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Drodzy Czytelnicy! 

W październiku obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. 
Zapewne dla wielu osób przejdzie on jednak niezauważony. Nie wszystkie 
media odnotują wydarzenia, które odbędą się z tej okazji. A szkoda, bo osoby 
z poważnymi chorobami psychicznymi stale borykają się ze stygmatyzacją  
i wykluczeniem. Jako społeczeństwo nie zdajemy sobie często sprawy, ani ze 
skali problemu, ani z jego kosztów społecznych. 

Drogą do zmiany tego stanu rzeczy są rzetelne badania i prezentowa-
nie ich wyników opinii publicznej. Dlatego też, w tym numerze Psychiatry dla 
Lekarza Rodzinnego zdecydowaliśmy się poświęcić sporo miejsca prezenta-
cji raportu na temat sytuacji osób chorych na schizofrenię w naszym kraju.  
O znaczeniu tego raportu rozmawiamy z nowym Konsultantem do Spraw 
Psychiatrii Województwa Mazowieckiego – prof. Marcinem Wojnarem. 

Z kolei Jerzy Kłoskowski z Fundacji eFkropka pokazuje nam oddolne 
działania podejmowane, aby przeciwdziałać wykluczeniu chorych na schi-
zofrenię. Czy są one efektywne? Dowiecie się tego z wywiadu z menedżerami 
znanych warszawskich restauracji, w których prowadzony jest program sta-
ży zawodowych Razem w Kuchni. 

Wierzymy, że można korzystnie zmieniać sytuację osób chorych psy-
chicznie, ale każdy z nas powinien dołożyć swoją cegiełkę. Również lekarz 
rodzinny, chociażby pamiętając o tym, że chorzy psychicznie bardzo często 
mają różne współistniejące choroby, nierzadko zbyt późno rozpoznawane  
i nie leczone efektywnie. Warto o tym pamiętać w momencie, kiedy taki chory 
trafia do gabinetu w POZ.

Drugi ważny blok tekstów w tym numerze dotyczy nerwicy natręctw.  
To częste zaburzenie psychiczne, rzadko jednak rozpoznawane. Przypomina-
my więc kryteria diagnostyczne i obowiązujące standardy leczenia. Koledzy  
z Katowic dzielą się z Wami swoim długim doświadczeniem dotyczącym  
leczenia psychoterapeutycznego chorych z ciężkimi objawami natręctw. 

Kolejnym istotnym tematem są zaburzenia snu, będące bardzo częstym 
przypadkiem skarg w praktyce klinicznej. Zwięzłe kompendium dotyczące 
ich leczenia prezentuje artykuł przygotowany przez Dorotę Wołyńczyk-Gmaj  
i Ewę Drozdowicz. 

Życzymy przyjemnej lektury! 
Tomasz Szafrański 
Redaktor Naczelny

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

Wydawca Mediadore i Redakcja nie biorą żadnej 
odpowiedzialności za szkody lub zniszczenia osób lub 
własności wynikające z odpowiedzialności za produkty, 
zaniedbania lub z innych przyczyn ani też z używania 
bądź stosowania jakichkolwiek metod, produktów, 
instrukcji czy koncepcji zawartych w niniejszym ma-
teriale. Z powodu 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 mate-
riałów nie zamówionych. Zastrzegamy sobie prawo do 
skra cania i adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytułów. 
Publikacja ta jest przeznaczona dla osób uprawnionych 
do wystawiania recept oraz osób prowadzących obrót 
produktami leczniczymi w rozumieniu przepisów usta-
wy z dnia 6 września 2001 roku – Prawo farmaceutycz-
ne (Dz. U. Nr 126, poz. 1381, z późniejszymi zmianami  
i rozporządzeniami).

© Tomasz Szafrański i Mediadore. 
Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniej-

szej publikacji nie może być gdziekolwiek i w jakikol-
wiek sposób wykorzystywana bez pisemnej zgody 
Wydawcy.
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Żółtym numerem strony oznaczamy artykuły, w przypadku których chcemy uprzedzić czytelników 
o istnieniu potencjalnego konfliktu interesów.  Jest on związany z faktem wykupienia reklamy 
w niniejszym numerze pisma przez producenta leku lub suplementu diety, który jest wzmiankowany w artykule.
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Psychiatra: W styczniu tego roku 
opublikowano raport „Schizofrenia – 
perspektywa społeczna. Sytuacja w Pol-
sce”. Raport został opracowany pod re-
dakcją prof. Andrzeja Kiejny, dr Patryka 
Piotrowskiego i doc. Tomasza Adamow-
skiego. Jakie jest znaczenie tego raportu 
dla przeciętnego psychiatry?

Marcin Wojnar: Na całym świecie 
wszelkie planowanie opieki zdrowot-
nej – struktur, placówek, personelu, ro-
dzaju opieki i oczywiście planowanie 
wydatków – zaczyna się od źródeł, czyli 
opracowuje się badania, które identy-
fikują potrzeby, pokazują ile osób jest 
chorych, jakich świadczeń potrzebują 
i jakie wydatki można w związku z tym 
przewidzieć. To jest jedna część – doty-
cząca kosztów bezpośrednich. Ale mie-
rzy się również koszty pośrednie, czyli na 
przykład te koszty, które w przypadku 
schizofrenii, uzależnień, zaburzeń afek-
tywnych powoduje inwalidyzacja pacjen-
ta i utrata przez niego produktywności.  
Te wszystkie dane są znane dla większości 
rozwiniętych krajów. Tymczasem w na-
szym kraju, nawet jeżeli mieliśmy jakieś in-

formacje, na przykład dotyczące kosztów 
pośrednich i bezpośrednich uzależnień, 
to nie przekładały się one na planowanie 
i prowadzenie polityki zdrowotnej. Za-
tem odpowiadając na pytanie – publika-
cja tego raportu to moim zdaniem krok  
w dobrym kierunku i sygnał, że zaczynamy 
nadrabiać zaległości. W przypadku schi-
zofrenii to jest pierwszy tego typu raport 
w naszym kraju, dobrze przygotowany 
metodologicznie i dlatego może być nie-
ocenionym źródłem wiedzy zarówno dla 
praktyków jak i dla polityków, którzy pla-
nują i finansują politykę zdrowotną.

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

MW: Sądzę, że bardzo ważne jest 
uświadomienie sobie, jak duże koszty wią-
żą się nie tylko z leczeniem samej choroby, 
ale z jej konsekwencjami. Raport pokazał, 
że koszty związane z utratą produktyw-
ności, niezdolnością do pracy (940 mln 
złotych w 2010 roku) przewyższają łącz-
ne koszty leczenia wydatkowane przez 
NFZ (446 mln złotych) i refundacji leków 

rozmowa

Psychiatria w praktyce  
lekarza rodzinnego 

Rozmowa  
z Marcinem  

Wojnarem
Raport  

Schizofrenia  
- perspektywa 

społeczna
Marcin Wojnar jest profesorem psychiatrii 
Kierownikiem Katedry i Kliniki Psychiatrii  
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,  
do jego  głównych zainteresowań badaw-
czych należą uzależnienia, genetyczne  
podłoże zaburzeń psychicznych oraz zabu-
rzenia kontroli impulsów.
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rozmowa

przeciwpsychotycznych (463 mln złotych). 
Możemy przypuszczać, że bardziej efek-
tywne leczenie pozwoliłoby na znaczące 
zmniejszenie kosztów pośrednich cho-
roby. Ale żeby to osiągnąć, trzeba więcej 
zainwestować w leczenie środowiskowe  
i rehabilitację.

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

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

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

MW: Przede wszystkim musimy pa-
miętać o skutecznym leczeniu i zapobiega-
niu nawrotom choroby. To one są jednym 
z głównych czynników powodujących 
utratę pracy. Myślę, że trzeba tutaj zwrócić 
uwagę na fakt, że przez wiele lat mieliśmy 

problemy z dostępem do nowoczesnego 
leczenia farmakologicznego. Przypomnij-
my sobie jak trzeba było się nagimnasty-
kować, aby przepisać pacjentowi lek prze-
ciwpsychotyczny drugiej generacji - trzeba 
było za każdym razem wykazać, że pacjent 
ma „schizofrenię lekooporną”. Obecnie 
nadal mamy ten kłopot - aby włączyć no-
woczesny lek o przedłużonym działaniu 
musimy z kolei wykazać „uporczywy brak 
współpracy”. W związku z tym część pa-
cjentów nie ma dostępu do potencjalnie 
najlepszej dla nich terapii. 

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

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

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

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

P: Zwracasz uwagę na niesłychanie 
ważną kwestię – my w gruncie rzeczy nie 

mamy pełnej wiedzy, nie monitorujemy 
jakości opieki medycznej nad osobami 
chorymi na schizofrenię. Czas oczekiwa-
nia na wizytę to jeden z podstawowych 
parametrów, który powinien być moni-
torowany i który powinien na przykład 
sygnalizować konieczność rozszerzenie 
oferty leczniczej.

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

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

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

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

MW: Sądzę, że nie chodzi tylko  
o kwestie finansowe, chodzi także o nie-
efektywną organizację, szereg dodatko-
wych obciążeń.

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

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

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

Z Marcinem Wojnarem 23 maja 2014 
roku w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie 
rozmawiał Tomasz Szafrański.  ■

opinie@psychiatraonline.com

A jakie jest 
Wasze zdanie? 
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raport

Schizofrenia – perspektywa społeczna 

Sytuacja w Polsce

Zdrowie to, obok szczęścia 
własnej rodziny, jedna z najważ-
niejszych wartości dla Polaków. 
Służba zdrowia, choroby i leczenie 
to zarówno częste tematy rozmów 
w domach, jak też reportaży  
i materiałów w mediach. Jednak 
nie wszystkie tematy, nie wszystkie 
choroby, nie wszystkie sprawy do-
tyczące zdrowia Polaków są równie 
chętnie omawiane i dyskutowane. 
Choroby psychiczne pozostają 
często tematem ukrywanym i wsty-
dliwym. Zarówno w rodzinach, jak  
i w publikatorach. Na pewno dale-
ko jeszcze do zmiany świadomości 
społecznej. Daleka również droga 
do zmiany świadomości polityków, 
urzędników, samorządowców. 
Trudno jednak o zmianę bez rzetel-
nej informacji. Bez pokazania skali 
problemu. 

Dlatego nie sposób przecenić publi-
kacji raportu „Schizofrenia - perspektywa 
społeczna. Sytuacja w Polsce”, przygo-
towanego pod redakcją prof. Andrzeja 
Kiejny, dr Patryka Piotrowskiego i doc. To-
masza Adamowskiego.  W konsultacjach 
merytorycznych raportu wzięli udział: 
Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, Insty-
tut Ochrony Zdrowia i Konsultant Krajowy  
w dziedzinie psychiatrii prof. Marek Jare-

ma. Raport to ważna próba przedstawienia 
danych dotyczących epidemiologii, rozpo-
znawania, leczenia oraz kosztów pośred-
nich i bezpośrednich jednego z najpoważ-
niejszych zaburzeń psychicznych. Raport 
powstał przy wsparciu grantu naukowego 
ufundowanego przez firmę Janssen.

Raport „Schizofrenia - perspektywa 
społeczna” zwraca uwagę, że w Polsce 
cały czas nie przeprowadzono popula-
cyjnych badań epidemiologicznych nad 
schizofrenią! Niestety w pierwszym w Pol-
sce badaniu stanu zdrowia psychicznego 
- badaniu EZOP, którego wyniki opubli-
kowano w 2012 roku rozpowszechnienia 
schizofrenii nie oceniano. Dysponujemy 
natomiast danymi, które pochodzą z re-
jestru kart statystycznych z lecznictwa 
psychiatrycznego. Te dane wskazują, że  
w 2009 roku wskaźnik hospitalizowanych 
całodobowo z rozpoznaniem schizofre-
nii wynosił 89,9/100 000, zaś w tym cza-
sie leczonych ambulatoryjnie 343,7 /100 
000. Dla porównania średni punktowy 
współczynnik występowania schizofre-
nii na świecie wynosi około 460/100 000. 
Autorzy zwracają w swoim raporcie uwa-
gę na interesujące zjawisko występujące 
w Polsce, które dotyczy wskaźnika leczo-
nych ambulatoryjnie z rozpoznaniem 
schizofrenii w latach 1997-2009. Można 
oto zaobserwować dynamiczny wzrost 
tego wskaźnika. Sprawa znana jest od 
dawna, ale autorzy w raporcie, jak również 
w publikacji, która ukazała się w Social 
Psychiatry and Psychiatric Epidemiolo-
gy (2013 Sep 11) stawiają mocną tezę, że 
mamy do czynienia nie tylko z nadrozpo-
znawalnością schizofrenii w Polsce, która 
jest wynikiem wpływu polityki refunda-
cyjnej dotyczącej leków przeciwpsycho-
tycznych. Zdaniem Kiejny i wsp. prowa-
dzona w Polsce polityka refundacyjna  
w gruncie rzeczy przyczynia się do wzrostu 
stygmatyzacji! 

W dalszej części raport porusza temat 
częstego współwystępowania schizofrenii 
i chorób somatycznych. To jedna z najpo-
ważniejszych przyczyn tego, że ryzyko 
zgonu osób z rozpoznaniem schizofrenii 
jest 2-3 razy większe niż w populacji ogól-
nej. Dalsze rozdziały mówią o bezpośred-
nich i pośrednich kosztach związanych  
z chorobą. Zaburzenia psychiczne w 2010 
roku stanowiły w Polsce czwartą przy-
czynę orzekania niezdolności do pracy 
(10,9%). Świadczenia związane z niezdol-
nością do pracy chorych na schizofrenię 
wynosiły ponad 940 mln zł – główną skła-
dową były tutaj renty, które z tytułu schi-
zofrenii pobierało ponad 102 tysiące osób. 
NFZ w 2009 roku na leczenie schizofrenii 
przeznaczył prawie 446 mln złotych. Koszt 
opieki stacjonarnej stanowił 74% tej kwo-
ty, wydatki na świadczenia ambulatoryjne 
7%, dzienne i środowiskowe 6%, zaś opie-
kuńcze 14%. Refundacja leków w 2009 
roku to łącznie kwota 463 mln złotych (w 
kategorii schizofrenii i choroby afektywnej 
dwubiegunowej). Widać, że tylko koszty 
rent przewyższają bezpośrednie koszty le-
czenia schizofrenii w Polsce. 

Niezwykle ciekawą część raportu sta-
nowi rozdział prezentujący wyniki badania 
terenowego przeprowadzonego w PZP na 
terenie całej Polski, które to badanie doty-
czyło kwestii zatrudnienia wśród chorych 
na schizofrenię. Badanie pokazuje, że o ile 
w chwili postawienia diagnozy 46% osób 
pracowało, to wraz z trwaniem choroby ¾ 
z nich utraciło pracę. Odsetek osób pracu-
jących wynosił 19%, w tym na etacie 11%. 
Spośród badanych 58% było rencistami. 
Oczywiście świadczenia rentowe wystę-
powały częściej u tych osób, które były 
częściej hospitalizowane. Autorzy raportu 
zwracają również uwagę na fakt, że częste 
hospitalizacje to między innymi efekt pro-
blemów dotyczących współpracy w lecze-
niu. Ten brak współpracy generuje zatem 
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Fundacja eFkropka to organizacja, która powstała z inicjatywy osób 
zawodowo zajmujących się leczeniem i pracą terapeutyczną na rzecz 
ludzi z doświadczeniem choroby psychicznej. Fundatorami są: Joanna 
Krzyżanowska-Zbucka, Marta Niedźwiedzka i Jerzy Kłoskowski, który zo-
stał prezesem. Jako specjaliści mamy świadomość dużych potrzeb w za-
kresie rehabilitacji oraz adaptacji społecznej naszych beneficjentów oraz 
dostrzegamy deficyty w społecznej służbie zdrowia, w związku z ciągle 
niewdrożonym Narodowym Programem Ochrony Zdrowia Psychicznego. 

Głównym celem Fundacji jest zapobieganie izolacji osób po kry-
zysie zdrowia psychicznego, przeciwdziałanie stygmatyzacji i przeła-
mywanie stereotypów związanych z chorobami psychicznymi. Poprzez 
wielowymiarowe działania terapeutyczne mamy nadzieję zbudować 
zaplecze pomocne w przełamywaniu barier czy osobistych ograniczeń,  
umożliwiać powrót do naturalnej aktywności i podejmowania ról w życiu 
osobistym i społecznym. Dlatego planujemy uruchomienie hostelu tera-
peutycznego i stworzyliśmy program Kuchnia.  Podejmujemy też szeroko 
zakrojone działania wydawnicze, edukacyjne i szkoleniowe w lokalnej 
społeczności. 

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

Z okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego, Fundacja  
eFkropka zorganizowała seminarium dla mediów: …poszukaj w sobie nor-
malnego szaleństwa… Rola mediów w przeciwdziałaniu stereotypom zwią-
zanym z zaburzeniami psychicznymi.

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

Zapraszamy do współpracy i dziękujemy za wsparcie. ■

- Joanna Krzyżanowska-Zbucka

www.ef.org.pl
fundacja@ef.org.pl

Na stronie nr. 5 publikujemy ikonografikę 
prezentującą niektóre wnioski z raportu, ale 
zachęcamy wszystkich do lektury całości.

www.youtube.com/watch?v=dfrYGYLczqs

nie tylko bezpośrednie koszty związane  
z hospitalizacją, ale także może wiązać 
się z powstawaniem przewyższających je 
kosztów pośrednich (utrata pracy, renta). 

W podsumowaniu autorzy raportu 
stwierdzają, że schizofrenia, pomimo iż 
jest schorzeniem relatywnie nisko roz-
powszechnionym w populacji, to jednak 
z racji przewlekłości i wpływu na wiele 
wymiarów funkcjonowania społecznego 
stanowi wyzwanie dla polityki zdrowotnej 
państwa. Autorzy podkreślają, że koniecz-
ne jest, aby opieka nad chorym na schizo-
frenię skupiała się na podtrzymywaniu go 
w rolach społecznych między innymi po-
przez umożliwienie kontynuowania edu-
kacji i podtrzymywanie na rynku pracy. 

Prezentacja raportu odbyła się 23  
stycznia 2014 roku podczas debaty  
w PAP, w trakcie której konsultant krajowy 
ds. psychiatrii prof. Marek Jarema zwrócił 
uwagę na ogromne szkody, jakie wyrządza 
chorym na schizofrenię stygmatyzacja. 
Podkreślił również, że finansowanie świad-
czeń psychiatrycznych w Polsce pozostaje 
na bardzo niskim poziomie. Niestety, po-
mimo opracowania Narodowego Progra-
mu Zdrowia Psychicznego, nie doszło do 
rozwoju zespołów opieki środowiskowej, 
których liczba powinna być kilka razy 
większa niż obecnie. Pełen zapis debaty  
w PAP można obejrzeć w sieci. [TSZ] ■
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Kamila Fethke: Polska jest postrze-
gana przez społeczeństwo jako obszar 
najsilniejszej dyskryminacji osób cho-
rych psychicznie. Czy Pańskie doświad-
czenia w tym zakresie potwierdzają tą 
opinię?

Jerzy Kłoskowski : Tak, to jest jeden  
z czynników, który wyklucza ludzi w Pol-
sce. To się na szczęście chyba dosyć szybko 

zmienia, ale myślę, że w porównaniu z in-
nymi częściami świata, bardziej na zachód 
od nas, to nie jest za dobrze.

K. F.: Z czego wynika obawa przed 
zatrudnianiem ludzi z doświadczeniem 
psychozy?

J. K.: Z niewiedzy i wynikającego 
z tego lęku, i z czegoś, co też się z tym 
wszystkim po części łączy. To jest nasza 
polska specyfika, że w ogóle nie lubimy 
innych – homoseksualistów, obcokrajow-
ców, murzynów, niewierzących, itd.

K. F.: Jakie są realne trudności osób 
z doświadczeniem schizofrenii w pracy 
zawodowej?

J. K.: Osoby chorujące psychicznie 
czy z doświadczeniem choroby psychicz-
nej, jak ja wolę mówić, mają trudności w 
pracy na dwóch poziomach. Po pierwsze, 
są to problemy wynikające z choroby – im 
po prostu jest trudniej. Często występuje 
konieczność dłuższych zwolnień lekar-
skich, czasami konieczność hospitalizacji. 
Trudności takie związane są ze skutkami 
choroby, tzn. chorujący miewają mniej 
energii, trudniej jest im się zebrać, trudniej 
im wyjść rano z domu. Osobom z doświad-
czeniem choroby psychicznej jest łatwiej 
niż przeciętnemu człowiekowi wycofać się 
z różnych aktywności. To jest to, co wynika 
z choroby, a drugą sprawą jest to, co się 
dzieje wokół nich. Często pracodawcy nie 
chcą zatrudniać osoby z doświadczeniem 
choroby psychicznej. W Polsce pracuje 12 
% osób przy 50% osób zatrudnionych w 
UE. Zlikwidowano różne spółdzielnie in-
walidzkie, zakłady pracy chronionej, to się 
nie utrzymało w rynkowej rzeczywistości. 
Poza tym pracy w ogóle jest mniej.

K. F.: Na forach poświęconych schi-
zofrenii można przeczytać różne opinie 
wyrażane przez samych chorych – jedni 
twierdzą, że są zdolni do pracy, inni, że 
to absurd, że mogliby być zatrudnieni. 
Jak Państwo się do tego odnoszą? Czy 
każdy może, z odpowiednią pomocą, być 
pełnowartościowym uczestnikiem rynku 
pracy?

J. K.: Myślę, że my wszyscy nie nada-
jemy się do każdej pracy, prawda? W nie-
których zawodach możemy być bardzo 
dobrymi pracownikami, ale nie we wszyst-
kich. Podobnie jest tutaj. Niektóre osoby 
mogą pracować w jakichś konkretnych 
zawodach, a w innych nie. Nie mogą wyko-
nywać, czy może nie powinny, zawodów, 
które są związane z dużym narażeniem się 

na stres. Chociaż bardzo bym chciał, żeby 
osoby z doświadczeniem choroby nie były 
dyskryminowane, to jednak nie wyobra-
żam sobie, żeby osoby takie mogły praco-
wać w takich zawodach jak np. policjant, 
żołnierz zawodowy na misjach, czy strażak, 
bo to jest po prostu za trudne, nawet dla 
wielu tzw. zdrowych. Tak więc, teoretycz-
nie każda osoba mogłaby pracować, w 
praktyce – wiadomo, że nie. Istotną sprawą 
w pracy w tzw. normalnym środowisku jest 
też fakt, że te osoby są narażone na pewien 
ostracyzm, wykluczenie, niechęć. Osobom 
po kryzysach psychotycznych łatwo jest 
przechodzić na renty. Komisje zbyt łatwo 
i szybko orzekają o niepełnosprawności. 
To jest jeden z czynników, który powodu-
je, że te osoby nie są do końca zmotywo-
wane do tego, żeby zacząć pracę. Dzięki 
rencie nie muszą przezwyciężać swoich 
kłopotów, mają to minimum egzystencji 
zapewnione – z pomocą rodziny czy po-
mocy społecznej jakoś ze wszystkim mogą 
sobie dać radę. Często skutkiem choroby 
psychicznej jest trudność w aktywności – 
to też zatrzymuje. Jeśli jest renta i oprócz 
tego trudno w ogóle wyjść z domu z po-
wodów emocjonalnych, to do pracy tym 
bardziej. Natomiast moim zdaniem, więk-
szość osób z doświadczeniem choroby 
psychicznej może pracować w wielu zawo-
dach, wykonując prace zgodne ze swoimi 
kwalifikacjami. 

K. F.: Podczas spotkania fundacji, w 
którym uczestniczyłam, jeden z uczest-
ników wspomniał o negatywnej opinii 
komisji lekarskiej dot. jego zdolności do 
pracy, którą on czuł się pokrzywdzony 
i zupełnie się z nią nie zgadzał. Dodał 
także, że jeden z jego pracodawców był 
bardzo zadowolony z niego jako pra-
cownika. Czy często zdarza się, że opinie 
komisji lekarskich dot. możliwości pracy 
są nieadekwatne i krzywdzące dla pa-
cjentów? Biorą je Państwo w ogóle pod 
uwagę?

J. K.: Często jest tak, że komisje lekar-
skie wystawiają orzeczenie o niezdolności 
do pracy, co ma się nijak do rzeczywistości. 
To są jakieś ZUS-owskie wewnętrzne spra-
wy. W przypadku naszych stażystów lekarz 
musiał wydać zaświadczenie, że nie ma 
przeciwwskazań do pracy w gastronomii, 
co było podstawą do wydania  zgody przez 
lekarza medycyny pracy. Dzięki temu mo-
gli rozpocząć staż. W orzeczeniach komisji 
niepełnosprawności bardzo często jest 
,,żadna praca” i koniec. Taki jest stosunek – 

Psychiatria w praktyce  
lekarza rodzinnego 

Rozmowa  
z Jerzym 

Kłoskowskim 
z Fundacji eF.kropka
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jak jest chory, „świr”, to do żadnej pracy się 
nie nadaje. My się tym nie kierujemy.

K. F.: Jakie Pana zdaniem są najważ-
niejsze prozdrowotne skutki zatrudnie-
nia osób chorych?

J. K.: Praca zawodowa dla każdego 
człowieka jest czymś bardzo ważnym. 
Pomijając aspekt ekonomiczny, niemniej 
ważny, to co istotne to budowanie kontak-
tów z innymi ludźmi, budowanie swojego 
poczucia wartości. Ponadto plan dnia jest 
wtedy konkretny. Nie zastanawiam się 
rano, co ja mam ze sobą zrobić, tylko wiem, 
że muszę iść do pracy. To jest bardzo waż-
ne dla każdego. Dla osób z doświadcze-
niem choroby psychicznej często jest to 
jeszcze ważniejsze – stały harmonogram 
życia.

K. F.: Jakie korzyści po zakończeniu 
stażu wynoszą podopieczni fundacji, a 
jakie pracodawca?

J. K.: O to trzeba ich zapytać (śmiech). 
Pomysł pani Agnieszki Kręglickiej, żeby w 
restauracjach odbywały się staże, wiąże 
się między innymi z tym, że chciała uwraż-
liwić swoich pracowników na problemy 
społeczne. Ludzie bardziej empatyczni są 
lepszymi pracownikami w takiej dziedzi-
nie jak usługi. Z tego co wiem, to głównym 
celem restauracji nie jest nakarmienie, ale 
sprawienie, wszelkimi możliwymi sposo-
bami, żeby klient był zadowolony (śmiech).

K. F.: Jakie kryteria należy spełniać, 
aby ubiegać się o staż w Państwa funda-
cji?

J. K.: Z tych formalnych, musi to być 
osoba z doświadczeniem choroby psy-
chicznej, pod stałą opieką psychiatry oraz 
mieć taką chęć. Natomiast my jednak sta-
ramy się naszych stażystów trochę wcze-
śniej poznać. Stąd też różne warsztaty, któ-
re robiliśmy. Na razie mieliśmy jedną panią, 
której odradzaliśmy staż.

K. F.: Tylko jedną?
J. K.: Na razie tak. Praca w restauracji 

jest ciężka. To jest kilka godzin stania i szat-
kowania np. cebuli, albo obierania mar-
chewki. Jedna ze stażystek na dzień dobry 
dostała 30 kg kurczaków do krojenia. 

K. F.: Jakie kroki należy powziąć, aby 
móc ubiegać się o pracę na równi z oso-
bami bez doświadczenia psychozy? Mam 
tu na myśli dokształcanie, przekwalifiko-
wywanie itp.

J. K.: Pewnie jak się chce być np. księ-
gową, to należy mieć jakiś papier. Ale w 
przypadku restauracji, takich wymogów 
raczej nie ma. Szefową kuchni w jednej z re-
stauracji jest osoba po muzykologii, a jest 
świetna w tym, co robi. Nie jest potrzeb-
ne żadne wykształcenie gastronomiczne. 
Także w przypadku takich prostszych prac 
wystarczy mieć jakieś doświadczenie i to 
lubić. Dwóm naszym stażystom zapropo-
nowano stałą pracę po zakończeniu stażu, 
na normalnych warunkach. Ciekawostką 
jest to, że odmówili (śmiech).

K. F.: Czy są jakieś działania, które 
fundacja podejmuje poza organizacją 
miejsc pracy dla stażystów?

J. K.: My nie szukamy miejsc pracy, nie 
jesteśmy biurem pośrednictwa. My chce-
my zbudować własną restaurację i tworzy-
my krąg ludzi, trochę przyuczonych, który 
będzie zaczynem naszego personelu.

K. F.: To znaczy, że stażyści uczą się 
fachu w restauracjach, żeby być może 
później tworzyć z państwem własną 
działalność?

J. K.: Tak, jeśli uda nam się stworzyć tę 
restaurację, chcielibyśmy, żeby oni do nas 
wracali. Ale robimy też bardzo dużo innych 
rzeczy. Jednym z naszych podstawowych 
działań jest zmiana stereotypu osoby z do-
świadczeniem choroby psychicznej. Stąd 
ta restauracja, która też miałaby zmieniać 
ten stereotyp. Bo stereotyp jest taki, że 
jak „wariat” gotuje, to na pewno dosypie 
jakiejś trucizny, a w najlepszym razie na-
pluje.    A z tego, co słyszałem, to najwięcej 
pluli, z nudów, pracownicy budek z zapie-
kankami (śmiech). Nasze działania są skie-
rowane w dużej mierze na zmianę tego 
stereotypu. Stąd też nasza koalicja ze Sto-
warzyszeniem Równych Szans, założonym 
przez Polskie Towarzystwo Prawa Antydy-
skryminacyjnego. Skierowaliśmy jednego 
naszego stażystę do tego towarzystwa, 
bo okazało się, że odmówiono mu pobra-
nia krwi w stacji krwiodawstwa - z powo-
du choroby, a nie z powodu leków, które 
przyjmuje. Podczas wywiadu z lekarzem, 
kiedy powiedział, na co jest chory, lekarz 
odparł, że taka jest instrukcja, że osoby z 
psychozami nie mogą oddać krwi. Co bio-
logicznie kompletnie nie ma wpływu! Czy 
choćby słynny, nadal istniejący, artykuł ko-
deksu rodzinnego, który umożliwia odmó-
wienie udzielenia ślubu osobom chorują-
cym psychicznie. My chcemy to zmieniać. 
Bierzemy udział w różnych akcjach, jak Pik-

nik Zdrowia Psychicznego. Staramy się jak 
najczęściej się da, jak nas tylko zaproszą do 
radia czy w telewizji mówić o tym – nie tyl-
ko o naszym programie, ale w ogóle o pro-
blemach. Zacząłem teraz rozmowy z panią 
Agnieszką na temat zorganizowania dużej 
imprezy w październiku z okazji Światowe-
go Dnia Zdrowia Psychicznego. Chcieliby-
śmy, żeby to był jakiś duży koncert, który 
ściągnąłby ludzi, a jednocześnie będzie to 
też możliwość powiedzenia trochę więcej 
o chorobach.

W ramach pracy z naszymi stażysta-
mi, ale też z pracownikami restauracji, 
których chcieliśmy namawiać do zmiany, 
pojechaliśmy do Krakowa odwiedzić Hotel 
u Pana Cogito. Jest to hotel prowadzony 
przez osoby z doświadczeniami choro-
by psychicznej.  To bardzo dobry, drogi 
hotel. Jadąc do Krakowa zahaczyliśmy  
o karczmę Jaskółeczka, także prowadzoną 
przez osoby z doświadczeniami choroby 
psychicznej. To jest osiedlowa jadłodajnia. 
To wszystko ma wpływ na lokalne środo-
wisko. W Jaskółeczce organizowane są 
chrzty, komunie itd. Nikt nie boi się, że „wa-
riaci” ich zaraz czymś zatrują.

K. F.: Czy są jakieś trudności, z który-
mi fundacja zmaga się szczególnie? 

J. K.: Głównie zmagamy się z urzędni-
kami, z ich biurokracją. Trzeba uważać na 
każde słowo – prowadzenie grupy i współ-
prowadzenie to nie to samo, czepiają się 
małej litery, wielkiej litery, sformułowanie 
użyte w kosztorysie ma być identyczne w 
rozliczeniu. To jest absurd. 

K. F.: Czy osoby spoza fundacji mogą 
wspierać Państwa działalność?

J. K.: Oczywiście. Mamy liczną grupę 
wolontariuszy. Od czasu do czasu udaje 
nam się też wyżebrać jakieś pieniądze – 
najwięcej od naszych kolegów albo zna-
jomych (śmiech). Pieniądze są nam bardzo 
potrzebne. Do każdego programu musimy 
mieć wkład własny. To jest chyba kłopot 
wszystkich organizacji pozarządowych. 

K. F.: Czy potrzebują państwo kon-
kretnej grupy osób do współpracy – psy-
chologów, ekonomistów...?

J. K.: Chyba nie. W tej chwili serdecz-
nie zapraszamy każdego, kto zechce po-
móc. A jeśli chodzi o wsparcie finansowe 
– preferujemy ludzi bogatych (śmiech). ■

Rozmawiała Kamila Fethke
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Skąd bierze się obawa przed zatrudnianiem ludzi z doświadcze-
niem psychozy?

Mirosław Gawroński (Menedżer restauracji Meltemi) 
- Z niewiedzy. Ludzie nie znają sytuacji i się boją, bo o takich 

sprawach się w ogóle nie mówi. Przeważnie spycha się to na bok, 
a szkoda, bo każdego z nas może to spotkać. Pewnie gdyby pra-
cownicy restauracji zostali zbadani, to z połowa powinna się le-
czyć (śmiech). Każdy miewa etap w życiu, gdy traci równowagę 
i radzi sobie lepiej bądź gorzej. To niedobrze, że ukrywamy to w 
sobie. Myślę, że powinno się mówić o problemach głośno, bez 
skrępowania.

Małgorzata Kierkun (Menedżer restauracji El Popo) 
- Uważam, że to wynika z naszej niewiedzy po prostu, nie 

mamy kontaktu z takimi osobami. Nie jest to temat poruszany ani 
w mediach, ani ogólnie wśród ludzi.

Restauracja Chianti 
- Z niewiedzy. Ludzie nie do końca wiedzą, czego mogą się 

spodziewać, na czym taka choroba dokładnie polega. Niektórzy 
przychodzą do restauracji odpocząć i zjeść, i nie mają ochoty na 
rozmowy, a inni wręcz przeciwnie. Nie wiadomo, czy osoba cho-
rująca psychicznie poprawnie odczyta sygnały, które dla innych 
byłyby dość jasne.

Jakie były pierwsze reakcje pracowników restauracji na wieść o 
współpracy ze stażystami ef. Kropki i jak zmieniło się ich nasta-
wienie podczas stażu?

M.G. - Każdy ma jakieś wyobrażenie na temat osób z cho-
robą, często negatywne. Pierwsze, co zrobiłem, to nakreśliłem 
pracownikom sytuację, że pomimo choroby, ci ludzie normalnie 

funkcjonują. Gdy poznali koleżankę ze stażu, rzeczywiście nasta-
wienie się zmieniło. Może z jakimś małym marginesem opiekuń-
czości, ale z czasem zapominali o tym i traktowali ją normalnie, a 
ona chyba cieszyła się z tego. Na początku była dość wycofana, 
odbierała dużo rzeczy bardzo personalnie, ale szybko zorientowa-
ła się, że traktowana jest tak samo jak inni, nikt jej nie wyróżniał w 
negatywny sposób.

M.K. – Byłam zaskoczona, ponieważ w naszej restauracji nikt 
się nie dziwił, ani nie komentował. Pracownicy podeszli do tego 
poważnie i spokojnie. Później okazało się, że wielu naszych pra-
cowników miało w swoim otoczeniu takie osoby i potrafili trakto-
wać to naturalnie.

R.Ch. - Początkowo nie bardzo wiedzieli, czego oczekiwać, 
ale z czasem wszystko się unormowało i traktowali ich zupełnie 
zwyczajnie, jak innych kolegów z pracy.

Czy stażyści odstawali od reszty personelu, pojawiały się jakieś 
trudności?

M.G. - Owszem, było widać różnicę. U nas była tylko jedna 
osoba, bardzo denerwowała się wszystkim, przeżywała, czy do-
brze coś robi czy nie i większość czynności wykonywała dość wol-
no. Chociaż pewnie ma na to też wpływ fakt, że była po prostu 
nowa, ,,z ulicy”, uczyła się wszystkiego od początku i denerwo-
wała się, że się nie wyrobi. Dlatego powierzaliśmy jej łatwiejsze i 
mniej pilne czynności, z którymi mogła bez trudu sobie poradzić, 
jak mycie szpinaku, obieranie czosnku czy czyszczenie kalmarów. 
Później jakiś czas pracowała na sali, co też było fajnym doświad-
czeniem. Uczyła się relacji z innymi ludźmi, klientami. Radziła już 
sobie z osobami, które znała i one ją znały. Z nowymi ludźmi była 

Psychiatria w praktyce  lekarza rodzinnego 

RozmowA z menedżerami 
restauracji 

Meltemi, El Popo, Chianti 
zatrudniającymi osoby 

z doświadczeniem psychozy
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w większym dystansie. Musiała witać gości, sadzać przy stoliku, 
dawała karty, pomagała kelnerkom w obsłudze gościa. Był mo-
ment, w którym małe stoliczki obsługiwała już sama i dobrze so-
bie z tym radziła. Ale jednak wszystko w wolniejszym tempie.

M.K. - Mieliśmy trzech stażystów. Pierwsza stażystka zrezy-
gnowała bardzo szybko, po kilku dniach. Widać było, że nie czu-
ła się u nas dobrze. Natomiast dwie kolejne bardzo się zgrały z 
ekipą, tak jakby pracowały tu od lat. Obowiązki wykonywały tak 
samo jak inni pracownicy, nie było żadnych różnic. Jedna praco-
wała moim zdaniem nawet lepiej niż wielu stałych pracowników 
(śmiech).

R.Ch. – Różnie. Jedna ze stażystek była bardziej zamknięta, 
ale to pewnie cecha indywidualna, miała problem z zapamiętywa-
niem nauczonych rzeczy z poprzedniego dnia w pracy. Każdy ko-
lejny dzień w pracy był dla niej jak pierwszy, wszystkiego musiała 
uczyć się od zera. Natomiast druga stażystka radziła sobie bardzo 
dobrze, nie miała żadnych kłopotów i w niczym nie odstawała od 
reszty pracowników.

Jakich zadań nie powierzyliby Państwo osobie z doświadcze-
niem psychozy?

M.G. Wymagających szybkich decyzji, bo to mógłby być pro-
blem. Albo jakiejś stresującej pracy. Myślę, że wtedy mogłaby się 
szybko wycofać, przestraszyć.

M.K. - Unikałabym stanowisk, które wymagają głębszego 
kontaktu z klientami. Jedna ze stażystek np. miała problem z po-
dejmowaniem nawet najmniejszych decyzji, takich jak zmiana 
stolika na prośbę klienta. Bardzo się stresowała w takich sytu-
acjach.

R.Ch. - Nie ma takich zadań. To wszystko zależy od różnic in-
dywidualnych. Jednej osobie mogłyby być powierzone niektóre 
zadania, innej nie. Dziś np. jeden ze stażystów pojechał z caterin-
giem do dużej firmy.  Nie obawiamy się o niego, zaufaliśmy mu, 
mimo że nigdy wcześniej tego nie robił.

Byliby teraz Państwo skłonni zatrudnić osoby z doświadcze-
niem psychozy na stałych warunkach?

M.G. - Tak, ale trzeba brać pod uwagę, że czas reakcji i pracy 
niektórych z tych osób jest wydłużony.

M.K. - Pewnie.
R.Ch. - Oczywiście. Nie pytamy przy rekrutacji o chorobę 

tego rodzaju i nie mamy też jak tego sprawdzić. Nie jest to dla nas 
istotne. To zależy tylko od indywidualnych predyspozycji i umie-
jętności, nic ponad to.

Czy ekipa restauracji skorzystała ze współpracy ze stażystami?
M.G. - Myślę, że mogli wyrobić sobie inny obraz osób z tego 

typu chorobą. Ale też, np. nasza stażystka wykazała dobrą znajo-
mość języków obcych, co już przydawało się w praktyce. Może nie 
w kuchni, ale na sali jak najbardziej.

M.K. - Każdy wyniósł coś dla siebie, jakąś personalną reflek-
sję. Np. świadomość, że sytuacje, które nam wydają się błahe, dla 
innych mogą stanowić duże wyzwanie i stres. Poza tym, starali się 

być spokojniejsi i bardziej uważni w pracy podczas stażu.
R.Ch. - Są bardziej empatyczni, np. wobec klientów. Nie oce-

niają ich. Przecież do restauracji może przyjść każdy, zdrowy czy 
chory. Jeśli ktoś zachowuje się nietypowo czy nieprzyjemnie, nie 
jest teraz przez pracowników oceniany źle, ale poświęcają temu 
jakąś głębszą refleksję, szukają poważniejszych powodów różne-
go rodzaju zachowań. 

Jakie zmiany zaobserwowali Państwo w stażystach w trakcie 
stażu?

M.G. - Nasza stażystka, początkowo bardzo wylękniona  
i wycofana, po stażu stała się bardziej otwarta, odważniejsza, we-
selsza. Byliśmy razem na wyjeździe integracyjnym, bawiliśmy się, 
śmialiśmy. Myślę, że to jej bardzo pomogło, teraz wie, że sobie po-
radzi. Miała do wykonania zadania, których nigdy wcześniej nie 
robiła. Przełamała jakieś swoje lęki, bariery. Nie jest pewne, czy 
będzie pracowała w kuchni – jest inteligentną, dobrze wykształ-
coną dziewczyną, która tylko po drodze się jakoś pogubiła. Ale 
wzrosła jej pewność siebie, to na pewno umocnienie i zmiana na 
plus. Sama mówiła, że dobrze się z tym czuje.

M.K. - Jedna osoba, przychodząc tu była bardzo zestresowa-
na i unikała bliższego kontaktu. Ale po miesiącach stażu, widzia-
łam, że czuje się jak u siebie, rozmawia na prywatne tematy. Zo-
baczyła, że potrafi zacząć pracę w miejscu, gdzie nikogo nie zna. 
Myślę, że to jej później pomoże, nabrała pewności siebie.

R.Ch. - Taką, jaką obserwujemy u każdego, kto zyskał nowe 
doświadczenie w nowym środowisku. Nie ma tutaj różnic. 

Czy fakt, że stażyści znaleźli się u Państwa za pośrednictwem 
fundacji, ułatwił decyzję o przyjęciu ich na staż? 

M.G. - To miało wpływ. Wiedziałem, że w razie czego mogę 
się gdzieś udać po pomoc, choć nie było takiej potrzeby. Ja nie 
mam doświadczenia z osobami chorymi, więc takie wsparcie było 
ważne. 

M.K. - Na pewno to pomogło. Nie wiem, czy podjęlibyśmy 
wtedy taką samą decyzję, chociaż teraz, po stażach, nasze podej-
ście też się zmieniło. Ważnym jednak punktem był fakt, że są to 
ludzie z fundacji, że ktoś nad nimi czuwa. Wiedzieliśmy, że gdyby 
coś się działo, to jest do kogo się zwrócić, mielibyśmy wsparcie.

R.Ch. - Nie, nie miało to wpływu. Podjęlibyśmy taką samą de-
cyzję z inną osobą. Nie oceniamy nikogo przez pryzmat choroby, 
więc to nie miało dla nas znaczenia. ■

Rozmawiała Kamila Fethke
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ZABURZENIE OBSESYJNO-KOMPULSYJNE 
W PRAKTYCE LEKARZA RODZINNEGO
Katarzyna Szaulińska

Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne 
(OCD - obsessive-compulsive disorder) 
lub inaczej zespół natręctw dotyczy 
około 2,5% populacji - równie często 
mężczyzn i kobiet. Jest to więc stosun-
kowo częste zaburzenie psychiczne. 
Mimo to, nierzadko zostaje pominięte 
w procesie diagnostycznym. W prze-
ciwieństwie do niezwykle „medialnej” 
dzisiaj depresji i równie popularne-
go uzależnienia od alkoholu, rzadko 
przychodzi do głowy, jako pomysł na 
rozpoznanie. O ile bowiem depresja 
może odpowiadać w poradni lekarza 
rodzinnego za coraz to inne, nieznaj-
dujące wyraźnej przyczyny dolegli-
wości, a uzależnienie od alkoholu ma 
mierzalne konsekwencje somatyczne, 
to natręctwa różnicuje się głównie  
z innymi zaburzeniami psychicznymi. 
Trzeba więc pewnego zacięcia psy-
chiatrycznego, żeby zerknąć w sieć de-
strukcyjnych rytuałów wyznaczających 
ścieżki życia pacjenta. Warto jednak  
o tym pamiętać, gdyż te częściej wiodą 
do poradni lekarza rodzinnego niż do 
psychiatry.

DIAGNOZA

Według klasyfikacji ICD-10 zaburzenie obsesyjno-kompul-
syjne jest chorobą, która spełnia następujące kryteria:

A
Występują myśli natrętne (obsesje) bądź czynności na-

trętne (kompulsje) lub oba objawy równocześnie i są one 
obecne przez większość dni w czasie ostatnich 2 tygodni.

B
Myśli natrętne (myśli, idee, wyobrażenia) i czynności 

natrętne (działania) charakteryzują się następującymi ce-
chami, z których wszystkie muszą być obecne:

1. Objawy są postrzegane jako powstające w umyśle 
pacjenta, nie jako narzucone z zewnątrz.

2. Powtarzają się i są odczuwane jako nieprzyjemne,  
a co najmniej jeden objaw (myśl lub czynność natrętna) po-
strzegany jest jako nadmierny lub pozbawiony sensu.

3. Pacjent próbuje przeciwstawić się objawom (opór 
przeciwstawiany długo trwającym myślom lub czynno-
ściom natrętnym może być minimalny). Pacjent nie jest 
w stanie przeciwstawić się co najmniej jednej myśli bądź 
czynności natrętnej.

4. Doświadczanie myśli natrętnych lub wykonywanie 
czynności natrętnych postrzegane jest jako nieprzyjemne 
(należy zróżnicować to z chwilową ulgą odczuwaną w od-
niesieniu do napięcia lub lęku).

C
Myśli i/lub czynności natrętne wywołują zdenerwo-

wanie lub wpływają negatywnie na indywidualne lub spo-
łeczne funkcjonowanie pacjenta, zazwyczaj powodują, że 
chory traci z ich powodu dużo czasu.

D
Myśli lub czynności natrętne nie są wynikiem innych 

zaburzeń psychicznych, takich jak schizofrenia lub zaburze-
nia afektywne.

Obraz choroby wyłaniający się z tych kryteriów kojarzy się 
z cierpieniem. Nie jest tak, że pacjent kreuje rygorystyczne zasa-
dy życia, których skrupulatnie i z satysfakcją przestrzega. Zwykle 
chory ma wrażenie absurdalności natrętnych myśli i czynności, 
jednak nasilone napięcie i irracjonalne lęki, które im towarzyszą 
są realne i domagają się rozładowania. 
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OBSESJE A KOMPULSJE

Warto rozróżnić charakterystyczne objawy zespołu natręctw, czyli obsesje i kompulsje. Słowa te, wbrew powszechnej opinii, nie są 
synonimami, można je natomiast określić zbiorczą nazwą natręctw.

OBSESJE ≠ KOMPULSJE

OBSESJE

KOMPULSJE

NATRĘCTWA 

Obsesje, to powtarzające się i uporczywe myśli dotyczące np. 
zabrudzenia, brutalnych scen i impulsy, np. żeby kogoś dźgnąć. 

Kompulsje lub rytuały, to powtarzalne zachowania (np. 
sprawdzanie czy gaz jest zakręcony, mycie rąk) albo czynności 
umysłowe (np. powtarzanie po cichu słów, liczenie). 

W skrócie, podsumowując te różnice: obsesje są myślami, 
impulsami lub obrazami pojawiającymi się "znikąd", natomiast 
kompulsje są, przynajmniej częściowo, świadomie podejmowa-
nymi zachowaniami. Zarówno obsesje, jak i kompulsje, są zwią-
zane z poczuciem cierpienia i dyskomfortu. 

1. Symetria i porządek, powtarzanie, liczenie

2. Zabrudzenie, zakażenie, czyszczenie

5. Zbieranie i gromadzenie

4. Obsesje ujawnienia agresji/
    seksu/bluźnierstwa

3. Sprawdzanie, unikanie, 
szukanie bezpieczeństwa

PSYCHIATRA/dla lekarza rodzinnego/wrzesień 2014
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Większość pacjentów z zespołem natręctw doświadcza za-
równo obsesji, jak i kompulsji. Kompulsje są typowo odpowiedzią 
na obsesje, np. myśli o zakażeniu prowadzą do rytuałów czysto-
ściowych, co daje chwilową ulgę od lęku czy napięcia.

lęk-> OBSESJA-> wzrost napięcia-> KOMPULSJA-> 
spadek napięcia

Celem jest redukcja napięcia wywołanego przez obsesję 
albo zapobiegnięcie niechcianemu wydarzeniu, np. chorobie. 
Kompulsje nie wydają się jednak w realistyczny sposób powią-
zane z wydarzeniem, którego pacjent się obawia: np. układanie 
przedmiotów symetrycznie, aby zapobiec krzywdzie ukochanej 
osoby. Mogą być wyraźnie nadmierne, np. kąpanie się godzinami 
każdego dnia, żeby zapobiec zabrudzeniu.

Bardzo ważnym elementem obrazu klinicznego pacjentów 
z zaburzeniem obsesyjno-kompulsyjnym jest lęk. Związany jest z 
poczuciem zagrożenia dotyczącego pacjenta lub osób z jego oto-
czenia - nierzadko zagrożenia tylko wyobrażonego. Emocja ta jest 
głównym czynnikiem inicjującym pojawienie się objawów.

RÓŻNICOWANIE

Jak podkreślano wyżej, obsesje i kompulsje w OCD są 
sprzeczne z cechami osobowości pacjenta. Zdarza się jednak, 
że tego typu zachowaniom i myślom towarzyszy perfekcjonizm, 
nadmierna skrupulatność, potrzeba sprawdzania i zajmowania się 
drobiazgami, sztywność, upór i ostrożność. Obsesje i kompulsje 
są wówczas spójne z osobowością i pomagają pacjentowi zacho-
wać pożądaną kontrolę nad rzeczywistością, nie upośledzając 
jego funkcjonowania w takim stopniu, jak zaburzenie obsesyjno-
-kompulsyjne. Diagnozujemy wtedy osobowość anankastyczną.

W ostatnich latach coraz większego znaczenia nabiera rozu-
mienie problematyki zespołu natręctw w ujęciu spektrum zabu-
rzeń obsesyjno-kompulsyjnych. Należą do niego: zespoły dys-
morficzny i hipochondryczny, zaburzenia kontroli impulsów, 

PYTANIA PRZESIEWOWE DLA ZABURZENIA 
OBSESYJNO-KOMPULSYJNEGO

1. Czy myje się Pan/Pani bardzo często?
2. Czy wielokrotnie sprawdza Pan/Pani różne 
rzeczy?
3. Czy jest jakaś myśl, która Pana/Panią prześla-
duje i chciałby Pan/Pani się jej pozbyć, ale jest 
to niemożliwe?
4. Czy codzienne obowiązki zajmują Panu/Pani 
bardzo dużo czasu?
5. Czy ważny jest dla Pana/Pani porządek lub 
symetria?

Na podstawie kwestionariusza Zohara-Fineberga (Z-FOCS)

takie jak trichotillomania, kleptomania, kompulsywne zakupy, 
hazard patologiczny, kompulsje seksualne (parafilie). Zawsze 
trzeba również pamiętać, że objawy zespołu natręctw mogą poja-
wiać się też w przebiegu chorób neurologicznych, np. w zespole 
Touretta, autyzmie, chorobie Parkinsona, pląsawicy Sydenha-
ma oraz niektórych typach padaczek. Nie są jednak zwykle obja-
wem pierwszoplanowym i towarzyszą im objawy neurologiczne. 
Natręctwa występujące w zaburzeniach organicznych uważa się 
za część obrazu klinicznego tych schorzeń.

Zaburzeniom obsesyjno-kompulsyjnym często towarzyszą 
inne zaburzenia psychiczne, spośród których najczęściej opisywa-
nymi są: depresja, uzależnienie od alkoholu, zespoły lękowe, fo-
bie, zaburzenia odżywiania (anoreksja i bulimia), schizofrenia. 
Taka współchorobowość wpływa zwykle niekorzystnie na nasile-
nie, przebieg i efekt leczenia współwystępujących zaburzeń.

Różnicowanie pomiędzy natręctwami, a zaburzeniem depre-
syjnym może być trudne, wg klasyfikacji ICD-10 pierwszeństwo w 
rozpoznaniu należy dawać objawom, które wystąpiły jako pierw-
sze. W zaburzeniach przewlekłych z kolei, tym objawom, które 
występują stale – pod nieobecność innych.

LECZENIE

Leczeniem pierwszego wyboru są inhibitory wychwytu 
zwrotnego serotoniny - SSRI oraz klomipramina. Zaleca się stoso-
wanie dawek średnich i wyższych. Zespół natręctw wymaga dłu-
goterminowego leczenia dawką efektywną, w myśl zasady "daw-
ka, która sprawiła, że czujesz się dobrze, utrzyma cię w dobrej 
formie". Jeśli pacjent nie odpowiada na leczenie, należy rozważyć 
konsultację psychiatryczną. 

Polskie standardy leczenia zamieszczamy na kolejnych stro-
nach.

OKIEM PSYCHOTERAPEUTY

Psychoanaliza wiąże zespół natręctw z nieakceptowanymi 
popędami agresywnymi i seksualnymi. Tradycyjnie uznaje się, że 
hamowanie agresji wiąże się ze sprawdzaniem (np. sprawdzanie 
czy wyłączony jest gaz, z obawy przed tym, że wybuch zabije do-
mowników, stanowi wyraz podświadomego życzenia im śmierci), 
a hamowanie pobudzenia seksualnego z myciem (symboliczne 
oczyszczanie się z "brudnych myśli"). Natręctwa bluźniercze (np. 
intruzywne wizje uprawiania seksu na ołtarzu przez osobę reli-
gijną) kojarzone są z hamowaniem obu tych popędów. Mimo, iż 
rozważania te są ciekawe i w pewnym sensie spójne z praktyką 
kliniczną, leczenie psychoanalityczne objawów zaburzenia obse-
syjno-kompulsyjnego nie jest skuteczne jako jedyna metoda.

Najlepsze efekty terapeutyczne uzyskuje się, stosując jedno-
cześnie leki i psychoterapię poznawczo-behawioralną.

W psychoterapii poznawczo-behawioralnej stosuje się meto-
dę ekspozycji na sytuację lękorodną, wywołującą rytuał i uczenie 
się powstrzymywania od jego wykonywania. Szczegółowy opis 
tych metod terapeutycznych znajduje się w artykule przygoto-
wanym przez zespół lekarzy z Centrum Psychiatrii w Katowicach, 
specjalizujący się w leczeniu nerwicy natręctw. ■
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ABC
standardy leczenia

STANDARDY LECZENIA 
ZABURZEŃ OBSESYJNO-KOMPULSYJNYCH

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

Krok 1

Krok 2

Krok 3

Krok 4

Krok 
4 1/2

Krok 5

Krok 6

Krok
6 1/2

Krok 7

Krok 
następny

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

Wybór metody 
leczenia

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

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

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

A
lb

o

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

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

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

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

Ocena wyników 
leczenia  
po minimum 

12 tyg.

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

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

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

Leczenie etap

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

Jeżeli brak poprawy

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

Ewentualne 
kolejne etapy 
leczenia

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

Leczenie etap

II

Ocena wyników 
leczenia  
po minimum 

12 tyg.

Leczenie etap 

I

Jeżeli brak poprawy

Jeżeli brak poprawy
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praktyka

Terapia zespołu natręctw
20 lat doświadczeń II Oddziału Centrum  

Psychiatrii w Katowicach 
Maciej Żerdziński1, Angelika Gros1, Hanna John-Ziaja1, Anita Pląder2 

1 Centrum Psychiatrii w Katowicach
2 Centrum Medyczne Femina w Katowicach

Retrospekcja

Początek historii leczenia OCD w Centrum 
Psychiatrii to rok 1994. Nasze zainteresowanie 
wzbudziła grupa pacjentów cierpiących z po-
wodu szczególnych zaburzeń psychicznych, w 
których trudno ustalić granicę pomiędzy obse-
syjnością, a procesem psychotycznym. Jako ze-
spół, rozpoczynamy wówczas leczenie skrajnie 
trudnych przypadków ze spektrum „OCD-Au-
tyzm- Psychoza”. W latach 1999/2000 powsta-
je Poradnik Dla Chorych Na Zespół Natręctw, 
opracowany przez Macieja Żerdzińskiego, który 
do dziś cieszy się dużym zainteresowaniem i 
uznaniem wśród pacjentów, ich rodzin, a także 
lekarzy i psychologów. Do tej pory poradnik był 
wznawiany trzykrotnie. Lektura ta jest ważnym elementem pra-
cy z pacjentami, pełni rolę edukacyjną, zawiera także propozycje 
konkretnych działań, ukierunkowanych na próby samodzielnego 
przeciwstawiania się objawom chorobowym.

Diagnoza

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

Z naszego doświadczenia wynika, że często konieczna 
jest rewizja dotychczasowego rozpoznania, ponieważ wielu 
kierowanych pacjentów istotnie przeżywa natręctwa, jednak są 
one tylko swego rodzaju „maską” głębszego procesu psycho-
patologicznego. Aby poszerzyć wiedzę o pacjencie, najczęściej 

www.centrumpsychiatrii.
eu/php/wyslane/aktualno-
sci/pliki/poradnik2.pdf

używamy następujących kwestionariuszy: skale 
funkcjonowania poznawczego, w tym Skala 
Inteligencji Wechslera, MMPI, Skala Yale- Brow-
na, Skala Natręctw Węchowych autorstwa dra 
Macieja Żerdzińskiego. W sytuacjach wątpli-
wych stosujemy: Skalę Becka, PANSS oraz Skalę 
Manii Younga.

Zauważamy częstą prawidłowość - jeśli 
pacjent silnie manifestuje obecność natręctw, 
wręcz przekonuje otoczenie do ich treści (nie-
jako sam stawia sobie sugestywne rozpozna-
nie OCD), to nierzadko okazuje się, iż cierpi on 
również z powodu symptomów urojeniowych 
(paranoicznych) o agresywnych, złowieszczych 

treś-ciach. Natomiast chorzy z „prawdziwym” zespołem natręctw 
unikają rozmawiania o swoich obsesjach, są nimi zawstydzeni  
i maskują rytuały. 

Farmakoterapia

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

Spotykamy się  
z pacjentem co dwa dni 
w 3 osobowym składzie 
(2 lekarzy psychiatrów 
oraz psycholog).  
Czas trwania spotkania 
wynosi średnio 45 min. 
Sesje terapeutyczne  
są prowadzone  
zmiennie przez jednego 
z leczących.
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praktyka

Kontrakt
Po zapoznaniu się z treścią poradnika, pacjent sporządza listę 

natręctw. Właśnie wtedy tworzymy indywidualny kontrakt beha-
wioralny. Kontrakt zawiera plan dnia ułożony w taki sposób, aby 
uwzględniał wykonywanie tych czynności, które są obarczone 
natręctwami. W wielu ciężkich przypadkach, symptomom cho-
robowym podporządkowana jest niemal każda aktywność cho-
rego. Wstępny plan działania obejmuje walkę z tymi objawami, 
których pokonanie (w odczuciu pacjenta) jest najbardziej real-
ne - ważne, aby cierpiący doznał poczucia własnej skuteczności  
w pokonywaniu choroby już w pierwszym etapie leczenia. 

Z czasem modyfikujemy poszczególne punkty kontraktu lub 
poszerzamy je o kolejne zadania do wykonania, również takie, 
które w przeszłości były dla chorego źródłem satysfakcji lecz w 
przebiegu procesu chorobowego zostały zaniechane. Spotykamy 
się z pacjentem co dwa dni w 3 osobowym składzie (2 lekarzy psy-
chiatrów oraz psycholog). Czas trwania spotkania wynosi średnio 
45 min. Sesje terapeutyczne są prowadzone zmiennie przez jed-
nego z leczących. Pod koniec spotkania, wspólnie z chorym do-
konujemy podsumowania sesji terapeutycznej, czy też pewnego 
etapu leczenia, planując dalszą pracę nad objawem. 

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

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

Leczenie psychologiczne ma charakter eklektyczny. Obok 
pracy poznawczej i edukacyjnej, kontaktu z systemem rodzinnym, 
nasze leczenie w znacznym stopniu oparte jest na ćwiczeniach 
behawioralnych dedykowanych objawom chorobowym. 

 

Rekwizyty
Tym samym, wykonujemy lub wynajdujemy potrzebne do 

tego rodzaju działań pomoce lub rekwizyty. Dla przykładu, zda-
rzało się nam pracować z pomocą: „zakrwawionego bandażu” 
(wacik nasączony czerwoną farbą), „worka na trupy” (czarny, duży 
worek na śmieci), „trutki na szczury” (pusty pojemnik po prepa-
racie gryzoniobójczym), „kwasu” (opakowanie po elektrolicie), 
itd. Wszystkie te złowieszcze nazwy są cytatami obsesji różnych 
pacjentów. 

Ekspozycja
Wstępnie zapoznajemy pacjenta z planowanym ćwiczeniem. 

Następnie poddajemy go ekspozycji, w trakcie której dochodzi 
do wzrokowego i psychicznego kontaktu z przedmiotem/czyn-
nością związanym z treścią rytuału. Kolejnym krokiem jest zanu-
rzenie, czyli bezpośrednia konfrontacja z natręctwem, co zazwy-

czaj wiąże się z wzbudzeniem lęku (niekiedy panicznego), który  
z kolei poddajemy desensytyzacji, czyli wygaszeniu. Aby po-
głębić pracę terapeutyczną, w trakcie ćwiczeń behawioralnych 
podejmujemy także próbę zrozumienia symboliki objawu, czyli 
powiązania lęku związanego z rytuałem, z prawdopodobną jego 
przyczyną. Pozwala to odbarczyć pacjenta od bieżących, bezsen-
sownych przecież rytuałów i połączyć je z nierozwiązanymi kon-
fliktami intrapsychicznymi. Tym samym, proces leczenia jest stale 
dynamiczny i pozwala uniknąć absurdalnej schematyczności oraz 
nudy nieuchronnie przypisanej natręctwom. Z naszego doświad-
czenia wynika, że nadmierna koncentracja na rytuale - do czego 
stale zmierza sam pacjent - nie tylko zawęża, ale wręcz uniemożli-
wia zyskanie poprawy. 

Wgląd
Szansa na redukcję objawów chorobowych jest wprost pro-

porcjonalna do poziomu wglądu w treść natręctw. Zagadnienie 
to ma znaczenie fundamentalne. Problem zmniejszonego wglądu  
w natręctwa wbrew pozorom jest stosunkowo częsty, a jego brak 
niekoniecznie musi oznaczać zmianę rozpoznania. Istotnym jest, 
aby chory przeżywał inne, typowe dla OCD symptomy (obok 
obsesji - kompulsje, impulsy wyobrażeniowe, rytuały, lęk). Wraz 
z utratą krytycyzmu leczenie staje się bardziej skomplikowane 
- wydaje się, że to właśnie ta grupa pacjentów uznawana jest za 
lekooporną, przez co spotykamy tych pacjentów po latach nie-
skutecznej terapii.

Kwalifikacja
Do Oddziału II Centrum Psychiatrii zgłasza się coraz więcej 

pacjentów kierowanych przez lekarzy i psychologów z całej Pol-
ski. Obecnie terminy oczekiwania na przyjęcie są kilkumiesięczne 
– z uwagi na złożoność i specyfikę leczenia, nie decydujemy się na 
równoczasowe prowadzenie więcej niż 2 pacjentów. Zespół leczą-
cych opracowuje i stale modyfikuje strategie leczenia pacjentów 
chorych na OCD, dostosowując je do indywidualnych potrzeb 
chorego. 

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

Zdecydowaliśmy przedstawić Czytelnikom nasz sposób pra-
cy, aby ,,odczarować” otoczkę szczególnej specyfiki czy wyjątko-
wych umiejętności potrzebnych do leczenia pacjentów cierpiących 
na zespół natręctw. Nawet wielkie zaangażowanie leczących nie 
musi wcale oznaczać pewnego sukcesu. Często jednak, choć nikłe  
w ocenie leczących, zmiany zyskane podczas leczenia przez cho-
rego i jego bliskich są postrzegane jako przełomowe i otwierają 
możliwość bardziej satysfakcjonującego funkcjonowania. ■

e-mail: angellagros@wp.pl
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ABC rozpoznawania  
i leczenia zaburzeń snu
Dorota Wołyńczyk-Gmaj, Ewa Drozdowicz
| Katedra i Klinika Psychiatryczna WUM, Poradnia Leczenia Zaburzeń Snu, ul. Nowowiejska 27, Warszawa

Rodzaje zaburzeń snu

Wśród zaburzeń snu możemy wyróż-
nić dwie duże grupy. Pierwsza to związane 
z nieprawidłowym czasem snu (dyssom-
nie) - zbyt krótkim (bezsenność) lub zbyt 
długim (hipersomnia) czy snem o niety-
powych porach (zaburzenia rytmu około-
dobowego). Kolejną grupę stanowią pa-
rasomnie, których istotą jest pojawianie 
się w czasie snu nietypowych dla danych 
stadiów snu zachowań. Zaliczane są tu 
somnambulizm, lęki nocne czy koszma-
ry senne. Niepokrzepiający sen może być 
również wynikiem innych zaburzeń, na 
przykład zespołu niespokojnych nóg lub 
okresowych ruchów kończyn.

Bezsenność

Bezsenność jest najpowszechniej wy-
stępującym zaburzeniem snu. W Polsce na 
bezsenność skarży się od 30 do 50% osób. 
Bezsenność częściej dotyczy kobiet, a za-
padalność wzrasta z wiekiem.

Kryteria rozpoznania bezsenności 
nieorganicznej według klasyfikacji ICD-10 
to skargi na trudności w zasypianiu oraz 
podtrzymaniu snu lub sen nieprzynoszą-
cy wypoczynku. Zaburzenia te muszą wy-
stępować co najmniej 3 razy w tygodniu 
przez 1 miesiąc oraz prowadzić do znacz-
nie gorszego samopoczucia lub zaburzać 

funkcjonowanie w codziennym życiu. Jed-
nocześnie nie stwierdza się określonych 
przyczyn organicznych, takich jak scho-
rzenia somatyczne, stany neurologiczne, 
przyjmowanie substancji psychoaktyw-
nych lub leków. Definicja bezsenności 
nieorganicznej wg ICD-10 i bezsenności 
pierwotnej wg klasyfikacji DSM-5 właści-
wie pokrywają się.

Do rozpoznania bezsenności wystar-
czy zazwyczaj dokładnie zebrany wywiad 
od pacjenta. W nielicznych tylko przypad-
kach, głównie w celu wykluczenia innych 
zaburzeń snu, istnieje konieczność wyko-
nania badania polisomnograficznego.

W zależności od czasu trwania mo-
żemy mówić o bezsenności: ostrej - przy-
godnej (kilka dni) lub krótkotrwałej (do 
czterech tygodni) oraz o bezsenności prze-
wlekłej (powyżej miesiąca). Bezsenność 
ostra zwykle ustępuje sama, może niekie-
dy wymagać krótkotrwałego podawania 
leków nasennych. Poważnym problemem 
klinicznym jest bezsenność przewlekła. 
Wymaga ona wnikliwego badania, oceny 
czy jest dolegliwością pierwotną, czy też 
wynika z innej choroby (bezsenność wtór-
na). 

ABC 
leczenia zaburzeń snu

Zaburzenia snu występują, według 
różnych badań, u 10%-30% spo-
łeczeństwa i są poważnym pro-
blemem współczesnej cywilizacji. 
Problemy ze snem są trzecią co do 
częstości przyczyną wizyt u lekarza 
pierwszego kontaktu, zaraz po prze-
ziębieniu i bólach brzucha. Powodu-
ją obniżenie jakości życia i ogólnego 
stanu zdrowia, są czynnikiem ryzy-
ka nadciśnienia tętniczego, choroby 
niedokrwiennej serca oraz cukrzycy, 
a także przedwczesnej śmierci. 
Problemy ze snem mogą być pier-
wotne, częściej jednak są wtórne 
- do chorób psychicznych, neurolo-
gicznych czy internistycznych (np. 
zaburzeń oddychania, dolegliwości 
przebiegających z bólem), a także 
uzależnień, w tym od leków z grupy 
benzodiazepin. 
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ABC
leczenia zaburzeń snu

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

W farmakologicznym leczeniu bez-
senności przygodnej i krótkotrwałej sto-
suje się najczęściej leki nasenne nowej 
generacji, które wypierają popularne w 
przeszłości tradycyjne benzodiazepiny. Tak 
zwane „3 Z” (zolpidem, zopiclon, zaleplon) 
są selektywnymi agonistami receptora 
omega podjednostki alfa-1 benzodiazepi-

nowego receptora GABA-A.  
Wybiórcze działanie powoduje efekt 

nasenny, przy mniejszym działaniu anksjo-
litycznym i miorelaksacyjnym, co odróżnia 
je od klasycznych benzodiazepin. Większą 
przydatność w leczeniu bezsenności umoż-
liwia korzystny profil farmakokinetyczny 
– szybki czas wchłaniania oraz krótki okres 
półtrwania, który zmniejsza tzw. objawy 
rezydualne następnego dnia (upośledzenie 
funkcji poznawczych). -> tabela 1

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

Zawsze należy pamiętać o uzależnia-
jącym potencjale tych leków nasennych; 
jeśli są przyjmowane co noc, leczenie nie 
powinno trwać dłużej niż 2 tygodnie. Naj-
lepiej przyjmować je doraźnie, nie częściej 
niż 2-3 razy w tygodniu. 

Stosowanie tradycyjnych benzodiaze-
pin jest ograniczone właśnie z uwagi na ry-

zyko uzależnienia. Z przeprowadzonych  
w Polsce badań wynika, że 40% osób 
stosujących benzodiazepiny przyjmuje 
je przez ponad rok. Ponadto większość 
benzodiazepin ma relatywnie długi czas 
działania, to znaczy może zaburzać funk-
cjonowanie następnego dnia. Dodatko-
wo aktywne metabolity prowadzą do ku-
mulacji leku. Zwykle po kilku tygodniach 
poprawy dochodzi do ponownego po-
gorszenia. Generalnie stosowanie benzo-
diazepin może być zasadne u chorych, u 
których bezsenność wiąże się z objawa-
mi lęku i pobudzenia. -> tabela 2

W przypadku konieczności dłuż-
szego podawania leków nasennych, ba-
dania potwierdzają skuteczność leków 
przeciwdepresyjnych.  Najczęściej sto-
sowane preparaty to trazodon, mian-
seryna, mirtazapina, leki z grupy SSRI.  
W przeciwieństwie do leków z grupy 
benzodiazepin, leki te wydłużają sen 
wolnofalowy poprawiając jakość snu. Nie 
opracowano standardowych dawek tych 
leków w leczeniu bezsenności, zazwyczaj 
stosuje się dawki mniejsze niż zalecane 
w leczeniu depresji. Doksepina w dawce  
6 mg została zarejestrowana w leczeniu 
bezsenności przez FDA.

Zastosowanie „off-label” znajdują 
także niektóre neuroleptyki (olanzapina, 
kwetiapina), leki antyhistaminowe (hy-
droxyzyna) oraz pochodzenia naturalne-

■ Leki należy przyjmować tuż przed położeniem się spać

■ Nie należy brać ww. leków jeśli spodziewany czas snu   
   jest krótszy niż 4-7 godzin

■ U osób starszych/z niewydolnością wątroby/nerek/
   oddechową zaleca się połowę standardowej dawki

Dawka

Początek 
działania:

Tmax:

T1/2:

Uwagi:

Zolpidem

5-10 mg

7-27 min. 

0,5-3 godz.

2,5 godz.

Zopiclon

3,75-7,5 mg

15-20 min. 

1,5-2 godz.

5 godz. 

Zaleplon

5-10 mg/d

5-15 min.

0,5-1 godz.

1 godz.

tabela 1
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jest wynikiem upośledzonej regulacji snu 
i czuwania, wywołanej uszkodzeniem neu-
ronów oreksynowych (hipokretynowych) 
najprawdopodobniej w mechanizmie au-
toimmunologicznym.

W leczeniu narkolepsji stosuje się 
leczenie objawowe: leki stymulujące – 
modafinil (preparat niezarejestrowany  
w Polsce), metylfenidat, selegilinę lub/i 
leki przeciwdepresyjne, szczególnie trój-
cykliczne i hydroksymaślan sodu (preparat 
niezarejestrowany w Polsce), które zmniej-
szają częstość ataków katapleksji. Trwają 
obecnie badania nad skutecznością i bez-
pieczeństwem w narkolepsji leków hista-
minergicznych.

Hipersomnia idiopatyczna

Hipersomnię idiopatyczną rozpozna-
je się po wykluczeniu wszystkich innych 
przyczyn. Jej etiologia nie jest poznana. 

Obturacyjny bezdech  
podczas snu (OBPS)

Nieleczony bezdech nocny prowa-
dzi do rozwoju zespołu metabolicznego 
i uszkodzenia ośrodkowego układu ner-
wowego w wyniku powtarzających się 
epizodów niedotlenienia. Jest przyczyną 
wypadków samochodowych i w pracy. 

go (melisa, kozłek lekarski). Melatonina jest 
stosowana głównie w zaburzeniach snu 
wtórnych do zakłócenia rytmu dobowego, 
np. na kole podbiegunowym czy z powodu 
jet lag przy zmianie stref czasowych.
Przykładowe dawki leków w leczeniu bez-
senności (lek należy przyjmować wieczo-
rem, kierując się czasem osiągnięcia mak-
symalnego stężenia we krwi): -> tabela 3

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

HIPERSOMNIE

Nadmierna senność w ciągu dnia  
i długi niepokrzepiający sen nocny mogą 
wynikać z różnych chorób: nocnego bez-
dechu, niedoczynności tarczycy oraz de-
presji. Bywają także wtórne do uzależnień 
czy uszkodzeń ośrodkowego układu ner-
wowego. Wśród pierwotnych zaburzeń 
snu wyróżniamy narkolepsję i hipersomnię 
idiopatyczną.

Narkolepsja

Do objawów narkolepsji, tzw. tetrady 
narkoleptycznej należą niekontrolowane 
napady senności w ciągu dnia, nagła utra-
ta napięcia mięśniowego (katapleksja), 
porażenie przysenne oraz omamy hipna-
gogiczne i hipnopompiczne. Narkolepsja 

Skrining w kierunku OBPS (prawdo-
podobny OBPS jeżeli twierdząca odpo-
wiedź na 3 lub więcej z poniższych):

1. Głośne chrapanie?

2. Przerwy w oddychaniu  

     w czasie snu?

3. Senność i zmęczenie  

     w ciągu dnia?

4. Nadciśnienie?

5. Otyłość?

6. Wiek >50 lat?

7. Kołnierzyk obwód >40 cm?

8. Płeć męska?

W leczeniu stosuje się metody chi-
rurgiczne (gdy przyczyną jest wada w 
budowie dróg oddechowych). W przy-
padku niewielkiej liczby bezdechów za-
leca się spanie w pozycji półsiedzącej  
i na boku, co można wymusić wszywając 
na plecach piżamy piłeczkę tenisową. U 
osób otyłych zalecana jest redukcja masy 
ciała. W ciężkich przypadkach, kiedy inne 
metody są nieskuteczne, stosuje się tera-
pię stałym dodatnim ciśnieniem w dro-
gach oddechowych (CPAP).

 

Dawka

Tmax:

Uwagi:

T1/2:

Midazolam

7,5 mg

20-50 min

1-4 godz.

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

Aktywne 
metabolity 
T ½ do 24 
godz.

Estazolam

1-2 mg

0,6-2 godz.

10-24 godz.

Brak aktywnych 
metabolitów.

Lormetazepam

0,5 -1 mg

2-3 godz.

8-12 godz.

Brak aktywnych 
metabolitów. 

10 mg

1-3 godz.

3, 5-18 godz.

Temazepam

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

5 mg

2-3 godz.

18-36 godz.

Nitrazepam

 
tabela 2: Dostępne w Polsce benzodiazepiny sklasyfikowane jako leki nasenne
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Doksepina

Trazodon CR

Mirtazapina

Mianseryna

Kwetiapina

Lewomepromazyna

Hydroxyzyna

5-10 mg

25-50 mg

5-30 mg

5-30 mg

12,5-25 mg

12,5-25 mg

10-50 mg

1-3 godz.

4 godz.

2 godz.

2-3 godz.

1-1,5 godz.

1-4 godz.

2-3 godz.

Nazwa leku Dawka Tmax: T1/2:

11-23 godz.

9-11 godz.

20-40 godz.

20-60 godz.

7 godz.

15-30 godz.

12-20 godz.

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

PARASOMNIE SNU 
WOLNOFALOWEGO (NREM)

Somnambulizm

Somnambulizm polega na wykony-
waniu różnych czynności, często bardzo 
złożonych w trakcie snu wolnofalowego 
(NREM). Najczęściej występuje u dzieci  
i mija z wiekiem. W leczeniu somnambu-
lizmu ważne jest stosowanie zasad higie-
ny snu i unikanie nadmiernego stresu.  
W niektórych przypadkach konieczne jest 
stosowanie farmakoterapii. Standardowo 
stosowane są leki z grupy benzodiazepin 
(najczęściej clonazepam), które spłycają 
sen wolnofalowy. Ich stosowanie wiąże się 
jednak z ryzykiem uzależnienia. Somnam-
bulizm często towarzyszy zaburzeniom lę-
kowym i w tym wypadku skuteczne może 
być włączenie leków z grupy SSRI.

Lęki nocne

Lęki nocne to występowanie zwykle 
w pierwszej części nocy epizodów gwał-
townego krzyku z objawami wzbudzenia 
wegetatywnego, takimi jak tachykardia, 
przyspieszony oddech, nasilona potliwość. 
Lęki nocne częściej występują u dzieci i za-
zwyczaj mijają z wiekiem, rzadko wymaga-
ją przewlekłego leczenia.

PARASOMNIE REM

Koszmary senne
Są to przykre, powodujące lęk, ma-

rzenia senne, prowadzące do wybudzeń 
w nocy i nasilonego lęku. Podobnie jak 
lęki nocne, występują najczęściej u dzie-
ci. Pojawiają się zwykle w drugiej części 
nocy, w czasie stadium snu REM i przy 
niewielkim nasileniu uznawane są za fi-
zjologiczny składnik snu. Jednak gdy  
w znacznym stopniu zakłócają przebieg 
snu mogą zwiększać poziom lęku, powo-
dować bezsenność i prowadzić do pogor-
szenia funkcjonowania w ciągu dnia. Mogą 
się także pojawiać w trakcie leczenia nie-
którymi lekami np. β-adrenolitykami.

ZESPÓŁ NIESPOKOJNYCH 
NÓG I OKRESOWE RUCHY 
KOŃCZYN 

Zespół niespokojnych nóg (RLS – re-
stless legs syndrome) jest opisywany jako 
występowanie nieprzyjemnych doznań 
(mrowienie, rozpieranie, ból) w kończy-
nach dolnych, szczególnie w łydkach, 
zmniejszających się w wyniku poruszania 
nogami. Objawy te zazwyczaj towarzy-
szą zasypianiu, mogą występować także  
w ciągu dnia w czasie długotrwałego 

bezruchu. Niekiedy obejmują także koń-
czyny górne. W niektórych przypadkach 
zespół niespokojnych nóg związany jest 
z niedokrwistością z niedoboru żelaza  
i wymaga jego uzupełnienia, może być też 
powikłaniem dializoterapii u osób z prze-
wlekłą niewydolnością nerek.

Uważa się, że kluczową rolę w etiolo-
gii pierwotnego zespołu niespokojnych 
nóg odgrywają nieprawidłowości w me-
tabolizmie żelaza w mózgu, co prowadzi 
do upośledzenia produkcji dopaminy.  
W leczeniu stosuje się wtedy leki przeciw-
parkinsonowskie np. ropinirol, bromokryp-
tynę w najmniejszych skutecznych daw-
kach.

Okresowe ruchy kończyn polegają na 
ruchach jednej lub obu kończyn w trakcie 
snu. Często towarzyszą zespołowi niespo-
kojnych nóg. Wymagają również dalszej 
diagnostyki w celu wykluczenia np. etio-
logii padaczkowej. Nasilenie dolegliwości 
najczęściej nie ma klinicznego znaczenia  
i nie wymaga leczenia. ■
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Nowe niefarmakologiczne 
metody leczenia depresji  
Anna Z. Antosik-Wójcińska, Anna Poleszczyk

Leczenie depresji to jedno z największych wyzwań współczesnej psychiatrii. Remisja w depresji po zastoso-
waniu pierwszego leku przeciwdepresyjnego występuje zaledwie u 30% chorych. Ogromnym problemem 
jest pomoc chorym z depresją „lekooporną”. Współcześnie pojawiają się kolejne koncepcje leczenia takich 
chorych. Poza powrotem do stosowania na szerszą skalę terapii elektrowstrząsowej trwają poszukiwania 
nowych metod fizykalnego leczenia depresji. W artykule omówiono najważniejsze z nich.

Przezczaszkowa stymulacja  
magnetyczna (rTMS)

Przezczaszkową stymulację magnetyczną 
(transcranial magnetic stimulation – TMS) zaczęto 
wprowadzać do psychiatrii około dwadzieścia lat 
temu. Jej działanie opiera się na prawie indukcji 
elektromagnetycznej. Przepływ prądu przez cewkę 
generuje powstanie impulsów magnetycznych, a 
one przechodząc przez czaszkę indukują prąd po-
wodujący depolaryzację komórek nerwowych. W 
celach terapeutycznych stosuje się TMS w postaci 
serii impulsów magnetycznych (repetitive transcra-
nial magnetic stimulation – rTMS).

Mechanizm działania rTMS u osób z depresją 
nie jest w pełni poznany. Za typowe miejsce stymu-
lacji przyjęto korę przedczołową grzbietowo-bocz-
ną. Obecnie uważa się, że jest to znaczne uprosz-
czenie, i że przynajmniej u niektórych chorych 
stymulacja innych obszarów byłaby skuteczniejsza, 
jednak trudna ze względów technicznych. Wykaza-
no, że rTMS stosowana miejscowo powoduje zmia-
ny w dalej położonych strukturach związanych z 
regulacją nastroju i zmiany w neuroprzekaźnictwie.

Skuteczność rTMS w zaburzeniu depresyj-
nym nawracającym potwierdziły dwa duże ba-
dania randomizowane z podwójnie ślepą pró-
bą z zastosowaniem stymulacji pozorowanej 
(„sham”). Na tej podstawie FDA w 2008 r. dopu-
ściła do stosowania rTMS u osób z depresją w 
przebiegu zaburzeń afektywnych nawracających,  
u których zawiodło leczenie jednym lekiem prze-

ciwdepresyjnym stosowanym w odpowiedniej dawce i przez wy-
starczająco długi czas.

Zgromadzono obiecujące dane w zakresie długoterminowe-
go działania rTMS i prowadzenia leczenia podtrzymującego przy 
użyciu tej metody. Bardzo mało natomiast wiadomo odnośnie 
stosowania rTMS w depresji w przebiegu zaburzeń afektywnych 
dwubiegunowych. 

rTMS jest metodą nie wymagającą znieczulenia, pacjenci 
bezpośrednio po zabiegu mogą powrócić do swojej aktywności. 
Cechuje się bezpieczeństwem stosowania i jest dobrze tolero-
wana przez pacjentów. Najpoważniejsze działanie niepożądane 
stanowi napad padaczkowy. Występuje ono bardzo rzadko i sta-
ranna kwalifikacja pacjentów oraz postępowanie zgodne ze stan-
dardami bezpieczeństwa pozwala go uniknąć. Częściej ma się do 
czynienia z omdleniem związanym z lękiem przed samą procedu-
rą. Donoszono także o występowaniu epizodów manii i hipomanii 
w przebiegu stosowania rTMS. W codziennej praktyce jednak ma 
się do czynienia przede wszystkim z łagodnymi i przemijającymi 
działaniami niepożądanymi w postaci dyskomfortu w miejscu sty-
mulacji, miejscowo odczuwanego bólu, bólu głowy po stymula-
cji. Szczególne znaczenie ma brak ujemnego, a nawet korzystny 
wpływ rTMS na czynności poznawcze.

Poszukuje się sposobów na zwiększenie skuteczności tera-
peutycznej TMS poprzez zmianę sposobu i parametrów stymula-
cji oraz przez wprowadzenie nowych rozwiązań technicznych w 
postaci cewek pozwalających na głębszą stymulację kory mózgo-
wej (deep transcranial magnetic stimulation-dTMS).

TMS może stać się w przyszłości skutecznym i dobrze tolero-
wanym sposobem leczenia osób z depresją lekooporną lub nieto-
lerujących leczenia farmakologicznego. Trzeba jednak pamiętać, 
że metoda ta na obecnym poziomie rozwoju wymaga zastoso-
wania kosztownych urządzeń, jeden zabieg zajmuje stosunkowo 
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dużo czasu - około czterdziestu minut, pacjent musi mieć moż-
liwość przyjeżdżania do ośrodka codziennie przynajmniej przez 
cztery tygodnie i musi mu towarzyszyć wykwalifikowany personel 
medyczny.

Przezczaszkowa stymulacja 
prądem stałym (tDCS)

Przezczaszkowa stymulacja prądem stałym (transcranial di-
rect current stimulation – tDCS) jest metodą w mniejszym stopniu 
zbadaną niż rTMS. Jest to niedrgawkowa stymulacja mózgu prze-
prowadzana z użyciem dwóch elektrod, anody i katody umiesz-
czanych na powierzchni głowy. 

Wykazano jej wpływ na pobudliwość kory mózgu i neuro-
przekaźnictwo, ale mechanizm działania przeciwdepresyjnego 
tDCS nie jest w pełny znany.

Próby zastosowania tDSC w leczeniu depresji sięgają 1960 
r. Sposób aplikowania znacząco różnił się wówczas od współcze-
snego, wyniki były niejednoznaczne i badań zaprzestano. Obec-
nie wzrasta zainteresowanie tą metodą leczenia. W badaniach z 
podwójnie ślepą próbą z grupą kontrolną poddaną terapii po-
zorowanej wykazano przewagę stymulacji aktywnej. Zdecydo-
wana większość badań nad zastosowaniem tDCS dotyczy osób 
z depresją w przebiegu zaburzeń depresyjnych nawracających. 
Przeprowadzono jedno mało liczebne badanie otwarte obejmu-
jące osoby z depresją z przebiegu choroby dwubiegunowej. Po-
dejmowane są próby zwiększenia skuteczności tDCS m.in. przez 
stosowanie łącznie z lekami przeciwdepresyjnymi. 

Z przeprowadzonych dotąd badań wynika, że tDCS jest me-
todą dobrze tolerowaną. Jako możliwe działania niepożądane 
opisywano oparzenie (właściwe umocowanie elektrod temu za-
pobiega), zaczerwienienie, swędzenie skóry w miejscu przyłoże-
nia elektrod, lekki ból głowy, a także wystąpienie epizodu hipo-
manii i manii. Nie stwierdzono, by tDCS miała ujemny wpływ na 
czynności poznawcze czy wiązała się z wywołaniem napadu drga-
wek. tDCS jest metodą stosunkowo tanią i łatwą do zastosowania. 
Obecnie stosowana jest jedynie w ramach badań naukowych. Być 
może dalej prowadzone badania pozwolą na jej wprowadzenie 
do praktyki klinicznej.

Głęboka stymulacja mózgu (DBS)

Głęboka stymulacja mózgu nie jest w istocie metodą nową, 
gdyż jej początki sięgają roku 1948. Rozwój techniki DBS odbywał 
się głównie w płaszczyźnie zastosowania w neurologii. Obecnie 
technika ta jest stosowana z bardzo dobrymi efektami w chorobie 
Parkinsona, dystonii i drżeniu samoistnym. Z uwagi na rosnącą 
liczbę doniesień o wpływie stymulacji głębokiej mózgu na stan 
psychiczny chorych kilkanaście lat temu powrócono do idei za-
stosowania stymulacji w zaburzeniach psychicznych niepoddają-
cych się standardowym metodom leczenia. W odniesieniu do za-
burzeń obsesyjno-kompulsyjnych DBS jest zarejestrowaną przez 
FDA metodą leczenia. W depresji wciąż jest to metoda ekspery-
mentalna o nieudowodnionej skuteczności.

Stymulator DBS zostaje wszczepiony pod skórę w okolicy 
obojczyka, gdzie generuje impulsy do elektrody zaimplantowa-
nej w mózgu w trakcie operacji neurochirurgicznej. W przypadku 

leczenia depresji stosuje się umieszczenie elektrody 
przede wszystkim w okolicach zakrętu obręczy, ko-
naru dolnego wzgórza, jądra ogoniastego czy jądra 
półleżącego. 

Głównymi wadami metody są wysokie koszty 
samego układu stymulującego, konieczność wy-
miany baterii i regularnej kontroli po zabiegu oraz 
przedłużający się okres pomiędzy wszczepieniem, 
uruchomieniem i ustaleniem najodpowiedniej-
szych parametrów stymulatora. Może to zająć aż do 
kilku miesięcy.

Oczywiście w literaturze nie brak jest opisów 
przypadków pacjentów, którzy niemal bezpośred-
nio po włączeniu stymulatora odczuli poprawę sta-
nu psychicznego, która postępowała aż do uzyska-
nia remisji i przez okres kilkunastu miesięcy do kilku 
lat utrzymywała się na tym samym poziomie. Wyniki 
badań dowodzą bardzo wysokiej skuteczności DBS 
nawet w grupie pacjentów z długotrwałą, lekoopor-
ną depresją. 

Nadużyciem byłoby jednak pomijanie aspek-
tów związanych z ryzykiem i działaniami niepożą-
danymi DBS. Ryzyko zaczyna się od samej operacji 
neurochirurgicznej i zwykle dotyczy zakażenia wo-
kół wszczepionych elementów, rzadziej krwotoku 
śródmózgowego. Prowadzenie stymulacji może 
doprowadzić do hipomanii i manii, niepokoju, nasi-
lenia myśli samobójczych czy wystąpienia objawów 
psychotycznych. Ryzyko wystąpienia tych objawów 
nie jest duże, aby jednak je właściwie oszacować 
konieczne byłyby dalsze badania. Do chwili obecnej 
DBS z powodu depresji przeprowadzono zaledwie u 
kilkudziesięciu osób na całym świecie.

Stymulacja nerwu błędnego (VNS) 

Zasadą działania VNS jest stymulacja nerwu 
błędnego słabym zmiennym prądem elektrycznym 
bez wywoływania czynności napadowej, powo-
dująca stymulację powierzchownych i głębokich 
obszarów kory mózgowej. Podobnie jak w DBS sty-
mulator umieszczany jest pod skórą, jednak zakoń-
czenie elektrody jest połączone z nerwem błędnym, 
a nie z jądrami wzgórza. Prowadzenie stymulacji 
może być związane z dyskomfortem i działaniami 
niepożądanymi, przede wszystkim nieprzyjemnymi 
odczuciami podczas prowadzenia stymulacji, zmia-
ną barwy głosu, chrypką, kaszlem czy nudnościami.

Metoda ta, podobnie jak DBS jest bardzo kosz-
towna, jednak największe wątpliwości budzą nie 
nakłady finansowe z nią związane, ale sama sku-
teczność VNS. Nie tylko nie udowodniono skutecz-
ności VNS jako samodzielnej metody, ale nie dowie-
dziono też, aby dołączenie stymulacji pozwoliło na 
zmniejszenie dawek leków przeciwdepresyjnych. ■

Adres do korespondencji: aantosik@ipin.edu.pl
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Lekarski wachlarz zaufania 
w gabinecie lekarza rodzinnego 
Marcin Maćkowiak

Dyrektor Ośrodka Rehabilitacji, Edukacji i Wychowania
Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 
- Koło w Wołominie

„Sukcesem 
nie jest 
zdobycie 
zaufania, 
lecz jego 
nieutracenie”

XXI wiek, to wiek, w którym mamy 
nieograniczony dostęp do wiedzy. Pacjen-
ci, zanim udadzą się do gabinetu lekarskie-
go, często przeglądają różnorodne fora 
internetowe i inne strony WWW w celu 
sprawdzenia możliwych diagnoz swoich 
dolegliwości. Podobnie dzieje się po wizy-
cie u lekarza, gdy pacjent sprawdza przepi-
sane mu leki i czyta na temat wystawionej 
diagnozy. Pacjenci są bardziej poinformo-
wani, mają więcej pytań dotyczących swo-
jej choroby, więcej wątpliwości do zastoso-
wanej terapii.

Czy w takich realiach możliwe jest 
zdobycie zaufania swoich pacjentów? Czy 
istnieją sposoby zdobycia zaufania zwłasz-
cza pacjenta z rozpoznaną chorobą nowo-
tworową?

Jeśli przyjmiemy, że zaufanie jest 
uczuciem, którym darzymy osobę, której 
wierzymy, że będzie nam dobrze doradza-
ła, nie myśląc o sobie, wówczas lekarz ma 
do dyspozycji duży wachlarz możliwości 
pracowania nad zdobyciem zaufania swo-
ich pacjentów z rożnym rozpoznaniem,  
w tym. m.in. z chorobą nowotworową. We-
dług mnie, najważniejsza w takiej sytuacji 
jest komunikacja z pacjentem, jak również 
stosunek lekarza do pacjenta.

Zacznijmy od relacji pacjent – lekarz. 
Przede wszystkim należy pamiętać, że 
każdy pacjent jest inny i stanowi indywi-
dualność. Nie jest to także sklasyfikowana 
numerycznie jednostka chorobowa, ale 
osoba, która w danej sytuacji potrzebuje 
takiej czy innej pomocy medycznej. Pa-
cjent oprócz fachowej opieki, która jest 

najważniejsza, oczekuje także ludzkiej 
opieki, dobrego serca, szczerego serca.  
Zaufanie zdobywamy, kiedy jesteśmy 
życzliwi, kiedy wykazujemy cierpliwość dla 
pacjenta. Każdy lekarz powinien również 
okazać należyty dla pacjenta szacunek.  
W pracy z osobą z chorobą nowotworową, 
w wielu przypadkach są to osoby starsze, 
w większości pacjent ma inne, czasem bo-
gatsze od nas doświadczenia życiowe czy 
zawodowe. Nie powinniśmy traktować pa-
cjenta z góry, on najczęściej ma chore na-
rządy wewnętrzne, ale nie przestał i nigdy 
nie przestanie być osobą ludzką. Dlatego 
w bezpośrednim kontakcie z pacjentem 
należy być człowiekiem, pamiętając, że 
"lekarz powinien lubić swoich pacjentów 
i czuć się za nich odpowiedzialny" (Anto-
ni Kępiński). A więc każdy lekarz powi-
nien traktować swoich pacjentów tak, jak 
chciałby, aby potraktowani byli jego bliscy 
w chorobie.

Pamiętając o relacji pacjent-lekarz,  
dbając o to, aby była ona poziomie part-
nerskim, z wyrazem zrozumienia i troski  
o stan zdrowotny chorego, ważnym kro -
kiem w zdobywaniu zaufania jest komuni-
kacja z pacjentem. Jak wiadomo pierwsze 
wrażenie ma bardzo duże znaczenie w re-
lacjach międzyludzkich. Dlatego też kon-
takt z pacjentem już od progu gabinetu 
lekarskiego czy też drzwi sali chorych po-
winien być odpowiedni i stwarzać dobrą 
atmosferę współpracy.

Mając na uwadze, że chcemy zdobyć 
zaufanie chorego, lekarz powinien zacząć 
wizytę od przywitania się ze swoim pa-
cjentem. Jeśli wizyta odbywa się w gabi-
necie lekarskim, lekarz powinien otworzyć 

PSYCHIATRA/dla lekarza rodzinnego/wrzesień 2014



27

psychologia

drzwi pacjentowi i zaprosić go do środka. 
Pokazuje wówczas pacjentowi, że jest 

mile widzianym gościem, którym za chwilę 
– jako gospodarz – się zaopiekuje, co daje 
poczucie bezpieczeństwa i ostudza ewen-
tualne negatywne emocje. Nie można 
również zapominać o uśmiechu. Podobnie 
jest na oddziale szpitalnym. Wejście do sali 
chorych powinno rozpoczynać się przywi-
taniem z chorymi i przedstawieniem się, 
bo do osób, które znamy z imienia i nazwi-
ska, mamy większe zaufanie.

Podczas rozmowy z pacjentem nale-
ży starać się jak najczęściej patrzeć mu w 
oczy. To buduje kontakt i sprawia, że pa-
cjent czuje się wysłuchany. Istotny może 
być również sposób, w jaki patrzy się na 
pacjenta. Rozmawiając z pacjentem, na-
wiązując z nim kontakt wzrokowy, należy 
starać się skupić spojrzenie na jednym 
oku pacjenta. Jeśli nie możemy zdecydo-
wać się, które oko wybrać – wzrok spra-
wia wrażenie rozbieganego, przez co nie 
wzbudzamy zaufania naszego rozmówcy. 
Natomiast lekarz ze „statecznym” spojrze-
niem staje się osobą bardziej wiarygodną.

Kiedy chcemy, aby pacjent zaufał le-
karzowi, a nie forom internetowym, należy 
w wyczerpujący sposób zaspokoić cieka-
wość i wszelkie wątpliwości chorego. Pod-
czas badania warto informować pacjenta, 
co się wykonuje. Uprzedzić go, jeśli wy-
konywane czynności mogą być nieprzy-
jemne lub bolesne. Informując pacjenta 
na bieżąco o przebiegu wizyty i badania, 
redukuje się jego lęk, zyskuje zaufanie  
i skłania się chorego do współpracy.

Istotnym elementem może stać się 
język, którego używamy w komuniko-

waniu się z pacjentem. Jeśli pacjent nie 
zrozumie informacji przekazanych przez 
lekarza, sięgnie do porad innych osób lub 
for internetowych. Ważne jest więc, aby 
mówić językiem najprostszym i mieć na 
uwadze, że pacjent nie zrozumie fachowej 
medycznej terminologii. Należy wytłuma-
czyć pacjentowi, czym jest jego choroba, 
jak będzie przebiegać terapia i warto mu 
powiedzieć również, jakie mogą być efekty 
uboczne leczenia. Warto z nim rozmawiać 
w myśl zasady: "Nie przynieść człowiekowi 
nadziei, to gorzej niż go oślepić lub zabić" 
(Marek Hłasko).

W budowaniu zaufania ważny 
jest więc stosunek lekarza do 
pacjenta, sposób komunikacji  
i przekazywania informacji pa-
cjentowi. Istotna jest również 
własna samoocena i stosunek 
do ludzi w otoczeniu lekarza.

Podczas rozmowy z pacjentem, lekarz 
powinien być szczery ale pewny swoich ra-
cji i jasno wyrażać swoje zdanie. Nie może 
kierować się emocjami i nie powinien 
pozwolić, aby jakakolwiek sytuacja wy-
prowadziła go z równowagi. Wahanie lub 
złość lekarza mogą świadczyć o niepew-
ności wiedzy, jaką posiada. Ogromna ilość 
niesprawdzonych informacji w mediach  
i w Internecie sprawia, że pacjent czuje się 
zagubiony i nie wie komu ufać. Dlatego 

ważne, aby lekarz trzymał się swojego zda-
nia i był przekonany o jego prawdziwości.

Na wizerunek lekarza wpływa także 
jego otoczenie, atmosfera jaka panuje 
wśród jego współpracowników. Jeśli lekarz 
źle odnosi się do osób mu pomagających, 
gdy nie potrafi stworzyć odpowiedniej 
atmosfery pełnej życzliwość i serdeczno-
ści, w której pacjent może czuć się ważny, 
wówczas nie może liczyć na zdobycie za-
ufania i dobrą współpracę z chorym.

Zdobyć i utrzymać zaufanie nie jest 
rzeczą prostą, ale także nie niemożliwą. 
Jonathan Carroll napisał: „Człowiek może 
postąpić dziesięć razy źle, potem raz do-
brze i ludzie z powrotem przyjmują go do 
swoich serc. Ale jeśli postąpi odwrotnie: 
dziesięć razy dobrze, a potem raz źle, nikt 
już więcej mu nie zaufa.” Pamiętając o tych 
słowach, w stosunku do pacjenta należy 
przede wszystkim być człowiekiem auten-
tycznym. Robić to, co do nas należy z nale-
żytym zaangażowaniem i dobrocią serca. 
Na pierwszym miejscu zawsze stawiać pa-
cjenta i jego problemy, a zaufanie będzie 
temu towarzyszyć. ■
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Psychiatra na Mundialu 
Piotr Wierzbiński

Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w Brazylii w 2014 roku 
skończyły się. Siła medialna piłki nożnej w tym wydaniu była tak 
duża, że nawet ci, którzy nie interesują się nią na co dzień, słyszeli 
o mistrzostwach albo nawet obejrzeli jakiś mecz. Gwoli przypo-
mnienia: Mistrzami Świata zostali Niemcy. I to wcale nie prawda, 

że Niemcy cały czas wygrywają. Dla nich to dopiero 
czwarte mistrzostwo, w finale pokonali Argentynę 1:0. 
Poprzednie zdobyli w 1990 roku, również w finale grając 
z Argentyną. 

Dla kibiców z pewnością mistrzostwa były ciekawe. 
Zapamiętamy spektakularne porażki faworytów i duży 
poziom agresji na boisku. A już na pewno zapamiętamy 
Luisa Suareza, który po raz trzeci kogoś ugryzł w czasie 
meczu - tym razem włoskiego obrońcę Giorgio Chielli-
niego, za co został ukarany przez FIFA. 

Interesujący z perspektywy psychiatry jest fakt po-
rażki faworytów. Takie drużyny jak Anglia, Włochy, Por-
tugalia czy Hiszpania odpadły z turnieju po pierwszym 
etapie. Jak mówi powiedzenie „koszulka nie gra”, gra za-
wodnik, co pokazały takie drużyny jak Kostaryka, Algieria 
czy Kolumbia. Ale czy można to jakoś wytłumaczyć? Czy 
to tylko problem motywacji, czy może wypalenia?  No i 
co jest z tą agresją?

Termin wypalenie (burnout) został zdefiniowany na 
potrzeby psychologii pracy. Powszechnie terminu tego 
zaczęto używać w latach siedemdziesiątych za sprawą 
amerykańskiego psychiatry Herberta Freudenbergera. 
Koncepcja wypalenia w sporcie odnosi się do koncepcji 
wypalenia zawodowego, dotyczy jednak zupełnie inne-
go obszaru funkcjonowania. Wypalenie w sporcie defi-
niowane jest jako emocjonalne i fizyczne wyczerpanie, 

obniżone poczucie osiągnięć sportowych i dewaluacja sportu. Na-
leży zwrócić uwagę na istotny fakt, że intensywny wysiłek fizyczny 
nie jest związany z wypaleniem. Wypalenie obejmuje szersze ob-
szary funkcjonowania i nie jest jednoznaczne z przetrenowaniem 
(overtraining). 

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

Konsekwencją narastającego wypalenia w sporcie jest spa-
dek motywcji. Motywacja z punktu widzenia wyczynu jest nie-

zwykle istotna, często przez wiele osób postrzegana jest jako 
jedyny przedmiot przygotowania psychicznego zawodnika. 
Motywację podzielić można na wewnętrzną i zewnętrzną. W 
przypadku motywacji wewnętrznej motywy działania wynikają 
z samego zawodnika, który robi to, co sprawia mu przyjemność 
i jest wartością samą w sobie. Motywacja zewnętrzna wiąże się z 
działaniem dla uzyskania nagrody lub w wyniku nakazu zewnętrz-
nego. Procesy motywacyjne zwykle połączone są z procesami 
emocjonalnymi. Emocje uczestniczą w podejmowaniu decyzji  
i wpływają na przebieg zachowań odgrywając rolę w efektywności 
działania. Należy jednak uwzględnić znane w psychologii prawo 
Yerkesa-Dodsona, które mówi, że ze wzrostem motywacji wzrasta 
sprawność i skuteczność działania, ale dzieje się tak tylko do pew-
nego poziomu. Po osiągnięciu optymalnego poziomu motywacji 
jakość działania obniża się. Przy bardzo wysokiej motywacji, jakość 
i skuteczność istotnie ulega obniżeniu. 

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

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

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

Oczywiście ktoś powie, że przecież to Mistrzostwa Świata, 
wielka impreza światowego formatu, prestiż, ale czy dla zawodni-
ków, którzy już wszystko osiągnęli w klubowej piłce i ze swoimi 
drużynami narodowymi to wystarczający motywator? Nie zapo-
minajmy o trenerach, to niezwykle istotny „element” w układance 
jaką jest drużyna, którego rola to również budowa odpowiedniego 

Interesujący  
z perspektywy 
psychiatry jest 
fakt porażki 
faworytów.  
Takie drużyny 
jak Anglia,  
Włochy, 
Portugalia 
czy Hiszpania 
odpadły 
z turnieju po 
pierwszym 
etapie. (...)  
Czy to tylko 
problem moty-
wacji, czy może 
wypalenia? 
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klimatu w zespole, tzw. „team spirit”. Większe ryzyko wypalenia u 
trenerów związane jest z silną presją na odniesienie sukcesu. Poza 
tym, jak wynika z badań, trenerzy zwykle cechują się wysokim po-
ziomem wyczerpania emocjonalnego. Ci o wyższym poziome wy-
palenia kierują zespołem często w sposób autokratyczny, wzmac-
niają negatywną stronę wykonania, bywają agresywni słownie, 
rzadziej chwalą swoich graczy. To z kolei przekłada się na poziom 
wypalenia i spadek motywacji u zawodników. Również wzajemne 
nieporozumienia między zawodnikami to problem, którego nikt 
nie powinien lekceważyć. Różne osobowości, często z ograniczo-
ną wolą kompromisu, mogą sprzyjać konfliktom. 

W końcu nie zapominajmy również o agresji. W sporcie agre-
sja nie powinna być zawsze negatywnie oceniana. Może być ona 
konstruktywna, kiedy zawodnik staje się bardziej agresywny na 
boisku w zakresie przewidzianym ogólnie przyjętymi normami, 
szybciej biega, dokładniej broni, „nie odpuszcza”. Taka agresja, 
przejaw sportowej złości w pozytywnym tego słowa znaczeniu, je-
śli nie przekracza ustalonych norm, jest dobrze postrzegana przez 
kibiców i może być bardzo pomocna dla zespołu. 

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

Etiologia zachowań agresywnych jest złożona. Poza czynnika-
mi środowiskowymi, społeczno-kulturowymi, coraz więcej badań 
pokazuje neurobiologiczne uwarunkowania zachowań agresyw-
nych. Niepodlegającym dyskusji jest fakt, że za zachowania agre-
sywne odpowiedzialna jest kora przedczołowa, hipokamp, pod-
wzgórze, jądra migdałowate, obszar przegrody, zakręt obręczy i 
różne neuroprzekaźniki. Zachowania agresywne kontrolują ukła-
dy: serotoninergiczny, noradrenergiczny, dopaminergiczny, gluta-
matergiczny i gabaergiczny. Obserwując zachowania agresywne 
nie sposób nie zauważyć, że przebiega ona z różnym nasileniem 
emocjonalnym. 

Bodźce wywołujące bardzo silną reakcję emocjonalną mogą 
wywołać zachowania agresywne. Bywają one czynami im-
pulsywnymi. Nadmierna impulsywność jest również 
uwarunkowana neurobiologicznie. To rodzi 
określone konsekwencje w przypadku 
nagromadzenia w jednym czasie 
dużej ilości bodźców wpły-
wających na emocje. 
Wyobraźmy so-
bie osobę 
 

z określonymi cechami osobowości, zwykle skłonną do zachowań 
impulsywnych, która rozgrywa niezwykle ważny mecz, gra pod 
ogromną presją, wobec której są bardzo duże oczekiwania, w ze-
spole, przed którym postawiono konkretny cel.

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

Podsumowując należy podkreślić, że wyniki w sporcie zależą 
od kombinacji trzech głównych elementów: przygotowania fizycz-
nego, prezentowanego poziomu umiejętności oraz odpowiednie-
go stanu psychicznego warunkującego przygotowanie do rywa-
lizacji niezależnie od poziomu. O ile dwa pierwsze elementy nie 
zawsze są najważniejsze (oczywiście w zależności od dyscypliny), 
o tyle psychiczna gotowość do rywalizacji dotyczy wszystkich 
sportowców, niezależnie od reprezentowanego poziomu. 
Dlatego właśnie na to zawsze powinniśmy zwracać  
uwagę.  ■
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raport

Ponad 800 000 osób popełnia rocznie sa-
mobójstwo – co 40 sekund umiera 1 osoba w 
wyniku samobójstwa – informuje Światowa Or-
ganizacja Zdrowia w opublikowanym w dniu 4 
września w Genewie raporcie nt. Zapobiegania 
Samobójstwom. 

Około 75% samobójstw dotyczy krajów o 
niskich i średnich dochodach. Zatrucie pestycy-
dami, powieszenie, użycie broni palnej, to jedne 
z najczęściej wykorzystywanych metod popeł-
niania samobójstwa na świecie. Doświadczenia 
z wielu krajów dowodzą, że ograniczenie dostę-
pu do tych środków może pomóc w zapobiega-
niu samobójstwom.

Innym kluczowym działaniem mogącym 
zapobiegać samobójstwom jest zobowiązanie 
się rządów państw do uchwalenia i wdrożenia 
skoordynowanych planów działania. Obecnie 
jedynie 28 krajów posiada takie strategie zapo-
biegania samobójstwom. W Polsce nie ma takie-
go planu działania!

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

„Niniejszy raport jest apelem do podjęcia 
działań mających na celu rozwiązanie ogrom-
nego problemu zdrowia publicznego, który do-
tychczas stanowczo zbyt długo stanowił temat 
tabu”, powiedziała Dr Margaret Chan, Dyrek-
tor Generalna Światowej Organizacji Zdrowia 
(WHO).

Ogółem z powodu samobójstw umiera 
więcej mężczyzn niż kobiet. W krajach bogat-
szych samobójstwa popełnia trzy razy więcej 
mężczyzn niż kobiet. Szczególnie narażeni na 
ryzyko są mężczyźni w wieku powyżej 50 lat. W 
krajach o niskich i średnich dochodach, samo-
bójstwa wśród osób młodych i starszych kobiet 
są częstsze niż w odpowiadającej im grupie wie-
kowej w krajach wysoko rozwiniętych. 

Samobójstwom można zapobiec
Ograniczenie dostępu do środków umożliwiających popełnienie sa-

mobójstwa, odpowiedzialne udzielanie informacji w mediach (unikanie 
sensacyjnego języka w przypadku mówienia o samobójstwach, unikanie 
szczegółowych opisów metod stosowanych przez samobójców), także za-
pewnienie wczesnej diagnozy i podjęcie odpowiednich działań w społecz-
nościach, w szczególności przez pracowników ochrony zdrowia w przypad-
ku wystąpienia zaburzeń zdrowia psychicznego i związanych z używaniem 
substancji psychoaktywnych.

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

„Niniejszy raport, pierwsza taka publikacja Światowej Organizacji 
Zdrowia, stanowi kompleksowy przegląd danych z całego świata na temat 
samobójstw, prób samobójczych i skutecznych działań przeciwdziałającym 
samobójstwom. Wiemy co jest skuteczne. Teraz jest czas na podjęcie odpo-
wiednich działań”, powiedział Dr Shekhar Saxena, Dyrektor Departamentu 
WHO ds. Zdrowia Psychicznego i Nadużywania Substancji Psychoaktyw-
nych. 

Publikacja raportu ma miejsce na tydzień przed Światowym Dniem 
Przeciwdziałania Samobójstwom, obchodzonym 10 września każdego 
roku. Wydarzenie to daje okazję do wspólnych działań w celu podwyższe-
nia świadomości na temat samobójstw i zapobieganiu samobójstwom na 
całym świecie. 

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

WHO apeluje  
o skoordyno-
wanie  
działań, by 
zmniejszyć 
liczbę po-
pełnianych 
samobójstw  
na  całym 
świecie.

Pierwszy raport Światowej Organizacji
Zdrowia na temat zapobiegania samobójstwom

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