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Drodzy Czytelnicy!

I Kongres Zdrowia Psychicznego przeszedł do historii. To jest i będzie hi-
storia udanego spotkania pacjentów, rodzin, psychiatrów i terapeutów oraz 
przedstawicieli różnych instytucji państwa działających w obszarze zdrowia 
psychicznego. Pierwszego w Polsce spotkania na taką skalę. W tym numerze 
PSYCHIATRY znajdziecie relacje i refleksje z Kongresu. Pisząc o Kongresie nie 
sposób wymienić wszystkich, którzy się do niego przyczynili, ale koniecznie 
trzeba wymienić matkę tego sukcesu – bo matka jest tylko jedna – to dr Joanna 
Krzyżanowska-Zbucka. Bez jej entuzjazmu i determinacji, bez wielu miesięcy 
ciężkiej pracy, parafrazując klasyka "nie byłoby niczego".

Czy czegoś zabrakło (Przecież skoro się komuś coś udało, to wypada pona-
rzekać…)? Tak, na pewno zabrakło – mimo starań organizatorów, mimo akre-
dytacji sporej liczby dziennikarzy – relacji z kongresu w głównych serwisach in-
formacyjnych. Znajdzie się na pewno i na to recepta – po prostu potrzebna nam 
jest nasza rodzima Lady Gaga i Książe William. Cały świat odnotował kampa-
nię, w której rozmawiali o swoich problemach ze zdrowiem psychicznym i prze-
konywali, że warto o nich mówić i szukać pomocy.

Ale zaraz, zaraz – czy naprawdę warto? Jeśli jesteś fajna/fajny to tak. Ale 
jeśli nie jesteś? Jeśli jesteś kontrowersyjny? Jeśli, nie daj Boże, jesteś politykiem 
i masz zupełnie inne poglądy niż "my"? Janina Sonik przedstawia nam toczącą 
się w Stanach Zjednoczonych dyskusję, dotyczącą tego, czy psychiatrzy mogą 
diagnozować psychopatologię nieakceptowanego przez siebie polityka. Oczy-
wiście pada wiele argumentów za tym, że jest to absolutnie konieczne, że to 
wręcz obywatelski obowiązek...

Mam nadzieję, że nie stajemy się monotematyczni, ale kilka materiałów 
w tym numerze to w gruncie rzeczy dalszy ciąg dyskusji o diagnozie psychia-
trycznej. Diagnozie, która uwolniona z gabinetu terapeutycznego, zaczyna 
wykazywać nowe właściwości, niestety dalekie od tych pozytywnych. Może 
stać się zatem niebezpieczną bronią w walce politycznej, może być narzędziem 
do dyskredytowania ludzi o odmiennych poglądach. W relacji z OSF-P można 
również przeczytać, jak odbierana jest diagnoza postawiona artyście. Obrazu 
dopełniają refleksje doświadczonego praktyka, które nadesłał nam dr Antoni 
Jakubczyk.

Diagnoza psychiatryczna "na wolności" przypomina barszcz Sosnowskie-
go, jest inwazyjna, zagłusza innych i może spowodować niebezpieczne opa-
rzenia. Mamy nadzieję, że Nasi Czytelnicy unikną wszelkich poparzeń w czasie 
nadchodzących wakacji, zaś jakieś chwile umili ten numer PSYCHIATRY.

Dobrej lektury!
Tomasz Szafrański

Redaktor Naczelny
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spis treści

Żółtym numerem strony oznaczamy w PSYCHIATRZE artykuły sponsorowane 
albo artykuły, w przypadku których chcemy uprzedzić czytelników o istnieniu 
potencjalnego konfliktu interesów. Jest on zwykle związany z faktem wykupienia 
reklamy w niniejszym numerze pisma przez producenta leku lub suplementu diety, 
który jest wzmiankowany w artykule.
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z konferencji Amerykańskiego Towarzystwa Psychia-
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              I kongres Zdrowia Psychicznego 
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- Janusz Chojnowski

28 Diagnoza w psychiatrii - Antoni Jakubczyk
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- Jesień 2017
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w Lublinie!

61 Konkurs literacki PTP
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49 Integracja psychoterapii w dezintegrującym się 

świecie. III Międzynarodowa Konferencja Polskiego 
Stowarzyszenia Integracji Psychoterapii, Warszawa, 
2-4.06.2017 - Ewa Tumiel

50 Różnice… XIII Zachodniopomorskie Dni Psychiatrycz-
ne, Dźwirzyno, 19-20.05.2017 - Justyna Pełka-Wysiecka

52 VI Otwarte Seminarium Filozoficzno - Psychiatryczne 
„Sztuka/the ART”, Biblioteka Uniwersytetu Warszaw-
skiego, 27-28.05.2017 - Maryla Boguszewska,  
Marcin Dudek, Katarzyna Boguszewska

 

RECENZJE
58 Christine A. Padesky, Dennis Greenberger - Umysł po-
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myślenia

59 Lisa M. Schab - Lęk i zamartwianie się u nastolatków
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56 Szafran. Panaceum na zespół metaboliczny?  

- Krzysztof Krocetyński 
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- Katarzyna Prot-Klinger
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Eric Clapton. Unplugged - Mirek Sukiennik

70 Historia psychiatrii krakowskiej od Kuchni.  
Skromność Profesor Wandy Półtawskiej - Jacek Bomba

72 REZYDENCJA. Rety, rety… - Janina Sonik
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Ceny zawierają koszty przesyłek 
ekonomicznych Poczty Polskiej na 
terenie kraju.

www.psychiatraonline.com





ogłoszenia

        PROGRAM: 24 LISTOPADA (piątek) 

ViI Warszawskie Sympozjum Psychiatryczne

/// Narkotyki ///
24 -25 listopada 2017 r.

10:00 -12:00 

12:00 -12:30

12:30 -14:00 

14:00 -14:30

14:30 -15:30 

15:30 -15:45

Sesja VI  Jak pracować z pacjentem uzależnionym

f  Andrzej Jakubczyk (WUM) 
    – Dylematy farmakoterapii uzależnionego
f  (wykładowca w trakcie potwierdzania)  

– Dylematy psychoterapii uzależnionego
f  Marek Wójcik (Eleuteria) 

 – Leczenie substytucyjne okiem praktyka 

Dyskusja panelowa z udziałem wykładowców 
oraz Kariny Steinbarth-Chmielewskiej i Heleny Baran (IPiN)

 Przerwa

Sesja VII  Nowości i trendy

f  Jolanta Zawilska (ŁUM)  
– Nowości i trendy w „dopalaczach” 
f  Anna Basińska (IPiN)  

– Benzodiazepiny - nowe odpowiedzi na stare pytania
f  Łukasz Święcicki (IPiN) 

– Ketamina, LSD – nowe drogi leczenia depresji? 

Przerwa

Sesja VIII  Sex & drugs & rock'n'roll

f  Sławomir Jakima (SWZPZPOZ)  
– Problemy seksualne u osób uzależnionych

f  Andrzej Silczuk (IPiN) – Narkotyki i rock’n’roll

Zakończenie sympozjum

Rejestracja uczestników

sesja I  - Dyrektorska

f  Janusz Heitzman (Dyrektor - Instytut Psychiatrii i Neurologii) 
– Narkotyki i zbrodnia 

f Janusz Sierosławski (IPiN) – Co z badań epidemiologicznych 
wynika dla praktyki klinicznej?

f Piotr Jabłoński (Dyrektor - Krajowe Biuro Przeciwdziałania 
Narkomanii) – Polityka państwa wobec narkomanii

f Maria Kała (Dyrektor - Instytut Ekspertyz Sądowych, Kraków) 
– Meandry oznaczania substancji psychoaktywnych

Przerwa

sesja II  Oddziału Warszawskiego Polskiego  
Towarzystwa Psychiatrycznego

     Honorowy wykład im. Prof. Jana Mazurkiewicza: 
f  Tadeusz Parnowski (PTPG, RJP PAN)  

– Uzależnienia u osób starszych
f  Pinhas Danon (Tel Aviv University) – Głęboka przezczaszko-

wa stymulacja magnetyczna w leczeniu uzależnień

Przerwa

sesja III  Różne konteksty

f  Artur Wiśniewski (WUM) – Wszystko, co musisz wiedzieć  
o stosowaniu stymulantów w leczeniu ADHD

f  Marcin Wojnar (WUM) – Przyszłość leczenia uzależnień

Przerwa

Sesja IV  Marihuana

f  Jussi Niemi-Pynttari (NP&SAC Helsinki)  
– Cannabis as a causative agent in schizophrenia - Specu-
lation about the mechanisms

f  Michał Kidawa (KBPN)  
– Aktualny stan prawny tzw. „Medycznej marihuany”

f  Bogumiła Bukowska (KBPN) – CANDIS - program  
terapeutyczny dla osób uzależnionych od marihuany

Przerwa

Sesja V  Narkotyki a twórczość 
organizowana wspólnie z Instytutem Witkacego (IW)

f  Tadeusz Nasierowski (WUM) – Witkacy i psychiatrzy…. 
f  Jan Gondowicz (IW) – Narkotyki w Młodej Polsce
f  Mariola Odzimkowska (IW) – Korespondencja peyotlowa 

Witkacego z dr Rouhier *
f  Marek Średniawa (IW) – Współczesne inspiracje twórczo-

ścią Witkacego wspomaganą narkotykami i używkami *

* (wykładowcy i wykłady w trakcie potwierdzania)

09:00 

9:30 -11:30  

11:30 -11:50

11:50 -13:20

13:20 -14:20 

14:20 -15:20

15:20 -15:40

15:40 -17:10

17:10 -17:30

17:30 -20:00

     Miejsce sympozjum:  Klinika Psychiatrii Sądowej IPIN, Warszawa

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wprowadzania zmian 
w programie sympozjum! 

      PROGRAM:  25 LISTOPADA (sobota) 

Komitet Naukowy: Bogusław Habrat, Tomasz Szafrański

Organizatorzy: Kwartalnik „Psychiatra”, Oddział Warszawski PTP,  
Klinika Psychiatrii Sądowej IPiN. 

Zgłoszenia: do 10.11.2017 na e-mail: sympozjumpsychiatryczne@gmail.com
Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko /miejsce pracy/adres e-mail do 
kontaktu /oraz w przypadku osób nie będących członkami
PTP skan lub PDF potwierdzenia dokonania opłaty konferencyjnej 200-zł.

Opłaty: Dla członków PTP którzy mają opłaconą składkę  
członkowską za 2017 rok – udział w sympozjum jest bezpłatny. 

Dla pozostałych osób opłata konferencyjna wynosi 200- zł.

Prosimy o dokonywanie przelewu na numer konta: 
64 1020 1156 0000 7102 0050 5255 
(konto Oddziału Warszawskiego PTP)
W tytule przelewu prosimy wpisać: SYMPOZJUM NARKOTYKI 
oraz imię i nazwisko osoby której dotyczy wpłata.

Do zobaczenia na VII Sympozjum w Warszawie!

se
sj

a 
I

se
sj

a 
Ii

se
sj

a 
Iii

se
sj

a 
iV

se
sj

a 
V

se
sj

a 
Vi

se
sj

a 
Vi

i
se

sj
a 

Vi
ii



8 PSYCHIATRA/PISMO dla praktyków/lato 2017

Od czasu ubiegłorocznej kampanii wyborczej, 
zakończonej zwycięstwem Donalda Trumpa, 

w USA trwa debata na temat zdrowia psychicz-
nego amerykańskiej głowy państwa. Artykuły 
ukazujące się w takich pismach jak Vanity Fair 

– notabene pisane m.in. przez dziennikarzy 
sportowych – spekulujące na temat zaburzeń 

narcystycznych prezydenta wywołały falę 
zainteresowania, a przede wszystkim wywołały 

amerykańskich psychiatrów do tablicy.  
Mika Brzeziński w swoim kultowym porannym 

programie telewizyjnym nawoływała: 
„Czy nie nadszedł czas, żeby na ten temat 

wypowiedział się z prawdziwego zdarzenia 
specjalista z dziedziny zdrowia psychicznego?”.

Apel wywołał poruszenie. Trzeba wiedzieć, że od 1973 
roku w kodeksie etyki Amerykańskiego Towarzystwa Psychia-
trycznego istnieje zapis zakazujący psychiatrom publiczne-
go wypowiadania się na temat zdrowia psychicznego osób 
uprzednio przez nich niezbadanych i niewyrażających na to 
zgody. Wprowadzenie tegoż artykułu – tzw. Reguły Goldwa-
tera – było odpowiedzią na skandal z kampanii wyborczej 
z 1964 roku, kiedy to redaktor gazety Fact Ralph Ginzburg 
rozesłał do 12 tys. amerykańskich psychiatrów sondaż z zapy-
taniem o ocenę stanu psychicznego Barry'ego Goldwatera – 
ówczesnego kandydata na prezydenta. Większość lekarzy nie 
odpowiedziało, część uznała pytanie za nieetyczne, ale ponad 
1000 psychiatrów oceniło ówczesnego republikańskiego kan-
dydata na prezydenta jako niezdolnego do pełnienia funkcji 
publicznej. Wyniki opublikowano: była mowa o „psychozie”, 
„zaburzeniach osobowości”, spekulowano na temat jego mę-
skości. Dla Goldwatera historia skończyła się przegraną w wy-
borach i wygraną w sądzie, dla środowiska psychiatrycznego 
olbrzymim wstydem i wprowadzeniem do kodeksu etyki za-
pisu, który obowiązuje do dziś i ma zapewnić by historia się 
nie powtórzyła.

Jednak od czasu pojawienia się na arenie politycznej Do-
nalda Trumpa debata nad regułą Goldwatera nie ustaje. Po-
jawiły się artykuły na temat konieczności redefinicji obowią-
zującego prawa. Powoływano się na „obowiązek reagowania” 
(duty to warn), czyli pojęcie mające zastosowanie w etyce psy-
chiatrycznej i psychoterapeutycznej. Chodzi o zasadę zwol-
nienia z tajemnicy lekarskiej, gdy istnieje zagrożenia życia lub 
zdrowia pacjenta, jego bliskich lub szerzej – społeczeństwa. 
Dr Lance Domes, emerytowany profesor psychiatrii z Harvard 
Medical School mówi: „mamy obowiązek ostrzeżenia opinii 
publicznej, jeżeli ktoś jest nadzwyczaj niebezpieczny”.

W lutym bieżącego roku na łamach New York Timesa 33 
psychiatrów i psychologów (których zasada Goldwatera nie 
obowiązuje) podpisało się pod listem opisującym narcystycz-
ną osobowość Donalda Trumpa i konsekwencje jakie się z tym 
wiążą. Czyli niezdolność prezydenta do pełnienia urzędu.

W odpowiedzi na narastające wątpliwości, w marcu 2017 

RELACJE
Czy prezydenta 

powinni 
wybierać 

psychiatrzy?
Janina Sonik

Relacja z konferencji Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w San Diego w maju 2017.

duty to warn duty to warn duty to warn duty to warn duty to warn duty to warn duty to warn

Relacja z konferencji Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w San Diego w maju 2017.

duty to warn duty to warn duty to warn duty to warn duty to warn duty to warn duty to warn

Relacja z konferencji Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w San Diego w maju 2017.

duty to warn duty to warn duty to warn duty to warn duty to warn duty to warn duty to warn
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Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne opublikowało 
stanowisko na temat zasady Goldwatera. Istniejący stan rze-
czy został podtrzymany. Uznano, że jest nieetycznym wy-
powiadanie profesjonalnej opinii psychiatrycznej na temat 
człowieka, uprzednio go nie badając. Reguła została wręcz za-
ostrzona. Oficjalne pismo komitetu etycznego APA precyzuje: 
„mowa nie tylko o diagnozie, każda opinia na temat nastroju, 
zachowania, mowy lub sposobu bycia, będąc nieodłączną ce-
chą opinii psychiatrycznej, także jest rozumiana jako profesjo-
nalna opinia. Co więcej, stanowisko zakładające, że ktoś nie 
jest zaburzony, także jest profesjonalną opinią i jako taka nie 
może być formułowana na podstawie wniosków wyciąganych 
z wystąpień publicznych”.

Argumenty za takim stanowiskiem zostały wypunktowa-
ne: po pierwsze, relacja terapeutyczna opiera się (poza okre-
ślonymi wyjątkami) na zgodzie pacjenta na badanie i leczenie, 
po drugie, diagnozę stawia się na podstawie badania psychia-
trycznego, po trzecie, wypowiadanie profesjonalnych opinii 
przez lekarzy bez osobistego zbadania pacjenta jest stygma-
tyzujące dla społeczności chorych. Pacjenci widząc swoich 
lekarzy stawiających diagnozy w mediach mogą stracić do 
nich zaufanie, poddawać w wątpliwość jakość, anonimowość 
i sens ich własnego leczenia. 

Mimo podjętych kroków debata nie ustaje – nie wszyscy 
amerykańcy psychiatrzy są zgodni co do słuszności tych ar-
gumentów. W gęstej atmosferze, w maju 2017, na corocznym 
spotkaniu Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego 
w San Diego obyła się długa debata na ten temat.

Jednak, jak można było się spodziewać, porozumienia 
między przeciwnikami i zwolennikami istniejącej zasady nie 
zawarto. Goście zgodni byli co do jednego – kodeks etyki za-
wodowej musi być i zasada Goldwatera rozumiana jako dobra 
maniera, służy środowisku. Przypomina o wspólnych stan-
dardach. Natomiast zdaniem Claire Pouncey MD, PhD of Uni-
versity of Pennsylvania, w tym momencie Zasada Golwatera 
funkcjonuje jako narzędzie cenzury, stawiające zasady etyki 
zawodowej ponad prawo do kierowania się indywidualnym 
systemem wartości. 

Dr Jerrold Post, psychiatra z George Washington Univer-

sity, który 21 lat pracował dla CIA opracowując profile psy-
chologiczne władców tego świata, jest jednym z tych lekarzy, 
którzy nawołują do zmiany obowiązującego stanu rzeczy. 
Zasadę Goldwatera nazwał pełną sprzeczności – jeżeli do 
postawienia diagnozy trzeba pacjenta zbadać, to siłą rzeczy 
opinie wydawane na temat osób publicznych nie są diagno-
zami tylko opiniami właśnie. Wracał do swoich doświadczeń, 
gdy zeznając przed Kongresem Amerykańskim, przedstawia-
jąc profil psychologiczny Saddama Husseina, został przez APA 
upomniany. I pytał retorycznie: „jakim cudem opisanie profilu 
psychologicznego może być potraktowane jako złamanie za-
sad etyki?”. Podkreślał, że do zasady Goldwatera mimo wąt-
pliwości zawsze się stosował, dodając, że ma coraz większą 
trudność w powstrzymywaniu się od opinii, gdy w mediach 
roi się od stanowisk ludzi niemających zawodowego przygo-
towania. W sytuacji, w której zainteresowanie profilem psy-
chologicznym osoby publicznej jest tak duże, potrzebna jest 
furtka, która pozwoliłaby w sposób etyczny ustosunkować się 
profesjonalistom. Zadał pytanie, które zadaje sobie wielu: „Czy 
nie nadeszły czasy, w których nieetyczne jest milczenie?”. Waż-
nym głosem w dyskusji było wystąpienie prof. Paula S Appel-
bauma, który zauważył, że artykuły pojawiające się w prasie 
są może głupkowate, ale nie są groźne w tym sensie, że nikt 
u komentatora sportowego leczyć się nie będzie.

Dr Nassir Ghaemi, profesor psychiatrii Thufs University 
School of Medicine przedstawił pragmatyczne, z życia wzię-
te kontrargumenty w stosunku do stanowiska APA. Odwołał 
się do doświadczeń każdego lekarza z Izby Przyjęć. Zgoda 
pacjenta? Ile razy chory jest przywożony przez policję, przyj-
mowany wbrew swojej woli do szpitala? Nadrzędność danych 
uzyskanych bezpośrednio od pacjenta? W codziennej prak-
tyce, gdy mamy do czynienia z manią czy schizofrenią, gdy 
wgląd pacjenta jest ograniczony, bardzo często opieramy się 
przy formułowaniu opinii na danych ze strony osób trzecich. 
Ghaemi jest też autorem książkowego bestsellera New York 
Timesa „A First-Rate Madness”, w którym analizuje zaburzenia 
psychiczne charyzmatycznych liderów politycznych. Pyta, na 
ile bohaterzy, których opisuje, chorobie „zawdzięczali” cechy 
przywódcze. Czy realizm Lincolna nie wynikał z depresji? Jak-
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że blado w ocenie porów-
nawczej wypada zdrowy 
Chamberlain w porów-
naniu do Churchilla! We-
dług Ghaemiego otwarta 
dyskusja na temat cech 
osobowości rządzących 
pozwoli rozpocząć debatę 
na temat tego, jakie cechy 
składają się na dobrych 
i charyzmatycznych lide-
rów. Zaś Amerykańskiemu 
Towarzystwu Psychiatrycz-
nemu, które argumentuje, 
że niestosowanie się do 
reguły Goldwatera jest 
stygmatyzujące, zarzucił… 
hipokryzję: „Czy sama regu-
ła nie jest stygmatyzująca? 
Przecież jest w nią wpisana 
stygmatyzacja!”, albowiem 
„zasada ta z góry zakłada, 
że diagnoza psychiatryczna 
jest czymś złym. Każe sa-
mym psychiatrom myśleć, 
że diagnoza psychiatryczna 
jest czymś złym”. A przecież, 
na przykład to, że hipo-
mania wiąże się z większą 
kreatywnością, jest wiedzą 
powszechną. Stan zdrowia somatycznego prezydenta jest 
w Ameryce wiedzą dostępną dla obywateli. Czemu zatem 
stan zdrowia psychicznego nie jest? Ponieważ diagnoza psy-
chiatryczna jest piętnująca. 

Ta przewrotna refleksja jeszcze bardziej podniosła tem-
peraturę dyskusji. Tak jak wcześniej Ghaemi odwoływał się 
do „rzeczywistości”, by polemizować z zasadnością istnienia 
reguły Goldwatera, tak też jego argument był odpierany. Były 
prezydent APA, Paul Summergrad, nazwał postulat Ghaemie-

go utopijnym: „Tak, stygma-
tyzacja jest faktem i otwarte 
diagnozowanie, i publiczne 
rozmowy na temat stanu psy-
chicznego Donalda Trumpa 
tego nie zmienią”. Jako psy-
chiatrzy dysponujemy wła-
dzą, która kreuje w oczach 
społeczeństwa odbiór psy-
chiatrów jako lekarzy zajmu-
jących się ludźmi chorymi, 
nie potrafiącymi o siebie za-
dbać. Stawianie publicznych 
diagnoz będzie odbierane 
jako piętnujące – myślenie 
Ghaemiego jest według nie-
go myśleniem życzeniowym 
i nie ulega żadnej wątpli-
wości, że zasada Goldwate-
ra jest potrzebna. Lekarzy 
powołujących się na zasadę 
„duty to warn” Paul Sum-
mergrad pytał, czy napraw-
dę chcą brać odpowiedzial-
ność za decydowanie, czy 
ktoś jest dla społeczeństwa 
groźny i czy rozumieją przez 
to odpowiedzialność praw-
ną (jako że termin jest nor-
mą prawną)?. Przypomina-

jąc eugeniczną genezę ideologii czystości rasy, przypomniał 
o roli i udziale psychiatrów w holocauście. Były szef APA był 
stanowczy. Do tego stopnia stanowczy, że dodał, iż członko-
stwo w APA jest dobrowolne, a jeżeli ktoś tak fundamentalnie 
nie zgadza się z obowiązującymi zasadami, zawsze może się 
wypisać.

Jako ostatni w trzygodzinnej dyskusji głos zabrał Paul 
Appelbaum, były prezydent APA, profesor psychiatrii Uniwer-
sytetu Columbia. Zwrócił uwagę, że w dyskusji o złowrogich 

Relacja z konferencji Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w San Diego w maju 2017. / duty to warn duty to warn 

duty to warn duty to warn duty to warn duty to warn duty to warn / Relacja z konferencji Amerykańskiego Towarzystwa 

Psychiatrycznego w San Diego w maju 2017./ duty to warn duty to warn duty to warn duty to warn duty to warn duty to 

warn duty to warn/ Relacja z konferencji Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w San Diego w maju 2017.

duty to warn duty to warn duty to warn duty to warn duty to warn duty to warn duty to warn duty to warn duty to warn

Relacja z konferencji Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w San Diego w maju 2017.Relacja z konferencj

relacje

Barry Goldwater - www.en.wikipedia.org



11PSYCHIATRA/PISMO dla praktyków/lato 2017

konsekwencjach narcy-
zmu zapominamy o fakcie, 
że narcyzi są wśród nas. 
Są szefami spółek, bankie-
rami, liderami w swoich 
dziedzinach. Czemu akurat 
w tym wypadku (Trump) 
wymaga to krajowej deba-
ty psychiatrów? Diagnoza 
psychiatryczna nie powin-
na nikogo interesować, 
ważna jest umiejętność 
rządzenia, argumentował. 
Tezy jego wystąpienia 
wzbudziły u wielu słucha-
czy konsternację i chyba 
też refleksję. Bo wyol-
brzymione wyobrażenie 
o roli, jaką psychiatrzy so-
bie przypisują w tej dys-
kusji, prof. Appelbaum na-
zwał przejawem narcyzmu 
środowiska. „Przekonanie, 
że jeśli ja, profesor elitarne-
go uniwersytetu w Nowym 
Yorku, wypowiem się na 
temat niestabilności kan-
dydata na prezydenta, na 
którego zamierza zagłoso-
wać bezrobotny robotnik 
z Michigan, to nakłonię go do zmiany zdania? Co za pycha!”. 
Broniąc obowiązującej reguły, prof. Appelbaum podkreślał, 
że spekulacje na temat zdrowia psychicznego polityków były 
zawsze, a bańka kreowana przy okazji Donalda Trumpa jest 
sztuczna. Wspominał debaty wokół George’a W. Busha czy 
Billa Clintona. Pytał, jak to się dzieje, że profesjonalne opinie, 
o których mówimy, zawsze wiążą się z linią polityczną, którą 
wyznajemy? Według Appelbauma, tego typu dyskusje koń-
czą się tym, że opinie są różne, a efektem jest słabe świadec-
two dla środowiska psychiatrycznego. 

Takim to apelem o po-
korę zakończyła się trzygo-
dzinna dyskusja, burzliwa, 
merytoryczna i jakże z na-
szej polskiej perspektywy 
elegancka.

Aby utwierdzić się 
w przekonaniu, że w psy-
chiatrii nic nie jest jedno-
znaczne i na zawsze, niech 
puentą zostanie mało 
znany fakt. Otóż Barry 
Goldwater, 4 lata po wy-
borach, podczas których 
został przez psychiatrów 
podejrzany o schizofrenię, 
socjopatię, zaburzenia oso-
bowości itd., został ponow-
nie wybrany do Senatu. To 
on w 1974 roku, po wielu 
miesiącach kryzysu, nakło-
nił skompromitowanego 
przez aferę Watergate pre-
zydenta Nixona do rezy-
gnacji ze stanowiska…
n
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Kongres Zdrowia 
PsychicznegoPo co i komu 

REFORMA?
Jacek Wciórka

Po co nam ta reforma? 

Jej deklarowanym celem jest wdrożenie środowiskowe-
go modelu opieki, tj.: …zapewnienie osobom z zaburzeniami 
psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej blisko miej-
sca ich zamieszkania opieki zdrowotnej oraz innych form opieki 
i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i spo-
łecznym… (Ust. z 19 sierpnia 1994). Spełnieniu tej deklaracji 
daleko do realizacji – osoba wchodząca dziś w kryzys zdrowia 
psychicznego nie może liczyć ani na powszechną dostępność, 
ani na wielostronność pomocy. Reforma, choć postulowana 
i oczekiwana od wielu dekad – jest ciągle spychana i odkła-
dana, a czasem pozorowana – z trudem przebija się do świa-
domości publicznej i efektywnej polityki zdrowotnej państwa. 
Oznacza to naruszanie obowiązującego prawa, ale także na-
rastanie niezaspokojonych potrzeb zdrowotnych, obciążeń 
i strat ludzkich oraz gospodarczych. Wymuszona bezradność 
obniża morale i kondycję społeczną. Potęguje też zapóźnienia 
wobec wzorów, które werbalnie uznajemy za warte wdroże-
nia. Wydaje się, że najwyższy czas przerwać ten ciąg ignoran-
cji, lekceważenia i nieodpowiedzialności. 

O co w niej chodzi?
O uruchomienie i upowszechnienie procesu przejścia od 

azylu do wspólnoty, tj. od umieszczania potrzebujących w od-
ległych, wielkich instytucjach, do środowiskowej pomocy or-
ganizowanej w lokalnej wspólnocie, w miejscu życia i zamiesz-
kiwania. Chodzi też o systemowość zmiany, tj. o przejście od 
chaosu do ładu organizacyjnego, by pomoc była równomier-
nie dostępna – bez białych plam na mapie, sprawiedliwa – bez 
faworyzowania możnych, dostosowana do potrzeb, możliwie 
skuteczna i w godziwych warunkach. To otworzy szansę po-
prawy efektywności – dostępności, dobrych skutków zdrowot-
nych, społecznych i ekonomicznych oraz poprawy w zakresie 
poszanowania podmiotowości i praw osób korzystających 
z systemu. 

Czego wymaga reforma? 

Przełamania wielu barier, które hamują proces prze-
chodzenia osób doświadczających kryzysów psychicznych  
od wykluczenia do współobywatelstwa. Po pierwsze, zmiany  
aksjologiczno - kulturowej (od pogardy do szacunku) w zakresie  

postaw społecznych – 
przeciw ignorancji, sza-
blonom, stygmatyzacji, 
wykluczaniu. Po drugie, 
zmiany politycznej (od 
zaniechań do działania), 
tj. budzenia woli, wyboru 
priorytetów, podjęcia od-
powiedzialności i decyzji 
– przeciw lekceważeniu, 
indolencji i obłudzie. Po 
trzecie, zmiany organi-
zacyjnej (od stagnacji do 
rozwoju) dotyczącej za-
sobów, kadr, zarządzania 
i finansowania systemu – 
przeciw nieskuteczności, 
egoizmom, biurokracji, marnotrawstwu.

Co proponuje reforma? 

Podstawową formą pomocy byłaby w przyszłości sieć 
lokalnych ośrodków (centrów) zdrowia psychicznego roz-
mieszczonych równomiernie i obsługujących 50-200 tys. 
mieszkańców. Finansowanych odpowiednio do liczby miesz-
kańców i odpowiedzialnych za zdrowie tej lokalnej społecz-
ności. Ośrodek dysponowałby zróżnicowaną ofertą pomocy 
(poradnia, oddział dzienny, psychiatryczny oddział szpitala 
ogólnego, mobilne zespoły: kryzysowy i środowiskowy). Byłby 
dostępny przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Dyspono-
wałby kadrą koordynującą przebieg leczenia oraz udostępnia-
nie niezbędnej pomocy społecznej oraz ścieżek aktywności 
i uczestnictwa. Tę podstawową pomoc uzupełniałaby sieć po-
nadlokalnych, profilowanych i referencyjnych ośrodków wy-
specjalizowanych, opiekuńczych i sądowo-psychiatrycznych. 
Można oczekiwać, że koszty funkcjonowania zreformowanego 
systemu byłyby porównywalne z kosztami obecnego, niewy-
dolnego, przynosząc jednocześnie zysk w postaci poprawy 
zdrowia populacji, zmniejszenia indywidualnego cierpienia, 
dysfunkcji rodzinnych oraz ograniczenia wydatków publicz-
nych na kompensację różnego rodzaju niepełnosprawności 
i niesamodzielności życiowej.

relacje i refleksje - Kongres Zdrowia Psychicznego
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Kongres Zdrowia 
Psychicznego Kongres,  

Kongres 
i po Kongresie…
Joanna Krzyżanowska-Zbucka

Niezwykłym wysiłkiem zespołu Fundacji eF kropka, 
dzięki ofiarnemu zaangażowaniu wolontariuszy i z pomocą 
wielu ludzi dobrej woli dopięliśmy swego! Kongres Zdrowia 
Psychicznego, ku zaskoczeniu wątpiących i radości entuzja-
stów odbył się! 

Wprawdzie nie w Teatrze Wielkim, jak planowaliśmy 
w pierw  szym romantycznym (hipomaniakalnym?) okresie 
organizacji tego wydarzenia, ale za to w wybranym terminie 
– 8 maja, w Dzień Zwycięstwa. Sale Pałacu Kultury i Nauki – 
znakomite ze względu na lokalizację i gabaryty, nieco gorsze, 
jeśli chodzi o akustykę – pomieściły 907 osób. Przyjechało 
676 uczestników z całej Polski, od Bałtyku do Tatr, zaszczyci-
ło nas 91 zaproszonych gości, wystąpiło 50 prelegentów, 42 
wolontariuszy służyło pomocą, wywiady przeprowadzało 24 
akredytowanych dziennikarzy, 21 osób obsługiwało stoliki 

z wydawnictwami w kuluarach – chyba się 
nie zgadza…, ale także wiadomo mi ską-
dinąd, że co najmniej kilka osób wśliznęło 
się bez rejestracji… 

To, że tego dokonaliśmy praktycznie 
bez żadnego istotnego wsparcia finanso-
wego, świadczy nie tylko o naszej deter-
minacji, ale także o skuteczności podej-
mowanych działań promocyjnych (bez 
doświadczenia w tym zakresie). Kongres 
jest przede wszystkim dowodem SIŁY 
środowisk związanych z ideą cywilizacyj-
nej zmiany kształtu opieki psychiatrycznej 
i sytuacji społecznej osób po kryzysach 
psychicznych. Osób, instytucji i organiza-
cji zasługujących na podziękowanie nie 
jestem w stanie wymienić w tym krótkim 
tekście i nadziwić się nie mogę, że wszyst-
kich ich ogarniałam pamięcią w trakcie 
naszej pracy. Niektórzy dostali dyplomy, 
inni oficjalne podziękowania, wszystkich 
na oficjalnej stronie Kongresu wymienia-
my. 

Nie udałoby się to bez męża opatrz-
nościowego – Pana Krzysztofa, naszego 
koordynatora – jemu zawdzięczamy nie-
wątpliwy sukces organizacyjny Kongresu. 
56 aktywistów pracowało przy organizacji  

relacje i refleksje - Kongres Zdrowia Psychicznego

Komu potrzebna jest reforma? 

Oblicza się, że wśród Polaków jest co najmniej 
8 mln osób potencjalnie potrzebujących w ciągu 
życia różnego rodzaju pomocy z powodu zaburzeń 
psychicznych. A co najmniej dwukrotnie więcej, 
gdy kryzys ogarnia rodzinę. Towarzyszami kryzysu 
nie muszą być: ani rezygnacja, ani osamotnienie, 
ani poczucie utraty szans, nadziei i godności.

Uważam Kongres Zdrowia Psychicznego za 
świadectwo wychodzenia interesariuszy ochrony 
zdrowia psychicznego – osób w kryzysach i po 
kryzysach, ich rodzin, specjalistów – ze stanu wy-
muszanej bezradności. Powiedzieliśmy o naszych 
oczekiwaniach. 

Chodzi jednak o wspól-
ne dobro. Kryzys zdrowia 
psychicznego może do-
tknąć każdego z nas, nawet 
jutro. n

fotorelacja 
na str 12-21: 
www.kongreszp.
org.pl/
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tecie Honorowym. Bardzo jestem dumna, że udało nam się 
pozyskać dla Kongresu patronaty ważnych osobistości, jak 
Trzech Rzeczników Praw (Obywatelskich, Dziecka i Pacjenta), a 
zwłaszcza cieszył nas patronat honorowy Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej. Wspierały nas swoim autorytetem uczelnie 
wyższe, konsultanci krajowi w dziedzinach ochrony zdrowia 
psychicznego, Polskie Towarzystwo Psychiatrycznie i Mental 
Health Europe. W Komitecie Honorowym obok Prezydent Mia-
sta Stołecznego Warszawy znaleźli się naukowcy, przedstawi-
ciele świata artystycznego, autorytety z wielu środowisk. 

Ale, żeby nie zatracić się w samozadowoleniu, muszę 
przyznać, że nie wszystkie ważne tematy w trakcie trwania 

Kongresu udało się poruszyć, czasu było za mało i nie zawsze 
mogły wybrzmieć dyskusje. Niewystarczająca była reprezenta-
cja rodzin i innych zawodów, poza lekarzami i psychologami, 
funkcjonujących w opiece psychiatrycznej, np. brakowało pra-
cowników pomocy społecznej. Nie dostaliśmy się „na paski” w 
telewizjach informacyjnych, ale specyfika dzisiejszych mediów 
jest taka, że udałoby się nam to, gdybyśmy wykonali zbiorowy 
skok spadochronem lub wszyscy zatruli się ekologiczną fasol-
ką. Dużo pracy przed nami w tym aspekcie… 

Marsz o Godność mimo kiepskiej pogody był gorący, gło-
śny i widoczny… Deklaracja Warszawska została uchwalona, 
dostarczona do Ministerstwa Zdrowia i przyjęta, a co z tego 
wyniknie, zobaczymy… Kongres nie kończy się na jednym 
zjeździe, chcemy, aby był wydarzeniem cyklicznym, planuje-
my kontynuowanie kampanii społecznych na rzecz zmiany 
postrzegania osób z zaburzeniami psychicznymi, będziemy 
pilnować reformy psychiatrii polskiej. Przyłączcie się, zaprasza-
my do współpracy.  

Bo jak nie my, to kto? Bo jak nie teraz, to kiedy? n

Kongresu, w tym 24 osoby z doświadczeniem kryzysu, 23 
krewnych i znajomych, 8 profesjonalistów. Poświęcali swój 
wolny czas i zapał, niektórzy się zniechęcali, przychodzili nowi 
chętni, ale zawsze przy mnie trwał Pan Krzysztof. Przez 4 ostat-
nie miesiące byłam z nim w permanentnym kontakcie mailo-
wym, telefonicznym, na FB, na mesengerze, spotykaliśmy się 
co kilka dni. A i teraz nie daje mi spokoju, ciągle coś przynosi 
do podpisania, planujemy następne kroki. 

Bo Kongres się nie skończył, różne działania z nim zwią-
zane są nadal kontynuowane, jak praca Grupy Roboczej do 
spraw psychiatrii dzieci i młodzieży, czy działania krakowskiej 
Akademii Liderów – grupy osób po kryzysach psychicznych, 

którym w związku z Kongresem udało się zintegrować kilka 
grup samopomocowych z całej Polski. 

Kongres uwolnił i, mam nadzieję, zintegrował energię 
osób działających w swoich lokalnych społecznościach na 
rzecz poprawy warunków leczenia w psychiatrii. Ludzie Ci od 
lat starają się wpływać na los osób chorujących psychicznie, 
zmieniając swoje otoczenie na rzecz ich lepszego traktowania 
i skuteczniejszego leczenia, współpracują z grupami samo-
pomocowymi, lokalnymi samorządami, organizacjami NGO. 
Naszymi Partnerami były organizacje i instytucje z całej Polski 
i z różnych środowisk. Kongres był okazją, aby się poznać, wy-
mienić doświadczeniami, nawiązać kontakt. Silna reprezen-
tacja osób z doświadczeniem choroby wśród prelegentów 
i ich obecność w każdej sesji została pozytywnie zauważona 
w ankietach ewaluacyjnych. Doceniono ich odwagę, otwar-
tość i ciekawe wystąpienia. Cieszyła nas obecność dyrektorów 
trzech dużych szpitali psychiatrycznych, którzy przyjęli nasze 
zaproszenie i przybliżyli nam perspektywę zmian z punktu wi-
dzenia pracodawców. 

Główna idea Kongresu, czyli integracja wokół wspólnego 
zadania doprowadzenia do zmiany modelu opieki psychia-
trycznej i sytuacji społecznej osób z zaburzeniami psychicz-
nymi realizowała się także w Patronatach i w naszym Komi-

relacje i refleksje - Kongres Zdrowia Psychicznego
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Siła 
i pozytywna energia 
Dominika Dudek

Zaburzenia psychiczne towarzyszyły ludzkości od zara-
nia dziejów. Budziły lęk przed czymś tajemniczym i niezrozu-
miałym, lęk przed Innym. W większości społeczeństw i przez 
większość historii chorzy byli traktowani gorzej niż trędowaci 
– izolowano ich, poniżano, odzierano z godności, torturowa-
no, a nawet zabijano. Nie mówimy tu bynajmniej o "mrokach 
Średniowiecza" – wystarczy wspomnieć zagładę pacjentów, 
jaką zgotowali im naziści. 

Do dziś problem stygmatyzacji kładzie się cieniem na ży-
ciu chorych i ich rodzin, na relacji pacjent-lekarz, na procesie 
leczenia. Terminy psychiatryczne są w potocznym języku uży-
wane jako wyzwiska, a obrzucanie się nimi, np. przez polity-
ków, służy podważeniu wiarygodności i poniżeniu przeciw-
nika. Możemy spotkać niezliczone przykłady dyskryminacji 
osób dotkniętych zaburzeniami psychicznymi w mediach, 
literaturze czy filmie. Pojawiają się np. karygodne propozycje, 
by osoby z zaburzeniami psychicznymi były dyskryminowa-
ne pod względem dostępu do studiowania (vide artykuł doc. 
Piotra Nowaka z Uniwersytetu w Białymstoku, który ukazał się 
w styczniu br.).

Również psychiatria jest pośród innych dziedzin medycy-
ny traktowana "po macoszemu" – archaiczny system leczenia, 

stare, często od lat nieremontowane budynki szpitalne, złe 
warunki bytowe dla pacjentów, niedobór personelu, znaczne 
niedofinansowanie, brak w wielu miejscach dostępu do nowo-
czesnej rehabilitacji i opieki pozaszpitalnej. To musi się zmie-
nić, z tym walczymy, reformujemy psychiatrię. Zrobiono już 
bardzo wiele dobrego. Ale, aby reforma mogła się w pełni zre-
alizować, potrzebne są decyzje polityków i ich pełne wsparcie. 
Potrzebne jest, by mocno zabrzmiał wspólny głos pacjentów, 
ich rodzin i pracowników służby zdrowia: psychiatrów, psycho-
logów, psychoterapeutów, pielęgniarek. 

Temu celowi poświęcony był Kongres Zdrowia Psychicz-
nego. Byliśmy razem: ludzie z różnych środowisk, o różnych 
doświadczeniach zawodowych i osobistych związanych z psy-
chiatrią. Pokazaliśmy, że jesteśmy po jednej stronie barykady, 
że możemy różnić się poglądami, ale mamy wspólny cel – po-
prawę psychiatrii, dbałość o najwyższe standardy leczenia 
i opieki, dbałość o życie i godność osób doświadczonych przez 
los chorobą. 

 Jeśli miałabym kilkoma słowami podsumować KZP, 
to napisałabym: siła i pozytywna energia.

Wielkie uznanie dla inicjatorów i organizatorów tego wy-
darzenia! n

relacje i refleksje - Kongres Zdrowia Psychicznego



16 PSYCHIATRA/PISMO dla praktyków/lato 2017

Niezdrowy system 
trzeba zreformować! 
Jerzy Samochowiec

Gdy zaproponowano mi, abym na I Kongresie Zdrowia Psychicz-
nego powiedział o leczeniu farmakologicznym, pomyślałem, że będzie 
to trudne wyzwanie – przecież często (my psychiatrzy) jesteśmy po-
strzegani co najmniej nieufnie, jako część źle funkcjonującego, opre-
syjnego "systemu". 

Miałem już doświadczenia z występowania na forum pacjentów 
w Niemczech, ale tam mój niemiecki ze Szczecina chyba skutecznie za-
pobiegł zrozumieniu mnie przez uczestników konferencji w Greifswal-
dzie. Z drugiej strony, EPA (Europejskie Towarzystwo Psychiatryczne) 
od 2 lat organizuje przed Zjazdami Psychiatrów spotkania, na których 
występują rodziny pacjentów, europejscy politycy i sami pacjenci. Są 
to spotkania moderowane przez Zarząd EPA – wypadają naturalnie i są 
mocnym głosem pacjentów i ich rodzin, ich potrzeb.

Tu w Warszawie spotkało mnie zaskoczenie – pierwszym było to, 
jak wiele osób uczestniczyło w kongresie – bardzo dużo ludzi, ale też 
generalnie bardzo otwartych. Cały program nasycony, bardzo ciekawy, 
ale dla mnie najbardziej przejmujące były świadectwa pacjentów, opisy 
ich przeżyć w czasie hospitalizacji. Wbrew temu, czego się obawiałem, 
nie obwiniali o wszystko psychiatrów, terapeutów czy pielęgniarek, ale 
wskazywali na niezdrowy system opieki psychiatrycznej. Tutaj panowa-
ła zupełna zgodność – ten system, w którym pacjent to osobodzień, 
kolejny „numer F”, ten system trzeba zreformować!

 Wychodziłem z Kongresu z przekonaniem, że takie forum po-
winno zaistnieć również w ramach Zjazdów Psychiatrów Polskich, np. 
w dzień poprzedzający zjazd. To byłoby czymś naturalnym – ewolucyj-
nym "zębem naszych czasów".

 Na koniec, nie sposób nie wspomnieć o wieczornym koncer-
cie Doroty Miśkiewicz – absolutnie najwyższa półka! n

relacje i refleksje - Kongres Zdrowia Psychicznego
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Oczywiście,

że mam wątpliwości
Katarzyna boguszewska

Czemu wspomagam Kongres? Czy nie mam wątpliwości, popierając 
wdrażanie Narodowego POZP, a nawet wprost – przeznaczenie większych 
polskich środków publicznych na stabilną politykę psychiatryczną, cho-
ciaż wcale się tym nie zajmuję? Wybrałam a-medyczny, samopomocowy 
model Domu-Klubu, gdzie świadomie rezygnujemy ze specjalistycznych 
oddziaływań na osoby mające problemy zdrowia psychicznego. Wspólnie 
prowadzimy Dom, wpływając na siebie rzecz jasna, ale nawzajem, w natu-
ralny sposób, jak to przy robocie. 

Oczywiście, że mam wątpliwości.
Na przykład – czy środki nie pójdą głównie na nowe kafelki w „mia-

steczku psychiatrycznym” – takim ze sklepami, ośrodkiem kultury, WTZ-em 
i może przedszkolem w środku? Zamiast na to, by ludzie mieszkali w swoich 
mieszkaniach i korzystali z lokalnego CZP, sklepów, kultury i przedszkola 
w swoim mieście/dzielnicy – jak wszyscy. Albo, że pójdą przede wszystkim 
na coraz lepsze urządzenia i badania neuropsychiatryczne, a zabraknie ich 
już na czas i warunki, by lekarz dowiedział się z rozmowy z człowiekiem, 
jaki może być wzajemny wpływ zaobserwowanego sposobu funkcjono-
wania czy budowy mózgu i aktualnych w tym czasie przeżyć psychicznych 
osoby. Dopiero to byłoby przecież wartością diagnostyczną, pomagającą 
myśleć o trafniejszym aktualnie leczeniu. 

Wcale nie mniejsze wątpliwości mam wobec polityk dotyczących od-
działywań niemedycznych, szczególnie tych wynikających z traktowania 
orzeczenia o niepełnosprawności jako bezdyskusyjnej i uniwersalnej war-
tości. Potwierdzanej zresztą niejednokrotnie przed komisją „położeniem 
się” w wyżej wymienionym miasteczku lub innym szpitalu… Widzę na 
przykład, że prawie nikt w WDpF nie szuka już sobie szkoły czy pracy, nie 
pisze i nie wysyła swojego CV, nie umawia się na rozmowę, nie zdobywa 
tak ważnych dla siebie doświadczeń. Jak się człowiek „orzekł” i zapisał do 
jednego czy kilku projektów/programów, to chodzi na rozmowy w spra-
wie pracy z umówionym dla niego psychologiem, doradcą, prawnikiem, 
trenerem, coachem. Mogą oni godzinami i miesiącami diagnozować czło-
wieka psycho-społeczno-zawodowo zanim „wyślą” go na szkolenie, staż 
lub w końcu „zatrudnią”(jak mawiają, bez refleksji, że chodzi jednak o za-
trudnienie przez pracodawcę). 

Trudno oprzeć się wrażeniu, że dążenia do uzyskania/nadania diagno-
zy psychiatrycznej i orzeczenia o niepełnosprawności (i uruchomienia ofert 
pomocy dla osoby, którą można dzięki temu zrekrutować do prowadzone-
go projektu) uzupełniają się w praktykach ostatnich lat niemal idealnie. Czy 
nie szkoda jednak, że osoba, która szuka możliwości skuteczniejszego le-
czenia się i nie stara się o orzeczenie o niepełnosprawności uchodzi niemal 
za odszczepieńca, dziwaka lub delikatnie mówiąc frajera? Strach pomyśleć, 
przed czym stanęłaby osoba (nie pamiętam takiej sytuacji w ostatniej pię-
ciolatce) posiadająca orzeczenie, która zdecydowałaby, że nie jest jej już 
potrzebne. Mogłaby pewnie spotkać się z reakcją wynikającą z logiki i języ-
ka, wspólnego czasem, niestety, zarówno politykom, mediom i plotkarzom, 
jak i służbom zdrowia psychicznego: Trzeba by ją do psychiatry wysłać? 

relacje i refleksje - Kongres Zdrowia Psychicznego



18 PSYCHIATRA/PISMO dla praktyków/lato 2017

I właśnie ze względu na te wątpliwości – bardzo liczę na 
Kongresy Zdrowia Psychicznego! 

Chciałabym, żeby ludzie szli do psychiatry, by z nim 
współpracować w polepszaniu zdrowia, w tym – dyskutować 
z nim i weryfikować swoją diagnozę adekwatnie do zmian 
kondycji psychicznej. Żeby korzystali ze wsparcia i rehabilitacji, 
aby odzyskiwać sprawność i samodzielność. Cieszyć się z wia-
domości, że czyjaś diagnoza czy orzeczenie zostały zmienione 
w związku z lepszym samopoczuciem i sytuacją (a nie z wiado-
mości, że ktoś „załatwił sobie pobyt” lub „dostał” orzeczenie). 

I żeby opisywane w tomach literatury, głoszone przy każdym 
projekcie, idee „recovery” i „empowermentu” nie służyły uza-
sadnianiu potrzeby oferowania kolejnych produktów, świad-
czeń i profesjonalnych oddziaływań na osoby, których popra-
wy zdrowia i samodzielności właściwie się nie przewiduje…

Wiem – doświadczyłam tego – że organizatorzy I Kon-
gresu, Pani Joanna Krzyżanowska - Zbucka i eF Kropka, cenią 
uważne, krytyczne patrzenie na rzeczywistość i zapraszają do 
zgłaszania zarówno pochwał, jak i wątpliwości czy zastrzeżeń. 
Robię to więc, z góry godząc się z łatką anty- lub apologetki 
psychiatrii, przyklejaną w zależności od własnego punktu wi-
dzenia przez tych, którzy niestety ciągle wolą operować nic nie 
znaczącymi już łatkami niż szukać realnych rozwiązań. 

Z wielką estymą i sympatią obserwowałam (i starałam się 
wspomagać) zapraszanie do udziału w Kongresie najróżniej-
szych środowisk i osób. Jako wolontariuszka zajmująca się 
„regulowaniem ruchu” bardzo dobrze widziałam efekty. Przy-
bywanie ciągle nowych osób, zainteresowanie sesjami i tem-
peratura dyskusji – tych do mikrofonu i tych w kuluarach – były 
naprawdę duże. Oczywiście nie wszystko udało się w stu pro-
centach. Mi osobiście trochę szkoda było nieobecności przed-
stawicieli europejskiej czy światowej sieci „users and survivors” 
(ENUSP, WNUSP) czy międzynarodowego centrum praw czło-
wieka tychże (CHRUSP). Wierzę jednak, że w przyszłości pojawi 
się chęć (potrzebna po obu stronach) i będzie można również 
w środowisku okołokongresowym szczerze zgłosić – dać pod 
dyskusję! – że nie popiera się na przykład stosowania przymu-
su w celach terapeutycznych. Mam też nadzieję, że niezbyt 
liczni na I Kongresie organizatorzy i realizatorzy działań nieme-
dycznych (pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej) będą 
liczniej i żywiej dołączać do kolejnych, żeby przedstawiać bli-
skie im cele i punkty widzenia. 

Niebotycznym wyzwaniem, wobec którego organizatorzy 

wykazali, w mojej ocenie, wielką cierpliwość i otwartość na ne-
gocjacje, było też tworzenie programu: miał on stanowić silny 
i czytelny przekaz dla każdego obywatela, a jednocześnie dać 
szansę wszystkim zaangażowanym środowiskom wypowie-
dzieć leżące właśnie im na sercu sprawy. Mam nadzieję, że ko-
lejne Kongresy będą skupiać się jednak bardziej na uniwersal-
nych, dotyczących całego społeczeństwa przesłaniach, a mniej 
na promowaniu konkretnych czy specjalistycznych przedsię-
wzięć. A może doczekamy się kongresów dwu- lub wielo-dnio-
wych? Pozwoliłoby to przeznaczyć jeden dzień na prezentację 

ogólnego przekazu i wydarzenia włączające mieszkańców 
czy gości (jak marsz), drugi na przedstawianie i dyskutowanie 
określonych rozwiązań. 

No właśnie – myślę, że bardzo potrzebujemy szerokiego, 
naprawdę obywatelskiego forum dialogu, przestrzeni ściera-
nia się odmiennych (bo oczywiście i na szczęście mamy je od-
mienne) przekonań, podejść, interesów. Może inicjatywa Kon-
gresu mogłaby ewoluować właśnie w kierunku takiego forum? 
Kiedyś taką rolę pełniły w jakimś stopniu niezliczone Warsztaty 
Zdrowia organizowane przez Koalicję na Rzecz Zdrowia Psy-
chicznego (która być może się niebawem odrodzi i dołączy) 
i śp. Elżbietę Bobiatyńską. Chodzi mi o forum dające – dzięki 
otwartemu, odważnemu charakterowi – szansę na prawdziwe 
konsensusy wokół realnych spraw. Zarówno tych dotyczących 
całego społeczeństwa, jak i tych szczegółowych. Te pierwsze 
na pewno wynikają (i warto to hasło powtarzać jak refren) 
z tego, że zdrowie psychiczne to wspólna sprawa. Powtarzać 
i wierzyć, ale też nie bezkrytycznie – ze świadomością, że gdy 
„schodzimy” do konkretnych rozwiązań uspołeczniających 
psychiatrię, mogą pojawiać się wszędobylskie skutki ubocz-
ne i dylematy, na przykład te, o których pisałam wyżej. Znane 
zresztą już w XVIII wieku i solidnie opisane przez Foucault: De-
centralizacja środków przeznaczonych na opiekę prowadzi do 
jej medykalizacji (Narodziny kliniki). 

Może właśnie kolejne Kongresy – rozumiane włącznie 
z przestrzenią dialogu i współpracy tworzoną na co dzień – 
wspomogą praktyczne korzystanie przez lekarzy, polityków, 
a właściwie całe społeczeństwo z wielowiekowych doświad-
czeń własnej historii, również opisywanych przez osoby o szer-
szym spojrzeniu, nie będące jej współtwórcami? Tu zapraszam 
do dalszego angażowania się w Otwarte Seminaria Filozoficz-
no-Psychiatryczne, o których nie zdążę już chyba tym razem 
napisać… n
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Koszalin maszeruje
            CHCEMY ŻYĆ GODNIE...

Marlena Galińska
8 maja wraz z domownikami ŚDS "Przyszłość" i "Odrodze-

nie" byłam na I Kongresie Zdrowia Psychicznego w Warszawie. 
Oprócz wykładów brałam udział w manifestacji, której celem 
było zaznaczenie naszej obecności oraz dostarczenie naszych 
postulatów ministrowi zdrowia. My, ludzie chorzy, też chcemy 
żyć godnie i normalnie w naszym społeczeństwie. n

Ania Markiewicz
Wśród wielu prelekcji największe wrażenie zrobił na 

mnie wykład pt. "Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży". Do-
wiedziałam się, że dziecko chore, które ma np. myśli samobój-
cze, musi długo czekać na pomoc psychiatryczną, bo kolejki 
do lekarza specjalisty są bardzo długie. Wydaje mi się, że obec-
ny program opieki nad chorym wymaga zmiany lub naprawy 
w zakresie opieki psychiatrycznej. Powinno być większe zain-
teresowanie chorującymi. Powinien być łatwiejszy dostęp do 
psychologa, zdobycie wiedzy o sytuacji rodzinnej dziecka. 
Powinno się rozmawiać z dzieckiem, interesować się jego ma-
rzeniami, pasjami i problemami. Zdrowe psychicznie dziecko 
to zdrowy dorosły i nie należy o tym zapominać. n

Wiesława Paradowska-Stawczyk
Udział w sesji (o której pisze wyżej Ania) znacznie 

przyczynił się do wzbogacenia mojej wiedzy o problematy-
ce zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Uderzyły mnie 
wstrząsające statystyki dotyczące liczby potrzebnych lekarzy 
specjalistów, liczby zachowań autodestrukcyjnych i samo-
bójstw i liczby potrzebujących pomocy. Zmiany powinny na-
stąpić jak najprędzej. Musi być większa dostępność do różno-
rakich form terapii, tworzenie odpowiednich warunków pracy 
lekarzy specjalistów i zwiększenie liczby tychże specjalistów. 
Dużą rolę może odegrać "Otwarty Dialog" (o którym dużo pi-
saliśmy w "Gazecie Słonecznej"), a więc zaangażowanie rodzi-
ny, przyjaciół i terapeutów w różne rodzaje terapii; rozmowa, 
i jeszcze raz rozmowa. Przepływ informacji zdobytych tą dro-
gą może mieć istotny wpływ na profilaktykę. Moje wnioski są 
takie: kondensacja działań wszystkich zainteresowanych pod-
miotów oraz pozyskiwanie środków z różnych źródeł, zarówno 
państwowych, jak i pozarządowych. Młodzi dorastają... n

Paweł Skarszewski

W Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbył się ważny 
Kongres poświęcony zdrowiu psychicznemu. Brałem w nim 
udział jako słuchacz. Prelegentami byli wybitni specjaliści, 
zajmujący się szeroko rozumianym zdrowiem psychicznym. 
Wykłady były interesujące i mam wrażenie, że poruszyły 
uczestników, ukazując zły stan opieki nad osobami chorymi. 
Zresztą nie od dziś wiadomo, że nasza opieka medyczna jest 
niedoinwestowana i stąd jej problemy. Na Kongresie wystąpili 
wiceminister zdrowia i rzecznik praw obywatelskich, co pod-
niosło rangę wydarzenia i dało nadzieję, że program poprawy 
wreszcie ruszy. Opracowany został już dawno, tylko nie wdro-
żono go w życie, dużo tu więc zależy od naszych decydentów. 
Ostatnim akordem Kongresu był marsz ulicami Warszawy 
w kierunku Ministerstwa Zdrowia w celu złożenia petycji. 

Wyruszyliśmy spod PKiN. Nieśliśmy transparenty, mieli-
śmy papierowe trąbki i gwizdki, robiliśmy dużo hałasu. Byli-
śmy eskortowani przez policję, co pozwoliło nam iść ulicami. 
Osobiście niosłem transparent, momentami nie było to łatwe, 
gdyż wiał silny wiatr, nie mówiąc już o deszczu. Byliśmy filmo-
wani przez telewizję. Według mnie to dobrze, gdyż chodzi 
o poważny problem społeczny. Marsz mi się podobał, pano-
wała wesoła atmosfera, było dużo żartów. Wznosiliśmy okrzyki 
i skandowaliśmy hasła. Mam wrażenie, że mieszkańcy Warsza-
wy przychylnie się do nas odnosili. Rozdawano ulotki, a ludzie 
przyglądali się, jak idziemy. Przy okazji można było trochę 
zwiedzić naszą stolicę. Na mnie wrażenie robiły ogromne bu-
dynki, przechodziliśmy też koło zabytkowych obiektów np. ko-
ściołów. Gdy już doszliśmy do Ministerstwa, wręczyliśmy pety-
cję wiceministrowi zdrowia i zaczęliśmy się powoli rozchodzić. 
Mam odczucie – i pewnie nie tylko ja – że najbardziej aktywną 
grupą na trasie marszu był Koszalin. n

"Gazeta Słoneczna" nr 50. Domownicy Środowiskowego Domu Samopomocy "Przystań", Koszalin
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Mówimy 
wspólnym 
głosem
czyli Kongres Zdrowia 
Psychicznego
Katarzyna Szczerbowska

Pamiętam, jak będąc w szpitalu na Sobieskiego, nie 
chciałam brać leków, bałam się ich, źle na nie reagował mój 
organizm. Spotkał się wtedy ze mną prof. Jacek Wciórka, który 
prowadził oddziały psychiatryczne tego szpitala. Siedziałam 
przed nim w piżamie i pomarańczowym szlafroku, a on opo-
wiedział, jak różne leki podaje się w przypadku takiej choroby 
jak moja, i w jak różny sposób mogą one działać. Bardzo mnie 
ujęła jego troska. Tym bardziej, że byłam wówczas zagubiona, 
zdezorientowana, przestraszona. Pamiętam, pomyślałam so-
bie wtedy – ojej, jeśli taki ważny profesor namawia mnie na 
to, żebym się leczyła, to może ja wcale nie jestem taka niepo-
trzebna nikomu, jak mi się wydaje. Po tej rozmowie poczułam 
się ważna, ona dodała mi sił i odwagi do tego, by spojrzeć cho-
robie w oczy i z nią walczyć. 

I do tej pory ujmuje mnie jego ogromna troska o pacjen-
tów. Prof. Jacek Wciórka był jednym z inicjatorów Kongresu 
Zdrowia Psychicznego i było to dla mnie ogromnym wyróż-
nieniem, że teraz, kiedy moja choroba od lat nie daje o so-

bie znać, mogłam stanąć po stronie idei, która jest mu bliska 
– realizacji założeń Narodowego Programu Ochrony Zdrowia 
Psychicznego. A wraz z nim, tworzenia Centrów Zdrowia Psy-
chicznego, tak by pomoc psychiatryczna była bardziej dostęp-
na i zróżnicowana.

Choroba psychiczna jest cierpieniem, a dodatkowym cier-
pieniem jest to, jak osoby, których dotyka, są odbierane przez 
innych. Dlatego ci z nas, którym udaje się poczuć lepiej, stara-
ją się o swoich kryzysach nie mówić. Są niewidzialni. Bardzo 
długo stykałam się głównie z pacjentami, którzy są w kryzysie, 
w ciężkim stanie, którzy od lat chorują, wciąż wracając do szpi-
tala. Przy okazji Kongresu mogłam spotkać ludzi, którzy sobie 
z chorobą poradzili, którzy pracują, uczą się, mają rodziny. 

Najbardziej poruszające były dla mnie wystąpienia wła-
śnie tych ludzi, którzy zdecydowali się publicznie opowiedzieć 
o swoich doświadczeniach z chorowaniem i wracaniem do 
zdrowia, o tym jak wyglądała ich hospitalizacja, terapia, jak 
choroba zmieniła ich życie, jak z nią walczą, jak teraz wygląda 
ich codzienność. Takie świadectwa wlewają nadzieję w cho-
rych i ich bliskich. I myślę też, że dają wielką satysfakcję psy-
chiatrom, którzy mogą zobaczyć jak wspaniałe efekty przynosi 
ich pomoc. 

Im więcej będzie się mówić o chorobach psychicznych, 
tym większa jest szansa na to, że ludzie będą zgłaszali się po 
pomoc na tyle szybko, by nie doszło do kryzysu. Im więcej się 
będzie o nich mówić, tym większa szansa, że stereotypy towa-
rzyszące kryzysom psychicznym zamienią się w pył. 

Dla mnie szczególnie ważne i mocne były wystąpienia 
Mateusza Biernata z Krakowa, który po opanowaniu wielolet-
niego kryzysu psychicznego został terapeutą oraz Olgi Wasi-
lewskiej, Prezeski Fundacji Druga Strona Lustra działającej na 
rzecz chorych dzieci. Pani Olga zaczęła swoją prelekcję od wy-
jawienia, że sama w dzieciństwie była leczona psychiatrycznie. 
Powiedziała o tym pierwszy raz, bo dotąd obawiała się, że ta 
informacja odbije się na jej autorytecie psychoterapeuty, że 

Na Pierwszym Kongresie Zdrowia Psy-
chicznego, 8 maja w Warszawie, spotkali 

się ludzie korzystający z pomocy psychia-
trycznej i ludzie jej udzielający, żeby wspól-

nie domagać się transformacji systemu 
leczenia psychiatrycznego w Polsce. I to, 

że usiedli wspólnie w jednym miejscu, by 
mówić jednym głosem, jest najcenniejsze 

w tym spotkaniu. 
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podkopie zaufanie do niej. Powiedziała o tym teraz, bo jak 
sama stwierdziła, ośmieliły ją inne osoby po kryzysie, które 
miały prelekcje przed nią. 

Cieszę się, że kolejny człowiek powiedział o swoim do-
świadczeniu z chorobą i że swoje doświadczenia wykorzystuje 
ku pożytkowi chorych. 

Chęć pomagania innym pacjentom była motywacją 
wszystkich wolontariuszy z doświadczeniem kryzysu psy-
chicznego zaangażowanych w Kongres. Pracowało przy nim 
kilkadziesiąt takich osób. Niektórzy bardzo intensywnie przez 
kilka miesięcy, inni włączyli się już pod koniec, do samego ob-
sługiwania imprezy. To oni rejestrowali uczestników, pakowali 
i rozdawali przygotowane dla nich materiały, usadzali gości. 

Dla mnie praca przy Kongresie była niezwykłym doświad-
czeniem, bo na system leczenia psychiatrycznego i problemy 
psychiatrii mogłam spojrzeć z obu perspektyw – lekarzy i pa-
cjentów. Wszyscy, i ludzie zaangażowani w pomoc chorym, 
i chorujący, jesteśmy ofiarami niedofinansowania psychiatrii, 
nacisku na leczenie izolacyjne w dużych szpitalach psychia-
trycznych, stereotypów kulturowych dotyczących chorób 
psychicznych, niewiedzy w społeczeństwie, na czym one po-
legają. Zdaję sobie sprawę, że zarówno sytuacja pacjentów, 
jak i psychiatrów jest trudna. Nie stoimy po różnych stronach 
barykady. Zależy nam na tym samym – na zdrowiu. Dlatego 
tak bardzo się cieszę, że mogliśmy siebie nawzajem posłuchać. 

Przy okazji Kongresu poznałam niezwykłą osobę, którą 
jest pani psychiatra Joanna Krzyżanowska-Zbucka. Jest ona 
ordynatorem oddziału zapobiegania nawrotom w szpitalu na 
Sobieskiego w Warszawie i jedną z osób prowadzących Funda-
cję ef Kropka, która skupia osoby z doświadczeniem kryzysu 
psychicznego. Jej fundacja zajmuje się m.in. organizowaniem 
szkoleń antydyskryminacyjnych. Osoby po kryzysie psychicz-
nym spotykają się na nich z pielęgniarzami szpitalnymi, psy-
chologami czy dziennikarzami, by opowiedzieć im jak wyglą-
da świat z perspektywy chorego. Planowane są szkolenia dla 

księży, policjantów, strażników miejskich. To niesłychane, w jak 
piękny sposób pani Joanna Krzyżanowska-Zbucka zachęca 
osoby po kryzysie, by swoje doświadczenie zamieniły w coś 
dobrego, w coś, co może pomóc innym. To pani Joanna Krzy-
żanowska-Zbucka zajmowała się koordynacją przygotowań 
do kongresu, to z jej fundacji rekrutowało się wielu wolonta-
riuszy kongresowych. Jest ona dla mnie autorytetem – wzo-
rem dobrego lekarza, dobrego człowieka.  

Przy kongresie byłam wolontariuszką odpowiedzialną za 
kontakt z mediami. Informacje o kongresie ukazały się m.in. 
w Gazecie Wyborczej, portalu gazeta.pl, Newsweeku, Gościu 
Niedzielnym, Urodzie życia, portalu wp.pl, portalu Żyjmy z Gło-
wą, w Radiu dla Ciebie i Radiu TOK FM. Część z nich można 
znaleźć na stronie Kongresu www.kongreszp.org.pl. Tu także 
zarchiwizowane są wszystkie kongresowe prelekcje. n

Katarzyna Szczerbowska - dziennikarka, publikowała m.in. 
w Newsweeku, Przekroju, Wysokich Obcasach. Doświadczyła kry-
zysu psychicznego, ma za sobą roczną hospitalizację, zdiagno-
zowano u niej schizofrenię paranoidalną. Od kilku lat działa na 
rzecz osób chorujących psychicznie. Należy do krakowskiej Aka-
demii Liderów Cogito, współpracuje z warszawską Fundacją ef 
Kropka. Była rzeczniczką prasową Pierwszego Kongresu Zdrowia 
Psychicznego.

Red.: zapraszamy też  
do pobrania  

„gazety kongresowej” 
www.psychiatraonline.pl/

piekny-umysl/
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Środowisko lecznicze
Od pewnego czasu przypatruję się funkcjonowaniu 

środowiskowych ośrodków psychiatrycznych w Oregonie. 
W ciągu ostatnich paru miesięcy odwiedziłem dwadzieścia 
trzy domy lecznicze przeznaczone dla 2 do 16 osób z poważ-
nymi zaburzeniami psychicznymi i po wielokrotnych, długo-
trwałych nieraz pobytach w szpitalu stanowym. Proporcjonal-
nie do liczby pacjentów, placówki te zatrudniają od 8 do 20 
osób, w tym jednego lub dwóch terapeutów, pracowników 
zapewniających pacjentom wsparcie 24 godziny na dobę 
(wymagane minimum to czteroletnie wyższe wykształcenie 
lub odpowiednio długi staż zawodowy), pielęgniarkę i lekarza 
psychiatrę (średnio 8 godzin tygodniowo) oraz administrato-
ra/asystenta w pełnym wymiarze godzin. Ośrodki te różnią 
się od szpitalnych oddziałów psychiatrycznych pod wieloma 
względami, ale mają z nimi dwie zasadnicze cechy wspólne: 
dla pacjentów tych zakładów miejsce leczenia jest zarazem 
miejscem zamieszkania, a dla personelu przestrzeń życiowa 
pacjentów jest miejscem pracy.

Lekarze i terapeuci zatrudnieni w takich miejscach nieraz 
zapominają, że ich środowisko pracy to coś więcej niż dekora-
cje, na tle których prowadzone jest prawdziwie leczenie. Psy-
choterapia indywidualna lub grupowa bywają traktowane tak, 
jak gdyby to były lekarstwa, od których oczekuje się, że będą 
skuteczne pod warunkiem, że pacjent przyjmuje je raz lub dwa 
razy dziennie. Tymczasem rozmaite elementy środowiska lecz-
niczego oddziałują na pacjenta przez cały dzień i dopiero ich 
interakcja wpływa na ostateczny efekt terapeutyczny. Terapia 
w sensie węższym, to jedynie dekoracja na szczycie tortu. Jeże-
li przyjmiemy takie właśnie założenie, to warto spojrzeć na za-
kłady lecznicze jak na społeczny mikrokosmos, w którym moż-
na wyróżnić rozmaite praktyki o prawdopodobnym znaczeniu 
terapeutycznym w szerszym znaczeniu tego słowa. Studia 
socjologiczne szpitali psychiatrycznych umożliwiły wyodręb-
nienie elementów ich społecznej organizacji, które nadają im 

rzeczywisty charakter. Słynny socjolog Erwing Goffman opi-
sał symboliczne różnice w pozycji społecznej pensjonariuszy 
i personelu dużych szpitali psychiatrycznych jako jedną z cech 
wyróżniających „instytucje totalne”1. 

Należy również dodać fakt oczywisty, że bez pewnych 
podstawowych elementów żadna placówka lecznicza nie by-
łaby w stanie sprawować swojej założonej funkcji, na przykład 
w warunkach kompletnego chaosu organizacyjnego lub przy 
nieobecności personelu. Przedmiotem mego zainteresowania 
jest uporządkowanie elementów koniecznych do prowadze-
nia działalności leczniczej w przestrzeni społecznej, w której 
pacjent jest, tymczasowym choćby, ale lokatorem, a personel 
– gospodarzem. 

Charakterystyka elementów 
środowiska leczniczego

W latach 60. Rudolph Moos opracował skalę służącą do 
pomiaru „atmosfery środowiska oddziału psychiatrycznego” 
(Ward Atmosphere Scale)2. Na treść tego pojęcia składają się 
subiektywne odczucia personelu i pacjentów dotyczące ta-
kich aspektów funkcjonowania oddziału jak: zaangażowanie 
w leczenie, pomoc w sprawach praktycznych, oparcie w pro-
blemach osobistych, spontaniczność kontaktów, autonomia 
pacjentów, dopuszczalność agresji, porządek organizacyjny, 
klarowność oczekiwań oraz nacisk na podporządkowanie się 
tym oczekiwaniom. Skali Moosa używano do oceny zakła-
dów psychiatrycznych wymagających zmian organizacyjnych 
w celu lepszej identyfikacji obszarów wymagających szcze-
gólnej troski. Zdaniem Moosa, zapobiegało to uproszczone-
mu myśleniu o środowisku leczniczym jako korzystnym lub 
nie. Moos wyrażał także nadzieję, że zastosowanie jego skali 
umożliwi personelowi refleksje nad ich wpływem na środowi-
sko lecznicze, że pozwoli skupić się na konkretnych ważnych 
sprawach, takich jak np. klarowność oczekiwań, oraz iż zwięk-
szy szanse na to, że wprowadzanie pożądanych zmian będzie 
przebiegało w sposób przemyślany. Skala Moosa podlegała 
rozmaitym adaptacjom w ciągu dziesięcioleci. Z czasem zasto-
sowanie tego narzędzia rozszerzyło się na ocenę funkcjono-
wania organizacji środowiskowych takich jak ośrodki zdrowia 
psychicznego, placówki zatrudniające chorych psychiczne, 
mieszkania grupowe lub oddziały rehabilitacyjne. 

We wszystkich tych przypadkach „klimat środowiska lecz-
niczego” jest definiowany tylko poprzez odwołanie się do su-
biektywnych odczuć personelu i pacjentów. Subiektywne wra-
żenia uczestników są oczywiście ważnym źródłem informacji 
na temat organizacji społecznych, których materią są relacje 
między ludźmi. Dla kogoś z zewnątrz, równie istotna jest jed-
nak obserwacja sposobu, w jakim role personelu i pacjentów 
manifestują się w ich codziennych kontaktach, np. ile czasu 
spędzają razem ze sobą w ciągu dnia i czemu służą te kontakty. 
Ważnym przedmiotem obserwacji musi być również fizyczna 
organizacja placówki leczniczej jako wskaźnik troski o potrze-
by pacjenta (np. czysta ubikacja zaopatrzona w papier toale-
towy), jako symboliczny wyraz dystansu społecznego (np. po-
koje personelu poza oddziałem, stale zamknięte na klucz) oraz 

TEORIA I praktykaŚrodowisko 
lecznicze 
i społeczne 
ośrodków 
psychiatrycz-
nych
Andrzej Axer
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jako symboliczne odzwierciedlenie stosunku do pacjentów 
(np. leki wydawane przez okienko, pracownik ochrony zawsze 
obecny w poczekalni). Indywidualne rozmowy z członkami 
personelu i pacjentami pozwalają zewnętrznemu obserwato-
rowi ustalić, czy organizacja jako całość posiada jasne i zbieżne 
ze sobą cele lecznicze, w jaki sposób uczestnicy postrzegają 
swoje role w organizacji i jak kształtują się ich wzajemne re-
lacje. Wgląd w dokumentację kliniczną i przepisy organiza-
cyjne dają okazję do oceny stopnia, w jakim plany lecznicze 
uwzględniają indywidualne potrzeby życiowe pacjentów oraz 
na ile środowisko lecznicze jako całość jest uporządkowane 
i przewidywalne. 

Autor tego opracowania postanowił usystematyzować ze-
brane przez siebie obserwacje w następujący sposób:

1. Misja organizacji
W indywidualnych rozmowach z personelem i pacjen-

tami warto poprosić o krótkie wyjaśnienie zasadniczych ce-
lów, którym służy konkretna placówka, w której respondenci 
pracują lub leczą się. Porównanie odpowiedzi kierownictwa, 
pracowników i pacjentów pozwala na ustalenie, czy istnieje 
prosta, spójna definicja, czy jest ona zgodna z formalnymi 
deklaracjami i codzienną praktyką. W ośrodkach przeze mnie 
wizytowanych przeważnie istniała zgodność co do zasadni-
czych celów, ale nie we wszystkich przypadkach misja kon-
kretnego zakładu zgodna była z deklaracjami programowymi 
całej organizacji. Poszczególne ośrodki można było ulokować 
na kontinuum od mocno akcentowanych celów opiekuń-
czych (np. zapewnienie pacjentom bezpieczeństwa i odpo-
wiedniej jakości życia) do silnie wyrażanych celów rehabilita-
cyjnych (tj. uczenie praktycznych umiejętności lub powrót do 
życia zawodowego). Wspólnie wyrażane przez respondentów 
cele można następnie porównać z obiektywnymi danymi 
dotyczącym np. zatrudnienia pacjentów, typu prowadzonej 
przez placówkę działalności leczniczej i średniej długości po-
bytu w ośrodku. Poczucie misji nie zawsze okazuje się zbieżne 
z rzeczywistością.

2. Zaangażowanie personelu
Stopień zaangażowania personelu może być oszacowany 

na podstawie obserwacji bezpośrednich kontaktów personelu 
z pacjentami w 60 minutowych przedziałach czasu, w godzi-
nach pracy, w których należałoby spodziewać się największej 
aktywności pacjentów (g.10-15). Obserwacje powinny być 
powtarzane przynajmniej przez kilka dni, by mogły objąć jak 
największą liczbę pracowników. Autor dokonywał takich ob-
serwacji w czterech wybranych ośrodkach kilka razy dziennie 
przez tydzień. Średni odsetek pacjentów w bezpośrednim 
kontakcie z personelem nigdzie nie przekroczył 30% wszyst-
kich pacjentów. 

Innym wskaźnikiem obserwacyjnym aktywności perso-
nelu jest liczba pracowników ośrodka w danym momencie 
obecnych w miejscu fizycznie dostępnym dla pacjentów. Takie 
obserwacje powinno się prowadzić kilka razy dziennie za dnia, 

ale nie w czasie posiłków, wydawania leków czy planowanych 
zajęć grupowych. W większości ośrodków wizytowanych przez 
autora, nie więcej niż 1 do 2 pracowników spośród 4-8 obec-
nych w pracy znajdowało się we wspólnej przestrzeni z pa-
cjentami. Średnia z szeregu obserwacji może być traktowana 
jako miara ekologicznego dystansu między obiema grupami. 
W większych placówkach, jednoczesne obserwacje powinny 
dotyczyć jedynie wybranej grupy personelu, np. zespołu pie-
lęgniarskiego lub lekarzy.

Obserwacje można następnie porównać z subiektywny-
mi wrażeniami członków personelu. Autor pytał pracowników 
„pierwszego kontaktu” w wizytowanych przez siebie placów-
kach, ile czasu w ciągu przeciętnego dnia w ostatnim miesią-
cu poświecili na wypełnienie rzeczowych zadań, takich jak 
rozdzielanie leków, przygotowanie posiłków, sprzątanie i po-
wadzenie dokumentacji itp., a ile na rozmowę z pacjentami. 
Oczywiście zadania rzeczowe mogą być również okazją do 
kontaktu z pacjentem, ale personel przeważnie skupia uwagę 
na wykonaniu zadania, a nie na osobie. Wielu pracowników 
„pierwszego kontaktu” chciałoby mieć więcej czasu na kontakt 
z pacjentami, ale szacują, że aż do 80% czasu pracy każdego 
dnia zabierają im zadania bezosobowe. Należy zaznaczyć, że 
wskaźniki ilościowe prawie nic nie mówią o jakości leczenia, 
chyba z wyjątkiem tego, że poniżej minimalnego poziomu 
osobowego kontaktu z pacjentem nie ma sensu mówić o ja-
kiejkolwiek jakości opieki.

3. Organizacja pracy
Regularność i przewidywalność organizacji codziennego 

dnia placówki ma fundamentalne znaczenie zarówno dla per-
sonelu jak i pacjentów. Dla pracowników oznacza to: a) posia-
danie stałego grafiku bez niespodziewanych luk i konieczności 
nadgodzin; b) pewność, czego można się spodziewać przy-
chodząc do pracy; c) zdolność płynnego wykonywania kolej-
nych zadań bez większych zakłóceń; d) możliwość polegania 
na godnych zaufania partnerach. 

Dla pacjentów, znajomość tygodniowego rozkładu zajęć 
oznacza: a) możliwość zaplanowania własnego, prywatnego 
kalendarza; b) mniej trudności z zapamiętaniem oczekiwań ze 
strony personelu; c) większe prawdopodobieństwo pojawie-
nia się na umówione spotkania we właściwym czasie; d) unik-
nięcie niepotrzebnych napięć i nieporozumień. 

O tym, czy dane środowisko lecznicze jest stabilne i prze-
widywalne, możemy przekonać się na kilka sposobów. Prze-
glądając grafik personelu „pierwszego kontaktu” łatwo można 
zauważyć powtarzające się często luki i stałe braki kadrowe. 
Można również porównać grafik personelu z kalendarzem za-
jęć dla pacjentów, żeby przekonać się, czy zasoby kadrowe są 
odpowiednio dopasowane do potrzeb programu terapeutycz-
nego. 

Przeglądając kalendarz zajęć pacjentów warto zauważyć, 
czy zbliżone do siebie w charakterze zajęcia grupowe prowa-
dzone są o tej samej porze i częściej niż raz w tygodniu. Wiemy 
na przykład, że grupowy trening umiejętności społecznych 
jest o wiele bardziej skuteczny, jeżeli ćwiczy się z pacjentami  
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te same umiejętności regularnie kilka razy w tygodniu przez 
szereg miesięcy. Ogólnie biorąc, udział i punktualność pacjen-
tów rośnie w miarę prostoty, regularności i powtarzalności 
kalendarza zajęć. Obserwacje codziennego dnia placówki po-
zwalają na ustalenie, czy zajęcia zaplanowane w grafiku odby-
wają się zgodnie z planem i nawet wtedy, kiedy pracownik za 
nie odpowiedzialny jest chwilowo nieobecny w pracy. 

 

4. Przywództwo 
Bez względu na wielkość placówki, sprawą o podstawo-

wym znaczeniu jest rozdzielenie nadzoru administracyjne-
go od nadzoru klinicznego. Nadzór administracyjny dotyczy 
przestrzegania zasadniczych obowiązków pracowniczych, 
takich jak regularna obecność w pracy, punktualność, sumien-
ność, uprzejme traktowanie innych. Nadzór kliniczny dotyczy 
praktyk w granicach konkretnej roli zawodowej i wiążących 
się z tym problemów, na przykład barier w nawiązaniu relacji 
terapeutycznej lub spraw zawiązanych ze skutecznością sto-
sowanego leczenia. Rozmawiając z pracownikami „pierwszego 
kontaktu”, autor przekonał się, że bez trudu potrafią oni wska-
zać przed kim odpowiadają za wypełnianie elementarnych 
obowiązków pracowniczych i do kogo mogą się zwrócić o po-
moc w problemach klinicznych. Można spodziewać się, że tam, 
gdzie brakuje jednej z tych form nadzoru lub tam, gdzie są one 
prowadzone przez te same osoby, istnieje ryzyko, że dyscypli-
na i profesjonalizm mogą ucierpieć na skutek słabego albo też 
zbyt skoncentrowanego przywództwa. 

Obserwacja odpraw zespołu leczącego, indywidualne roz-
mowy z pracownikami oraz lektura raportów na temat aktual-
nego stanu pacjentów pozwala oszacować w jakim stopniu 
kierownictwo placówki zasięga opinii personelu przed wpro-
wadzeniem zmian w trybie podejmowania ważnych decyzji, 
np. dotyczących zakresu swobód pacjentów. W wizytowanych 
przeze mnie ośrodkach, styl podejmowania rutynowych decy-
zji można było określić jako konsultacyjny, tzn. kierownictwo 
zasięgało opinii zespołu w większości spraw organizacyjnych 
i klinicznych, z wyłączeniem kwestii budżetowych, prawnych 
i personalnych. W sytuacjach kryzysowych decyzje wydawane 
były zawsze w sposób dyrektywny. O miejscu świątecznego 
spotkania personelu decydowano demokratycznie.

Jednym z ważnych aspektów przywództwa jest kształto-
wanie pożądanych postaw i zachowania personelu za pomocą 
własnego przykładu. Łatwo zauważyć, czy osoby na kierowni-
czych stanowiskach w danym zakładzie leczniczym spędzają 
dość czasu wśród pracowników pierwszego kontaktu, udzie-
lając im wsparcia w sposób taktowny i bez wkraczania w ich 
kompetencje. 

Wreszcie, skuteczne przywództwo wymaga upewnienia 
się, że powierzone pracownikom bieżące zadania zostały wy-
konane prawidłowo i we właściwym czasie. Tam, gdzie kierow-
nik administracyjny placówki i nadzorujący klinicysta odbie-
rają osobiście od personelu „pierwszego kontaktu” codzienne 
raporty o stanie pacjentów, tam personel ma silniejsze poczu-
cie, że ich praca jest traktowana z uwagą i szacunkiem.

5. Komunikacja
Szereg klasycznych badań dotyczących czynników ryzy-

ka w przebiegu schizofrenii wskazuje na to, że wysoki poziom 
wyrażanych emocji w rodzinie (Expressed Emotion – EE), po-
łączenie krytycyzmu, wrogości i nadmiernie opiekuńczej po-
stawy rodziny wobec pacjenta wpływa niekorzystnie na jego 
stan psychiczny3. To samo można powiedzieć o krytycznych 
uwagach pomocników „pierwszego kontaktu” pod adresem 
osób, które bywają wobec nich obcesowe, ignorują ich rady 
i nie stosują się do ich poleceń. Wysoki poziom EE wyraża 
się zarówno w irytacji, jak i w głośnych i nadmiernie entuzja-
stycznych pochwałach, które mogą być dla wielu pacjentów 
przytłaczające lub odczuwane jako nieszczere. Te negatywne 
elementy EE należy odróżnić od emocjonalnie neutralnej em-
patii wyrażanej w formie dyskretnej aprobaty dla konkretnych 
starań i drobnych, nawet codziennych sukcesów pacjenta.

Styl komunikacji personelu można obserwować też w in-
dywidualnych rozmowach z personelem – prosząc każdego 
o krótkie opisanie pacjenta, który sprawia im na codzień naj-
więcej kłopotów. 

Emocjonalny ton wewnętrznej komunikacji pomiędzy 
członkami zespołu leczącego daje się najlepiej uchwycić w sy-
tuacjach, w których codzienna rutyna zostaje zakłócona przez 
jakieś niespodziewane wydarzenie, np. przez nagłą absencję 
lub niebezpieczną eskalację konfliktu między pacjentami. Ta-
kie trudne momenty reaktywują zamrożone animozje między 
członkami zespołu w postaci negatywnych, słabo kontrolowa-
nych reakcji. W dobrze zintegrowanych i stabilnych zespołach 
kryzys wyzwala natomiast zdolności współpracy i rozwiązywa-
nia problemów w sposób zdyscyplinowany i skuteczny zara-
zem. W jednym i drugim przypadku, zespół leczący wywiera 
silny efekt modelujący na pacjentów, którzy codziennie obser-
wują personel i pozostają pod jego wpływem. 

Podsumowując, przebywanie pod wspólnym dachem 
z osobami doświadczającymi choroby psychicznej może być 
równie emocjonalnie obciążające dla zawodowych pomocni-
ków, co dla rodziny chorego. Prowadzi to często do terapeu-
tycznie wątpliwych reakcji i nawyków związanych z rosnącą 
apatią, zniechęceniem i irytacją w obliczu tych samych, po-
wtarzających się problemów. W moim przekonaniu, koniecz-
nym elementem każdego programu leczniczego dla osób, 
których problemy mają charakter przewlekły lub nawracający, 
musi być zapewnienie personelowi tych ośrodków forum, na 
którym można otwarcie rozmawiać ze sobą o emocjonalnych 
i międzyludzkich problemach pracy, z dala od pacjentów i bez 
obawy, że popadnie się z tego powodu w tarapaty z praco-
dawcą.

6. Współpraca w leczeniu
Najprościej mówiąc, współpraca w leczeniu polega na 

tym, że personel i pacjenci podążają zasadniczo w tym samym 
kierunku, i że pomimo nieuniknionej w życiu różnicy zdań, 
strony prowadzą ze sobą dialog. Aby współpraca terapeutycz-
na mogła przetrwać, konieczne jest: a) zgoda co do celów le-
czenia; b) umiejętność wysłuchania racji drugiej strony; c) ist-

3. Leff J, Vaughn 
C. Expressed 
Emotion in Fa-
milies. New York: 
Guilford Press; 
1985
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nienie planu terapeutycznego na tyle konkretnego, aby strony 
czuły się zobligowane do jego przestrzegania; d) elastyczność 
w dostosowaniu się do nowych okoliczności. 

Obecność lub brak wspólnego celu terapeutycznego 
można ustalić pytając pacjentów, co pragnęliby osiągnąć 
w perspektywie następnych 6-12 miesięcy. Niektórzy skłonni 
są opisać ich upragniony dzień powszedni w najbliższej przy-
szłości. Takie wypowiedzi indywidualnych pacjentów porów-
nuje się następnie z celami leczniczymi sformułowanymi w do-
kumentacji klinicznej oraz z tym, jak te cele rozumie personel 
„pierwszego kontaktu”. Można założyć, że im bardziej zbieżne 
ze sobą są sformułowania samego pacjenta, jego terapeuty 
i reszty zespołu, tym większe prawdopodobieństwo, że mamy 
do czynienia z autentyczną współpracą.

Jeżeli zespół leczący dokonuje regularnego przeglądu 
postępów leczenia przy udziale pacjenta, to obserwacja takich 
spotkań stwarza okazję do ustalenia czy strony słuchają się 
wzajemnie, i czy są w stanie zawierać ze sobą konieczne nieraz 
kompromisy. W niektórych wizytowanych przeze mnie ośrod-
kach przegląd postępów leczenia ograniczał się do wypytywa-
nia pacjentów o objawy chorobowe i ich stosunek do leczenia 
farmakologicznego. W innych ośrodkach, zespół leczący wy-
korzystywał takie okazje do wyrażania uznania dla aktualnych 
osiągnięć pacjenta i do negocjowania realistycznych celów 
w perspektywie kolejnych 30 dni. Zewnętrzny obserwator ła-
two mógł zauważyć, że takie spotkania odbywają się w atmos-
ferze nadziei, zachęty i współpracy. 

 Trzeba jeszcze dodać na koniec, że zespół leczący 
musi być wyposażony w narzędzia umożliwiające realizację 
planów terapeutycznych. Poza przestrzeganiem zasad co-
dziennej uprzejmości, które obowiązują jednakowo wszyst-
kich zatrudnionych, dwa typy umiejętności wydają się szcze-
gólnie przydatne dla pracowników „pierwszego kontaktu”, 
często nie mających gruntownego przygotowania klinicznego. 
Pierwsza z nich to zdolność wysłuchania człowieka cierpiące-
go. Jest to umiejętność, którą niektórzy zawodowi pomocnicy 
demonstrują poprzez taktowne odczytanie doznań psychicz-
nych lub opinii innej osoby i poprzez zahamowanie impulsu 
do kwestionowania cudzych uczuć, wypowiadania własnych 
opinii lub udzielania rad nie będąc o to proszonym. Drugi typ 

umiejętności, równie przydatny pracownikom „pierwszego 
kontaktu”, sprowadza się do wykorzystania codziennych sytu-
acji w środowisku leczniczym i poza nim do systematycznego 
uczenia pacjentów umiejętności społecznych takich jak pro-
wadzenie rozmowy, wyrażanie życzeń, zawieranie znajomości 
lub negocjowanie kompromisów. Personel dobrze wyszkolo-
ny w poznawczo-behawioralnych metodach uczenia, udzie-
la zwięzłych instrukcji słownych i skupia się na praktycznym 
demonstrowaniu umiejętności, odgrywaniu ról, udzielaniu 
konstruktywnej informacji zwrotnej i zachęcaniu pacjenta do 
dalszych starań. Ich relacje z pacjentami można rozpoznać po 
tym, że przypominają bardziej współpracę między trenerem 
i sportowcem, niż między terapeutą i pacjentem.  

Podsumowanie
Ten tekst jest próbą podsumo wania 
w sposób nieco bardziej systematycz-
ny rzeczy skądinąd powszechnie zna-
nych. Autor przedstawił kilka wspólnych 
aspektów organizacji, w której zawodo-
wi pomocnicy kształtują przestrzeń ży-
ciową dla osób znajdujących się w niej 
w roli odbiorców pomocy (Tablica 1). 
Zdaniem autora, o rzeczywistym cha-
rakterze tych organizacji przekonują 
nas obserwacje opisanych w tekście ele-
mentów konstrukcyjnych. Autor traktuje 
swoją propozycję jako zaproszenie do 
rozmowy na ten ważny temat. n

Misja programu leczniczego

Zaangażowanie Personelu 

Organizacja 

Przywództwo 
 

Komunikowanie się 

Współpraca terapeutyczna

 Jasno wyartykułowana   Zgodna dla wszystkich  Zbieżna z obiektywnymi danymi 

 Personel fizycznie dostępny  Personel w kontakcie z pacjentami  Orientacja 
osobowa vs zadaniowa  

 Obsada kadrowa adekwatna do potrzeb programu  Program leczniczy upo-
rządkowany  Kalendarz zajęć systematycznie realizowany 

 Nadzór administracyjny rozdzielony od nadzoru klinicznego  Przeważa konsul-
tacyjny tryb podejmowania decyzji  Przewodzenie własnym przykładem

 Niski poziom wrogości  Wysoki poziom neutralnej empatii  Orientacja zada-
niowa w warunkach stresu  Możliwość bezpiecznego katharsis dla personelu

 Personel i pacjenci mają wspólne cele  Pacjenci czują się wysłuchani i zrozumiani 
 Personel uczy pacjentów praktycznych umiejętności 

Cechy pożądaneElement

 Tablica 1
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Brakujące 
ogniwo
PIELĘGNIARSTWO PSYCHIATRYCZNE
Janusz Chojnowski
| Kierownik zintegrowanego z poradnią zdrowia psychicznego 
  oddziału psychiatrycznego w Szpitalu Ogólnym w Grajewie w woj. podlaskim. 

W bardzo bogatym programie jubile-
uszowego 25. Europejskiego Kongresu 

Psychiatrycznego, który odbył się w dniach 
1-4 kwietnia tego roku we Florencji, dużo 

uwagi poświęcano reformie modelu lecznic-
twa psychiatrycznego. Wydaje się, że jest to 
obowiązujący trend. Nie wypada nie refor-

mować. Reformują wszyscy – od wschodnie-
go po zachodni kraniec naszego kontynentu 

– od Mołdawii po Portugalię. 

Wprawdzie kształty reform, a nawet zakładane cele prze-
mian modelu lecznictwa w poszczególnych krajach nierzadko 
się między sobą różnią, to jednak przez referaty wszystkich pa-
łających reformatorskim entuzjazmem mówców uczestniczą-
cych w sesjach poświęconych tej problematyce przewijała się 
wspólna teza. Zgodnie z nią jedną z głównych przeszkód na 
drodze zmiany anachronicznego azylowego modelu leczenia 
na model zorientowany środowiskowo jest bariera mentalno-
ści zatrudnionych w lecznictwie psychiatrycznym osób. Tu pa-
nowała zastanawiająca zgodność. Trudno jest, jak to wyrażano 
w prostej angielszczyźnie, ludzi nawykłych do pilnowania cho-
rych w zamkniętych oddziałach skłonić do tego, by postrzegali 
pacjentów w szerszym kontekście, a nawet pracowali w ich 
środowisku społecznym. Nie tylko skłonić, ale i tego szerszego 
i głębszego spojrzenia ich nauczyć. 

Chciałoby się powiedzieć: Tak niewiele i tak wiele zarazem 
potrzeba. Wydaje się, że brak odpowiednio zmotywowanej 
i wykształconej kadry jest i będzie w istotnym stopniu ograni-
czeniem zmian w psychiatrii, których wszyscy zainteresowani 
oczekują. 

Na tym tle bardzo pozytywnie zabrzmiało wystąpienie 
Martina Warda z Malty, Przewodniczącego Towarzystwa Eu-
ropejskiego Pielęgniarstwa Psychiatrycznego (które przyjęło 
nazwę HORATIO, od imienia powiernika szekspirowskiego 
Hamleta), który przedstawił współczesne pielęgniarstwo psy-
chiatryczne jako dynamiczną, pozbawioną uprzedzeń i kom-
pleksów dyscyplinę, która nie boi się wyzwań i może odegrać 
jeszcze większą, niż dotychczas, rolę w pomaganiu osobom 
dotkniętym chorobami psychicznymi. Zaznaczył, że jest to 
obecnie autonomiczna profesja, która odpowiadając na wy-
mogi współczesności, wyodrębniła się z pielęgniarstwa ogól-
nego, tak jak wcześniej wyodrębniła się z niego profesja po-
łożnej.  
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Mamy w Polsce bardzo wiele uczelni oferujących studia 
z zakresu psychologii, które, jak pokazuje praktyka, prawie 
w ogóle nie przygotowują do pracy z osobami chorymi. Pielę-
gniarstwo psychiatryczne mogłoby stanowić bardzo atrakcyj-
ną alternatywę dla osób myślących poważnie o pracy z oso-
bami cierpiącymi z powodu chorób i zaburzeń psychicznych. 

HORATIO jest organizacją zrzeszającą stowarzyszenia pie-
lęgniarstwa psychiatrycznego ze wszystkich niemal krajów eu-
ropejskich. Polski wśród nich nie ma. 

Warto zastanowić się poważnie, czy nie pora już, by 
skonstatować, że bez zmiany statusu i roli pielęgniarki  
(i pielęgniarza psychiatrycznego) nie da się urzeczywistnić 
realnych zmian w systemie działania psychiatrycznej opieki 
zdrowotnej w naszym kraju. Dlaczego w Polsce udało się zre-
formować system ratownictwa medycznego? Bo wprowadzo-
no nowy zawód – ratownika medycznego. Wykształcono od-
powiednie kadry, które podjęły się pracy w nowym systemie, 
zastępując w nim lekarzy. 

W psychiatrii polskiej od pewnego czasu próbuje się 
wprowadzić nową profesję terapeuty środowiskowego. Pozy-
cja tego zawodu jest przedmiotem długotrwałych, chwilami 
nawet gorszących sporów. 

Tymczasem pielęgniarstwo psychiatryczne traktowane 
jako osobna subdyscyplina w ramach wydziałów pielęgniar-
skich na uniwersytetach medycznych, tak jak to jest w Wielkiej 
Brytanii, może przyciągać jako kierunek studiów osoby o od-
powiednich predyspozycjach i dojrzałej motywacji do pracy 
z osobami chorymi psychicznie. Takie osoby, które z rozma-
itych powodów nie mogą pozwolić sobie na to, by ukończyć 
długotrwałe studia lekarskie, a po nich i po odbyciu stażu roz-
poczynać wieloletnią specjalizację w psychiatrii. Odpowiednio 
skonstruowany program studiów w tej dziedzinie, wzorowany 
chociażby na doświadczeniach brytyjskich, zaowocowałby tak 
potrzebną obecnością dobrze przygotowanej profesjonalnej 
kadry, dla której nasze dzisiejsze i wczorajsze spory o kształt 
modelu opieki psychiatrycznej byłyby nieistotnym anachroni-
zmem. 

Na florenckim kongresie wielo-
krotnie podkreślano, że psychia-
tria w obecnych czasach stała się 
dziedziną tak szczególnie trudną 
i złożoną, że przez to nierzadko 
mało zrozumiałą dla szerokich 
kręgów społecznych. Nowocze-
sne i mądre pielęgniarstwo psy-
chiatryczne w Polsce wydatnie 
pomogłoby nam tę trudną i zło-
żoną wiedzę tłumaczyć i wcielać 
w życie z pożytkiem dla wszyst-
kich. n
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HORATIO jest organizacją 

zrzeszającą stowarzyszenia 

pielęgniarstwa psychia-

trycznego ze wszystkich 

niemal krajów europej-

skich. Polski wśród nich nie 

ma.

Warto zastanowić się poważnie,  
czy nie pora już, by skonstatować,  
że bez zmiany statusu i roli pielęgniarki 
(i pielęgniarza psychiatrycznego) nie da 
się urzeczywistnić realnych zmian w sys-
temie działania psychiatrycznej opieki 
zdrowotnej w naszym kraju.  
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W medycynie diagnoza jest potrzebna do ustalenia leczenia oraz 
rokowania, a także do celów orzeczniczych. W psychiatrii jest inaczej 
– leczenie jest ukierunkowane nie tyle na jednostkę chorobową, co na 
objawy. I tu ważne są podstawowe kategorie diagnostyczne – nerwica, 
psychoza, depresja, osobowość. Wybór leczenia idzie głównie za tymi 
„grubymi” kategoriami diagnostycznymi, a nie za szczegółową diagno-
zą. Tylko w przypadku rozpoznania organicznego uszkodzenia ośrod-
kowego układu nerwowego mamy jakiekolwiek obiektywne wskaźniki 
– wiemy, że uszkodzenie jest, ale nie bardzo wiemy, jaki jest jej wpływ 
na objawy pacjenta. Bywają przecież niewielkie zmiany dające masyw-
ne objawy psychopatologiczne i odwrotnie – duże zmiany stwierdzane 
przypadkiem i niedające objawów. Ale i tak nie leczymy uszkodzenia 
mózgu, tylko towarzyszące mu objawy psychopatologiczne.

W pozostałych przypadkach, których jest zdecydowana większość 
w psychiatrii, diagnoza jest subiektywną oceną i nadaniem nazwy ja-
kimś cechom psychiki człowieka. Taka nazwa może mieć charakter pe-
joratywny („psychopata”, ”histeryk”). Nazwa psychiatryczna może być 
używana do celów politycznych („schizofrenia bezobjawowa”, kategoria 
stosowana w ZSRR do więzienia i dyskredytowania opozycjonistów).  
Nadanie czemuś nazwy stwarza złudzenie rozumienia i opanowania  
zjawiska. Nazwa w medycynie musi brzmieć mądrze i nieco tajemniczo 
(np. dystymia, oligofrenia, paranoja, borderline), choć nazwa „wieczny 
smutas”, „wiejski przygłup”, ”owładnięty” czy „urocza wariatka” mówią 
może nawet więcej, a przynajmniej są zrozumiałe dla większości ludzi, 
nie tylko dla wąskiej grupy specjalistów medycznych. Mamy mnóstwo 
opisów psychopatologii w literaturze, bez nadawania medycznych 
nazw. 

Potrzeba nazwania jest widoczna w częstych pytaniach pacjentów 
lub ich rodzin: „jaka jest diagnoza?” Odpowiadam na to pytanie stwier-
dzając, iż tak naprawdę jestem pytany o to, jak nazywa się problem 
pacjenta, a tu nie chodzi o nazwę, chodzi o jego rzeczywisty problem 
utrudniający normalne funkcjonowanie (np. lęki, depresja, maniakalna 
nadaktywność, urojenia itp). I mamy zająć się problemem, a nie jego  
nazwą. Mogę więc odpowiedzieć: „Ma Pan znaczne przyspieszenie psy-
chiki, prowadzące do nierozważnych decyzji, taki stan nazywa się sta-
nem maniakalnym” lub też „Ma Pani straszny chaos w myślach, co pro-
wadzi do nieprawidłowej interpretacji zjawisk w otoczeniu”.

Nie kwestionuję potrzeby klasyfikacji zjawisk, chociażby w celu 
lepszej komunikacji między specjalistami, ale jak na razie jest ona nie-
doskonała – dowodem na niedoskonałość są zmiany, które są co jakiś 

Pracuję w tej specjalności równo 
50 lat. Zmiana w tym czasie jest 

kolosalna, we wszystkich obsza-
rach, w tym w obszarze diagnosty-

ki. W czasie studiów medycznych 
wdrukowano we mnie pewien 

schemat: badanie, różnicowanie, 
diagnoza, wdrożenie leczenia, 

rokowanie.

Zacznijmy od badania: celem jest po-
stawienie diagnozy.

Postawienie diagnozy jest skompliko-
wanym procesem techniczno-intelektual-
nym, intrygującym na tyle, że powstał cały 
serial telewizyjny temu poświęcony. Posta-
wienie diagnozy rzadkiej choroby stanowi 
niewątpliwie źródło narcystycznej satysfak-
cji dla lekarza.

Badanie polega na rozmowie i obser-
wacji (osobistej, a w warunkach szpitalnych 
obserwacji pielęgniarskiej). W dalszym pro-
cesie diagnostycznym, wykonuje się me-
dyczne i psychologiczne badania dodatko-
we po to, by wykluczyć podłoże organiczne, 
ewentualnie stworzyć profil psychologiczny 
pacjenta.

Psychopatologia istnieje od wieków, 
jest opisana w literaturze (Shakespeare, Mo-
lier, Conrad i wielu innych), ale dopiero od 
stosunkowo niedawna psychopatologia sta-
ła się domeną medycyny i stąd konieczność 
diagnozy.
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czas wprowadzane w obowiązujących klasyfikacjach 
(są one obecnie zupełnie inne niż w czasie kiedy zaczy-
nałem pracę). Zniknęły pewne „choroby”, np. nerwice, 
pojawiły się nowe – OCD, zaburzenia schizotypowe, PTSD. 
Zaburzenia stresu bojowego są nową chorobą – występu-
je ona u weteranów wojny, np. w Afganistanie. O dziwo, nie 
było takiej choroby u weteranów Powstania Warszawskiego. 
Być może też nowe „choroby” pojawiają się wtórnie do odkrywa-
nia nowych leków. Dziwnym trafem klasyfikacja alkoholizmu zmieniła 
się po wprowadzeniu nowego leku, znacznie wzrosła rozpoznawalność 
ADHD po rozpowszechnieniu metylfenidatu. Sądzę, że zwiększona roz-
poznawalność depresji, a także tolerancja społeczna na depresję, jest 
wynikiem działalności firm farmaceutycznych, które chcąc zwiększyć 
sprzedawalność przeszkoliły bardzo wielu lekarzy rodzinnych w tema-
tyce depresji.

Trafiłem kiedyś na badania dotyczące diagnoz – stwierdzano 
w nich, że w momencie zmiany kierownika danej kliniki zmieniał się 
radykalnie profil rozpoznań, np. nagle wzrosła zachorowalność na schi-
zofrenię prostą a zmniejszyła się ilość depresji. Nie znam dokładnych 
danych, ale jestem przekonany, że od czasu, kiedy NFZ refundował leki 
na schizofrenię, a nie refundował leczenia psychozy schizoafektywnej, 
proporcje rozpoznań wyraźnie się zmieniły ze względów łatwych do 
domyślenia się. Z tych samych powodów pojawiły się nowe „choroby”, 
np. schizofrenia w wieku podeszłym czy schizofrenia u osoby z upośle-
dzeniem (bez tych rozpoznań pacjent nie byłby w stanie wykupić leku). 
Pamiętam pacjenta, który miał u mnie rozpoznanie „schizofrenia cy-
kliczna z zaburzeniami nastroju”. W czasie mojego urlopu musiał udać 
się do innego psychiatry, a pani doktor stwierdziła, że pacjent choru-
je na psychozę schizoafektywną i nie dała mu recepty refundowanej. 
Pacjent leku nie wykupił, ponieważ nie miał kilkuset zł. Jak widać, na 
epidemiologię w psychiatrii mają wpływ przepisy prawne i administra-
cyjne.

Muszę się przyznać do zaniedbań – w moim przypadku (pół wie-
ku praktyki), połowa diagnozy powstaje w połowie drogi pacjenta do 
jego krzesła w gabinecie. Już sam wygląd pacjenta, sposób chodzenia, 
ubierania, wyraz twarzy dają nam zarys diagnozy. Dalsze badanie jest 
już tylko potwierdzeniem pierwszego wrażenia. Obszerny wywiad do-
tyczący całej historii życia pacjenta nie jest już potrzeby do postawienia 
diagnozy (jest oczywiście potrzebny do innych celów).

Za kilkanaście, kilkadziesiąt lat, bę-
dziemy pewnie mieli dokładne narzędzia 
diagnostyczne, co jest zależne od rozwoju 
innych dziedzin nauki. Być może umysł ludz-
ki działa na jeszcze niepoznanych zasadach 
fizyki. 

Nie przypisujmy więc wielkiego znacze-
nia do diagnozy. W mojej osobistej praktyce 
jako kierownika oddziału problem diagnozy 
pojawiał się w momencie wypisu – trzeba 
było wstawić jakiś numer do odpowiednich 
rubryk z uwzględnieniem konsekwencji 
tego numeru dla przyszłości pacjenta. Zda-
rzało się, że pacjent nie pasował do żadnej 
z istniejących kategorii i trzeba było na siłę 
wcisnąć go do jakiejś szufladki diagnostycz-
nej. Ten numer jest ważny dla lekarza w Po-
radni, jest ważny dla szkoły, zakładu pracy 
(czasami), ZUSu, Poradni Pedagogicznej, 
NFZ, ale jest mało ważny dla pacjenta i jego 
najbliższej rodziny. Oni mają inne problemy 
niż numer, który został przypisany pacjento-
wi.  n

 
 Nadanie 

czemuś nazwy stwa-
rza złudzenie rozumie-

nia i opanowania zjawiska. 
Nazwa w medycynie musi 

brzmieć mądrze i nieco 
tajemniczo...
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      Oprac. na podstawie:  www.xenazineusa.com/HCP/MOA 

FDA rejestruje pierwszy  
lek do leczenia późnych 
dyskinez!
Karolina Kołosowska

Dyskinezy późne to pozapira-
midowe zaburzenia ruchowe związane 
przede wszystkim, ale nie wyłącznie, 
z przewlekłym stosowaniem klasycz-
nych leków przeciwpsychotycznych sil-
nie blokujących receptor dopaminowy 
typu 2 (D2). Dyskinezy późne występują 
pod postacią mimowolnych, powtarza-
jących się ruchów mięśni żwaczy, języka, 
rzadziej kończyn górnych lub tułowia, 
pojawiają się najczęściej po odstawienia 
leku lub zmniejszeniu jego dawki. Kla-
sycznym przykładem są stereotypowe 
i powtarzające się ruchy wysuwania ję-
zyka, cmokania i żucia. 

Według jednej z głównych teorii 
neurobiologicznych, długotrwałe (mie-
siące, lata) stosowanie leków działają-
cych silnie antagonistycznie na receptor 
D2, powoduje stopniowy wzrost wraż-
liwości receptorów dopaminowych. 
W sytuacji redukcji dawki leku lub jego 
odstawienia dochodzi do wtórnej nad-
wrażliwości na endogenną dopaminę. 

Leczenie późnych dyskinez pole-
kowych jest uważane za trudne, gdyż 
pacjenci często nie odpowiadają na 
dostępne metody leczenia, stąd poszu-
kiwanie skutecznej terapii jest istotnym 
problemem klinicznym.

Jedną ze stosunkowo skutecz-
nych metod leczenia była dotychczas 
terapia tetrabenazyną. Tetrabenazyna 
jest odwracalnym inhibitorem presy-
naptycznego pęcherzykowego trans-
portera dla monoamin VMAT2 (vesicular 
monoamine transporter type 2). Ha-
mowanie VMAT2 prowadzi do zmniej-
szenia stężenia monoamin w szczelinie 
synaptycznej. VMAT2 jest selektywny 
wobec transportu dopaminy, w znacz-
nie mniejszym stopniu odpowiada za 

transport dopęcherzykowy innych mo-
noamin – noradrenaliny, serotoniny 
i histaminy. Tetrabenazyna jest lekiem 
szybko metabolizowanym, przez co wy-
maga wielokrotnego podawania w ciągu 
doby, a poza tym jest obarczona licznymi 
działaniami niepożądanymi. Najczęściej 
występują: senność, męczliwość, objawy 
depresji (mogą pojawić się myśli samo-
bójcze), niepokój, akatyzja, bezsenność, 
nudności.

Valbenazyna to pochodna tetra-
benazyny będąca jej (+)-α-izomerem. 
Valbenazyna ma korzystniejszą far-
makokinetykę i lepszy profil działań 
niepożądanych. Po przeprowadzeniu 
badań klinicznych II i III fazy valbenazy-
na uzyskała miano przełomowego leku 
w terapii późnych dyskinez polekowych. 
W kwietniu 2017 roku valbenazyna (pod 
nazwą Ingrezza®) została zaakceptowa-
na przez FDA do leczenia dyskinez póź-
nych u dorosłych.

Valbenazyna ma wysokie powino-
wactwo do VMAT2 i znikome do VMAT1 
oraz receptorów dla monoamin. Val-

benazyna podobnie jak tetrabenazyna 
powoduje odwracalne zahamowanie 
uwalniania dopaminy do przestrzeni 
synaptycznej poprzez selektywne bloko-
wanie VMAT2. Uważa się, że najprawdo-
podobniej w tym mechanizmie zmniej-
sza nasilenie objawów związanych 
z hipersensytyzacją receptorów dopami-
nowych.

W badaniu rejestracyjnym, które 
obejmowało 234 pacjentów z dyskineza-
mi późnymi (w większości chorujących 
na schizofrenię), stosowano valbenazynę 
w dawkach 40-80 mg/d. Po 6 tygodniach 
wykazano istotną redukcję objawów ru-
chowych u 40% pacjentów przyjmują-
cych dawkę 80 mg. W przypadku dawki 
40 mg poprawę obserwowano u 24% 
leczonych. Czas półtrwania valbenazyny 
określono w zakresie 17-22 godzin, przez 
co może być ona podawana raz na dobę. 
Lek jest metabolizowany głównie przez 
enzymy CYP2D6 lub CYP3A4. Najczęściej 
obserwowane działania niepożądane 
valbenazyny to senność, opisywano 
również wydłużenie odstępu QT. n

MAO
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VMAT2
tetrabenazine

Normalna funkcja VMAT2 Mechanizm działania inhibitora

  SCHEMAT DZIAŁANIA LEKÓW HAMUJĄCYCH VMAT2
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Sok grejpfrutowy
tajemnica Poliszynela? 

Prawie wszystko, co musisz i czego  
nie musisz wiedzieć o soku grejpfrutowym

Tomasz Szafrański, Karolina Kołosowska

Odkrycie faktu, że sok grejpfrutowy (SG) może wpływać na biodostępność nie-
których leków było dziełem przypadku. W 1989 roku dr David Bailey z Uniwer-
sytetu w Zachodnim Ontario wraz ze współpracownikami analizował interakcje 
pomiędzy blokerem kanałów wapniowych – felodypiną a alkoholem. W ekspe-
rymencie, do zamaskowania smaku alkoholu, użyto właśnie soku grejpfrutowe-
go i to on, nie alkohol, wywołał interakcję z felodypiną. Wkrótce wiedza o inte-
rakcjach soku grejpfrutowego z lekami stała się tajemnicą Poliszynela. 

No właśnie – dlaczego zatem po-
stanowiliśmy zajmować Waszą uwagę 
tym powszechnie znanym faktem? Po-
wody są dwa, a właściwie dwa w jednym: 
prozaiczny i pragmatyczny. Prozaiczny 
jest taki, że chyba każdy z nas został za-
skoczony pytaniem, czy może popijać 
dany lek sokiem z białych grejpfrutów. 
Niedawno zaskoczony takim pytaniem 
zdałem sobie sprawę, że tak naprawdę, 
to dokładnie nie wiem, co odpowiedzieć 
– to znaczy wiem, że taka interakcja jest 
możliwa, ale nie pamiętam, których le-
ków dotyczy. Byłem przekonany, że cho-
dzi o cytochrom wątrobowy 3A4, tym-
czasem okazało się, że jest inaczej. Zatem 
pragmatyczny powód jest taki, że wiedza 
o tym, jak naprawdę działa sok grejpfru-
towy jest ciekawa i pouczająca.

Główny winowajca
Składnikami SG są flawonoidy i fura-

nokumaryny. Początkowo myślano, że za 
interakcje soku odpowiada flawonoid – 
naringina, która w badaniach in vitro sil-
nie blokuje CYP3A. Jednakże okazało się, 
że u ludzi naringina nie wywołuje istot-

nych efektów interakcji. „Na pocieszenie” 
pozostała jej właściwość inaktywacji 
polipeptydu transportującego aniony 
organiczne (organic anion transporting 
polipeptide – OATP), zaś jako głównego 
winowajcę inhibicji CYP3A wskazano 
furanokumarynę – a konkretnie berga-
motynę. Bergamotyna hamuje zresztą 
różne izofromy enzymów CYP: CYP1A2, 
CYP1B1, CYP2A6, CYP2B6, CYP2C9, 
CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1, CYP3A4 i CY-
P3A5. Uff, naprawdę imponująca lista! 

Stężenie flawonoidów i furano-
kumaryn w soku grejpfrutowym może 
być bardzo różne w zależności od tego, 
z jakich owoców i w jaki sposób przygo-
towano sok oraz jak go przechowywano. 
Sok z białych grejpfrutów jest silniejszym 
inhibitorem cytochromów niż sok z czer-
wonych owoców. Sok „prosto z lodówki” 
zawiera dużo więcej aktywnych skład-
ników niż sok długo przechowywany 
w temperaturze pokojowej…

Jedna szklaneczka nie 
zaszkodzi?

Sok grejpfrutowy jest bardzo moc-
nym inhibitorem, gdyż już 1 szklanka 
soku całkowicie i w sposób nieodwra-
calny blokuje jelitowy CYP3A. Z uwagi 
na czas potrzebny do zsyntetyzowania 
nowych enzymów, efekt po jednorazo-
wym spożyciu szklanki soku może utrzy-
mywać się przez 2-3 dni!

Wątroba czy jelita?
Areną interakcji składników soku 

grejpfrutowego wcale nie jest wątroba. 
Okazuję się, że w większości dotyczą one 
wpływu na absorpcję leków w jelicie po-
przez zablokowanie izoenzymu CYP3A4 
występującego w rąbku szczoteczko-
wym enterocytów. Aż 70% izoenzymów 
CYP3A4 występuje w jelicie, zaś pozosta-
łe 30% znajduje się w hepatocytach. 

Oznacza to, że lek, aby wchodził 
w interakcje z sokiem grejpfrutowym po-
winien podlegać intensywnemu metabo-
lizmowi przedwątrobowemu i powinien 
ulegać efektowi pierwszego przejścia. 
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    Zamiana pola pod krzywą (AUC Ratio)       LEK

Benzodiazepiny
Alprazolam

Diazepam

Midazolam

Triazolam

Leki przeciwdepresyjne, normotymiczne i przeciwpsychotyczne
Fluwoksamina

Haloperidol

Klozapina

Klomipramina

Karbamazepina

Sertralina

Inne leki stosowane w psychiatrii
Buspiron

Metadon

Sildenafil

Antybiotyki
Erythromycyna

Blokery kanałów wapniowych
Azelnidipine

Felodipine

Manidipine

Nifedipine

Nimodipine

Nisoldipine

Nitrendipine

Verapamil

Inhibitory reduktazy HMG-CoA
Atorvastatin

Lovastatin

Pitavastatin

Pravastatin

Simvastatin

Leki przeciwhistaminowe
Desloratadyna

Fexofenadyna

Terfenadyna

1.1

3.2

1.3-2.4

1.5-2.4

1.6

1

0.9-1.1

< 1.25

1.4

1.5-2

9.2

1.2

1.2

1.5

3.3

1.5-3.5

2.6

1.1-2

1.5

1.7-4

2.2

1.1-1.4

1.3-2.5

2 - 15

1.1

0.9-1

3.5 - 16

1.1

0.4-0.6

1.2-2.9

Zmiana pola powierzchni pod krzywą zależności stężenia leku we krwi od czasu (AUC Ratio) jest 
ilorazem AUC po spozyciu souk grejpfrutowego I AUC w grupie kontrolnej.  W wielu badaniach 
używano soku w ilości/koncentracji przekraczającej zwykłą używaną konsumpcję.  Wzrost AUC  
jest określany jako silny gdy AUC Ratio ≥ 5.0; umiarkowany gdy AUC jest w przedziale 2.0-5.0; 
Słaby gdy AUC w przedziale 1,25-2, zaś wzrost AUC < 1.25 nie jest uważany za istotny. AUC 
poniżej 1 oznacza z kolei zmniejszenie wchłaniania leku.
Opracowano na podstawie: Expert Opin Drug Metab Toxicol. 2011; 7(3): 267–286. 

Efekty sokU grejpfrutowego na wchłanianie 
 wybranych leków do organizmu

TEORIA I PRAKTYKA

W przypadku, gdy leki są 
podawane parenteralnie 
(podskórnie, domięśniowo, 
dożylnie) lub transdermal-
nie, czyli omijają jelito –  
NIE MA EFEKTU INTERAKCJI 
z sokiem grejpfrutowym

Wpływ na metabolizm leku zależy 
też od jego „wstępnej” biodostępności 
– im mniejsza biodostępność, tym więk-
sze ryzyko istotnych interakcji z powo-
du dużo większego wchłaniania. Z kolei 
metabolizm leku pozostanie zwykle bez 
zmian – czyli czas T½ nie ulegnie wydłu-
żeniu!

Teoretycznie furanokumaryny mogą 
także zablokować CYP3A4 w hepatocy-
tach – ale to wymagałoby spożywania 
bardzo dużych ilości skoncentrowane-
go soku (przez co najmniej 2-3 dni litr 
zagęszczonego soku), zatem w praktyce 
nie mamy do czynienia z taką sytuacją.

Obok blokowania enzymów cyto-
chromu CYP3A4 w jelicie dochodzi rów-
nież do: 
n hamowanie aktywności glikopro-

teiny-P (P-gp) odpowiedzialnej za zwrot-
ny transport leków z wnętrza enterocyta 
do światła jelita – to może dodatkowo 
powodować wzrost wchłaniania zwłasz-
cza takich substancji, które są jednocze-
śnie substratami P-gp i CYP3A,
n inaktywacji polipeptydu trans-

portującego aniony organiczne (organic 
anion transporting polipeptide, OATP) – 
w tym wypadku sok może zmniejszać 
(!) absorpcję leków, których wchłanianie 
z przewodu pokarmowego zależy głów-
nie od tego mechanizmu! W tym wypad-
ku blokada jest krótkotrwała, zatem aby 
jej uniknąć wystarczy rozdzielenie poda-
wania leku i picia soku o kilka godzin. Nie 
opisano jeszcze wielu interakcji OATP.

Strach ma wielkie oczy?

Na temat interakcji soku grejfru-
otwego słyszeli niemal wszyscy. No, ale 
jak z jej znaczeniem klinicznym? Czy jest 
naprawdę groźna? – okazuje się, że naj-
częściej wcale nie!
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Chociaż opisano liczne i wyraź-
ne interakcje soku grejpfrutowego 
w modelach in vitro, na nasze szczęście 
w warunkach in vivo dużo mniej z tych 
interakcji okazało się istotnych i u więk-
szości pacjentów nie ma, tak naprawdę, 
konieczności zalecenia zupełnego uni-
kania picia soku grejpfrutowego. Rzut 
oka na tabelę wystarczy, aby zobaczyć, 
że większość badanych leków wykazu-
je jedynie słaby wzrost wchłaniania po 
spożyciu soku. Wpływ soku może być 
istotny tylko w niektórych sytuacjach kli-
nicznych – na przykład w przypadku sto-
sowania bardzo wysokich dawek leku, 
albo w przypadku leków o wąskim oknie 
terapeutycznym. 

W przypadku szeroko opisanej 
i znanej psychiatrom interakcji z ser-

traliną dochodzi do mniej więcej 1,5-2 
krotnego wzrostu stężenia leku – wydaje 
się, że może być to istotne jedynie przy 
stosowania wysokich dawek sertraliny. 
Podobnie może być z fluwoksaminą. 

Także potencjalna, choć słaba, in-
terakcja klompiraminy może mieć zna-
czenie dopiero przy stosowaniu maksy-
malnych dawek tego leku (na przykład 
w leczeniu OCD). 

Wśród leków „psychiatrycznych” naj-
większa interakcja dotyczy buspironu – 
tutaj wzrost wchłaniania jest 9-krotny, 
co za tym idzie, wyraźnie rośnie ryzyko 
działań niepożądanych włącznie z ryzy-
kiem zespołu serotoninergicznego.

Należy również pamiętać, że SG 
może nasilać działanie diazepamu (trzy-
krotny wzrost wchłaniania).

Spośród innych leków koniecznie 
należy zwrócić uwagę na dwie staty-
ny: lowastatynę i simwastatynę. W ich 
wypadku opisano nawet 15-16 krotny 
wzrost stężenia leku pod krzywą! Ale już 
na wchłanianie atorwastatyny czy pim-
wastatyny sok grejpfrutowy nie wpływa. 
n

Piśmiennictwo:
1. Bailey DG, Spence JD, Edgar B, Bayliff CD, Arnold 

JMO. Ethanol enhances the hemodynamic effects of 
felodipine. Clin Invest Med. 1989; 12: 357–362.

2. Hanley MJ, Cancalon P, Widmer WW, Greenblatt 
JD. The effect of grapefruit juice on drug dispo-
sition. Expert Opin Drug Metab Toxicol. 2011; 7(3): 
267–286.

3. Wang EJ, Casciano CN, Clement RP, Johnson WW. In-
hibition of P-glycoprotein transport function by gra-
pefruit juice psoralen. Pharm Res. 2001; 18(4): 432-8.

krążenie
(poziom leku we krwi)

do żyły wrotnej

jelito

ENTEROCYTY

 SOK GREJPFRUTOWY SCHEMAT INTERAKCJI

P - gp P - gpDATP DATP

CYP3A CYP3A

sok 
grejpfrutowy

(SG)

wątroba
efekt pierwszego przejścia

blokada 

utrzymuje się 

2-3 dni

Lowastatyna
Simwastatyna

Buspiron

DIazepam

Sertralina

fluWOKSAMIna

# 15 x

# 9 x

# 2 x

# 1,5 - 2  x

# 1,5 x

WZROST WCHŁANIANIA LEKÓW

TYLE TRZEBA ABY ZAHAMOWAĆ 
CYP3A w wątrobie!
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Pierwsze wyniki 
badania OPTiMiSE
TOMASZ SZAFRAŃSKI

Badanie EUFEST jest jednym z naj-
większych przeprowadzonych dotych-
czas badań wśród chorych z pierwszym 
epizodem psychozy. Wyniki badania pu-
blikowane od 2008 roku dostarczyły wie-
lu danych dotyczących obrazu klinicz-
nego i leczenia pacjentów z psychozami 
schizofrenicznymi. Jednakże nadal w co-
dziennej praktyce klinicznej wiele pytań 
dotyczących wyboru optymalnego po-
stępowania pozostaje bez jednoznacz-
nej odpowiedzi. Decyzje dotyczące wy-
boru leczenia – na przykład tego, jaki lek 
przeciwpsychotyczny zastosować jako 
pierwszy, przez jaki czas go stosować, 
na jaki lek zmienić leczenie w przypadku 
braku odpowiedzi, kiedy wprowadzić do 
leczenia klozapinę – cały czas bywają po-
dejmowane na zasadzie „prób i błędów” 
i często odbiegają w znacznym stopniu 
od istniejących rekomendacji dotyczą-
cych postępowania w leczeniu pierwsze-
go epizodu schizofrenii. Z tego powodu 
konsorcjum wiodących europejskich 
ośrodków zajmujących się leczeniem 
schizofrenii przygotowało program ba-
dawczy będący niejako kontynuacją ba-
dania EUFEST. Projekt OPTiMiSE (Optimi-
zation of Treatment and Management of 
Schizophrenia In Europe) został sfinan-
sowany przez Unię Europejską w ramach  
VII Ramowego Programu Badań. Celem 
projektu OPTiMiSE było opracowanie 
i ocena skuteczności algorytmu postę-
powania w pierwszym epizodzie schizo-

* Projekt był realizowany przez konsorcjum 27 ośrodków w 14 krajach Europy pod kierunkiem René S. Kahna (UMC Utrecht) i Shitija 
Kapura (IoP London). W Polsce w badaniu uczestniczyła Klinika Psychiatrii w Poznaniu (prof. J.Rybakowski) 

n Agresywny, trójfazowy algorytm leczenia chorych z pierw-
szym epizodem psychozy
4Jaka jest odpowiedź na leczenie farmakologiczne pacjen-

tów z pierwszym epizodem psychozy (ilu chorych osiąga 
remisję objawów)?
4Czy u chorych, którzy nie odpowiadają na leczenie pierw-

szym lekiem (amisulprydem) przez 4 tygodnie zmiana 
leku na inny (olanzapinę) ma sens?
4Czy zastosowanie klozapiny powinno rozważać się już na 

wczesnym etapie leczenia I epizodu psychozy?
n Czy badanie MRI mózgu u każdego chorego z I epizodem 

psychozy jest uzasadnione medycznie i ekonomicznie?
n Czy zmiany stwierdzane w badaniu MRI pozwalają na prze-

widywanie wyników i personalizację leczenia pierwszego 
epizodu?

n Czy markery genetyczne, metabolomiczne, biochemiczne 
i immunologiczne pozwalają na przewidywanie wyników 
i personalizację leczenia pierwszego epizodu?

n Czy prosta, oparta o program komputerowy, interwencja 
psychospołeczna poprawia ogólny poziom współpracy w le-
czeniu? 

  co jest badane w projekcie OPTIMiSE?

frenii, zarówno jeśli chodzi o skuteczność 
leczenia, jak również w zakresie poszuki-
wania badań i markerów pozwalających 
na przewidywanie wyników leczenia, jak 

TEORIA I PRAKTYKA

też ocenę skuteczności oddziaływań ma-
jących poprawić współpracę w leczeniu.
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Badanie OPTiMiSE było prowa-
dzone w latach 2011-2016, a pierwsza, 
wstępna prezentacja wyników miała 
miejsce 3 kwietnia 2017 roku we Floren-
cji, w czasie 25 Europejskiego Kongresu 
Psychiatrii w ramach sesji poświęconej 
wynikom różnych badań dotyczących 
schizofrenii finansowanych przez Unię 
Europejską. Prezentacja profesora Rene 
Kahna skupiła się na przedstawieniu 
efektów zastosowanego w badaniu 
agresywnego algorytmu leczenia cho-
rych z pierwszym epizodem psychozy. 
Poznaliśmy odpowiedź na następujące 
pytania: jak wielu chorych po 4 tygo-
dniach leczenia amisulprydem osiągnie 
poprawę w zakresie objawów zapro-
ponowanych przez N.Andreasen i wsp. 
jako wyznaczniki remisji psychozy? Czy 
w przypadku braku remisji objawowej 
po 4 tygodniach leczenia lepiej jest kon-
tynuować leczenie amisulprydem, czy 
zmienić lek na olanzapinę? Wreszcie zaś, 
czy jeżeli po kolejnych 6 tygodniach nie 
będzie odpowiedzi na leczenie, to jaki 
będzie efekt zastosowania klozapiny?

TEORIA I PRAKTYKA

Tabelka: Kryteria remisji w schizofrenii („wg. N.Andreasen”)

                                                                           podskala objawów negatywnych (N)
Spłycenie afektu

Bierność/apatia, wycofanie społeczne

Brak spontaniczności i płynności rozmowy

1

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

4

5

5

5

6

6

6

7

7

7

n1

n4

n6

Manieryzmy i zastyganie

Niezwykłe treści myślenia

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

g5

g9

                                                                   podskala objawów ogólnych (G)

                                                                           podskala objawów pozytywnych (P)

Urojenia

Dezorganizacja pojęciowa

Zachowanie omamowe

p1

p2

p3

1

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

4

5

5

5

6

6

6

7

7

7

Skala PANSS                   

Kryteria zaproponowane przez Remission in Schizophrenia Working Group* to 
brak lub najwyżej łagodne nasilenie (ocena < 4) wybranych 8 objawów schizofre-
nii ocenianych skalą PANSS. Stan remisji w schizofrenii stwierdza się jeżeli łagod-
ne nasilenie objawów utrzymuje się przez okres co najmniej 6 miesięcy.

* Andreasen i wsp. Am J Psychiatry 2005, 162, 441-449

n Skuteczny i efektywny (co najmniej równie skuteczny jak leki 
I i II generacji, w badaniu EUFEST po 4 tygodniach leczenia 
najwyższy odsetek remisji – 40%)

Tabelka: Dlaczego amisulpryd został wybrany jako lek pierwszego  
rzutu w leczeniu pierwszego epizodu psychozy w badaniu OPTiMiSE?

D2/D3

VS.

Amisulpryd

D2/D3

H1

5HT2A

m1

α1

d1

d4

5HT2C

5HT3

5HT6

olanzapina

n Najprostszy mechanizm działania  
(specyficzny i selektywny antagonista D2/D3)

n Powszechnie dostępnyn Relatywnie tani

n Dobrze tolerowany

Opracowano na podstawie Arango C. i wsp. Schizophrenia Bull 2015, 41: 546-8.

5HT7

5HT7
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    Badanie OPTiMiSE: WYNIKI KOLEJNYCH ETAPÓW LECZENIA I EPIZODU PSYCHOZY

grupa badana
446 pacjentów

z pierwszym epizodem Psychozy

dgn:   F 20 - 51 %
             F 25 - 6% ???
             F 2x - 43 %

Faza 1
AMisulpryd
przez 4 tyg.

drop-out
17%  (n = 76)

56% n=250

bez remisji       
                         n = 120

n = 32

remisja

n Średnia wieku 26(±6) lat 
n Kobiety 30%
n Liczba lat edukacji 12,3(±3) lat  
n Zamieszkujący samotnie 19%   
n Pracuje lub uczy się 42%    
n Średnie nasilenie objawów skala PANSS: 78,2 (±18,2)  
n Obecność myśli i tendencji samobójczych (MINI): 29%   
n Hospitalizowani – 62%   
n BMI – 23,6(±6,2)   
n 28% miało przed leczeniem BMI>25!    

 Charakterystyka badanej grupy 

Dane na podstawie R.Kahn „OPTiMiSE” - 25th European Congress of Psychiatry, 
Florencja, Włochy, 1-4 kwietnia 2017

TEORIA I PRAKTYKA

Zgodę na udział w badaniu wyraziło 481 
pacjentów, z których ostatecznie do analizy 
włączono 446 osób. Kryteria włączenia obej-
mowały wiek 18-40 lat, rozpoznanie schizo-
frenii, zaburzeń pod postacią schizofrenii lub 
zaburzeń schizoafektywnych. Czas od wystą-
pienia pierwszych objawów psychotycznych 
nie mógł być dłuższy niż 2 lata, a okres wcze-
śniejszego leczenia lekami przeciwpsycho-
tycznymi nie mógł przekraczać 6 tygodni w 
ciągu życia, zaś w ciągu ostatniego roku nie 
powinien być dłuższy niż 2 tygodnie. Szcze-
góły dotyczące badanej grupy przedstawio-
no w tabeli.

nie weszli do fazy 2
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    Badanie OPTiMiSE: WYNIKI KOLEJNYCH ETAPÓW LECZENIA I EPIZODU PSYCHOZY

Faza 2
AMisulpryd

lub olanzapina
przez 6 tyg.

drop-out
16%  (n = 14)

Faza 3
klozapina

przez 12 tyg.

drop-out
36%  (n = 10)

18% n=5

bez remisji       
                        n = 13

remisja

45% n=33

bez remisji       
                        n = 41

n = 13

remisja

56% n=250

Opis wyników:

I etap badania 
– leczenie amisulprydem przez 4 tygodnie

Z 446 chorych, I etap badania, czyli 4 tygodnie le-
czenia amisulprydem (w warunkach badania otwartego) 
ukończyło 370. Wśród 250 z nich (56%) stwierdzono remi-
sję objawową wg. kryteriów Andreasen. 

II etap badania 
– kontynuacja leczenia amisulprydem lub zmiana na 

olanzapinę i leczenie przez kolejne 
6 tygodni

Spośród 120 chorych bez remisji po 4 tygodniach 
leczenia do fazy II włączono 88 pacjentów. W sposób lo-
sowy pacjenci zostali przydzieleni do jednej z grup: kon-
tynuującej leczenie amisulprydem, albo tej, w której zmie-
niono leczenie na olaznapinę. W trakcie 6 tygodni leczenia 
z tego etapu badania wypadło 16% (II fazę ukończyło 74 
chorych). Remisję objawową stwierdzono u kolejnych 33 
pacjentów (czyli 45%). Jednakże nie stwierdzono żadnych 
korzyści ze zmiany leczenia na olanzapinę – odsetek remi-
sji i poprawa w zakresie objawów ocenianych skalą PANSS 
był taki sam w grupie kontynuującej pierwszy lek prze-
ciwpsychotyczny jak w grupie, w której leczenie zmienio-
no. Przyrost masy ciała był niemal dwukrotnie większy 
w grupie leczonej olanzapiną.

TEORIA I PRAKTYKA

Przyrost masy ciała w trakcie 6 tygodni  
leczenia amisulprydem i olanzapiną

Dane na podstawie R.Kahn „OPTiMiSE” - 25th European Congress of Psychiatry, 
Florencja, Włochy, 1-4 kwietnia 2017

+2,3±3,1, n=27

+4,4±3,6, n=30

p=0,022

5
4,5

4
3,5

3
2,5

2
1,5

1
0,5

0
Amisulpryd olanzapina

nie weszli do fazy 3
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III etap badania 
– leczenie klozapiną przez 12 tygodni

Spośród 41 chorych bez remisji po 
10 tygodniach leczenia, tylko 28 włączo-
no do ostatniego etapu badania, czyli 
leczenia klozapiną. W trakcie kolejnych 
3 miesięcy aż 36% pacjentów wypadło z 
tego etapu badania – ostatecznie ukoń-
czyło go 18 pacjentów. Remisję stwier-
dzono tylko u 5 z nich (18%).

Ogółem, po 10 tygodniach leczenia, 
65% pacjentów z pierwszym epizodem 
psychozy osiągnęło remisję objawową. 
Badanie wskazuje, że ponad połowa 
chorych dobrze i szybko odpowiada 
na leczenie, a poprawa jest widoczna 
po pierwszych 4 tygodniach leczenia. 
Jednakże wśród tych, którzy szybko nie 
osiągają poprawy warto kontynuować 
leczenie tym samym lekiem, gdyż zmia-
na leku (w tym wypadku z amisulprydu 
na olanzapinę) nie podnosiła odsetka 
sukcesów w terapii po 10 tygodniach le-
czenia. Na razie nie znamy wyników do-
tyczących markerów dobrej odpowiedzi 
na zastosowane leczenie. Wiadomo, że 
pacjenci z remisją byli starsi (26,2 vs 24,2 
lat; p=0,002) ale mieli krótszy czas trwa-
nia objawów choroby przed leczeniem 

Opracowanie na podstawie:

1. Arango C, Kapur S, Kahn RS Going beyond "trial-
-and-error" in psychiatric treatments: OPTiMiSE-ing 
the treatment of first episode of schizophrenia. 
Schizophr Bull. 2015; 41(3): 546-8. 

2. Kahn RS. OPTiMiSE – wykład 25th European 
Congress of Psychiatry, Florencja, Włochy, 1-4 
kwietnia 2017 

3. Leucht S, Winter-van Rossum I, Heres S, Arango 
C, Fleischhacker WW, Glenthøj B, Leboyer M, 
Leweke FM, Lewis S, McGuire P, Meyer-Lindenberg 
A, Rujescu D, Kapur S, Kahn RS, Sommer IE. The 
optimization of treatment and management of 
schizophrenia in Europe (OPTiMiSE) trial: rationale 
for its methodology and a review of the effective-
ness of switching antipsychotics. Schizophr Bull. 
2015; 41(3): 549-58.

4. http://www.optimisetrial.eu/ - dostęp 2017-06-26

(6,1 vs 7,8 miesiąca; p=0,012). Pomimo 
relatywnie małego odsetka popraw po 
leczeniu klozapiną, zdaniem prof. Ka-
hna, zastosowanie tego leku już po 10 
tygodniach monoterapii pierwszego 
epizodu amisulprydem może być uza-
sadnione.

To dopiero pierwsze wyniki 
badania OPTiMiSE, chociaż 
jeszcze niepełne, ale bez 
wątpienia ciekawe i stano-
wiące przedsmak tego, co 
nas czeka, gdy poznamy 
pełne publikacje. Niecier-
pliwie będziemy ich wycze-
kiwać. n

Badanie OPTiMiSE: Liczba pacjentów uzyskujących remisję  
na kolejnych etapach leczenia

Ogółem remisję stwierdzono u 64,6% (n=288/446) leczonych

33 5 Remisja po I etapie  
(4 tyg. leczenia amisulprydem)

Remisja po II etapie  
(6 tyg. leczenia amisulprydem 
lub olanzapiną)

Remisja po III etapie  
(12 tyg. leczenia klozapiną)250



SIL leku na stronie 46



SIL leku na stronie 45
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Olanzapina 
w leczeniu stanów mieszanych 

w CHAD
Tomasz Szafrański

Yin i Yang

Wprawdzie zostały one opisane już 
przez Kraepelina, ale potem, w kolej-
nych koncepcjach CHAD pozostawały 
niejako w cieniu tych „czystych typów 
afektywnych”, czyli depresji i manii. Sta-
ny mieszane są jednak na tyle częste 
wśród pacjentów cierpiących na zabu-
rzenia afektywne, że pod koniec XX wie-
ku zaczęły sobie coraz mocniej torować 
drogę do teoretycznych kryteriów dia-
gnostycznych. Depresja z cechami stanu 
mieszanego, mieszany epizod maniakal-
no-depresyjny, choć różnie nazywane, 
zadomowiły się w klasyfikacjach DSM 
i ICD. W DSM-5 przyjęto, że do stwier-
dzenia, że epizod ma „cechy mieszane” 
potrzebna jest obecność w czasie epizo-

stany mieszane

↑ Epizody choroby

↓ Odpowiedź na leczenie

↑ Próby samobójcze

↑ Nadużywanie substancji

Epizod manii/
hipomanii

Epizod 
depresji

+ 3 objawy 
z drugiego

 bieguna

+ 3 objawy 
z drugiego

 bieguna

du afektywnego 3 lub więcej odrębnych 
objawów charakterystycznych dla prze-
ciwnego bieguna.

Stany mieszane nie są po prostu 
stanami przejściowymi pomiędzy manią 
i depresją – choć oczywiście mogą nimi 
być. Obecność stanów mieszanych jest, 
niestety, zwykle wyznacznikiem gorsze-
go przebiegu choroby i jest powiązana 
w badaniach z dłuższym okresem choro-
wania, większą liczbą epizodów choroby, 
częstszym występowaniem uzależnienia 
i nadużywania substancji psychoaktyw-
nych oraz większą liczbą prób samobój-
czych.

Nic zatem dziwnego, że leczenie 
stanów mieszanych jest uważane za 

Stany mieszane w chorobie 
afektywnej dwubiegunowej 

oznaczają jednoczesne wystę-
powanie kombinacji obja-
wów z dwóch przeciwnych 

biegunów – a więc zarówno 
z kręgu podwyższenia nastro-

ju, przyspieszenia myślenia 
i wzmożonej aktywności, jak 

też obniżenia nastroju i ak-
tywności oraz depresyjnych 
zmian w sferze poznawczej. 
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trudniejsze niż leczenie „czystej posta-
ci CHAD”. Zasady są niby te same, ale 
w przypadku postaci mieszanych zwraca 
się uwagę na kilka aspektów: po pierw-
sze, odpowiedź na leczenie może być 
przynajmniej u części chorych bardzo 
ograniczona; po drugie, niejako „z defini-
cji” stajemy przed trudnością doboru le-
czenia wobec objawów z dwóch różnych 
biegunów. Oczywiście również „z defini-
cji” lek normotymiczny powinien działać 
zarówno na objawy manii jak i depresji, 
ale jak wiemy, w życiu bywa z tym róż-
nie i dobre działanie na jeden biegun nie 
musi wcale oznaczać, i zwykle nie ozna-
cza, równie dobrego działania na biegun 
drugi. 

Pyrrusowe zwycięstwa
 
Stosowanie leków przeciwdepresyj-

nych (LPD) w CHAD budzi kontrowersje. 
Przypomnijmy, że są one związane z fak-
tem, że skuteczność LPD wobec obja-
wów depresji dwubiegunowej jest mała, 
a spektakularne poprawy bywają często 
wynikiem zmiany fazy, czasami wyindu-
kowanej właśnie przez LPD. Mamy za-
tem doskonałą ilustrację tego, czym jest 
Pyrrusowe zwycięstwo. W przypadku 
stanów mieszanych ostrzeżenie przed 
stosowaniem LPD jest szczególnie moc-
ne – nasilenia drażliwości, niepokoju, 

Farmakoterapia stanów 
mieszanych 

Minoru Takeshima pracuje w mie-
ście Kanazawa, które słynie z jednego 
z piękniejszych ogrodów w Japonii. Au-
tor zadał sobie trud przygotowania syn-
tezy badań dotyczących farmakoterapii 
stanów mieszanych w CHAD. Pracę opu-
blikowano na początku bieżącego roku 
i jak to zwykle bywa w przypadku tych 
aspektów leczenia, które sprawiają nam 
dużo problemów, okazuje się, że wiele 
spraw nie zostało dotychczas poprawnie 
zbadanych. 

Większość informacji, którymi dys-
ponujemy, pochodzi z analizy podgrup 
pacjentów ze stanem mieszanym bio-
rących udział w większych badaniach 
prowadzonych u chorych z CHAD. Od 
1990 roku opublikowano jedynie dwa 
prospektywne kontrolowane badania 
dotyczące wyłącznie farmakoterapii sta-
nów mieszanych. W 2009 Houston i wsp. 
wykazali, że leczenie kombinowane wal-
proinianem i olanzapiną było skutecz-
niejsze, zarówno wobec objawów manii, 
jak i depresji występujących w epizodzie 
mieszanym, w porównaniu z leczeniem 
samym walproinianem. Z kolei w 2012 
roku Suppes i wsp. przedstawili oce-

pobudzenia, mogą być bezpośrednią 
konsekwencją ich stosowania. Wypa-
da zresztą sarkastycznie zauważyć, że 
im szybciej, tym lepiej – przynajmniej 
daje to lekarzowi możność połączenia 
przyczyny i skutku, i miejmy nadzieję 
wyciągnięcia wniosków. Niestety może 
być tak, że część konsekwencji zastoso-
wania LPD w CHAD – czyli pogorszenie 
długoterminowego przebiegu choroby 
– pozostaje dla nas na tyle „odległe” od 
zastosowania LPD, że faktów tych zupeł-
nie ze sobą nie łączymy. Pozostajemy 
natomiast z satysfakcją odniesionego 
„sukcesu terapeutycznego”. Więc jeśli już 
uważamy, że czasem w CHAD zastoso-
wanie LPD ma sens, to jednak starajmy 
się iść za głosem International Society 
for Bipolar Disorder i jak ognia unikajmy 
stosowania LPD w stanach mieszanych.

Nie trzeba zresztą długo szukać, 
aby znaleźć kolejny przykład: zastoso-
wanie silnie działającego neuroleptyku 
do leczenia manii – haloperidolu czy 
klopentyksolu, z jednej strony oczywi-
ście spowoduje u wielu chorych szybkie 
i oczekiwane uspokojenie. Nasilenie ob-
jawów znacznie się zmniejsza i pacjent 
zostaje wypisany z oddziału „w stanie 
poprawy”, by za chwilę przejść w stan 
długotrwałej głębokiej depresji.
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   Skuteczność olanzapiny w farmakoterapii stanów mieszanych w CHAD

Autorzy badania Poprawa objawów manii/hipomanii

Monoterapia olanzapiną w ostrym epizodzie

Monoterapia olanzapiną w profilaktyce nawrotu

Poprawa objawów depresjirok

Tohen i wsp.

Tohen i wsp.

Baker i wsp.

Baldessarini i wsp. 

McIntyre i wsp.

Szegedi i wsp.

Azorin i wsp.

McIntyre i wsp. 

Tohen i wsp. 

Tohen i wsp.

Tohen I wsp. 
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=

1999

2000

2003

2003

2009

2011

2013

2013

2014

Leczenie kombinowane z olanzapiną w ostrym epizodzie

Tohen i wsp.

Baker i wsp.

Houston i wsp. 

 (OLA+Li/VAL > PLA+Li/VAL)

 (OLA+Li/VAL > PLA+Li/VAL)

 (OLA+VAL > PLA+VAL)

 (OLA+Li/VAL > PLA+Li/VAL)

  (OLA+Li/VAL > PLA+Li/VAL)

 (OLA+VAL > PLA+VAL)

2002

2004

2009

2006

2009

Epizodu manii Epizodu depresji

Legenda:    oznacza przewagę grupy leczonej olanzapiną nad grupą kontrolną (placebo)
   =   oznacza brak różnic pomiędzy grupą leczoną olanzapiną i grupą kontrolną (placebo)
   ?    oznacza, że nie podano wyników dotyczących wpływu leczenia na daną grupę objawów

Podsumowanie randomizowanych badań klinicznych olanzapiny przygotowano na podstawie Takeshima M. Treating Mied mania/hipomania: 
a review and synthesis of the evidence. CNS Spectrums 2017; 22: 177-185.
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najwięcej zidentyfikowanych badań – 
14, ale przede wszystkim dlatego, że 
większość dotyczących jej badań wska-
zuje na korzystne działanie olanzapiny 
na objawy maniakalne w stanach mie-
szanych, ale także na objawy depresyjne 
(patrz zestawienie w tabeli).

nę skuteczności leczenia skojarzonego 
kwetiapiną z litem lub walproinianem, 
wykazując skuteczność wobec objawów 
depresyjnych, lepszą poprawę funkcjo-
nowania w przypadku leczenia kombi-
nowanego, ale już większej skuteczności 
wobec objawów maniakalnych w stanie 
mieszanym wykazać się nie udało. 

Zaskakujący zresztą jest fakt, że inne 
badanie dotyczące stosowania kwetiapi-
ny o przedłużonym działaniu w monote-
rapii maniakalnego epizodu mieszanego 
po 3 tygodniach nie wykazało przewa-
gi kwetiapiny w redukcji objawów w 

porównaniu do placebo (Cutler i wsp. 
2011). Wydawać by się mogło, że badań 
dotyczących kwetiapiny powinno być 
znacznie więcej, ale okazuje się, że tak 
nie jest. Podobnie zresztą bardzo mało 
badań dotyczy stosowania w monotera-
pii litu, karbamazepiny i walproinianów. 

Na szczęście ogółem sytuacja nie 
jest najgorsza – w sumie przegląd pi-
śmiennictwa uwzględnia 34 randomi-
zowane badania kliniczne. Na uwagę 
zasługuje pozycja olanzapiny, nie tylko 
dlatego, że to jej zastosowania dotyczy 
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Synteza dowodów 
dotyczących profilaktyki stanów mieszanych w ChAD

n Jeżeli chodzi o ten aspekt leczenia, japoński autor podkreśla znacznie 
mniejszą liczbę badań. Wskazują one na skuteczność olanzapiny i kwetia-
piny z litem/walproinianem (zarówno epizody mieszane maniakalne, jak 
i depresyjne). 

n W przypadku aripiprazolu wykazano działanie profilaktyczne tego leku 
stosowanego z litem/walproinianem wobec epizodów manii, zaś w skoja-
rzeniu z lamotryginą wobec objawów depresji. n

Synteza dowodów 
dotyczących ostrej fazy leczenia stanu mieszanego w ChAD

n Minoru Takeshima podsumowując swoją pracę stwierdza, że aktualnie 
poza stosowaniem olanzapiny, zarówno w monoterapii, jak i leczeniu sko-
jarzonym z litem lub walproinianem, dane z randomizowanych badań kli-
nicznych przemawiają za skutecznością aripiprazolu, asenapiny, karbama-
zepiny, walproinianów, paliperidonu i ziprasidonu. 

n Generalnie skuteczność wobec objawów maniakalnych w stanie miesza-
nym nie odbiega od skuteczności demonstrowanej w badaniach dotyczą-
cych „czystych” stanów maniakalnych. 

n Jednakże biorąc pod uwagę konieczność efektywnego oddziaływania rów-
nież na objawy depresyjne, to tutaj, poza olanzapiną, odpowiednie działa-
nie wykazywały: aripiprazol, asenapina, karbamazepina i ziprasidon. 

n Pomimo braku dostatecznych dowodów z badań, autor podkreśla, że nie 
powinniśmy rezygnować ze stosowania kwetiapiny. Im większe nasilenie 
objawów, tym bardziej konieczne może być zastosowanie co najmniej 
dwóch leków normotymicznych i w tym wypadku rekomendowane jest 
zestawienie olanzapiny z litem lub walproinianem. 

n Lecząc CHAD nigdy nie powinniśmy zapominać o długoterminowym anty-
suicydalnym działaniu litu. 

Opracowano na podsta-
wie: Takeshima M. Treating 
Mied mania/hipomania: a 
review and synthesis of the 
evidence. CNS Spectrums 
2017; 22: 177-185.
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Jesień 2017
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Choć początkowo LSN miały dość kameralny 
wymiar, szybko przerodziły się w uznawany zjazd 
krajowy z wieloma zaproszonymi gośćmi z zagranicy. 
Spiritus movens naszego zjazdu był ówczesny Kie-
rownik Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego 
w Lublinie prof. Marek Masiak, człowiek o szerokich 
horyzontach, znakomity organizator, badacz, który 
kontynuował Lubelską Szkołę Badań nad Schizofre-
nią. Uważał, że konieczne jest stworzenie dorocz-
nego spotkania, które stanie się platformą nie tylko 
szerzenia najnowszych osiągnięć w zakresie badań 
nad schizofrenią, ale także swobodnej wymiany do-
świadczeń, dyskusji oraz integracji psychiatrów z ca-
łego kraju.

Nasze początki były trudne, związane głównie 
z brakiem bazy lokalowej, ale wspominamy te czasy 
z nutką rozrzewnienia, kiedy to np. wspólnie adreso-
waliśmy ręcznie kilkaset kopert z zaproszeniami do 
potencjalnych uczestników zjazdu, czy do późnych 
godzin wieczornych dyskutowaliśmy o zaletach i wa-
dach naszej niezwykłej profesji w salkach terapeu-
tycznych Kliniki.

W kolejnych latach realizowaliśmy nasze marze-
nia, a z uwagi na stale zwiększającą się liczbę uczest-
ników kolejnych LSN, opuściliśmy gościnne, ale już 
niewystarczające pomieszczenia Kliniki Psychiatrii, 
wybierając różne lokalizacje w Lublinie, a potem 
w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. W tym roku, dzię-
ki oddaniu do użytku nowoczesnego Lubelskiego 
Centrum Konferencyjnego w samym sercu miasta, 
postanowiliśmy powrócić do Lublina.

Wśród wielu wspaniałych wykładowców, któ-
rych mieliśmy zaszczyt gościć podczas LSN, należy 
wymienić światowej sławy profesora Josefa Par-
nasa, jednego z najwybitniejszych współczesnych 
przedstawicieli psychiatrii fenomenologicznej 
i jednego z najczęściej cytowanych autorów w lite-
raturze psychiatrycznej. Profesor Josef Parnas był 
gościem pierwszej i wielu kolejnych edycji LSN, 
dzieląc się z nami swoimi przemyśleniami dotyczą-
cymi poszukiwań, czym naprawdę jest schizofrenia.  

Lubelskie 
Spotkania Naukowe 
w tym roku znów w Lublinie!
Lubelskie Spotkania Naukowe (LSN) to od 25 lat jedno z najważniejszych w kraju spo-
tkań lekarzy zainteresowanych szeroko pojetą problematyką zdrowia psychicznego.

Profesor J.Parnas jest m.in. twórcą skali EASE (Exami-
nation of Anomalous Self-Experience), narzędzia słu-
żącego do oceny zaburzonego doświadczania self. 
Według wielu badaczy, właśnie tego typy przeżycia 
stanowią podstawę w diagnozowaniu schizofrenii 
na etapie znacząco poprzedzającym objawy uzna-
ne za charakterystyczne w aktualnych klasyfikacjach 
zaburzeń psychicznych, opartych o kryteria diagno-
styczne, zubażające i upraszczające prawdziwy obraz 
schizofrenii. W 2015 w Klinice Psychiatrii w Lublinie 
odbyły się warsztaty poprowadzone przez samego 
autora, dotyczące korzystania ze skali EASE. Zaburze-
nia self według prof. J.Parnasa wejdą do zestawów 
kryteriów diagnostycznych w kolejnym XI wydaniu 
ICD, co zostanie przedstawione podczas tegorocz-
nego wykładu Profesora. Dodatkową atrakcją zjazdu 
będą unikalne egzemplarze wydania specjalnego 
Current Problems of Psychiatry z podpisem prof.  
J. Parnasa. Wydanie to poświęcone będzie w całości 
zaburzeniom self i będzie zawierało pełną wersję 
skali EASE. 

Tegoroczny zjazd uświetnią także wykłady zna-
komitych polskich autorytetów w dziedzinie psy-
chiatrii i psychologii, a różnorodność sesji tematycz-
nych spełni oczekiwania naszych uczestników.

W imieniu Komitetu Naukowo-Organizacyjnego

Hanna Karakuła-Juchnowicz
Marcin Olajossy

Aldona Stodólska-Blaszke

ogłoszenia

Zapraszamy do odwiedzenia strony 
internetowej LSN: www.lsn.org.pl/, 
FB: www.facebook.com/Lubelskie-
SpotkaniaNaukowe/?fref=ts, 
ale przede wszystkim gorąco za-
praszamy do uczestnictwa w naszej 
Konferencji. 
Do zobaczenia we wrześniu w Lublinie!
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RELACJEIntegracja psychoterapii
w dezintegrującym się świecie

III Międzynarodowa Konferencja 
Polskiego Stowarzyszenia Integracji Psychoterapii

Warszawa, 2-4.06.2017
Ewa Tumiel

W pierwszy czerwcowy weekend 
odbyła się konferencja „Integracja 

psychoterapii w dezintegrującym się 
świecie” organizowana przez Polskie 

Stowarzyszenie Integracji Psychotera-
pii we współpracy z Akademią Peda-

gogiki Specjalnej. Jedno miejsce, przez 
3 dni, zgromadziło wielu wybitnych 
psychoterapeutów z całego świata. 

Coraz częściej obserwujemy anomię, oznaczającą dezin-
tegrację świata wartości, idei i światopoglądów, narastające 
zróżnicowanie materialne, etniczne, alienację, konflikty po-
lityczne i religijne. To wszystko istotnie wpływa na zdrowie 
psychiczne człowieka. Z drugiej strony, obok zagrożeń, jakie 
przynosi nam zmieniający się świat, obserwujemy możliwo-
ści rozwoju, zastępowanie starego nowym, modyfikowanie 
klasycznych szkół i metod czy w końcu integrowanie różnych 
podejść. 

Psychoterapia nie pozostaje obojętna na te zmiany. To 
właśnie o wpływie zmieniającego się świata na praktykę psy-
choterapeutyczną rozmawiali prelegenci z Polski i USA oraz 
zgromadzeni uczestnicy.

Dla mnie, młodej psychiatry, dopiero planującej rozpo-
częcie szkolenia psychoterapeutycznego, było to niewątpliwie 
inspirujące wydarzenie.

Pierwszego dnia konferencję otwierała dyskusja dotyczą-
ca tożsamości psychoterapeuty integracyjnego. Poszczególni 
prelegenci mieli okazję zastanowić się, co dla nich osobiście 
oznacza bycie psychoterapeutą integracyjnym. 

Ciekawy temat w swoim wykładzie poruszyła dr Linda  
F. Campbell, a mianowicie możliwości wykorzystania nowych 
technologii w psychoterapii. Ostatnimi czasy coraz częściej 
mówi się o telemedycynie jako o nieuniknionej formie świad-
czeń usług medycznych i opieki zdrowotnej. Entuzjazm gaśnie 
jednak w obliczu ograniczeń jakie stawia nam nowoczesna 

technologia. Mało kto zdaje sobie sprawę, iż popularne kanały 
komunikacji elektronicznej posiadają prawa do rozmów, pli-
ków czy nagrań wideo rozpowszechnianych za ich pośrednic-
twem, co jest niedopuszczalne w praktyce psychoterapeuty. 
W sieci trudno o granice, jakie tworzy gabinet terapeutyczny. 
Czy jesteśmy gotowi na dostępność 24/7? 

Drugiego dnia, oprócz ciekawych sesji, program zawie-
rał także warsztaty. Niestety, z powodu ograniczonej liczby 
miejsc, tylko nieliczni goście mogli w nich uczestniczyć. Warto 
było czekać do wieczora na prezentację audiowizualną frag-
mentu sesji terapeutycznej, dedykowaną wspomaganiu pro-
cesu integracji podczas psychoterapii dynamicznej, a także na 
wzruszające wystąpienie genialnej Marthy Stark, psychiatry 
i psychoanalityka od lat związanej z Harvard Medical School 
i The Center for Psychoanalytic Studies, która przedstawiła opis 
przypadku identyfikacji introjekcyjnej. Jednakże szczególnie 
inspirujący okazał się jej wykład na temat terapeutycznego 
wykorzystania stresu. Dotychczas stres traktowany był jako 
wróg naszego zdrowia i dobrego samopoczucia. Tymczasem 
amerykańska psychoanalityczka uważa, iż w bezpiecznej rela-
cji terapeutycznej z zaangażowanym terapeutą odpowiednia 
dawka stresu uruchamia procesy zdrowienia i leczy „psychicz-
ne rany”. Optymalna dawka stresu sprawia, że nie tylko po-
konujemy trudności, ale może także przynieść rozwój nawet 
większy, niż gdybyśmy tych trudności nie mieli. Terapeutka 
porównuje stres do złamanej kości, która po zrośnięciu staje 
się jeszcze mocniejsza i podkreśla, że do procesu zdrowienia 
niezbędne jest optymalne połączenie wyzwań i wsparcia.

Prelegenci byli zgodni: we współczesnym świecie, z do-
tychczas zdobytą wiedzą, niezbędne jest indywidualne podej-
ście do każdego pacjenta. Oznacza to precyzyjne rozpoznanie 
potrzeb i dostosowanie terapii do pacjenta, co wiąże się z inte-
gracją różnych podejść. n
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Do uczestnictwa w obradach zachęcali nas podczas cere-
monii otwarcia konferencji prof. Jerzy Samochowiec, Kierow-
nik Katedry i Kliniki Psychiatrii PUM, Prorektor ds. Nauki PUM 
i jednocześnie przewodniczący Oddziału Szczecińskiego PTP 
wraz z dr Barbarą Moręgiel-Naprawą, pełniącą funkcję vice 
przewodniczącej naszego oddziału PTP. Obydwoje, będąc le-
karzami pracującymi z pacjentami w kryzysach psychicznych, 
podkreślali, że to właśnie różnice w przebiegu chorób u na-
szych pacjentów powodują, że praca psychiatry, psychologa 
czy terapeuty jest taka fascynująca. 

Pierwszy wykład inauguracyjny wygłosili Krajowy Konsul-
tant ds. psychiatrii prof. Piotr Gałecki wraz z Prezes Polskiego 
Towarzystwa Psychiatrycznego prof. Agatą Szulc. Wykład za-
poznał słuchaczy z różnicami obserwowanymi w przebiegu 
chorób u mężczyzn i kobiet. Drugi wykład inauguracyjny, wy-
głoszony przez prof. Marka Jaremę, podkreślił zróżnicowanie 

będące konsekwencją zmiany w podejściu do postrzegania 
i leczenia psychoz dawniej i w czasach obecnych. Wykład ten 
dał prawie trzystu uczestnikom Konferencji podwaliny do 
przeanalizowania zmian, które aktualnie pojawiają się w psy-
chiatrii polskiej. 

Ponieważ większość uczestników naszego spotkania to 
lekarze zajmujący się problematyką zdrowia psychicznego, 
mecenas Wojciech Wojtal przedstawił nam, jak zwykle ciekawy 
i bardzo na czasie, wykład na temat zmian w prawie medycz-
nym w praktyce lekarza psychiatry. Podkreślił różnice w pra-
wodawstwie aktualnym i tym z lat poprzednich.  

W pierwszym dniu obrad w różnice w terapii lęku psycho-
tycznego i neurotycznego wprowadzili nas prof. Jerzy Samo-
chowiec i dr hab. Justyna Pełka-Wysiecka. Ich wykład wzbudził 
dyskusję na temat różnic w postrzeganiu objawów lękowych 
dawniej i dziś. Pierwszy dzień obrad pożegnał nas przepięk-
nym zachodem słońca na plaży oraz występem wokalistki 
i kompozytorki Grażyny Łobaszewskiej z zespołem Ajagore. 
Jej pełne emocji, ciepła i refleksji nad tym, co w życiu jest waż-
ne piosenki dopełniły atmosferę pierwszego dnia spotkania.  
 

Wpisując się w zapotrzebowanie naszej grupy zawodowej, 
w drugim dniu Zachodniopomorskich Dni Psychiatrycznych 
po raz kolejny zorganizowaliśmy Forum Psychiatrii Środowi-
skowej. Jest to lokalna platforma dająca możliwość wymiany 
doświadczeń wśród kolegów i koleżanek zajmujących się psy-
chiatrią środowiskową w naszym regionie. W czasie spotka-
nia dr Ewa Giza, dr Izabela Ciuńczyk oraz dr Teresa Zalewska 
podzieliły się ze słuchaczami swoją wiedzą i doświadczeniami 

Różnice…
XIII Zachodniopomorskie 
Dni Psychiatryczne
Dźwirzyno, 19-20.05.2017
Justyna Pełka-Wysiecka, Fot. Michał Wroński

Już po raz trzynasty, w dniach 19-20 maja 
2017 r., spotkaliśmy się na dorocznej konferen-

cji organizowanej przez Polskie Towarzystwo 
Psychiatryczne Oddział Szczeciński oraz Kate-

drę i Klinikę Psychiatrii SPSK1 PUM. Tym razem 
tematem przewodnim Zachodniopomorskich 

Dni Psychiatrycznych były „Różnice…”.
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z zakresu psychiatrii środowiskowej. Ta część naszej konferen-
cji w naturalny sposób stała się przedłużeniem dyskusji rozpo-
czętej w dniu 8 maja br. w Warszawie podczas I Kongresu Zdro-
wia Psychicznego. Było to bardzo ważne wydarzenie kreujące 
przyszłość polskiej psychiatrii. Przesłaniem kongresu był apel 
do władz polskich o wprowadzenie i skuteczne wdrażanie Na-
rodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, który 
ma zapewnić godną, kompleksową i wszechstronną opiekę 
dla osób z problemami w zakresie zdrowia psychicznego.

 
Zgodnie z tradycją naszych spotkań mieliśmy okazję za-

poznać się z przygotowanymi przez młodszych kolegów pre-
zentacjami poświęconymi kazuistyce w psychiatrii. W tym roku 
bardzo ciekawe i cechujące się wysokimi walorami szkolenio-
wymi prezentacje przedstawiły koleżanki rezydentki z Kliniki 
Psychiatrii SPSK1 PUM – Agata Bąba-Kubiś, Dorota Zalewska 
oraz Katarzyna Rejniak-Stolarczyk, zaś z SPSZOZ Zdroje – Ka-
tarzyna Dobies. 

Kolejne wykłady poświęcone były wyzwaniom współcze-
snej farmakoterapii. W tym przedziale tematycznym ciekawe 
i wysoce edukacyjne wykłady przedstawili dr Piotr Wierzbiń-
ski, dr Barbara Moręgiel-Naprawa, prof. Jerzy Samochowiec, dr 
hab. Justyna Pełka-Wysiecka i prof. Agata Szulc. 

W meandry różnic pomiędzy otępieniami wprowadził nas 
ekspert w tej dziedzinie prof. Andrzej Potemkowski. 

Jak zawsze, jeden z wykładów poświęcony był orzecz-
nictwu sądowo-psychiatrycznemu. Profesor Janusz Heitzman 
przybliżył nam w bardzo przystępny sposób konsekwencje 
różnic w diagnozie sądowo-psychiatrycznej. 

Nie zabrakło także wystąpienia na temat problemu, który 
spędza sen z powiek niejednemu rodzicowi czy nauczycielo-
wi – ADHD. Z wielkim zainteresowaniem wysłuchaliśmy prof. 
Tomasza Wolańczyka, który omawiał problematykę tego zabu-
rzenia w różnych grupach wiekowych.

Prof. Ewa Stachowska, Kierownik Zakładu Biochemii i Ży-
wienia Człowieka PUM, pasjonatka dietetyki, wprowadzała nas 
w tajniki dobrego odżywiania naszych mózgów. W bardzo 
ekspresyjny sposób przedstawiła nam współczesną wiedzę na 
temat osi jelitowo-mózgowej oraz znaczenie bariery jelitowej. 

Konferencję zakończył wykład prof. Zbigniewa Lwa-Staro-
wicza, który omówił na czym polegają różnice w leczeniu męż-
czyzn i kobiet w ocenie seksuologa. 

Niestety, w tym roku zabrakło wśród nas prof. Jerzego 
Vetulaniego, który corocznie był naszym gościem, a zmarł 7 
kwietnia. Zawsze gromadził tłumy słuchaczy na swoich wykła-
dach. Uczciliśmy Jego pamięć minutą ciszy. 

Mamy nadzieję, że tegoroczne wystąpienia stały się pod-
stawą refleksji praktycznej i naukowej, oraz że wśród różnorod-
nych tematów każdy uczestnik znalazł zagadnienia interesują-
ce dla siebie.  

Organizatorzy dziękują sponsorom i sekretariatowi Kate-
dry i Kliniki Psychiatrii SPSK 1 PUM – bez Was na pewno spo-
tkanie nie odbyłoby się tak sprawnie, uczestnicy nie byliby tak 
zadowoleni z pobytu u nas, a my nie moglibyśmy zaprosić Go-
ści na kolejne, XIV Zachodniopomorskie Dni Psychiatryczne. n

relacje
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Perspektywa
Maryla Boguszewska

Kosmiczne słowo odbijające się w moich myślach i ka-
drach: perspektywa.

OSF-P posługując się bardzo szerokim rozumieniem przy-
bliżają coś tak dla niektórych niewyobrażalnego, jak człowiek 
stojący za taflą kryzysów psychicznych. Taflą ową można się 
zasłonić, ale, niczego nie wykluczając, również i odbijać w 
niej. Zależy, z którego kąta spojrzeć – a tyle ich jest! Kąt więc 
rozdzielam i przekształcam w linie równoległe, którym nadaję 
wspólny wektor – zrozumienie.

Na planie świata powstał wspaniały w swej zmienności 
byt – OSF-P. Nie dość, że otwartość, to jeszcze darmocha – bez 
wymówek. n

Diagnoza pośmiertna
Marcin Dudek

Edmund Monsiel urodził się 12 listopada 1897 w Wożu-
czynie, zmarł zaś 8 kwietnia 1962 w Tomaszowie Lubelskim. Za 
życia nieznany, po śmierci został okrzyknięty jednym z najważ-
niejszych w Polsce i na Świecie przedstawicieli Art brut, sztuki 
naiwnej, sztuki marginesu, stając w jednym rzędzie z takimi 
twórcami jak Nikifor Krynicki czy Teofil Ociepka.

Edmund Monsiel zostawił po sobie ponad 500 rysunków, 
z czego około 60 znajduje się obecnie w kraju. Reszta jest poza 
granicą, w większości w prywatnych kolekcjach.

Postać artysty i jego twórczość przybliżył uczestnikom VI 
Otwartych Seminariów Filozoficzno-Psychiatrycznych „Sztuka/
the ART”, które odbywały się w BUW w dniach 27 i 28 maja, 
profesor Jacek Wciórka, kierownik I Kliniki Psychiatrycznej In-

VI Otwarte 
Seminarium 
Filozoficzno
-Psychiatryczne 
„Sztuka/the ART”
Biblioteka Uniwersytetu 
Warszawskiego, 27-28 maja 2017 r.

zdjęcia: Maryla Boguszewska OSF-P
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stytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Jego wykład pod 
tytułem „Granice diagnozy psychiatrycznej na podstawie lo-
sów Edmunda Monsiela” poruszał właśnie problem stawiania 
granic pomiędzy tym, co normalne, a tym, co uznawane jest 
za patologiczne.

Edmund Monsiel, choć brzmi to banalnie, miał pecha. 
Jego twórczość nieznana za życia, została bowiem odkryta 
po jego śmierci nie przez historyków sztuki, ale przez lekarzy 
psychiatrów. Co więcej, ci ostatni postawili szybko diagnozę 
schizofrenii.

Monsiel rysował ołówkiem, najczęściej na skrawkach pa-
pieru, tekturze, okładkach książek, dokumentach z cukrowni, 
w której pracował od 1943 roku. Rysunki są niewielkich roz-
miarów, w większości datowane i sygnowane różnymi wersja-
mi monogramu artysty. Po jego śmierci odkryto ich 566, część 
z nich była zamknięta w kufrze zabezpieczonym trzema kłód-
kami. Rysunki są bardzo charakterystyczne, wypełnione całko-
wicie twarzami, bądź elementami twarzy. W tle pojawiają się 

dziesiątki i setki głów i mniejszych główek, z umieszczonymi w 
różnych kierunkach oczami, często z wąsami. Brak jest tytułów, 
są natomiast upomnienia o charakterze religijnym, czasem w 
formie modlitwy. 

Twórczość Monsiela odkrył między innymi psychiatra Jan 
Mitarski, współautor rozdziału o schizofrenicznej ekspresji 
plastycznej w książce „Schizofrenia” Antoniego Kępińskiego. 
Jedno z wydań tej książki prezentuje na okładce właśnie rysu-
nek Monsiela. Już w marcu 1963 pojawia się pierwszy artykuł 
o artyście, zaś 5 maja 1963 r., trzynaście miesięcy od śmierci, 
ukazuje się drugi artykuł o nim w „Przekroju”, w którym okrzyk-
nięto go schizofrenikiem. To właśnie sposób plastycznego wy-
rażania się został, w zestawieniu z biografią autora, odczytany 
jako typowy dla osób cierpiących na schizofrenię. Oba te fakty 
posłużyły do postawienia pośmiertnie Monsielowi rozpozna-
nia tej choroby, choć za życia nigdy się na nią nie leczył. I tak 
też jest Monsiel postrzegany do dzisiaj. 

I tu właśnie powstaje pytanie o granice diagnozy lekar-
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skiej, szczególnie w psychiatrii. Czy można zasadnie stawiać 
taką diagnozę tylko w oparciu o twórczość artysty? Czy to wy-
starcza do zakwalifikowania osoby do którejś z kategorii dia-
gnostycznych ICD-10?

Postawienie rozpoznania właściwie tylko na podstawie ry-
sunków wydaje się niewystarczające. W badaniu psychologicz-
nym pacjenta analiza rysunku nie jest techniką wiodącą przy 
stawianiu diagnozy. Nie może nią być tym bardziej u osoby już 
nieżyjącej, u której nie stwierdzano za życia innych objawów, 
poza „dziwnością” rysunków. Monsiel jest wspominany jako 
osoba kulturalna, elegancka, dbająca o siebie, choć bez wąt-
pienia nadmiernie religijna. Mieszkańcy Wożuczyna pamiętają 
go, jak codziennie modlił się kościele, w tej samej ławce. Wie-
dziano też, że modlił się również w domu. Te cechy wskazują 
raczej na „normalność” osoby i nie wpisują się w obraz chore-
go na schizofrenię. Początek choroby upatrywany jest na prze-
łom 1942/1943 roku – Edmund uniknął wtedy śmierci, ale był 
świadkiem rozstrzelania przez Niemców szwagra i jego małej 
córki. Monsiel miał wtedy ponad 40 lat. Późniejsze losy – praca 
zawodowa w cukrowni, wyjazdy do sanatoriów – świadczą o 
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stosunkowo dobrym poziomie funkcjonowania społecznego. 
Czy można w tym wypadku postawić diagnozę schizofrenii? 
Raczej nie.

Wydaje się bowiem, że bez podejścia całościowego, ho-
listycznego, bez postawienia uprzednio jako centralnej kate-
gorii „pojęcia osoby” nie można wnioskować, a tym bardziej 
stawiać w psychiatrii rzetelnych diagnoz. Wielką wagę ma 
bowiem takie stwierdzenie i nie ma to znaczenia, że dotyczy 
osoby nieżyjącej, której ta diagnoza nie skrzywdzi. Stygmat 
pozostaje stygmatem. Pojęcie normalności – i w konsekwencji 
różnica pomiędzy normalnym i nienormalnym – jest w biolo-
gii, a tym bardziej w medycynie, przygniatające. A cóż dopiero 
w psychiatrii. Konieczne jest zatem zawsze podejście holistycz-
ne, które zakłada, że naturalistyczna koncepcja człowieka jest 
nazbyt prymitywna i ograniczona oraz ignoruje najważniejsze 
elementy istoty ludzkiej. Medycyna, a w szczególności psy-
chiatria, zdaje się jednak być czymś więcej niż jedynie gałęzią 
nauk przyrodniczych. n
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Morfologia nadużycia
Katarzyna Boguszewska

Czy sztuka i życie – w tym nasze zaangażowania w świat 
– to dwie różne rzeczy? Lub przenikające się tylko tam, gdzie 
zostało to zaplanowane, jak w dziennikarstwie czy fotorepor-
terce? Czy może być używana (nadużywana?) w celach, o któ-
rych jej adresaci nie wiedzą? Czy może o tym nie wiedzieć sam 
autor – tworząc na przykład podmiot liryczny tak „prawdziwy”, 
że zaczyna żyć własnym życiem i mieć wpływ na całe poko-
lenia? 

Czy więź „na całe życie” jest zawsze czymś pięknym i do-
brym, wynikającym z naszego wolnego wyboru? Czy może 
być wzajemnym uzależnieniem wynikającym z lęku przed roz-
staniem, przecięciem długo budowanego przywiązania? 

To jest naprawdę wartościowe, czasem cudowne – my-
ślę – że na Seminariach nie musimy takich spraw rozstrzygać. 
Wyjdziemy z kolejnego spotkania bogatsi o nowe pytania, ar-
gumenty, racje, które padały w dialogach z innymi. Czy, i w jaki 
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sposób, wykorzystamy je w naszych codziennych zaangażo-
waniach – prywatnych, zawodowych, finansowych, politycz-
nych – zależy od nas. W końcu to są spotkania filozoficzne…

Ale, ale – one są też psychiatryczne. A psychiatria to też 
praktyka wpływająca na losy milionów ludzi. To konkretne de-
cyzje i działania w konkretnym czasie. Czy nie powinny więc 
padać czasem na Seminariach również twierdzenia, na które 
wszyscy się godzimy lub nie – w związku z naszymi uniwer-
salnymi w jakiś sposób wartościami? Na VI Seminarium twier-
dzenie takie zabrzmiało w moim odczuciu następująco: Nie 
powinno się diagnozować psychiatrycznie nieżyjącej już oso-
by, która za życia nie była badana przez specjalistów, na pod-
stawie interpretacji jej sztuki i faktów z jej życiorysu. Nie tylko 
dlatego, że są nikłe szanse na to, by taka diagnoza była traf-
na – przy braku kontaktu z człowiekiem i przy zmieniających 
się kryteriach – i w psychiatrii, i w sztuce. Również lub przede 
wszystkim (niechże i tu pozostanie jakiś margines odpowiedzi) 
dlatego, że tak się po prostu czynić nie godzi.

Tak, to są seminaria filozoficzno-psychiatryczne! n
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szafran
panaceum na zespół metaboliczny?
Krzysztof Krocetyński

Coraz więcej chorych na depresję, schizofrenię, choro-
bę afektywną dwubiegunową cierpi jednocześnie na zespół 
metaboliczny. Niektóre badania pokazują, że zespół metabo-
liczny stwierdza się u co trzeciego pacjenta z poważnymi za-
burzeniami psychicznymi. Opublikowany w tym roku przegląd 
piśmiennictwa prezentuje nam ciekawe badania właściwości 
szafranu, który jak się okazuje korzystnie wpływa na poszcze-
gólne składowe zespołu metabolicznego [1].

Wprawdzie badania dotyczą przede wszystkim modeli 
zwierzęcych, ale nie tylko, mamy też pierwsze wyniki badań 
klinicznych. Zgromadzono dowody pokazujące działanie hi-
polipemiczne, hipotensyjne, przeciwcukrzycowe oraz prze-
ciwdziałające otyłości – na schemacie przedstawiono główne 
mechanizmy działania. Co ważne, składowe szafranu wyka-

zują również działanie antyoksydacyjne, które potwierdzono 
w kontrolowanym placebo badaniu chorych z zespołem me-
tabolicznym [2,3].

Bez wątpienia to bardzo obiecujące dane, które jeśli zo-
staną potwierdzone w dużych randomizowanych badaniach 
klinicznych, będą stanowiły kolejny argument przemawiający 
za szerszym wykorzystywaniem preparatów szafranu w lecze-
niu depresji i innych zaburzeń psychicznych. n

Pismiennictwo: 
1. Razavi BM, Hosseinzadeh H. J Sci Food Agric. 2017; 97(6): 1679-1685. 
2. Verma SK, Bordia A. Indian J Med Sci. 1998; 52(5): 205-7. 
3. Kermani T i wsp. Avicenna J Phytomed. 2015; 5(5): 427-33. 

Cicer cum caule

Szafran w zespole metabolicznym

Schemat opracowano na podstawie: Bibi Marjan Razavi, Hossein Hosseinzadeh. Saffron: a promising natural medicine in the treatment of metabolic syndrome.  
J Sci Food Agric. 2017; 97(6): 1679-1685

Działanie 
hipolipemiczne

↓ poziomu lipidów
↑ adiponektyny

• Aktywacja 
receptorów PPAR

Działanie 
hipotensyjne

• Tonizujący wpływ na 
ciśnienia krwi

• Blokada kanałów Ca
• Interakcja z NO  

w nabłonku naczyń

Działanie 
przeciwcukrzycowe

↓ insulinooporności
↓ poziomu glukozy
↑ insuliny
↑ komórek 
↑ fosforylacji AMPK

Przeciwdziałanie 
otyłości

↓ spożycia pokarmów
↓ leptyny
↑ adiponektyny
↑ uczucia sytości

Dz
iał

anie antyoksydacyjne
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ogłoszenia

ANKIETA 
WYPALENIE

Wypalenie zawodowe wśród 
lekarzy psychiatrów 

 weź udział w badaniu!

Praca lekarzy nacechowana jest  
wysokim poziomem stresu.  
Wysoki stopień odpowiedzialności  
profesjonalnej za wartości, jakimi są  
zdrowie i życie człowieka, napotyka  
często na ograniczenia organizacyjne,  
finansowe i społeczne, które mogą 
stanowić czynnik potęgujący ryzyko 
wystąpienia wypalenia zawodowego.
Zachęcamy Państwa do wzięcia 
udzia  łu w badaniu, które zostało  
zaini cjowane przez prof. Martę  
Makarę-Studzińską, i które dotyczy 
zagadnień wypalenia zawodowego 
wśród psychiatrów. 

Link do ankiety:  
goo.gl/forms/HSiAhOyeTyR57qX72

Szanowni Państwo!

W imieniu Oddziału Psychiatrycznego Specja-
listycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechano-
wie i Oddziału Warmińsko-Mazurskiego Polskiego 
Towarzystwa Psychiatrycznego w Olsztynie mamy 
zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w ósmej edy-
cji konferencji naukowo- szkoleniowej „Warmińsko-
-Mazurskie Spotkania Psychiatryczne”, która odbę-
dzie się w dniach 29 września – 1 października 2017 r. 

Ponownie będziemy Państwa gościć w pięknym 
zakątku Mazur Zachodnich w hotelu Anders, w Sta-
rych Jabłonkach. 

Środowisko psychiatryczne z niecierpliwością 
oczekuje przyśpieszenia prac nad realizacją założeń 
Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicz-
nego. Jaka będzie postawa Ministerstwa Zdrowia, 
jakie przepisy prawne będą obowiązywały? Jak za-
wsze tematyka psychiatryczno-prawnicza to żelazny 
punkt naszej konferencji pobudzający do gorącej 
dyskusji. Wierzę, że i tym razem będzie podobnie.

Dużo przepisów, duże obciążenie pracą o charak-
terze biurokratycznym, coraz mniej czasu dla pacjen-
ta i jego rodziny to przyczyny narastającej frustracji 
wśród lekarzy. Czy już jesteśmy, jako środowisko, 
wypaleni zawodowo? Na to pytanie też spróbujemy 
Państwu odpowiedzieć.

Zawsze w prezentowanych wykładach i warszta-
tach stawialiśmy na praktyczny aspekt wykonywania 
naszego zawodu. Wiem, że to Państwa interesuje 
najbardziej. Nasi wykładowcy na pewno sprostają 
Państwa oczekiwaniom.

To tylko niewielka część przygotowanej dla Pań-
stwa tematyki wykładowo-warsztatowej. Każdy  
z tematów pobudza do dyskusji, której, mam nadzie-
ję, nie zabraknie po wystąpieniach.

A gdyby czasu na nią było za mało, zapraszamy 
na jej kontynuację w kuluarach podczas integracyj-
nych części konferencji.

Patronat naukowy nad konferencją objął Konsul-
tant Krajowy z zakresu psychiatrii prof. Piotr Gałecki.

Za udział w konferencji przewidziane są punkty 
edukacyjne.

Serdecznie zapraszamy!
Antoni Ferenc 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Warmińsko-Mazurskie 
Spotkania Psychiatryczne

29.09 -1.10  2017 r.
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REcenzjeChristine A. Padesky, Dennis Greenberger

Umysł ponad nastrojem
Zmień nastrój poprzez zmianę sposobu myślenia 

Wydania drugie, rozszerzone

Wprawdzie mówi się, że książki nie należy oceniać po 
okładce, ale nikt nic na to nie poradzi, że jednak…

Jeśli o mnie chodzi, to mam słabość do okładek Wydaw-
nictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Są kolorowe, ale nie 
krzykliwe. Być może są minimalistyczne, ale tego nie wiem – 
czekam na książkę, która wyjaśni mi, czym tak naprawdę jest 
minimalizm. Co więcej, okładki są miłe w dotyku – dla tych z 
Państwa, którzy kupują książki głównie w sklepach interneto-
wych, to może być ważna informacja. Możliwe też, że wręcz 
przeciwnie. Dla mnie jest.

Jednak nie tylko słabość do okładek sprawia, że postano-
wiliśmy zwrócić uwagę Naszych Szanownych Czytelników na 
wydane ostatnio przez WUJ pozycje. Są to książki, które warto 
mieć w swojej bibliotece, ale przede wszystkim, są to także ta-
kie książki, które można polecać naszym pacjentom.

Pierwsza z nich jest książką, którą można uznać za kulto-
wą. Poznawczo-behawioralny bestseller – „Mood over mind” – 
został przetłumaczony na ponad 20 języków na całym świecie. 
Ten podręcznik-poradnik pomógł wielu pacjentom w leczeniu 
depresji, zaburzeń lękowych, napadów złości, poczucia winy 
i wstydu, niskiej samooceny, zaburzeń odżywiania się, uza-
leżnień oraz problemów w związkach. Książka zawiera liczne 

pytania i wskazówki ułatwiające wprowadzenie zmian w życiu 
przy pomocy terapeuty lub samodzielnie. Profesor Aaron T. 
Beck napisał w przedmowie, że podręcznik ten „…z pewnością 
będzie kamieniem milowym w rozwoju terapii poznawczej. Po raz 
pierwszy wyjaśnia jej mechanizmy w sposób niezwykle klarowny, 
stopniowo wprowadzając laików w tajniki terapii…”. Dodajmy, 
że klarowność jest zaletą nie tylko z punktu widzenia laików.

Drugie wydanie, które ukazało się w tym roku wzbogaco-
no o wiele nowych treści: rozszerzono fragmenty dotyczące 
terapii zaburzeń lękowych, a także dodano rozdziały poświę-
cone między innymi wyznaczaniu celów i utrzymywaniu po-
stępów, skale oceny poczucia szczęścia, nowe ćwiczenia oraz 
formularze opracowane na podstawie technik uważności, ak-
ceptacji i przebaczenia.

Córka Profesora Becka – Judith, Przewodnicząca Instytutu 
Terapii Poznawczo-Behawioralnej im. Aarona T. Becka twierdzi, 
że „Książka spełnia obietnicę daną w tytule. Z jej pomocą moż-
na naprawdę zmienić sposób myślenia i wprowadzić trwale 
zmiany w życiu". n
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Lisa M. Schab

Lęk i zamartwianie się 
u nastolatków  

Druga pozycja, którą polecamy, to wydany w serii Psychiatria i Psychotera-
pia poradnik autorstwa Lisy M. Schab – Lęk i zamartwianie się u nastolatków. Pod-
tytuł: Ćwiczenia, które pomogą w przezwyciężeniu lęku i zamartwiania się wyjaśnia, 
o co chodzi. Wiemy, że umiejętność radzenia sobie z lękiem odgrywa ogromną rolę 
w budowaniu i umacnianiu zdrowia psychicznego. Podręcznik zawiera opis tech-
nik, które młodzież może stosować samodzielnie lub z pomocą psychologa. Technik 
pomagających opanować uczucie lęku i położyć kres zamartwianiu się. Podręcznik 
oferuje również wskazówki, jak szukać dodatkowego wsparcia, jeśli okaże się to ko-
nieczne.

Lisa Schab pracuje na przedmieściach Chicago, prowadzi warsztaty terapii opar-
tej na technikach relaksacyjnych i samopomocy dla szerokich kręgów społeczeństwa 
oraz szkolenia zawodowe dla terapeutów. Jest autorką ośmiu poradników dla dzieci 
i dorosłych. To widać. n

Więcej informacji: www.wuj.pl

recenzje
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ogłoszenia
KONKURS LITERACKI PTP
Komisja ds. Kultury i Sztuki Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego  
zaprasza wszystkich członków Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego  
do udziału w konkursie literackim. 

Pragniemy zaprosić do zgłaszania utworów w dwóch kategoriach: poezja oraz 
mała forma prozatorska. 
W swoim życiu i pracy członkowie PTP często odpowiadają na konieczność 
niekonwencjonalnego, twórczego podejścia, jak i napotykają okoliczności wyma-
gające refleksji. Stąd nie zawężamy tematyki, pragnąc, aby nadesłane prace doty-
czyły szerokiego wachlarza spraw dotyczących nasz wszystkich. Ludzkich spraw.

REGULAMIN KONKURSU: 

1. Organizator: Komisja ds. Kultury i Sztuki przy Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym.
2. Konkurs przeznaczony jest dla członków Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, którzy 

nie są członkami Związku Literatów Polskich ani Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.
3. Każdy uczestnik konkursu może nadesłać maksymalnie trzy wiersze lub jedno opowiadanie 

(do 6 stron standardowego maszynopisu – ok. 1500 wyrazów, 12000 znaków), w 5 egzem-
plarzach, opatrzone własnym godłem słownym w terminie do 30 września 2017 r. (decydu-
je data stempla pocztowego). 
W osobnej kopercie opatrzonej tym samym godłem należy umieścić następujące informa-
cje: imię, nazwisko, adres zamieszkania, wiek, numer telefonu, adres e-mail.
Oświadczenie, że nadesłane utwory nie były wcześniej ogłoszone drukiem ani opublikowa-
ne na stronach internetowych, a także nagradzane w innych konkursach.

4. Przystąpienie do udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwa-
rzanie danych osobowych przez organizatorów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Organizatorzy informują uczestników, 
że ich dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w związku z wykonaniem niniejszego 
regulaminu, w celu przeprowadzenia konkursu i jego promocji oraz informowania o kon-
kursie.

5. Prace zostaną ocenione przez Jury w składzie: Katarzyna Grochola, Beata Szymańska, 
Krzysztof Siwczyk, Tomasz Szafrański, Dariusz Wasilewski.

6. Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi podczas Konferencji Medforum 
w Wiśle (07-09.12.2017). Osoby nagrodzone zostaną poinformowane telefonicznie i mailo-
wo. Organizatorzy nie zwracają kosztów przejazdu i nie przesyłają nagród pocztą.

7. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych na konkurs prac.
8. Nagrodzone utwory będą opublikowane w czasopiśmie „Psychiatra” i na stronie interneto-

wej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
9. Nadsyłanie prac: Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, Instytut Psychiatrii i Neurologii, ul. 

Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa, z dopiskiem „Konkurs Literacki”.
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LAB&LAJF

Wpływ alkoholu
na apetyt

zakąska jako dowód na wyjątkowe 
działanie alkoholu. 

Co na ten temat wie neurobiologia?
Adam Płaźnik

Dzieje się tak, ponieważ alkohol jest substancją bardzo 
energetyczną. Na przykład, 1 g tłuszczu zawiera 9 kcal, białka 
– 4 kcal, węglowodanów też 4 kcal, a 1 g alkoholu aż 7 kcal. 
Przeważała do tej pory opinia, że wzmożony apetyt po alkoho-
lu wynika z jego działania odhamowującego różne zachowa-
nia popędowe, w tym apetyt. Grupa badaczy pod kierunkiem 
Sarah Cains z The Francis Crick Institute, Mill Hill Laboratory, 
London, postanowiła znaleźć dokładną odpowiedź na pytanie 
o neurobiologiczny mechanizm nasilania łaknienia przez alko-
hol (S. Cains et al. Nature Commun. 8, 14014. 2017 Jan 10).

Przed omówieniem tych badań wypada podsumować 
krótko wiedzę na temat endogennych czynników regulują-
cych poczucie głodu (apetyt). Miejsce analizujące sygnały 
związane z odczuwaniem głodu/sytości, pochodzące z trzustki 
(insulina), jelit (grelina) i tkanki tłuszczowej (leptyna), znajduje 
się w bocznym podwzgórzu. Najlepiej jest zbadana rola insu-
liny i leptyny: w stanach niedoborów energetycznych pozio-

my tych hormonów w osoczu są niskie, ich stężenie natomiast 
rośnie w sytuacji nadwyżki energetycznej. Natomiast grelina 
wydzielana jest w czasie głodu z komórek enteroendokryn-
nych typu A żołądka. Po podaniu obwodowym lub centralnym 
gryzoniom, grelina powoduje szybki wzrost ilości przyjmo-
wanego pokarmu (wzrasta apetyt) i powoduje przyrost masy 
ciała. Precyzyjnie mówiąc, ośrodek regulujący przyjmowanie 
pokarmu jest zlokalizowany w jądrze łukowatym podwzgórza. 
Występują tam dwie grupy neuronów: (i) neurony zawierające 
proopiomelanokortynę (POMC) i neurony zawierające CART 
(cocaine-amphetamine-regulated transcript), oraz (ii) neurony 
zawierające AgRP (agouti-related protein) i neurony zawierają-
ce neuroopeptyd Y (NPY). Jądro łukowate znajduje się w pod-
stawnej części podwzgórza, a jego unaczynienie charaktery-
zuje się zmodyfikowaną barierą krew-mózg, pozwalającą na 
przenikanie składników pokarmu oraz hormonów z surowicy. 
Pobudzenie neuronów POMC i CART powoduje wystąpienie 
efektu anorektycznego, a stymulacja neuronów AgRP i NPY 
działa oreksygenicznie (stymuluje łaknienie). Zatem, w sytu-
acji ujemnego bilansu energii, na przykład na czczo, ekspresja 
AgRP jest zwiększona, a ekspresja POMC jest zmniejszona. Na-
tomiast w sytuacji stanu nadwyżki energii, poziomy AgRP są 
zmniejszone, a poziomy POMC są podwyższone. W tym miej-
scu warto podkreślić, że leptyna jest adipokiną wydzielaną 
przez białą tkankę tłuszczową (WAT) w ilości proporcjonalnej 
do całkowitej ilości tłuszczu. Insulina natomiast, jest wydzie-
lana przez komórki beta trzustki zależnie od poziomu glukozy 
we krwi. Domózgowe podawanie tych hormonów, które na-
śladują stan nadwyżki energii, hamuje spożycie pokarmu i po-
woduje zmniejszenie wagi ciała. W działaniu leptyny i insuliny 
pośredniczą receptory LepR-B i InsR, które są zlokalizowane 
na neuronach AgRP i POMC, i wpływają hamująco na ich ak-
tywność (precyzyjnie mówiąc, działanie leptyny depolaryzuje 
(aktywuje) neurony POMC oraz hiperpolaryzuje (hamuje) neu-

Cicer cum caule

Picie alkoholu nasila apetyt. Ten fakt jest nie tylko 
wiedzą powszechną, ale został również potwier-

dzony w badaniach na gryzoniach. Do tej pory 
nie prowadzono badań nad tym fascynującym 

i mającym prawdziwy wymiar praktyczny, proble-
mem naukowym. Wiadomo było tylko, że picie 

alkoholu jest jednym z ważniejszych czynników 
odpowiedzialnych za przyrost masy ciała (pomija-

jąc ostatnie, wyniszczające, fazy alkoholizmu) i jest 
częstą przyczyną niepowodzeń różnych programów 

dietetycznych. 

LAB&LAJF
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Cicer cum caule

rony AgRP). Podobnie jak w przy-
padku leptyny, neurony AgRP 
i POMC są ważnymi celami działa-
nia insuliny. Wykazano, że podanie 
insuliny wywołuje hiperpolaryzację 
(hamowanie) obu tych grup neuronów w jądrze łukowatym. 
W ten sposób (mówiąc w skrócie), funkcjonuje system sprzę-
żeń zwrotnych regulujących apetyt. Dane te wskazują więc na 
bardzo istotną rolę w tym zjawisku neuronów AgRP. Powstaje 
pytanie, jak opisane pętle neuronalne i peptydowe regulujące 
łaknienie, mają się do efektów alkoholu? Właśnie tym proble-
mem zajął się zespół badaczy pod kierunkiem dr Sarah Cains.

Paradoks nasilania apetytu przez alkohol wynika z faktu, 
że alkohol sam jest substancją wysoce energetyczną. Zgodnie 
z mechanizmami autoregulacji, picie alkoholu powinno więc 
uruchamiać wspomniane powyżej mechanizmy sprzężenio-
we, prowadząc do hamowania apetytu. Tymczasem efekty są 
odwrotne. Biorąc te wszystkie fakty pod uwagę, badacze oma-
wianej pracy z Nature Communications, skoncentrowali się na 
roli neuronów AgRP, aktywowanych przez głód i pobudzają-
cych łaknienie. Ich aktywacja nasila łaknienie, nawet w sytu-
acji pełnej sytości. Jest to zjawisko bardzo przypominające 
działanie alkoholu. W pierwszym etapie badań zespół dr Sarah 
Cains wykazał, że rzeczywiście, podania parenteralne alkoholu 
pobudzały konsumpcję pokarmu u myszy, niezależnie od płci 
i innych czynników mogących wpływać na jedzenie (np. pozy-
cja społeczna, interakcje społeczne). W drugim etapie badań 
stwierdzono silne pobudzenie neuronów AgRP przez alko-
hol. Okazało się, że etanol powodował istotny wzrost stęże-
nia jonów wapnia w komórkach AgRP (jest to ważny bodziec 
pobudzający aktywność biochemiczną komórek), w stopniu 
podobnym do efektu głodzenia lub podania hormonów me-
diujących odczucie głodu. W analizach elektrofizjologicznych 

 

Podsumowując, opisane dane identyfikują neurony AGRP, 
jako niezbędne dla procesu oddziaływania Et-OH na przyjmowa-
nie pokarmu. Aktywacja neuronów AgRP silnie nasila motywa-
cję do przyjmowania pokarmu i jest określana jako neuronalny 
substrat głodu. Tak więc, opisane dane sugerują, że alkohol pod-
trzymuje sygnalizację neuronalną głodu, a nie działa wyłącznie 
poprzez nie selektywne odhamowanie czynności popędowych. 
Kończąc wypada stwierdzić, że sięgając po tartinkę po kieliszku 
czerwonego wina, powinniśmy pamiętać o neuronach AgRP pod-
wzgórza, które nawet w trudnych warunkach, zatruwane przez 
neurotoksynę, starają się o dostarczenie nam minimum przyjem-
ności wynikającej z jedzenia. W ten, trochę przypadkowy sposób, 
nawiązuję do felietonów kulinarnych prof. J. Bomby. Może opisa-
na neurobiologia łaknienia i działania alkoholu będzie bodźcem 
dla Pana Profesora dla zwrócenia uwagi na rolę napitków alkoho-
lowych w tradycji polskiej kuchni galicyjskiej.  n

także potwierdzono pobudzający 
wpływ alkoholu na neurony AgRP ją-

dra łukowatego podwzgórza. 

Ogólnie rzecz biorąc, dane te pokazują, 
że etanol wywołuje przebudowę funkcjonalną generatora na-
pędu głodu w ten sposób, że podtrzymywane są fałszywe sy-
gnały „głodu” pomimo wystarczającego poziomu składników 
odżywczych w organizmie. Decydującym dowodem na po-
twierdzenie tej koncepcji był eksperyment, w którym optoge-
netyczne hamowanie neuronów AgRP osłabiało pobudzające 
działanie alkoholu na konsumpcję pokarmu. 



Pamiętają państwo scenę z „Powiększenia” 
Antonioniego, kiedy Jeff Beck z grupy  

The Yardbirds rozwala gitarę i rzuca gryf 
w tłum rozentuzjazmowanych fanów,  

którzy walczą o niego? 
Thomas, główny bohater filmu grany przez 

Davida Hemmingsa, zdobywa trofeum,  
wyrywa się z tłumu i ucieka, a inni fani gonią 
za nim, a raczej za kawałkiem gitary. Thoma-
sowi udaje się uciec. Wbiega na główną ulicę 

i zatrzymuje się przed wystawą sklepową. 
Na ulicy toczy się normalne życie. Thomas 
przez moment przygląda się trzymanemu 

w ręku kawałkowi gitarowego gryfu, wyrzu-
ca go i odchodzi, bo zdał sobie sprawę,  

że to już nie jest magiczny przedmiot, ale 
zwykły kawałek drewna…

Podobnie jest z festiwalem w Cannes. 
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Wszystkie torby są otwierane i kontrolowane. Pilnujący skanują kody 
z identyfikatorów i porównują umieszczone na nich zdjęcia z twarzami 
wchodzących. Odradzam korzystania z cudzych identyfikatorów, bo 
kończy się to przykro.

Winda jest nieczynna
Pokazy festiwalowe trwają przez cały długi dzień, ale koło pierwszej 

wszyscy udają się na obiad. Według tripadvisor.com w Cannes jest po-
nad osiemset restauracji. Byłem może w trzydziestu. Wbrew powszech-
nym opiniom, w Cannes można zjeść za rozsądną cenę, smacznie, szyb-
ko, a do tego blisko Pałacu.

Po obiedzie znów wydłużają się kolejki przy wejściach. Festiwalo-
wicze pędzą do kin oraz na spotkania – w Pałacu, w dobudowanych do 
niego budynkach Riviera i Lerins, w pawilonach Wioski Międzynarodo-
wej, w hotelach Majestic, Grey d’Albion, Grand Hotel, Marriott (d. Hilton), 
Miramar, Martinez… W Grand Hotelu na dziewiątym piętrze mieści się 
polskie stoisko. Widok z tarasu jest piękny, ale jedna z dwóch wind jest 
nieczynna, a druga o nośności do 150 kilogramów (czyli jeden grubas, 
dwóch chudych albo trzy kruszynki) często się psuje.

Koło siedemnastej rozpoczyna się ciąg imprezowy – cocktaile, ko-
lacje, bankiety. W mieszczących się na plażach restauracjach i klubach, 
w willach, na jachtach. Te ostatnie bywają pułapkami. 

Ostatnie projekcje kończą się grubo po północy. A zabawa trwa 
dalej. Wielomiliardowy przemysł filmowy istnieje i ma się dobrze dla-
tego, że jedni ludzie są gotowi płacić pieniądze, żeby oglądać innych 
ludzi. Oglądanie filmów jest łatwiejsze niż czytanie książek, a poza tym 
nie trzeba mieć wyobraźni – wystarczy, że ma ją reżyser czy scenarzysta.  
Z nieznanych mi powodów sporo osób interesuje się sławnymi ludźmi – 
aktorami, reżyserami czy po prostu celebrytami2. Wytwórniami znanych 
ludzi były i są film i telewizja, a od niedawna również internet, w tym 
media społecznościowe.

Cicer cum caule

Ósma rano
Cannes budzi się przed ósmą rano. Do Pałacu 

Festiwalowego śpieszą widzowie na poranną pro-
jekcję, która zaczyna się o ósmej trzydzieści. Ofi-
cjalnie drzwi są zamykane o ósmej, więc lepiej być 
wcześniej. W dyskusjach przy wejściu ochroniarze 
mają zawsze rację, a w razie potrzeby natychmiast 
wzywane są posiłki. Pamiętam jak stałem w nieza-
dowolonym tłumie niewpuszczonych na poranny 
pokaz. Ktoś zaczął szarpać barierką. Kilkadziesiąt se-
kund później pojawiła się policja z psami.

Bezpieczeństwo wielkiego festiwalu w naszych 
czasach to poważne zagadnienie. Po ulicach Can-
nes chodzą patrole policji i wojska, wyposażone 
w długą broń. Przy wejściach na teren festiwalu i tar-
gów ustawione są bramki do wykrywania metalu. 

zdj 1. zdj 8.

zdj 3.

zdj 2.

zdj 1.   Czerwone schody. Cannes-2017,
zdj 2.  Dziewczyna w białej sukience. Cannes-2017,
zdj 3.  Patrol 2. Cannes-2017,
zdj 4.  Patrol. Cannes-2017,
zdj 5.  Wystawa z czaszką. Cannes-2017,
zdj 6. Cocktail Cave Forville. Cannes-2017,
zdj 7.  Grand Hotel. Cannes-2017,
zdj 8.  Village International. Cannes-2017,

KINO

Ocipienie1 
Stefan Laudyn
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1. ocipieć 
pot. «stracić 
równowagę 
psychiczną»

2. Celebryta 
to ktoś, kto jest 
znany z tego, że 
jest znany.

Największe gwiazdy
Użytkownicy polskich mediów mogli w tym roku odnieść wrażenie, 

że największymi gwiazdami Cannes są Doda i Grażyna Torbicka oraz że 
polski film „Dwie korony” odniósł sukces na canneńskim festiwalu. Pani 
Doda miała akredytację targową, która upoważnia również do udziału 
w festiwalu. Była akredytowana jako producent filmowy z firmy Ent One 
Investments. Pani Torbicka, która przez wiele lat nagrywała w Cannes 
programy dla Programu 2 TVP, tym razem przyjechała jako twarz firmy 
l’Oreal, sponsorującej Festiwal.

Pokaz filmu „Dwie korony” odbył się 22 maja o godz. 20 w sali Olym-
pia 3, liczącej 79 miejsc. Ale nie odbył się na Festiwalu, a na towarzy-
szących mu targach filmowych w Cannes, gdzie każdy może wynająć 
salę kinową i pokazać swój film, w tym wypadku sprzedawcą filmu jest 
Telewizja Polska S.A. Na pokazy targowe mają wstęp posiadacze akredy-
tacji targowych. Z zasady nie wpuszcza się dziennikarzy (choć są wyjąt-
ki), czyli po pokazie targowym trudno liczyć na recenzje. Miarą sukcesu 
pokazu targowego jest liczba obecnych na nim profesjonalistów takich 
jak dystrybutorzy czy selekcjonerzy festiwalowi. Firma, która wynajmuje 
salę, otrzymuje od organizatorów raport z listą osób obecnych na pro-
jekcji. Kolejna miara sukcesu to dane ze sprzedaży filmu oraz zaprosze-
nia na festiwale filmowe. Sprzedawcy lubią się chwalić sukcesami, bo to 
nakręca sprzedaż do kolejnych krajów. Naturalnie, jeśli mają czym się 
chwalić.

Bez dogmatu
Na przykład w latach 90. Duńczycy sprawili, że świat zainteresował 

się ich minimalistycznymi i zwykle niskobudżetowymi filmami, kręcony-
mi zgodnie z manifestem Dogma 95. Filmy Larsa von Triera i jego kole-
gów stały się hitami targów, a atmosferę nakręcał ich udział w festiwalu 
w Cannes, gdzie zadebiutowały w roku 1998. Meksykański reżyser Artu-
ro Ripstein przytomnie zauważył, że zgodnie z zasadami Dogmy od za-

wsze kręcono... pornosy, ale jego głos przeszedł bez 
echa. Do chóru chwalących Dogmę dołączył nawet 
Andrzej Wajda.

Wokół niektórych filmów tworzy się tak zwany 
„buzz”, czyli dobra opinia, która rozprzestrzenia się 
z ogromną prędkością. Dystrybutorzy, rozgrzani fe-
stiwalem, płacą za prawa do filmów duże pieniądze. 
Niektórzy po powrocie do domów z zakupami czują 
się jak Thomas z „Powiększenia”.

W ciągu ostatnich 20 lat system bardzo się 
zmienił. Teraz filmy znanych reżyserów kupuje się 
zwykle zanim zostaną nakręcone. Canneńskie pre-
miery są dla dystrybutorów momentami prawdy, bo 
wtedy po raz pierwszy oglądają to, co kupili rok czy 
dwa lata wcześniej. Jedyny sposób na wcześniejsze 
zapoznanie się z filmem, to przeczytanie scenariu-
sza, czyli opisu kota w worku. Do tego z wyprzedze-
niem ogłaszane są informacje o obsadzie i ekipie.

Film jest nietypowym towarem. Jego cena dla 
użytkownika, czyli bilet do kina, jest niezależna 
od wielkości (czasu trwania filmu) ani od kosztów 
produkcji. Bilet na 80-minutowy film nakręcony za 
milion dolarów może kosztować tyle samo, co na 
trwający ponad dwie godziny film za sto milionów.

Tak czy inaczej, w przyszłym roku Cannes zno-
wu zapełni się ludźmi z branży filmowej oraz tymi, 
którzy chcieliby się w niej znaleźć – lub choćby o nią 
otrzeć. Jeśli zamierzacie się tam znaleźć (lub choćby 
otrzeć) w przyszłym roku, hotel radzę zarezerwować 
już teraz…

Zdjęcia: Stefan Laudynzdj 7. zdj 6.

zdj 4.

zdj 5.
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Cicer cum caule

Psychiatra w operze

Projekcję Kawalera srebrnej róży, czy 
w dosłownym tłumaczeniu po prostu Kawalera 
róży, oglądałam w Krakowie w kinie Kijów w trakcie 
konferencji „Między nadzieją a rozpaczą. Dzieje psy-
choanalizy w Polsce w polsko-żydowsko-niemiec-
kim kontekście kulturowym 1900-1939”. Konferen-
cja była fascynująca. Łącząc podejście historyczne, 
filozoficzne, kulturowe i psychoanalityczne pokazy-
wała bogactwo myśli tego okresu. „Nadzieja” doty-
czyła tego, że psychoanaliza nie będzie tylko nową 
nauką, że stworzy ona nowego, lepszego człowie-
ka. Zainteresowanie psychoanalizą związane było 
z pewną formacją polsko-żydowskiej inteligencji 
zaangażowanej społecznie. Przykładem takiej na-
dziei jest fragment z pracy Bornsztajna z 1933 roku:

„I żmudna praca nasza często miewa te świetla-
ne momenty, kiedy widzimy, jak dzięki niej zmieniają 
się charaktery ludzkie, jak z ciężkiego neurotyka, sła-
bego, pełnego skrupułów i wątpliwości, pozbawione-
go energii i chęci do życia, powoli, literalnie, jak Feniks 
z popiołów „Suantum mutatug ab illo” powstaje inny 
człowiek o cechach wręcz przeciwnych. Tu psycho-
analityk dokonał zaniedbanej pracy wychowawczej, 
dokonał tego, czego nie potrafił uczynić zbyt surowy 
czy zbyt pobłażliwy ojciec, a mianowicie przeobraził 
w sposób odpowiedni nadjaźń człowieka, wyzuł ją 
z cech srogości, która domagała się nieustannie ze 
strony świadomej jaźni pokuty za grzechy nieświado-
me we wczesnym dzieciństwie w intencjach popędo-
wych popełnione. Zwolniona z tego brzemienia dyk-
tatury jaźń może wówczas swobodnie zwrócić się ku 
słońcu życia, zamiast tkwić w pomrokach wewnętrz-
nych konfliktów.”1

Tak ekstremalne oczekiwania wobec teorii psy-
chologicznej wpisują się w zjawisko początku XX 
wieku, jakim był rozwój utopijnych idei, które miały 
uleczyć problemy świata. W tym samym czasie inny 
lekarz – okulista L.L. Zamenhof tworzy esperanto 
– wspólny język, język nadziei, który ma stanowić 

podstawę wspólnoty ludzkiej, a w przyszłości wspólnej religii2.
Wydarzenia lat 30., narastający faszyzm, antysemityzm, doprowadzi-

ły do „rozpaczy” – destrukcji świata, który wcześniej zrodził psychoanalizę. 

Tak więc Kawalera oglądałam przepełniona nie tylko myślą psycho-
analityczną, ale także myśleniem kategoriami społecznymi. Kawaler jest 
operą komiczną, Richard Strauss pisał ją po Salome i Elektrze, jak pisze 
Piotr Kamiński, „znużony ekspresjonistyczną weną”3 tamtych oper. Salome 
i Elektra wchodzą z operami wagnerowskimi w głęboki dialog, podejmu-
jąc temat transgresji i przenosząc go na poziom ciała4, natomiast Kawaler 
srebrnej róży ironicznie nawiązuje do Tristana i Izoldy. W pierwszym akcie 
Octawian po namiętnej nocy z Marszałkową śpiewa: „Co oznacza „ty”? Co 
oznacza „ja i ty”? Czy wszystko ma jakikolwiek sens? (..) Jestem „ja”, które 
ciebie pragnie, to „ja” wszelako zatraca się w „tobie”.”

Klasyczne konstrukcje psychoanalityczne w tej operze wydają się tak 
proste, że trudno o nich pisać – „syn” sypiający z „matką” pod nieobecność 
ojca…W trakcie opery dojrzewa i może pojąć za żonę młodszą „wersję” 
matki.

Głównym bohaterem opery nie jest tytułowy „kawaler” – 17-letni hra-
bia Oktawian, ale Marszałkowa – księżna Teresa, starsza (to znaczy trzy-
dziestoparoletnia) kobieta. W młodości wbrew woli wydana za Marszałka, 
a aktualnie zakochana z wzajemnością w Oktawianie. Intryga zaczyna 
się w momencie, gdy kuzyn Marszałkowej, baron Ochs prosi ją o pomoc 
w dopełnieniu ceremonii zaręczyn. Chce poślubić Zofię – córkę bogate-
go kupca. Zofia ma otrzymać związek z osobą wysoko urodzoną, a Ochs 
pieniądze od teścia. Do zawarcia tego handlu narzeczony potrzebuje 
szlachcica, który wręczy Zofii zaręczynową srebrną różę. Marszałkowa 
proponuje Oktawiana, który ukrywa się w czasie tej rozmowy w przebra-
niu kobiecym, jako służąca Marysia. Ochs niezależnie od swoich planów 
matrymonialnych próbuje uwieść „Marysię”. W kolejnej scenie Oktawian 
zawozi różę i zakochuje się z wzajemnością w obiecanej Ochsowi Zofii. Za-
raz potem zjawia się baron Ochs z towarzyszami i w ich obecności konty-
nuuje handel poniżając przyszłą żonę. Dochodzi do pojedynku z Oktawia-
nem, w którym baron zostaje niegroźnie raniony, pociesza się alkoholem 
i wizją spotkania z „Marysią”, od której otrzymał tajemniczy bilecik. Ochs 
spotyka się z Oktawianem w przebraniu Marysi w „oberży” zainscenizo-
wanej jako dom publiczny. W ramach intrygi Oktawiana zjawia się tam 
kobieta z dziećmi oskarżająca barona o porzucenie, Zofia z ojcem, policja 
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Cicer cum caule

oraz sama Marszałkowa. Skompromitowany baron Ochs musi się usunąć. 
Usuwa się także Marszałkowa, w oryginalnej wersji wsparta na ramieniu 
ojca Zofii, w wystawieniu MET wspierana przez komisarza policji z wyraź-
ną sugestią kolejnego romansu. 

Autorem inscenizacji MET-u jest Robert Carsen. Umiejscowił operę 
w okresie, w którym była tworzona – na początku XX wieku, tuż przed 
I Wojną Światową. Opera, więc jest o przemijaniu indywidualnym, ale też 
końcu świata, który wyznacza Wielka Wojna. Marszałkowa jest przejmu-
jąca w swoim zmaganiu ze starzeniem się, godzeniu się, że „czas płynie”. 
W arii, pod koniec pierwszego aktu śpiewa, że chce, żeby zegary się za-
trzymały. Także ona, podobnie jak Oktawian, dojrzewa w czasie opery 
i pod koniec akceptuje upływ czasu oddając swojego młodego kochanka 
innej kobiecie. Emocjonalny przekaz wystawienia wzmacniała rzeczywi-
sta sytuacja – Renee Fleming żegna się z rolą Marszałkowej, jak z kolejny-
mi rolami w swoim repertuarze. Piękna kobieta, fantastyczna śpiewaczka, 
rzeczywiście się starzeje i odchodzi, dając miejsce młodszej Zofii. Zofia 
jest młodszą wersją Marszałkowej. Podobnie jak ona, ma zostać oddana/
sprzedana wbrew swojej woli, bezpośrednio po wyjściu z klasztoru męż-
czyźnie, którego wybiera ojciec. Co ciekawe, takie następstwo ma miejsce 
także w realności. Często śpiewaczki wykonujące partię Zofii „awansują” 
później do roli Marszałkowej. 

O dziwo, część opery, w której widzimy Zofię jako sprzedawany przed-
miot, czy obmacywaną jak klacz przed dokonaniem transakcji, jest wyjąt-
kowo przejmująca. Zastanawiałam się, czy jeszcze rok, dwa lata temu była-
bym tak poruszona widokiem patriarchalnego układu, w którym kobieta, 
jak doskonale zdaje sobie sprawę Zofia, warta jest tyle, ile jej posag i łatwo 
staje się obiektem przemocy. Wielokrotnie konsultowałam pacjentki do-
znające przemocy. Często były to historie doświadczania poniżenia i prze-
mocy od dzieciństwa. Od dziecka uczyły się, patrząc na relację rodziców, 
że kobietę można źle traktować. Kobiety te, w kontekście indywidualnym, 
wymagają wszechstronnego wsparcia – psychoterapeutycznego, praw-
nego, socjalnego. Często uczą się żyć od nowa. Tak jak w terapii innych 
traum, niezwykle istotne jest „objęcie społeczne” – zdecydowane opowie-
dzenie się po stronie poniżanej kobiety. Niestety aktualna rzeczywistość 
społeczna w Polsce zmierza w przeciwnym kierunku. Prawicowa narracja, 
broniąc „świętości” rodziny, przyzwala na przemoc wobec kobiet. Przy-
kładem takiej stopniowanej przemocy mogą być trzy historie, które po-
jawiły się w ostatnich miesiącach w przestrzeni publicznej. Reprezentant 
Polski w Parlamencie Europejskim Korwin-Mikke mówi, że kobiety „muszą 

zarabiać mniej, bo są słabsze, mniejsze i mniej in-
teligentne”. Następnie znany polski bokser Tomasz 
Adamek, deklarujący się jako osoba religijna, o pra-
wicowym światopoglądzie, wyznaje w rozmowie 
telewizyjnej: „Jestem surowym ojcem (..), nie ma ta-
kiej opcji, żeby córka spotykała się z nie-Polakiem. 
Ma chłopaka, syna kolegi. Sam pozwoliłem”, a także 
„Ja żonę szanuję, ale musi być dyscyplina w domu”, 
„Rozpuszczone” kobiety, które nie chcą sprzątać 
„trzeba lać”. Publiczność się śmieje. Ostatnio dużą 
część dyskusji publicznej wypełniała także historia 
Karoliny Piaseckiej, która miała odwagę po latach 
publicznie powiedzieć o przemocy domowej. Mąż, 
były radny PiS-u, stosujący ekstremalną przemoc 
stwierdza „Nawet po rozwodzie zawsze będziemy 
dla Boga małżeństwem”. Kościół nie protestuje. 

Może ze względu na społeczną rzeczywistość, 
w której żyjemy, poniżanie Zofii przez przyszłego 
męża, gwałty na służących czy nieprzejednana po-
stawa ojca sprzedającego swoją córkę budzi nadal 
żywe emocje. 

Drugą, poza Renee Fleming, niezwykłą i gło-
sowo, i aktorsko, rolę Octaviana wykonuje śpie-
waczka mezzosopranowa – Elinie Garanca. Liczne 
przemiany tej postaci z kobiety i mężczyzny niosą 
pocieszenie dotyczące niejednoznaczności świata. 
Najpierw Oktawian staje się Marysią i w tej roli jest 
molestowany przez barona. Wraca do roli Oktawia-
na jako partner Zofii i znowu staje się Marysią – ko-
bietą w domu publicznym. W finale znowu staje 
się Oktawianem. Rolę tę zawsze wykonuje kobieta, 
nigdy nie obsadza się w niej mężczyzny (tenora 
bądź kontratenora). Zagrożenie w intencji libretta 
Hofmannsthala reprezentuje szowinistyczny męż-
czyzna – byk (Ochse po niemiecku, angielskie ox), 
wyzwolenie przynosi kobieta. Być może transgresje 
Oktawiana/Marysi mają pokazywać, że podział na 
kobiety i mężczyzn nie jest tak radykalny, co daje 
szanse na podważanie ustalonych i przemoco-
wych struktur społecznych. Płeć jest konstruktem 
umownym, ciągle odtwarzanym w performansie 
społecznym5. Finalny tercet, w którym dochodzi 
do wyjaśnienia i pogodzenia, śpiewają trzy kobie-
ty. Tercet jest tak piękny i przejmujący, że Strauss 
umieścił w swoim testamencie prośbę, żeby był 
grany na jego pogrzebie, co stało się w 1949 roku 
w Monachium. 

Operę rozpoczyna uwertura obrazująca akt 
seksualny6, jak pisze Żiżek, „z imitowaniem posu-
wistych ruchów, gdzie punkt szczytowy symulują 
wyjące i krztuszące się waltornie.”7, a kończy scena 
pogodzenia z upływem czasu i utratą, co prowa-
dzi do nowego życia/związku. Nie jest to banalny 
happy end, w którym „miłość zwycięża” i zło zostaje 
pokonane, a raczej obcowanie z kleinowską fazą 
depresyjną, gdzie strata jest nieunikniona, ale jej 
świadomość prowadzi do rozwoju. n
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Na pewno wkrótce ktoś nakręci film o Ericu Claptonie 
– jego życie to gotowy scenariusz, bo jest w nim wszystko, co 
interesuje tłumy: sława, pieniądze, piękne kobiety, narkotyki, 
alkohol, upadek, tragedie, odkupienie i na koniec szczęście…

Jakiś czas temu pisząc o Led Zeppelin wspomniałem, 
że w Anglii końca lat 60. pojawiło się trzech wspaniałych gi-
tarzystów – Page, Beck i właśnie Eric Clapton. Urodził się 30 
marca 1945 roku w małym miasteczku Ripley, kilkadziesiąt 
kilometrów na południe od Londynu. Dopiero w wieku kilku 
lat dowiedział się, że wychowująca go para to w zasadzie jego 
dziadkowie, był bowiem nieślubnym dzieckiem (matka miała 
zaledwie 16 lat) stacjonującego w czasie wojny w Anglii Ka-
nadyjczyka, a matka po jego urodzeniu wyszła za mąż za in-
nego żołnierza i wyjechała za granicę. Miało to duży wpływ 
na psychikę chłopca, słabo się uczył, sprawiał kłopoty wycho-
wawcze, dopiero muzyka stała się jego pasją i sposobem na 
ucieczkę od rzeczywistości. Zafascynował go blues i wczesny 
rock z USA, a gdy dostał w prezencie gitarę, ćwiczył bardzo in-
tensywnie. Talent i ciężka praca szybko dały efekt – już w wieku 
17 lat został przyjęty do zespołu Yardbirds, w którym opraco-
wał własny styl gry. Szybko stał się znany i ceniony w środowi-
sku muzycznym – gdy odszedł z zespołu (chciał grać bardziej 
bluesowo, a zespół w celu zdobycia szerszej popularności 
podążał w stronę popu) szybko przyjęto go do John Mayall & 
The Bluesbreakers – jednego z najlepszych zespołów blueso-
wych. Styl Claptona – bardzo oszczędny, powolny, ale z nie-
zwykłą czystością i precyzją, zyskał mu przydomek Slowhand, 
a wkrótce na murze stacji metra Islington w Londynie pojawił 
się wielokrotnie potem kopiowany napis: Clapton is God. Trud-
ny charakter Erica szybko daje o sobie znać – nie potrafi budo-
wać relacji społecznych, a bezkompromisowość oraz wysokie 
wymagania wobec innych muzyków powodują częste zmiany 
grup – 1966 Cream (nazywana pierwszą supergrupą w historii 
muzyki), 1969 – Blind Faith, 1969-70 Delaney and Bonnie and 
Friends, 1970 Derek and the Dominoes, aż wreszcie rozpoczął 
nagrywanie płyt solowych. Z tych lat warto zauważyć znajo-
mość z Jimmy Hendrixem, parę przebojów: Sunshine of Your 

Love. Badge i przede wszystkim Layla – utworu napisanego 
dla Pattie Boyd, w której Eric się zakochał – niestety była ona 
wtedy żoną innego gitarzysty, jego przyjaciela – George’a Har-
risona z The Beatles… Ten fakt oraz luźna atmosfera końca lat 
60. niestety zaowocowała narkomanią artysty. Nawet rozbicie 
małżeństwa Harrisonów i przeprowadzka Pattie do Claptona 
nie zatrzymały uzależnienia. Heroina szybko zrujnowała gita-
rzystę i zaniepokojeni przyjaciele, chcąc przywrócić go muzy-
ce, zorganizowali specjalny koncert – Rainbow Concert w 1973 
roku, gdzie wystąpiło wspólnie z nim wielu przyjaciół. W końcu 
Eric trafił do kliniki odwykowej i, o dziwo, terapia zakończyła 
się sukcesem – niestety szybko miejsce narkotyków zajął alko-
hol… W latach 70. powstało kilka płyt solowych Claptona z ta-
kimi przebojami jak After Midnight, I Shot the Sheriff, Wonderful 
Tonight, Cocaine. Nałóg pogłębiał się i w końcu lat 70. wylądo-
wał w Ośrodku Hazelden w Minnesocie (USA) specjalizującym 
się w leczeniu alkoholizmu. Wracał tam jeszcze dwukrotnie 
w latach 80., rozpadł się też związek z Pattie – Eric często ją 
zdradzał i jak później stwierdził, była to bardziej fascynacja niż 
prawdziwe uczucie. Wpływ na to miała też zapewne trudność 
budowania relacji z kobietami – prawdopodobnie efekt prze-
żyć rodzinnych. Z licznych romansów pojawiło się dwoje dzieci 
– córka, z którą przez lata nie utrzymywał kontaktów i wreszcie 
w 1986 roku syn Connor. Stał się on oczkiem w głowie Clap-
tona i mimo, że nie mieszkali razem – syn mieszkał z matką, 
włoską modelką – to muzyk odzyskał cel w życiu i przestał 
pić. Po drugiej kuracji w 1987 roku słynne były jego koncerty 
w małych klubach AA w Anglii czy wielkie coroczne występy 
w londyńskim Royal Albert Hall, które rozpoczynał słowami 
„Nazywam się Eric i jestem alkoholikiem”.

Lata 80. muzycznie lepiej przemilczeć – kilka płyt solo-
wych i to słabych, kilka wartych zapamiętania hitów: She’s 
Waiting, It’s In The Way That You Use It, Bad Love, Running On 
Faith, Before You Accuse Me. Clapton nadal miał status boga gi-
tary i wielkiego artysty, ale już raczej zapominanego. I wtedy, 
20 marca 1991 roku wydarzyła się tragedia – 4 letni Connor 
wypadł z 53 piętra wieżowca na Manhattanie, gdzie mieszkał 
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Płyty, które warto znać

Eric Clapton 

Unplugged
MIREK SUKIENNIK



69PSYCHIATRA/PISMO dla praktyków/lato 2017

Sierpień 1992
Signe
Before You Accuse Me
Hey Hey
Tears In Heaven
Lonely Stranger
Nobody Knows You When 
You’re Down and Out
Layla
Running On Faith
Walkin’ Blues
 Alberta
 San Francisco Bay Blues
 Malted Milk
 Old Love
 Rollin’ and Tumblin’

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

z matką i przypadkowo oparł się o źle zabezpieczone okno, 
uchylone na czas sprzątania. Luksusowy wieżowiec Galleria 
Condominium jest położony kilkaset metrów od słynnej te-
raz Trump Tower niedaleko Central Parku. Clapton był wtedy 
w Nowym Jorku i miał się tego dnia z nim spotkać, byli też 
dzień wcześniej w cyrku. Rozpacz rodziców i żal środowiska 
muzycznego i wielu fanów na świecie, ale też fala współczu-
cia zwykłych ludzi była ogromna i odbiła się szerokim echem 
w świecie. I to chyba jest tajemnicą niezwykłego sukcesu płyty, 
którą Clapton nagrał w styczniu następnego roku w małej sali 
koncertowej w Anglii. Będąca wtedy u szczytu popularności 
muzyczna telewizja MTV nagrywała serię koncertów Unplug-
ged – w której gwiazdy muzyki prezentowały swoje przeboje 
bez użycia instrumentów elektrycznych – czyli „bez prądu” – 
tylko wokale i instrumenty akustyczne. Repertuar koncertu 
Claptona to kilka przebojów z całej jego kariery, kilka standar-
dów bluesowych i mało wtedy jeszcze znany utwór napisany 
przez Erica wkrótce po wypadku Connora i użyty w sound-
tracku filmu Rush – Tears In Heaven. Stał się on największym 
przebojem artysty, płyta zdobyła łącznie 6 nagród Grammy – 
w tym płytę roku i utwór roku, a jej łączna sprzedaż osiągnęła 
30 milionów sztuk. Dla albumu w zasadzie bluesowego to wy-
niki absolutnie nieosiągalne. Warto jednak tej płyty posłuchać 
– ma swoisty klimat smutku, zadumy i refleksji, i jest dobrym 
wprowadzeniem do bluesa. 

W tym czasie Eric mocno zaangażował się w ruch AA. Tra-
gedia, która mogła go zachęcić do powrotu do narkotyków 
i alkoholu, paradoksalnie go wzmocniła i była impulsem do 
działania. Zaczął nagrywać lepsze płyty, powrócił do korzeni 
bluesowych (nagrał m.in. płytę z BB Kingiem i standardy Ro-
berta Johnsona). Po sukcesie Unplugged postanowił też, że 
musi mocniej zaangażować się w walkę z nałogami i postano-
wił założyć centrum terapii uzależnień – Crossroads Center na 
wyspie Antigua na Karaibach. Jest to organizacja non-profit 
– jak powiedział Clapton – dla ludzi na rozdrożu życia, którzy 
potrzebują pomocnej dłoni. Ponieważ okazało się to drogim 
przedsięwzięciem, w 1999 roku zorganizował wielką aukcję 
swojej słynnej kolekcji gitar, z której dochód przekazał na 
Centrum. Sukces aukcji przeszedł wszelkie oczekiwania – cel 
szczytny, a i gitary „boskiego” pochodzenia – ceny sięgały kil-
kuset tysięcy dolarów. Aukcje są co jakiś czas powtarzane, jest 
też organizowany koncert – Crossroads Guitar Festival, z któ-
rego dochód przeznaczany jest na potrzeby ośrodka. Niejako 
w podzięce za działalność społeczną los w końcu się do niego 
uśmiechnął. W 1999 roku na przyjęciu przypadkowo poznał 
dużo młodszą od siebie Melię McEnery i po krótkiej znajomo-
ści zamieszkali razem. Przyszło wreszcie tak długo wyczeki-
wane szczęście rodzinne – para nie afiszuje się publicznie, są 
razem do dzisiaj i mają trzy córki. Ostatnio, niestety, pojawiły 
się informacje o pogarszającym się stanie zdrowia muzyka…

Sam Clapton był bardzo zaskoczony sukcesem Unplug-
ged. Ale dzięki niemu mógł zrobić w końcu wiele dobrego i za-
mknąć za sobą lata szaleńczych ekscesów. W swojej biografii 
i w wielu wywiadach prosi o zwrócenie uwagi na problemy 
bliskich z narkotykami i alkoholem, i namawia do stanowczej 
walki z nałogami i uzależnieniem. Jeśli kogoś poruszyła histo-
ria Connora, spodobała się płyta i utwór Tears In Heaven – Eric 
prosi o odwiedziny na grobie chłopca w jego rodzinnym Ripley 
w Anglii…n
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S
Historia psychiatrii krakowskiejod Kuchni

Jacek Bomba

Skromność Profesor 
Wandy Półtawskiej 

W życiu Katedry Psychiatrii odegrała rolę znaczącą. Była członkiem jej 
zespołu od 1952 do 1969 roku. Badała następstwa pobytu w obozie koncen-
tracyjnym w dzieciństwie. Była ofiarą prześladowań nazistowskich. Uwięziona 
w dwudziestym roku życia, prawie pięć lat przebywała w Ravensbrück. Doko-
nywano tam na niej eksperymentów pseudomedycznych. Opisała to w I boję 
się snów. W Klinice Krakowskiej, między innymi, zorganizowała też pierwszą 
przychodnię dla dorastającej młodzieży. Opuściła psychiatrię, żeby zajmować 
się medycyną pastoralną i teologią rodziny w uniwersytetach Krakowa i Rzymu. 

Żona filozofa, matka czterech córek, wielokrotnie babka, oddzielała pracę 
od życia rodzinnego. Trudne do sprawdzenia domysły mówiły, że w prowadze-
niu domu znaczącą rolę odgrywała teściowa Doktor Półtawskiej. Ona sama za-
wsze była mocno zaangażowana w pracę: z pacjentami, w ruchu na rzecz ochro-
ny życia, w przygotowywanie nupturientów do małżeństwa, wdrażanie nauki 
Karola Wojtyły, pracę u boku papieża Jana Pawła II, rozwiązywanie trudnych 
i bolesnych problemów społecznych. 

Nie wiadomo czy lubiła i umiała gotować. Czy miała czas, żeby się tego 
nauczyć? Może w czasie turystycznych wypraw w góry? Ale, jak sama pisze, 
bardziej zajmowało ją wówczas dbanie o rozwój duchowy niż troska o przyjem-
ności podniebienia. Otwiera to nierozwiązywalny problem ascezy. Czy przyjem-
ność zjedzenia klusek z jagodami, na leśnej polanie, przy zachodzącym słońcu, 
w zanikającym świergocie ptaków, czy taka przyjemność jest przeszkodą na dro-
dze rozwoju duchowego? Jeżeli nie jest związana z grzechem obżarstwa, czy jest 
otwieraniem drogi złemu? 

Nieznane pozostają tajemnice kuchni starszej pani Półtawskiej. Nie wiado-
mo także, czy przepis na kluski z jagodami, przygotowywane na ognisku przez 
turystów w Beskidzie i Bieszczadach był znany Doktor Półtawskiej. Czy jedli je 
z nią wybitni ludzie, z którymi chadzała w góry?
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BUDYŃ

¼ l/osobę

½ łyżki/osobę

1 łyżka/osobę

1 łyżeczka/osobę 

½ łyżeczki/osobę

1

• mleka

• masła

• cukru

• mąki ziemniaczanej

• cukru waniliowego

• jajko 

• W niewielkiej ilości mleka (w górach można je 
uzyskać z mleka w proszku) rozbełtać mąkę 
ziemniaczaną, jajko i cukier waniliowy. Moż-
na też dodać łyżeczkę kakao. 

• Pozostałe mleko zagotować z cukrem i ma-
słem. 

• Zdjąć z ognia i energicznie mieszając, żeby 
zapobiec tworzeniu się klusek, wlać powoli 
rozbełtaną z jajkiem mąkę ziemniaczaną. 

• Wrócić do ognia i dalej mieszać aż zgęstnieje. 
• Rozlać do płaskich naczyń, na przykład po-

krywek z menażki i czekać aż wystygnie 
i zgęstnieje. 

    Sos z frutti di bosco (jak do klusek z jagodami) 
jest udatnym dodatkiem.

Najskromniejszym posiłkiem turysty w górach jest bu-
dyń. Danie to, chociaż słodkie i sycące, jest skromne. 

Znużony i głodny górski turysta niechętnie czeka i rzu-
ca się na budyń ciepły jeszcze i rzadkawy. Mniemam, że 
skromność i powściągliwość Doktor Półtawskiej nie dopu-
ściłaby do takiego rozwiązania. Jest to zresztą znakomity 
przykład prawdy, według której przyjemność odroczona 
jest przyjemnością nieporównanie większą.

KLUSKI Z JAGODAMI

10 dkg/osobę

10 dkg/osobę

2 łyżki/osobę

• gotowego makaronu, 
najlepiej wstążek lub 
spaghetti 

• borówek (czarnych jagód), 
poziomek leśnych, malin  
(frutti di bosco)

• cukru

• sól do gotowania klusek

• Ugotować makaron. Powoli wrzucać do oso-
lonego wrzątku i gotować wg wskazania na 
opakowaniu. Odcedzić (w górach to jest pro-
blem największy, bo kto nosi w góry cedzak). 
Przelać zimną wodą. 

• Jagody utrzeć z cukrem w dowolnym du-
żym naczyniu. Ucierać aż cukier rozpuści się 
w soku.

• Znane są dwa sposoby podawania. W pierw-
szym, sosem jagodowym polewa się kluski 
rozłożone do menażek. 

• Drugi sposób polega na wrzuceniu ugotowa-
nych klusek do sosu i wydzielaniu porcji.

Nie rozstrzygnięto, który sposób jest lepszy. Dy-
lemat.

zd
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Jest taki moment, którego, jak myślę, 
warto nie przeoczyć. On chyba nie trwa 

długo. To ta chwila, kiedy widzisz, że 
młodsi koledzy mają wyraźnie więcej 
werwy, zapału i serca do pracy. Z kolei 

niektórzy starsi, stali się zgorzkniali. Wte-
dy właśnie pojawia się pytanie: jak nie 

popaść w zawodowe wypalenie?
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Rety, rety…
Janina Sonik

REZYDENCJA

Na coroczny zjazd Amerykańskiego Towarzystwa Psychia-
trycznego (APA) rezydenci mają wstęp prawie darmowy. Pod 
kątem młodych lekarzy są organizowane osobne sesje, np. „Jak 
rozpocząć karierę naukową?” lub „Jak zbierać wywiad z pacjen-
tem?”. Duży nacisk organizatorzy stawiają na kwestie wypale-
nia zawodowego i depresji. 

Jakie to robi wrażenie na polskim rezydencie? 
No cóż, jedyną szansą na dofinansowanie wyjazdu na 

konferencję naukową do przysłowiowej „Wisły” są oferty, któ-
re płyną ze strony firm farmaceutycznych. Trzeba zatem wejść 
w komitywę z przedstawicielem handlowym, który robiąc mło-
demu lekarzowi łaskę, wypisując mu na czole nazwy prepara-
tów, które reprezentuje, może zasponsorować taki wyjazd. To 
oczywiście sytuacja mało komfortowa. „Zadbanie” o lekarza 
w trakcie specjalizacji w systemie amerykańskim jest zupełnie 
inne. Budzi naszą zazdrość i podziw. 

W warszawskim szpitalu, żeby otworzyć komputer tracę 
20 minut; pielęgniarki są trzeci dzień w pracy, a pacjenci leżą 
na korytarzu. Słońce, jeżeli już jest (90 dni w roku), zawsze 
świeci ci prosto w oczy. 

Co tu dużo mówić, pożywkę do użalania się nad sobą – 
my, Polscy rezydenci – mamy doskonałą.

A że połączenie przepracowania z użalaniem się daje 
w efekcie objawy wypalenia, mam jako pragmatyk do zapro-
ponowania rozwiązanie. Podczas pracy na Oddziale Terapii 
Uzależnień poznałam zasady Racjonalno-Emotywnej Terapii, 
zwanej RET. Jak wiadomo, osoby uzależnione są mistrzami 
w użaleniu się nad sobą, wszak pod to uczucie pije się dosko-
nale. Metoda RET zakłada, że na nasze uczucia wpływają na-
sze myśli. Jeżeli zmienimy swoje myślenie, to pojawią się inne 

uczucia i dzięki temu inaczej działamy. Mam wrażenie, że po-
sługując się metodą RET można świetnie radzić sobie z pierw-
szymi oznakami wypalenia zawodowego. 

Złość, zawiść, napięcie, niezadowolenie i frustracja? Wte-
dy włączam zalecaną zmianę myślenia:

– Jest to trudny zawód wszędzie. Słowo rezydent (z ang.) 
powstało w amerykańskich realiach, gdzie lekarz w trakcie 
specjalizacji praktycznie mieszka – „rezyduje” w szpitalu, pra-
cując nieograniczoną liczbę godzin, aby spłacić gigantyczny 
kredyt za studia. Najzdolniejszy kolega ze studiów, dziś na sty-
pendium w UCLA, spotkany w krakowskim teatrze mówi mi, 
że w USA do teatru by nie poszedł, bo siedziałby w szpitalu…

– Jeżeli dojdę do wniosku, że tutaj naprawdę nie daję rady 
funkcjonować, to mogę wyjechać. Lekarz wszędzie znajdzie 
pracę. 

– Propozycje, jakie pojawiły się na APA, stosowania me-
tod mindfullness na objawy wypalenia zawodowego, nie 
przekonują mnie. Wydają mi się naiwne. Na wypalenie, w rów-
nym stopniu, co przepracowanie, ma wpływ samotność, brak 
wsparcia i zła atmosfera w pracy. W Stanach robią badania 
i prezentacje w power-poincie na temat samobójstw wśród 
rezydentów. Starają się wyciągać wnioski, ulepszać program 
kształcenia. Ale przecież każdy może znaleźć swoje źródło do-
brej energii. Ja w IPiN odkryłam miejsce – artefakt po kolejnych 
przebudowach i dobudowach – malutkie ukryte patio. Perso-
nel na własną rękę zaaranżował tam ogródek, jest ławeczka 
i mnóstwo kwiatków własnoręcznie posadzonych.

Zmiana myślenia (RET) pozwala na swoją sytuację spoj-
rzeć z punktu widzenia: problem – cel – rozwiązanie. Puryści 
stwierdzą, że stosowanie tej metody podtrzymuje wyzysk, 
blokuje zmiany w Polskiej służbie zdrowia i służy do zaadapto-
wania się do złego. 

Każdy ma swój próg. W pewnym momencie rozwiąza-
niem jest wyjście na ulicę, strajk lub złożenie wypowiedzenia 
i wyjazd. Dopóki jesteśmy na rezydenturze, proponuję metodę 
RET i staż na Oddziale Terapii Uzależnień. n
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Cicer cum caule

Anna Netrebko
i reszta świata1

Bogusław Habrat

Snobistyczny felieton plotkarski

Zamknięcie sezonu transmisji Metropolitan zastało 
mnie – a jakże inaczej? – w loży Filharmonii Łódzkiej. Tamże 
obejrzałem „Kawalera Róży”. Za to nie zauważyłem chwalone-
go uprzednio trochę na wyrost łódzkiego dra S. Tymczasem 
„warszawka” doniosła mi, że na dwóch ostatnich transmisjach 
w Teatrze Studio pojawiła się prześliczna brunetka, której to-
warzyszył ktoś, kto niektórym przypominał warszawskiego dra 
S., tylko, że zaskakująco nadskakującego i przymilnego. Rozsia-
dali się w jednym z bardziej snobistycznych środków rzędu 11. 
Co bardziej plotkarscy widzieli ich również w Polinie na kon-
cercie z okazji rocznicy Powstania w Getcie. Nie było to zbyt 
trudne, gdyż wchodzili w głośne polemiki na temat wyższości 
pierwszej części nad drugą (lub odwrotnie). O Maksymiuku nie 
dyskutowano, bo wiadomo. Tamże niespodziewane spotkanie 
z Dyrektorem Jednej z Agend Ministerialnych (też na presti-
żowych miejscach, ale jakby trochę z boku) i preliminaria do 
pierwszej rundy pokazywania, kto tu jest samcem alfa.

Przedostatni w sezonie transmisji był „Eugeniusz Onie-
gin”. W tej samej wstrętnej reżyserii pań Warner i Show, które 
wykastrowały uprzednio (2013) „naszego” Kwietnia poprzez 
rozmycie jego demonicznie psychopatycznej roli zimnego 
uwodziciela (polecam te panie, a nie Oniegina, pani prof. Prot 
do psychoanalitycznej interpretacji). Drugi raz polski Kwiecień 
(pierwszy był w Paryżu z Bolszym w 2008) w Onieginie (i to 
jeszcze z Beczałą jako Leńskim) okazał się nie do strawienia 
dla dumy (przez małe „d”) rosyjskiej i zaplanowano obsadę 
„po bożemu”: Netrebko jako Tatiana (od X.2013 na oko +8 kg), 
Hvorostovsky jako Oniegin. Po numerze, jaki Dymitr wywinął 
Ani na Placu Czerwonym latem 2013 (dla tych, co nie widzieli, 
choć nie ma pewnie takich: D. ani razu nie spojrzał miłośnie na 
Anię w duetach miłosnych i zawsze był wysunięty choćby pół 
stopy przed nią), ja bym z tym panem nigdy nie występował. 
Inna sprawa, że nie przypominam sobie, bym takie propozy-
cje otrzymywał. Jednak nie doszło do tego (Hvorostovskiego 
zastąpił Peter Mattei), co uznałem zbyt głośno za palec bożej 
sprawiedliwości. Głośne wyrażanie moich opinii zawsze koń-
czy się źle i zostałem skarcony przez męża p. prof. A., który był 
skłonny dopatrywać się w tym raczej raciczki niesprawiedli-

wości diabelskiej, bo u Dymitra rozpoznano guza mózgu (jest 
już po zabiegu). Ukryłem rumieniec mojego młodzieńczego 
zawstydzenia faktem, że nie odnotowałem tego plotkarskiego 
wydarzenia, ale zostałem dobity informacją, że H. już występu-
je publicznie, tylko że na koncertach posiłkuje się balkonikiem 
(rehabilitacyjnym, nie mantuińskim). Pomyślałem, że pewnie 
wziął kredyt w szwajcarskich frankach, to i musi dorabiać po-
kątnie w czasie L-4. Jak już jesteśmy przy sprawach waluto-
wych, to nikomu nie polecam wywiadu ze mną w czasopiśmie 
branżowym „Bank”, w którym jest stała rubryka spotkań ze zna-
nymi ludźmi sukcesu. Za bardzo snobistyczne…

Jak Mantua to i Werona… Okazuje się, że p. dr P.-B. zbyt 
wiele czasu spędzała na dyżurach i przegapiła okres rozwojo-
wy swojego syna: puszczony samopas stał się operomanem. 
Jego zemsta na matce polega na znęcaniu się nad nią wy-
muszaniem uczestniczenia w przedstawieniach operowych. 
Szczególnie w miesiącach letnich, które powinny być poświę-
cone uciechom cielesnym, ów młody człowiek ciągnie matkę 
do Werony na Aidę. Widziałem to przedstawienie na transmisji 
w Złotych Tarasach i na blu-rayu. Zacne przedstawienie: pro-
wadzają konie, psy, niewolnice i wielbłądy po murach okalają-
cych amfiteatr. Za te same pieniądze człowiek ma i operę i zoo.

Na wrzesień zaplanowano premierę CD z Netrebko, która 
konsekwentnie realizuje wierność sekwencyjną, tzn. wydaje 
kolejną płytę z aktualnym mężem. Tym razem ma to być skła-
danka „Romanza”. Wcześniej (czerwiec 2017), wszyscy wybiera-
my się do Teatru Maryjskiego II na „Adrianę Lecouvreur”. Inne 
przedstawienie „Adriany…” widziałem w dobrym Teatrze Liceu 
w Barcelonie z Alagną, ale to pitrowskie powinno być lepsze. 
Tym bardziej, że Anna przejaśniła sobie włosy i wygląda mło-
dziej. n

1. Od Redakcji: chcielibyśmy w tym miejscu podziękować Naszym Szanownym Czy-
telnikom, zwłaszcza tym, którzy zaczynają lekturę „Psychiatry” „od tyłu”, a potem 
dzielą się z nami uwagami w stylu: „jak można pisać (i drukować) takie rzeczy?”, 
„czy Oni wstydu nie mają?”, „żenująca grafomania” - wszystkie te informacje są 
wnikliwie analizowane przez redakcję i bardzo nas cieszą. 
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autobusowe super-wizje

O imponderabiliach
Łukasz Święcicki

Cicer cum caule

Rozumiem, to znaczy nie rozumiem, ale jestem w stanie 
przyjąć do wiadomości, że jesteśmy obecnie w takim punkcie 
(my uczestnicy Cywilizacji Zachodniej), że nie tylko powin-
niśmy wszystko podważać, ale i robić to musimy. Bo nie ma 
wolności dla wrogów wolności i nie ma postępu dla wrogów 
postępu, i nie ma wyboru dla przeciwników wyboru. Czemu 
nie ma, tego nie wiem, ale wszyscy mi mówią, że nie ma. Nie 
ma więc żadnych spraw pozostających poza dyskusją, na każ-
dy temat muszą koniecznie istnieć w sposób pełnoprawny 
wszystkie możliwe opinie…

Jakiś czas temu na czcigodnych łamach naszego drogiego 
pisma lajfstajlowego (takim ono jest Redaktorze Naczelny?)1  
toczyła się dyskusja na temat artykułu dotyczącego eutanazo-
wania chorych na depresję, czyli innymi słowy na temat zabi-
jania chorych na depresję, żeby było im lżej i żeby nie cierpieli. 
Dwoje „filozofów” uznając w sposób oczywisty, że wiedzą, ja-
kie życie jest warte, a jakie niewarte tego, aby żyć i jakie cier-
pienie jest możliwe, a jakie niemożliwe do zniesienia, zażądało 
jak największego dostępu chorych na depresję do śmierci, z ja-
kiegoś powodu widząc w tym jakieś dobro. 

Napisałem o tym dość długi tekst i nie do końca chcę się 
powtarzać, choć z drugiej strony właśnie w tej sprawie, jak też 
w sprawie zabijania osób z zespołem Downa, w sprawie za-
bijania dzieci, które nie zdążyły się urodzić, ale także w spra-
wie każdego zabijania ludzi, to właściwie chcę się powtarzać 
i będę się powtarzać. Uważam, że każdy powinien się w tych 
sprawach powtarzać, mówiąc „nie”, „nie”, „nie”. Chciałbym jed-
nak trochę rozbudować swoją ówczesną wypowiedź 2. 

Pisząc do tamtego numeru „Psychiatry”, byłem pewien, 
że wszyscy inni zapytani o zdanie na temat tych okropnych 
bredni, opublikowanych w jakimś piśmie ze słowem „etyka” 
w nazwie, napiszą dokładnie to samo co ja. Przypuszczałem, 
że to będzie nudne. I w jakimś stopniu miałem rację, ponie-
waż prawie wszyscy byli mniej więcej przeciw. Ale właśnie tak! 
Prawie i mniej więcej! W jakiś taki miły, zniuansowany sposób. 
Zamieszczono nawet wywiad z jednym z autorów „wytworu” 
oryginalnego!

Co było dla mnie w tym wszystkim najstraszniejsze i naj-
gorsze? I mówię o tym szczerze, bez dziennikarskiej blagi i fe-
lietonowych metafor – najgorsze było to, że kiedy pierwszy raz 
przeczytałem ten numer, to pomyślałem „no cóż, pewnie tak 
trzeba, przecież trzeba niuansować, trzeba delikatnie”. Ta myśl 
towarzyszyła mi chyba nawet kilka minut. Czuję się tym zbru-
kany, czuję się źle z tym, że w ogóle mogłem tak myśleć i ten 
tekst jest moim aktem pokuty. 

Słyszałem, że kulturalni ludzie nie powinni się posługiwać 
odwołaniami ad Hitlerum, wiem, że według pewnych zasad 
osoba, która pierwsza tak zrobi dostaje punkty karne i prze-
grywa. Tyle tylko, że dyskusja o życiu i śmierci to nie jest roz-
grywka i punkty się nie liczą. Wyobraźmy więc sobie, że po 
opublikowaniu artykułu Goebbelsa o tym, że Żydzi się męczą 
i trzeba im pomóc, odbyłaby się kulturalna dyskusja i załączo-
no by wywiad z autorem, który wykładałby swe racje. Oczy-
wiście jedynie jako teoretyk. Przecież on sam absolutnie nie. 
Rozumiem, że „filozofowie” też nie. To lekarze mają to zrobić, 
a nie filozofowie. 

Jestem bardzo głęboko przekonany, że nie o wszystkim 
można dyskutować, a to, że istnieje jakiś „inny punkt widze-
nia” nie jest dla mnie żadnym argumentem. W Księdze Powtó-
rzonego Prawa Bóg Jahwe kładzie przed nami życie i śmierć. 
Jahwe z nas nie żartuje. Dał nam bezwzględną możliwość 
wyboru i, w przeciwieństwie do Aniołów, wybierać możemy 
w nieskończoność. Zawsze w 100% wolni w swoim wyborze. 
Ale czy Bóg nas oszukiwał i sugerował, że każdy nasz wybór 
jest „w jakiś sposób” dobry? Nie! Możemy sobie wybierać do 
woli, a i tak życie jest błogosławieństwem, a śmierć przekleń-
stwem. Jeśli ktoś chce wybrać śmierć, to może to zrobić, ale ja 
nie daję mu prawa do obrony tego wyboru. Wybrał w sposób 
nieprzymuszony, ale wybrał jednoznacznie źle i nie ma sensu 
rozmawiać na ten temat. 

Podczas dyskusji w Senacie RP na temat eutanazowania 
chorych psychicznie, osoba określająca się niegdyś (podobno) 
jako „etyk marksistowski”, powiedziała, że nie możemy sobie 
rościć pretensji do tego, żeby w imieniu chorych psychicznie 
decydować, czy mają oni żyć, czy umrzeć. Jeśli tak robimy, to 
jakoby jesteśmy zwolennikami podziału na „tych, którzy wie-
dzą i mają, i tych, którzy nie wiedzą i nie mają” (cytat z piosenki 
„Naszej Basi kochanej”). Jest więc dobrze i etycznie widzieć zło 
i pomagać w jego wykonaniu, a zaniechać dobra, tylko po to, 
żeby się przypadkiem nie wydać zarozumiałym, pysznym czy 
zadufanym? Nie kierunek wyboru jest ważny, a jedynie sam akt 
wyboru i jego dobrowolność??

Nie wiem, jak mam to powiedzieć, ale tak po prostu nie 
jest. Są sprawy podstawowe, najważniejsze, elementarne i one 
takie pozostaną, choćby przyszło tysiąc etyków i każdy zjadłby 
tysiąc patyków! I mamy o tym mówić i nie możemy czuć się 
delikatnie skrępowani, bo komuś się przykro zrobi. Bardzo pe-
wien tego jestem. n

Kładę przed wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo.  
Wybierajcie więc życie, abyście żyli wy i wasze potomstwo.

PWT 30.19

1.Od redakcji: Pa-
rafrazując Mistrza 
– „nie ma pisma 
lajfstajlowego dla 
wrogów pisma 
lajfstajlowego…”.

2. Psychiatra 
nr 13/2016.
 str. 16-17.
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