawów zespołów abstynencyjnych 
przebiegających z umiarkowanie nasilo-
nymi objawami somatycznymi i autono-
micznymi [5]. 

Propranolol po podaniu doustnym 
wchłania się prawie całkowicie z przewo-
du pokarmowego. Maksymalne stężenie 
we krwi osiąga po 0,5-1,5h. W wątrobie 
w  około 95% ulega biotransformacji do 
aktywnego metabolitu – 4-hydroksypro-
pranololu. Czas półtrwania propranololu 
wynosi 2–5h, a jego aktywnego metabo-
litu 5,2–7,5h. Propranolol jest lipofilny 
i  przenika do płynu mózgowo-rdzenio-
wego, przez co może powodować więcej 
ośrodkowych działań niepożądanych niż 
leki β-adrenolityczne o  właściwościach 
hydrofilnych. 
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Atenolol po podaniu doustnym 
w  około 40% wchłania się z  przewodu 
pokarmowego osiągając maksymalne 
stężenie w surowicy po 2–4h. W minimal-
nym stopniu jest metabolizowany w wą-
trobie. Okres półtrwania leku w surowicy 
krwi wynosi 6–9h, następnie wydalany 
jest przez nerki w postaci niezmienionej. 
Ze względu na słabą rozpuszczalność 
w tłuszczach, w przeciwieństwie do pro-
pranololu, nie przenika do płynu mózgo-
wo-rdzeniowego. 

Propranolol i atenolol są powszech-
nie stosowane w  łagodzeniu objawów 
somatycznych lęku, zwłaszcza u pacjen-
tów, u  których nie ustępują one po po-
daniu benzodiazepin [6].

Hydroksyzyna
Hydroksyzyna należy do grupy le-

ków przeciwhistaminowych pierwszej 
generacji, przeznaczonych pierwotnie 
do łagodzenia objawów alergii. Jest od-
wrotnym agonistą receptora dla hista-
miny H1, poza tym stosunkowo silnie 
blokuje receptory serotoninergiczne 
5-HT2A oraz nieco słabiej receptory α1-
adrenergiczne i receptory dla dopaminy 
D2.

Celem redukcji lęku i  niepokoju 
hydroksyzyna podawana jest najczę-
ściej doustnie lub w postaci iniekcji do-
mięśniowych. Podana doustnie szybko 
wchłania się z przewodu pokarmowego, 
osiągając maksymalne stężenie w  su-
rowicy w  ciągu 2h, ale efekt działania 
obserwuje się już po około 15-30 mi-
nutach. Biodostępność hydroksyzyny 
po podaniu doustnym w  stosunku do 
podania domięśniowego wynosi około 
80%. Hydroksyzyna metabolizowana 
jest wątrobie, a  jej aktywny metabolit – 
cetyryzyna, wydalany jest w postaci nie-
zmienionej przez nerki. Okres półtrwania 
hydroksyzyny u dorosłych wynosi 7–20h, 
jednak wyraźne efekty fizjologiczne są 
z reguły obserwowane nawet przez czas 
dwukrotnie dłuższy. U starszych osób za-
leca się zmniejszenie dawki dobowej ze 
względu na znaczne wydłużenie okresu 
półtrwania leku [7].

Hydroksyzyna jest aktualnie stoso-
wana w psychiatrii jako lek uspokajający 
i anksjolityczny. Działa słabiej przeciwlę-
kowo niż benzodiazepiny, jednakże ze 
względu na brak potencjału uzależniają-
cego stanowi dla nich korzystną alterna-
tywę [8].
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Tabela porównawcza właściwości farmakokinetycznych 
pozostałych leków anksjolitycznych

Podsumowanie
Leki z grupy benzodiazepin nadają się głów-

nie do doraźnego stosowania w  krótkotermino-
wej terapii stanów nasilonego lęku i  niepokoju, 
zanim zadziała leczenie przyczynowe. 

Są skuteczne, efekt działania przeciwlękowe-
go jest spektakularnie szybki, a  objawy niepożą-
dane dobrze tolerowane. U większości pacjentów 
nie prowadzą do uzależnienia pod warunkiem, że 
przyjmowane są zgodnie ze wskazaniami lekarski-
mi. U osób z przeciwwskazaniami do stosowania 
benzodiazepin preferuje się propranolol lub ate-
nolol – zwłaszcza gdy nasilone są objawy soma-
tyczne lęku oraz hydroksyzynę. 

Leki przeciwpadaczkowe i buspiron ze wzglę-
du na opóźniony efekt terapeutyczny mogą być 
wykorzystywane w  długoterminowym leczeniu 
zaburzeń lękowych. ■

Praktyka
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cicer cum caule
Zupełnie nowy lek na 

bezsenność!
W  sierpniu 2014 FDA zarejestrowała pierwszy lek na bezsenność w  nowej klasie antagonistów 

receptora oreksynowego. Układ oreksynowy reguluje w mózgu cykl snu i czuwania. Suvorexant w porów-
naniu z placebo (badania objęły ponad 500 osób) skracał czas do zaśnięcia i wydłużał całkowity czas snu. 
Na razie nie wiadomo, jak pod względem skuteczności i bezpieczeństwa nowy lek wypada w porównaniu 
z dotychczasowymi lekami na bezsenność. Wydaje się, że istotna różnica może polegać na braku potencja-
łu uzależniającego i rozwoju tolerancji.

FDA zdecydowanie wymogło na producencie obniżenie rekomendowanych dawek, by zredukować 
ryzyko objawów ubocznych, w tym senności w ciągu kolejnego dnia. Maksymalna dawka leku nie powin-
na przekraczać 20 mg, w przypadku przyjmowania takiej dawki leku sprawność prowadzenia pojazdów 
następnego dnia była ograniczona zarówno u mężczyzn jak i kobiet. Lek należy przyjmować w ciągu pół 
godziny od planowanego położenia się do łózka i  co najmniej na 7 godzin przed planowanym czasem 
przebudzenia się. Zarejestrowano tabletki w dawkach 5, 10, 15 i 20 miligramów. Producentem leku (Bel-
somra) jest firma Merck, Sharpe & Dohme Corp. W chwili obecnej nie wiadomo, czy i kiedy lek zostanie 
zarejestrowany w Unii Europejskiej [TSZ]. ■

Czy Test masła 
orzechowego pomaga 

zdiagnozować Alzheimera?
Być może nie słyszeliście jeszcze o „badaniu zapachem masła orzechowego”, które może stać się ta-

nim i nieinwazyjnym sposobem wstępnej diagnozy choroby Alzheimera. Cóż może być mniej inwazyjnym 
badaniem, niż poproszenie kogoś o powąchanie słoika z pysznym masłem orzechowym?

Zdolność do wyczuwania zapachów związana jest z  pierwszym nerwem czaszkowym i  często jest 
to jeden z  pierwszych zmysłów, którego zaburzenia stwierdzamy w  zaburzeniach funkcji poznawczych. 
W przypadku pacjentów z chorobą Alzheimera, zmysł węchu jest zaburzony w bardzo szczególny sposób: 
lewe nozdrze jest znacznie bardziej upośledzone niż prawe. Takie intrygujące wnioski płynęły z ekspery-
mentu przeprowadzonego przez badaczy uniwersytetu na Florydzie (Stamps, Bartoshuk, Heilman 2013).

Opisywany eksperyment polegał na zatykaniu jednego nozdrza i pomiarze odległości, z jakiej pacjent 
może wyczuć zapach masła orzechowego podsuwanego na łyżeczce. U pacjentów z chorobą Alzheimera, 
lewe nozdrze ma średnio o 10 centymetrów mniejszy zasięg wykrywania zapachu w porównaniu z pra-
wym. Takich różnic nie obserwuje się u pacjentów z grupy kontrolnej (nie cierpiących na zaburzenia funkcji 
poznawczych), ani tych z innymi typami zaburzeń funkcji poznawczych (inne otępienia).

Diagnoza choroby Alzheimera nie jest łatwa, nic dziwnego, że prosty test opisany przez badaczy z Flo-
rydy był szeroko komentowany w mediach.

Niestety próba replikacji wyników badania przeprowadzona przez dwa zespoły badaczy – z Pensylwa-
nii i z Bogoty – nie powiodła się. W przeprowadzonych eksperymentach nie stwierdzono obserwowanej na 
Florydzie asymetrii pomiędzy prawym a lewym nozdrzem. Zatem chociaż hiposmia w chorobie Alzheimera 
jest dobrze udokumentowana, to na prosty test diagnostyczny – taki jak „Test masła orzechowego” - musi-
my jeszcze zaczekać. ■

• Stamps JJ, Bartoshuk LM, Heilman KM. A brief olfactory test for Alzheimer’s disease. J Neurol Sci. 2013; 333(1-2): 19-24. 
• Doty RL, Bayona EA, Leon-Ariza DS, Cuadros J, Chung I, Vazquez B, Leon-Sarmiento FE. The lateralized smell test for detecting  
Alzheimer’s disease: failure to replicate. J Neurol Sci. 2014; 340(1-2): 170-3. 





Opisując płytę Beatle-
sów „Sgt. Pepper’s...” wspomniałem, że nie 
osiągnięto na niej pełnej spójności artystycznej albumu. 
Udało się to innemu brytyjskiemu zespołowi kilka lat później, 
a dzieło nagrane w tym samym studio Abbey Road, to chyba 
najlepszy album koncepcyjny w historii. Jest też jednym z naj-
popularniejszych – drugim w  historii muzyki (sprzedano po-
nad 50 milionów egzemplarzy). 

Płyta The Dark Side of the Moon była bez przerwy przez 
741 tygodni (14 lat) na amerykańskiej liście Billboard 200, dłu-
żej niż jakikolwiek album w dziejach fonografii. Jak to się stało? 
Przecież Pink Floyd to przedstawiciel rocka progresywnego, 
który z założenia jest gatunkiem muzyki elitarnej, przeznaczo-
nej dla wąskiego grona odbiorców. Popularność grupy była tak 
duża dzięki spektakularnym trasom koncertowym, z nowator-
skimi efektami i scenografiami oraz serii albumów doskonale 
łączących w całość teksty, muzykę i grafikę. Ten album to zapo-
czątkował – pierwsze dokonania grupy uzyskiwały raczej ogra-
niczoną popularność. Po wyrzuceniu z  zespołu Syda Barreta, 
obowiązki autora tekstów przejął Roger Waters i zdecydował 
,że Dark Side… będzie płytą o  narodzinach, śmierci i  wszyst-
kim, co jest pomiędzy – czyli o życiu. Zespół prowadził w tym 
czasie ożywioną działalność koncertową, co dało możliwość 
sprawdzenia i przećwiczenia prawie całego materiału na płytę 
przed wejściem do studia – dzięki czemu w czasie nagrywania 
możliwe było skupienie się na innym postanowieniu zespołu, 

że album ma być nagrany perfekcyj-
nie i  ma być pełen muzycznych dodatków, 

i uzupełnień tak, aby tworzył zwartą opowieść. 
Ciemna Strona Księżyca – coś o czym wiemy, że jest, ale 

jest tajemnicze, nieznane i nie wiemy, co nas tam może spo-
tkać. Tak jak życie. Początek – bicie serca w  Speak To Me (tak 
naprawdę, to nie prawdziwe serce, ale odgłos wygenerowany 
przez perkusistę Nicka Masona) z towarzyszącymi w tle dźwię-
kami i  wypowiedziami przypadkowych osób to narodziny. 
Potem Breath,. czyli dzieciństwo i  instrumentalny, nagrany 
przy użyciu jednego z  pierwszych syntezatorów On The Run 
– to już pęd młodości i  rywalizacji (szkoła, studia). Następ-
nie Time, w  którym zdajemy sobie sprawę z  nieuchronności 
czasu i  przemijania (rozpoczynający się nagranymi odgło-
sami zegarów), po nim The Great Gig In The Sky z przepiękną 
wokalizą Clare Torry i  przestrzennymi, kołyszącymi rytmami. 
Wreszcie jeden z  nielicznych singli w  karierze Pink Floyd (na 
saksofonie gościnnie Dick Parry, na początku odgłosy kas i pa-
ragonów – wszystko nagrane analogowo) – Money, przedsta-
wiający konsumpcjonizm i  pogoń za dobrami materialnymi, 
a  po nim Us And Them – piękna ballada o  wojnie, przemocy 
i człowieczeństwie. Instrumentalne Any Colour You Like wpro-
wadza do Brain Damage poświęconemu chorobom psychicz-
nym (prawdopodobnie jak cała następna płyta Wish You Were 
Here, związana z  problemami Syda Barreta) i  kończącego 
płytę Eclipse z  pesymistycznym tekstem podsumowującym 
życie oraz kończącym utwór biciem serca i  stwierdzeniem,  

wrażeniaPłyty, które warto znać
 Mirek Sukiennik

PINK FLOYD   
The Dark Side 

Of The Moon
Styczeń 1973 r.

1. Speak To Me 

2. Breathe 

3. On The Run 

4. Time 

5. The Great Gig 

In The Sky 

6. Money 

7. Us And Them 

8. Any Colour You Like 

9. Brain Damage 

10. Eclipse 
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że tak naprawdę, to nie ma ciemnej strony księżyca –  
w rzeczywistości jest on cały czarny. Z astronomicznego punk-
tu widzenia to prawda - pamiętajmy, że księżyc nie świeci, tyl-
ko odbija światło.

Album niezwykły. Świetne gitary i wokale Davida Gilmo-
ura i  Rogera Watersa, jazzujące i  ocierające się o  klasyczne 
aranżacje klawisze Richarda Wrighta, genialne wykorzystanie 
wokaliz, instrumentów i efektów towarzyszących tworzą mo-
nolit, przez co tej płyty naprawdę trzeba słuchać w  całości. 
Trzeba też wyróżnić doskonałą pracę producenta i  inżyniera 
dźwięku – Alana Parsonsa oraz grafikę i okładkę z pryzmatem, 
która jest uważana za jedną z najlepszych w historii fonografii. 
Album zyskał status kultowego i  stał się ulubioną płytą mło-
dzieży szkół średnich i  uniwersytetów – w  tekstach Waters 
doskonale uchwycił stan ducha młodego człowieka wchodzą-
cego w życie z wszystkimi towarzyszącemu temu nadziejami 
i  obawami. Mam nadzieję, że w  pogoni za „money” znajdą 
Państwo czterdzieści kilka minut, by przy dobrym winie przy-
pomnieć sobie czasy młodości (bo chyba każdy tego albumu 
słuchał już kiedyś) i posłuchać The Dark Side… raz jeszcze.

Syd Barret był jednym z założycieli Pink Floyd i początko-
wo twórcą większości utworów, ale po serii ekscesów został 
wyrzucony z  zespołu i  zastąpiony przez Davida Gilmoura – 
w ten sposób skład grupy się ukształtował, a trwająca do dziś 
rywalizacja Gilmoura z Watersem dała nam wiele wspaniałych 
płyt. Przypadek zmarłego kilka lat temu Barreta jest dla czytel-

ników przykładem, jakim problemem diagnostycznym i tera-
peutycznym są ludzie nadużywający narkotyków. Jak bowiem 
stwierdzić, czy zaburzenia psychiczne są spowodowane narko-
tykami, czy zmianami organicznymi w mózgu? W przypadku 
Barreta podejrzewano schizofrenię lub zespół Aspergera, ale 
nie były one leczone, a nawet zdiagnozowane. Po wyrzuceniu 
w zespołu, próbował on kariery solowej, ale pomimo pomocy 
kolegów z Pink Floyd nie była ona udana i po kilku latach wy-
cofał się z życia publicznego utrzymując się z tantiem. Izolował 
się od świata przy pomocy rodziny, co pozwala przypuszczać, 
że zmiany w psychice były utrwalone i głębokie. W końcu lat 
60 tych i początku 70 tych – czyli epoce „dzieci kwiatów”, eks-
perymenty z narkotykami były bardzo częste. Barret zażywał 
LSD i amfetaminę, a jego irracjonalne zachowanie praktycznie 
zniszczyło pierwszą trasę Pink Floyd po USA. Można speku-
lować, czy narkotyki były tylko katalizatorem, czy przyczyną 
zaburzeń psychicznych, ale na pewno odegrały decydującą 
rolę w  przemianie młodego, stojącego u  progu wielkiej ka-
riery muzyka w stroniącego od świata, schorowanego dziwa-
ka. Mam nadzieję, że wielu młodych ludzi po zapoznaniu się 
z  jego historią zrezygnuje z narkotyków. Bo w tym wypadku 
Ciemna Strona Księżyca jest bliżej niż się wydaje i jest napraw-
dę Ciemna… ■

wrażenia





81PSYCHIATRA/PISMO dla praktyków/grudzień 2014

historie

Niesforna uczennica Antoniego Kępińskiego, w następ-
stwie buntowniczej adolescencji zawodowej, osiągnęła nieza-
leżność intelektualną (bo to nas szczególnie interesuje, kiedy 
staramy się opisać rozwój myśli w krakowskim środowisku 
psychiatrii akademickiej). Warto też zauważyć, że równolegle  
z emancypacją profesor Marii Orwid w obszary psychiatrii mło-
dzieżowej, a potem psychiatrii rodziny, zwiększała się zgodnie 
z  zasadą koindywiduacji rodzica wraz z  indywiduacją adole-
scenta, stanowczość jej Szefa w  kwestionowaniu zasadności 
wiązania emocjonalnych trudności człowieka z  jego stosun-
kami w rodzinie i „chodzeniem do szkoły pod górkę”. Kępiński 
utwierdzał się w  odrębnym zdaniu, że chodzenie pod górkę 
sprzyja odcięciu pępowiny emocjonalnej. A to odcinanie jest 
indywidualnym zadaniem każdego z nas. Ale profesor Orwid 
efektywnie odcinała, a  profesor Kępiński wcale jej tego nie 
utrudniał. Co więcej, mogła później – zadziwiająco w zgodzie 
z jego koncepcją dorosłości – podjąć niedokończone przez Kę-
pińskiego zadanie badania odległych następstw traumy. Pod 
jego kierunkiem badała następstwa pobytu w  KL-Auschwitz, 
a  potem podjęła rozpoczęte przez niego badanie następstw 
traumy Zagłady Żydów. 

Uważny badacz dostrzeże, że profesor Orwid nie udało się 
daleko odejść od prostych kulinarnych upodobań Szefa. Wy-
szła z inteligenckiego (po ojcu) i mieszczańskiego (po matce) 
domu. Kuchnia pani Orwidowej była na najwyższym galicyj-
sko-mieszczańskim poziomie. Do zakąsek podawano mrożoną 
wódkę, do pieczeni wieprzowej piwo, a do ryby zimny riesling 
itd., itd. Profesor Orwid już jako mała dziewczyna oprotesto-
wywała obfite karmienie! W  dorosłości jadła byle co i  byle 
gdzie. Kiedy zmiana ustroju zlikwidowała stołówki pracowni-
cze korzystała ze znikających barów mlecznych, gdzie raczyła 
się kaszą gryczaną z zsiadłym mlekiem. 

Ubóstwiała gości i spraszała do swoich kolejnych, niezbyt 
wielkich mieszkań tłumy. Rozkładała ocaloną z  pożogi wo-
jennej porcelanę i srebra, na desce „paletę serów”, oczywiście 
aktualnie dostępnych, trunki i szkło. Tak tworzyła zimny bufet. 

Potem następowało serwowanie ciepłego dania, które 
przygotowywała własno-ocznie rękami asystentek i  asysten-
tów. Nie było to danie wyszukane. Raczej proste, a nawet bar-
dzo proste. A  jednak wymyślne i  prekursorskie w  kontekście 
rozwijającej się popularności grillowania, o którym wówczas, 

kiedy ona podawała kiełbaski, można było jedynie przeczytać 
jako o barbecue.

Niemniej jednak kiełbaski pani profesor Orwid łączyły 
w  sobie prostotę natury, protest wobec kultury mieszczań-
skiej, dezynwolturę feministki i fantazję skirtotymika.

Kaszy gryczanej nie przygotowywała sama nigdy. Skir-
totymik nie powinien. System dąży do homeostazy. Za każdą 
cenę.

Historia psychiatrii krakowskiej od Kuchni
Jacek Bomba

Paradygmat systemowy 
profesor Marii Orwid

KIEŁBASKI PANI PROFESOR

• 15 dkg/osobę najprostszej kiełbasy  
wieprzowej, zwyczajna najlepsza

• 1 plasterek/osobę twardego sera żółtego, 
najlepszy tylżycki albo salami 

• 1 szafka na przyprawy kupowane  
wszędzie: zioła południowe, mieszanki 

dalekowschodnie, byle „hot”
• 1 pudełko drewnianych wykałaczek

Kiełbasę pokroić ostrym nożem na odcinki długości 10-
12 cm i każdy kawałek naciąć wzdłuż do 2/3. 

W to wzdłużne nacięcie wcisnąć złożony plasterek sera. 
Spiąć każdy wykałaczką. Staranność niekonieczna (fanta-
zja skirtotymiczna wymagana). 

Ułożyć kiełbaski na blasze. Porządnie rozgrzać piekar-
nik kierując się fantazją, ale nie mniej niż do 1500. 

Otworzyć szafkę z  przyprawami i  z  całkowitą, niczym 
nieskrępowaną spontanicznością, tanecznymi ruchami, 
posypać kiełbaski wprost ze słoiczków. Obficie, ale jednak 
powinny być widoczne. 

Zapiekać (grillować!) około 15 minut. 
Wezwać gości do kuchni i podawać wprost na rodzin-

ną porcelanę. Zanoszenie się śmiechem mile widziane. Pani 
Profesor była zadania, że wsparcie farmakologiczne wydat-
nie zwiększa skirtotymiczność. Przed rozpoczęciem przygo-
towywania kiełbasek, a  po rozłożeniu rodzinnej porcelany 
wypijając porządnego drinkai, a czasem nawet dwa.

1
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historie

Pomimo tak powściągliwej diety, żeby nie rzec lekceważą-
cej ustalone w środkowoeuropejskiej tradycji kulturowej war-
tości, profesor Orwid wiele dla krakowskiej psychiatrii uczyni-
ła. Stworzyła od podstaw kliniczną psychiatrię adolescencyjną. 
Zbudowała podstawy psychiatrii rodziny i stworzyła krakow-
ską szkołę terapii rodzin, tak świetnie rozwijaną przez panią 
profesor Barbarę Józefik i pana profesora Bogdana de Barbaro. 
Niemniej jednak trzeba zauważyć, że hołdowała przekonaniu, 
że aby zbudować coś nowego, zburzyć trzeba stare. Dekon-
strukcja systemów, które utrwalają się po to tylko, żeby służyć 
sobie samym i swoje istnienie uzasadniać – przekonywała – 
jest niezbędna, aby powstać mogło nowe lepsze, choćby tylko 
dlatego, że może służyć celowi, dla którego jest powołane do 
życia i funkcjonowania. 

Pozostaje jedynie żałować, że tej rewolucyjnej idei nie 
wprowadziła w czyn na polu stricte kulinarnym. Byłaby zapew-
ne prekursorką kuchni fusion. Albo czegoś równie fascynują-

cego. Na przykład tak ciekawego jak kuchnia izraelska.
Kiedy psychiatria młodzieżowa i terapia rodziny okrzepły 

już w Krakowie, pani profesor Orwid wróciła do studiów nad 
następstwami traumy, tym razem skupiając się na żyjących 
w Polsce ocalałych z Zagłady oraz do zbudowania systemu 
pomocy terapeutycznej dla tych osób. I na tym polu znalazła 
uczniów i kontynuatorów. 

Mało tego, zainicjowała powstanie Polsko-Izraelskiego 
Towarzystwa Zdrowia Psychicznego, którego praca toczy się 
przede wszystkim wokół problemów Holokaustu. Część tej 
pracy ma miejsce właśnie w Izraelu. Tam zaś z rozkoszą uzupeł-
niała swoją nonszalancką dietę o zestaw przystawek zaadap-
towanych wdzięcznie z tradycji Bliskiego Wschodu: humus, 
tchinę i pastę z bakłażana z pitą. Oraz o gorzką czarną herbatę z 
naną. Ale nie przygotowywała ich nigdy w Krakowie. Nie tylko 
humusu, tchiny ani bakłażana, ale pozostawała tylko przy swo-
jej tradycyjnej herbacie, bez mięty.

KASZA GRYCZANA
 

• 1 filiżanka/osobę prażonej 
(ciemnej) kaszy gryczanej

• 1 szt. jajko 
• 1 łyżeczka/osobę masła

 woda, sól

Do mocnego garnka wsypać kaszę i szczyptę soli. 
Postawić na ogniu i mieszać. 
Wbić surowe jajko i dalej mieszać energicznie, żeby każde 

ziarno delikatnie pokryło się jajkiem. 
Kiedy ślad jajka zniknie, wlać wrzącą wodę, tak żeby przykry-

ła kaszę co najmniej na 1.5 cm ponad nią. Gotować na wolnym 
ogniu około 12 minut. W połowie można przegrzebać dużym, 
najlepiej drewnianym, widelcem. Kiedy kasza wchłonie wodę 
wcześniej, dolać ciut-ciut, żeby kasza nie przywarła do dna. 

Po 12 minutach włożyć na wierzch kaszy masło, przykryć 
garnek i włożyć do podgrzewacza albo zawinąć w poduszki  
i zostawić na parę godzin. Zamiast poduszek może być koc,  
śpiwór, kaszmirowy szal, a nawet kożuch czy futro. Garnek  
owińmy wcześniej w papier, nawet w gazetę. Podawać ze zsia-
dłym mlekiem. Proste? Ale jakże mało skirtotymiczne. 

1

KASZA GRYCZANA  
PO PETERBURSKU

• 1 filiżanka/osobę prażonej  
(ciemnej) kaszy gryczanej

• 1 szt. jajko 
• 1 łyżeczka/osobę masła

 • woda, sól
• 15 dgk/osobę świeżych, zdro-

wych prawdziwków  
(albo mrożonych podgrzybków)

• ½ /osobę cebuli
• 1 łyżka/osobę masła 

 • sól, pieprz

Pani Profesor zachwyciła się kiedyś w restauracji na Newskim 
Prospekcie w Petersburgu, gdzie uczestniczyła w Światowym Kon-
gresie Psychiatrii Dynamicznej, petersburską kaszą z grzybami. 
Pierwszy etap jak w gotowaniu kaszy. 

W tym czasie pokroić cebulę w piórka, grzyby w spore kawał-
ki. Roztopić w rondlu 1/3 masła, zeszklić cebulę (nie rumienić), 
wrzucić grzyby, posolić, popieprzyć, przykryć i dusić we własnym 
sosie około 10-15 minut. Wytajonąii  kaszę wymieszać z grzybami 
i resztą masła (całość powinna być tłustawa), zapiec w piekarniku 
pod przykryciem około 20 minut w niezbyt wysokiej temperaturze. 
Obejdzie się bez zsiadłego mleka.

1



83PSYCHIATRA/PISMO dla praktyków/grudzień 2014

historie

i Angielska nazwa służy tu jako nazwa generyczna. Żeby nie narazić się na zarzut 
kryptoreklamy nie podamy nazwy firmowej. Pozwolimy sobie jedynie na wyrażenie 
żalu, że wieki wspólnoty zatarły odrębność języka Szkotów.
ii   Tajenie, to nie sekrety, a dochodzenie kaszy do sypkiej miękkości w cieple
iii  Tchina to pasta sezamowa
iv  Pita to bliskowschodnie pieczywo przypominające podpłomyki

Pani Profesor deklarowała, że nie znosi czosnku, że zapach 
tej jarzyny nie poprawia smaku potraw, a powoduje, że ją od-
pychają. Nie była jednak całkiem konsekwentna w zachowa-
niu. Odpowiednie proporcje sprawiały, że wpadała w zachwyt.

Któż z nas zna siebie naprawdę?

HERBATA  
PANI PROFESOR

• 1 łyżeczka/osobę czarnej herbaty 
indyjskiej assam

• ½ łyżeczki/osobę czarnej herbaty 
chińskiej z bergamotką 

 • woda

Duży kamionkowy lub porcelanowy imbryk wyparzyć  
wrzątkiem (jak garnki przed Paschą). Wsypać do niego herbatę. 
Zalać odrobiną wrzątku i postawić w ciepłym miejscu.  
Po 3 minutach dopełnić wrzątkiem, tzn. wlać tyle filiżanek wody, 
ile wsypaliśmy herbaty. 

Najwcześniej po 3 minutach rozlać do pięknych porcelano-
wych filiżanek do herbaty. Nigdy do kubków w amerykańskim,  
ani do szklanek w rosyjskim stylu. Tylko filiżanki! I odrobina mleka, 
obłoczek.

Jak widać można wyśledzić u Pani Profesor kulinarne  
tendencje fusion. Angielski wzór filiżanki, kropla mleka i nie  
do pomyślenia w Albionie mieszanie herbaty indyjskiej z chińską!

1

HUMUS

• 1 puszka ciecierzycy w zalewie
• 1 łyżka  tchinyiii 

• 3 łyżki oliwy z oliwek, najlepiej  
extra virgin

Wrzucić wszystko do malaksera i rozbijać razem na dużych 
obrotach przez 3 minuty. Można, chociaż Pani Profesor tego nie 
lubiła, dodać maleńki ząbek czosnku. Wyłożyć do miski. Jeść 
nabierając kawałkami pityiv.

1

TCHINA

• 1 puszka tchiny 
• 2 łyżki majonezu

• 3 łyżki wody 

Wymieszać dokładnie w misce i podawać. Jeść nabierając 
kawałkami pity. Można na przemian z humusem.

1

Bakłażana trzeba wpierw ugotować w wodzie, około 30 
minut. Żeby nie pękł, w czasie gotowania dobrze nakłuć go w paru 
miejscach. Po wystudzeniu obrać z pięknej skóry. Miąższ włożyć do 
malaksera, dodać oliwę, czosnek, sól i pieprz. Rozbijać razem na 
dużych obrotach przez 3 minuty. 

Wyłożyć do miski. Jeść nabierając kawałkami pity.

1

PASTA  
Z BAKŁAŻANA

• 1 spory, dojrzały bakłażan 
• 5 łyżek oliwy z oliwek, najlepiej 

extra virgin
• 2 ząbki czosnku 

 • sól, pieprz
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Psychiatrzy  – jednak ludzie
Aleksandra Różdżyńska

jak nas widzą

Dziennikarka, felietonistka „Playboya”. 
Zajmuje się tematyką stylu życia  
i polskiego kina.

Zd
ję

ci
e 

M
at

eu
sz

 N
as

te
rn

ak

Zawsze jestem zaskoczo-
na, kiedy spotykam wesołego 
psychiatrę. Na co dzień ci pano-
wie i  panie nurzają się przecież 
w smutnych duszach i rozpaczy 
swoich pacjentów – siłą rzeczy 
muszą nosić to w  sobie. Przy-
tłoczeni, żyjący w  świecie teo-
rii i  nudni – to ostatnie przede 
wszystkim. Na każdy problem 
trzymają w zanadrzu radę z pod-
ręcznika i  nazwę leku. Nie ma 
więc z  nimi realnego kontaktu, 
czy jest się pacjentem, czy nie. 
Jeszcze niedawno nie wyobra-
żałam sobie, że psychiatra ma 
życie poza pracą i może na przy-
kład mieć znajomych uprawiają-
cych inny zawód. Potem pozna-
łam kilku wesołych psychiatrów, 
z  którymi przeimprezowałam 
całe noce, popijając wódką 
rozmowy o  polskiej literaturze. 
Śmialiśmy się głośno. Co za ulga! 

Jeśli kiedyś trafię do gabinetu 
któregoś z nich, będę wiedziała, 
że jestem w dobrych rękach. 

Ale czujność pozostaje. Bo 
przecież psychiatra to człowiek, 
który wykonuje pozorną robo-
tę – udaje, że pracuje. Przepisu-
je tabletki na głowę. Wszystko 
u pacjenta działa, wyniki krwi są 
dobre, reszta badań też, a że są 
jakieś blokady psychiczne – to 
już kaprys i  lenistwo. Normalni 
ludzie nie mają na to czasu. Sły-
szę czasem takie opinie i  to się 
niestety utrwala. – Nie kapuję, 
jak można wybrać zawód rzeźni-
ka albo psychiatry, jeden z tych 
dwóch – mówi zawsze mój kole-
ga. - Ginekologów jeszcze rozu-
miem, lubią sobie pozaglądać, 
mają ten odchył. Ale psychia-
trzy? Żeby grzebać się w czyjejś 
psychice i  wracać do domu, 
rozmawiać z  dziećmi i  oglądać 
telewizję? Tak łatwo się odciąć? 
Kiedy człowiek, z  którym przed 
chwilą rozmawiałeś, stoi na skra-
ju przepaści? Jak zostawić takie 
problemy w gabinecie i iść z ko-
legami do knajpy, wiedząc, że 
pacjent może w tym momencie 
popełniać samobójstwo? Trzeba 
być zimnym jak lód draniem, za-
dowolonym z siebie, nieprzenik-
nionym i  kompletnie bez emo-
cji, człowiekiem pozbawionym 
empatii. Wypisują te recepty, 
wysłuchują i „znają” odpowiedzi. 
Jakby wszyscy byli tacy sami. 
Może o  to im chodzi, wysysają 
i czerpią z tego jakąś chorą ener-
gię, cholera wie – ciągnie Wojtek 
z lubością. 

- Wiesz, oni gadają całe dnie 
z  tymi psycholami, przytakują, 

wsłuchują się, więc muszą ich jakoś 
rozumieć. Nikt normalny by tego nie 
wytrzymał. Kto to potrafi? Tylko tacy, 
którzy też są lekko przetrąceni. Wiesz, 
o czym mówię – dodaje koleżanka z pra-
cy. Zresztą, takie podejście pewnie znają 
wszyscy. Szukałam wśród przyjaciół aneg-
dot o psychiatrach, zabawnych historyjek, 
które pokazałyby, że to normalni ludzie. 
Ale niestety, nikt u  nich nie bywa, nie by-
wają też znajomi znajomych. Do terapeuty, 
owszem, się chodzi, bo to szlachetna, mo-
zolna praca nad sobą. Do psychiatry trafia-
ją tylko wariaci albo życiowo poturbowani 
biedacy. 

Mówimy tu o pierwszych skojarzeniach, 
raczej ponurych i, powiedzmy, niezbyt wni-
kliwych. Ale takie przeważają. I, jak wiadomo, 
psychiatrzy, psycholodzy, przychoanalitycy 
– to ciągle zlewa się niektórym w jedno. Za-
mknięty świat ludzi, którzy mają dostęp do 
naszych myśli i  wiedzą o  nas więcej, niż my 
sami. To jest ten lęk: czy jak powiem, że na 
przykład lubię muzykę rockową na spotkaniu 
towarzyskim, to obecny tam akurat kolega 
psychiatra rozszyfruje mnie w sekundę i bę-
dzie już wiedział wszystko, łącznie z tym, że 
płakałam na koloniach i  ściągałam na kart-
kówkach z fizyki? Jak zareaguje? Czy będzie 
mi dawał dobre rady, których nie chcę? Albo 
zachowa te wskazówki dla siebie, ale co so-
bie pomyśli, to jego? Wyśmieje mnie w du-
chu? Cokolwiek bym zrobiła – wiadomo, 
że zawsze coś kompromitującego się znaj-
dzie. A może jednak nie? Może psychiatra 
po godzinach to też człowiek, który czyta 
książki, kupuje popcorn w  kinie, korzysta 
z  głupich promocji w  supermarketach 
i za rzadko odwiedza mamę? Może kon-
centruje się przede wszystkim na swoich 
problemach i po prostu nie chce mu się 
analizować psychiki innych, bo to dla 
niego tylko praca? W tym cała nadzie-
ja. ■
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super-wizje
Anna Netrebko i reszta świata
Bogusław Habrat

Fascynującą sprawą jest uzależnie-
niowe, wybiórcze postrzeganie rzeczywi-
stości. Alkoholik w morzu irytujących go 
dźwięków zawsze wyłowi słowa: wódka, 
alkohol, wypijemy. Witkacolog przekart-
kowywując opasłe tomiska monografii  
i pamiętników, z  chaosu pojawiających 
się w milisekundach literek wyłowi te, któ-
re układają się w  słowo „Witkacy”. Takoż 
i ja, siedząc w luksusowym hotelu zaprzy-
jaźnionego przymusowo Unią państwa, 
grzebałem w  króliku przyprawionym 
w  czarnym piwie i  rozważałem kwestie 
egzystencjalne związane z  przemija-
niem, sprowokowane zdjęciami ściętych 
przymrozkiem liści winorośli. Pochylając 
się w  zachwycie nad swoją wrażliwością 
estetyczną połączoną z  przenikliwością 
filozoficzną, nagle zostałem wyrwany 
z  letargu, którego dziwność polegała na 
tym, że nie był zatrzymaniem w czasie, ale 
procesem zmierzającym ku nieuchronnej 
erupcji orgazmu (psychicznego!) z samo-
uwielbienia. 

Tym trzeźwiącym bodźcem był głos 
p. dr Sz., z której ust padło słowo: „Netreb-
ko”! Mimo cechującej mnie, zadziwiającej 
mieszanki kultury wrodzonej i  nabytej, 
pozwoliłem sobie na wtrącenie się do 
rozmowy pań dr Sz. i dr K. 

Nie zważając na karcący wzrok dr 
K., zapytałem, czy słowo „Netrebko” było 
moim omamem, czy tylko katatymicz-
nym złudzeniem.

Unikając nienawistnego spojrzenia 
dr K, z ust dr Sz. usłyszałem informację, że 
nie przesłyszałem się i obie panie rozma-
wiają o  Ani Netrebko, a  w  szczególności 
o  jej występie w „Makbecie” inaugurują-
cym sezon w  MET. Dodatkowo dowie-
działem się, że nie tylko p. dr Sz. chodzi na 
transmisje z MET, ale robi to też jej mama, 
tyle że w Gliwicach. 

Po przełknięciu kruchutkiego królicz-
ka przepitego łyczkiem kiepskiego wina, 
dowiedziałem się, że oprócz uprzed-
nich pretensji i  nie umieszczenia dr Sz. 
wśród stałych bywalców transmisji MET 

są i nowe. Otóż dr Sz. uznała, że opisanie 
nagannego zachowania w czasie tańców 
połowieckich dotyczyło jej i  rozwlekle, 
acz nieprzekonująco dowodziła, że nie 
miała złych intencji. Interesujące, bo wy-
raźnie pisałem, że gorszące, wypowia-
dane scenicznym szeptem komentarze 
dotyczą dr S., a  nie dr Sz. Stąd wniosek, 
że każdy ma coś na sumieniu, wystarczy 
uderzyć w stół.

Na „Makbecie”, niestety, nie byłem. 
Uczestniczyłem wtedy w Łodzi w pogrze-
bie jednego z Wielkich Polaków. Tymcza-
sem wszyscy jednogłośnie zachwycali 
się rolą Netrebko. Dotyczyło to również 
Redaktorki Czasopisma Profesjonalnego, 
która fascynuje mnie tym, że zawsze ma 
odmienną, najczęściej sceptyczną opinię. 

Ostatnio pisałem o  tajemnicy Gier-
giewa, który jest jednocześnie w  trzech 
miejscach na świecie. Moja (niech będzie: 
nasza) Ania chyba zaraziła się od niego 
pracowitością, rujnując moje zapowiada-
ne plany felietonistyczne opisywania jej 
twórczości od tyłu (idzie o chronologię!). 
Cykl wydawniczy „Psychiatry” powoduje, 
że nim wykonałem ruch do tyłu, Ania wy-
konała ruch do przodu i  wydała dvd/BD 
z  „Trubadurem” pod Barenboimem oraz 
potrójny album dvd/BD ze swoimi wystę-
pami operowymi w  Salzburgu: „Traviatą” 
z  Villazonem (2005), „Weselem Figara” 
z  D’Arcangelo (2006) i „Cyganerię” z „na-
szym” Beczałą (2012). Oczywiście, wszy-
scy te płyty mają, ale w trójpaku zajmują 
mniej miejsca.

Kontemplując te kobyły już miałem 
napisać recenziątka w wymiarze akcepto-
walnym przez Naczelnego, gdy jak grom 
z jasnego nieba spadła na mnie informa-
cja, że Sony Classic (a nie DG, z którym A. 
ma kontrakt) wydał dvd/BD z Anią w „Don 
Giovannim”. Ledwie kupiłem i przesłucha-
łem, mimo że w „Don Giovannim” AN na 
stałe przypisywałem „naszemu” Kwietnio-
wi, a tu taka zdrada – śpiewa z Erwinem 
(nomen omen) Schrottem, który przypad-
kiem był jej mężem (krótko). Inna sprawa, 

że na Zachodzie ludzie potrafią trzymać 
klasę po rozwodzie…

Ostatnie dwie opery plus „Turandot”, 
wystawiono w  nieakceptowalnej przeze 
mnie manierze przebieranek na współ-
czesność albo „ponadczasowość”. Kiedyś 
mi się wydawało, że to może i słuszne, bo 
będziemy się skupiać tylko na muzyce, 
a nie na fatałachach, ale jednak opera to 
całość i  Rodolfo jako menel z  wózkiem 
z hipermarketu irytuje… Ale „Cyganerię” 
(Pucciniego, a  nie Brela w  interpretacji 
dra W.) zawsze oglądam dla arii Musetty 
„Quando men vo soletta per la via”. Tym 
razem Nino Machaidze nie dogoniła mo-
ich wzorów… 

No i załamuję się z powodu mojego 
harującego niebożątka, które 24.11.2014 
wyda CD z czterema ostatnimi pieśniami 
Straussa. Zmroziło mnie to słowo: „ostat-
nie…”. Ale może wszystko dobrze się 
skończy, bo wygląda na zdrową…

W poszukiwaniu śladów aktywności 
Netrebko, którymi się nie chwali na swo-
jej stronie internetowej, przesłuchałem 
i  przeoglądałem także śliczne dvd z  fil-
mem Tony Palmera „Parsifal. The search 
for the Grail”, w którym Placido Domingo 
z  wdziękiem opowiada o  poszukiwaniu 
Świętego Kielicha, Walery Giergiew poci 
się jak zawsze, ale fryzurkę, choć przerze-
dzoną, ma jeszcze młodzieńczowatą (nie 
poprawiać!), a  potem wyrywki z  przed-
stawienia w Teatrze Maryskim i… uwaga: 
Ania Netrebko w roli jednej z bezimien-
nych Kwiatowych Dziewic, ale to dopie-
ro rok 1998! Podobnie, choć ciut mniej 
strasznie potraktowano ją w  kompakto-
wym wydaniu 6 oper Prokofiewa. Rolę 
Luizy w „Zaręczynach w  klasztorze” już 
znamy, ale mało kto wysłyszał ją w „Mi-
łości do trzech pomarańczy”, w której za-
grała jedną z pomarańczy (Ninettę)! 

Felieton miał się zakończyć puentą, 
ale Naczelny w  rewanżu za przyłapanie 
go na chodzeniu na transmisje z  MET 
z nie-żoną i tak by mi ją obciął. ■

Snobistyczny felieton plotkarski 
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zdaniem całego społeczeństwa, moż-
na bezkarnie marnotrawić na „lubież-

ne luksusy lupanarów” (oraz tę historię 
z  ważkami). To dlaczego nikt tego nie 

chce i trzeba ludzi zmuszać?
Nie chciałbym Czytelników pozosta-

wiać w niepewności. Ja też nie będę kandy-
dował na wójta i nie chcę do izb lekarskich. Co 

gorsza, aż się boję napisać, pewnie nie przyjdę 
na nadzwyczajne zebranie Warszawskiego Koła 

PTP – nie, żebym nie widział sensu i nie czuł po-
trzeby, bo widzę i czuję, ale tak się składa, że mam 

w tym czasie dużo roboty. 
Znacie Państwo tę historię o  gościu, który nie 

mógł iść na proszoną ucztę, bo kupił zaprzęg wołów 
i musiał wypróbować? Ja też tak mam i Wy tak macie. 

Historie biblijne nie były brane z powietrza. Jeśli jest coś, 
co różni mnie na korzyść od wielu osób, których słucham 

– a wcale nie jestem pewien czy jest – to fakt, że ja przy-
najmniej nie marudzę. Nie brałem udziału, więc sam sobie 

jestem winien i nie mam zamiaru krzyczeć, że mnie okradają. 
Ale to jest oczywiście różnica minimalna, coś jak moralne zwy-
cięstwo w sporcie – niby jest, ale bez znaczenia. Nie wystarczy 
nie marudzić, trzeba jeszcze zacząć działać. Co sprawia, że tego 
nie robimy, zakładając (nieco dowolnie), że nie jest to ani głu-
pota, ani, broń Boże, zła wola? Bo jeśli jednak, i to, i to, to nic już 
nas nie uratuje.

Widzę jednak również inne możliwości. Po pierwsze – inne 
rozłożenie akcentów. Ważną społecznością jest dla mnie moja 
rodzina i najbliżsi. W tej społeczności działam, jestem aktywny 
i nie marudzę na ciągłe podwyżki składek. Jeśli o mnie chodzi, 
to ostatnio urodził mi się czwarty wnuk – Henio (dla uważnych 
Czytelników quiz – jakie imiona mają pozostali?). Czy ja nie 
mam co robić? No tak, ale co zrobię, żeby uchronić moją rodzi-
nę przed różnymi głupimi zakusami większej grupy społecznej, 
skoro w jej działaniach nie chcę uczestniczyć? Jeśli nie zajmę się 
polityką, to polityka zajmie się pewnie mną… 

Po drugie – interesy. Jestem zajęty zarabianiem pieniędzy, 
bo mam duże potrzeby. Patrz punkt poprzedni. Zamieniłem 
czas na pieniądze, więc teraz nie mam czasu (a  z  pieniędzmi 
różnie). No tak, ale jak uchronię swoje pieniądze przed niecny-
mi zakusami większej grupy społecznej, która podwyższa mi 
składki, skoro nie biorę udziału? Jeśli nie zajmę się polityką, to 
znów punkt poprzedni... 

Po przemyśleniu – pozostaje tylko jeden powód, który 
usprawiedliwia mój brak zainteresowania działaniami spo-
łecznymi… Już Państwo zgadli? No jasne! Są to wartkie ważek 
wrzenia. Jeśli, jak tego chce wyraziciel szkotystycznego myśle-
nia w poezji angielskiej XIX wieku G.M.Hokins: 

„wszelka rzecz tego świata czyni to jedynie:
wydziela z siebie wnętrze swe, sama tkwiąc w nim jak w domu
trwa sama w sobie – i swe ja rzuca nam do nóg”

– to z czym do gościa chłopaki? Z czym do gościa?
I  w  moim ostatnim słowie – tak jak Duns, było nie było 

Szkot, nie mam zamiaru płacić większej składki. Proponuję za-
miast tego emanację mojego wnętrza… ■

* Od redakcji: tekst Stanisława Barańczaka “Nieśmiertelny diament: o poezji Hop-
kinsa” ukazał się w miesięczniku ZNAK w numerze 322-323 w 1981 roku, zaś polski 
przekład wiersza “AS KINGFISHERS CATCH FIRE, DRAGONFLIES DRAW FLAME” po 
raz pierwszy opublikowano tamże 4 lata wcześniej (ZNAK, nr 274, 1977).
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autobusowe super-wizje

Każdy felieton trzeba od czegoś zacząć. Według 
mnie, najłatwiej i najsłuszniej od tytułu, zwłaszcza, jeśli się  
w ogóle nie zna dalszego ciągu. Swój tytuł ukradłem oczywi-
ście od zafascynowanego Dunsem Szkotem – Gerarda Man-
leya Hopkinsa (w tłumaczeniu Barańczaka*), sam bym takiego 
nigdy nie wymyślił. Teraz muszę go tylko jakoś uzasadnić i bę-
dziemy w domu. 

To jest druga wersja tego felietonu. Pierwsza była zaty-
tułowana „Słonie i  wieża”. Wiedziałem dlaczego, bo cały tekst 
mi się przyśnił. To znaczy śniło mi się, że czytałem książkę pod 
takim tytułem, bardzo zniszczoną i zaczytaną, ale bardzo cie-
kawą. Fragment tej książki był moim felietonem, choć nie by-
łem autorem książki. Nie mam pojęcia czemu. Tak mi się śniło. 
No i oczywiście wszystko pamiętałem, póki nie zapomniałem. 
Z pewnością historia dotyczyła jakiego rodzaju odpowiednio-
ści działań – coś w stylu, jak wy nam wieżę, to my wam słonie. 
Ale czemu tak? 

Jestem pod wrażeniem niezwykłej mobilizacji całego na-
szego środowiska, które jednym głosem odmawia płacenia 
wyższych składek na izby lekarskie oraz całkowicie neguje sens 
ich istnienia. Jestem pod wrażeniem, ponieważ z tego, co wiem, 
ludzi, którzy by chcieli w tych izbach działać i te pieniądze „bez-
dusznie marnować na bizantyjskie bankiety” (i wartkie wrzenia 
ważek, skoro już przy tym jesteśmy) trzeba łapać na lasso przy 
udziale nagonki. Ochotników praktycznie nie ma. Coś mi się tu 
nie zgadza. 

Duże wrażenie zrobiła na mnie również zasłyszana w radiu 
wiadomość, że w wyborach samorządowych nie ma praktycz-
nie żadnej konkurencji. Jest tyle samo kandydatów, co miejsc 
i  są to niemal wszędzie ci sami kandydaci, co w  poprzednich 
wyborach, chyba że ktoś już całkiem umarł, a  jak nie całkiem, 
to pewnie się da wybrać... To nie są funkcje honorowe. Dostaje 
się pieniądze i  to, biorąc pod uwagę powszechne jęki na nę-
dzę i  biedę, zupełnie słuszne pieniądze, a  pracować przecież 
można. No i jest ten dostęp do publicznej kasy, którą zgodnym 






