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Drodzy Czytelnicy!

Kolejny numer PSYCHIATRY, który trafia do Waszych rąk, wieńczy piąty rok 
ukazywania się naszego czasopisma. Refleksja „jak ten czas leci” zawsze brzmi 
banalnie i nie ma powodu, aby nie zabrzmiała także banalnie w tym miejscu. 
Jednakże cóż poradzić, skoro trafnie oddaje stan rzeczy? 

Niewątpliwie czas od wydania pierwszego numeru upłynął nam szybko, 
podobnie jak szybko mija ten 2017 rok. Ciekawe, czy czas zamierza trochę zwol-
nić w kolejnym? Tego nie wiemy. Wiemy natomiast, że będzie to „rok pod psem” 
– co niezbicie wynika z chińskiego horoskopu. 

Co będzie, to będzie, a tymczasem zapraszam do lektury tego, co jest! 
Na kolejnych stronach znajdziecie kilka tekstów, które stanowią pokłosie 

jednego z paneli dyskusyjnych świetnej "Trójkonferencji - Obcy. Inny. Taki sam" 
w  psychoterapii, która odbyła się w  październiku w  Krakowie. Refleksje doty-
czące tej konferencji znajdziecie również w  felietonie Katarzyny Prot-Klinger. 
Polecam także artykuł Pawła Bronowskiego, który przekonuje o potrzebie po-
wstania silnego ruchu samopomocowego osób doświadczających kryzysów 
psychicznych. Jego zdaniem taki ruch jest warunkiem koniecznym do szybszej 
zmiany systemu leczenia psychiatrycznego. Artykuł Jakuba Bila, Beaty Łabuz-
-Roszak i Piotra Gorczycy zwraca uwagę na fatalne fizyczne warunki leczenia, 
które nadal mają miejsce w wielu szpitalach w Polsce i zadaje pytanie o to, czy 
i jak można szpital „udomowić”. Chciałbym również, abyście nie pominęli krót-
kiego artykułu, który specjalnie dla Was przygotowała doktor Janina Kokosz-
ka-Paszkot, specjalistka chorób wewnętrznych, diabetologii i geriatrii, którego 
przesłanie na dzisiaj jest jasne – jako psychiatrzy nie powinniśmy pozostawać 
obojętni wobec problemu tycia naszych pacjentów!

To tylko niektóre z  tematów, które proponujemy w  zimowym numerze – 
z pewnością, jak zawsze – każdy znajdzie coś dla siebie. 

Mam również nadzieję, że Wszyscy znajdą swoje prezenty i rózgi, a Święta 
Bożego Narodzenia upłyną Wam w świątecznej atmosferze. 

Tomasz Szafrański
Redaktor Naczelny
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Żółtym numerem strony oznaczamy w PSYCHIATRZE artykuły sponsorowane albo artykuły, w przypadku których chcemy uprzedzić czytelników o istnieniu potencjal-
nego 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.

Zdjęcia na stronie: 90 - www.123rf.com
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i co z tego wynika dla naszej praktyki 
wprowadzenie do panelu

Bogdan de Barbaro

W dniach 20-22 października w Krakowie odbyła się kolejna „Trójkonferencja” Sekcji Naukowej Psycho-
terapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa 
Psychiatrycznego i Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, zorganizowana przy 
współpracy Katedry Psychiatrii Collegium Medicum UJ. Tematem był „Obcy. Inny. Taki Sam w psychoterapii”.  
W programie znalazły się niezwykle ciekawe wykłady plenarne, sesje tematyczne i warsztaty oraz dyskusje 
panelowe – dla tych, którzy chcą sprawdzić, co ich ominęło szczegóły programu można znaleźć na stronie 
www.trojkonferencja2017.pl
Dla naszych czytelników udało nam się przygotować relację z jednego z paneli dyskusyjnych – bardzo dzię-
kujemy jego uczestnikom, którzy zgodzili się na zapisanie swoich przemyśleń i podzielanie się nimi!

Pojęcie Innego może oznaczać inną osobę, ale także 
Innego w naszym umyśle, a ściślej rzecz ujmując: cudze myśli, 
teorie, przekonania. Powstaje pytanie; jak przebiega „rozmo-
wa” między psychoterapeutą a  jego Innymi: nauczycielami, 
mistrzami, współpracownikami, a także lekturami.

Na obecność „Innego” w naszej psychice reagujemy roz-
maicie: z zaciekawieniem, uznaniem, rezerwą, niechęcią, nie-
ufnością, agresją i  jeszcze na wiele innych sposobów. Zdarza 
się, że cudze myśli z przyjemnością przyswajamy, wręcz „po-
łykamy”, inne jeszcze przed ich poznaniem – odrzucamy. Być 
może nasz stosunek do myśli innych osób i do obcych teorii 
wpływa, a  nawet decyduje o  tym, czy preferujemy w  naszej 
pracy psychoterapeutycznej jednorodne i  spójne doktryny  
(i  jesteśmy „monistami”), czy szukamy jakiejś syntezy wie-
lu spojrzeń (jesteśmy eklektyczni lub integratywni), czy też 
w  sposób dowolny, a  niekiedy wręcz przypadkowy łączymy 
szereg podejść (i  uważamy się za terapeutów pluralistycz-
nych). 

Warto sprawdzić, od czego to zależy oraz jakie są zalety 
i  wady każdej z  tych „operacji” naszego umysłu.  Innymi sło-
wy: jak – w  trakcie nauki, szkoleń i  doświadczeń – powstaje 

nasza własna „prywatna” teoria, której bardziej lub mniej świa-
domie używamy w codziennej praktyce? I co robimy z „Innymi” 
teoriami i praktykami? Na ile one nas wzbogacają, kiedy nam 
przeszkadzają, a kiedy przydają się nam i naszym pacjentom/
klientom? Czy je dopuszczamy do siebie i  z  zaciekawieniem 
im przyglądamy, czy też – mocą uprzedzeń – odrzucamy?  Czy 
naszym umysłem „opiekują się” jacyś mistrzowie, „patroni na-
szego rozwoju”? Czy im wierzymy bezgranicznie? Od czego 
zależy nasza gotowość do zakwestionowania naszych niegdy-
siejszych i obecnych nauczycieli i  szukania własnej drogi? Na 
ile jesteśmy świadomi owej polifonii w  naszym umyśle? Po-
trzebujemy być spójni i  znajdywać szybko jednoznaczną od-
powiedź, czy wytrzymujemy niejednoznaczność, wątpliwości, 
niepewność? I na ile ten proces jest przypadkowy, a na ile to my 
sami budujemy i czujemy się odpowiedzialni za wyposażenie 
naszego umysłu? Czy my o  tę swoją „wewnętrzną bibliotekę” 
dbamy? Czy zależy nam na tym, by ją wzbogacać wszechstron-
nie, czy może preferujemy jednostronną selekcję?

Więcej tu pytań niż jednoznacznych odpowiedzi, ale, być 
może, ważniejsza od konkluzji jest tu własna refleksja i namysł 
nad złożonością zagadnienia. n
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Głos „Innego” we mnie
 Anna Tanalska - Dulęba
| Pracownia Terapii i Rozwoju, Warszawa

Czy da się zdefiniować, kto to jest INNY? A zdefiniowa-
nie INNEGO, to przecież zarazem zdefiniowanie SIEBIE. Czy to 
jest (nie)możliwe? Konstytuuję się jedynie w odniesieniu do In-
nego; bez Innego nie ma Ja. W jaki sposób Inny staje się moim 
Ja?

Które moje myśli i przekonania są naprawdę moje – i skąd 
się wzięły jako moje? 

A które przeżywam jako obce i jak z nich korzystam?
Czyż wszystkich swoich poglądów, przekonań nie za-

czerpnęłam kiedyś od innych? Zwłaszcza poglądów i przeko-
nań (przesądów?) zawodowych, ale przecież nie tylko. Jak to 
się stało, że niektóre z nich uznałam za moje i  zaliczyłam do 
obszaru mojego JA? Inne zaś odrzuciłam lub przynajmniej się 
do nich zdystansowałam?

A  może tych, które są moje najbardziej, w  ogóle już nie 
słyszę? Tak się wryły w  moją (nie)świadomość, w  mój umysł 
i ciało, i tak są dla mnie oczywiste, że nawet nie potrzebuję i nie 
potrafię ich formułować.

Czy głos, który mi mówi, że publiczna introspekcja jest 
czymś niestosownym, i  który mnie zawstydza – jest mój czy 
Innego?

A reakcja na krytykę? Czy kiedy reaguję obronnie na kry-
tyczny głos pochodzący z  zewnątrz, to dlatego, że jest taki 
NIE MÓJ, czy przeciwnie: dlatego właśnie, że mówi głośno to, 
o czym sama w głębi duszy wiem, a czego nie chcę usłyszeć? 
I czy ten mój wewnętrzny krytyk to JA, czy nie Ja? Treści intro-
jektowane bywają przecież przeżywane jako bardzo własne. 
A my, terapeuci, sądzimy, że introjekt to coś obcego, nieprze-
trawionego, choć tkwi we mnie.

W tym miejscu chciałabym się podzielić dość ambarasu-
jącym wspomnieniem. Rzecz się wydarzyła na jednym z  eu-
ropejskich lotnisk – wracaliśmy do Warszawy. Wśród oczeku-
jących na odlot była spora grupa ludzi, najwyraźniej rodzina 
złożona z samych dorosłych mężczyzn i kobiet. Zachowywali 
się swobodnie, rozmawiali dość głośno, dużo się poruszali, byli 
ożywieni i  radośni – wyraźnie się odróżniali od innych ocze-
kujących, choć ich zachowanie absolutnie mieściło się w nor-
mach „przyzwoitości” – niczyich granic nie naruszali. Mówili 
w języku, którego nie rozumiałam. Mąż powiedział, że to Ro-
mowie. Sama siebie uważam za osobę otwartą na odmienno-
ści i mniejszości, i sądzę, że moi znajomi i bliscy też tak o mnie 
myślą. Jestem otwarta. A siedząc tam i obserwując tych zado-
wolonych z życia ludzi, po chwili ze zgrozą odkryłam, że jakiś 
głos w  głębi mnie mówi: „oczywiście, w  porządku, Romowie 
mają prawo, jak wszyscy inni, podróżować samolotami po Eu-
ropie, ale czy nie powinni się zachowywać skromniej, ciszej? 
Chyba powinni znać swoje miejsce! Nie rzucać się tak w oczy 
i dziękować światu, że jest taki dla nich tolerancyjny”. O Boże! 
To przecież nie mój głos! Czyj wobec tego? Stereotyp, który we 
mnie tkwi? Brrrr… Moja córka skomentowała to tak, że to ab-
surd, żeby Żydówka odnosiła się z wyższością do mniejszości. 
No pewnie.

A w terapii? Uczestniczyłam w krótkim seminarium o pra-
cy z ofiarami traumy. Była tam mowa o wstydzie, z jakim mierzy 
się podczas takiej pracy terapeuta. Jednym ze źródeł owego 
wstydu bywa (nie)odkrycie, że na krzywdę i cierpienie ofiary 
terapeuta reaguje impulsem okrutnym i agresywnym. Na ogół, 
rzecz jasna, mu nie ulega. Lub ulega nie w pełni świadomie – 
np. agresywnie lecząc pacjenta-ofiarę. Nie w  tym wszakże 
rzecz. Tylko, czy ten impuls, ten okrutny głos w spotkaniu z cu-
dzym cierpieniem jest MÓJ, czy nie mój?

Zachęcamy pacjentów, by podczas terapii rozpoznawali 
i akceptowali w sobie te aspekty siebie, których się wyparli, ze-
pchnęli w ciemne kąty własnej (nie)świadomości, lub których 
po prostu nie lubią, bo wierzymy, że przyniesie im to korzyść. 
Nie jestem pewna, czy zawsze zdajemy sobie sprawę, na jaki 
trud ich narażamy. I czy sami zawsze jesteśmy gotowi taki trud 
podjąć? Może wolimy raczej te kłopotliwe aspekty siebie okre-

Obawiam się, że moja wypowiedź 
musi być nieuporządkowana, bo 

skoro mam się odnosić do INNYCH 
w sobie, to z konieczności będą to 

słabo zintegrowane aspekty mnie.
Zachęcasz nas do publicznego 

rozpoznawania głosu Innego w so-
bie – publicznej introspekcji. Do 

potrząśnięcia obrazem Ja – a wiado-
mo, że to nieprzyjemne. Czy jednak 
wewnętrzny głos, który mi mówi, że 

pewnych rzeczy nie należy wyzna-
wać publicznie, to głos  

MÓJ, czy INNEGO?
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ślać, a nawet przeżywać jako obce, nie-swoje. Czy, podobnie 
jak czasem nasi pacjenci, nie wolelibyśmy raczej ich „amputo-
wać”? 

Skoro JA konstytuuję się w  spotkaniu z  INNYM, to kto – 
Ja czy Inny-we-mnie zostaje wywołany do odpowiedzi przez 
realnego Innego? 

Moim pacjentem był kiedyś Kubańczyk, dorosły, urodzo-
ny na Kubie syn polskiej Żydówki, uciekinierki z Polski, która 
nienawidziła Polaków za krzywdy, jakie wyrządzili Żydom pod-
czas wojny i tę nienawiść przekazała synowi, niejako wyssał ją 
z  mlekiem matki. Możecie sobie państwo wyobrazić, jaki za-
męt przeżywał, spotkawszy mnie jako swoją terapeutkę. Nie 
wiem, czy wiedział, że jestem Żydówką. Ja mu o tym nie po-
wiedziałam. Zamęt, rzecz jasna, przeżywałam również ja. Którą 
z moich tożsamości mam się włączyć do dialogu? I czy w ogóle 
zdołam podjąć dialog? Na dodatek moim superwizorem był 
Anglik z  krwi i  kości. Czyjego głosu słuchać i  który uznać za 
swój? Łatwo nie było.

A na gruncie terapii?
Myślę, że wraz z  pojawieniem się – po psychoanalizie,  

Reichu i behawioryzmie – terapii rodzinnej, skończyły się za-
sadnicze nowości, inności w  psychoterapii i  wszystko co po-
tem, jest pewnego rodzaju zmianą kostiumu. Wybieramy ten, 
który nam osobiście najbardziej pasuje – ani lepszy, ani gorszy 
od innych. Niektórzy trzymają się mocno i konsekwentnie kro-
ju i koloru, inni chętnie zmieniają rozmaite mniej lub bardziej 
istotne dodatki – w  zależności od okoliczności, nastroju, po-
trzeby – zachowując jedynie pewne zasadnicze elementy.

Identyfikacja ze szkołą terapeutyczną bardziej zależy od 
osobistych cech terapeuty, niż od rzeczywistych różnic mery-
torycznych. Wobec tego nie ekscytuję się nadmiernie tym, że 
mój kolega czy koleżanka używają nieco odmiennego słow-
nika terapeutycznego, lecz staram się rozumieć i  tłumaczyć 
jeden język na drugi. 

Co robię z „innymi” teoriami i praktykami? 
Kiedyś wszystkie one były inne. Akurat ja mam taki styl, 

że to, co przyjmuję, wtapiam w siebie w takim stopniu, że za-
pominam, skąd się wzięło. Potem mam kłopot z  podaniem 
źródeł. Zarazem jednak rozum skłania mnie do sceptycznego 
stosunku do wszelkich pewników, również własnych. Co po-
zwala mi z zaciekawieniem podchodzić do kolejnych „innych” 
koncepcji i przekonań, i znów brać sobie z nich, co mi pasuje. 
Zmagam się z fanatyczką we mnie, która chciałaby utożsamić 
się z jedną, jedynie słuszną prawdą. A się zmagam, bo wiem, ile 
ktoś taki mógłby wyrządzić szkód. Więc przywołuję na pomoc 
sceptyczkę – i tak w kółko. 

Pozostaje wszakże kwestia potrzeby przynależności (iden-
tyfikacji ze szkołą) i pogodzenia jej z potrzebą samookreślenia.

 
a. Zbytnia identyfikacja z doktryną może być ucieczką od 

wolności, a zatem i twórczości; zarazem.
b. Nadmierna otwartość na Innego grozi:

i. W najlepszym razie trudnościami z podejmowaniem de-
cyzji;

ii. W trochę gorszym – kłopotami z tożsamością; 
iii. A więc znów: niemocą twórczą.

c. Zatem tożsamość i zdolność tworzenia (a wszak nasze rze-
miosło jest artystyczne; wymaga tworzenia) leży gdzieś  
pośrodku.

d. Czy sama mam jakieś pewniki w swojej pracy? Swój głos? 
No jakieś są:
i. Że chcę, by mój klient poczuł się finalnie lepiej (cokol-

wiek to znaczy); ale czasem w tym celu robię coś, co 
sprawia, że się czuje gorzej.

ii. Że doświadczenia z wczesnego dzieciństwa mają nie-
zatarty właściwie wpływ na nasze doświadczenie przez 
całe życie; ale czasem udaje mi się komuś pomóc bez 
odnoszenia się do jakiejkolwiek przeszłości.

iii. Że ważna jest całość doświadczenia, a nie tylko myśli 
i nawet nie tylko myśli i uczucia; ale czasem wystarczy 
poznawcze opracowanie kłopotu, z którym człowiek 
przychodzi.

iv. Że ogromnie ważna jest podmiotowość; ale co zrobić z 
„samolubnym genem” czy, zależnie od źródła, 50% albo 
90% nie-ludzkich komórek w naszym ciele, z mózgiem 
trzewnym itd.?

v. I czy to wystarczy na teorię?

Na koniec dwie jeszcze oderwane refleksje:
Jestem superwizorką. I superwizantką. I zastanawiam się, 

co moi superwizanci robią z moim głosem? Na ile jest dla nich 
inny, a na ile go używają jak swojego? Jak i kiedy ja używam 
głosu swojego superwizora i na ile jest on wówczas mój. A na 
ile cytuję?

Dotychczas mówiłam o takim głosie INNEGO we mnie, 
który przeżywam świadomie. Jednak im dłużej pracuję, tym 
silniejsze żywię przekonanie, że najważniejsza część dialogu 
terapeutycznego między terapeutą a pacjentem nie zostaje 
ujęta w słowa i toczy się zasadniczo poza świadomością obu 
stron. Czy ten głos we mnie, którego nie słyszę, kiedy się dzieje, 
a na który, również nie w słowach, odpowiada mój klient – to 
MÓJ głos? I skąd mogę to wiedzieć?

Dziękuję bardzo. n
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Cudze podejście jako swoje?
                  Zofia Milska-Wrzosińska
                                       | Laboratorium Psychoedukacji, Warszawa

Bardzo przeze mnie cenieni mistrzowie psychoterapii z lat 40-70. 
ubiegłego wieku, m.in. twórcy teorii relacji z obiektem – Ronald 

Fairbairn i Donald Winnicott, czy koncepcji psychologii self – Heinz 
Kohut, a także neopsychoanalityk Harry Stack Sullivan, na ogół nie 
powoływali się na siebie wzajemnie w swoich książkach (również 

w bibliografiach!) i wystąpieniach publicznych, choć ich myśli były 
w wielu punktach zadziwiająco zbieżne. 

Nie wiemy, co było tego powodem, ale możemy życzli-
wie domniemywać, że w ich umysłach idee kolegów "roztopiły 
się" i  przetworzyły w  spójną całość przeżywaną jako własna. 
Wtedy idee te mogły już nie być doświadczane jako obce – 
przeszczep, któremu mogłoby przecież grozić odrzucenie. Być 
może wielu z nas w ten właśnie sposób asymiluje myśli "ob-
cego" – uznaje je za swoje i nie dostrzega, że idee te powstały 
jednak poza naszym umysłem.

Często przyswajanie nowych myśli może odbywać się 
poprzez zmniejszanie znaczenia dotychczasowego "swoje-
go" w związku z zasiedleniem umysłu przez "obcego" – czyli 
swoistej kolonizacji. Pokażę to na własnym przykładzie. Z pew-
nym zażenowaniem wyznaję, że do pewnego czasu część tych 
transformacji wiązała się z mechanizmem idealizacji/dewalu-
acji: nowa myśl wydawała mi się twórcza i  inspirująca, ta po-
przednia niepełna i nieco przestarzała.

W czasach zamierzchłych, czyli na II-III roku moich studiów 
psychologicznych, wielkie wrażenie robiły na mnie, wywodzą-
ce się z psychologii humanistycznej, próby praktycznych dzia-
łań wobec grup ludzi w środowisku studiów czy pracy, m.in. 
założenia T-grupy czy treningu interpersonalnego. Próbowa-
liśmy z kolegami na różne sposoby realizować to w praktyce. 
Ale kiedy na czwartym roku bardziej zidentyfikowałam się 
z badaniami naukowymi i "obcy”, czyli nowe teorie osobowo-
ści zaczęły stawać się "swoimi", moje zaprzątnięcie praktyką 
znacznie się zmniejszyło, a nawet wydawało mi się w jakiś spo-
sób mniej wartościowe, bo ograniczone do skutecznej inter-

Przez 
mój umysł 

przepłynęły takie 
idee jak ... 
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Cudze podejście jako swoje?
                  Zofia Milska-Wrzosińska
                                       | Laboratorium Psychoedukacji, Warszawa

wencji. Jednak, gdy po studiach nie dane mi było uprawiać na-
uki i podjęłam pracę w szpitalu psychiatrycznym, mechanizm 
się powtórzył – nauka na czas jakiś wydała mi się znacznie 
mniej użyteczna w  rozumieniu osób cierpiących i  adekwat-
nej im pomocy. Kiedy uczestniczyłam w szpitalnym życiu, mój 
umysł wypełnił się antypsychiatrią, a idee psychologii humani-
stycznej znów stały się pociągające. W tym duchu działało na 
początku współtworzone przeze mnie Laboratorium Psycho-
edukacji, które zgodnie ze swoją (antymedyczną!) nazwą było 
przestrzenią do wypróbowywania wszelkich nowości z obsza-
ru pomocy i rozwoju. Przez mój umysł przepłynęły takie idee 
jak bioenergetyka Lowena, terapia gestalt, Rolfing, koncepcje 
Ericksona, NLP, Radix, Rebirthing i wiele innych, niektórych już 
całkowicie zapomnianych. Z młodzieńczą otwartością w Labo-
ratorium wypróbowywaliśmy w  praktyce nowe pomysły, na 
szczęście przede wszystkim na sobie. 

Dostrzegałam jednak, że te idee nie są odpowiednim na-
rzędziem wsparcia dla każdego pacjenta (wtedy używaliśmy 
określenia "klient", co dziś trochę mnie zawstydza), wielu lu-
dzi potrzebuje pomocy bardziej usystematyzowanej, spójnej, 
osadzonej w przewidywalnym kontrakcie. Zapoznawałam się 
z  innymi kierunkami, między innymi nurtem systemowym 
i behawioralno-poznawczym, ale przede wszystkim wróciłam 
do idei psychoanalitycznych (skądinąd pierwszą książką, jaką 
przeczytałam z  dziedziny psychologii, był Freuda "Wstęp do 
psychologii" we wczesnym liceum, widocznie te "obce" idee 
przetrwały w mojej głowie w formie przyczajonej) i zaczęłam 
przeorganizowywać Laboratorium tak, by było w nim miejsce 

na długoterminową psychoterapię indywidualną opartą na 
założeniach psychoanalitycznych, nie tych najbardziej klasycz-
nych jednak. Okres ten trwał kilka lat, do kolejnej modyfikacji, 
gdy okazało się, że wielu pacjentów może spędzać w  takiej 
terapii długie lata, a ich życie niekoniecznie się odmieni. Roz-
począł się w moim myśleniu i działaniu czas psychoterapii psy-
chodynamicznej ograniczonej w  czasie, opartej na wynikach 
badań, działającej precyzyjniej i skuteczniej.

W rezultacie tych wędrówek przez meandry teorii i prak-
tyki cenię sobie idee integracji psychoterapii – nie "psycho-
terapii integracyjnej", gdyż w taki twór nie bardzo wierzę, ale 
dialogowania między podejściami, np. spójnego adaptowania 
elementów jakiejś koncepcji do bazy wywodzącej się z innego 
nurtu. 

Na koniec chciałabym wyznać, że istnieją jednak w obsza-
rze psychoterapii (lub może na jej obrzeżach) takie idee i me-
tody, które zawsze będą mi "obce" jako zbyt dalekie od tego, 
z  czym się identyfikuję i  co gotowa jestem uznać za dobrą 
praktykę psychoterapeutyczną. n

…  
i wiele innych, 

niektórych już 
całkowicie zapo-

mnianych. 
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Głos innego  
w umyśle  
terapeuty

Krzysztof Klajs
| Polski Instytut Eriksonowski, Łódź

Był wczesny, grudniowy poranek. Starszy mężczyzna 
szedł do pracy, nie miał daleko – kilka przecznic ulicami San 
Francisco. Od lat, prawie każdego dnia, przemierzał tę drogę. 
Grudniowe słońce dopiero co wznosiło się nad horyzontem, 
dzień był rześki i zapowiadał się pięknie. Mężczyzna wszedł na 
przejście dla pieszych i wtedy stało się to, czego nigdy wcze-
śniej nie doświadczył. W oka mgnieniu wyleciał w powietrze. 
Zupełnie nieoczekiwanie dla siebie. Tak jak się czasem zdarza 
w szczególnych momentach, czas zwolnił, nieledwie zatrzymał 
się w miejscu. Mężczyzna zdał sobie sprawę, że w górę wyrzu-
ciło go uderzenie samochodu. Słońce świeciło wzdłuż ulicy, 
prosto w oczy kierowcy i ten oślepiony blaskiem, najwyraźniej 
nie zauważył ni-kogo na pasach. Mężczyzna szybował więc 
w powietrzu, na dole widział chodnik, ulicę i samo-chód, w gó-
rze niebieskie niebo, słyszał pisk opon. Szybował w powietrzu 
i z jednej strony trwać to długo nie mogło, z innej zaś trwało 
na tyle, że różne myśli znalazły dość czasu, by dotrzeć do jego 
świadomości. Konstatacja przyczyn tego niezwykłego do-
świadczenia niewiele mu pomagała, wiedział bowiem, że jest 
bezpieczny tylko tak długo, jak długo jest ponad ziemią, a to 
niezwykłe doznanie nie mogło przecież trwać wiecznie. Nie-
stety. Co więcej, kolejna refleksja, że niedługo pewnie uderzy 
o  twarde podłoże, wprawiła go w  przerażenie. Kiedyś jeździł 
konno, spadał nie raz i nie dwa, ale nigdy nie wyleciał tak wyso-
ko w górę i przecież tamte upadki miały miejsce dość dawno. 

Teraz był już wyraźnie po sześćdziesiątce. I wtedy przypomniał 
mu się jeden z jego nauczycieli.

- Gdyby tylko Erickson tu był, z pewnością by wiedział, co 
w takiej chwili można zrobić!

- Ale Ericksona tu nie ma. Uczyłeś się dostatecznie długo, 
więc radź sobie sam – jeszcze tyle zdążył usłyszeć i stracił przy-
tomność. Na dość długo.

Tę historię opowiedział przed laty jeden z moich nauczy-
cieli, Eric Greenleaf. Dzielił się swoimi osobistymi przeżyciami, 
jakie miały ilustrować transowe doświadczenia zniekształcania 
percepcji czasu i halucynacji. Czas subiektywny potrafi się do-
kuczliwie rozciągać, niepoliczalnie sączyć między pojedynczy-
mi sekundami albo pędzić bez umiaru. Podobnie dzieje się na 
terapii, niektóre sesje zdają się trwać bez końca, a inne kończą 
się chwilę po rozpoczęciu. Jedne terapie płyną wartko, a inne 
procesy terapeutyczne tak się nieznośnie dłużą, że wydaje się, 
że nie starczy czasu, nawet gdybyśmy nigdy nie zamierzali 
przejść na emeryturę. Subiektywna percepcja czasu i czas ze-
garowy, to dwa zupełnie różne doświadczenia. Przynajmniej 
od czasu do czasu.

Terapeuta zazwyczaj pracuje sam, a rzadko w parze. Pod-
czas każdej sesji wiele razy podejmuje decyzje. Odezwać się, 
czy raczej milczeć. Słuchać dalej, czy coś powiedzieć. Co po-
wiedzieć. Z jednych spotkań jesteśmy zadowoleni, inne to ra-
czej porażka.

Czasem nie mogę oprzeć się wrażeniu, że coś idzie nie tak. 
Mimo prób i wysiłków. W takich sytuacjach szczególnie cięż-
kie jest poczucie pojedynczości, a nawet samotności, ale kiedy 
przypominam sobie, by zawołać na pomoc jednego ze swo-
ich nauczycieli, poprosić o  pomoc, wtedy jest inaczej. Nigdy 

 
„Oczekuj  

 nieoczekiwa- 
  nego”

Kiedy rozważałem, jakim doświad-
czeniem mógłbym się podzielić 
podczas panelu dyskusyjnego 

„Myśli innego w umyśle terapeuty”, 
przypomniała mi się zasłyszana 

przed laty opowieść.
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nie wiem, co się zdarzy chwilę po przebłyskach desperackiej 
prośby o wsparcie, ale zazwyczaj coś się jednak zdarzy. „Ocze-
kuj nieoczekiwanego” – to przecież jedna z  klisz językowych 
Zeiga. Powtarzał to na tyle często, że czasem zabrzmi w samą 
porę. Miałem szczęście do dobrych nauczycieli, początkowo 
polskich, później obcojęzycznych. Kiedy czuję się bezradny, 
sfrustrowany, a poproszę o wsparcie, zawsze odezwie się przy-
najmniej jedna osoba. Nigdy nie wiem, kto się z pomocą za-
oferuje, ani jakie to będzie wsparcie, ale zawsze kiedy proszę 
dostatecznie jasno, wyraźnie i wytrwale, wtedy zawsze ktoś się 
zgłosi. Czasami jest to jedna osoba, a innym razem pojawia się 
ich więcej. Dyskutują ze sobą albo ze mną, a bywa, że tylko pa-
trzą czy „słuchają ze zrozumieniem”. Siedzą za moimi plecami 
albo tak, że ich nie tylko słyszę, ale i mogę zobaczyć.

Często słyszę Ernesta Rossiego, jak mówi do mnie „Kris – 
Ty niczego nie rozumiesz”. Kiedy pierwszy raz się tak do mnie 
odezwał, gdy bezradnie siedziałem sam z pacjentem, poczu-
łem się lekko speszony, ale po chwili to minęło, przecież Ros-
si jest zawsze życzliwy. Uczyłem się u  Niego, obserwowałem 
Jego pracę i  miałem szansę na wiele godzin rozmów. Wtedy 
często tak się właśnie odzywał. Nieraz słyszę w tym zdaniu wia-
rę, że przecież w  końcu zrozumiem, kiedy indziej, że jedyne, 
co jest tu i teraz do rozumienia, to odpuścić sobie rozumienie. 
Dostroić się do pacjenta albo popłynąć z emocjami, poczuć je 
i wreszcie przestać rozumieć. Dziś lubię, kiedy do mnie zagląda 
podczas sesji z tym swoim miękkim, życzliwym „Kris – Ty nicze-
go nie rozumiesz”. Po latach, z najwyższym zdumieniem prze-
czytałem dokładnie to właśnie zdanie w jego zapiskach dialo-
gów z Ericksonem:  „Ernie – Ty niczego nie rozumiesz”. Widać te 
słowa są prezentem, jaki dostał od swojego nauczyciela i jakim 
podzielił się z kolejnym pokoleniem terapeutów.

Chwile bezradności i przytłoczenia są nierzadko moim do-
świadczeniem, chyba jednak najczęściej przydarzają się w pra-
cy z  traumą. Kiedy jestem obezwładniony bezmiarem cier-
pienia pacjenta, cierpienia przelewającego się przez kolejne 
pokolenia, a pytania – gdzie jest miejsce wolne od bólu, gdzie 
jest punkt oparcia, nie znajdują odpowiedzi, wtedy różne wer-
sje, różne brzmienia prostego słowa „przyszłość” albo w  roz-
winiętej wersji „najlepsze są te dni, które mamy przed sobą”, 
ułatwiają znalezienie kodu dostępu do zasobów i dalszej pra-
cy. Chropowaty, falujący, taktowany szczególnym rytmem głos 
Ericksona – można go bez trudu usłyszeć na licznych starych 
nagraniach. Można go usłyszeć i choć trudno rozplątać niewy-
raźny angielski, trudno go zrozumieć nawet tym, których ro-
dzice posługiwali się tym właśnie językiem, to dobrze się ten 
głos zapamiętuje. Na pewno nie jest to mój głos, ale nie jestem 
przekonany, czy to jest głos obcego we mnie.

Na zakończenie tamtego spotkania, kiedy uczyłem się 
u  Erica Greenleafa, a  on opowiadał o  swoim doświadczaniu 
zjawisk transowych, spytałem: Eric, a tamten głos wtedy, w tej 
szczególnej chwili, kiedy byłeś w  powietrzu i  potrzebowałeś 
wsparcia, by przeżyć, czyj to był? Kto do Ciebie powiedział 
„radź sobie sam”?

– Wtedy wiedziałem, kto to był, ale kiedy odzyskałem 
przytomność, to już nie jestem taki pewien, nie wiem. I  nie 
wiem do dziś. n

 
Dostroić się 

do pacjenta albo 
popłynąć z emocja-

mi, poczuć je i wresz-
cie przestać rozu-

mieć. 

 „Kris – Ty 
niczego nie rozumiesz”. 

Po latach, z najwyższym 
zdumieniem przeczytałem do-
kładnie to właśnie zdanie w jego 
zapiskach dialogów z Erickso-

nem:  „Ernie – Ty niczego 
nie rozumiesz”.
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Czy można zrozumieć obcego?
Tomasz Szafrański
| Ośrodek Neuronauki i Medycyny Cybernetycznej 
  Wydziału Lekarskiego Uczelni Łazarskiego, Warszawa

1. Wiadomość e-mail od profesora de Barbaro z  zapro-
szeniem do udziału w panelu „Myśli innego w umyśle 
psychoterapeuty” budzi we mnie najpierw rozba-
wienie. Źródłem rozbawienia są oczywiście psycho-
patologiczne konotacje dotyczące obecności myśli 
„innego” w  głowie psychiatry. No właśnie – jestem 
psychiatrą i noszę w sobie (na sobie?) model biome-
dyczny, w którym takie sformułowanie otwiera okre-
ślony katalog. 

2. Ale za chwilę przychodzi druga refleksja, która już roz-
bawienia nie budzi. Inny, obcy, drugi człowiek. Wierzę, 
że moim zadaniem jako terapeuty jest starać się go 
zrozumieć. Ale natychmiast przypominają się słowa 
Jaspersa, że nie jesteśmy w  stanie do końca poznać 
i  zrozumieć drugiego człowieka. Czy chociaż przez 
czas jakiś możemy zrozumieć wystarczająco dobrze? 
Czy to wystarczy? 

3. Rozumienie i zrozumienie kształtuje się w relacji – nie 
jest możliwe „tylko teraz i raz na zawsze”, poznawanie 
i  rozumienie jest procesem, sumowaniem się kolej-
nych „tu i teraz”, czasem przypomina układanie puzzli, 
czasem odsłanianie jakiegoś starego obrazu zama-
lowanego kilkakrotnie i  zakrytego tynkiem. Profesor 
Dov Aleksandrowicz w  swoim wykładzie o  przeciw-
przeniesieniu przypomniał, że Freud przyrównywał 
pracę psychoanalityka do pracy chirurga. Chirurga 
operującego na tkance uczuć? Aby operować trzeba 
znać anatomię.

4. Czy psychiatrzy i  psycholodzy mają szczególne pre-
dyspozycje, aby innego i obcego starać się zrozumieć? 
Sądzę, że tak. Sądzę, że wielu z nas samemu przeży-
wało doświadczenie bycia obcym lub innym. W  róż-
nych kontekstach: kultury, grupy rówieśniczej, języka, 
rodziny, wyglądu, zainteresowań. Być może to uwraż-
liwia na poznawanie „innych obcych” – rozwój tego, 

co określamy jako empatię albo neurony lustrzane. 
Innym niezbędnym warunkiem jest ciekawość, otwar-
tość na różnorodność.

5. Poznawanie czy oswajanie? Czy może panowanie? Bo 
chęć zrozumienia może być przyjazna i nieprzyjazna. 
Nieprzyjazna w  sensie świadomej lub nieświadomej 
potrzeby kontroli, dominacji, „zarządzania sytuacją”. 
Służyć manipulowaniu. Wykształciliśmy mechanizmy 
i instytucje, takie jak superwizja, które mają przed tym 
chronić. Tak, ale…

6. Książki, podręczniki, opisy przypadków, są jak nauczy-
ciele anatomii, jak mapy i  przewodniki. Spotkania 
z nauczycielami, jak spotkania z podróżnikami, którzy 
opisują swoją drogę. Lubię je kolekcjonować, pozna-
wać – zachowywać; z jednych więcej, z innych mniej. 
Jedne są przestarzałe, inne opisują obszary, które 
mnie nie interesują, ale sądzę, że nawet takie warto 
poznać i  nie odrzucać, bo wiem, że w  pewnym mo-
mencie jakiś fragment może się przydać.

7. Posługiwanie się jedną teorią, jednym sposobem ro-
zumienia jest pragmatyczne i ma swoje zalety. Ale nie 
można zapominać o swoistej „zasadzie nieoznaczono-
ści”, która sprawia, że im bardziej koncentrujemy się 
na tym, co w danym podejściu ważne – tym bardziej 
tracimy z oczu inne rzeczy i obszary, i  tak naprawdę 
możemy stracić z oczu CAŁOŚĆ.

8. Wyznawanie „jedynej słusznej” metody może jednak 
nieść niebezpieczeństwo, jak każda ideologia – prze-
stajemy być wrażliwi na różnorodność, przestajemy 
dostrzegać i  dopuszczać odmienność, ćwiczymy 
sprawność w  dewaluacji. Czasem mam wrażenie, że 
nawet wybitni terapeuci wpadają w „ideologiczne pu-
łapki”. 

Przypominają 
się słowa Jaspersa,  

że nie jesteśmy w stanie  
do końca poznać i zrozumieć  

drugiego człowieka.  
Czy chociaż przez czas jakiś 

możemy zrozumieć wystar-
czająco dobrze? Czy to 

wystarczy?  
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Myśli Innego w umyśle terapeuty komentarze / refleksje

Czy można zrozumieć obcego?
Tomasz Szafrański
| Ośrodek Neuronauki i Medycyny Cybernetycznej 
  Wydziału Lekarskiego Uczelni Łazarskiego, Warszawa

9. Dla różnych pacjentów, w różnych momentach ich ży-
cia i  ich chorowania, różne podejścia, różne metody 
terapii, różne sposoby rozumienia mogą być najbar-
dziej przydatne i potrzebne. Nie ma żadnej uniwersal-
nej metody.

10. W  realnym życiu, jeżeli pracujemy w  środowisku, na 
podstawowym poziomie ochrony zdrowia psychicz-
nego, nie możemy też „wybierać” pacjentów – napo-
tykamy na różne okoliczności i  różne oczekiwania. 
Ale też pracując w zespole mamy często do czynienia 
z  sytuacją, w  której poszczególni jego członkowie 
wnoszą różne podejścia dotyczące pracy i rozumienia 
pacjenta. Mniej lub bardziej wyznają różne teorie, pra-
cują w różnych podejściach i nurtach. Rzeczywistość 
wymusza eklektyzm. Lecz także stwarza pole do tego, 
aby te różne doświadczenia i podejścia – jeżeli wiemy 
do czego najlepiej służą, do czego się nadają – opty-
malnie wykorzystać.

11. Ale z drugiej strony, zawsze jednak w końcu dojdziemy 
„do ściany” – to, co sprawdza się i co można pogodzić 
bardziej „doraźnie”, zawodzi w dłuższej perspektywie. 
Nadchodzi moment, w którym okazuje się, że istnieją 
fundamentalne różnice dotyczące antropologii, rozu-
mienia przyczyn powstawania zaburzeń, celów tera-
pii, tego, czy i jak wiele trzeba rozumieć.

12. Obecnie, podstawowe „rozdarcie” istnieje pomiędzy 
tym, że w koncepcjach „biologicznych” objawy zabu-
rzeń psychicznych nie wymagają rozumienia tego, jak 
są przeżywane i same w sobie nie mają znaczenia dla 
rozumienia patogenzy, bo są właściwie „wyłącznie” 
postrzegane jako epifenomeny dysfunkcji neuronal-
nych. Osią „konfliktu” jest zatem także dostrzeganie 
przez terapeutów „biologicznych” (nie tylko lekarzy) 
subiektywnego znaczenia, jakie objawy mają dla pa-

cjenta, a  z  drugiej respektowanie biologicznego tła 
objawów (czasem wraz z  koniecznością długotermi-
nowej farmakoterapii) przez terapeutów „nie-biolo-
gicznych”.

13. Owszem, niektóre z  objawów, z  którymi mamy do 
czynienia jako psychiatrzy i  psychoterapeuci, to ta-
kie same objawy jak katar, biegunka, ból pleców czy 
czkawka. Ale te najważniejsze są za każdym razem 
trochę inne, bo odpowiadają temu, jak dana osoba 
przeżywa siebie w świecie.

14. Bardzo łatwo w tej sytuacji o „podwójne księgowanie” 
po naszej – terapeutów stronie. Ktoś porównał to chy-
ba do dwóch pociągów, które jadą przez jakiś czas po 
równoległych torach – co wcale nie oznacza, że jadą 
w to samo miejsce.

15. Na zakończenie znowu Jaspers (bo to on i jego feno-
menologiczni następcy, tacy jak Josef Parnas, są teraz 
w  mojej głowie): „Psychiatra powinien wiedzieć, co 
przeżywa pacjent i jak to przeżywa”.1 n

1. W oryginale jest chyba, że psychiatra MUSI wiedzieć, ale czasem 
dobrze jest być dla siebie łagodnym, a w każdym razie stawiać sobie 
realistyczne i możliwe do osiągnięcia cele…

Niektóre 
z objawów, z którymi 

mamy do czynienia jako 
psychiatrzy i psychoterapeuci, 

to takie same objawy jak ka-
tar, biegunka, ból pleców czy 

czkawka.
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EX-In c.d.Kilka uwag o ruchu  
samopomocowym osób 
chorujących psychicznie
       Paweł Bronowski

         | Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa

Jestem zaangażowany we wspieranie ruchu samopomocowego 
od paru już lat. Nie odniosę się więc do doświadczeń zagranicznych, 
lecz do moich własnych. W roku 2013 uczestniczyłem w pierwszym spo-
tkaniu kilku osób z doświadczeniem choroby psychicznej, które zaczęły 
zastanawiać się nad tym, jak wyrwać się z bezczynności i zrobić „coś do-
brego i ważnego” mówiąc przy tym własnym głosem. Spotkanie odbyło 
się w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Wzięły w nim udział 
osoby chorujące od wielu lat, spotykałem się z nimi już wcześniej w ra-
mach mojego zaangażowania w prowadzenie niemedycznych progra-
mów wsparcia lub we wcześniejszej pracy w klinice psychiatrycznej. 

To pierwsze spotkanie pozwoliło na ustalenie, czego oczekują jego 
uczestnicy, jak wyobrażają sobie dalsze działania i z jaką intensywnością 
chcą się w nie angażować. Na jednym z kolejnych wymyślona została na-
zwa Grupy i jej logo. Powstała Grupa Wsparcia Osób z Doświadczeniem 
Kryzysu Psychicznego „TROP”. Potem zaplanowano pierwsze działania. 
Były one dość minimalistyczne w formie, ale realne do przeprowadzenia. 
Grupa spotykała się, nadal korzystając ze wsparcia APS. 

Po kilku latach intensywnych działań Grupy bez wątpienia można 
stwierdzić, że odniosła ona duży sukces. Realizuje (lub zrealizowała) cie-
kawe projekty. Było ich wiele, wymienię te moim zdaniem najważniejsze: 
program Doradcy Telefoniczni (regularne, pełnione cztery razy w tygo-
dniu, nieprzerwanie od 3 lat dyżury telefoniczne dla osób chorujących), 
udzielanie wsparcia, prelekcje dla uczniów i zainteresowanych organiza-
cji, spotkania motywujące do zaangażowania w ruch samopomocowy, 
prowadzenie szkoleń, przygotowywanie i wydawanie regularnego biu-
letynu oraz poradników i informatorów. 

Ważnym elementem działalności Grupy jest też udział w konferen-
cjach, ostatnia poświęcona ruchom samopomocowym w Polsce była 
w całości prowadzona przez członków TROPu. Trzeba też podkreślić, że 
Grupa nadal z wielką regularnością spotyka się w Akademii Pedagogiki 
Specjalnej. Tych spotkań było już ponad 40. TROP prowadzi dokładną 
rejestrację swoich dokonań. Można je znaleźć na stronie www.czasnapo-
rozumienie.pl i profilu FB https://www.facebook.com/WspieramyOsoby-
ChorePsychicznie/.

Grupa robi dużo, zarówno dla osób chorujących, jak i na rzecz opinii 
o nich. Cieszę się, że mogę ją wspierać. Na moich oczach TROP dojrzał i 
okrzepł. Wiem jak wiele zaangażowania jego członkowie włożyli w osią-
gnięcie sukcesu. Ja, dzięki współpracy z nimi zdobyłem wiele nowych 
doświadczeń i sporo się nauczyłem. 

Powstanie silnego ruchu 
samopomocowego osób 
z doświadczeniem kry-
zysu psychicznego jest 
w Polsce bardzo potrzeb-
ne. Bez niego postawy 
społeczne oraz system 
leczenia psychiatrycznego 
nie zmienią się szybko.
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5. 

ex-in komentarze / refleksje

Przedstawiam kilka uwag dotyczących kluczowych, 
moim zdaniem, aspektów działania ruchu samopomoco-
wego w Polsce: 

1. PRZESTRZEŃ
To, czego potrzebują osoby z  doświadczeniem 

choroby, chcące działać na rzecz innych, to przede 
wszystkim przestrzeń. Jest o nią bardzo trudno – bra-
kuje podmiotów, które mogłyby je wspierać, jednocze-
śnie nie narzucając jej pomysłów i  ideologii, mało jest 
miejsc, w  których można się spotkać w  neutralnych 
warunkach. Trudno jest o  profesjonalistów chcących 
udzielać wsparcia i  rezygnujących jednocześnie z  kie-
rowania grupą osób chorujących. Wspieranie ze strony 
profesjonalistów powinno wiec polegać na tworzeniu 
przestrzeni i warunków do działania. Pomysły na dzia-
łanie należy natomiast zostawić grupie. W praktyce wy-
gląda to tak, że jeśli osoby z doświadczeniem kryzysu 
chętne do działania zamierzają się spotykać regularnie, 
to trzeba pomóc w  znalezieniu dogodnego miejsca 
i nie ingerować w przebieg spotkań. Jeśli myślą o pro-
wadzeniu dyżurów telefonicznych, to trzeba znaleźć 
kompetentne osoby gotowe przeszkolić ich w prowa-
dzeniu porad i omawiania ich przebiegu. Jeśli chcą wy-
dawać biuletyn, to warto zastanowić się nad znalezie-
niem wolontariusza pomocnego w edycji tekstów. Czyli 
niezbędne jest zapewnienie możliwie efektywnego 
wsparcia „technicznego” przy jednoczesnym zachowa-
niu dystansu, co do podejmowania decyzji i określaniu 
kierunków działań. 

2. SAMODZIELNOŚĆ
W obecnych polskich warunkach, w świadomości 

społecznej głównym podmiotem, z  którym kojarzone 
są osoby chorujące psychicznie jest psychiatria. To sko-
jarzenie jest prawie automatyczne, stąd też pokusa, aby 
budować ruchy samopomocowe w oparciu o środowi-
ska psychiatryczne. Uważam, że jest to bardzo trudne, 
ponieważ osoba z doświadczeniem kryzysu, to jednak 
obecnie dla psychiatrii przede wszystkim „pacjent”. 
Ujmując to obrazowo: nie da się diagnozować, prze-
pisywać leki, zlecać unieruchomienia i  jednocześnie 
budować niezależność i odwoływać się do samodziel-
ności swoich pacjentów. Byłoby to pomieszanie ról. Nie 
wydaje mi się, aby ruch samopomocowy musiał być 
antypsychiatryczny, choć w  innych krajach najczęściej 
tak właśnie jest. Ważne, żeby był od środowisk psychia-
trycznych niezależny.

3. NIEZALEZNOŚĆ
Wydaje mi się, że dla efektywnego rozwoju Grupy 

duże znaczenie miało wsparcie uzyskiwane ze środo-
wisk całkowicie niezwiązanych z  leczeniem lub nieme-
dycznych programów wsparcia. Ważne jest, aby pomoc 
dla grup docierała z zupełnie innych źródeł. Chodzi więc 
o to, aby ruch samopomocowy osób z doświadczeniem 
kryzysu psychicznego korzystał z  programów rozwoju 

dla lokalnych grup aktywistów zupełnie niezwiązanych 
z problemami ze zdrowiem psychicznym. Chodzi o wy-
rwanie się z zaklętego kręgu „chorych psychicznie” i do-
łączenie do nurtu aktywistów społecznych. TROP przez 
dłuższy czas korzystał z coachingu zapewnianego przez 
Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych Boris, obec-
nie realizuje grant z Funduszu Inicjatyw Pozarządowych. 

4. PERSPEKTYWA LOKALNA
Sukces TROPu wynika w znacznym stopniu z tego, 

że dostosował on swoje działania do warunków i  per-
spektywy lokalnej. Członkowie Grupy nie chcą anga-
żować się w  przedsięwzięcia ogólnopolskie o  dużym 
rozmachu, na planowanie których nie mają wpływu. 
Możliwość samodzielnego wyboru celów i  sposobów 
działania daje poczucie kontroli i  satysfakcję z  uzyska-
nego sukcesu. Myślę, że być może w przyszłości człon-
kowie Grupy włączą się do inicjatyw „centralnych”, ale 
obecnie uważają, że jest na to zbyt wcześnie. Mają dużo 
do zrobienia na własnym podwórku i określone osobiste 
granice intensywności zaangażowania.

5. SPRZYMIERZEŃCY
To określenie powstało podczas jednego ze spotkań 

TROPu, podczas którego jej członkowie zastanawiali się, 
jak określić osoby z  różnych środowisk udzielające im 
wsparcia. Ich zaangażowanie jest bardzo istotne, wiele 
projektów byłoby zdecydowanie trudniejszych do prze-
prowadzenia. Sprzymierzeńcy są niezbędni. Ważne jest 
jednak, aby towarzyszyli oni w  realizacji działań Grupy 
pamiętając o  ograniczeniach swojej roli i  wystrzegając 
się wpływu na kierowanie jej działaniami. 

6. CIĄGŁOŚĆ I STABILIZACJA
Bardzo ważna jest ciągłość pracy Grupy. W  znacz-

nym stopniu wiąże się to z  uzyskiwaniem środków na 
działania. Bez nich nie ma mowy o  stabilności pracy. 
Jednocześnie zbyt wczesne sformalizowanie ruchu (za-
łożenie stowarzyszenia, uzyskanie osobowości prawnej 
i  pozyskiwanie środków) zwykle generuje problemy 
utrudniające, a  nie wspomagające bieżące działania. 
Niezbędne jest więc znalezienie partnera z osobowością 
prawną, który pomoże w uzyskaniu środków i technicz-
nej realizacji projektów (księgowość, sprawozdawczość, 
rozliczenia). Musi zarazem utrzymywać życzliwy dystans 
wobec prowadzonych przez TROP działań merytorycz-
nych.

Powstanie silnego ruchu samopomocowego osób 
z  doświadczeniem kryzysu psychicznego jest w  Polsce 
bardzo potrzebne. Bez niego postawy społeczne oraz 
system leczenia psychiatrycznego nie zmienią się szybko. 
Wspieranie inicjatyw i  pomysłów na działania, płynących 
ze środowiska osób chorujących, jest bardzo potrzebne. 
Ich skuteczność będzie zależała od dostępnej przestrzeni 
społecznej oraz chronienia niezależności tworzących się 
dopiero lokalnych ruchów. n



16 PSYCHIATRA/PISMO dla praktyków/ZIMA 2017

miejsca

Szpital 
psychiatryczny 
i jego środowisko 
fizyczne
Jakub S. Bil1, Beata Łabuz-Roszak2,3, Piotr Gorczyca4

1. Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
2. Katedra i Zakład Podstawowych Nauk Medycznych, Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu, SUM w Katowicach
3. I Oddział Rehabilitacji Neurologicznej, GCRR Repty Śl., Tarnowskie Góry
4. Katedra i Oddział Kliniczny Psychiatrii SUM w Tarnowskich Górach

Oblicze współczesnej infrastruktury stacjonarnego lecznictwa psychiatrycznego w Polsce
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miejsca

Na terenie Polski istnieją 54 szpitale psychia-
tryczne i chociaż obecnie przeprowadzana 

reforma lecznictwa psychiatrycznego polega 
na stopniowej przemianie modelu szpitalne-

go w kierunku psychiatrii środowiskowej, to 
wciąż łóżek jest za mało w stosunku do zapo-
trzebowania. Taki stan rzeczy wynika między 

innymi z nierównomiernego rozmieszczenia 
bazy szpitalnej i nadmiernej koncentracji łóżek 
w dużych specjalistycznych szpitalach psychia-
trycznych. Ważnym problemem współczesnej 
opieki psychiatrycznej jest zły stan techniczny 

budynków szpitalnych i niski standard ich 
wyposażenia.

Stajnie, koszary, lazarety
Szpitale psychiatryczne w  kraju często są w  złym stanie 

technicznym. Część z  nich zajmuje obiekty pierwotnie nie-
przeznaczone dla lecznictwa, takie jak byłe stajnie, magazyny 
czy też koszary wojskowe. Są to często budynki zabytkowe, 
nieremontowane od lat i  nieprzystosowane do obowiązują-
cych standardów. 

Wykorzystywane przez jednostki lecznicze obiekty, pier-
wotnie nieprzeznaczone dla funkcji leczniczej lub dostoso-
wanej do pobytu ludzi, nie spełniają wymogów aktów prawa 
stanowionego dla jednostek prowadzących działalność lecz-
niczą. Wiele z nich posiada przechodnie sale chorych, co jest 
niedopuszczalne, zarówno z punktu widzenia praktyki projek-
towania szpitali, jak i obecnie obowiązującego prawa. W wielu 
przypadkach nie ma możliwości wydzielenia odpowiedniej 
ilości pomieszczeń, a  czasem też nie ma możliwości wydzie-
lenia izolatek dla pacjentów zakaźnych, jak i  pobudzonych. 
Ze względu na brak miejsca w  salach chorych, które bywają 
znacznie przepełnione, pacjenci zajmują korytarze lub wnę-
ki w  korytarzach, pierwotnie przeznaczone na strefy relaksu, 
a także pomieszczenia magazynowe. Pociąga to za sobą pro-
blemy związane z  efektywnym wykorzystaniem przestrzeni, 
dostosowaniem do specyfiki lecznictwa psychiatrycznego, 
a także organizacji pracy, jak i  jakości korzystania z obiektów 
przez użytkowników. 

zdjęcia: Piotr Gorczyca
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Przestrzeń terapeutyczna
Architektura współczesnego szpitala powinna zapewniać 

nie tylko racjonalne rozwiązania funkcjonalno-przestrzen-
ne dostosowane do współczesnych procedur opiekuńczych 
i  leczniczych, ale również tworzyć środowisko terapeutyczne 
skoncentrowane na psychologicznych aspektach hospitaliza-
cji pacjentów.

Zadania lecznicze powinny być realizowane w odpowied-
nim otoczeniu – środowisku fizycznym. Miejsce i  jego genius 
loci mają duże znaczenie dla pacjentów, personelu, a także dla 
procesu terapeutycznego. Konstrukcja przestrzeni oddziału/
szpitala, ukierunkowana zarówno na poszanowanie i  zapew-
nienie prywatności, jak i na socjalizację pacjentów, umożliwia 
stworzenie społeczności oraz pozwala na lepsze, pełniejsze 
i bardziej efektywne zrealizowanie terapii. Kameralne wnętrza 
wpływają pozytywnie na poczucie bezpieczeństwa i nawiązy-
wanie kontaktów pomiędzy pacjentami.

Istotne jest również zróżnicowanie funkcjonalne wspólnej 
przestrzeni pacjentów tak, aby zapewnić zarówno możliwość 
socjalizacji większej grupy, jak i pozwolić na odłączenie się od 
grupy poszczególnych osób. Podstawą do tego jest stworzenie 
w  ramach przestrzeni oddziału stref, gdzie pacjenci mogliby 
przebywać samotnie, pozostając pod kontrolą wzrokową per-
sonelu.

Środowisko fizyczne szpitala w sposób znaczący wpływa 
też na jakość i komfort pracy personelu medycznego i pozo-

stałych użytkowników. Właściwe wykonywanie zadań związa-
nych z procesem terapeutycznym w stacjonarnym lecznictwie 
psychiatrycznym wymaga odpowiedniej konstrukcji prze-
strzeni.

Jak udomowić szpital?
Przestrzeń oddziału psychiatrycznego, ze względu na dłu-

gość pobytu pacjenta na oddziale psychiatrycznym, stanowi 
w tym czasie jego dom. Istotna jest zatem struktura funkcjo-
nalna, wyposażenie wnętrz, jak i ogólny charakter przestrzeni. 
Obecnie wiele badań wskazuje na konieczność aranżacji wnę-
trza oddziału, tak aby stworzyć środowisko zdeinstytucjona-
lizowane, o domowym charakterze. Powinno ono zapewniać 
pacjentom maksymalną autonomię i  swobodę, umożliwiając 
jednocześnie kontrolę chorych oraz spełnienie wymogów bez-
pieczeństwa. Pacjenci, jeśli tylko nie zagrażają swym zachowa-
niem sobie ani otoczeniu, mają swobodę przemieszczania się 
po terenie oddziału. Pomaga to budować relacje interperso-
nalne w społeczności oddziału, zapewnia integrację z pozosta-
łymi członkami grupy. Z punktu widzenia terapeutycznego są 
to zjawiska pożądane, jednak generujące problemy dla perso-
nelu w kontekście bezpieczeństwa pacjentów. 

W układzie funkcjonalnym, priorytetem jest wyznaczanie 
odległości, jakie pokonuje personel. Celem jest zredukowanie 
drogi pomiędzy poszczególnymi pomieszczeniami, a tym sa-
mym czasu, jaki to zajmuje. Pozwala to na wykonanie pozosta-

Oblicze współczesnej infrastruktury stacjonarnego lecznictwa psychiatrycznego w Polsce
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łych zadań w większym przedziale czasu. Pociąga to również 
za sobą mniejsze zmęczenie personelu oraz niższy poziom 
stresu. Zredukowanie drogi, jaką ma do pokonania personel 
pielęgniarski w  szpitalach i  na oddziałach psychiatrycznych 
nabiera szczególnego znaczenia podczas nocnych dyżurów. 
Kontrola pacjentów, którzy mają przydzieloną różną częstotli-
wość obserwacji, zmusza niejednokrotnie dyżurujący personel 
do ciągłego przemieszczania się po oddziale. Często wynika to 
z  warunków lokalowych i  niemożności kohortacji pacjentów 
wymagających obserwacji ciągłej, co 15 czy też 30 minut.

Bardzo często występującym symptomem choroby psy-
chicznej są myśli suicydalne i silna chęć ich realizacji, a także 
nieprzewidywalne reakcje behawioralne. Wiąże się to z używa-
niem wszelkich dostępnych środków do realizacji celu. Prze-
strzeń dostępna dla pacjentów może być zaprojektowana tak, 
aby pozbawić osoby chore dostępu do narzędzi, urządzeń, ele-
mentów wystroju i wyposażenia wnętrza, które mogłyby być 
niewłaściwie wykorzystane przez chorego.

Prawidłowo skonstruowane środowisko fizyczne szpitala 
pozwala także na zapewnienie chorym godności i intymności 
w  czasie wykonywania zabiegów, a  przede wszystkim, gdy 
zachodzi taka konieczność w  czasie stosowania przymusu 
bezpośredniego wobec pacjenta. Ma to zasadnicze znaczenie 
w czasie całego procesu leczenia. Poczucie komfortu, jak i za-
pewnienie godnych warunków pobytu, wpływa znacząco na 
obniżenie poziomu stresu. 

Ponadto bardzo ważnym elementem w  terapii każdego 
pacjenta jest rodzina i  jej członkowie. Zapewnienie kontaktu 
z rodziną jest kluczowe, tak jak możliwie najpełniejsze włącz-
nie jej w  proces terapeutyczny. Rozwiązania projektowe od-
działów powinny kształtować przestrzeń pacjentów i  ich ro-
dzin zgodną z wymogami bezpieczeństwa, ale też przyjazną, 
komfortową i pozwalającą na nieskrępowany kontakt i uczest-
nictwo rodzin w terapii. 

Istotne znaczenie ma zatem upowszechnienie zasad 
projektowania architektonicznego poprawiające bezpieczeń-
stwo fizyczne i psychiczne pacjentów oraz personelu szpitali 
psychiatrycznych. Zaproponowane zalecenia stawiają prawo 
do życia i  zdrowia człowieka na pierwszym miejscu oraz za-
pewniają mu podjęcie wszelkich działań w  celu ich ochrony. 
Zarówno w  regule racjonalnego zachowania w  stosowaniu 
prawa, jak i jego stanowienia, na pierwszym planie pojawia się 
dobro społeczeństwa i jednostki.

Konieczna jest gruntowna zmiana w  podejściu do infra-
struktury szpitali psychiatrycznych. Istotne wydaje się być 
również wprowadzenie zmian w zakresie prawa określającego 
wymagania projektowe dla tego typu jednostek szpitalnych. 
Istniejące zapisy, w kontekście rozwiązań praktykowanych na 
świecie, jak i postępu w lecznictwie psychiatrycznym, wydają 
się być niewystarczające. n 

Oddział psychiatryczny - obiekt przed remontem elewacji

Oddział psychiatryczny - obiekt po remoncie elewacji



Arłamów dla ciała, ducha i umysłu, czyli o czym dyskutowali psychiatrzy w Bieszczadach
Maciej Kuligowski

W dniach 5-7 października br. w Arłamowie odbyły się 
Bieszczadzkie Dni Psychiatryczne. XXII już edycja BDP zgroma-
dziła wykładowców z kraju i ze Lwowa oraz ok. 500 uczestni-
ków. 

Konferencję otworzył wykład-wspomnienie prof. Do-
miniki Dudek o prof. Jerzym Vetulanim, który w ostatnich la-
tach był czołowym wykładowcą na naszej konferencji, zawsze 
gromadzącym tłumy słuchaczy. Z  nadzieją oczekiwaliśmy na 
wykłady także w tym roku… Prof. Dudek przypomniała osią-
gnięcia Profesora, niesamowitą wiedzę, poczucie humoru oraz 
jego dystans do świata i własnej osoby. Pamięć o profesorze 
uczczono minutą ciszy.

Pierwszego dnia konferencji uczestnicy wysłuchali tak-
że prof. Andrzeja Czernikiewicza, który podkreślał, iż funkcje 
poznawcze wydają się być istotą zaburzeń depresyjnych, nie 
tylko będąc jednym z kluczowych objawów depresji, ale także 
są miernikiem zdrowienia. Bardzo ciekawą prezentację uzu-
pełnioną licznymi fotografiami przedstawił prof. Aleksander 
Filz ze Lwowa. Dotyczyła ona autorskiego projektu pomocy 
dzieciom-ofiarom obecnej wojny na Ukrainie. Przedstawiono 
kilkuletnią pracę z  dziećmi, prowadzoną całkowicie charyta-
tywnie. Państwo Filz przeznaczyli na ten projekt własny dom. 
Terapią opartą na 3 zasadach: szacunek, bezpieczeństwo, za-
ufanie, zostało objęte w  sumie 300 dzieci w  wieku 6-12 lat. 
Profesor zwracał uwagę na konieczność jednoczesnej pra-
cy na zasobach wewnętrznych pacjenta oraz zewnętrznych 
traumatycznych uwarunkowaniach. Praca psychoterapeutów 
uzupełniana była zajęciami artystycznymi (malarstwo, koncer-
ty, śpiew), psychodramą (m.in. Jan Peszek) oraz zajęciami spor-
towymi, np. wspinaczka. Prace pacjentów były z sukcesem pre-
zentowane na wystawach w USA czy Berlinie. 

Prof. Irena Krupka-Matuszczyk zapoznała uczestników 
z problemem zdrowia psychicznego kobiet we współczesnym 
świecie. Prof. Janusz Heitzman szczegółowo opisał aktualny 
stan reformy lecznictwa psychiatrycznego oraz program pi-
lotażu Centrów Zdrowia Psychicznego, który ma ruszyć od 
1.07.2018 r.

Wysłuchaliśmy również drugiego wykładu profesora, któ-
ry wraz z dr Anną Czarnecką przedstawił praktyczne aspekty 
stosowania LAI. Z  kolei duet profesorski: Przemysław Bień-
kowski i  Jerzy Samochowiec dyskutował o  faktach i  mitach 
stosowania benzodwuazepin oraz alternatyw w farmakotera-
pii lęku. W panelu psychiatrii dziecięcej usłyszeliśmy najnow-
sze doniesienia dotyczące zaburzeń odżywiania u ciężarnych 
(prof. Krupka Matuszczyk), diagnostyki i terapii u dzieci z zabu-
rzeniami zachowania (prof. Małgorzata Janas-Kozik). Dr Jolan-
ta Klemens i mgr Karolina Laurentowska porównywały rozwój 
psychoruchowy dzieci matki chorej na schizofrenię w  fazie 
ostrej choroby i w fazie remisji podczas I i II ciąży. Zaprezento-
wano także opis przypadku młodej kobiety, u której w trakcie 
ciąży był stosowany aripiprazol. Wyjątkowo ciekawe wykłady 
zawierała sesja psychogeriatryczna. Prof. Tadeusz Parnow-
ski zastanawiał się, czy potrzebne są nam standardy leczenia 
otępienia? Głównym problemem jest umiejętność dobierania 
działań niefarmakologicznych i farmakologicznych w leczeniu 
zaburzeń zachowania, wymaga to odpowiedniej oceny przy-
czyn zaburzeń zachowania, decyzji o doborze działań i stoso-
wania takich leków, które przede wszystkim będą bezpieczne 
i nie będą pogarszały zaburzeń funkcji poznawczych. Kolejny 
wykład prof. Parnowskiego dotyczył lekoopornych depresji 
w wieku podeszłym. 

„Ja i mój tata” – to tytuł rewelacyjnego filmu (w doboro-
wej obsadzie; Kowalewski, Parnowski) przyjętego owacyjnie. 
„Filmowe oblicza choroby Alzheimera” zaprezentował również 
prof. Andrzej Czernikiewicz (omawiając filmy „Daleko od niej”, 
„Iris” i „Still Alice”). 

Prof. Janusz Perzyński przybliżył słuchaczom temat „Schi-
zofrenia jako choroba dyssolucyjna” – zgodnie z  teorią prof. 
Jana Mazurkiewicza proces chorobowy jest następstwem dzia-
łania czynnika stopniowo uszkadzającego najwyższe piętra 
ewolucyjne aktywności psychicznej, co prowadzi do przejęcia 
sternictwa przez ośrodki ewolucyjnie niższe. Proces schizofre-
niczny jako powolny i prawdziwy proces dyssolucyjny zaburza 
w  pierwszej kolejności funkcjonowanie piętra najwyższego, 
co klinicznie przejawia się obrazem zaburzeń nerwicowych, 
by stopniowo – przy pogłębianiu się dyssolucji – odsłonić ak-
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tywność niższego piętra prelogicznego, manifestującego się 
symptomatologią psychotyczną. Prof. Perzyński przypomniał 
też sylwetkę prof. Jana Mazurkiewicza, którego 70. rocznica 
śmierci mija właśnie w tym roku. 

Konsultant krajowy prof. Piotr Gałecki w  zajmujący spo-
sób przedstawił w swoim wykładzie „Neurorozwojową teorię 
depresji”. Przedstawiał między innymi wyniki prac potwierdza-
jących zapalną teorię depresji. Interesujące wykłady dotyczące 
objawów negatywnych oraz tego „Czy dieta i wysiłek fizyczny 
zastąpią leki psychotropowe?” przedstawiła Prezes PTP – Prof. 
Agata Szulc. 

„Nienasycone kwasy tłuszczowe omega 3 – dlaczego, 
komu, kiedy?” to z  kolei jeden z  wykładów dr hab. n.med. 
Hanna Karakuły-Juchnowicz. W innym, w kontekście 100-lecia 
odkrycia dopaminy i  kolejnych wyników badań dotyczących 
tego neurotransmitera, doc. Karakuła-Juchnowicz przedsta-
wiła koncepcję „mózgu dopaminergicznego”, między innymi 
przybliżając sylwetki słynnych postaci ,,dopaminergicznych” 
znanych ze świata nauki, sztuki i polityki. Wyjątkowo zapraco-
wany w tym roku był dr Tomasz Szafrański, który był autorem 
wykładów: „ABC metforminy w psychiatrii”, wykładu na temat 
najnowszych badań dotyczących stosowania sertraliny oraz 
warsztatu, którego tematem były opisy schizofrenii w  litera-
turze XIX i XX wieku. Ciekawy temat dotyczący hazardu osób 
w  starszym wieku przedstawił dr Andrzej Silczuk. Seniorzy 
stanowią atrakcyjną, lecz boleśnie poszkodowaną grupę do-
celową dla oferentów gier hazardowych. Dr Bogusław Habrat 
mówił z kolei o farmakoterapii tzw. „nałogów behawioralnych”. 
M. Macander, K. Zboralski mówili o  roli i miejscu psychologa 
w badaniu wypadków lotniczych, zwłaszcza ocenie tzw. „czyn-
nika ludzkiego”. Przedstawili również temat „Psychologiczne 
problemy członków rodziny wobec nagłej śmierci pilota”.

O  problemach prawnych w  psychiatrii dyskutowali mgr 
Wojciech Wojtal, dr Anna Mosiołek i  mec. Marcin Andrzeje-
wicz. Przedstawiono zagadnienia związane z aktualnymi zmia-
nami w  prawie medycznym, dotyczącymi w  szczególności: 
udzielania informacji o stanie zdrowia pacjenta, prowadzenia 
dokumentacji medycznej, dokumentowania zasadności wy-
stawiania recept na leki refundowane. Liczne grono słuchaczy 

zgromadziła także sesja seksuologiczna – warsztaty pod prze-
wodnictwem dr Sławomira Jakimy, które prowadzili mgr Ewa 
Małachowska, dr Helena Zakliczyńska oraz dr Bartosz Grabski. 
Tematem było między innymi podejście do transpłciowości, 
dyskutowano o tym, w jaki sposób kategoria dysforii płciowej 
przedstawiona w  nowej wersji DSM-5 zmienia spojrzenie na 
tę problematykę w obszarze klinicznym oraz poszerza grono 
osób, które mogą otrzymać adekwatną pomoc specjalistycz-
ną. Dr Agata Orzechowska przedstawiła temat „Pacjent z zabu-
rzeniami pod postacią somatyczną w relacji terapeutycznej”.

Uczestnicy konferencji mieli więc w czym wybierać, a po 
2 dniach intensywnego szkolenia oddali się uczcie duchowej, 
jaką był rewelacyjny (przez wiele osób uznany za najlepszy 
w historii BDP) koncert Renaty Przemyk, która szybko nawiąza-
ła bezpośredni dialog psychiatryczny z uczestnikami, zauwa-
żając, że jej piosenki (choćby „Kochaj mnie jak wariat”, „Z kim 
ci będzie źle jak...”, „Zero”) korespondują z ideą konferencji. Po 
koncercie artystka długo podpisywała swoje płyty i pozowała 
do pamiątkowych zdjęć w wystrzałowej czerwonej kreacji oraz 
gorąco dyskutowała z lekarzami. 

Podczas XXII BDP odbyły się również III Mistrzostwa Leka-
rzy Psychiatrów w  tenisie ziemnym. Z  każdym rokiem bierze 
w nich udział coraz większa grupa lekarzy, a i poziom drastycz-
nie wzrasta (co boleśnie odczuł autor tych słów). W  swoich 
kategoriach wiekowych zwyciężyli: dr Ksymena Urbanek, dr 
Maciej Jachymiak oraz dr Artur Barlik. 

Tak jak co roku odbyła się też licytacja na rzecz Fundacji 
Pomocy Dzieciom Przewlekle Chorym „jerzyk”. Licytowano 
m.in. piłkę z autografami reprezentacji Polski w piłce ręcznej, 
koszulkę z autografem Anity Włodarczyk, spotkanie z Macie-
jem Kotem czy wreszcie kultowe wino Sister Moon z toskań-
skiej winnicy Stinga (o czym w kolejnym artykule). Uzyskano 
w sumie ponad 12 tys. zł w całości przeznaczono na rzecz cho-
rych dzieci. Ostatniego dnia konferencji miłośnicy Lwowa mie-
li okazję po raz kolejny delektować się jego niepowtarzalnym 
urokiem.

Na kolejne, XXIII Bieszczadzkie Dni Psychiatryczne zapra-
szamy już za niecały rok w dniach 4-6.10.2018 r. – oczywiście 
Arłamów/Lwów. n
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TEORIA I praktyka
 Uspokój się… 

ale jak? 
Jerzy Samochowiec1, Przemysław Bieńkowski2

| 1. Katedra i Klinika Psychiatrii, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
  2. Katedra i Klinika Psychiatryczna, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Podenerwowanie, brak snu, stres, zazwyczaj 
świadczą o kondycji umysłu i ciała naszych pacjen-

tów. Są to objawy, które alarmują, że coś jest nie tak. 
Być może za dużo pracy, złe odżywianie się, brak 

odpoczynku. W takich sytuacjach mówimy pacjen-
tom (a czasami samym sobie), że powinni trochę 

zwolnić, mniej się przejmować, nabrać do otacza-
jących ich spraw dystansu. Często nasi pacjenci 

potrzebują odpoczynku i urlopu, a zamiast tego 
jeszcze bardziej przeżywają daną sytuację, jeszcze 

mocniej się denerwują. Problemem jest wtedy gło-
wa, a dokładnie umysł. Często przychodzi refleksja, 

że dopóki sami nie zrobimy porządku w głowie, 
dopóty leczenie środkami na uspokojenie będzie 

jedynie zaleczaniem.

Co jednak, gdy powyższe „mądre” rady zawodzą? 
Pojawiają się lub nasilają lęk, depresja, objawy psychotycz-
ne, agresja, pobudzenie, myśli samobójcze… Bez wyraźnej 
przyczyny problemy wracają ze zdwojoną siłą. Agresja czy 

pobudzenie u pacjentów ma różne tło. To najistotniejszy 
moment diagnozy – zróżnicować jakie jest to tło. 

Wyróżniamy:

1. Pobudzenie w przebiegu psychoz.

2. Pobudzenie u pacjenta pod wpływem 
substancji psychoaktywnych (w tym 
alkoholu).

3. Pobudzenie w zespole abstynencyj-
nym.

4. Pobudzenie lub/i agresja w otępieniu.

5. Pobudzenie spowodowane zaburze-
niami świadomości (niebędące zespo-
łem abstynencyjnym ani niewystępu-
jące w przebiegu otępienia).

6. Wreszcie pobudzenie w wyniku de-
kompensacji u osoby z np. dyssocjal-
nymi cechami osobowości.

W  przypadku tego ostatniego, jeśli widzi-
my, że osobnika sami nie uciszymy deeskalując 
napięcie werbalnie – dzwonimy po ochronę 
(lub po policję).

Nie zawsze jest to takie proste, bo jak po-
znać, że to dekompensacja osobowościowa, 
a nie inne przyczyny (pkt. 1-5)?

Spotkanie lekarz-pacjent w  sytuacji „na-
głości psychiatrycznej" cechuje się wysokim 
nasyceniem emocjonalnym, co wpływa na 
funkcjonowanie lekarza. Pacjent z  zaburzenia-
mi psychicznymi sam przeżywa silne emocje 
i może wzbudzać je również w lekarzu (strach, 
gniew, wrogość, poczucie niepewności, bez-
radności, zagrożenia). 
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Specyfiką psychiatrycznej pomocy 
doraźnej są fakty, iż:

n pacjent wymagający pomocy czę-
sto nie ma rozeznania jej potrzeby, 
nie uważa, że jest chory, a decydują 
o tym inni,
n choroby somatyczne mogą obja-

wiać się zaburzeniami psychiczny-
mi.

Termin „ostre psychozy" odnosi się 
do stanów chorobowych o  względnie 
nagłym początku (godziny, dni, tygo-
dnie), charakteryzujących się zaburze-
niem związku człowieka z  rzeczywisto-
ścią, co przejawia się w nieprawidłowym 
spostrzeganiu, myśleniu, mało krytycz-
nej ocenie rzeczywistości. Mieszczą się 
tu choroby: schizofrenia (ostry początek 
lub nawrót), paranoja, choroby afektyw-
ne, zespoły dysocjacyjne, psychozy zwią-
zane z  odstawieniem alkoholu, z  nad-
używaniem halucynogenów i inne. 

O  ile rozpoznanie ostrej psychozy 
na ogół nie nastręcza trudności, o tyle 
różnicowanie jednostki nozologicznej 
może być niełatwe, często należy ono 
do dalszych etapów postępowania.

n W Wielkiej Brytanii NICE (National 
Institute for Health and Clinical 
Excellence) podkreśla znaczenie 
interwencji nie-farmakologicznych 
w leczeniu pobudzenia. 

n Zaleca się, aby szybkie uspoko-
jenie (określane również termi-
nem „szybka sedacja”) stosować 
tylko „w sytuacjach wymagających 

szybkiej kontroli pobudzenia 
i agresji, kiedy zawiodły inne, mniej 
inwazyjne techniki uspokajania, 
np. deeskalacja werbalna” (National 
Collaborating Centre for Nursing 
and Supportive Care, 2005).

n W USA JCAHO (Joint Commission 
on Accreditation of Healthcare Or-
ganizations) ogłosiła w 2000 roku, 
że unieruchomienie i/lub izolację 
można zastosować tylko w wyjąt-
kowych sytuacjach, kiedy zawio-
dły inne metody opanowywania 
pobudzenia i istnieje bezpośrednie 
ryzyko zranienia pacjenta lub 
innych osób (Wise, 2000). 

n Dlatego w USA izolacja i unieru-
chomienie są uważane za metody 
ostatniego wyboru i powinny być 
stosowane zgodnie z tym kryterium 
(Buckley, 2003). 

n Natomiast w Wielkiej Brytanii 
wytyczne NICE zalecają stosowanie 
izolacji w sytuacjach, w których 
szybkie uspokojenie jest przeciw-
wskazane, jednak zakłada się, że nie 
należy jej uważać za interwencję 
terapeutyczną, ale raczej traktować 
jako danie pacjentowi czasu na 
uspokojenie.

n Zalecenia w Wielkiej Brytanii i USA 
są zgodne pod względem tego, że 
unieruchomienie fizyczne (określa-
ne przez NICE mianem interwencji 
fizycznej) powinno być traktowane 
jako „ostatnia deska ratunku” i sto-
sowane tylko w sytuacji, w której 

istnieje realna możliwość poważ-
nego zranienia, jeżeli odstąpi się 
od takiego działania. W większości 
sytuacji unieruchomienie powinno 
być ograniczone do ręcznego przy-
trzymywania.

W  farmakologicznym leczeniu ostrego 
pobudzenia przeważnie stosuje się leki 
z grupy: 

a. benzodiazepin,
b. typowych leków  

przeciwpsychotycznych,
c. atypowych leków  

przeciwpsychotycznych.

Benzodiazepiny przeciwdziałają po-
budzeniu poprzez nasilanie transmisji 
z  udziałem kwasu γ–aminomasłowego. 
Dowody sugerują, że są co najmniej tak 
samo skuteczne, a w większych dawkach 
nawet bardziej skuteczne, niż typowe 
leki przeciwpsychotyczne w  leczeniu 
pobudzenia (Foster, 1997; Battaglia, 
2005). Benzodiazepiny powodują istot-
nie mniej objawów pozapiramidowych 
niż typowe leki przeciwpsychotyczne, 
mogą jednak powodować depresję od-
dechową, ataksję i  nadmierną sedację 
(Allen, 2000; Battaglia, 2005). Sedatyw-
ne działanie benzodiazepin jest najważ-
niejszym czynnikiem ograniczającym 
ich stosowanie w  leczeniu pobudzenia. 
Jak wspomniano, sedacja nie powinna 
być ostatecznym celem leczenia i  może 
utrudniać postawienie rozpoznania.

TEORIA I PRAKTYKA

TABela 1: Benzodiazepiny w leczeniu ostrego pobudzenia

Lek (preparat) Najważniejsze cechy Początek działania Czas półtrwania

Niezalecany, ograniczona skuteczność; może 
nasilać psychozę i pobudzenie

Przedłużona sedacja; niezalecany w postaci IM

Preferowana benzodiazepina; całkowite, szybkie 
wchłanianie po podaniu domięśniowym

Skuteczny w pobudzeniu motorycznym;  
krótkodziałający

Klonazepam  
(doustny/IM)

Diazepam  
(doustny/IM)

Lorazepam  
(doustny/IM)

Midazolam  
(doustny/IM)

20-60 min.

0,5-2 godz. (doustny)

1-1,5 godz.

5-15 min. (IM)
10-30 min. (doustnie)

19-50 godz.

30-60 godz.

12-15 godz.

1-4 godz.



25PSYCHIATRA/PISMO dla praktyków/zima 2017

Podsumowując:

pobudzenie i agresja 
są częste w praktyce 
psychiatrycznej i na 
oddziałach somatycz-
nych. Możliwymi czynni-
kami ryzyka są podeszły 
wiek, zaburzenia funkcji 
poznawczych, organicz-
ne uszkodzenie mózgu, 
odstawienie środków 
psychoaktywnych i leków 
(w tym alkoholu i le-
ków psychotropowych). 
Zawsze konieczne jest 
wykluczenie zaburzeń 
świadomości. n

TEORIA I PRAKTYKA

Wracając zatem do leczenia farma-
kologicznego w zależności od diagnozy 
uwarunkowania różnych stanów pobu-
dzenia: 

1. Pobudzenie w  przebiegu psy-
choz – chory pobudzony psy-
chotycznie wymaga podania 
benzodiazepiny (np.: lorazepa-
mu), często z silnym neurolepty-
kiem (haloperidol, klopentiksol) 
lub atypowego neuroleptyku 
(iniekcje szybkodziałające): olan-
zapina, ziprazidon, aripiprazol. 
Droga podania leku i dawka za-
leżą od nasilenia pobudzenia.

2. Pobudzenie u  pacjenta pod 
wpływem substancji psychoak-
tywnych (w  tym alkoholu) – 
wszystko zależy pod wpływem 
jakich substancji psychoaktyw-
nych jest pacjent, ale zawsze 
pamiętamy o  toksykologii (o  ile 
można ją wykonać ilościowo i ja-
kościowo.  

3. Zespoły abstynencyjne – przede 
wszystkim nie zawsze chodzi 
o  alkohol (AZA). Częstą przy-
czyną są dopalacze, stymulanty, 
a czasem same benzodiazepiny. 
Typowa dynamika rozwoju za-
burzeń rozwija się ostro lub po-
dostro, następują fluktuacje, wy-
gaszanie objawów. Najczęstsze 
powikłanie to: napady drgaw-
kowe, wstawki zaburzeń świa-
domości. W  przypadku leczenia 
AZA zdecydowanie preferowane 
są benzodiazepiny.

4. i 5. Pobudzenie i agresja u cho-
rych z  zaburzeniami funkcji po-
znawczych (w  otępieniu) lub 
spowodowane zaburzeniami 
świadomości (niebędące zespo-
łem abstynencyjnym ani niewy-
stępujące w  przebiegu otępie-
nia).

Takie stany są bardzo częste – to 
nawet połowa hospitalizowanych pa-
cjentów geriatrycznych. Często są to 
majaczenia nałożone na otępienie. Ty-
powa dynamika to pierwsza noc w dru-
giej dobie hospitalizacji. Warto pamiętać 
o  zasadzie odwróconej diagnozy: „wi-
dzisz zaburzenia psychiczne u starszego 
pacjenta, nie myśl o  zaburzeniach psy-
chicznych – oceń orientację i funkcje po-
znawcze!”. A zatem warto:

n Hospitalizować pacjentów otępia-
łych tylko w ostateczności i krótko.

n Stosować Mini-Mental State Exami-
nation, jako badanie przesiewowe 
dla wszystkich chorych po 60 roku 
życia.

n Wykluczyć leki o działaniu antycho-
linergicznym.

n Ważne są środowiskowe czynniki 
indukujące pobudzenie: hałas, 
ostre światło, całkowita deprywacja 
światła.

n Oceniać narządy zmysłów: wzrok 
i słuch.

A jak postępować w przypadku po-
budzenia u  pacjentów z  otępieniem? 
Odsyłamy do ciekawego artykułu prof. 
U. Preussa opublikowanego niedawno 
w  Psychiatrii Polskiej pt.: “Przegląd me-
tod leczenia behawioralnych i psycholo-
gicznych symptomów otępienia (BPSD)” 
[Psychiatr. Pol. 2016; 50(4): 679–715].

n Bardzo ważne są oddziaływania 
pozafarmakologiczne!

n Stosujemy inhibitory acetylocholi-
nesterazy i memantynę.

n Rozważamy leki przeciwpsycho-
tyczne (jeśli pacjent jest urojenio-
wy, ma halucynacje).

n Rozważamy leki przeciwdrgawko-
we, leki przeciwdepresyjne (SSRI, 
SARI), no i – rozsądnie! – benzodia-
zepiny.
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Psychiatra wobec problemu 
rosnącej wagi… pacjentów
Janina Kokoszka-Paszkot
| Zastępca Kierującego Oddziałem Geriatrii, Szpital Specjalistyczny im. H. Klimontowicza w Gorlicach

Psychiatra nie powinien pozostawać  
obojętny wobec problemu rosnącej wagi 

jego pacjentów.

Cukrzyca stała się prawdziwą epidemią XXI wieku.
Według danych statystycznych w 1995 r. na cukrzycę na 

świecie chorowało około 135 mln osób, a w 2012 r. ilość osób 
chorujących na cukrzycę wzrosła do 366 mln osób.

Prognozy na najbliższe 15 lat szacują wzrost liczby osób 
z rozpoznaną cukrzycą do 550 mln. 

Sytuacja w Polsce nie wygląda lepiej – dane szacunkowe 
określają liczbę osób chorujących na cukrzycę w naszym kraju 
na około 3 mln.

Bardziej niepokojące są dane mówiące o osobach, u któ-
rych rozpoznaje się stan przedcukrzycowy, to około 5,2 mln 
osób w grupie wiekowej 20-79 lat.

Wśród osób z zaburzeniami gospodarki węglowodanowej 
spotyka się coraz częściej osoby z towarzyszącymi zaburzenia-
mi psychicznymi. I na odwrót, wśród osób z zaburzeniami psy-
chicznymi, szczególnie z depresją, chorobą afektywną dwubie-
gunową czy schizofrenią, często obserwujemy występowanie 
zaburzeń metabolicznych od stanu przedcukrzycowego do 
pełnoobjawowej cukrzycy.

Leki psychotropowe przyczyniają się między innymi do 
wzrostu łaknienia, a  co za tym idzie, zachwiania równowagi 
między podażą, a  wykorzystaniem zgromadzonej w  postaci 
kalorii energii. Ten nadmiar kalorii w postaci zgromadzonego 
tłuszczu doprowadza pacjentów początkowo do nadwagi, po-
tem otyłości, a wraz z  rosnącym obwodem talii dochodzi do 
zaburzeń gospodarki węglowodanowej. Początkowo może 
to być nieprawidłowy poziom glukozy na czczo, po pewnym 
czasie rozwija się nieprawidłowa tolerancja glukozy, a u części 
predysponowanych osób pełnoobjawowa cukrzyca.

Widoczną cechą stanu przedcukrzycowego pozostaje je-
dynie u  części osób rosnący obwód pasa – to tam gromadzi 
się tłuszcz trzewny odpowiedzialny za uruchomienie kaskady 
niekorzystnych zdarzeń.

Warto znać prawidłowe obwody talii – dla kobiet to 80 cm, 
dla mężczyzn 94 cm.

W  grupach pacjentów, gdzie obwód tali przewyższa 88 
cm dla kobiet oraz 102 cm dla mężczyzn mówi się o znacznym 
wzroście ryzyka rozwoju cukrzycy, jak i wzroście wystąpienia 
powikłań sercowo-naczyniowych pod postacią zawału serca 
czy udaru mózgu. Jeżeli pacjent nie zmieni stylu życia, a w gru-
pie z umiarkowanym i dużym ryzykiem sercowo-naczyniowym 
nie zacznie równolegle do zmiany zachowań żywieniowych 

stosować leczenia farmakologicznego, to straci możliwość 
zachowania zdrowia lub przynajmniej opóźnienia rozwoju cu-
krzycy. 

Ważne: ten stan możemy zatrzymać dążąc  
do normalizacji wagi ciała.

Badanie DPP (Diabetes Prevention Program) opublikowa-
ne w 2002 roku na łamach The New England Journal of Me-
dicine jednoznacznie dowiodło na próbie 3234 pacjentów, że 
największy udział w zmniejszeniu ryzyka rozwoju cukrzycy ma 
modyfikacja stylu życia (w ciągu niespełna 3 lat spadek ryzyka 
rozwoju cukrzycy o 58%). Na drugim miejscu – spadek ryzyka 
o 31% – znalazło się zastosowanie w leczeniu stanu przedcu-
krzycowego metforminy. 

Historia naturalna rozwoju cukrzycy
W przypadku stanu przedcukrzycowego i cukrzycy, zdro-

wie zależy od równowagi pomiędzy wydzielaniem insuliny, 
a poziomem glukozy we krwi.

Stan przedcukrzycowy, gdy wartości glukozy pozostają 
w normie dzięki zwiększonemu wydzielaniu insuliny, przebie-
ga często bezobjawowo.

Jednak już w  okresie bezobjawowym, który odbywa się 
na poziomie przemian metabolicznych, rozpoczyna się rozwój 
powikłań ze strony układu sercowo- naczyniowego. Często 
dopiero zawał serca lub udar mózgu ujawniają zaburzenia go-
spodarki węglowodanowej, które trwały wiele lat wcześniej.

Po pewnym czasie rezerwy wydzielania insuliny wyczer-
pują się – i rozpoznajemy stan przedcukrzycowy lub cukrzycę.

U  części pacjentów (szczególnie młodych, z  otyłością) 
pierwszym sygnałem jest nieprawidłowa wartość glukozy na 
czczo (IFG).

U  pacjentów starszych, szczupłych, często glikemia na 
czczo długi czas pozostaje prawidłowa i  dopiero wykonanie 
testu obciążenia glukozą (OGTT) pozwala wykryć zaburzenia 
gospodarki węglowodanowej.

GRUPY RYZYKA: koniecznie badanie glikemii  
przynajmniej raz w roku. 

Grupy ryzyka to osoby, u których należy aktywnie poszu-
kiwać cukrzycy lub stanu przedcukrzycowego. 

Do grupy ryzyka zalicza się osoby:
n z BMI ≥ 25 kg/m2 i/lub obwodem;
n z obwodem talii > 80 cm (Kobieta); >94 cm (Mężczyzna), 
n z cukrzycą w wywiadzie rodzinnym,

TEORIA I PRAKTYKA
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n ze stwierdzonymi uprzednio zaburzeniami  
gospodarki węglowodanowej, 
n mało aktywne fizycznie, 
n kobiety, które urodziły dziecko o masie ciała > 4 kg,
n kobiety z przebytą cukrzycą ciążową, 
n kobiety z zespołem policystycznych jajników.
n z chorobami układu sercowo-naczyniowego,
n z zaburzeniami lipidowymi (podwyższony cholesterol 

całkowity LDL, trójglicerydy, obniżony HDL),
n z nadciśnieniem tętniczym. 

Osoby stosujące leki diabetogenne (w  tym leczone nie-
którymi lekami psychotropowymi) także należy uznać za na-
leżące do grupy ryzyka.

Każda osoba powyżej 45 roku życia bez obciążeń po-
winna mieć wykonywane badania glikemii co trzy lata. 

Jak rozpoznać stan przedcukrzycowy
Jeżeli masz podejrzenie lub twój pacjent jest w grupie 

ryzyka – to zawsze zleć wykonanie glikemii na czczo, zaś 
w  przypadku, gdy glikemia na czczo powyżej 5,6 mmol/l 
(>100 mg/dl) w  grupach zwiększonego ryzyka pomyśl 
o wykonaniu doustnego testu obciążenia glukozą (OGTT).

Stan przedcukrzycowy obejmujący dwa zaburzenia 
gospodarki węglowodanowej: nieprawidłową glikemię na 
czczo i/lub podwyższoną glikemię w 2 godzinie testu ob-
ciążenia 75g glukozy (OGTT) – czyli nieprawidłową tolerancję 
glukozy.

Nieprawidłowa glikemia na czczo to glikemia od 5,6 
mmol/l do 6,9 mmol/l (100-125 mg/dl).

Nieprawidłowa tolerancja glukozy to glikemia w 2 go-
dzinie doustnego testu obciążenia glukozą od 7,8 mmol/l do 
11.0 mmol (140-199 mg/dl).

Charakterystyczną cechą stanu przedcukrzycowego jest 
fakt stwierdzenia u pacjenta podwyższonego poziomu gluko-
zy w  osoczu krwi żylnej (oznaczenie laboratoryjne). Wartość 
oznaczonego poziomu glukozy nie pozwala na rozpoznanie 
cukrzycy, ale sugeruje, że gospodarka węglowodanami u pa-
cjenta nie jest już prawidłowa. Jeżeli nic nie zrobimy, to może-
my oczekiwać rozwoju powikłań makro i mikronaczyniowych 
lub rozpoznania cukrzycy.

Lepiej zapobiegać niż leczyć
W  codziennej praktyce jakże często używamy tego sfor-

mułowania. W  przypadku stanu przedcukrzycowego to za-
pobieganie polega na uświadomieniu sobie powagi sytuacji 
i  podejmowaniu działań, mających na celu powrót do stanu 
zdrowia lub niedopuszczenie do rozwoju choroby.

Psychiatra a stan przedcukrzycowy 
Rozpoznanie stanu przedcukrzycowego i  włączenie 

postępowanie niefarmakologicznego – czyli diety wraz 
z wysiłkiem fizycznym oraz postępowania farmakologicz-
nego, czyli metforminy, sprzyja zmniejszeniu ryzyka roz-
woju pełnoobjawowej cukrzycy.

Ważne jest, aby aktywnie wyszukiwać pacjentów z grup 
podwyższonego ryzyka.

W  tym aktywnym poszukiwaniu bardzo ważna rola 
przypada lekarzom specjalistom psychiatrii, którzy dobrze 
znają swoich pacjentów, ich nawyki żywieniowe, nałogi oraz 
stosowane przez nich leki. Jeżeli pacjent leczy się z  powodu 
nadciśnienia, zaburzeń lipidowych lub powikłań sercowo-na-
czyniowych, pamiętajmy o  zasugerowaniu potrzeby badania 
poziomu glukozy we krwi. W przypadku każdej osoby z nad-
wagą i otyłością warto również zadbać o oznaczenie poziomu 
glukozy.

Czasami w dyskusji z pacjentami warto oprzeć się o wyni-
ki badań klinicznych.

We wspomnianym już badaniu Diabetes Prevention Pro-
gram u osób ze stanem przedcukrzycowym modyfikując styl 
życia w ciągu 2,8 roku uzyskano redukcję ryzyka rozwoju cu-
krzycy o 58% – podstawowe zalecenie, jakie uzyskali uczestni-
cy tego badania było: dążenie do redukcji masy ciała o około 
7% w stosunku do wagi wyjściowej i wykonywanie co najmniej 
umiarkowanego lub intensywnego wysiłku fizycznego. 

Przez umiarkowany wysiłek fizyczny rozumiemy aktyw-
ność fizyczną 5x w  tygodniu, co najmniej 30 minut ćwiczeń 
aerobowych (czyli wysiłku tlenowego) typu spacer, jazda na 
rowerze, pływanie.

Wraz z powrotem do normy wartości glikemii, normalizu-
je się również ciśnienie tętnicze i gospodarka lipidowa. 

Dla części osób z umiarkowanym i dużym ryzykiem serco-
wo-naczyniowym wskazane jest równoczesne leczenie farma-
kologiczne. Lekiem z wyboru, zarejestrowanym do stosowania 
w stanie przedcukrzycowym jest metformina.

W  procesie leczenia metforminą ważne jest, aby rozpo-
czynać od dawki 500 mg (do kolacji) i stopniowo, co w prak-
tyce oznacza co kilka dni, zwiększać dawkę dodając kolejno 
500 mg do obiadu, a następnie, zgodnie z instrukcją zawartą 
w  charakterystyce produktu leczniczego, kolejne 500 mg do 
śniadania. 

Dawka powinna być ustalona z uwzględnieniem toleran-
cji leku i wartości glikemii.

Taki sposób włączenia polegający na stopniowym mia-
reczkowaniu poprawia tolerancję – np. zapobiega wystąpie-
niu biegunki, która może się pojawić przy zastosowaniu od 
początku zbyt dużej dawki. n

✉ janina.kokoszkapaszkot@gmail.com
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Uwarunkowania agresji 
u osób nadużywających 
alkoholu

Nadużywanie alkoholu wiąże się ze 
zwiększoną częstością zachowań agre-
sywnych, zarówno wśród osób uzależ-
nionych, jak i w przypadkach upicia zwią-
zanych ze szkodliwym jego używaniem. 
Wynikają one ze zmian emocjonalnych 
powodowanych działaniem substancji 
(labilność emocjonalna, drażliwość) oraz 
zaburzeń procesów poznawczych (znie-
kształcenia spostrzegania, zawężenie 
pola uwagi, zaburzenia przetwarzania 
informacji oraz funkcji wykonawczych), 
utrudniających właściwą ocenę sytuacji, 
przewidywanie konsekwencji i zachowa-
nie kontroli nad swoim zachowaniem. 
Osoba pod wpływem alkoholu przypad-
kowo potrącona w barze może nadmier-
nie odczuwać lekki bodziec bólowy, nie 
dosłyszeć przeprosin lub je zignorować, 
nie umieścić zdarzenia w kontekście wa-
runków tłoku i ścisku panujących w loka-
lu i błędnie zinterpretować sytuację jako 
celową napaść. Opisane zniekształcenia 
poznawcze mogą spowodować wystą-
pienie nieadekwatnie nasilonej reakcji 
agresywnej. Ponadto osoby naduży-
wające internalizują obiegową opinię 
o  tym, że spożycie alkoholu zazwyczaj 
powoduje agresję, uznają takie zacho-
wania za jeden z normalnych przejawów 
intoksykacji i  nie starają się im przeciw-
działać.

Agresja związana z  używaniem al-
koholu występuje częściej wśród męż-
czyzn o typie osobowości „poszukiwacza 
wrażeń”, drażliwych, z niskim poziomem 
empatii, a  także u  osób, którym picie 
alkoholu służy za mechanizm kompen-

Zachowania agresywne zwią-
zane z nadużywaniem alkoholu 

są częstą przyczyną obrażeń wy-
magających nagłych interwen-

cji medycznych, przestępstw 
przeciwko życiu i zdrowiu oraz 

dysfunkcji systemu rodzinnego. 
Rola przekaźnictwa dopaminer-
gicznego, zarówno w mechani-

zmach uzależnienia od alkoholu, 
jak i powstawania zachowań 

agresywnych skłania do refleksji 
na temat przydatności leków 

przeciwpsychotycznych w lecze-
niu osób nadużywających alko-
holu z tendencjami agresywny-
mi. Wyniki przeprowadzonych 

dotychczas badań przemawiają 
za zasadnością stosowania 

tiaprydu w alkoholowych ze-
społach abstynencyjnych, 

współistniejących zaburzeniach 
psychicznych i zaburzeniach 

zachowania, a także w celu 
wspomagania abstynencji lub 

ograniczenia picia.

sacyjny, i  dla których zachowania agre-
sywne stanowią akceptowalną formę 
interakcji społecznej – za przykład mogą 
posłużyć osoby obracające się w środo-
wiskach przestępczych czy pseudokibi-
cowskich. Częstość i nasilenie zachowań 
agresywnych ma związek z intensywno-
ścią nadużywania alkoholu [1].

Rola dopaminy w powstawa-
niu zachowań agresywnych 
u osób nadużywających 
alkoholu

Alkohol poprzez aktywację endo-
gennych układów opioidowych po-
średnio nasila przekaźnictwo dopami-
nergiczne pomiędzy brzusznym polem 
nakrywki a jądrem półleżącym [2]. Wiele 
badań na modelach zwierzęcych po-
twierdziło związek zachowań agresyw-
nych z aktywacją dopaminergiczną oraz 
zmniejszenie nasilenia agresji po poda-
niu antagonistów receptorów dopami-
nowych. Rola dopaminy w powstawaniu 
zachowań agresywnych ma prawdopo-
dobnie związek ze stymulacją układu na-
grody w sytuacji „walki o zasoby”. Działa-
nie alkoholu na układy dopaminergiczne 
powoduje także zwiększenie skłonności 
do podejmowania zachowań ryzykow-
nych i  pobudzenie psychoruchowe, 
szczególnie w okresie wzrostu poziomu 
alkoholu we krwi (kiedy stężenie alkoho-
lu spada, przeważa działanie depresjo-
genne) [3].

Dobrze poznana jest rola dopaminy 
w mechanizmie powstawania uzależnie-
nia. Receptory D1 i D2 wpływają na sty-
mulację układu nagrody i  wytwarzanie 
pozytywnego wzmocnienia, natomiast 
receptory D3 są związane z  powstawa-
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niem motywacji do podejmowania za-
chowań związanych ze zdobywaniem 
substancji psychoaktywnej, często „za 
wszelką cenę”, związanych ze stosowa-
niem przemocy w  stosunku do innych 
osób [2]. Rola układu nagrody w  pa-
togenezie uzależnienia pozwala przy-
puszczać, że antagoniści receptorów 
dopaminergicznych mogą zmniejszać 
uczucie głodu alkoholowego i  nasilenie 
zachowań agresywnych związanych ze 
zdobywaniem substancji.

Tiapryd jest selektywnym antagoni-
stą receptorów D2 i D3, jednak ze wzglę-
du na ograniczony stopień wiązania się 
z receptorem jest zazwyczaj klasyfikowa-
ny wśród atypowych leków przeciwpsy-
chotycznych. Poprzez nie w pełni pozna-
ne mechanizmy działa przeciwlękowo, 
sedatywnie i  poprawia jakość snu [4]. 
Właściwości farmakologiczne leku uza-
sadniają jego stosowanie w  leczeniu al-
koholowych zespołów abstynencyjnych, 
leczeniu podtrzymującym abstynencję 
oraz korygowaniu współwystępujących 
zaburzeń psychicznych.

Stosowanie tiaprydu  
w leczeniu alkoholowego 
zespołu abstynencyjnego

Idealny lek do stosowania w  lecze-
niu alkoholowego zespołu abstynencyj-
nego powinien działać przeciwdrgawko-
wo, sedatywnie, zapobiegać wystąpieniu 
majaczenia i  hamować nadaktywność 
układu autonomicznego, a  także cha-
rakteryzować się szybkim początkiem 
i  długim czasem działania, bezpieczeń-
stwem stosowania, metabolizmem nie-
zależnym od wątroby i  brakiem ryzyka 
uzależnienia [4,5]. Niestety, dotychczas 
nie odkryto substancji, która łączyłaby 
w  sobie wszystkie wymienione cechy, 
a  dostępne leki najczęściej używane 
w tym wskazaniu są obarczone dość po-

ważnymi mankamentami. Stosowanie 
benzodiazepin w leczeniu zespołów abs-
tynencyjnych, pomimo dobrej skutecz-
ności, niesie ryzyko m.in. depresji odde-
chowej, zwłaszcza wśród pacjentów pod 
wpływem alkoholu lub z  uszkodzeniem 
wątroby. Z kolei leczenie antagonistami 
receptorów dopaminowych, szczegól-
nie klasycznych neuroloptyków, wiąże 
się z  ryzykiem wystąpienia objawów 
niepożądanych, szczególnie zaburzeń 
ruchowych, powikłań metabolicznych, 
złośliwego zespołu neuroleptycznego, 
działania depresjogennego i  obniżają-
cego próg drgawkowy, trzeba również 
pamiętać o wyraźnym działaniu cholino-
litycznym części z nich [2,6].

Tiapryd jest skuteczny w  leczeniu 
niepowikłanych alkoholowych zespołów 
abstynencyjnych. Zmniejsza nasilenie 
objawów wegetatywnych i  pobudzenie 
psychoruchowe. Nie powoduje uzależ-
nienia, przeciwnie, zmniejsza kompul-
sywny głód alkoholu, a  w  porównaniu 
do innych neuroleptyków nie obniża 
znacząco progu drgawkowego i  sto-
sunkowo rzadko powoduje objawy 
pozapiramidowe [4,5]. Wydalany jest 
przede wszystkim z  moczem w  posta-
ci niezmienionej, co zmniejsza ryzy-
ko powikłań ze strony wątroby. Brak 
szczególnie niebezpiecznych interakcji 
z  alkoholem i  małe ryzyko wystąpienia 
depresji oddechowej może uzasadniać 
jego zastosowanie u  pacjentów z  obja-
wami abstynencyjnymi, będących pod 
wpływem alkoholu. Lek nie powoduje 
też nadmiernej sedacji, co umożliwia 
pacjentowi komunikację z  personelem 
zarówno w  zakresie sygnalizowania do-
legliwości, jak również nawiązania kon-
taktu terapeutycznego już we wczesnym 
okresie leczenia. Ze względu na brak 
działania przeciwdrgawkowego, mono-
terapia tiaprydem jest postępowaniem 
niewystarczającym, natomiast skojarze-
nie z lekiem przeciwpadaczkowym może 
pozwolić na uzyskanie dobrego efektu 

terapeutycznego przy relatywnie nie-
wielkim (zwłaszcza w  przypadku osób 
będących pod wpływem alkoholu) ryzy-
ku objawów niepożądanych i braku po-
tencjału uzależniającego. Zastosowanie 
tego połączenia leków u pacjentów z al-
koholowym zespołem abstynencyjnym 
niepowikłanym majaczeniem wykazuje 
zadawalającą skuteczność, podobną do 
standardowego leczenia diazepamem 
lub klometiazolem [7].

Stosowanie tiaprydu  
w le czeniu objawowym 
i podtrzymującym  
abstynencję

Leczenie detoksykacyjne często 
stanowi wstęp do dalszej terapii uza-
leżnienia. Preferowaną metodą leczenia 
jest, rzecz jasna, pełnoprofilowa terapia 
odwykowa, natomiast w sytuacji, kiedy 
pacjent nie wyraża zgody na podjęcie 
takiego leczenia należy ukierunkować 
postępowanie na redukcję szkód po-
wstających w wyniku picia, w tym szkód 
wynikających z zachowań agresywnych 
oraz ograniczenie ilości i częstości spo-
żywania alkoholu.

Badanie przeprowadzone w  la-
tach 90. ubiegłego stulecia w  grupie 
pacjentów po detoksykacji wskazuje 
na pozytywny wpływ stosowania tia-
prydu w  dawce 300 mg/d na długość 
trwania abstynencji, samoocenę, ja-
kość życia oraz zmniejszenie poziomu 
neurotyzmu. Wśród badanych, którzy 
nie uzyskali całkowitej abstynencji, od-
notowano zmniejszoną liczbę dni pi-
cia i  zmniejszenie ilości spożywanego 
alkoholu, przeciętnie o  90% po trzech 
i  o  88% po sześciu miesiącach trwania 
badania [8]. Skuteczność tiaprydu w ła-
godzeniu głodu alkoholowego moż-
na wytłumaczyć poprzez fakt, że lek 
w szczególny sposób działa na „uczulo-
ne” receptory dopaminergiczne – w tym 
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przypadku w obrębie układu mezolim-
bicznego.

Uzasadnionym jest także stoso-
wanie tiaprydu w  leczeniu objawów 
depresyjnych i  lękowych u  osób nad-
używających alkoholu. Tiapryd, w  prze-
ciwieństwie do leków przeciwdepresyj-
nych, w  początkowym okresie leczenia 
nie powoduje zwiększonego ryzyka sa-
mobójstwa (które u  osób z  problemem 
alkoholowym jest i  tak znaczniejsze niż 
w populacji ogólnej). Stosowanie leków 
typowo anksjolitycznych również zwięk-
sza ryzyko popełnienia samobójstwa, 
a  ponadto poprzez mechanizm krzyżo-
wy przyczynia się do pogłębienia uzależ-
nienia.

W  jednym z  badań, pacjenci ze 
współistniejącymi zaburzeniami depre-
syjnymi i  lękowymi leczeni tiaprydem 
przez okres sześciu miesięcy po detok-
sykacji deklarowali większą liczbę dni 
abstynencji, zmniejszenie ilości przyjmo-
wanego alkoholu w pozostałych dniach, 
a  także rzadziej wymagali interwencji 
medycznych i  wykazywali wyższy po-
ziom zadowolenia ze swojej sytuacji ży-
ciowej [9].
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Wnioski dla praktyka
Stosowanie tiaprydu u osób uzależnionych od alkoholu lub 
szkodliwie go używających jest zasadne w  następujących 
wskazaniach:

1. Leczenie zaburzeń zachowania przebiegających z agresją
Osoby nadużywające alkoholu znacznie częściej dopusz-
czają się stosowania przemocy. Leczenie tiaprydem może 
zmniejszać nasilenie drażliwości, pobudzenia i  labilności 
emocjonalnej powodowanej przez alkohol, a  poprzez ha-
mowanie receptorów dopaminergicznych w  układzie na-
grody – zmniejszać nasilenie zachowań agresywnych zwią-
zanych z kompulsywnym zdobywaniem alkoholu. 

2. Leczenie współwystępujących zaburzeń lękowych i lęko-
wo-depresyjnych
Tiapryd jest lekiem skutecznym w  leczeniu objawów lę-
kowych. U  osób nadużywających alkoholu stosowanie 
tiaprydu może przynosić szybki efekt, a  jednocześnie nie 
niesie ryzyka uzależnienia krzyżowego, jak stosowanie 
benzodiazepin.

3. Leczenie ukierunkowane na podtrzymanie abstynen-
cji lub ograniczenie ilości spożywanego alkoholu oraz  
redukcję szkód związanych z nadużywaniem 
Działanie tiaprydu może łagodzić psychiczny głód alkoho-
lu oraz nasilenie wegetatywnych objawów abstynencyj-
nych występujących po zmniejszeniu dawki alkoholu. Wy-
kazano, że leczenie tiaprydem u niektórych pacjentów po 
detoksykacji wpływało na wydłużenie okresu abstynencji 
lub zmniejszenie konsumpcji alkoholu oraz redukcję szkód 
zdrowotnych związanych z koniecznością interwencji me-
dycznych, co przekłada się na poziom zadowolenia z życia 
wśród badanych. 

4. Leczenie niepowikłanych alkoholowych zespołów absty-
nencyjnych w skojarzeniu z lekami przeciwdrgawkowy-
mi
Tiapryd jest lekiem skutecznym w  leczeniu pobudzenia 
psychoruchowego, drżenia i  objawów wegetatywnych 
w  przebiegu alkoholowego zespołu abstynencyjnego.  
Ze względu na brak działania przeciwdrgawkowego sto-
sowanie w takim wskazaniu wymaga skojarzenia tiaprydu 
z lekiem przeciwpadaczkowym. Główne zalety stosowania 
tiaprydu w tym wskazaniu to brak poważniejszych interak-
cji z  alkoholem, niezależny od wątroby metabolizm leku, 
brak potencjału uzależniającego oraz małe ryzyko wystą-
pienia depresji oddechowej, nadmiernej sedacji czy obja-
wów pozapiramidowych. n
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AMISULPRYD  
W LECZENIU SCHIZOFRENII 
Dominika Dudek
| Klinika Psychiatrii Dorosłych CMUJ

Problem ten stał się inspiracją do licznych 
działań w  rodzinie i  środowisku pacjentów, co 
zaowocowało rozwojem psychiatrii środowisko-
wej oraz do zwrócenia uwagi na zagadnienie 
współpracy z  chorym w  zakresie farmakoterapii; 
leczenie musi być nie tylko skuteczne, ale i  ak-
ceptowane przez pacjenta. Wprowadzenie no-
wych, atypowych leków przeciwpsychotycznych 
stanowiło ważny krok milowy w  zmaganiach ze 
schizofrenią; dało szansę na kontrolowanie nie 
tylko objawów wytwórczych, ale i negatywnych, 
pozwoliło na znaczną redukcję stygmatyzujących 
neurologicznych działań niepożądanych (np. 
dyskinezy, parkinsonizm polekowy) i  stworzyło 
warunki, aby celem leczenia była pełna remisja 
funkcjonalna. W  dzisiejszych czasach wiele osób 
z  rozpoznaniem schizofrenii ma szansę mieć 
normalne, szczęśliwe życie, pracować, zakładać 
rodzinę, posiadać dzieci. Oczywiście, wymaga to 
dobrze dobranego, "skrojonego na miarę" lecze-
nia, zarówno farmakologicznego, jak i  pozafar-
makologicznego (psychoterapia, rehabilitacja, 
wsparcie środowiskowe itp.).

Niewątpliwie, schizofrenia wymaga prze-
wlekłego, wieloletniego leczenia, a  niekiedy 
zaostrzenia powodują konieczność powtarzają-
cych się hospitalizacji. Pacjenci zmuszeni są do 
korzystania ze świadczeń zdrowotnych przez 
większość swojego życia, na przestrzeni którego 
pojawiają się, obok choroby psychicznej, również 
inne, niekiedy poważne, problemy zdrowotne. 
Osoby z  rozpoznaniem schizofrenii stanowią 
grupę szczególnie podatną na schorzenia soma-
tyczne. W  kilku analizach wykazano, że 35-70% 
pacjentów ze schizofrenią cierpi równocześnie 
na poważną chorobę somatyczną (Casey i  wsp. 
2003). Jak pokazały wyniki badania PORT (Pa-
tient Outcomes Research Team), obejmującego 
grupę 719 osób, u 36% można rozpoznać więcej 

Cele leczenia schizofrenii radykalnie zmieniły 
się na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu 

lat. Przed erą współczesnej psychofarmako-
terapii, datującą się od czasu wprowadzenia 

pierwszych leków przeciwpsychotycznych 
w latach 50., rozpoznanie schizofrenii było 

wyrokiem i oznaczało praktycznie koniec 
normalnego życia. 

Opieka nad pacjentami koncentrowała się 
na zapewnieniu bezpieczeństwa i zapobie-
ganiu zachowaniom agresywnym i autoa-

gresywnym. Wielokrotnie było to możliwe 
jedynie za murami szpitalnymi, gdzie chorzy 

spędzali niekiedy całe swoje życie.  
Wprowadzenie neuroleptyków otwarło dro-
gę do życia poza instytucją. Jednak wypis ze 

szpitala okazywał się niezwykle trudny – pa-
cjenci nie radzili sobie "na zewnątrz", często 

nie mieli dokąd wracać, pojawiło się zjawisko 
bezdomności, braku wsparcia społecznego, 

nawrotowości psychoz.  
To powodowało konieczność rychłych reho-
spitalizaji (tzw. zjawisko drzwi obrotowych)  

(Rosenhan i Seligman, 1994).
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niż jedną chorobę somatyczną, a u 48% 
schorzenie jest aktualnie obecne i  ak-
tywne (Dixon i wsp., 1999). W ostatnich 
dekadach zmienił się profil problemów 
zdrowotnych pacjentów. O  ile dawniej 
dominowała gruźlica i  infekcje przewo-
du pokarmowego, o tyle od lat 90. istot-
nie dominują choroby układu krążenia, 
cukrzyca, otyłość, zespół metaboliczny 
(Rabe-Jablońska, 2006). 

Wśród schorzeń somatycznych 
pacjentów ze schizofrenią szczególne 
miejsce zajmuje zespół metaboliczny, 
którego rozpowszechnienie jest 2-3 razy 
większe niż w  populacji ogólnej. Warto 
również zwrócić uwagę na współistnie-
nie ze schizofrenią schorzeń, będących 
składowymi zespołu metabolicznego: 
otyłości (45-55%), nadciśnienia (19-
58%), cukrzycy (10-15%), dyslipidemii 
(25-69%). Warto pamiętać, że otyłość 
u  pacjenta psychiatrycznego wiąże się 
nie tylko z  większym ryzykiem chorób 
somatycznych, a  zwłaszcza układu ser-
cowo-naczyniowego, ale ma wpływ na 
jakość życia, współpracę w  zakresie le-
czenia psychozy, dodatkowo stygmaty-
zuje chorego, obniża jego samoocenę, 
przyczynia się do wycofania społeczne-
go, utrudnia znalezienie zatrudnienia 
i  satysfakcjonującej relacji partnerskiej. 
A zatem dodatkowo zwiększa wszystkie 
poważne problemy psychologiczno-
-społeczne, jakie niesie ze sobą diagnoza 
schizofrenii (Dudek D, 2010). 

Leki przeciwpsychotyczne (LPP) róż-
nią się między sobą w  zakresie profilu 
działań niepożądanych i nasilenia wywo-
ływanych przez nie zaburzeń metabo-
licznych, a zwłaszcza przyrostu masy cia-
ła, zmian gospodarki węglowodanowej 
i  dyslipidemii. Można jednak zauważyć, 
że szerokie stosowanie LPP przyniosło 
ze sobą w ciągu ostatnich kilkudziesięciu 
lat zwiększenie rozpowszechnienia ze-
społu metabolicznego wśród pacjentów 
psychiatrycznych. Szczególne znaczenia 
miało tu wprowadzenie i  upowszech-
nienie atypowych leków przeciwpsy-
chotycznych (ALPP). Wyniki najważniej-
szych metaanaliz (Allison i  wsp., 1999, 

Leucht i  wsp., 2009) oraz dużych wielo-
ośrodkowych badań np. CATIE (Meyer 
i wsp., 2008), EUFEST (Kahn i wsp, 2008) 
wskazują, że ALPP o największym poten-
cjale generowania wzrostu masy ciała 
to olanzapina i  klozapina, pozycję po-
średnią zajmuje kwetiapina, risperidon 
i  sertindol, zaś najbezpieczniejsze pod 
tym względem są aripiprazol, amisul-
pryd i  ziprazidon. Pojawiły się ponadto 
doniesienia, że podjęcie leczenia tymi le-
kami może obniżać masę ciała u chorych 
z  nadwagą, otrzymujących poprzednio 
ALPP powodujący przyrost masy ciała. 
W najnowszych publikacjach amisulpryd 
wymieniany jest jako najlepsza opcja do 
zamiany z leku, który spowodował u pa-
cjenta przyrost masy ciała (Dayabandara 
i w sp. 2017). 

Cytowane powyżej badanie EUFEST 
(The European First Episode Schizophre-
nia Trial) zostało zaprojektowane jako 
próba kliniczna porównująca działanie 
niskich dawek haloperidolu z  efekta-
mi leczenia amisulprydem, olanzapiną, 
kwetiapiną i  ziprasidonem u  pacjentów 
z  pierwszym epizodem schizofrenii. 
W badaniu tym amisulpryd okazał się nie 
tylko lekiem bezpiecznym metabolicz-
nie, ale i  bardzo skutecznym. Globalna 
poprawa oceniana za pomocą skal CGI 
lub GAF wykazywała różnice pomiędzy 
poszczególnymi grupami osób leczo-
nych, przy czym największą poprawę 
odnotowano w grupie przydzielonej do 
leczenia amisulprydem. Najczęstszym 
objawem niepożądanym była hyperpro-
laktynemia (Kahn i wsp., 2008). 

Kolejnym dużym europejskim ba-
daniem odnoszącym się do codziennej 
praktyki leczenia schizofrenii jest OPTi-
MiSE, które ma na celu określenie, jaka 
jest odpowiedź na leczenie pierwszego 
rzutu (amisulpryd), czy przy braku odpo-
wiedzi po 4 tygodniach ma sens zmiana 
leku na olanzapinę i kiedy należy wpro-
wadzać klozapinę? Wybór amisulprydu 
jako leku I  rzutu wiązał się z dotychcza-
sową wiedzą na temat jego wysokiej sku-
teczności, dobrej tolerancji oraz prosto-

cie i "czystości" działania receptorowego. 
Wstępne wyniki tego projektu zostały 
omówione w jednym z poprzednich nu-
merów Psychiatry. 

Mechanizm działania amisulprydu 
jest związany z jego dużym powinowac-
twem do receptorów D2 i  D3. Stosując 
lek w praktyce klinicznej, należy brać pod 
uwagę jego dwufazowe działanie. Niskie 
dawki leku powodują blokowanie presy-
naptycznych receptorów D2 i D3, czego 
efektem jest uwalnianie dopaminy i tzw. 
odhamowanie. Nasilone uwalnianie do-
paminy będzie działać przede wszystkim 
na postsynaptyczne receptory D1, któ-
re przeważają w  korze przedczołowej. 
Dzięki temu uwidoczni się efekt leku 
na objawy negatywne, będące wyni-
kiem deficytu dopaminergicznego w tej 
okolicy mózgu. Natomiast amisulpryd 
w wysokich dawkach silnie blokuje post-
synaptyczne receptory D2 w  układzie 
limbicznym, co daje efekt przeciwpsy-
chotyczny względem objawów pozy-
tywnych. Te dawkozależne własności 
amisulprydu tłumaczą skuteczność leku, 
zarówno w  przypadku zaostrzenia schi-
zofrenii, jak i  w  przypadku łagodzenia 
negatywnych objawów, takich jak obni-
żenie nastroju i  spowolnienie. Dopami-
nergiczna "czystość" mechanizmu dzia-
łania amisulprydu nieco przybliża ten 
lek ku aripiprazolowi. Jednak ten ostatni 
lek jest przede wszystkim częściowym 
agonistą receptorów D2, jednak niepo-
zbawionym działania na receptory se-
rotoninowe (częściowy agonizm wobec 
receptorów 5HT1A i antagonizm wobec 
5HT2A) (Stahl, 2009).
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Podsumowanie: 
n Celem leczenia schizofrenii jest jak najpełniej-

sza remisja funkcjonalna. Wymaga to dobrze 
dobranego, "skrojonego na miarę" leczenia, za-
równo farmakologicznego, jak i pozafarmako-
logicznego.

n Od samego początku leczenia należy brać pod 
uwagę tolerancję leczenia oraz możliwe powi-
kłania somatyczne, a zwłaszcza otyłość i zespół 
metaboliczny. Warto brać pod uwagę leki obar-
czone małym ryzykiem tego typu powikłań, jak 
amisulpryd, aripiprazol, ziprasidon.

n Amisulpryd jest lekiem o  silnym powinowac-
twie do receptorów dopaminowych, którego 
mechanizm i  profil działania zależy od dawki: 
wysokie dawki skutecznie redukują objawy 
wytwórcze, niskie dawki mają efekt aktywizu-
jący, odhamowujący i  zmniejszający objawy 
negatywne.

n Pomimo danych o  skuteczności i  bezpieczeń-
stwie wysokich dawek leków, nie są one sto-
sowane tak często, jak wymagałby tego stan 
pacjenta.

n U osób leczonych amisulprydem należy zwracać 
uwagę na ryzyko hyperprolaktynemii. n

Tak więc, amisulpryd jest skutecznym lekiem przeciwpsycho-
tycznym również u pacjentów z ostrymi objawami schizofrenii, jed-
nak kluczowe jest dostosowanie dawki leku do aktualnego obrazu 
klinicznego choroby. Istnieje niestety tendencja do przepisywania 
leku w zbyt niskich dawkach. Dotyczy to nie tylko leczenia ambu-
latoryjnego, ale i  terapii na oddziałach stacjonarnych (Bole i wsp, 
2017). Jest to często powodem niewystarczającej skuteczności 
leczenia, a co za tym idzie, zupełnie niepotrzebnej zmiany neuro-
leptyku. Pomimo doniesień o skuteczności (i bezpieczeństwie) wy-
sokich dawek, nie są one stosowane tak często, jak wymaga tego 
stan pacjentów.
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Skuteczności i tolerancja 
aripiprazolu w CHAD  
Anna Antosik-Wójcińska
| Oddział Chorób Afektywnych, II Klinika Psychiatryczna Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

Chociaż aripiprazol dostępny jest na rynku już od 
dłuższego czasu, wciąż nie do końca określona jest 
pozycja tego leku w terapii choroby afektywnej dwu-
biegunowej. Kluczowe pytania to:

n Jaka jest skuteczność aripiprazolu w leczeniu ostrej 
psychozy w przebiegu CHAD? Jakie dawki aripipra-
zolu powinny być wówczas stosowane?

n Czy aripiprazol jest skuteczny w przypadku stanów 
mieszanych w przebiegu CHAD?

n Czy aripiprazol jest skuteczny w terapii depresji 
w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej? 
Jeśli tak, w jakich dawkach powinien być stosowa-
ny?

n Czy aripiprazol wykazuje skuteczność w zapo-
bieganiu nawrotom w przebiegu CHAD? Jeśli tak, 
w jakich dawkach powinien być stosowany?

W artykule odnoszę się zarówno do wskazań rejestracyjnych 
leku, jak i do najnowszych wyników badań oraz obserwacji z codzien-
nej praktyki psychiatry zajmującego się głównie terapią chorób afek-
tywnych.

Pracując na oddziale wyspecjalizowanym w  leczeniu zaburzeń 
afektywnych, od lat mam poczucie, że mimo postępu farmakoterapii 
i naszej wiedzy na temat mechanizmów biologicznych odpowiedzial-
nych za wystąpienie i  utrzymywanie się objawów choroby, leczenie 
choroby afektywnej dwubiegunowej, w szczególności zaś depresji le-
koopornej w przebiegu CHAD oraz rapid cycling, stanowi dla nas wciąż 
duże wyzwanie. 

Jak wskazują wyniki badań epidemiologicznych, depresja w prze-
biegu CHAD występuje znacznie częściej niż mania, ma również więk-
szy wpływ zarówno na umieralność, jak i upośledzenie funkcjonowa-
nia psychospołecznego [1]. W porównaniu do zaburzeń depresyjnych 
nawracających, epizody depresyjne w  przebiegu CHAD są nie tylko 

częstsze i  cięższe niż depresje w  prze-
biegu CHAJ, ich łączny czas trwania 
jest również znacznie dłuższy niż czas 
trwania epizodów maniakalnych [2]. Jak 
wskazują wyniki badania opublikowane-
go przez Judda i  wsp. [3], u  pacjentów 
z  chorobą afektywną dwubiegunową 
w ciągu 12 lat obserwacji objawy choro-
by występują średnio przez 50 procent 
czasu, przy czym ponad 30% czasu zaj-
mują depresje, 10% manie, a  około 6% 
epizody mieszane. Trudności w  uzyska-
niu pełnej remisji i powrocie do funkcjo-
nowania przedchorobowego stanowią 
jeden z  najpoważniejszych problemów 
terapeutycznych, mających przełożenie 
na upośledzenie funkcjonowania zawo-
dowego i psychospołecznego osób cho-
rych.

Czernikiewicz [4] wskazuje, że pod-
stawy do rozszerzenia spektrum leków 
normotymicznych o leki przeciwpsycho-
tyczne wynikały zarówno z doświadczeń 
z  klasycznymi lekami przeciwpsycho-
tycznymi w  terapii manii, jak i  potrzeb 
w terapii choroby afektywnej dwubiegu-
nowej, których nie zaspokajały leki nor-
motymiczne pierwszej generacji – sole 
litu i  leki przeciwpadaczkowe. Główną 
potrzebą jest, tak jak wskazano powy-
żej, leczenie wszystkich stanów ostrych 
pojawiających się w  przebiegu CHAD 
(mania, hipomania, stany mieszane, de-
presja), jak i  opracowanie skutecznego 
leczenia zapewniającego utrzymanie re-
misji i zapobiegającego nawrotowi tych 
stanów. 

Od czasu badania opublikowane-
go przez Vietę i wsp. w 2009 r. [5] wska-
zującego na skuteczność aripiprazolu 
w  leczeniu ostrego epizodu maniakal-
nego w  CHAD, ukazał się szereg pu-
blikacji potwierdzających skuteczność 
leku w leczeniu manii i zapobieganiu jej 
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nawrotom. Wnioski z  tych badań mają 
odbicie we wskazaniach rejestracyjnych 
leku. Zdaniem wielu autorów wyniki do-
tychczasowych prac są wystarczające, 
aby stwierdzić skuteczność aripiprazolu 
w leczeniu stanów mieszanych, depresji 
w  przebiegu choroby afektywnej jedno 
i dwubiegunowej oraz jako terapii doda-
nej do leku przeciwdepresyjnego u cho-
rych z depresją lekooporną. 

Wyniki opublikowanego niedawno 
przez Li i  wsp. [6] przeglądu systema-
tycznego i metaanalizy obejmującej ba-
dania z randomizacją i kontrolą placebo, 
stoją w  pewnej opozycji do coraz szer-
szego stosowania aripiprazolu w  lecze-
niu depresji i  zapobieganiu nawrotom 
depresji w  CHAD, rzucają także nowe 
światło na pojęcie „dawki skutecznej” 
w  odniesieniu do leczenia epizodów 
psychotycznych i  maniakalnych. Auto-
rzy przeszukali bazy PubMed i  Science 
Direct, włączając publikacje dotyczące 
aripiprazolu w  CHAD, które ukazały się 
w terminie do 14 maja 2017 r., jest to za-
tem najbardziej aktualna analiza stanu 
wiedzy na temat skuteczności i  bezpie-
czeństwa stosowania aripiprazolu w  tej 
jednostce chorobowej. Autorzy przeana-
lizowali wyniki 20 badań z randomizacją 
i  grupą kontrolną otrzymującą placebo. 
Na tej podstawie wskazują, że w porów-
naniu z  placebo aripiprazol był istotnie 
skuteczniejszy w  leczeniu ostrej manii, 
w tym manii psychotycznej oraz w zapo-
bieganiu nawrotom manii, nie wpływał 
jednak na znaczące zmniejszenie nasi-
lenia objawów depresyjnych, gdy był 
stosowany w  terapii ostrej fazy depresji 
w CHAD. 

Co ciekawe, w fazie podtrzymującej 
leczenia nie znaleziono różnicy między 
nasileniem objawów pozapiramidowych 
w  trakcie terapii aripiprazolem w  po-
równaniu do placebo oraz do terapii 
haloperidolem czy litem. Zarówno daw-
ki aripiprazolu poniżej, jak i powyżej 20 
mg/d można określić jako bezpieczne 
i dobrze tolerowane. Jeśli chodzi o sku-
teczną dawkę aripiprazolu w  leczeniu 
manii, to autorzy porównywali skutecz-
ność dawek poniżej i  powyżej 20 mg/d 
i na podstawie przeprowadzonej analizy 
wyników badań doszli do wniosku, że 
jedynie dawki przekraczające 20 mg/d 
były istotnie statystycznie skuteczniejsze 

od placebo. Na podstawie metaanalizy 
nie udało się dowieść skuteczności ari-
piprazolu w leczeniu manii w obserwacji 
krótkoterminowej (poniżej 4 tygodni), 
stąd autorzy wnioskują, że być może 
potrzebny jest dłuższy okres obserwacji. 
W  tym miejscu warto odnieść się także 
do wcześniejszych publikacji [6,7] po-
twierdzających skuteczność aripiprazolu 
w  dawkach 15 do 30 mg/d w  leczeniu 
manii w  CHAD. W  przeciwieństwie do 
wcześniejszych badań wskazujących na 
starszy wiek jako czynnik predykcyjny 
szybszej poprawy w przypadku leczenia 
manii aripiprazolem, w badaniu Li i wsp. 
starszy wiek był powiązany z  gorszą re-
akcją na leczenie.

Wyniki metaanalizy Li i  wsp. [8] 
są w  dużej części zgodne z  wnioska-
mi wyciągniętymi 7 lat wcześniej przez 
Yathama [9]. Yatham opublikował 
w  2010 r. przegląd badań z  randomi-
zacją i  podwójnie ślepą próbą dotyczą-
cych skuteczności aripiprazolu w  fazie 
ostrej w leczeniu epizodu depresyjnego 
w przebiegu CHAD oraz w leczeniu pod-
trzymującym, w  zapobieganiu nawro-
tom depresji. Przytaczane przez autora 
badania sugerują, że chociaż aripiprazol 
znacząco zmniejszał nasilenie objawów 
depresyjnych w początkowej fazie lecze-
nia, to w ocenie klinicznej w 8 tygodniu 
terapii nie wykazano istotnej statystycz-
nie przewagi aripiprazolu nad placebo. 
Jeśli chodzi o  zapobieganie nawrotom, 
zdaniem Yathama można stwierdzić 
jedynie skuteczność aripiprazolu w  za-
kresie zapobiegania epizodom manii, 
gdyż w  ocenie po 26 i  100 tygodniach 
prowadzenia leczenia podtrzymującego 
nie wykazano przewagi aripiprazolu nad 
placebo w odniesieniu do zapobiegania 
epizodom depresji w  CHAD. Aripiprazol 
w zapobieganiu manii był tak samo sku-
teczny jak lit, a  dołączenie aripiprazolu 
do litu lub kwasu walproinowego było 
bardziej skuteczne niż dołączenie place-
bo.

Przytaczam ten „historyczny” już (7 
lat w medycynie to bardzo dużo) artykuł, 
aby pokazać, że mimo tylu badań i prak-
tycznych obserwacji klinicznych wskazu-
jących na skuteczność aripiprazolu w le-
czeniu i zapobieganiu depresji, wciąż nie 
udało się w sposób niezbity potwierdzić 
tych spostrzeżeń w  metaanalizie badań 

z randomizacją. Być może kluczem tutaj 
jest także dawkowanie – i w przypadku 
objawów depresyjnych w  CHAD sku-
teczniejsze mogą być niższe dawki leku. 
Udowodniono przecież skuteczność ari-
piprazolu jako potencjalizacji leczenia 
przeciwdepresyjnego w  dużej depresji 
i  lek jest w  takim wskazaniu zarejestro-
wany przez Agencję d.s. Żywności i  Le-
ków (FDA) w  Stanach Zjednoczonych. 
Wskazanie to nie zostało jak dotąd za-
rejestrowane w  Europie, ale zdaniem 
Sobowa [10] wskazanie takie w naszych 
warunkach, chociaż jest pozarejestracyj-
ne, to może być traktowane jako dość 
dobrze udokumentowane [11].

Czy oznacza to, że jedynym zasto-
sowaniem aripipiprazolu w  CHAD po-
zostanie w  przyszłości leczenie manii 
i zapobieganie epizodom maniakalnym? 
Nie sądzę, tym bardziej, że udowodnie-
nie skuteczności innych leków we wska-
zaniach innych niż schizofrenia również 
było procesem czasochłonnym (patrz: 
kwetiapina i olanzapina), a dzisiaj abso-
lutnie nikt już nie może twierdzić, że leki 
te nie mają w leczeniu zaburzeń afektyw-
nych zastosowania. 

Przesłanki merytoryczne, które prze-
mawiają zarówno za stosowaniem, jak 
i dalszymi badaniami dotyczących efek-
tywności aripiprazolu w  CHAD, to: wy-
jątkowy mechanizm działania tego leku 
oparty na częściowym agonizmie z  re-
ceptorami dopaminergicznymi, skutecz-
ność aripiprazolu w  postaci domięśnio-
wej w  leczeniu stanów psychotycznego 
pobudzenia oraz profil bezpieczeństwa 
metabolicznego tego leku [12]. 

Bezpieczeństwo leczenia aripipra-
zolem i jego dobra tolerancja sprawiają, 
że lek ten może być stosowany także 
u  chorych obciążonych somatycznie, 
starszych, otyłych (nieznaczny wpływ 
na układ pozapiramidowy, korzystny 
wpływ na gospodarkę węglowodano-
wo-lipidową, w  tym na stężenie chole-
sterolu HDL, bardzo niewielkie ryzyko 
wystąpienia wydłużenia odstępu QTc), 
a  leków o takim profilu bezpieczeństwa 
jest w psychiatrii niewiele. 

Odnosząc się po raz kolejny do wy-
ników badania Li i  wsp. [8], terapia ari-
piprazolem, zarówno w  dawkach poni-
żej, jak i powyżej 20 mg/d, nie wiązała się 
z wyższym odsetkiem przerwania lecze-
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nia z jakiejkolwiek przyczyny w porównaniu do 
placebo, mimo, że odsetek rezygnacji z leczenia 
z powodu działań niepożądanych był nieznacz-
nie wyższy w  grupie aripiprazolu, niż w  grupie 
placebo. Duży zakres dawek terapeutycznych 
daje klinicyście możliwość doboru dawki do 
stanu pacjenta, stosowania leku w pełnej daw-
ce w monoterapii lub w niewielkiej dawce jako 
leczenia dodanego. Dodatkową wartością jest 
obecność na rynku postaci leku w iniekcjach do 
stosowania w  ostrym pobudzeniu oraz postaci 
o przedłużonym działaniu [13].
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Wnioski dla praktyka:
1. Aripiprazol jest skuteczny zarówno w  leczeniu 

epizodu maniakalnego w  przebiegu CHAD, jak 
i w zapobieganiu nawrotom manii. Wydaje się, że 
w  leczeniu manii dawką wykazującą największą 
skuteczność jest dawka 30 mg/d.

2. Istnieją dowody naukowe na większą skuteczność 
dawek powyżej 20 mg/aripiprazolu w  leczeniu 
manii z objawami psychotycznymi.

3. Wydaje się, że zastosowanie aripiprazolu w daw-
kach 15 mg/d i  30 mg/d w  leczeniu stanów mie-
szanych w  CHAD ma racjonalne uzasadnienie 
merytoryczne.

4. W  chwili obecnej brak jest jednoznacznych wy-
ników randomizowanych badań klinicznych po-
twierdzających skuteczność aripiprazolu w  le-
czeniu epizodu depresyjnego i  w  zapobieganiu 
nawrotom depresji w CHAD.

5. Stosując aripiprazol u  pacjentów agresywnych, 
pobudzonych (mania, mania psychotyczna, psy-
choza) należy wybierać wyższe dawki. Dawka 30 
mg/d wydaje się mieć przewagę nad dawką 15 
mg/d w terapii tych stanów chorobowych.

6. Zarówno niższe jak i  wyższe dawki aripiprazolu 
(30 mg/d) można uznać za bezpieczne i  dobrze 
tolerowane w leczeniu CHAD. n
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Zastosowanie niskich 
dawek aripiprazolu  
w świetle wyników badań 
i doświadczeń klinicznych 
Anna Antosik-Wójcińska
| Kierownik Oddziału Chorób Afektywnych, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

Wyniki badań oraz doświad-
czenia kliniczne związane ze 

stosowaniem aripiprazolu 
dowodzą, że nie tylko stan-

dardowy zakres dawek 10-30 
mg/d, ale także niskie dawki 

aripiprazolu 2,5-5 mg/d mogą 
okazać się bardzo przydatne, 

zarówno w leczeniu cho-
rób afektywnych, zaburzeń 

psychotycznych, jak i terapii 
farmakologicznej innych jed-

nostek chorobowych.

Depresja
Aripiprazol charakteryzuje się spe-

cyficznym profilem farmakologicznym, 
będąc częściowym agonistą recepto-
rów D2 i  D3, częściowym agonistą re-
ceptora serotoninowego 5-HT1A oraz 
antagonistą receptora 5-HT2. Dodanie 
aripiprazolu do selektywnych inhibito-
rów wychwytu zwrotnego serotoniny 
powoduje zwiększenie przekaźnictwa 
dopaminergicznego i  noradrenergicz-
nego, co może potęgować działanie 
przeciwdepresyjne. Wyniki badań po-
twierdzają, że aripiprazol, zarówno 
w  wyższych, jak i  niskich dawkach wy-
wiera kliniczny efekt przeciwdepresyjny 
i  stanowi skuteczną metodę potencja-
lizacji leczenia przeciwdepresyjnego 
u  chorych z  depresją lekooporną [1-8]. 
Aripiprazol okazał się także skutecz-
ny w  leczeniu objawów depresyjnych 
u chorych na schizofrenię [9].

Dording i wsp. [8] oceniali skutecz-
ność przeciwdepresyjną najniższych da-
wek aripiprazolu; 2 i 5 mg/d w populacji 
221 pacjentów z  depresją lekooporną, 
korzystając z Kwestionariusza Objawów 
Kellner (KSQ). Odnotowano istotną sta-
tystycznie poprawę w podskali depresji, 
jednakże poprawa w  podskalach doty-
czących lęku i wrogiego nastawienia nie 
była istotna. Być może niskie dawki nie 
są wystarczające w zakresie redukcji nie-
pokoju oraz wrogości. 

Pae i  wsp., badacze oceniający 
skuteczność aripiprazolu jako terapii 
dodanej do leku przeciwdepresyjne-
go w  depresji nawracającej twierdzą, 
że w  przypadku złej tolerancji dawki 5 
mg/d należy spróbować zmniejszenia 
dawki do 2,5 mg/d [5]. Rekomendowa-
nym postępowaniem jest rozpoczynanie 
leczenia od dawki 2,5 mg/d i  utrzymy-
wanie jej co najmniej przez okres co naj-
mniej 1-2 tygodni. U wielu chorych daw-
ki < 5mg są wystarczające do uzyskania 
efektu potencjalizacji.

Hiperprolaktynemia
Aripiprazol w  niskich dawkach 

okazał się także skuteczny w  zmniej-
szaniu hiperprolaktynemii wywołanej 
terapią lekiem przeciwpsychotycznym 
(risperidonem, paliperidonem, sulpiry-
dem, chlorpromazyną) [10-11]. Dawki 
5 mg/d były zwykle wystarczające do 
uzyskania zmniejszenia stężenia prolak-
tyny [10-11]. Meng i  wsp. przeprowa-
dzili metaanalizę, która objęła 21 badań 
dotyczących stosowania aripiprazolu 
w  celu zmniejszenia hiperprolaktynemii 
polekowej. Analiza wyników badań nie 
wykazała istotnych statystycznie różnic 
pomiędzy dawkami aripiprazolu prze-
kraczającymi 5 mg i dawkami ≤ 5 mg/d 
w zakresie zmniejszania stężenia prolak-
tyny [10]. 
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BPSD 
Analiza profilu farmakologicznego 

i  dotychczasowe doświadczenia ze sto-
sowaniem aripiprazolu doprowadziły 
także do prób zastosowania leku w  ze-
społach otępiennych. De Deyn i  wsp. 
w  wieloośrodkowym, 10-tygodniowym, 
randomizowanym badaniu porównywa-
li skuteczność, bezpieczeństwo i  tole-
rancję aripiprazolu w  populacji chorych 
z  objawami psychotycznymi w  przebie-
gu choroby Alzheimera [12]. Badacze wy-
kazali skuteczność leczenia przejawiają-
cą się zmniejszeniem nasilenia objawów 
psychotycznych [12]. Co istotne, leczenie 
rozpoczynano od dawki 2 mg/d i u czę-
ści chorych poprzestawano na dawce 5 
mg/d, przy dobrym efekcie klinicznym 
leczenia. 

PTSD
W  ostatnim czasie ukazały się rów-

nież wyniki badania Nayol i wsp. dotyczą-
cego możliwości zastosowania aripipra-
zolu jako leczenia dodanego w  terapii 
zespołu stresu pourazowego w populacji 
amerykańskich weteranów wojennych 
[13]. Badacze wskazują na skuteczność 
aripiprazolu w  tej grupie, zwracają rów-
nież uwagę na to, że powolne wprowa-
dzanie leku i  rozpoczynanie leczenia od 
dawki 5 mg/d i podwyższanie jej w razie 
potrzeby, nie wcześniej niż co 2 tygo-
dnie, przekładało się na lepszą tolerancję 
leczenia i  mniejszą liczbę zgłaszanych 
działań niepożądanych. Autorzy odno-
sząc się do wyników badania Simona 
i  Nemeroffa [14] wysuwają hipotezę, że 
wystąpienie akatyzji opisywanej w  tym 
badaniu było wynikiem zbyt szybkiego 
wprowadzenia wysokiej dawki leku, tzn. 
rozpoczynania od dawki 10 mg/d. Wśród 
pacjentów, u  których istnieje podwyż-
szone ryzyko wystąpienia akatyzji nale-
żałoby zatem rozważyć rozpoczynanie 
terapii od najniższych dawek i stopniowe 
wprowadzanie leku. 

Poniżej prezentuję dwie ilustracje  
kliniczne możliwych zastosowań niskich 
dawek aripiprazolu:

Pacjentka z nawracającą depresją
50-letnia pacjentka leczona od kilkunastu lat z powodu nawracających 

epizodów depresyjnych. Od kilku lat, pomimo wielokrotnych modyfikacji 
leczenia przeciwdepresyjnego, nie udało się uzyskać pełnej remisji. Lecze-
nie obejmowało wiele leków o różnych mechanizmach działania: agomela-
tynę, tianeptynę, bupropion, reboksetynę, citalopram, wenlafaksynę, ami-
tryptylinę, mirtazapinę i mianserynę. Próby potencjalizacji leczenia litem 
były nieudane i źle tolerowane, pozytywnego rezultatu nie przyniosła także 
próba dołączenia niewielkiej dawki lewotyroksyny (zła tolerancja). Relatyw-
nie najlepszą poprawę nastroju i napędu udało się uzyskać w trakcie tera-
pii duloksetyną w dawce 60 mg/d, jednak poprawa nie była pełna – chora 
nadal uskarżała się jednak na niemożność normalnego funkcjonowania, 
uczucie ciężaru w głowie, skarżyła się na „niemożność zebrania myśli”, a 
także relacjonowała utrzymujące się i uciążliwe poczucie depersonalizacji 
i derealizacji. Zdecydowano o dołączeniu do duloksetyny aripiprazolu w 
dawce 5 mg/d, jednak szybko – po 4 dniach, z uwagi na skargi pacjentki 
na silny niepokój i „niemożliwe do opanowania wewnętrzne pobudzenie” 
– dawkę zmniejszono do 2,5 mg/d. Po tygodniu od zmniejszenia dawki pa-
cjentka relacjonowała, że „czuje jakby coś się zmieniło, jakby ciężar ustąpił i 
zaczęła dostrzegać świat”. Przy kolejnej wizycie pacjentka relacjonowała, że 
pierwszy raz od kilku lat czuje się normalnie, może myśleć, funkcjonować, 
dostrzega ustąpienie objawów depersonalizacji i derealizacji. Remisja obja-
wów utrzymywała się w kolejnych miesiącach.

Pacjentka z hiperprolaktynemią
Pacjentka leczona od 3 lat z rozpoznaniem schizofrenii miała już wie-

lokrotnie modyfikowane leczenie farmakologiczne z powodu niepełnej po-
prawy bądź problemów z tolerancją. Podczas leczenia olanzapiną, kwetia-
piną, pernazyną, haloperidolem nie udało się uzyskać ustąpienia objawów 
wytwórczych. Leczenie amisulprydem musiało być przerwane już przy 
niskiej dawce leku z powodu wystąpienia masywnego mlekotoku. Przy 
kolejnej zmianie leczenia zdecydowano o włączeniu risperidonu w dawce 
1 mg/d, stopniowo zwiększając dawkę do 3 mg/d – tym razem obserwo-
wano szybką poprawę stanu psychicznego: ustąpienie objawów psycho-
tycznych, wyraźną poprawę kontaktu i poprawę w zakresie codziennego 
funkcjonowania. Niestety, oznaczone stężenie prolaktyny niemal 3-krotnie 
przekraczało normę laboratoryjną. Zdecydowano się na dołączenie do 
risperidonu aripiprazolu w dawce 5 mg/d. Po 2 tygodniach w badaniu kon-
trolnym odnotowano wyraźny spadek stężenia prolaktyny, zaś po miesiącu 
leczenia skojarzonego stężenie prolaktyny tylko nieznacznie przekraczało 
normę. Po dołączeniu aripiprazolu odnotowano również dalszą poprawę w 
zakresie objawów negatywnych i dalszą poprawę funkcjonowania – utrzy-
mującą się w trakcie kolejnych miesięcy leczenia. 
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Komentarz:
Doświadczenie kliniczne, wiedza lekarska i wyniki badań stanowią dla nas 
wskazówkę pozwalającą pokierować procesem terapeutycznym w sposób, 
który umożliwia uzyskanie przez pacjenta jak największych korzyści zdro-
wotnych. Wybierając zastosowanie leku inne niż wskazania rejestracyjne 
należy jednak mieć na uwadze, że jest to postępowanie, które nakłada na 
lekarza obowiązek udzielenia pacjentowi szczegółowych informacji na te-
mat leczenia, możliwych korzyści i działań niepożądanych oraz dokonania 
w dokumentacji medycznej stosownych zapisów. Dawkowanie leku nie-
zgodne z zaleceniami zawartymi w charakterystyce produktu leczniczego 
może nie tylko prowadzić do kumulacji działań niepożądanych, ale i nie-
skuteczności naszego leczenia. Zbyt szybkie zwiększanie dawki aripiprazo-
lu lub stosowanie wysokich dawek leku, które nie są uzasadnione stanem 
klinicznym pacjenta, może pogarszać jedynie tolerancję leczenia, nie prze-
kładając się zaś na większą skuteczność.

Wnioski dla praktyka

n Aripiprazol jest stosowany coraz częściej nie tylko 
w terapii schizofrenii i leczeniu manii w przebiegu 
CHAD bądź profilaktyce manii, ale także w innych 
zaburzeniach psychicznych. 

n Bezpieczeństwo leczenia aripiprazolem i zwykle 
dobra tolerancja sprawiają, że wybór leku można 
rozważać u chorych obciążonych somatycznie, star-
szych, otyłych (nieznaczny wpływ na układ pozapira-
midowy, gospodarkę węglowodanowo-lipidową oraz 
wydłużenie odstępu QTc) [15]. 

n Duży zakres dawek terapeutycznych 2-30 mg/d daje 
klinicyście możliwość doboru dawki do stanu pacjen-
ta, stosowania leku w pełnej dawce w monoterapii 
lub w niewielkiej dawce jako leczenia dodanego. 

n Badania kliniczne i doświadczenia kliniczne potwier-
dzają skuteczność niskich dawek aripiprazolu w tera-
pii zaburzeń afektywnych (depresja lekooporna). 

n W sytuacji dobrej odpowiedzi klinicznej na leczenie 
neuroleptykiem i wystąpienia hiperprolaktynemii 
jako jedynego działania niepożądanego terapii, dołą-
czenie aripiprazolu w niskiej dawce stanowi jedną z 
potencjalnych opcji terapeutycznych.

✉ aantosik@ipin.edu.pl
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olaznapina jak prowadzić leczenie
trudnego przypadku?

Tomasz Tafliński
| Poradnia Przylkiniczna/Zespół leczenia Domowego, IPiN, Warszawa

Jednym z takich pacjentów w mo-
jej praktyce stał się pan Marek. Rozpo-
czął swoje leczenie jeszcze w  okresie 
adolescencji, a powodem zgłoszenia się 
do lekarza były objawy zespołu anan-
kastycznego z  dominacją myśli ob-
sesyjnych o  treści hipochondrycznej 
i  autoagresywnej. Początkowo leczenie 
przyniosło pozytywny efekt dzięki zasto-
sowaniu sertraliny oraz hydroksyzyny. 
Nastąpiła remisja objawów i można było 
oczekiwać, że historia leczenia na tym 
się zakończy. Niestety, w okresie studiów 
nastąpił nawrót objawów obsesyjnych, 
tym razem z  wyraźnym natłokiem my-
śli, lękiem oraz stopniowo dominujący-
mi obraz kliniczny urojeniami. Z  uwagi 
na przewagę objawów depresyjnych, 
rozpoznano u  pacjenta epizod depresji 
ciężkiej z  objawami psychotycznymi, 
a  w  ciągu dalszej obserwacji schizo-
frenię z  dominacją nasilonych stanów 
lękowych i  myśli natrętnych (głównie 
o  charakterze hipochondrycznym, rezy-
gnacyjnym i  katastroficznym), a  także 
nasilającymi się zachowaniami samo-
bójczymi i  napadami panicznego lęku. 
W trakcie kolejnych lat leczenia wykorzy-
stano różne metody terapeutyczne – od 
psychoterapii indywidualnej do terapii 
rodzinnej oraz różne strategie leczenia 
farmakologicznego – od fluoksetyny 
przez fluwoksaminę, sertralinę, tianep-
tynę, paroksetynę do klomipraminy 
w  połączeniu z  neuroleptykami pierw-
szej i drugiej generacji z towarzyszącymi 
benzodiazepinami i anksjolitykami. Sto-
sowanie benzodiazepin i  leków nasen-
nych z  tak zwanej grupy "Z" (zolpidem, 
zopiklon) doprowadziło do rozwoju to-
lerancji na działanie tych leków i znacz-
nych trudności w ich odstawieniu. Sytu-

Leczenie ambulatoryjne pacjentów z rozpozna-
niem schizofrenii jest obecnie zadaniem bardzo 
trudnym, gdyż z reguły dysponujemy zbyt krót-
kim czasem do tego, by zaplanować i zrealizować 
całościowy program leczenia. Realizacja takiego 
planu powinna być priorytetem, cóż jednak 
z tego, jeśli leczenie środowiskowe nadal nie jest 
tak rozwinięte, jak oczekiwaliby pacjenci, ich ro-
dziny oraz lekarze psychiatrzy. W naszym lekar-
skim instrumentarium nie pojawiły się też nowe 
narzędzia lecznicze, o których można byłoby 
powiedzieć, że stanowią nową jakość w farmako-
terapii schizofrenii.  
Nadal więc dysponujemy zestawem leków prze-
ciwpsychotycznych pierwszej i drugiej generacji 
– tym samym od kilkunastu już lat. Pozytywne 
jest to, że dzięki temu mamy coraz więcej do-
świadczeń praktycznych ze stosowaniem leków, 
znanych niegdyś tylko z rejestracyjnych badań 
klinicznych. Doświadczenia te przydają się do 
planowania leczenia pacjentów wymagających 
szczególnej uwagi w doborze leków i prowadze-
niu terapii. Najlepszym sposobem analizy tych 
doświadczeń jest ich przedstawienie na konkret-
nym przykładzie.
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ację dodatkowo komplikowała postawa 
pacjenta, który nie wyrażał zgody na ho-
spitalizację psychiatryczną. 

Jak zatem podejść praktycznie do 
problemu leczenia takiego chorego? Na 
pierwszy rzut oka dostrzec można kilka 
problemów – znaczne nasilenie obja-
wów i  przewlekły przebieg choroby, 
brak pełnej współpracy, lekooporność. 
Rozwiązywanie trudnych, wielopozio-
mowych problemów klinicznych dobrze 
jest zacząć od próby zrozumienia natury 
objawów oraz mechanizmów leżących 
u  ich podłoża. Bez wątpienia, w  tym 
przypadku obraz kliniczny schizofrenii 
zdominowany jest przez objawy lękowe 
oraz natręctwa. 

Praktyczne spojrzenie na ten pro-
blem dobrze jest zacząć od poznania naj-
ważniejszych informacji przydatnych do 
dalszej analizy przypadku. Jedną z waż-
niejszych informacji podstawowych jest 
istnienie związku pomiędzy nasileniem 
natręctw i  lęku społecznego w  schizo-
frenii, a  nasileniem objawów wytwór-
czych, dziwacznych zachowań oraz 
niskiej jakości życia. Okazuje się też, że 
zachodzi korelacja pomiędzy występo-
waniem lęku panicznego, a  nasileniem 
podejrzliwości oraz urojeń prześladow-
czych. Ogólnie, występowanie objawów 
lękowych w schizofrenii związane może 
być zarówno z  patologią struktur pod-
korowych mózgu, tak jak w  przypadku 
padaczki, jak i z zaburzoną aktywnością 
kory przedczołowej mózgu. Natręctwa 
w  przebiegu schizofrenii mogą jednak 
nie być zjawiskiem wynikającym wyłącz-
nie z samego procesu chorobowego. Do-
datkową komplikacją jest to, że objawy 
lękowe czy natręctwa mogą pojawić się 
pod wpływem leczenia przeciwpsycho-

tycznego. Nie jest to jednak zjawisko po-
wszechne. Analiza piśmiennictwa wska-
zuje bowiem, że trudno o jednoznaczne 
określenie relacji pomiędzy leczeniem 
przeciwpsychotycznym, a  występowa-
niem objawów lękowych. 

Przykładem mogą być też badania 
własne autora niniejszego artykułu, któ-
re nie potwierdziło znamiennych różnic 
w  zakresie rozpowszechnienia natręctw 
w zależności od faktu stosowania leków 
przeciwpsychotycznych I  lub II genera-
cji w  monoterapii lub politerapii. Udało 
się stwierdzić, że w przypadku natręctw 
o nasileniu znacznym częściej obserwo-
wano tendencję do stosowania polite-
rapii lekami przeciwpsychotycznymi, co 
może również wiązać się z brakiem sku-
teczności strategii monoterapii. Często 
też można spotkać się z  obserwacjami 
dotyczącymi niekorzystnego działania 
jednego z  leków przeciwpsychotycz-
nych II generacji – klozapiny, której 
stosowanie wiąże się z  wyższym rozpo-
wszechnieniem objawów anankastycz-
nych. Trudność w  doborze leku prze-
ciwpsychotycznego polega tu na tym, że 
klozapina i inne neuroleptyki jej pokrew-
ne przynajmniej teoretycznie mogą być 
dobrym wyborem w  leczeniu zaburzeń 
schizoobsesyjnych, gdyż cechują się sil-
nym działaniem uspokajającym i  prze-
ciwwytwórczym. 

Stosowanie leków przeciwpsy-
chotycznych o  znikomym działaniu 
sedatywnym jest w  tym przypadku 
możliwe, lecz równocześnie należałoby 
zastosować leki uspokajające. W  przy-
padku pana Marka doprowadziło to do 
uzależnienia od benzodiazepin i  leków 
nasennych, i  znacznie utrudniło dalsze 
leczenie. Istotny jest tu również prze-

wlekły przebieg choroby, gdyż istnieje 
zależność pomiędzy czasem jej trwania, 
a wzrostem częstości występowania na-
tręctw określonego rodzaju – przymusu 
zachowania dokładności, obsesyjnych 
obaw przed zakażeniem, obsesji o treści 
religijnej, myśli obsesyjnych związanych 
ze sferą somatyczną, a  także niektórych 
kompulsji – przymusu do czyszczenia, 
sprawdzania oraz liczenia. Z klinicznego 
punktu widzenia szczególnie istotne jest 
występowanie objawów potencjalnie 
zagrażających – im wyższe nasilenie 
współistniejących objawów depresyj-
nych oraz przewaga agresywnych myśli 
obsesyjnych i  kompulsji sprawdzania, 
a obecnością myśli samobójczych.

Powstaje zatem zasadnicze pytanie 
– jaki lek przeciwpsychotyczny wybrać 
oraz jakie leczenie towarzyszące zasto-
sować w  przypadku tego pacjenta. Po-
nadto, czy dodatkowe badania laborato-
ryjne, czy obrazowe mogą być pomocne 
w  planowaniu dalszego leczenia? Bez 
wątpienia niezbędny jest tu lek prze-
ciwpsychotyczny o  profilu anksjolitycz-
nym oraz sedatywnym. Ze względu na 
potencjalnie korzystne działanie wobec 
natręctw w  schizofrenii można brać tu 
pod uwagę risperidon, a ze względu na 
potencjał do wpływu na objawy depre-
syjne – kwetiapinę. Niestety, zarówno je-
den, jak i drugi lek przeciwpsychotyczny 
wyeliminowano już we wcześniejszym 
okresie z  uwagi na brak skuteczności 
(kwetiapina) lub niekorzystną tolerancję 
leczenia (risperidon). Nieskuteczne oka-
zały się również leki wpływające na układ 
dopaminergiczny (aripiprazol, amisul-
pryd, sulpiryd, tiapryd), pomimo iż przy-
najmniej w pewnym stopniu aripiprazol, 
jak i risperidon można wykorzystać w le-
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czeniu zaburzenia obsesyjno-kompul-
syjnego. Z  kolei klozapina jest lekiem 
obarczonym największym ryzykiem in-
dukcji natręctw. W  świetle tych danych 
wydawało się zatem, że wyborem obar-
czonym najmniejszym ryzykiem i poten-
cjalnie najbardziej korzystnym, będzie 
wybór olanzapiny. Ten dobrze znany 
atypowy lek przeciwpsychotyczny o sze-
rokim profilu działań receptorowych jest 
często wybierany z  uwagi na skutecz-
ne działanie uspokajające, stabilizację 
nastroju oraz szerokie działanie wobec 
spektrum objawów schizofrenii.

Istotnie, po włączeniu olanzapiny 
i szybkim (w ciągu tygodnia) osiągnięciu 
dawki 20 mg/d, można było odnotować 
poprawę – pacjent zaczął lepiej spać, był 
również znacząco mniej zaabsorbowany 
swoimi przeżyciami psychotycznymi, co 
wpłynęło na redukcję nasilenia napięcia 
emocjonalnego oraz towarzyszących 
myśli samobójczych. To jednak nie było 
wystarczające, gdyż nadal obserwowa-
no nasilone natręctwa i lęki. Klasycznym 
rozwiązaniem w  leczeniu jest wówczas 
dołączenie leku przeciwdepresyjnego 
cechującego się szczególnie silnym dzia-
łaniem hamującym wychwyt zwrotny se-
rotoniny – klomipraminy. Lek ten może 
bardzo skutecznie wpływać na nasilenie 
natręctw, kosztem jednak potencjalnie 
licznych działań niepożądanych. 

W przypadku Pana Marka osiągnię-
cie dawki 150 mg klomipraminy wiązało 
się z  osiągnięciem częściowej poprawy. 
Nie udało się jednak kontynuować lecze-
nia z uwagi na uporczywe zaparcia wyni-
kające z  antycholinergicznego działania 
leku. Znacząco również wzrosła masa 
ciała pacjenta, co wiązano z  wpływem 
olanzapiny. W  tym momencie należy 
zadać sobie pytanie, jak dalej prowadzić 
leczenie w sytuacji, w której spodziewa-
my się skutecznego działania wybranych 
leków, a  równocześnie powodują one 
istotne klinicznie działania niepożąda-
ne? Na tym etapie można myśleć o zmia-
nie leczenia, lecz pamiętać należy o pro-
blemach ze współpracą w leczeniu oraz 
ryzyku pogorszenia stanu psychicznego 
w trakcie zmiany leków.

W tym momencie z pomocą przyjść 
może diagnostyka laboratoryjna. Jakie 

badania wykonać? W  wyborze badań 
podstawowych z pomocą przyjść mogą 
zalecenia dotyczące stosowania leków 
przeciwpsychotycznych II generacji ze-
brane przez Polskie Towarzystwo Psy-
chiatryczne. Ostatnie wyniki badań za-
burzeń metabolicznych związanych ze 
stosowaniem leków przeciwpsychotycz-
nych w  schizofrenii wskazują bowiem, 
że możliwe jest zmniejszanie nasilenia 
zjawiska insulinooporności dzięki za-
stosowaniu metforminy. Możliwe jest to 
jednak dopiero po stwierdzeniu kryte-
riów zespołu metabolicznego, co z  ko-
lei wymaga wykonania testu obciąże-
nia glukozą z  oceną stężeń insuliny we 
współpracy z lekarzem internistą.

W przypadku pana Marka udało się 
uzyskać postęp w  leczeniu po redukcji 
dawki olanzapiny do 15 mg/d oraz dołą-
czeniu metforminy w dawce 1000 mg/d, 
co wpłynęło na poprawę parametrów 
metabolicznych. Przyrost masy ciała 
wymagał również podania witaminy 
D3, której niedobór koreluje z pogorsze-
niem ogólnego stanu pacjentów z  roz-
poznaniem schizofrenii oraz nasileniem 
objawów psychopatologicznych. Nie 
odnotowano istotnych zmian w zakresie 
wyników badań obrazowych oraz bada-
nia EEG. Również badanie w  kierunku 
obecności aktywnego zachorowania 
na boreliozę nie przyniosło wyniku 
pozytywnego, niemniej jednak warto 
wspomnieć o tym badaniu jako cennym 
uzupełnieniem diagnostyki „trudnych 
przypadków”.

Ostatecznie nie udało się utrzy-
mać leczenia skojarzonego olanzapina 
– klomipramina z  uwagi na działania 
niepożądane klomipraminy, lecz nawet 
w  trakcie względnie krótkiego okresu 
leczenia nasilenie natręctw znacząco 
zmalało. Jak zatem uzupełnić leczenie 
w sytuacji współwystępowania objawów 
lękowych? W  sytuacji braku skuteczno-
ści leków przeciwdepresyjnych warto 
pamiętać o  pregabalinie – pochodnej 
kwasu gammaaminomasłowego stoso-
wanego w  leczeniu padaczki, uogólnio-
nego zaburzenia lękowego oraz bólu 
przewlekłego. Jej przydatność w  lecze-
niu objawów lękowych w schizofrenii nie 
została jeszcze w  pełni potwierdzona, 

choć wstępne wyniki badań wydają się 
zachęcające. W  przypadku pana Marka 
dołączenie pregabaliny w  dawce do-
bowej 225 mg/d wpłynęło na poprawę 
jakości snu oraz znaczące zmniejszenie 
nasilenia objawów lękowych. Istotne jest 
również i to, że działanie przeciwlękowe 
pregabaliny ułatwić może odstawienie 
benzodiazepin i uzupełnić w tym działa-
nie sedatywne olanzapiny.

Czy udało się osiągnąć pełną remi-
sję w tym trudnym przypadku? Nie, choć 
w  odczuciu pacjenta oraz jego rodziny 
uzyskana poprawa okazała się znaczą-
ca i  pozwalająca na poprawę ogólnego 
poziomu funkcjonowania i jakości życia. 
Wymaga to jednak całościowego spoj-
rzenia na stan pacjenta i uważnego do-
boru leków o  empirycznie potwierdzo-
nej skuteczności. n

Piśmiennictwo:
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OGŁOSZENIA

n systematycznego przedstawienia zaburzeń ze spektrum autyzmu,

n podstawowych konfliktów społecznych towarzyszących  
ww. zjawiskom i ich konsekwencji prawnych,

n problematyki wyłączeń i ograniczeń czynności prawnych wyni-
kających z ww. zaburzeń, w tym ubezwłasnowolnienia,

n problematyki przymusowego leczenia w szpitalu psychiatrycz-
nym, umieszczenia w domu pomocy społecznej,

n prawnych aspektów indywidualnej i instytucjonalnej opieki,  
i terapii osób autystycznych, w tym udziału sektora publicznego  
i prywatnego w tym procesie,

n podejmowania działań przymusowych wobec ww. grupy osób  
na terenie szkoły specjalnej.

W konferencji wezmą udział uznane autorytety w tej dziedzinie, w zakresie psychiatrii, 
psychologii i prawa.

Ufamy, że organizowana konferencja przyczyni się do polepszenia kondycji zdrowotnej 
i psychicznej osób autystycznych oraz będzie cenną pomocą w postępowaniu dla ich rodzin. 

Serdecznie zapraszamy do udziału w ww. wydarzeniu. Szczegółowe informacje, w tym 
program konferencji, zostaną zamieszczone na stronie:  
www.umb.edu.pl/wnoz/zaklad_prawa_medycznego_i_deontologii_lekarskiej  
w zakładce „Konferencje”.

Zgłoszenia prosimy kierować na autyzm-prawo@umb.edu.pl  

dr hab. Adam Górski, prof. UJ
p.o. kierownika Zakładu Prawa Medycznego
i Deontologii Lekarskiej UMB

dr Błażej Kmieciak
Zakład Prawa Medycznego
Uniwersytetu medycznego w Łodzi

W imieniu organizatorów

Konferencja pt. „Autyzm a prawo”
Szanowni Państwo,
W imieniu Zakładu Prawa Medycznego i Deontologii Lekarskiej Uniwersytetu Me-
dycznego w Białymstoku oraz Zakładu Prawa Medycznego w Łodzi mamy przyjem-
ność zaprosić na konferencję pt. „Autyzm a prawo”. 
Konferencja odbędzie się 16 marca 2018 r. o godz. 11 w salach wykładowych Wydziału 
Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Poruszana na niej proble-
matyka dotyczyć będzie:
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Olanzapina w chorobie
afektywnej dwubiegunowej  
Tomasz Szafrański

Lekiem sytuującym się cały czas 
najbliżej ideału wydają się być sole litu, 
których działanie opisano w  połowie 
XX wieku, i  które do tej pory pozosta-
ją lekiem pierwszego rzutu w  leczeniu 
CHAD. Innymi lekami, które wykazują 
właściwości normotymiczne, są nie-
które leki przeciwpadaczkowe – karba-
mazepina, walproiniany i  lamotrygina. 
W leczeniu CHAD stosowane są również 
niektóre z  leków przeciwpsychotycz-
nych – aripiprazol, kwetiapina, olanza-
pina, a  w  przypadkach lekoopornych 
klozapina. Szacuje się, że co najmniej 
połowa chorych nie odpowiada na mo-
noterapię i  w  celu uzyskania stabilizacji 
nastroju wymaga jednoczesnego stoso-
wania dwóch lub więcej leków normo-
tymicznych. Należy podkreślić, że ocena 
skuteczności działania profilaktycznego 
w CHAD wymaga co najmniej rocznego 
okresu leczenia.

Leki, które są obecnie stosowane 
w  leczeniu CHAD nie wykazują jedno-
rodnego mechanizmu działania – prze-
ciwnie, widzimy wyraźne zróżnicowanie. 
Najważniejsze z  mechanizmów przed-
stawiono w  tabeli 1. Nie mamy obec-
nie pewności, które z  nich są kluczowe 
dla działania normotymicznego. Leki, 
którymi dysponujemy, różnią się także 
profilem klinicznym – ostatnio mówi się 
o podziale na leki normotymiczne dzia-
łające „od góry”, czyli wykazujące więk-
szą skuteczność w  przypadku bieguna 
maniakalnego i leki działające „od dołu”, 
czyli bardziej skuteczne w  depresji (la-
motrygina).

Klinicznie sole litu są najbardziej 
skuteczne wobec pacjentów z  klasycz-
ną formą choroby (umiarkowana czę-
stość epizodów, pełne remisje). Z  kolei 
karbamazepina i  walproinian wykazują 
lepsze działanie w  postaciach „atypo-
wych” (stany mieszane, cechy organicz-
nego uszkodzenia ośrodkowego układu 
nerwowego, uzależnienie od substancji 
psychoaktywnych) – zwłaszcza walpro-
inian jest postrzegany jako lek skuteczny 
(choć mniej skuteczny od litu). W ostat-
nim czasie bardzo dużą uwagę zwraca 
się jednak na stosowanie pochodnych 
walproinianu u  kobiet w  wieku rozrod-
czym. Z  kolei wspomniana już lamotry-
gina wykazuje w  porównaniu z  litem 
lepsze działanie profilaktyczne wobec 
depresji. Sprawdza się u chorych z prze-
wlekłym przebiegiem, szybką zmianą faz, 
współwystępowaniem zaburzeń lęko-
wych, jak też nadużywaniem substancji 
psychoaktywnych. Ze względu na brak 
działania maniakalnego w Typie I CHAD, 
powinna być stosowana w leczeniu sko-
jarzonym z  solami litu lub lekiem prze-
ciwpsychotycznym, w CHAD II sprawdza 
się także w  monoterapii. Wśród leków 
przeciwpsychotycznych najczęściej sto-
sowane są olanzapina i kwetiapina, rza-
dziej aripiprazol. Kwetiapina wykazuje 
wśród nich najlepsze działanie na obja-
wy depresyjne. Olanzapina z  kolei jest 
uważana za lek najskuteczniejszy wobec 
objawów maniakalnych.

Leczenie farmakologiczne 
choroby afektywnej dwubiegu-

nowej (CHAD) stanowi cały czas 
znaczne wyzwanie dla klinicy-

stów. Oczekiwania wobec ideal-
nego leku w tej chorobie doty-
czą wykazywania korzystnego 

działania zarówno na objawy 
ostrych epizodów maniakalnych 

lub hipomaniakalnych, jak też 
wobec epizodów depresji oraz 

stanów mieszanych, a ponadto 
wykazywanie działania profi-

laktycznego, czyli zapobieganie 
nawrotom. W chwili obecnej nie 

dysponujemy idealnym lekiem 
normotymicznym i prawdo-

podobnie taki lek w ogóle nie 
istnieje.

TEORIA I PRAKTYKA
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Tabela opracowana na podstawie:

1. Rybakowski J. Farmakologiczna profilaktyka nawrotów choroby afektywnej dwubiegunowej. W: Jarema M. Standardy leczenia farmako-
logicznego niektórych zaburzeń psychicznych. Wydanie 2. Via Medica, Gdańsk 2015.

2. Millan MJ, Goodwin GM, Meyer-Lindenberg A, Ove Ögren S. Learning from the past and looking to the future: Emerging perspectives for 
improving the treatment of psychiatric disorders. Eur Neuropsychopharmacol. 2015; 25(5):599-656.

3. Prabhavalkar KS, Poovanpallil NB, Bhatt LK. Management of bipolar depression with lamotrigine: an antiepileptic mood stabilizer. Front 
Pharmacol. 2015; 6:242.

4. Ng F, Hallam K, Lucas N, Berk M. The role of lamotrigine in the management of bipolar disorder. Neuropsychiatr Dis Treat. 2007; 3(4): 
463–474. 

5. Szafrański T. Lamotrygina w leczeniu choroby afektywnej dwubiegunowej. CNS Reviews 3/2017 25-31.

6. Ketter TA, Calabrese JR. Stabilization of mood from below versus above baseline in bipolar disorder: a new nomenclature. J Clin Psychiatry. 
2002; 63(2):146-51.
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TABela 1: Leki normotymiczne: mechanizm działania i profil kliniczny

Nazwa leku Główne mechanizmy Działania Uwagi
Zapobieganie 

stanom
maniakalnym

Zapobieganie 
stanom  

depresyjnym

Sole litu

Karbamazepina

Walproiniany

Lamotrygina

Aripiprazol

Kwetiapina

Olanzapina

Inhibitor monofosfatazy inozytolu 
oraz przekaźnictwa Wnt i GSK-3β.
Modulator układu glutaminianer-
gicznego i serotoninergicznego.

Najlepsza skuteczność u około 1/3 
chorych z klasyczną formą CHAD. 
Działanie antysuicydalne.

Większa skuteczność w „atypowych” 
postaciach CHAD.

Dobra skuteczność, ale mniejsza  
niż soli litu.
Lepsza odpowiedź w postaciach 
„atypowych”. 

W porównaniu z litem lepsze działa-
nie profilaktyczne wobec depresji.
W typie I zalecana w leczeniu 
skojarzonym z solami litu lub lekiem 
przeciwpsychotycznym.

Głównie rekomendowany  
do terapii kombinowanej  
(z solami litu, lamotryginą).

Zalecana w typie I z dominującą 
depresją. 
W leczeniu skojarzonym głównie 
z solami litu, lamotryginą.

Zalecana u chorych z dominującymi 
epizodami manii.
Lepszy efekt profilaktyczny w terapii 
kombinowanej (sole litu, walpro-
iniany).

+++

++

+++

0

+++

+++

+++

++

++

++

+++

+?

++

+?

Dezaktywacja zależnych od napięcia 
kanałów Na+ i Ca2+ - hamowanie 
uwalniania glutaminianu.  
Wzmacnianie przekaźnictwa GABA.

Wzmacnianie przekaźnictwa GABA 
(poprzez hamowanie rozkładu  
i wychwytu zwrotnego GABA).  
Blokowanie kanałów Na+. 
Inhibitor deacetylaz histonów.

Blokowanie zależnych od napięcia 
kanałów Na+ i Ca2+ - hamowanie 
uwalniania glutaminianu

Częściowy agonista receptorów D2, 
D3 i 5HT1A. 
Antagonista 5-HT2A.

Antagonista receptorów D1-D4 (sła-
by), 5 HT2A/2C, α-1, H1 i receptorów 
muskarynowych.

Antagonista receptorów D1-D4 (sła-
by), 5 HT2A/2C, α-1, H1 i receptorów 
muskarynowych.
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Kilka uwag na temat 
dawkowania olanzapiny 
w CHAD

Olanzapina jest lekiem chęt-
nie stosowanym w  leczeniu obja-
wów maniakalnych w  CHAD przede 
wszystkim za sprawą połączenia do-
brej skuteczności i  profilu tolerancji. 
Wprawdzie niektórzy nadal preferują 
stosowanie w  stanach maniakalnych 
haloperidolu, ale zarówno występo-
wanie objawów pozapiramidowych 
(krótkoterminowo), jak i  ryzyko in-
dukowania objawów depresyjnych 
(w  nieco dłuższej perspektywie cza-
sowej), przemawiają za tym, aby to 
olanzapina była lekiem I rzutu. 

Dużą zaletą olanzapiny jest moż-
liwość stosowania jej od początku 
w wysokiej dawce – oczywiście mówi-
my tutaj o chorych w manii czy manii 
z objawami psychotycznymi. W takim 
przypadku możemy zastosować lek 
w dawce 20 mg/d już od pierwszego 
dnia terapii. Oczywiście warto wybie-
rać w takim wypadku formę rozpusz-
czalną leku, dającą większą pewność, 
że lek zostanie przyjęty przez chore-
go. 

Niektórzy decydują się nawet na 
stosowanie wyższych dawek olan-
zapiny w  terapii manii, której towa-
rzyszą objawy pobudzenia. W  2003 
roku Baker i wsp. opublikowali wyniki 
badania RIDE, w którym na początku 
leczenia pacjenta z  pobudzeniem 
można było stosować olanzapinę 
w dawce do 40 mg/d (dzień 1-2), do 
30mg/d (dzień 3-4), a  następnie do 
20 mg/d. W  grupie kontrolnej stoso-
wano olanzapinę 10 mg/d z możliwo-
ścią podania lorazepamu do 4 mg/d 
(dzień 1-4), a  następnie olanzapinę 
do 20 mg/d (od 5 dnia). Oczywiście 
stwierdzono, że efektywność stoso-

wania wyższych dawek wobec obja-
wów pobudzenia była większa, ale 
także nie obserwowano pogorszenia 
tolerancji czy nadmiernej sedacji. 
Skuteczność stosowania od początku 
wysokich dawek potwierdzili również 
Lambert i wsp. (2008), w  ich badaniu 
średnia dawka olanzapiny wyniosła 
21 mg/d. W praktyce klinicznej jednak 
u wielu pacjentów dawka 20mg/d jest 
dawką wystarczającą.

Oczywiście przy ustalaniu indy-
widualnej dawki leku musimy w  po-
czątkowym okresie oceniać na bie-
żąco tolerancję leczenia. Pamiętajmy 
także, że osoby starsze, kobiety, osoby 
niepalące, w przypadku zażycia danej 
dawki uzyskają zwykle wyższe pozio-
my leku w  osoczu. Na przeciwnym 
biegunie będą młodzi, pobudzeni, 
palący mężczyźni… i to oni mogą wy-
magać wyższego dawkowania.

Swoją drogą, w  przypadku za-
przestania palenie papierosów przez 
pacjenta, warto ocenić ponownie 
tolerancję leczenia po upływie 2-4 
tygodni – to okres, po którym ustąpi 
indukujący wpływ palenia na meta-
bolizm leku i  może dojść do wzrostu 
poziomu leku we krwi. Średnio ocenia 
się, że jest to wzrost 1,5-krotny (czyli 
20 mg/d x 1,5 = 30 mg/d), ale oczywi-
ście może być indywidualnie zmienny 
– w oparciu o ocenę kliniczną można 
rozważyć redukcję dawki leku.

Jeśli chodzi o działanie olanzapi-
ny na objawy depresyjne w CHAD, to 
uważa się, że w  przypadku monote-
rapii skuteczność olanzapiny wobec 
tej grupy objawów jest raczej niska. 

Piśmiennictwo:

Baker RW, Kinon BJ, Maguire GA, Liu H, Hill AL. 
Effectiveness of rapid initial dose escalation of 
up to forty milligrams per day of oral olanzapi-
ne in acute agitation. J Clin Psychopharmacol. 
2003; 23(4):342-8.

Lambert M, Huber CG, Naber D, Schacht A, 
Wagner TT, Hundemer HP, Karow A, Schimmel-
mann BG. Treatment of severe agitation with 
olanzapine in 166 patients with schizophrenia, 
schizoaffective, or bipolar I disorder. Pharma-
copsychiatry. 2008; 41(5):182-9.

Lindström L, Lindström E, Nilsson M, Höistad M. 
Maintenance therapy with second generation 
antipsychotics for bipolar disorder - A systema-
tic review and meta-analysis. J Affect Disord. 
2017; 213:138-150.

Narasimhan M., Bruce TO, Masand P. Review 
of olanzapine in the management of bipolar 
disorders, Neuropsychiatr Dis Treat. 2007; 3(5): 
579–587. 

Lek zwykle bywa stosowany w takich 
sytuacjach w leczeniu skojarzonym – 
na przykład z  lamotryginą. Jednakże 
w przypadku fazy depresyjnej, zawsze 
warto ocenić dawkowanie olanzapiny 
– w takim bowiem przypadku lepszy 
może być wybór niższych poziomów 
dawkowania leku – czyli 5-10 mg/d.

Wreszcie, jeśli chodzi o  terapię 
długoterminową, to u chorych w sta-
bilnym stanie klinicznym osiągają-
cych normotymię staramy się zwykle 
prowadzić leczenie minimalną sku-
teczną dawką leku – zarówno w mo-
noterapii, jak i  leczeniu skojarzonym 
może być to dla wielu chorych dawka 
5-10 mg olanzapiny.

TEORIA I PRAKTYKA
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Depresja
w poszukiwaniu  
noradrenaliny:

mianseryna
Tomasz Szafrański

Czterdziestolatek
Tak naprawdę, to mianseryna jest jeszcze 

starsza – została zsyntetyzowana w  latach 60. 
XX wieku. Ale dopiero w  1979 holenderska 
firma Organon wprowadziła ją na rynek we 
Francji, a następnie w  innych krajach europej-
skich. Nigdy jednak nie została zarejestrowana 
w  USA. Ta, z  pozoru mało istotna, informacja 
jest jednak ważna, gdyż w  praktyce oznacza, 
że badań i publikacji dotyczących takiego leku 
jest dużo mniej niż jego odpowiednika, który 
w Stanach Zjednoczonych rejestrację posiada. 
Tak też jest w przypadku mianseryny, o której 
dużo mniej publikuje się badań, niż o  zareje-
strowanej przez FDA pochodnej mianseryny – 
mirtazapinie…

Solidna marka
Chociaż mianseryna nie jest lekiem 

„z  pierwszych stron gazet”, to trudno sobie 
wyobrazić lekarza psychiatrę w  Polsce, któ-
ry mianseryny by nie znał i  nie stosował. Kli-
niczna przydatność mianseryny opiera się 
na dobrym działaniu przeciwdepresyjnym, 
a jednocześnie działaniu sedatywnym. Pomi-
mo upływu lat, cały czas dysponujemy tylko 
kilkoma lekami przeciwdepresyjnymi, które 
wykazują taki profil działania – tak naprawdę, 
„po” mianserynie pojawiły się tylko dwa – w la-
tach 90. XX wieku mirtazapina i zarejestrowana 
w Unii Europejskiej w 2009 roku agomelatyna.

Tymczasem działanie sedatywne jest 
przydatne w  leczeniu depresji z  bezsenno-
ścią, ale czasem wręcz konieczne – wtedy, 
kiedy leczymy depresję z  niepokojem. Fakt, 
że działanie inhibitorów wychwytu zwrotne-
go serotoniny oraz serotoniny i  noradrenaliny 
może, zwłaszcza na początku leczenia, niepo-

Prolog 

Początek lat 80. XX wieku. W Polsce stan wojenny. 
Niektórzy nasi czytelnicy jeszcze się nie narodzili, inni 
uczą się dopiero chodzić. Tymczasem nasz znakomity 
felietonista, wielbiciel Anny Netrebko, broni doktorat 
i zdaje „dwójkę” w Instytucie (jeszcze) Psychoneurolo-
gicznym. W tym samym czasie w czasopiśmie Advan-
ces in Biochemical Psychopharmacology ukazuje 
się artykuł zatytułowany „Cztery nowe atypowe leki 
przeciwdepresyjne – wyniki kontrolowanych badań 
klinicznych”. Nazwy tych leków to caroxazon, trazo-
don, nomifensyna i mianseryna.

Caroxazon to odwracalny inhibitor monoaminook-
sydazy, był obecny na rynku tylko przez kilka lat. No-
mifensyna (inhibitor wychwytu zwrotnego dopaminy 
i noradrenaliny) została wycofana w 1986 z powodu 
hepatotoksyczności. Trazodon przeżywa w Polsce od 
kilku lat drugą młodość, przede wszystkim jako „lek 
na spanie”, ale nie tylko…, za sprawą cyklu „prostując 
zakola farmakologii” jest naszym czytelnikom świet-
nie znany.

A co z mianseryną? Ten czteropierścieniowy lek 
przeciwdepresyjny, spośród czterech wymienionych 
wyżej leków, interesuje nas dzisiaj najbardziej – w tym 
artykule przyjrzymy się, jak się miewa dobiegając 
„czterdziestki”.

TEORIA I PRAKTYKA
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TABela 1: Wybór leku przeciwdepresyjnego w zależności  
                     od cech klinicznych depresji

Depresja z agitacją,  
niepokojem Depresja z bezsennością

Agomelatyna

Amitryptylina 

Doksepina

Klompiramina 

Mianseryna

Mirtazapina

Trazodon

Na podstawie: Standardy leczenia farmakologicznego niektórych zaburzeń psychicznych.  
Red. M.Jarema. Wyd 2, Gdańsk 2015.

kój wzmagać jest niby oczywisty i  po-
wszechnie znany, ale w praktyce wydaje 
się, że zdarza się o  tym zbyt często za-
pominać… Rzut oka na rekomendacje 
wyboru leku w  zależności od cech kli-
nicznych depresji (patrz tabela 1) – uwi-
dacznia nam, że cały czas mianseryna 
pozostaje tu jednym z  podstawowych 
wyborów. Co więcej, mianseryna po-
zostaje również wyborem korzystnym 
z  punktu widzenia ekonomicznego… 
(patrz tabela 2).

Mianseryna znajduje oczywiście 
zastosowanie jako lek przeciwdepre-
syjny także w  innego rodzaju zespo-
łach depresyjnych. Tradycyjnie jest 
uważana za lek przydatny u  chorych 
z  obciążeniami somatycznymi, takimi 
jak choroby układu krążenia, jaskra, 
przerost prostaty (mianseryna wykazu-
je działanie antagonistyczne wobec re-
ceptora noradrenergicznego α-1, a  leki 
o  takim działaniu są wykorzystywane 
w leczeniu przerostu prostaty).

Bardzo istotne znaczenie u  cho-
rych z  przewlekłymi zespołami bólo-
wymi ma fakt, że mianseryna wykazuje 
działanie terapeutyczne w  zespołach 
bólowych, w  tym w  bólu idiopatycz-
nym. W  przypadku przewlekłego bólu 
stosowano wysokie dawki mianseryny 
dochodzące do 100-150 mg/d (obecnie 
CHPL preparatów mianseryny zawiera 
informację, że lek jest zwykle dobrze to-
lerowany, gdy stosuje się go w dawkach 
podzielonych do 200 mg/d, jednak za 
dawkę maksymalną w leczeniu depresji 
przyjęto dawkę 120 mg/d).

Mianseryna jest bez wątpienia le-
kiem skutecznym – porównywalnym 
z lekami „nowej generacji”, czyli inhibito-
rami wychwytu serotoniny i noradrena-
liny. W  starszych badaniach klinicznych 
mianseryna wykazywała porównywalną 
skuteczność z  imipraminą, klomiprami-
ną czy amitryptyliną, jednakże część kli-
nicystów uważała, że jest od klasycznych 
leków trójpierścieniowych lekiem nieco 
słabszym. 

Wyniki badania NORDEP-I, które 
przeprowadzono w Norwegii, i które do-
tyczyło leczenia depresji w  warunkach 
podstawowej opieki zdrowotnej, ilustru-

TABela 2: Refundacja i koszty leczenia wybranych leków 
                    przeciwdepresyjnych rekomendowanych do leczenia  
                    depresji z bezsennością i depresji z niepokojem.

* Ekwiwalenty dawek na podstawie: Hayasaka Y, Purgato M, Magni LR, Ogawa Y, Takeshima N, 
Cipriani A, Barbui C, Leucht S, Furukawa TA. Dose equivalents of antidepressants: Evidence-based 
recommendations from randomized controlled trials. J Affect Disord. 2015;180:179-84. 

! - Refundacja agomelatyny dotyczy wyłącznie leczenia dużych epizodów depresyjnych u dorosłych 
z widocznymi w obrazie klinicznym objawami zaburzeń snu lub lęku, lub anhedonii. 

** Refundacja – Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe.
*** Średnia cena szacowana na podstawie stosowania leku w średniej dawce terapeutycznej zgodnie 

z CHPL przez miesiąc, dane o kosztach www.indeks24.pl, (dostęp 3.11.2017), dane dotyczące 
refundacji na podstawie OBWIESZCZENIA MINISTRA ZDROWIA z dnia 25 października 2017 r. 
w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Nazwa leku
Ekwiwalent  

dla dawki 40 mg  
fluoksetyny*

Czy jest refundacja?
Czy średnia cena  
kuracji/mc < 20 zł?***

Agomelatyna

Amitryptylina

Doksepina

Klomipramina

Mianseryna 

Mirtazapina

Trazodon SR

Trazodon XR

53 mg

122 mg

140 mg

116 mg

101 mg

51 mg

401 mg

30%!

Bezpłatny**

100%

Bezpłatny**

30%**

100%

30%**

100%

NIE

TAK

NIE

TAK

TAK

NIE

NIE

NIE
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ją ważną cechę mianseryny – jej zasto-
sowanie było związane z  uzyskaniem 
szybszej poprawy stanu psychicznego. 
W badaniu NORDEP porównywano SSRI 
– sertralinę (n=122, średnio 144 mg/d), 
mianserynę (n=121 średnio 78 mg/d) 
i  placebo (n=129). W  grupie leczonej 
mianseryną uzyskano szybszy efekt te-
rapeutyczny, który w porównaniu z ser-
traliną był widoczny pomiędzy 1 a 8 ty-
godniem leczenia – potem efekty były 
już porównywalne, a  po 16 tygodniach 
leczenia remisję objawów (wynik na skali 
oceny depresji MADRS<7) stwierdzono 
u 26% w grupie placebo, 44% leczonych 
sertraliną i  37% leczonych mianseryną. 
Jednym z  powodów dla obserwowa-
nych różnic we wczesnej odpowiedzi 
na leczenie może być uspokajające 
działanie mianseryny, jej wpływ na sen 
i apetyt – nie zmienia to jednak faktu, 
że jest to efekt bardzo istotny klinicz-
nie.

Profil receptorowy
Mianseryna jest bardzo interesująca 

ze względu na swój profil działania far-
makodynamicznego. Jest zaliczana do 
leków przeciwdepresyjnych działających 
głównie receptorowo i obok mirtazapiny 
jest jedynym zarejestrowanym obecnie 
lekiem przeciwdepresyjnym – antago-
nistą receptora noradrenergicznego α-2. 
Działanie antagonistyczne na ten recep-
tor odpowiada za uwalnianie noradrena-
liny. 

Mianseryna jest również inhibitorem 
wychwytu zwrotnego noradrenaliny. 
Z  kolei aktywne metabolity mianseryny 
(demetylomianseryna i 8-hydroksymian-
seryna) są słabymi blokerami wychwytu 
zwrotnego serotoniny.

Mianseryna wykazuje również dzia-
łanie antagonistyczne wobec receptora 
noradrenergicznego α-1. To działanie 
wydaje się nie być istotne klinicznie 
z  punktu widzenia działania przeciwde-
presyjnego, warto jednak zwrócić uwa-
gę, że inny antagonista α-1 – prazosyna – 
jest przydatna w łagodzeniu koszmarów 
sennych u chorych z PTSD.

Działanie sedatywne mianseryny 
wynika głównie z  blokowania recepto-
rów histaminowych H1 i H2. 

Ponadto mianseryna jest antagoni-
stą receptorów 5-HT2 oraz w mniejszym 
stopniu 5-HT1 i  5HT3. Tutaj także jest 
to istotne dla profilu psychofarmako-
logicznego działania leku, gdyż anta-
goniści 5-HT2A/2C wykazują działanie 
przeciwdepresyjne i przeciwlękowe oraz 
promujące sen, jednocześnie nie wywo-
łując zwykle dysfunkcji seksualnych tak 
jak SSRI.

Działanie antagonistyczne mianse-
ryny wobec receptora 5-HT2 jest także 
wykorzystywane do łagodzenia obja-
wów poneuroleptycznej akatyzji (Pouro-
vsky). 

Należy również pamiętać, że mian-
seryna i  jej pochodna – mirtazapina 
zmniejszają, opisywaną u części chorych 
na depresję, nadaktywność osi limbicz-

no-podwzgórzowo-przysadkowo-nad-
nerczowej. 

Podsumowując, w przypadku mian-  
    seryny mamy do czynienia z  dominują-
cym, odmiennym mechanizmem działa-
nia niż w przypadku najczęściej stosowa-
nych obecnie leków z grupy inhibitorów 
wychwytu zwrotnego serotoniny oraz 
serotoniny/noradrenaliny. Nic dziwnego, 
że od dawna zaczęto podejmować pró-
by stosowania mianseryny jako leczenia 
skojarzonego. Wcześniej jednak kilka 
słów na temat farmakokinetyki i bezpie-
czeństwa stosowania.

Tolerancja 
i farmakokinetyka

Śledząc profil receptorowy działania 
leku domyślamy się, że również profil 
tolerancji mianseryny będzie związany 
z jej działaniem sedatywnym i wpływem 
na receptory histaminowe – do częstych 
działań niepożądanych należą zatem 
senność i wzrost apetytu.

Poprzez wpływ na receptory norad-
renergiczne lek może powodować hipo-
tonię ortostatyczną, zwłaszcza na po-
czątku stosowania (wskazane stopniowe 
miareczkowanie dawki leku). Z  drugiej 
strony mianseryna nie antagonizuje 
efektu leków nadciśnieniowych i  nie 
zmniejsza skuteczności leków przeciw-
cukrzycowych. 

Przewodnik psychofarmakoterapii 
(Rabe-Jabłońska i  wsp.) podkreśla, aby 

rycina: poprawa objawów depresyjnych - badanie nordep (n=372)
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unikać połączenia mianseryny z  kloza-
piną i  mianseryny z  karbamazepiną ze 
względu na kumulowanie ryzyka mie-
lotoksyczności, w  tym ryzyka agranu-
locytozy i  leukopenii. Mianseryna jest 
oczywiście przeciwwskazana u  chorych 
z leukopenią i granulocytopenią. 

Opisano również charakterystyczny 
wpływ leku na EEG – mianseryna jest le-
kiem, który może obniżać próg drgawko-
wy i nie jest zalecana jako lek przeciwde-
presyjny u chorych na padaczkę. Wśród 
innych działań niepożądanych opisywa-
no również bóle stawów i obrzęki.

Mianseryna wchłania się z  przewo-
du pokarmowego, jej biodostępność 
określa się na 20-30%. W  wysokim (90-
95%) stopniu wiąże się z białkami osocza 
i  jest metabolizowana głównie w  wą-
trobie przy udziale izoenzymów cyto-
chromu P450 CYP2D6 i  CYP3A4. Sama 
mianseryna nie indukuje jednak ani nie 
hamuje metabolizmu innych leków. Czas 
półtrwania mianseryny to 20-60 godzin. 
Mianseryna ma dwa aktywne metaboli-
ty: są nimi desmetylomianseryna i 8-hy-
droksymianseryna. Jest eliminowana 
zarówno przez nerki (7%) jak i  w  kale 
(10-30%).

Mianseryna w leczeniu 
skojarzonym depresji

Trudności w  uzyskaniu remisji ze-
społów depresyjnych prowadzą u  czę-
ści chorych do konieczności sięgania 
po strategię potencjalizowania efektu 
przeciwdepresyjnego. Do najlepiej udo-
kumentowanych należą stosowanie soli 
litu, augmentacja lekiem przeciwpsy-
chotycznym nowej generacji (aripipra-
zol, kwetiapina). W  praktyce sięga się 
również po strategię łączenia leków 
przeciwdepresyjnych. 

W  jednym z  badań przeprowadzo-
nych w  Hiszpanii taka strategia była 
wskazywana jako kolejny krok w  przy-
padku braku odpowiedzi na monotera-
pię lekiem przeciwdepresyjnym przez 

58% ankietowanych psychiatrów. Jako 
główne powody wyboru wskazywano 
chęć uzyskania większej skuteczności 
(57%) przezwyciężenia „oporności” na 
pierwszy lek (27%), uzyskanie szybszego 
efektu działania (21%), a  także ograni-
czenie działań niepożądanych (17%). Co 
ciekawe, pomimo dosyć częstego sto-
sowania w  praktyce, strategia leczenia 
kombinowanego wcale nie jest dobrze 
zbadana w  warunkach kontrolowanych 
badań klinicznych (Lopes-Rocha). 

Połączenie dwóch leków przeciwde-
presyjnych z punktu widzenia logiki i far-
makologii ma sens, jeżeli prowadzi do 
połączenia odrębnych klinicznych i  far-
makologicznych mechanizmów działa-
nia i mechanizm działania jednego leku 
wzmacnia lub uzupełnia drugi. A zatem, 
oczywiście, nie ma sensu łączenie dwóch 
inhibitorów wychwytu zwrotnego sero-
toniny czy inhibitora wychwytu zwrot-
nego serotoniny i  noradrenaliny, może 
natomiast mieć sens połączenie inhibi-
tora wychwytu zwrotnego serotoniny 
z  lekiem działającym noradrenergicznie 
i do tego w mechanizmie receptorowym 
takim, jaki wykazuje mianseryna. 

Połączenie mianseryny i  leku SSRI 
jest jednym z często stosowanych zesta-
wień, ale oczywiście nie jest połączeniem 
jedynym. W piśmiennictwie znajduje się 
dosyć dużo badań dotyczących leczenia 
skojarzonego z zastosowaniem pochod-
nej mianseryny czyli mirtazapiny; w tym 
miejscu skupimy się jednak wyłącznie 
na przedstawieniu podsumowania tych 
prac, które dotyczyły leczenia skojarzo-
nego depresji przy użyciu mianseryny.

W  terapii skojarzonej mianserynę 
łączono z różnymi lekami przeciwdepre-
syjnymi. Prace publikowane w latach 80. 
XX wieku dotyczą połączeń z nieodwra-
calnymi inhibitorami MAO (tranylcypro-
mina, izokarboksazyd) i solami litu. 

W  latach 90. opublikowano poje-
dyncze badania dotyczące leczenia kom-
binowanego mianseryną i TLPD (imipra-
mina, klomipramina). Generalnie wyniki 
tych badań wskazywały na zadawalającą 

tolerancję i  skuteczność w  przypad-
ku dołączenia mianseryny 30-60 mg/d 
u  części pacjentów niereagujących na 
wcześniejsze leczenie przeciwdepresyj-
ne.

Mianseryna i SSRI
Z  klinicznego punktu widzenia 

najbardziej interesujące jest połącze-
nie mianseryny z  lekiem działającym 
w  mechanizmie hamowania wychwytu 
zwrotnego serotoniny. Leki z grupy SSRI, 
takie jak citalopram czy sertralina, należą 
do najczęściej stosowanych leków prze-
ciwdepresyjnych.

W przypadku leczenia sko-
jarzonego SSRI z  mianse-
ryną możemy oczekiwać 
dodatkowego efektu na 
transmisję noradrenergicz-
ną, ale także, dzięki zablo-
kowaniu przez miansery-
nę receptorów 5-HT2A/2C 
zwiększonego efektu dzia-
łania serotoniny na recep-
tory 5-HT1A (czyli lepszy 
efekt przeciwdepresyjny), 
a jednocześnie złagodzenie 
typowych dla SSRI obja-
wów ubocznych, takich jak 
bezsenność czy niepokój. 

W  literaturze znajdujemy 4 rando-
mizowane badania kliniczne, które doty-
czyły zastosowania takiego połączenia.
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Dam J, Ryde L, Svejsø J, Lauge N, Lauritsen 
B, Bech P. Morning fluoxetine plus evening mian-
serin versus morning fluoxetine plus evening pla-
cebo in the acute treatment of major depression. 
Pharmacopsychiatry. 1998; 31(2):48-54.

Maes M, Libbrecht I, van Hunsel F, Cam-
pens D, Meltzer HY. Pindolol and mianserin aug-
ment the antidepressant activity of fluoxetine in 
hospitalized major depressed patients, including 
those with treatment resistance. J Clin Psycho-
pharmacol. 1999; 19(2):177-82.
Ferreri M, Lavergne F, Berlin I, Payan C, Puech AJ. 
Benefits from mianserin augmentation of flu-
oxetine in patients with major depression non-
-responders to fluoxetine alone. Acta Psychiatr 
Scand. 2001; 103(1):66-72.
Licht RW, Qvitzau S. Treatment strategies in 
patients with major depression not responding 
to first-line sertraline treatment. A  randomised 
study of extended duration of treatment, dose 
increase or mianserin augmentation. Psycho-
pharmacology (Berl). 2002; 161(2):143-51.

Dam i wsp. ocenili efektywność kom-
binacji fluoksetyny w dawce 20 mg rano 
i mianseryny 30 mg wieczorem w grupie 
34 chorych na depresję (16 osób otrzy-
mywało powyższą kombinację leków, 
18 osób fluoksetynę i  placebo). Zapla-
nowany 6 tygodniowy okres leczenia 
ukończyło 69% w  grupie z  mianseryną 
i 61% w grupie placebo. Wśród chorych, 
którzy ukończyli badanie, leczenie sko-
jarzone było bardziej skuteczne wobec 
objawów depresji. Jednakże różnica nie 
była istotna w  przypadku analizy całej 
grupy leczonej (intention-to-treat). Nie 
stwierdzono poważnych działań niepo-
żądanych. Wśród pacjentów leczonych 
mianseryną nie stwierdzono wzrostu po-
ziomu fluoksetyny w osoczu.

W  innym badaniu Maes i wsp. oce-
nili z kolei efekt działania mianseryny lub 
pindololu (który jest antagonistą 5HT1A) 
zastosowanych jako augmentacja fluok-
setyny u  31 chorych z  depresją nieod-
powiadającą na wcześniejsze leczenie. 
W badaniu trwającym 5 tygodni pacjenci 
otrzymywali fluoksetynę 20 mg/d i pin-
dolol 7,5 mg/d lub fluoksetynę 20 mg/d 
i mianserynę 30 mg/d, lub samą fluokse-

tynę. Stwierdzono, że zarówno leczenie 
skojarzone z  mianseryną, jak i  z  pindo-
lolem, spowodowało istotnie większą 
poprawę objawów depresyjnych oce-
nianych skalą Hamiltona (HDRS-17). 
Redukcję objawów o  50% stwierdzono 
u  60% chorych, u  których prowadzo-
no leczenie skojarzone w  porównaniu 
z  9%, u  których stosowano fluoksetynę 
w  monoterapii. W  przypadku leczenia 
skojarzonego fluoksetyną z  miansery-
ną już w  pierwszym tygodniu leczenia 
obserwowano zmniejszenie nasilenia 
objawów ocenianych skalą Hamlitona 
o  ponad 4 punkty, co można interpre-
tować jako skrócenie latencji działania 
przeciwdepresyjnego lub co najmniej 
szybki efekt działania przeciwlękowego, 
poprawy snu i apetytu w wyniku zasto-
sowania mianseryny.

Pozytywne wyniki augmentacji 
fluoksetyny mianseryną odnotowali 
również Ferreri i  wsp., którzy w  swoim 
6 tygodniowym badaniu, w  warunkach 
podwójnie ślepej próby porównali 3 
opcje leczenia u  chorych na depresję, 
którzy nie odpowiedzieli na kurację 
fluoksetyną – pierwszą było kontynu-
owanie leczenia fluoksetyną 20 mg/d 
(n=38), drugą dołączenie do fluoksetyny 
20 mg/d mianseryny w dawce 60 mg/d 
(n=32), zaś trzecią zmiana leczenia z flu-
oksetyny na monoterapię mianseryną 
60 mg/d (n=34). Analiza (Intent-to-treat) 
po 6 tygodniach wykazała, że najlepszą, 
klinicznie istotną, odpowiedź na lecze-
nie stwierdzono w grupie, w której pro-
wadzono leczenie kombinowane, nieco 
gorsze efekty w  grupie leczonej mian-
seryną w  monoterapii, zaś najmniejsze 
w  grupie, w  której kontynuowano le-
czenie fluoksetyną. Leczenie skojarzone 
było dobrze tolerowane.

W  opisywanych wyżej badaniach 
w  grupie kontrolnej, kontynuującej le-
czenie fluoksetyną nie zwiększano dawki 
tego leku – inny schemat postępowania 
oceniano w  badaniu Lichta i  wsp. Tutaj, 

jako pierwszy lek przeciwdepresyjny sto-
sowano sertralinę. Następnie u  chorych 
na depresję, u których po 6 tygodniach 
nie było odpowiedzi na to leczenie (na-
dal wynik >18 punktów na skali Hamil-
tona HDRS-17) kontynuowano przez 4 
tygodnie leczenie sertraliną 50 mg/dz, 
zaś u  pacjentów, u  których nadal nie 
było odpowiedzi zwiększano na 2 ty-
godnie dawkę do 100 mg/dz. Wreszcie 
w  grupie, u  której nadal nie stwierdzo-
no przynajmniej 50% redukcji objawów 
depresyjnych w  warunkach podwójnie 
ślepej próby, kontynuowano przez 5 
tygodni leczenie sertraliną 100 mg/d 
lub sertraliną w  dawce zwiększonej do 
200 mg/d, lub stosowano sertralinę 100 
mg/d i mianserynę 30 mg/d.

Wyjściowo obserwowana grupa 
chorych była bardzo liczna – 1629 pa-
cjentów – wśród 60% stwierdzono od-
powiedź na leczenie, dalsze 22% wypa-
dło z  badania; pozostało 18% (n=295) 
chorych, u  których nadal utrzymywały 
się objawy depresyjne (objęci randomi-
zacją). Co ciekawe, wszyscy pacjenci na 
etapie randomizacji byli przekonani, że 
otrzymują zupełnie nowe leczenie prze-
ciwdepresyjne.

Wyniki tego badania były zaskaku-
jące – zarówno w  grupie kontynuującej 
leczenie sertraliną 100 mg/d, jak też 
w  grupie, w  której zastosowano dodat-
kowo mianserynę, stwierdzono podob-
ną odpowiedź na leczenie (70% i  67%). 
Natomiast w  grupie, w  której zwiększo-
no dawkę sertraliny do 200 mg/d odpo-
wiedź na leczenie była mniejsza i  wy-
niosła 56% (P<0.05)! Być może fakt, że 
randomizacja miała miejsce zbyt szybko 
(2 tygodnie po zwiększeniu dawki ser-
traliny z 50 mg do 100 mg/d) mógł mieć 
wpływ na wyniki tego badania. Tym 
bardziej, że u większości chorych odpo-
wiedź na leczenie obserwowano w ciągu 
pierwszych 2 tygodni po randomizacji.
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TEORIA I PRAKTYKA

1. Skuteczność, dostępność, niski koszt i zadowa-
lający profil tolerancji sprawiają, że mianseryna 
pozostaje lekiem pierwszego rzutu w leczeniu 
depresji z  niepokojem, agitacją oraz depresji 
z bezsennością. 

2. Po zastosowaniu mianseryny, istotną klinicznie 
poprawę części objawów zespołu depresyjne-
go można uzyskać już po 1-2 tygodniach lecze-
nia – szybciej niż w przypadku stosowania inhi-
bitorów wychwytu zwrotnego serotoniny.

3. Leczenie skojarzone mianseryną (30-60 mg/d) 
i innym lekiem przeciwdepresyjnym może być 
efektywne i dobrze tolerowane wśród chorych 
nieodpowiadających na monoterapię leczenia 
inhibitorem wychwytu zwrotnego serotoniny 
(np. citalopramem).

4. Małe dawki mianseryny (10-30 mg) mogą być 
wykorzystywane w  leczeniu bezsenności jako 
alternatywa dla benzodiazepinowych i nieben-
zodiazepinowych leków nasennych. n

Podsumowanie i wnioski 
dla praktyka

Podsumowując, istniejące badania 
wskazują na to, że u chorych na depresję, 
którzy nie odpowiadają na leczenie SSRI, 
można rozważyć potencjalizację mianse-
ryną w  dawce 30-60 mg/d. Kombinacja 
jest zwykle dobrze tolerowana. Jedna 
z metaanaliz ocenia, że w przypadku ta-
kiej kombinacji wskaźnik NNT (number 
needed to treat) wynosi 13.

Z  praktycznego punktu widzenia 
leczenia skojarzonego z  innym lekiem 
przeciwdepresyjnym nie stwierdzono 
istotnych interakcji farmakokinetycznych 
pomiędzy mianseryną a  citalopramem, 
escitalopramem, wortioksetyną, wenla-
faksyną, duloksetyną, reboksetyną, ago-
melatyna , a  także amitryptyliną, dokse-
piną i klomipraminą. 

W  przypadku fluoksetyny, fluwo-
skaminy, paroksetyny i  wyższych dawek 
sertraliny możliwy jest wzrost stężenia 
mianseryny we krwi i związane z tym nasi-
lenie działań niepożądanych. Wprawdzie 
w  prowadzonych badaniach połączenie 
mianseryny z  fluoksetyną uznawano za 
bezpieczne, ale stosowano najczęściej ni-
ską dawkę 30 mg/d mianseryny.

Nie należy łączyć mianseryny 
z bupropionem (możliwy wzrost stężenia 
mianseryny we krwi i możliwe istotne kli-
nicznie obniżenie progu drgawkowego), 
z  moklobemidem – z  uwagi na poten-
cjalne ryzyko zespołu serotoninowego 
(CHPL zaleca zachowanie 2 tygodni prze-
rwy od odstawienia moklobemidu).
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RELACJE

Central 
European Schizophrenia Meeting

W połowie października Warszawa stała 
się miejscem dyskusji i obrad grupy najwy-

bitniejszych w skali światowej ekspertów 
w dziedzinie schizofrenii. Na spotkanie Cen-
tral European Schizophrenia Meeting – czyli 
środkowoeuropejskie spotkanie ekspertów 

w dziedzinie schizofrenii przybyli naukowcy, 
których dotychczasowe publikacje i doko-

nania praktyczne oraz edukacyjne stanowią 
o globalnym postępie w wiedzy na temat 

schizofrenii i jej leczenia.

Temat Central European Schizophrenia Meeting brzmiał 
„Advances in early course schizophrenia management – quo 
vadimus?” (Postępy w  prowadzeniu schizofrenii w  jej wcze-
snych fazach – dokąd zmierzamy?). Spotkanie miało miejsce 
w Warszawie w  dniach 13-14 października 2017. Sponsorem 
spotkania była Firma Janssen. Ze strony polskiej w spotkaniu 
uczestniczyli: Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzy-
stwa Psychiatrycznego prof. Agata Szulc, Krajowy Konsultant 
w dziedzinie psychiatrii prof. Piotr Gałecki. Spotkanie profesjo-
nalnie i ze swadą poprowadził prof. Jerzy Samochowiec, Kie-
rownik Kliniki Psychiatrii Pomorskiego Uniwersytetu Medycz-
nego i jednocześnie Prezes-Elekt PTP.

Eksperci, którzy wygłosili wystąpienia i brali udział w dys-
kusji, przyjechali z kilku kontynentów, a ich lista, to „lista ma-
rzeń” każdego międzynarodowego spotkania na temat schizo-
frenii: 
£ prof. Istvan Bitter, profesor psychiatrii i  psychoterapii Uni-

wersytetu Semmelweisa w Budapeszcie (Węgry),
£ prof. Robin Emsley, profesor psychiatrii wydziału medycyny 

i nauk o zdrowiu Uniwersytetu Stellenbosh w Kapsztadzie ( 
Cape Town, Afryka Południowa),

£ prof. Silvana Galderisi, profesor psychiatrii w Uniwersytecie 
Kampanii (Campania) „Luigi Vanvitelli” (Neapol Włochy), Pre-
zes Europejskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (Europe-
an Psychiatric Association, EPA),

£ prof. Peter Falkai, profesor psychiatrii Kliniki Psychiatrii i Psy-

Spotkanie psychiatrów światowej rangi w Warszawie
Sławomir Murawiec
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choterapii w  Ludwig-Maximilians-University, Monachium 
(Niemcy),

£ prof. John M. Kane, profesor psychiatrii w The Hofstra Nor-
thwell School of Medicine I Zucker Hillside Hospital w Glean 
Oaks, Nowy Jork (USA),

£ prof. Norman Sartorius – jedna z najbardziej znaczących po-
staci w historii i teraźniejszości światowej psychiatrii, znany 
osobiście wielu polskim psychiatrom jako kierownik szkoleń 
i  kursów dla młodych uzdolnionych Koleżanek i  Kolegów. 
Jego liczne funkcje i  dokonania przekroczyłyby ramy tej 
krótkiej konferencyjnej notatki, należy jednak wspomnieć 
absolutnie podstawowe dla dziejów wiedzy o  schizofrenii 
badanie prof. Normana Sartoriusa, tak zwane „WHO ten-co-
untry study”, które na lata wyznaczyło sposoby myślenia 
o schizofrenii (Jablensky A, Sartorius N, et al. Schizophrenia: 
manifestations, incidence and course in different cultures. 
A  World Health Organization ten-country study. Psychol 
Med Monogr Suppl. 1992;20:1–97 – według Google Scholar 
cytowane ponad 2 tysiące razy).

Warto dodać, że pierwsze, otwierające wystąpienie kon-
ferencji wygłosiła Prezes Zarządu Głównego PTP prof. Agata 
Szulc i poświęcone ono było poszukiwaniu biologicznych mar-
kerów umożliwiających rozpoznanie schizofrenii. Konferencja 
transmitowana była internetowo do siedmiu krajów (dzięki 
Janssen Academy), w  dyskusji dzięki łączom internetowym 
uczestniczyły także osoby z  innych krajów (całkiem pokaź-
na liczba pytań napływała z  zagranicy i  była wyświetlana na 

ekranie), a autorzy wystąpień i polscy eksperci w trakcie sesji 
panelowych odpowiadali na te pytania, jak i na pytania od pu-
bliczności bezpośrednio z sali.

Dokładne omówienie treści wystąpień z  dwóch dni tej 
niezwykle bogatej w treści konferencji wymagałoby prawdo-
podobnie objętości podwójnego numeru „Psychiatry”. Samo 
wymienienie tytułów wystąpień poszczególnych wykładow-
ców to kolejna strona pisma. W  związku z  tym chciałbym 
ograniczyć się tu do kilku treści, które zapadły mi w pamięć po 
wysłuchaniu wystąpień konferencyjnych, a ponieważ piszę już 
z pewnej perspektywy, mogą być to te treści, które mają szan-
sę zostać w pamięci na dłużej. 

Po pierwsze, z wystąpienia prof. Agaty Szulc zapamiętam, 
jak intensywne i różnorodne badania nad schizofrenią i jej bio-
logicznymi markerami są aktualnie prowadzone na świecie. 
O  wielu kierunkach tych badań nie miałem pojęcia. Badania 
neuroobrazowe mózgów osób z zaburzeniami psychotyczny-
mi przy pomocy funkcjonalnego rezonansu magnetycznego 
są mi znane, natomiast z ciekawością słuchałem o markerach 
epigenetycznych (metylacja DNA), zmianach dotyczących 
RNA oraz biomarkerach białkowych i  metabolicznych schi-
zofrenii (hormony, markery stanu zapalnego, BDNF, peptydy, 
aminokwasy, lipidy, ceramidy, markery stresu oksydacyjnego) 
oraz kilku innych ciekawych ideach (np. dotyczących odczu-
wania smaku gorzkiego). Badania te obejmują także poszuki-
wanie biologicznych czynników pozwalających na przewidy-
wanie odpowiedzi na leczenie (Glx). 
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Prof. Robin Emsley mówił właśnie o leczeniu schizofrenii. 
Spośród jego slajdów, chyba największe wrażenie zrobił ten, 
który pokazywał skutki zaprzestania podawania leków prze-
ciwpsychotycznych w  leczeniu podtrzymującym schizofrenii. 
Wykres na slajdzie wyglądał następująco: pozioma linia pro-
sta wskazująca na brak nawrotów psychozy w trakcie leczenia 
oraz prawie pionowa linia opadająca wskazująca na nawroty 
psychoz u  większości pacjentów po zaprzestaniu leczenia 
profilaktycznego (cytowanie: Emsley i wsp. J ClIn Psychophar-
macol, 2008, 28:210-213). Prof. Emsley mówił także na temat 
swoich doświadczeń z  leczeniem preparatami leków prze-
ciwpsychotycznych o  przedłużonym działaniu – LAT – long 
acting therapy (jest to nowy termin wypierający dotychczas 
używany akronim LAI – long acting injections, iniekcje o prze-
dłużonym działaniu). Niezależnie od używanej nazwy, leczenie 
lekami przeciwpsychotycznymi w iniekcjach o przedłużonym 
działaniu, według jego badań i doświadczeń, stanowi skutecz-
ny sposób zapobiegania nawrotom psychozy umożliwiający 
pacjentom prowadzenie codziennego życia na satysfakcjonu-
jącym poziomie, bez wielu ograniczeń spowodowanych cho-
robą. 

Prof. Silvana Galderisi wskazywała, że pacjenci z  tym sa-
mym rozpoznaniem schizofrenii bardzo różnią się miedzy sobą, 
jeśli chodzi o  funkcjonowanie w  realnym, codziennym życiu. 
W  związku z  tym, priorytetem powinno być tworzenia takich 
programów terapeutycznych, które będą indywidualnie dosto-
sowane do profilów (deficytów) indywidualnych pacjentów. 

Z wykładu prof. Petera Falkai zapamiętam slajd z następu-
jącymi liczbami: koszty chorób układu sercowo naczyniowego 
w  Europie to 169 000 000 000 euro na rok. Koszty zaburzeń 
psychicznych, w tym schizofrenii i depresji w Europie – 207 000 
000 000 euro w 30 krajach naszego kontynentu. A więc kosz-
ty zaburzeń psychicznych są wyższe, niż koszty, powszechnie 
uważanych za tak ważne, chorób serca.  

Wykład prof. Normana Sartoriusa był dla mnie osobiście 
bardzo ciekawy, ponieważ poruszał zajmujący mnie obecnie 
temat edukacji na temat zdrowia psychicznego i  kampanii 
społecznych. Celowane, skoncentrowane na określonym te-
macie kampanie, są zdaniem prof. Sartoriusa efektywnym 
sposobem zmiany nastawień społecznych do osób z  zabu-
rzeniami psychicznymi i psychiatrii. Kampanie takie prowadzi 
obecnie Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Central European Schizophrenia Meeting był spotkaniem 
nie tylko inspirującym, ale także kolejnym wydarzeniem wpro-
wadzającym polską psychiatrię w szeroki kontekst psychiatrii 
europejskiej i  światowej. Można to spotkanie potraktować 
jako prolog jeszcze większego wydarzenia – spotkania Euro-
pejskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (EPA), które zostało 
zaplanowane w Warszawie w  dniach 6-9.04.2019. Na to naj-
większe wydarzenie psychiatryczne w naszym kraju już teraz 
zaprasza Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. n
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Sister moon, czyli Toskania-Arłamów-Kraków = Sting
Maciej Kuligowski

Kiedy 12 października br. w Tauron Arena rozbrzmiewa-
ły ostatnie dźwięki „Fragille”, czwartego tego dnia utworu na 
bis, trudno było uwierzyć, że to wszystko dane było mi przeżyć 
w  ciągu 7 miesięcy i  połączyło Toskanię – Bieszczadzkie Dni 
Psychiatryczne w Arłamowie i Kraków.

Zaczęło się wiosną. Planując podróż do Toskanii, wiedzia-
łem, że jednym z  przystanków będzie Il Palagio. Ktoś może 
powiedzieć, że to winnica, jakich wiele, wyróżnia się jednak ze 
względu na właściciela – Gordona Matthew Sumnera znanego 
wszystkim jako STING. 

Il Palagio położona w  miejscowości Figline Valdarno ma 
350 ha powierzchni i  jest ekologicznym gospodarstwem. Nie 
tak łatwo do niej trafić, mimo posiadania GPS, trzeba było kilka 
razy zasięgnąć języka. Prowadzi do niej cyprysowa aleja, sam 
dom jest oazą dostępną tylko dla wyjątkowych gości, choć 
można też wynająć część gościnną na przyjęcie przy nastro-
jowej muzyce na żywo. Villa Il Palagio mieści się na wzgórzu 
z widokiem na toskańskie krajobrazy, a pobliskie miasteczko 
Figline Valdarno było nazywane ”stodołą Florencji”. Posiadłość 
od 1819 r. była przez ok. 150 lat w rękach książęcej rodziny Cle-
mente. Sting wraz z żoną Trudie nabyli ją w 1999 r.

Gospodarze, na szczęście, tak jak muzyką, dzielą się rów-
nież z fanami swoimi ekologicznymi produktami, które można 
nabyć w Tenuta Il Palagio i tu, ku zaskoczeniu, nie tylko oliwa 
i wino, lecz także sałaty, marchew, jajka, cebula – jak zauważyła 
moja żona, całkiem jak w naszej „posiadłości” w Brylińcach pod 
Przemyślem.

Kiedy degustowałem perełkę wśród oferowanych win 
„Sister moon” – uznane przez amerykański Wine Spectator 

za jedno ze 100 najlepszych win we Włoszech – wiedziałem, 
że jedną butelkę w oryginalnie zapakowanej skrzyneczce wraz 
z fotografią zauroczonej sobą parą Stinga i Trudie Styler nabę-
dę celem udostępnienia w Arłamowie na dorocznej licytacji na 
rzecz Fundacji Pomocy Dzieciom Przewlekle Chorym „Jerzyk” 
w Przemyślu.

Jakość produktów zapewniają: Alan York, znany na całym 
świecie konsultant biodynamicznych winiarzy oraz enolog Pa-
ola Caciorgna, doradca najlepszych włoskich winiarzy. Mana-
gerem posiadłości jest Paolo Rossi urodzony w Villa il Palagio, 
co gwarantuje, iż wkłada całe serce w swoją pracę. Szczegól-
nie dba o  kilkusetletnie drzewa oliwne, z  których tradycyjną 
metodą (zbieranie ręczne oraz tłoczenie na zimno) powstaje 
wyśmienita oliwa extra virgin – co osobiście potwierdzam.

Wina produkuje się od XVI w. a  od 2000 r. ekologiczna 
winnica należy do Stinga. „Il Palagio jest jak wchodzenie w ma-
larstwo. I jedno z moich ulubionych miejsc na ziemi. Mam na-
dzieję, że zakochasz się w tym, tak bardzo, jak ja” – mówi Sting.

Wspominając degustację, godne zapamiętania moim 
zdaniem są: „Casino delle via” (mały dom przy drodze) rocz-
nik 2014; „When we dance” najnowsze Chianti (95% Sangio-
vese + Canaiolo). Wreszcie „Sister moon” – najlepsze wino z Il 
Palagio – IGT Toscano, leżakowane 24 miesiące w  beczkach 
z francuskiego dębu, o zawartości 14,9%, nazwane od jednego 
z przebojów Stinga. „Sister moon” (nuty na etykiecie), utworu 
z drugiej solowej płyty Nothing like the Sun z 1987 r. (nazwa 
z fragmentu 130 sonetu Williama Shakespeare’a), platynowej 
w  Anglii oraz 2-krotnie w  USA. O  twórczości artysty, który 
sprzedał ponad 100 mln płyt i  kilkanaście razy koncertował 

relacje
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w  Polsce, napisano chyba już wszystko. Sting to także aktor 
(Diuna, Miłość z siarki i piołunu, Oblubienica Frankensteina, Burz-
liwy poniedziałek, Julia i Julia z Meryl Streep i wiele innych) oraz 
autor piosenek filmowych (Zabójcza broń 3; Leon zawodowiec)

Organizuje też koncerty, aby zbierać fundusze i zwiększać 
świadomość o zagrożonych zasobach naszego globu.

Koncerty... i  tu właśnie zamyka się moja opowieść łą-
cząca Toskanię z  Arłamowem i  Krakowem. Nie minęły echa 
Bieszczadzkich Dni Psychiatrycznych i licytacji „Sister moon”, 
a  Sting zachwycał nas w  Krakowie. Trasa Stinga 57th & 9th 
World Tour zapoczątkowana w  Vancouver podbija świat od 
1 lutego. Artyście towarzyszy trzyosobowy zespół: gitarzysta 
Dominic Miller, Josh Freese (perkusja) oraz Rufus Miller (gita-
ra), gość specjalny Joe Sumner (syn Stinga) oraz akordeonista 
Percy Cardona, który regularnie występuje z The Last Bando-
leros.

Koncert rozpoczął się wyjątkowo, gdyż od duetu z  naj-
starszym synem Joe Sumnerem, który później towarzyszył Mi-
strzowi w  chórkach. Już przy pierwszym utworze, „Heading 
South on the Great North Road”, na scenie pojawił się sam 
Sting, który wspierał syna przez pierwszych kilka minut wystę-
pu. Joe zjednał sobie publiczność zawołaniem „Zajebiście jest 
tutaj!” po utworze wykonanym z ojcem. Na scenie wyglądał jak 
młody Sting (choć jest lepiej zbudowany), podobny w barwie 
głosu i  ruchu scenicznym. Koncert składał się z największych 
przebojów, sporą część zajmowały przeboje The Police. Po 
energetycznych pozycjach przyszła kolej na spokojniejsze 
„Mad About You”, „Fields of Gold” i „Shape of My Heart”. 
Po „She's Too Good for Me” oraz „Petrol Head” usłyszeliśmy 

„Message in a Bottle”, „Walking on the Moon”, „So Lonely”, 
„Desert Rose”. Na koniec właściwej części koncertu zabrzmia-
ło „Roxanne” z kultowym „Ain't No Sunshine” Billa Wither-
sa. Sting bisował aż dwa razy. W pierwszym bisie trzy utwory 
z  „Every Breath You Take” i  kiedy wydawało się, że należy 
udać się do wyjścia, stało się coś niesamowitego – cała Tauron 
Arena stała jak zahipnotyzowana, nikt się nie ruszył, wszyscy 
czekali i... niespodziewanie Sting powrócił, i wykonał przepięk-
ne „Fragile”.

Jak wspomniałem, artysta wspiera Amnesty International 
i Fundację Ochrony Lasów Tropikalnych. (Jedna z żab odkryta 
w Kolumbii w uznaniu jego zasług została nazwana Dendrop-
sophus stingi). Razem z żoną Trudie Styler założył w 1989 roku 
Rainforest Fund dla ochrony lasów deszczowych oraz rdzen-
nych mieszkańców.

Sting działa charytatywnie na świecie, a my w Arłamowie 
wspieramy potrzebujące dzieci i  jego „Sister moon” zostało 
wylicytowane w  zestawie wraz z  napojem wysokoprocento-
wym od Romualda Lipko z  Budki Suflera za 2500 zł, z  czego 
jestem osobiście dumny. Jednocześnie zazdroszczę tej ro-
mantycznej kolacji przy świecach z  „Sister moon” do której 
zasiądą dr psychiatra (nie ujawniam nazwiska, bo przecież nie 
o sławę tu chodziło, a o cel), który wino wylicytował dla żony 
(jako wyraz uznania za zdany egzamin specjalizacyjny – to jest 
mąż!).

Czy w 2018 znowu Toskania? Nie wiem. Arłamów i Biesz-
czadzkie Dni Psychiatryczne – to wiem na pewno, w  dniach 
4-6.10.2018 wraz… z ucztą muzyczną w tle. n

relacje
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Kika i Geno pokazali mi w dolinie Bavona, we włoskojęzycz-
nym kantonie Ticino, maleńki kamienny kościółek, w którym 

wzięli ślub, a potem opowiedzieli o tym, jak w urzędzie stanu 
cywilnego urzędniczka spytała ich, które z nich chce zmie-

nić nazwisko. Wtedy Geno, niespodziewanie sam dla siebie 
powiedział, że on. Czuł, że jego imię Gianfranco nie za bardzo 
pasuje do odziedziczonego niemiecko brzmiącego nazwiska, 

wolał włoskie nazwisko żony. Ale zawahał się, zaczął mówić 
o konieczności zmiany różnych dokumentów, w tym dyplomu 

lekarza. Wtedy urzędniczka spojrzała na niego srogo i spy-
tała: A wie pan, ile kobiet musi to robić? I tak sprawa została 

rozstrzygnięta.

Cicer cum caule
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Psychiatra w podróży 
Sweetzerland
Janusz Chojnowski

Kika
Kika jest psychiatrą. W  Ticino, skąd pochodzi, edukacja 

większości dziewcząt do niedawna kończyła się najwyżej na 
maturze. Ona sama nie była pewna, czy ma prawo tę trady-
cję złamać. Gdy znana firma z  północy Szwajcarii zamierzała 
otworzyć tam swoją filię, potrzebowała dziewcząt z maturą do 
pracy w  charakterze sekretarek. Kika złożyła podanie, wzięła 
udział w  teście rekrutacyjnym. Po zapoznaniu się z  jego wy-
nikami pracownik odpowiedzialny za nabór nowej kadry 
rozmawiał z każdą kandydatką indywidualnie. Spytał Kikę, co 
właściwie chciałaby robić. Odpowiedziała, że chciałaby zostać 
sekretarką w jego firmie, ale myślała też o pójściu na uniwer-
sytet. Odrzekł jej: „Idź na studia.” Nie przyjął jej do pracy. Wró-
ciła do domu, a  rodzice zaakceptowali werdykt. W Ticino nie 
było jeszcze uniwersytetu, jak obecnie. Pojechała do Zurychu 
studiować medycynę. Wspomina, że nie było jej tam słodko. 
Studenci z kantonów niemieckojęzycznych trzymali się razem. 
Przez całe studia nie zaprzyjaźniła się z nikim z nich, ale z fran-
kofonami – owszem. Mieszkały w Zurychu z Sarą, też włosko-
języczną, która studiowała psychologię (przyjaźnią się do dziś, 
czego byłem naocznym świadkiem).

Geno
Geno urodził się w niemieckojęzycznym Raperswilu. Spy-

tał mnie, o co właściwie chodzi z tym polskim muzeum, które 
mieści się w  tamtejszym zamku, a  które zwiedził w  dzieciń-
stwie. Jak na moje wyobrażenie o zamożności, wychował się 
w bogatej rodzinie. Nie pamięta, kiedy pierwszy raz był na wa-
kacjach w USA z rodzicami, byli tam wiele razy. Jego ojciec był 
menedżerem, który dużo podróżował służbowo po świecie. 
Był też wysokiej rangi oficerem rezerwy armii szwajcarskiej. 
Geno jest chirurgiem vitro-retinalnym, ma tytuł privat dozen-
ta. Przez wiele lat szkolił się i pracował naukowo w londyńskim 
Moorfields Eye Hospital.

Szwajcaria – Meksyk 550:14
Poznali się w  Meksyku. Kika pojechała tam na staż z  gi-

nekologii, a  on pracował jako chirurg-okulista. Jeździ tam 
nadal jako członek 11-osobowej ekipy, w  ramach inicjatywy 
prywatnej doktora Alexa Heubergera, okulisty z  Olten i  jego 
anestezjologa Manuela Villalvazo, do tego samego szpitala 
w stanie Ciapas. Operują najtrudniejsze przypadki, z którymi 
miejscowi okuliści, których skądinąd ceni wysoko, nie potrafią 
sobie poradzić. Uczą się od siebie nawzajem, bo w Szwajcarii 
operuje się nierzadko zupełnie innymi metodami, niż w Mek-
syku, gdyż diagnozuje się i  interweniuje wcześniej. Tak więc 
latają tam co roku na dwa tygodnie w czasie wolnym od pracy, 
na swój koszt, pracują za darmo, a miejscowe władze zapew-
niają im utrzymanie na czas pobytu. Zespół wykonuje w czasie 
tych dwóch tygodni, w ciągu dziesięciu dni roboczych, pięćset 
pięćdziesiąt zabiegów. Szwajcarzy potrafią być wydajni nawet 
na urlopie w Meksyku (Kika mówi, że próbowała spędzać tam 
urlop z mężem, ale zmęczyła ją atmosfera niekończącej się fie-
sty ciągnącej się codziennie po pracy do późnej nocy).

Ciepła woda w kranie
Rodzina, z  której pochodzi Kika była znacznie biedniej-

sza. Jej babcia, jak głosi rodzinny przekaz, musiała jako młoda 
kobieta pokonywać trzydzieści kilometrów w  górskim tere-
nie, żeby dojść do miasteczka z  pakunkiem sera własnej ro-
boty na plecach, by sprzedać go na rynku. A potem tą samą 
drogą wrócić na noc z zarobionymi pieniędzmi do rodzinnej 
osady (moja babcia też miała ciężko, ale tak ciężko, to chyba 
nie). Teraz ta rodzina jest na swój sposób uprzywilejowana, bo 
posiada bardzo stary dom w obszarze chronionego krajobra-
zu, gdzie nie wolno już nic budować, a stare kamienne domy 
pozbawione dostępu do sieci energetycznej, stojące wśród 
dzikiej przyrody są łakomym kąskiem dla spragnionych ciszy 
bogatych turystów. Pozbawione dostępu do sieci energetycz-
nej nie oznacza, że pozbawione wygód. Ciepła woda w kranie 
i  pod prysznicem zapewniana jest dzięki bateriom słonecz-
nym. Także oświetlenie. 
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Latające krowy
Jeszcze większym przywilejem jest posiadanie domku 

w górach. Taki domek, zwany po prostu Alp, jest spadkiem po 
przodkach pasących na halach jakieś zwierzęta (Kika mówiła 
o krowach, ale ja w to nie wierzę. Żadna znana mi rasa krów nie 
jest w stanie wspinać się nad przepaściami po stromych wą-
skich ścieżkach, którymi tam dotarliśmy). Domek wyposażony 
we wszystkie wygody i małe lądowisko dla śmigłowca stoi na 
zboczu na wysokości półtora kilometra nad poziomem morza. 
Kika i Geno przyjeżdżają tam od lat na parę wakacyjnych ty-
godni. Kiedyś pomieszkiwał tam od wiosny do jesieni wujek, 
wcześniej zapalony alpinista, który w  czasie wspinaczki wy-
sokogórskiej uległ wypadkowi łamiąc sobie kręgosłup. Jego 
domek przerobiony ze starej komórki jest przystosowany do 
potrzeb osoby na wózku inwalidzkim. Nie tak dawno jesienią 
mieszkał tam jakiś katolicki ksiądz, który poszukiwał pustelni 
do kontemplacji i tam ją znalazł dzięki uprzejmości mamy Kiki. 
Latem zjeżdżają, a  raczej wchodzą tam członkowie rodziny, 
przyjaciele, znajomi, jak ja…

W Parku Igieł
Geno opowiedział mi, że gdy studiował medycynę, także 

w  Zurychu, jeden z  tamtejszych schludnych parków zwany 
Platzpitz stał się miejscem dantejskich scen z  powodu obec-
ności coraz liczniejszych narkomanów z  całej Europy, którzy 
nierzadko umierali tam z przedawkowania narkotyków, z wy-
niszczenia, na oczach przechodniów. Władze miasta bardzo 
długo i bardzo uporczywie ignorowały problem. Gdy pojawił 
się AIDS, jeden z profesorów medycyny, epidemiolog, nie mo-
gąc uzyskać jakiejkolwiek pomocy z zewnątrz, zwrócił się do 
studentów starszych lat studiów lekarskich z prośbą o to, czy 
mogliby wziąć udział w  akcji ratowania tych uzależnionych 
osób przed epidemią poprzez rozdawanie im czystych igieł, 
strzykawek, edukację. Geno był jednym z  ochotników. Póź-

niej Kika przez parę lat pracowała z narkomanami w ramach 
programu ARUD – skrót oznaczający grupę roboczą na rzecz 
mniej ryzykownego obchodzenia się z  narkotykami. Powsta-
ła ona z inicjatywy lekarzy i terapeutów w reakcji na brutalne 
zachowanie władz, które w  odpowiedzi na presję społeczną 
zamknęły Platzpitz zwany potocznie parkiem igieł.

Szkoci wygnani z ojczyzny  
za rozrzutność
Kika jeździ 14-letnim vanem. Ostatnio włożyła w  niego 

sporo pieniędzy, by wóz spełniał surowe przepisy dotyczące 
emisji spalin i był dopuszczony do ruchu. Gdy to usłyszałem, 
pomyślałem, że ja też pojeżdżę jeszcze swoim 10-letnim va-
nem, bo go lubię. Kto by przypuszczał, że podróż do Szwajcarii 
może przynieść oszczędności…

Czarno-biała concordanza
Gdy już odchowali czworo dzieci, Geno zapragnął kupić 

sobie mercedesa. Twierdzi, że miało to coś wspólnego z  ich 
synem. Kika była temu przeciwna; „Jak ja bym wyglądała w Ti-
cino, wśród swoich dawnych koleżanek i  kolegów w  nowym 
ryczącym czarnym mercedesie, który spodobał się mojemu 
mężowi?”. Gdy Geno namawiał ją do wspólnego odwiedzenia 
salonu z trójramienną gwiazdą, odmówiła i poszła do sklepów 
z  ciuchami obok, zakładając, że nie kupi drogiego auta bez 
niej. Niestety, gdy wróciła z zakupami, czarny wielki mercedes 
z  potężnym silnikiem i  specjalnym wydechem, który stał na 
wystawie, był już ich. Zaczęła robić mężowi takie wymówki, 
że po kilku godzinach skruszony Gianfranco zatelefonował do 
dilera pytając, czy może zamienić ten duży czarny na mniejszy 
biały. Diler zgodził się; Szwajcaria jest krajem, w którym pod-
stawową zasadą współżycia społecznego jest „concordanza” 
– dogadywanie się. 

Polityka ponad polityką
Przyjaciel Geno i  Kiki, Omar, partner Sary, powiedział 

(w rozmowach z udziałem obcokrajowców Szwajcarzy chętnie 
przechodzą na angielski, nawet gdy rozmawiają między sobą), 
że gdy ogląda w  zagranicznej telewizji debaty polityczne, to 
politycy nie mówią o polityce, czyli o sprawach wspólnych, tyl-
ko o sobie. To nie jest jego zdaniem polityka. Szwajcaria, jak 
wiadomo, nie jest w Unii Europejskiej. Nie jest też poza nią, jak 
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się uważa. Jest ponad nią. Ma doskonałe umowy bilateralne 
ze wszystkimi krajami Unii. Parlament europejski pozbawiony 
opozycji jest podobny do parlamentu szwajcarskiego. Jak mi 
wyjaśnił Geno, zanim wydrążono najdłuższy na świecie 57-ki-
lometrowy tunel pod Alpami w  części niemieckojęzycznej, 
musiano najpierw wydrążyć krótszy 34-kilometrowy tunel 
w części francuskojęzycznej, bo tego domagała się tamtejsza 
społeczność. Oba biegną w tym samym kierunku. Służą temu, 
by tranzyt z północy na południe Europy odbywał się w spo-
sób jak najmniej uciążliwy dla szwajcarskiego środowiska na-
turalnego. 

Kika straciła kiedyś prawo jazdy. Za przekroczenie dozwo-
lonej prędkości w terenie zabudowanym o ponad piętnaście 
kilometrów na godzinę. Zarejestrował to fotoradar. Policjanci 
przyszli do niej do domu i zabrali jej dokument. A że właśnie 
Geno z Kiką zamieszkali w pięknym domu na odludziu, funk-
cjonariusze, którzy nie mogli ich znaleźć, rozpytywali o  nich 
w całej okolicy.

Ofiary losu czy systemu?
Ich niemiecki nie brzmi zgrzytliwie, a włoski pozbawiony 

jest operowego zaśpiewu. Spotkałem czworo Szwajcarów: 
Kikę, Geno, Sarę i Omara. Wszyscy oni, poważnie i bez zapal-
czywości, rozmawiali o  problemach swego kraju i  naszego 

kontynentu. Zaniepokojeni byli sytuacją w Polsce, byli w niej 
dobrze zorientowali i  szczerze mi współczuli. Gdy im powie-
działem, ile czasu zajmuje mi praca, dali mi odczuć, że to sta-
nowczo za dużo. Gdy ujawniłem, ile zarabiam, Geno spojrzał 
na mnie przez znakomitej jakości szkła korekcyjne w drogich 
oprawkach z wyrazem twarzy, w którym satysfakcja z  trafnie 
ustalonej diagnozy mieszała się z  obawą, by nie urazić tego, 
kogo ona dotyczy i powiedział: 

„Lekarze w  Polsce są ofiarami systemu, w  którym wła-
dza płacąc niewiele i  wymagając wiele, czyni z  lekarzy kozły 
ofiarne w  społeczeństwie. Gdyby płacono wam przyzwoicie, 
nie musielibyście tyle pracować, wkrótce przestalibyście tyle 
pracować i  okazałoby się, że wasz kraj jest biedny, bo wielu 
ludzi pozostało bez opieki lekarskiej. A obecnie macie tak, że 
władze udają, że kraj jest dość bogaty, tylko lekarze nie są dość 
dobrzy”.

Geno wyliczył, że ma w roku 13 tygodni wolnych od ru-
tynowej pracy, z  czego 2 tygodnie spędza pracując charyta-
tywnie w  Meksyku. Kika jako matka czworga dzieci pracuje 
z wyboru trzy dni w tygodniu. Nie jest dla niej problemem, gdy 
któryś z pacjentów jest nieubezpieczony, leczy go bezpłatnie. 

Pomyślałem sobie: Gór nie przeniesiemy, Szwajcarią nie 
zostaniemy, ale nadzieja dla nas w tym, że szwajcarskość bę-
dzie pochłaniać kolejne obszary, by w końcu zapanować nad 
całym kontynentem. 

P. S. 
Strajk głodowy młodych lekarzy wybuchł u  nas parę ty-

godni po moim powrocie z krótkiego pobytu w Szwajcarii. Nie 
piszę o tym swoim szwajcarskim przyjaciołom. Pomyślałem so-
bie, że lekarz, któremu od początku przyzwoicie się płaci, ma 
szansę rozwinąć w  sobie poczucie godności, przyzwoitości; 
nie tłumi w sobie altruizmu i bezinteresowności, które skłoniły 
go do wyboru tej profesji. n
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Apokalipsa za oknami. 
Mróz nie maluje szyb, śnieg nie grun-

tuje spustoszonego płótna krajobrazu, szaro 
i smutno… znikąd ratunku… i tak pewnie aż do 

kwietnia, gdy światło powróci.
Znowu bez profesjonalnej pewności postawię tezę, że 

jesienny spleen wsącza się w nas oczyma. Szczęśliwi miesz-
kańcy wsi odbierają zmianę także zmysłami słuchu (zamilkły 

ptaki) i zapachu ( gdzie nie spojrzeć niczego do pach-
nienia) ale dla większości z nas- mieszczuchów to 

właśnie obraz za oknem determinuje wrażenie 
klimatycznej apokalipsy. 

Trzeba się ratować! A skoro oczy pompują toksynę może 
nakarmmy oczy lepszym widokiem – popatrzmy na sztukę.

W poprzednim felietonie wypunktowałem metodę sa-
modzielnego docierania do sztuki. Ponieważ niegrzecznie 

jest zakładać, że szanowni czytelnicy jej nie pamiętają, nie 
będę jej przypominać.

Tym niemniej, w  proponowanym tekście zabrakło 
poruszenia dwóch istotnych, choć zupełnie niepokrew-
nych, aspektów poszukiwania i  przeżywania sztuki. Po 
pierwsze zabrakło porady jak wykorzystać inspiracje 
z  sieci – a  przecież, praktycznie żyjemy w  Internecie; po 
drugie zupełnie nie doceniłem snobistycznego wymiaru 
konsumpcji sztuki, dla wielu (i to nie żaden grzech) uczest-
nictwo w wydarzeniu artystycznym powinno być doświad-
czeniem elitarnym. Tutaj mała dygresja: takie podejście 
należy nazwać pierwotnym, gdyż do  Rewolucji Francu-
skiej  przeżywanie sztuki było doświadczeniem dostępnym 

tylko szlachetnie urodzonym ( z wyjątkiem fenomenu prote-
stanckich Niderlandów, gdzie sztuka zawitała pod strzechy), 

a obowiązujący po dziś dzień kanon obiektów sztuki klasycznej  
powstał podczas  Grand Tour kolejnych pokoleń edukowanych 

błękitnokrwistych  paniczów i panien. 
Ad rem – po pierwsze Internet….a przecież lepiej napisać mobile 

– to w smartfonach kompulsywnie poszukujemy zwierciadła rzeczywisto-
ści… czemu nie znaleźć tam czegoś do obejrzenia.

Dla erudytów wspaniałym narzędziem będzie Google Arts&Culture,
gdzie znajdziemy opisy wielu najlepszych kolekcji na świecie. Wyszukiwarka po-

zwoli znaleźć obiekty nam najbliższe wraz z  opisami i  wybranymi obiektami 
z  kolekcji. Zaletą aplikacji jest typowy dla sieciowego giganta rozmach – 

aplikacja jest kontynuacją przełomowego Google Art Project 
– bogata warstwa wizualna i profesjonalne opisy przygotowane przez 

prezentujące się instytucje. Wadą jest, wynikająca z założeń – pre-
zentowanie tylko kolekcji partnerów- wycinkowość propozycji.  
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W  Polsce znajdziemy tylko 28 obiektów, 
w Europie jest ich już jednak prawie 800. Kolejnym pro-
blemem, istotnym z punktu widzenia miłośnika sztuk wizual-
nych,  jest prezentowanie różnych instytucji kultury – dlatego np. 
we Wrocławiu nie znajdziemy Muzeum Narodowego ale możemy za-
poznać się z Narodowym Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego…..
dobrze Państwo podejrzewacie- nie znajdziemy tam żadnych obrazów. 
Z drugiej strony na liście partnerów znajdziemy większość najlepszych euro-
pejskich galerii muzealnych. W Warszawie otrzymamy 14 propozycji, w  Berlinie 
z Poczdamem 32, w Paryżu 43, a w Londynie aż 58 – naprawdę jest czym się zain-

spirować.
Dla osób poszukujących bardziej analitycznego narzędzia polecam 

polską aplikację MyArtTravel – poza codzienną propozycją 
odwiedzenia jednego obiektu aplikacja pozwala nam na przeszu-

kiwanie zbiorów pod kątem poszukiwania ulubionych artystów. 
W wyszukiwarkę wpisujemy np. Picasso i już po chwili możemy 

wybierać z 84 kolekcji z całego świata….i możemy dowiedzieć 
się, że dzieła artysty znajdziemy w nieodległym Schwerinie. 

Wadą aplikacji jest wciąż niekompletność zasobów… nie 
dowiemy się z  niej, że sporo dzieł mistrza Pabla znajdzie-

my w Berlinie. Mimo to nasz telefon dostarczy nam wielu 
nieoczywistych propozycji…Muzeum Sztuk Pięknych 
w Lyonie i wiele innych.

Wreszcie, by zadość uczynić regule trzech ;) zapropo-
nuję rewelacyjną polską aplikację Daily Art.- tutaj 
znów codziennie otrzymujemy  jedno dzieło sztuki wraz 
z możliwością pobrania pliku graficznego i krótkim inte-
resującym artykułem do niego nawiązującym. Ta aplikacja 
zdaje  się szczególnie przydatną dla początkujących mi-

łośników sztuki, gdyż pozwala użytkownikowi każdego 
dnia poszerzać swoją wiedzę z różnych okresów i dziedzin 

sztuki, ale nawet dla doświadczonego pasjonata jest to do-
świadczenie interesujące i nie nudzące się szybko.

Miło mi podkreślić, że dwie propozycje pochodzą z kra-
jowego podwórka co dobitnie dowodzi, że Polacy mają swo-

je kulturalne aspiracje i nie mamy powodów do kompleksów 
na tym polu…. Tym bardziej zachęcam Państwa do własnych 

poszukiwań.
Czas na snobizm. Dajmy sobie do niego prawo! Sztuka na 

świecie faktycznie jest snobistyczna – nowym  tego świadectwem  
kwota  ponad 400 mln dolarów za obraz Salvator Mundi Leonarda.
Szukając elitarnego doświadczenia możemy je znaleźć w  Berlinie.  

Zapewni je kolekcja Borosa – w przeciwieństwie do Nefretete i Wyspy Muzeów 
pewnie większość z Państwa o niej nie słyszała… i o to chodzi! Dodatkowo kolekcja 

ta dostępna jest tylko od czwartku do niedzieli dla zapisanych wcześniej turystów. 
Grupy oprowadzane w  języku angielskim pół po pełnej godzinie, a  w  grupie… 
12 osób. Wisienką na torcie niech będzie lokalizacja kolekcji – potężny bun-
kier przeciwlotniczy w samym centrum miasta. O samej kolekcji ani słowa… 
sprawdzicie Państwo w google .

   

Eat
 Art 11

Michał Pierzgalski

Życzę udanej konsumpcji sztuki i dotrwajmy 
razem do bardziej estetycznej pory roku – 
breughlowskiej zimy!!! 

MyArtTravel

Daily Art.
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Oksytocyna jak działa?
Adam Płaźnik

Podczas porodu oksytocyna wpływa na macicę – pod jej wpły-
wem czynność skurczowa macicy ulega zwiększeniu. Oksytocyna 
wpływa także na uwalnianie kobiecego mleka, oraz ze względu na 
podobieństwo do wazopresyny – cechuje się słabym działaniem an-
tydiuretycznym (zmniejszającym wydalanie moczu), i  może również 
prowadzić do niewielkiego wzrostu ciśnienia tętniczego krwi. Peptyd 
ten odgrywa ważną rolę zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn. W trak-
cie aktywności seksualnej u obu płci dochodzi do zwiększenia ilości 
oksytocyny we krwi. Hormon zaangażowany jest w  osiąganie orga-
zmu, u mężczyzn wpływa również na erekcję, a u kobiet pobudza też 
kurczliwość macicy (oksytocyna miałaby w  ten sposób wpływać na 
przyspieszenie transportu plemników w kobiecych drogach rodnych). 
Oksytocyna związana jest również z emocjami. Prawdopodobnie ma 
ona właściwości relaksujące, oprócz tego może ona wpływać na roz-
wój więzi z innymi ludźmi, a także zwiększać empatię. Podwzgórzowy 
hormon uznawany jest także za substancję, która sprzyja rozwojowi 
więzi pomiędzy matką, a  jej nowo narodzonym dzieckiem. Oksyto-
cyna i  jej analogi prawdopodobnie powstały około 500 ml lat temu 
i pełnią istotną rolę w kontrolowaniu zachowań społecznych związa-
nych z wytwarzaniem związków partnerskich oraz wychowywaniem 
potomstwa, także wśród ryb, gadów, ptaków, płazów oraz niektórych 
bezkręgowców. W  jakiś sposób oksytocyna powoduje, że kontakty 
społeczne czy relacje rodzinne stają się nagradzające, w takim sensie, 
jak to definiuje psychofarmakologia, tzn. nasila procesy tzw. wzmoc-
nienia pozytywnego (positive reinforcement). W najnowszej pracy pt. 
„Gating of social reward by oxytocin in the central tegmental area”, Lin 
W. Hung ze współpracownikami wyjaśnia ten problem (Science 357, 
1406-1411, 2017). 

Wiadomo, że oksytocyna jest wydzielana w neuronach jądra przy-
komorowego wzgórza (PVN) i następnie wysyłana do struktur mózgu, 
w  których występują receptory dla niej, w  tym do brzusznej części 
nakrywki śródmózgowia (ventral tegmental area, VTA), jąder półleżą-
cych (nucleus accumbens, NAS) oraz systemu mezolimbokortykalne-
go (mesolimbocortical system). 

Występują tutaj ciekawe różnice, np. większą gęstość tych re-
ceptorów stwierdza się u monogamicznych norników, niż u nie mo-
nogamicznych, a  blokada receptorów dla oksytocyny powoduje ha-
mowanie monogamii. Bardzo ważnym elementem tego systemu jest 
wydzielana w VTA dopomina (DA), neuroprzekaźnik od lat wiązany, 
między innymi, z procesami wzmocnienia pozytywnego. Na przykład, 

Oksytocynę 
odkryto w 1909 roku, 
jej dokładna budowa 

została poznana prawie 
pół wieku później, bo 

w 1952 roku. Produkcja 
oksytocyny odbywa się 
w podwzgórzu, hormon 
ten jest transportowany 

do tylnego płata przysad-
ki mózgowej i stamtąd 

właśnie oksytocyna jest 
wydzielana. Wydzielanie 
oksytocyny pobudzane 
jest przede wszystkim 

przez zjawiska związane 
z rozrodem. 

LAB&LAJF
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Oksytocyna jak działa?
Adam Płaźnik

dopomina jest wydzielana przez VTA pod wpływem prawie wszyst-
kich naturalnych nagród oraz środków psychoaktywnych o potencjale 
uzależniającym i działaniu poprawiającym nastrój (od seksu i pokar-
mu, do kokainy). Nie zaskakuje więc, że opisane powyżej zachowanie 
monogamiczne norników było znoszone także w wyniku blokowania 
receptorów DA w NAS. 

Ten przykład wskazuje na ścisłe związki między oksytocyną 
z  funkcjonowaniem dopaminergicznego układu mezokortykolim-
bicznego. Huang i  wsp. badali ten problem używając pomysłowego 
testu intensywności kontaktów społecznych dorosłego samca myszy 
względem nieznanego i  niedojrzałego samca myszy. Zwykle, w  ta-
kich warunkach rośnie ilość kontaktów, tzn. obwąchiwania, lizania, 
wąchania, bez towarzyszących zachowań agresywnych. Do badań za-
stosowano nowoczesne metody, w tym mikroinjekcje adenowirusów 
znakowanych fluorescencyjnym białkiem do PVN, optogenetyczne 
pobudzenie i hamowanie neuronów w PVN i VTA, selektywne usunię-
cie receptorów dla oksytocyny w VTA, itp. 

Wykazano, że zahamowanie aktywności neuronów oksytocyny 
w PVN unerwiających VTA lub blokada genów kodujących receptory 
dla oksytocyny w VTA u dorosłego samca myszy silnie blokowało in-
terakcję socjalną z niedojrzałą myszką. Co ciekawe, okazało się, że te 
zabiegi nie wpływały na zdolność myszy do preferowania innych, nie-
socjalnych nagród, np. pomieszczenia uprzednio skojarzonego z po-
dawaniem kokainy. Oznacza to, że mechanizm oksytocynowy działa 
selektywnie na pewien tylko typ nagrody (wzmocnienia pozytywne-
go). 

Opisane efekty występowały tylko w kontakcie z niedojrzałą mło-
dą myszą, a nie były efektem działania nowego środowiska (efekt „no-
velty” ma też działanie wzmacniające pozytywnie). Stymulacja neuro-
nów produkujących oksytocynę w  PVN, bez kontaktu społecznego, 
nie miała także działania wzmacniającego pozytywnie per se. W koń-
cu, autorzy stwierdzili, że agoniści receptorów dla oksytocyny silnie 
nasilały pobudzające efekty stymulacji dopaminergicznych neuronów 
w VTA względem neuronów w NAS. 

Huang i wsp. konkludują, że oksytocyna z PVN uwalniania w VTA 
w czasie interakcji socjalnej, nasila aktywność neuronów dopaminer-
gicznych w  VTA, które projektują do NA i  uwalniają dopaminę, tzn. 
indukują mechanizm bezpośrednio związany z działaniem nagradza-
jącym. 

Opisane wyniki są interesujące, 
ale wymagają ostrożnego podej-
ścia. Nie bardzo wiadomo, czy 
można je uogólnić na inne ga-
tunki zwierząt, chociażby z  tego 
względu, że myszy nie należą do 
gatunków monogamicznych. Ba-
dano zjawisko tylko w  kontakcie 
z  młodym niedojrzałym osobni-
kiem, a  nie w  innych sytuacjach 
społecznych i  związkach rodzin-
nych. Kolejny problem dotyczy 
faktu, że w badaniu sama oksyto-
cyna nie miała działania wzmac-
niającego pozytywnie. Jest więc 
bardzo prawdopodobne, że jesz-
cze jakieś inne czynniki modulu-
ją działanie oksytocyny na układ 
dopaminergiczny w VTA. 

W  części badań klinicznych 
przeprowadzonych przez in-
nych autorów, nie potwierdzono 
związku między uwalnianiem 
oksytocyny a zachowaniami pro-
-społecznymi. Kwestia roli oksy-
tocyny pozostaje więc otwarta, 
niemniej jednak praca Huanga 
i wsp. stanowi ważny krok na dro-
dze do jej poznania. n
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KINO

MIŃSK(a)
STRACH
owka

Stefan Laudyn

Najważniejsze słowo dla odwiedzających Białoruś  
to „strachowka”, czyli polisa ubezpieczeniowa, która  

powinna być właściwa, czyli honorowana na Białorusi,  
i bez której obcokrajowcy nie mają prawa wjazdu.

Lot z Warszawy do Mińska Białoruskiego trwa niecałą 
godzinę. Białoruś jest u  nas mocno „wypiarowana” jako kraj 
bezwzględnej dyktatury, pozycjonowany gdzieś w okolicach 
Korei Północnej, gdzie do dziś obchodzi się hucznie rocznicę 
rewolucji październikowej (FOTO 1). Procedura wizowa kilka 
lat temu była przyjemna i kompletnie bezbolesna. Podejrzli-
wi mogliby pomyśleć, że to dla zmyłki. A  w  tym roku – miła 
niespodzianka: na Białoruś latamy bez wizy, ale żeby nam się 
w głowach nie poprzewracało, najwyżej na pięć dni i tylko, jeśli 
lądujemy na międzynarodowym lotnisku w Mińsku, a potem 
z niego odlatujemy. W sumie jednak całkiem nieźle.

- A wy otkuda? – pyta czujnie jeden z kilku wyrośniętych 
młodzieńców, napotkanych wieczorową porą w  okolicy sta-
dionu Dynamo. Czujemy, że gotowi są spuścić nam łomot, ale 
nic to, odpowiadamy zgodnie z prawdą, choć nie pozbawieni 
nieśmiałości:

- Iż Polszy.
W odpowiedzi słyszymy okrzyk:
- Bracia!
I rzeczywiście. W centrum trafiamy na pomnik Mickiewi-

cza (FOTO 2). No i bardzo szybko docierają do nas dwa istotne 
komunikaty:

1. Że jest bezpiecznie, w każdym razie w centrum miasta.
2. Że na ulicach jest czysto. Bardzo czysto. Chyba nawet 

czyściej niż w Tokio. Nie widziałem w Mińsku ani jednego peta, 
papierka czy pustej butelki na ulicy.

Przyjechaliśmy na Międzynarodowy Festiwal Filmowy „Li-
stapad” w Mińsku. Budżet festiwalu jest mizerny, ale program 
mają na światowym poziomie. Dyrektorem programowym „Li-
stapada” jest od lat Igor Soukmanov – i to jego zasługa. Poza 
konkursem laureaci wielkich festiwali: Złota Palma z  Cannes, 

czyli „The Square” Ruben Östlunda oraz „Dusza i  ciało” Ildiko 
Enyedi, i "Po tamtej stronie" Kaurismäkiego – oba z Berlina. Do 
tego nowe filmy Michaela Haneke, Fatiha Akina, Agnieszki Hol-
land. Jest jeszcze kilka miłych polskich akcentów – „Człowiek 
z magicznym pudełkiem”, „Ostatnia rodzina”, „Sztuka kochania”, 
a w jury dokumentalnym Ania Zamecka. Grand Prix zdobył es-
toński film "November" ("Listopad'), reż. Rainer Sarnet.

Na Białorusi, od lat prawie stu, powstają filmy; w  roku 
1928 założono w  Leningradzie studio filmów fabularnych 
„Sowietskaja Biełaruś”, które w  roku 1939 przeniesiono do 
Mińska, i które w roku 1946 przyjęło używaną do dziś nazwę 
„Bełaruśfilm”. Jeszcze do niedawna jedną z głównych gwiazd 
mińskiego studia był nasz Paweł (dla znajomych „Pasza”) De-
ląg. Największy sukces miejscowego kina na arenie między-
narodowej to „We mgle” Sergieja Łoźnicy, nagrodzony w roku 
2012 w Cannes nagrodą FIPRESCI, koprodukowany przez „Bie-
łaruśfilm”. Mińskie studia działają głównie z myślą o rynku ro-
syjskim. Duże wpływy mają tam wielkie rosyjskie firmy, takie 
jak Central Partnership.

Miejscowe środowisko filmowe tak naprawdę dopiero się 
rodzi. Pojawiają się niezależni producenci, w  pełni kompaty-
bilni z międzynarodowymi standardami oraz młodzi reżyserzy, 
którzy chcą opowiadać współczesne białoruskie historie tak, 
żeby świat je zrozumiał.

Wizytówką Mińska jest główna aleja – Niezawisimosti, czy-
li Niepodległości. Kiedyś nazywała się Stalina, potem Lenina 
(w takiej kolejności). Nic dziwnego, że mieści się przy niej bu-
dynek centrali KGB, z nieoczekiwaną wieżyczką. Ta wieżyczka 
(FOTO 3), na pozór kompletnie niepotrzebna z funkcjonalnego 
punktu widzenia, została zbudowana, bo pewien ważny kagie-

Foto 1

Foto 5
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bista chciał bez wychodzenia z pracy przyglądać się meczom, 
odbywającym się na pobliskim stadionie Dynama Mińsk.

Vis á vis KGB stoi pomnik Feliksa Dzierżyńskiego (FOTO 
4), a obok, pod numerem 18, jest firmowy sklep z zegarkami 
„Łucz”, produkowanymi od roku 1953. Kolekcjonerzy znajdą tu 
dziesiątki modeli typu vintage, w tym nasz ulubiony, który po-
zwoliliśmy sobie roboczo nazwać „rosyjski miliarder” (FOTO 5).

Przyjemną niespodzianką jest mińska gastronomia. Nie 
jest tanio, ale jest dobrze. W "Bistro de luxe" (Gorodskoy Val 2) 
znajdziemy w menu "śniadanie rosyjskie" z szampanem i ka-
wiorem za 200 złotych. Pod adresem "Svobody 4" (nazwa to 
jednocześnie adres) każda potrawa wygląda jak małe dzieło 
sztuki. A  tatar w „Enzo” na Oktabrskiej 23… sami zobaczcie 
(FOTO 6). News Cafe przy Marksa 34 wygląda jakby w całości 
przeniesiona z Berlina czy Nowego Jorku. A w „Cafe Grunwald” 
na tej samej ulicy pod numerem 19 przy wejściu wita nas ry-
cerska zbroja, a na ścianie wisi kodeks rycerski (FOTO 7). 

W Mińsku mieszają się tradycje. W parku niedaleko stadio-
nu Dynama jest ściana Wiktora Tsoya, poświęcona zmarłemu 
tragicznie 28-letniemu liderowi radzieckiej grupy rockowej 
„Kino” (FOTO 8). a w miejskiej galerii sztuki eksponowano ale-
goryczny obraz z  wizerunkiem pierwszego radzieckiego ko-
smonauty Jurija Gagarina (FOTO 9). Trudno powiedzieć, z którą 
tradycją utożsamiają się mieszkańcy domu przy ulicy Storo-
żewskiej 8, który uchodzi za najbardziej prestiżowy w mieście 
(FOTO 10). Podobno kupiła tam mieszkanie Swietłana Aleksije-
wicz, białoruska noblistka.

Przed wyjazdem nasz Redaktor postanowił się sfotografo-
wać z… pomnikiem wzniesionym z okazji stulecia białoruskiej 
milicji (FOTO 11). Niezatrzymywani przez nikogo opuściliśmy 
miasto. Chcemy tu wrócić za rok. n 

Foto 3
Foto 2

Foto 11

Foto 9 Foto 10

Foto 6
Foto 8
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Eros i Psyche
Katarzyna  Prot-Klinger

Psychiatra w operze

Otrzymałam pierwszy list od Czytelnika! Bardzo jestem poruszona, 
bo zdarzały mi się co prawda wyrazy uznania przekazywane ustnie, ale 
co list, to list. Mój pierwszy listowy Czytelnik pisze co prawda: "Jest mię-
dzy nami zbyt duża różnica płci". 

Dalszy ciąg wyjaśnia, że nie o płeć jednak chodzi. Czytelnik pisze: 
„Już kolejny felieton, który fajnie się czyta dopóki dotyczy opery, a staje 
się nieznośnie tendencyjny, pisany pod z góry przyjętą tezę – najogól-
niej mówiąc genderowską i antypatriarchalną, gdy przechodzi na grunt 
psychosocjologiczny. Tak jakbyśmy byli społeczeństwami zachodnimi, 
gdzie w  korespondencji i  prywatnej, i  urzędowej nadal pisze się albo 
tylko imię męża, albo zawsze męża jako pierwszego. Taka pozycja, jaką 
mają w  Polsce kobiety, które zawsze kurtuazyjnie są wymieniane jako 
pierwsze, to w  Europie albo i  na świecie nie występuje. No, ale co się 
dziwić, kiedy prawa wyborcze tam, kobiety miały znacznie później niż 
Polki, które niedługo będą obchodzić już 100-lecie tego aktu. Ale jak się 
kopiuje obce kalki pojęciowe zamiast reflektować i opisywać rzeczywi-
stość tzw. "tego kraju", to co się dziwić.”

A więc Drogi Czytelniku, cieszę się, że jesteś tak zadowolony z Po-
laków i  ich stosunku do Polek. Można jeszcze dodać, że przepuszczają 
w drzwiach i całują w rękę (co jest dość okropnym zwyczajem, znienawi-
dzonym przez większość znanych mi kobiet). Można też dodać, że tygo-
dniowo giną trzy kobiety na skutek przemocy domowej, a każdego roku 
10% kobiet jest ofiarami gwałtu lub usiłowania gwałtu. Akcja #MeToo 
pokazała, że problem molestowania seksualnego nie dotyczy oczywi-
ście tylko Polski, ale mam wrażenie, że w wielu krajach kobiety przynaj-
mniej mają poczucie, że są molestowane i to nie jest OK. W rozmowach 
z  Polkami w  różnym wieku charakterystyczne jest, że nie traktują sek-
sistowskich „żartów” ani obmacywania w  zatłoczonym autobusie jako 
molestowanie. Starsza znajoma, którą to oczywiście (jak większość ko-
biet) spotkało, skomentowała: „przecież można wysiąść”. Jest to charak-
terystyczne odwracanie bezradności na postawę aktywną – śmieję się, 
czym samym przyłączam się do krzywdziciela, wysiadam z  autobusu. 
Przynajmniej jestem aktywna. Przykre jest, że często kobiety wchodzą 
w  ten system stając po stronie przemocy. Pokazuje to dyskusja, która 
rozpętała się wokół chamskich wypowiedzi pisarza Janusza Rudnickie-
go. Przede wszystkim „starsze” (moje) pokolenie kobiet broniło go, za-
rzucając młodszym „moralizatorstwo”. Nie bez znaczenia było oczywi-
ście, że Rudnicki ma „właściwe” poglądy polityczne . O tym, jak kobiety 
godzą się z upokorzeniem i wymuszają taką postawę na swoich towa-
rzyszkach, jest wspaniały spektakl baletowy „Darkness” stworzony przez 
Izadorę Weiss, którego premiera miała miejsce pod koniec zeszłego se-
zonu w Teatrze Wielkim. Balet poruszający – piękny muzycznie i choreo-
graficznie, i bezwzględnie pokazujący, czym jest przemoc w związkach.

Jak jesteśmy przy seksie i płci, to może trochę o konferencji „Trzech 
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sekcji”. Miała tytuł „Obcy. Inny. Taki sam. W  psy-
choterapii.” To, co mnie ucieszyło (chyba inaczej 
niż mojego Czytelnika), to oficjalne (bo zgodne 
z DSM V) uznanie płci za konstrukt dymensjonal-
ny, a nie kategorialny. Nie jest więc zaburzeniem 
samo posiadanie narządów płciowych niezgod-
nych z tożsamością płciową, ale cierpienie z tego 
wynikające. Podobnie, na konferencji dotyczą-
cej psychoterapii psychoz w  Liverpoolu w  końcu 
sierpnia tego roku, wszyscy prelegenci podkreślali 
dymensjonalny charakter psychoz (w tym schizo-
frenii) i krytykowali, akurat w tym zakresie katego-
rialne, podejście DSM V. 

Wracając jednak do naszego podwórka i kon-
ferencji „Trzech sekcji” – to, co mnie zadziwiło, to 
nastrój całkowitej zgody wszystkich ze wszyst-
kimi. Nie wierzę, żeby na sali nikogo nie złościły 
(jak mojego Czytelnika) wypowiedzi genderowe 
i  antypatriarchalne. Zgodziliśmy się nie tylko, że 
płeć nie jest cechą stałą, ale że związki poliamo-
ryczne są równie dobre dla dzieci, jak małżeństwa, 
że powinniśmy przyjmować uchodźców i  mieć 
zrozumienie dla agresji, bo często wynika z biedy 
i upokorzenia. Trudno mi jest uwierzyć, że wszyscy 
podzielamy te poglądy, ale próba rozmowy na ko-
niec konferencji zakończyła się wyjściem jedyne-
go „Innego”, który przedtem próbował stawić czo-
ła naszej jednomyślności, ale został zignorowany. 
Stawiam hipotezę, że ta potrzeba zgody związana 
jest stałym obcowaniem z konfliktem i potrzebo-
waliśmy poczuć się bezpiecznie i jednomyślnie. 

Przejdźmy jednak do opery. W  Teatrze Wiel-
kim premiera „Erosa i  Psyche” Ludomira Różyc-
kiego według libretta Jerzego Żuławskiego. Opo-
wieść operowa to podróż Psyche w poszukiwaniu 
Erosa – poprzez pięć epok – od mitycznej Arkadii, 
przez Cesarstwo Rzymskie, średniowieczny klasz-
tor w  Hiszpanii, Paryż czasów Wielkiej Rewolucji 
Francuskiej, aż po jedną z europejskich stolic po-
czątku XX wieku. Historia Psyche i Erosa jest histo-
rią miłości między Bogiem, a piękną śmiertelnicz-
ką. Psyche wbrew zakazowi patrzy na kochanka 
i dlatego on musi odejść. Następnie Psyche, żeby 
odzyskać Erosa, wędruje albo też wykonuje szereg 
prób, żeby na koniec połączyć się z kochankiem na 
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Zdjęcie: Eros i Psyche Fot. K. Bieliński, Teatr Wielki Opera Narodowa

razem ze scenografką – Barbarą Hanicką, zdecydowały się nie stwarzać 
pięciu różnych światów, przez które wędruje Psyche. Już Puccini, roz-
ważający adaptację opowieści Żuławskiego, zrezygnował z tego przed-
sięwzięcia, uznając, że za trudno jest przedstawić „pięć różnych oper” 
. Warszawska Psyche dzieje się w  latach 70. XX wieku, jakby na planie 
filmowym Zaczyna się od sceny w garderobie, w pozostałych scenach 
aktorka o  imieniu Psyche gra rolę wędrownej śpiewaczki w  Rzymie, 
młodej zakonnicy w  klasztorze, dziewczyny z  ludu podczas rewolucji 
francuskiej . W noweli Żuławskiego Psyche w ostatniej scenie podpala 
dom i  popełnia samobójstwo. Aktorka Psyche umiera nagle na planie 
filmowym, siedząc w  czerwonym rolls-roysie, po nakręceniu ostatniej 
sceny melodramatu „Eros i Psyche”. W każdej ze scen Psyche jest prze-
mocowo traktowana przez realnego mężczyznę w jej życiu – Blaksa. Jest 
poniżana, więziona, atakowana. Do ostatniej sceny siły dodaje jej po-
szukiwanie celu erotycznego (libidinalnego) – miłości, wiary, spełnienia 
w  rewolucji. Na koniec przekonuje się, że jej poszukiwania spełzły na 
niczym, nadal jest we władzy brutalnego Blaksa. Jest to zgodne z  do-
słownym rozumieniem Erosa, jako odczucia bólu wynikającego z braku . 
W ostatniej scenie dochodzi do odwrócenia ról: Eros – Stefan zwraca się 
do Psyche, ale ona już go nie chce: „Już dość mam tych wybawień i nie 
chcę więcej ich powtórzeń”. I tu dochodzi do „zobaczenia”. Psyche zapala 
światło i Stefan widzi ją, pryska idealizacja i kochanek odchodzi. 

Mit Erosa i Psyche opowiedziany przez Apulejusza w „Złotym Ośle” 
jest mitem o miłości. Apulejusz za Platonem wyróżnia dwa typy miłości 
– jeden związany z pożądaniem, i ten zbliża na początku Erosa i Psyche, 
drugi rozpoczynający się od poznania/zobaczenia. Afrodyta – Bogini 
Miłości ma także dwie twarze – Niebiańską i Gminną (cielesną) . Psyche 
musi przejść wtajemniczenie, aby odnaleźć siebie i  móc połączyć się 
z Erosem. Żuławski dodaje do tej idealnej pary Blaksa, który bywa styli-
zowany na diabła, ale może też być mroczną stroną Erosa. „Eros i Psyche” 
w wersji mitycznej jest historią o dojrzewaniu Psyche, w wersji Żuław-
skiego/Różyckiego wpisuje się w szereg historii początku wieku, gdzie 
miłość jest niemożliwa, a śmierć przynosi wyzwolenie. n

zawsze. W mitach często występuje zakaz spojrze-
nia. Orfeusz także nie może spojrzeć na Eurydykę. 
John Steiner w książce „Widzieć i być widzianym”  
pisze, że odrębność konieczna dla zbudowania 
dojrzałych relacji z obiektem opiera się na korzy-
staniu ze wzroku. W trakcie rozwoju oko przejmuje 
funkcje pełnione przez inne narządy zmysłów, jak 
smak, powonienie czy dotyk. Relacja narcystyczna 
zakłada brak odrębności. Spojrzenie oznaczające 
odrębność może być też trudne do wytrzymania. 
Zdaniem Steinera lęk wynika zarówno z bycia wi-
dzianym, jak i widzenia. 

Historia Psyche i  Erosa przypomina historię 
Orfeusza i  Eurydyki, tylko w  tym przypadku Eros 
znika (nie umiera, jak Eurydyka, bo bogowie nie 
umierają), a  Psyche musi przejść wtajemniczenie 
(jak Orfeusz), żeby go odnaleźć. Podobnie, jak 
opowieść o  Kaju i  Gerdzie Andersena, opowieść 
o Psyche jest opowieścią feministyczną (przepra-
szam Drogi Czytelniku). On – Eros jest przedsta-
wiany jako niedojrzały, kapryśny, zależny od matki 
– Afrodyty, Ona – Psyche jest wytrwała, ciekawa 
i  odważna. Podobnie, jak w „Orfeuszu” Eurydyka 
jest pretekstem do opowiedzenia historii Orfe-
usza, tak treścią „Erosa i Psyche” są zmagania Psy-
che, Eros pozostaje w tle opowieści. W klasycznej 
wersji mitu (np. Apulejusza ) kolejne próby odzy-
skania kochanka przez Psyche doprowadzają do 
szczęśliwego zakończenia, w wersji autora libretta 
– Żuławskiego, kolejne zderzenia Psyche (duszy) 
z  rzeczywistością (materią) doprowadzają ją do 
śmierci. Ta materialna rzeczywistość reprezento-
wana jest przez postać Blaksa, który w  każdym 
z pięciu etapów przyjmuje określoną rolę: jest pa-
robkiem w Arkadii, rzymskim prefektem, opatem 
średniowiecznego klasztoru, rewolucjonistą w Pa-
ryżu i bankierem z początku XX wieku. W każdej ze 
scen pojawia się też Eros, jako: zakonnik, Błędny 
Rycerz, szlachcic francuski i młodzieniec zakocha-
ny w  Psyche. W  finale Psyche łączy się z  Erosem, 
który przedstawia się jako Thanatos. Barbara Wy-
socka, reżyserka przedstawienia w  Operze Na-
rodowej, uznała, że muzyka "Erosa i Psyche" mo-
głaby być akompaniamentem do filmów. Dlatego 
Psyche w  jej inscenizacji jest aktorką. Wysocka 

1.   http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/spoleczenstwo/1726560,2,pisarz-janusz-rudnicki-
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2.  J. Steiner Widzieć i być widzianym Wyłanianie się z psychicznego azylu. Wydawnictwo Imago. 
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3. Apulejusz Metamorfozy albo Złoty Osioł. Metamorfozy albo złoty osioł, tłumaczenie Edwin 
Jędrykiewicz. Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wrocław 1953

4. P. Kamiński Tysiąc i jedna opera. PWM. Kraków 2008
5. A. Dębowska "Eros i Psyche". Barbara Wysocka opowiada o premierze w Teatrze Wielkim - 

Operze Narodowej. http://cojestgrane24.wyborcza.pl/cjg24/1,13,22505600,146962,-Eros-i-Psy-
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Frankie Goes To Hollywood
Welcome to the Pleasuredome 
MIREK SUKIENNIK

Święta Bożego Narodzenia to szczególny czas w roku. 
Staramy się wtedy być lepszymi, niż jesteśmy naprawdę i spę-
dzić z najbliższymi choć trochę więcej czasu niż zwykle. Jest to 
też specjalny okres w muzyce – w radiach i galeriach handlo-
wych królują kolędy i, jak je nazwał mój kolega Marek Niedź-
wiecki, „piosenki z dzwoneczkami”. Są to utwory poświęcone 
Świętom albo zwykle z nimi kojarzone.

Pod koniec 1984 roku w  Anglii wydane zostały trzy 
utwory, które już na zawsze weszły do kanonu piosenek 
okołoświątecznych. Mimo, że w  zasadzie żadna z  nich nie 
jest typowa dla tego gatunku. Są to „Do They Know It’s Christ-
mas” napisana przez Boba Geldofa z  Boomtown Rats i  Mid-
ge’a Ure’a z Ultravox, i wykonywana przez Band Aid – grupę 
gwiazd muzyki brytyjskiej – poświęcona kwestii głodu w Etio-
pii piosenka charytatywna (jej ogromny sukces zaowocował 
w następnym roku koncertami Band Aid i odpowiedzią arty-
stów amerykańskich, czyli „We Are the World” USA for Africa). 
Druga to „Last Christmas” duetu Wham (czyli George’a Micha-
ela) – piosenka o odrzuconej miłości, gdzie Święta są tak na-
prawdę tylko czasem, kiedy to odrzucenie nastąpiło. Trzecia 
to „The Power Of Love” zespołu i z płyty, która jest bohaterką 
dzisiejszego tekstu. Też nie jest to utwór o  Świętach, tylko 
o miłości, zarówno między ludźmi, jak i boskiej do człowieka. 
Teledysk do niej, ukazujący Gwiazdę Betlejemską, Trzech Króli, 
stajenkę, pasterzy i samo Narodzenie – czyli cechy charaktery-
styczne dla kolęd, spowodował, że jest kojarzona ze Świętami.

Producent. To osoba szczególna w pro-
cesie nagrywania muzyki i płyty. Ma on 
najczęściej doświadczenie i  wiedzę 
potrzebną, aby z  materiału pod-
stawowego, czyli kompozycji 
i  tekstu, wydobyć w  procesie 
produkcji to, co najlepsze, po-
prawić to, uzupełnić i  ozdobić 
aranżacyjnie tak, aby efekt fi-
nalny był jak najdoskonalszy. 
To tłumaczy, dlaczego często 
płyty debiutanckie są najlepsze. 
Artyści wtedy nie wtrącają się do 
produkcji – niestety, jak już stają się 
sławni, to uznają, że są najmądrzejsi i sami 
wiedzą lepiej. Jak każdy artysta, nie mają dystansu do własnej 
twórczości. Najbardziej znani producenci to np. George Mar-
tin, Quincy Jones, Daniel Lanois, Brian Eno, Rick Rubin, Dr. Dre, 
Timbaland, Pharrell Williams. Czasami są oni jednocześnie 
muzykami i wykonawcami – np. Alan Parsons i  twórca albu-
mu, o którym dzisiaj dyskutujemy – Trevor Horn.

Zaczynał karierę muzyczną jako basista, potem został 
muzykiem sesyjnym i zainteresował się produkcją muzyczną. 
Szybko stał się znany w  środowisku dzięki eksperymentom 
z  nowymi wtedy syntezatorami oraz studyjną i  komputero-
wą obróbką nagrań. Założył zespół The Buggles i  nagrywał 
utwory dyskotekowe i popowe. Singiel z pierwszej płyty ze-
społu „Video Killed The Radio Star” stał się hitem, a  video do 
niego było pierwszym wyemitowanym przez nowo powstałą 
muzyczną telewizję MTV. W 1981 roku został zaproszony do 
zespołu Yes, z którym nagrał niezłą płytę Drama. Nie czuł się 
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Płyty, które warto znać
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Październik 1984
Well
The World Is My Oyster
Snatch of Fury (Stay)
Welcome to the Pleasuredome
Relax 
War
Two Tribes
(Tag)
Ferry (Go)
Born To Run
San Jose (The Way)
Wish (The Lads Were Here)
The Ballad of 32
Krisco Kisses
Black Night White Light
The Only Star In Heaven
The Power of Love
Bang

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.



jednak dobrze w  roli 
wokalisty i  nie lubił 
tras koncertowych, 
wrócił więc do 
produkcji. Tu cze-
kało pasmo sukce-
sów – Dollar, ABC. 

Malcolm McLaren, 
stworzył też zespół 

Art Of Noise i  wytwór-
nię muzyczną ZTT a potem 

powrócił do współpracy z  Yes 
jako producent, czego rezultatem była doskonała płyta 90125 
z pamiętnym „Owner of a Lonely Heart”. Często współkom-
ponował utwory na płytach, nad którymi pracował, grał 
na instrumentach, ale nie do końca zaspokajało to 
jego ambicje. W końcu 1982 roku jadąc samocho-
dem usłyszał w radio piosenkę „Relax” nieznanej 
grupy z  Liverpoolu o  dziwnej nazwie Frankie 
Goes to Hollywood. Dostrzegł w  niej coś intere-
sującego i skontaktował się z zespołem. Była to 
dla nich ogromna szansa, podpisali więc kon-
trakt z jego wytwórnią i dali mu wolną rękę przy 
decydowaniu o wszystkim – doborze nagrań, pro-
dukcji, promocji itp. Trevor dobrze wszystko prze-
myślał i stworzył spójną koncepcję promocji i otoczki 
medialnej wokół zespołu – z doskonałym efektem. W cią-
gu roku z zupełnie nieznanego bandu pogrywającego w  lo-
kalnych dyskotekach środkowej Anglii wykreował gwiazdę 
brytyjskiej sceny muzycznej – trzy pierwsze single były nr. 
1 na liście przebojów. Przez kilka miesięcy siedzieli w studio 
i nagrywali materiał na płytę – w międzyczasie pierwszy sin-
giel „Relax” ponownie nagrany i przearanżowany przez Hor-
na, promowany przez kontrowersyjne video (ukazujące klub 
gejowski – szybko zdjęte z anteny przez BBC i nawet w MTV 
pokazywane po 22…) szybko stał się nr 1 i  totalnym hitem 
w dyskotekach. Drugi „Two Tribes”, teledysk tak samo ocenzu-
rowany – tym razem video pokazywało walczących w  ringu 
przywódców USA i ZSRR, a piosenka w zasadzie antywojenna 
zawojowała dyskoteki. Trzeci singiel wydany zaraz po ukaza-
niu się longplaya był zaskoczeniem…Piękna, spokojna balla-
da z  tradycyjnym, staroświeckim teledyskiem o  Narodzeniu 
Chrystusa i znowu nr 1 na listach przebojów. Płyta „Welcome 
To the Pleasuredome” wydana na 2 LP i w nieco okrojonej wer-
sji na 1 CD to prawdziwa uczta dla miłośników muzyki. Nie 
jest to bowiem tylko zbiór piosenek tanecznych, ale przemy-
ślana i spójna płyta z doskonałą produkcją. Trzeba jej słuchać 
w całości, aby wychwycić smaczki pozornie niepowiązanych 
dźwięków, które jednak tworzą niepowtarzalny klimat. Nawet 
pozornie dyskotekowe utwory są tak nagrane, że mają w so-

bie coś magnetycznego, co na-
wet osobom nie lubiącym takiej 
muzyki nie pozwala ich odrzucić. 
Obok nagrań zespołu, Horn włączył do 
płyty parę coverów: „Born To Run” Sprin-
gsteena, „War”Edwina Starra, “Ferry Cross the Mersey” Gerry 
and the Pacemakers, “San Jose “ Bacharacha & Davida w cie-
kawych, nowych aranżacjach. Uzupełnił to wszystko krótkimi 
muzycznymi przerywnikami. Sami muzycy są tylko poprawni 
wokalnie i jako instrumentaliści, ale dzięki pracy producenta 
brzmią bardzo dobrze – podobno, jeśli sobie nie radzili, Horn 
sam ich zastępował lub zapraszał innych muzyków do popra-

wek. W  radio i  na płycie wszystko brzmiało 
doskonale, nieco gorzej to wypadało 

na koncertach – po prostu nie dało 
się tej ogromnej pracy w  studio 

wykonać na żywo. Druga płyta 
„Liverpool” nagrana dwa lata 
później, gdzie muzycy pró-
bowali grać sami w  studio, 
już nie powtórzyła sukcesu 
i  zespół szybko się rozpadł. 

Trevor Horn potem produko-
wał wiele płyt, otrzymał min. 

Grammy za płytę Seala.

Ja mam do tej płyty duży senty-
ment. Jak tylko dostałem paszport po ukoń-

czeniu 18 lat, pojechałem do Berlina Zachodniego, oczywiście 
po płyty i oprócz singli i maxi singli potrzebnych do gry na im-
prezach, kupiłem jedną płytę – właśnie „Welcome…”. Pięknie 
wydana, podwójna, w ilustrowanej kopercie kosztowała 24,95 
marek niemieckich – czyli mniej więcej połowę ówczesnej 
pensji mojego ojca. Dzisiaj ta płyta u mnie w sklepie kosztuje 
30 złotych, czyli tyle, co kawa i ciasto w kawiarni obok…

Muszę kupić kartki świąteczne i je wysłać – w mojej rodzi-
nie ciągle kultywujemy taką tradycję – tylko co jakiś czas licz-
ba wysyłanych i otrzymywanych kartek się zmniejsza. Młodzi 
to już tylko SMS lub mail, ale lepsze to niż nic, słuchajmy więc 
piosenek z  dzwoneczkami i  czekajmy na choinkę, prezenty 
i  wieczerzę. Znowu, jak co roku, za dużo jedzenia i  nic cie-
kawego w  telewizji (oprócz Kevina oczywiście), więc zachę-
cam do sięgnięcia po „Welcome..” – ponad godzina pięknych 
dźwięków – najlepiej w wersji winylowej, bo wtedy trzeba do-
datkowo trzy razy wstać z kanapy żeby przełożyć płytę, czyli 
trochę ruchu… Wesołych Świąt! n
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Historia psychiatrii krakowskiejod Kuchni
Jacek Bomba

Cicer cum caule

Transkulturowość 
Doktora Jana Mitarskiego

Wdrugiej po-
łowie lat sześćdziesiątych 

ubiegłego wieku planowanie gospo-
darcze, jedna z kluczowych idei realnego 

socjalizmu, obejmowało także naukę. Zespół 
Katedry Psychiatrii, podobnie jak inne zespoły 

naukowców, zobowiązany był do przygotowywania 
szczegółowych planów badań naukowych, spodzie-

wanych wyników tych badań, ich korzyści poznawczych 
i gospodarczych. Niektórzy z doświadczonych w życiu 

zdawali sobie sprawę z tego, że nikt, nigdy i nigdzie nie czy-
ta tych planów. Wiedzieli, że życie realne biegnie inną drogą 

niż plany gospodarcze i naukowe. 
W sporym kłopocie był Doktor Jan Mitarski, którego za-

interesowania naukowe i kliniczne nie przystawały do ramo-
wych planów nauki polskiej tego czasu. Zajmowała go sztuka, 
twórczość ludzi chorujących psychicznie, ale i sztuka końca dzie-
więtnastego wieku, powszechnie w tym czasie traktowana jako 
przykład zapaści twórczej w kulturze burżuazji przemysłowej. 
Kolekcjonował przez nikogo wówczas nie szanowane dzieła mało 
znanych artystów i rzemieślników. Z pasją analizował psychopa-
tologię Edmunda Monsiela, którego rysunki zostały w tym czasie 
wydobyte na światło dzienne i przedstawione publicznie. Prace 
nad twórczością plastyczną i literacką osób chorujących na schi-
zofrenię są najważniejszą częścią jego dorobku naukowego. 

W latach sześćdziesiątych przygotowywał jednak, na żą-
danie władz Akademii Medycznej, z niewzruszoną powagą, 

plany badań transkulturowych porównujących psychiatrię 
polską i środkowo-afrykańską. Zdawało się, że plany 

badań nad psychiatrią Kenii, Ugandy i Tanzanii są ty-
pową, dla poczucia humoru, z jakiego słynął Doktor 

Mitarski, kpiną z systemu, w jakim przyszło mu 
żyć. Doktor był ostatnim nosicielem nazwiska 

i właścicielem kawałeczka gruntu, pozosta-
łości majątku Pękowice, w który wżenił 

się jego ojciec, malarz, uczeń Jacka 
Malczewskiego. Niedawnymi 

czasy, jako właściciel  
 

 
 
gospodarstwa rolnego 
musiał wy  wią  zywać się z obo-
wiązkowych dostaw produktów 
rolnych, chociaż jego odłogiem leżący 
kawałeczek ojcowizny żadnych płodów nie 
przynosił. Kupował więc masło w sklepie MHD 
Nabiał i odnosił je do punktu dostaw. Masło było 
w kostkach owiniętych w pergaminowy papier z czer-
wonym, jeśli tłuściejsze, bądź niebieskim, jeśli mniej 
tłuste, nadrukiem. Przyjmowano te kostki masła bez mru-
gnięcia okiem. Pseudopękowickie masło to jedyny trwały 
ślad kulinariów Doktora Mitarskiego.

Ale to nie ostatnie słowo w tej sprawie!
Plany badań porównawczych psychiatrii polskiej i środ-

kowoafrykańskiej nagle nabrały kolorów. Doktor Mitarski wy-
korzystał zainteresowanie Polski odzyskującymi niepodległość 
koloniami afrykańskim Zjednoczonego Królestwa, nawiązał 
kontakt z Polservisem i zaczął wybierać się do Afryki. W środo-
wisku zawrzało. Z mieszaniną podziwu i zazdrości przyglądano 
się przygotowywaniem. Doktor Mitarski musiał zawiesić progra-
mową abnegację i zaopatrzyć się w – co tu ukrywać – kolonialny 
ekwipunek. Nie tyle hełm korkowy i sztucer, jak Staś Tarkowski, 
ale jednak garnitury, a wśród nich stosowny dla białego doktora 
w Afryce biały smoking. Powierzył swoją kolekcję sztuki przy-
jaciołom. Zawiózł wszystkie kufry z ekwipunkiem na Okęcie 
i wrócił do Krakowa. Nikt nigdy nie ujawnił powodów, dla któ-
rych odstąpił od realizacji planów badawczych i zrezygnował 
z przygody życia.

Można jedynie domniemywać, że nostalgia za kuch-
nią krakowską dopadła go już na Okęciu. Chociaż słaba 
to hipoteza, jeśli w ogóle hipoteza. Subtelny znawca 
sztuk pięknych nie dał się poznać jako smakosz. 
Może dowiedział się, że kuchnia tego rejonu 
Afryki, w wersji dla białych, była znaczą-
co zdominowana przez kucharzy hin-
duskich i nie zniósł myśli o curry 
z kaczki?
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Jakże to odległe od maczanki po 
krakowsku i kiełbasy z kapustą 

ówczesnych specjalności Krakowa. 
Maczanka była specjalnością zakładu 
Bar na Piaskach, kiełbasa z kapustą – 

restauracji Złota Jutrzenka. 

Takie krakowskie danie jak flaczki można 
było zjeść ze smakiem jedynie w zaprzy-
jaźnionych domach. Nawet abnegat, taki 
jak Doktor Mitarski, nie odważyłby się 
skosztować ich na trzeźwo w uspołecznio-
nym zakładzie gastronomicznym.

CURRY Z KACZKI
1 podwójny

4 kopiate łyżeczki

250 ml

2 szt.
1 główka

• Filet z kaczej piersi
• Mieszanki przypraw 

garam masala
• Jogurtu lub kwaśnej 

śmietany
• Gruszki
• Zmielonej sałaty
• Olej kokosowy lub 

biała margaryna, do 
smażenia 

• Sól do smaku
• Sok z cytryny

j Najważniejsza jest garam masala. Każdy hinduski kucharz przygo-
towuje ją sam z  przypraw mieszanych według tradycji rodzinnej. 
Zazwyczaj wchodzą do niej: kminek, nasiona kolendry, kardamo-
nu, czarny pieprz, cynamon, goździki, gałka muszkatołowa i  kur-
kuma. Wygodniej jest zdać się na tradycję rodzin Indii i  Sri Lanki, 
i kupić przyprawę już zmieszaną i sprzedawaną pod nazwą garam 
masala lub częściej jako curry.

j Kaczy filet stłuc – oczywiście tłuczkiem do mięsa. Lekko posolić 
i obficie obtoczyć w garam masala. Używający gotowej przyprawy 
powinni sprawdzić, czy nie zawiera już soli! Niech odpoczywa i na-
syca się zapachami godzinę.

j Rozgrzać mocno tłuszcz i smażyć na nim filety. Po półtorej minuty 
z  każdej strony. Zmniejszyć temperaturę do około 80o. Ostrożnie 
wlewać jogurt lub śmietanę, żeby się nie zważyła. Przykryć patelnię 
i dusić mięso około pół godziny. Tę drugą fazę termicznej obróbki 
lepiej prowadzić w piekarniku.

j Gruszki obrać, pokroić w ósemki i obficie skropić sokiem z cytryny, 
żeby nie ściemniały. 

j Sałatę oczyścić, potargać na małe kawałki i również pokropić so-
kiem z cytryny.

j Podawać curry z kaczki z ryżem na sypko, gruszkami i sałatą. To jest 
wersja afrykańska. W Indiach i na Cejlonie mogą to być dowolne 
jarzyny i owoce. Zawsze dwie lub dwa odmienne.

Można sobie wyobrazić nostalgię za flaczkami w zaprzyjaźnionym krakowskim domu.

Cicer cum caule

FLACZKI
1 kg

2 szt.
1 szt.
½ szt. 

1 szt., duża
1-2 ząbki

2 szt.
1 garść

1 łyżka

• Flaków wołowych 
lub cielęcych, ale 
wtedy nazywają się 
krezki lub krużka 

• Marchwi
• Pietruszki 
• Selera 
• Cebuli
• Czosnku
• Liście bobkowe
• Grysiku  

(kaszki manny)
• Mąki

Pieprz, sól, 
otarty majeranek 
– do smaku

j Oczyszczone i  starannie wymyte flaczki trzeba wpierw sparzyć 
wrzątkiem. W  dzisiejszych czasach kupuje się je już oczyszczone 
i sparzone. Ważne przy zakupie jest zadbanie o właściwą proporcję 
różnych kawałków żołądka. Ale ta zależy od upodobań. Jedni wolą 
tzw. książkę, inni jej nie znoszą. Podobnie jest z kawałkiem grubych 
flaków, pokrytych ciemną śluzówką. Umyte i sparzone gotować do 
miękkości z dodatkiem jarzyn (marchew, pietruszka, seler, cebula, 
czosnek) oraz liści bobkowych.

j Odcedzić. Ostudzić. Z odwaru zebrać zastygły tłuszcz i odłożyć go.
j Flaki pokroić na drobne paseczki i włożyć do odtłuszczonego od-

waru. Popieprzyć, posolić, dodać majeranku i  nadal gotować aż 
będą bardzo miękkie. Dla zagęszczenia wsypać do gotowania 
garść grysiku. 

j Z odłożonego tłuszczu i mąki zrobić złotawą zasmażkę, rozprowa-
dzić odrobiną odwaru i  jeszcze chwilę gotować na małym ogniu. 
Mają rozpływać się w ustach nie tracąc jędrności.
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Czym jest 
Porozumienie 
Rezydentów? 
Janina Sonik

REZYDENCJA

Refleksje o Porozumieniu Rezydentów pojawiły się w tle 
niedawno zakończonego strajku rezydentów. Zadałam więc 
sobie dwa pytania: 1) Co po proteście? 2) Cóż sprawiło, że pro-
test rezydentów zdarzył się dzisiaj, a nie 5 czy 10 lat temu? 

Niewątpliwie tlący się – a  potem już gorący bunt – to 
efekt wieloletnich systemowych zaniedbań, nagromadzenia 
frustracji i przemęczenia, które rodzi wypalenie. Horrendalna 
niesprawność systemu oraz jego niedofinansowanie, są łatane 
kapitałem ludzkim. To brzmi zgrabnie i bezosobowo: „kapitał 
ludzki”, a w gruncie rzeczy oznacza po prostu nadludzką ha-
rówkę rezydentów i całego personelu szpitali. Przypuszczam, 
że podobnie było 5 lat temu, ale wtedy rezydenci milczeli. Dla-
czego?

Według klasycznych teorii analitycznych, aby doprowa-
dzić do zmiany potrzebne są: problem, rozwiązanie i wola po-
lityczna. Do tej pory był tylko problem. W dwu pozostałych ob-
szarach (propozycje rozwiązań i wola polityczna) – pustynia. 

Cóż, od roku 1989 żaden minister zdrowia nie miał rangi 
wicepremiera, a oprócz trzech, wszyscy byli lekarzami. Ozna-
cza to, że nie mieli ani doświadczenia politycznego, ani poli-
tycznego zaplecza w rządzących partiach. Tymczasem reforma 
skomplikowanego i  kosztownego systemu ochrony zdrowia 
wymaga działań kompleksowych, z  konieczności międzyre-

sortowych. Nic dziwnego, że takowych nie podjęto. Dawnych 
ministrów zdrowia kojarzymy głównie z tym, że wcześniej czy 
później powalał ich PROBLEM. „Problem” pojawiał się w prze-
strzeni medialnej najczęściej przy okazji skandalu lub strajku.

Teraz strajk był i się skończył, choć fundamentalnych re-
form w  dalszym ciągu brak. Na czym więc dziś stoimy? Jak 
wygląda sytuacja po strajku? Czy rezydenci coś realnie uzy-
skali? Innymi słowy, czy ten długi i  szeroko przez media re-
lacjonowany protest coś zmienił? Gdy z  perspektywy czasu 
myślę o proteście rezydentów, widzę w nim dowód istnienia 
społeczeństwa obywatelskiego w pokoleniu młodych lekarzy. 
Porozumienie Rezydentów tworzą ludzie, którzy nie pamiętają 
PRL-u. W tym roku staż podyplomowy kończą ci, którzy urodzi-
li się w roku 1990r. Symboliczne? Chyba tak. Sama młodość nie 
jest oczywiście żadną specjalną wartością, natomiast tworzy 
nową jakość, kiedy oznacza inne postrzeganie rzeczywistości 
i jej mechanizmów. 

Strajk rezydentów przekonał opinię publiczną, że istnie-
je PROBLEM. Udało się przekazać informację i postulaty, czyli 
przedstawić problem i  wskazać jego rozwiązanie. Udało się 
także zaapelować o  wolę polityczną. To dużo, ponieważ bar-
dzo trudno zdobyć społeczną sympatię pod hasłem, że „leka-
rze się czegoś domagają”. Co więcej wydaje mi się, że protest 
rezydentów okazał się w odbiorze społecznym dużo bardziej 
obywatelski, niż wyjście na ulice w sprawie sądów. Protesty są-
dowe są przez ludzi odbierane jako elitarne, rezydenci trafili 
do szerszego grona. Udało się stworzyć do tego przekazu od-
powiednią formę i  zainteresować media. Można powiedzieć, 
że napięcie polityczne sprawia, że media niesympatyzujące 
z rządem aktywują się. Samo to jednak nie wystarczyłoby. Co 
więcej, udało się to zrobić, nie wdając się w podziały politycz-
ne, zachowując niezależność. Tym samym jako środowisko 
wyszliśmy daleko poza poziom naszych mediów informacyj-
nych. Mamy do czynienia z nową jakością, ponieważ Porozu-
mienie Rezydentów skupia młodych lekarzy, których łączy to, 
że jesteśmy przedstawicielami innego pokolenia, niż politycy, 
którzy nami rządzą. A nasze pokolenie umie określić swoje po-
stulaty i potrzeby, wie czego może się domagać i wie od kogo. 
Intuicyjnie wiemy, jak poruszać się po mediach społecznościo-
wych, potrafimy rozmawiać z mediami. Schludni, grzeczni, me-
rytoryczni z jasnym przekazem. Problem – rozwiązanie – wola 
polityczna. To ostatnie działa prosto jak reguła świata przyrod-
niczego: wola polityczna pojawi się, kiedy politykom będzie 
się opłacało, by się pojawiła. n

Mnóstwo rezydentów spotkałam na kursie spe-
cjalizacyjnym. W  nieznanym mi mieście, wśród 
nieznanych sobie ludzi z całej Polski, zastanawia-
łam się, co nas łączy. Na pewno słabe pensje. Jed-
nak pochodzimy z bardzo różnych środowisk, je-
steśmy w różnej sytuacji rodzinnej i materialnej, 
mamy różne zainteresowania, także pod wzglę-
dem zawodowym. Czyżbyśmy więc byli „kliką” 
lub „lobby”, jak głosił stary stereotyp? Nie sądzę.
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Anna Netrebko i reszta świata
Bogusław Habrat

Snobistyczno-pretensjonalny felieton  
grafomańsko-plotkarskii

Chyba jeszcze niedłu-
go pociągnę ten felieton, 
bo Naczelny z  satysfak-
cją przesłał mi maila od 
pierwszego (!) Czytelni-
ka, któremu podobają 
się moje „netrebki”. My-
ślałem, że to może jakiś 
fake, ale nie: rozwinęła się 
bardzo miła korespondencja. 
Wbrew namowom, mój partner 
(korespondencyjny) bał się zabrać 
butelkę szampana na „Traviatę” w  Po-
znaniu, więc się trochę oziębiło. I to mimo prób 
kupienia mnie informacją, że Wagner bywa melodyjny.

Jak już jesteśmy przy barach operowych, to należy wy-
mienić dobre wyposażenie tychże w Opera Nova w Byd-
goszczy. Zaproszony tamże (do Bydgoszczy, nie do baru) 
na wykład, postawiłem warunek zaporowy: załatwienie 
biletów do opery. Wcześniej wiedziałem, że wszystkie są 
już wykupione. Jakimż zawodem było, gdy pani dr J. powie-
działa, że bilety czekają w hotelu. Słowo się rzekło – idziemy do 
opery. Do opery? Nieeee: na operetkę. Ostatni raz w operetce 
byłem 53 lata temu w Gliwicach na „Hrabinie Maricy”. Pozosta-
wiła na mnie dobre wrażenie, bo tancerki udające Węgierki 
(przez duże „W”, nie: te fioletowe) wirowały w tańcu i pokazy-
wały kształtne śląskie uda zakończone białymi figami (od góry). 
Wśród kolegów licealistów nie pozostawałem osamotniony 
w zachwytach, natomiast nasz wychowawca nie rozumiał, dla-
czego do operetki chcemy iść jeszcze raz, skoro w planie mamy 
konkurencyjne zwiedzanie interesującego Muzeum Gustawa 
Morcinka (dla młodego pokolenia: tego od „Łyska z  pokładu 
Idy” – przeboju lat 60.). Podobnie, z brakiem zrozumienia spo-
tkały się usiłowania znalezienia jakiegoś wujka wojskowego 
lub myśliwego, który pożyczyłby lornetkę o 20-krotnym zbliże-
niu. Po ponad półwiecznym rozbracie z podkasaną muzą, dane 
mi było obejrzeć w Bydgoszczy „Barona Cygańskiego”. Daruję 
sobie choćby pobieżne próby zrecenzowania przedstawienia, 
aby nie narazić się na starczą zrzędliwość. I nie idzie tu nawet 
o brak śląskich ud (nie wiadomo, dlaczego Cyganki przebrane 
były w stroje hippisek tak dopasowanych, że przy wirowaniu 
widać było co najwyżej tylko gołe stopy). Nigdy nie widziałem 
bardziej przerażonej twarzy mojego partnera (operowego), 
który szeptał pobladłymi usty zagraniczne mądrości życiowe 

w  rodzaju: bez wodki nie ra-
zbierjosz, co też niezwłocz-

nie zrobił w  przerwach 
zarówno między I a II ak-
tem, jakoż i między II a III. 
Stratę 3 godzin poweto-
waliśmy sobie podzięko-

waniami dla fundatorki 
i  kamiennotwarzowymi 

zapewnieniami, że na takim 
przedstawieniu jeszcze nie byli-

śmy. Co zresztą było prawdą. I chroń 
nas Panie Boże przed powtórkami.

Jak już jesteśmy przy 
doktorze S., to z  typową 

dla niego życiową prze-
biegłością załatwił so-
bie prestiżowe miejsca 
w  Teatrze Studio, gdzie 

transmitowano z  MET 
„Anioła Zagłady”. Zjadliwe 

komentarze wzbudził fakt, że 
tym razem pojawił się z  jeszcze bar-

dziej wystrzałową partnerką. Byłoby to pewnie wydarzeniem 
wieczoru, gdyby nie fenomenalna opera, która spowodowała 
rzadko obserwowany, jednogłośny entuzjazm. Dłużej niż zwy-
kle, na stojąco, fetowano transmisję opery, jakby ta warszawska 
demonstracja mogła czymkolwiek skutkować. Dr S. twierdził, 
że uwiodła go pętlicowa struktura „Anioła”, ale nie jestem pew-
ny, czy miał na myśli to, co ja. Pętla – nie pętla, ale warto polecić 
„Anioła Zagłady” młodszym, jeszcze niewyrobionym kandyda-
tom na melomanów. Na pewno złapią bakcyla operowego. Bo 
piękne to to. I nowoczesne.

Wreszcie komuś udało się rozruszać sztywnawe zebrania 
Mazowieckiego Oddziału PTP. W  czasie dorocznej konferencji 
– VII Warszawskiego Sympozjum Psychiatrycznego – wydzielo-
no czas dla Prezesa Oddziału i  witkacologów, którzy zgodnie 
z tematyką („Narkotyki”) opowiedzieli nam o wpływie substan-
cji psychoaktywnych na twórczość Witkacego. Ze zdumieniem 
obserwowano nieoglądane od lat 70. zewnętrzne znamiona 
zadowolenia u p. prof. P. Mniejsze (ale zawsze coś) zadowolenie 
obserwowano u delegatki z Radomia. Brakowało tylko wykładu 
nt. „Rock n’ Roll” a narkotyki” (albo odwrotnie) na koniec. n
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autobusowe super-wizje

Cicer cum caule

Jak to zwykle stary dziad, widzi, że podkuwają żabę, to 
choć koń posunięty w latach, ale będzie kopyto wystawiał… A 
może to i odwrotnie z tą żabą było? Kto by trafił za nią. Żaby są 
teraz w mocnym odwrocie z powodu zagrzybionej skóry. Ale 
ja nie o tym.

Patrzę jak młodsi koledzy tygodniami głodowo strajkują 
(swoją drogą chłopaki i dziewczyny – dajcie żyć, wypadałoby 
chyba powiedzieć, że to strajk rotacyjny… za moich młodych 
lat głodowali terroryści z IRA i dawali radę nawet dłużej, ale na 
ogół umierali, czego nikomu nie życzę) i tak sobie myślę, że i ja 
przecież za młodych czasów. A jakże.

Strajkowałem w życiu dwa razy. Nie głodowo, ale bardzo 
honorowo. Raz jeszcze jesienią 1980 (w Warszawie strajkowała 
chyba tylko Akademia Medyczna), drugi raz tuż przed stanem 
wojennym, późną jesienią 1981. O co chodziło? Dokładnie o 
wszystko. Nie jestem pewien, czy w ogóle mieliśmy jakieś po-
stulaty (no coś tam pewnie było, ale chyba się tym nie przej-
mowaliśmy za bardzo). Wszyscy wiedzieliśmy jednak bardzo 
dobrze, o co nam chodzi. Chodziło nam o to, że nie byliśmy już 
w stanie tego wytrzymać, że dusiliśmy się w kłamstwie i zby-
dlęceniu komuny, że po prostu czuliśmy się zbrukani, czuliśmy 
się jak ludzie z innej planety. I nie chcieliśmy dłużej być z „nimi”. 

Gdzieś tam, w trakcie drugiego strajku, zostałem zatrzy-
many na ulicy przez milicję podczas rozlepiania ulotek. Szyb-
ko mnie wypuszczono – miałem zezwolenie podpisane przez 
Zbigniewa Bujaka, w zasadzie wówczas honorowane. Ale po 
kilku dniach dostałem wezwanie do Pałacu Mostowskich. Pan 
z SB grzecznie poprosił mnie o składanie niezobowiązujących 
informacji dotyczących nastrojów wśród moich kolegów. Jak 
powiedział: „nic kompromitującego, żadnych szkodliwych ma-
teriałów, rozumiemy, że nie chce pan szkodzić kolegom, bardzo 
szanujemy itd.”. Powiedziałem, że to zupełnie niemożliwe. Pan 
przestał być grzeczny, zaczął mi mówić po imieniu (to znaczy 
„gówniarzu” lub „gnojku” na zmianę) i powiedział, że do końca 
życia z Polski na pewno nie wyjadę, bo o paszporcie mogę na 
zawsze już zapomnieć. Taka zwykła historia, wiele takich było. 
Nie wykazałem się żadnym heroizmem. Nie bili mnie, nie szan-
tażowali (fakt, że nie mieli czym…), nawet bardzo nie grozili. Za 
granicę i tak się nie wybierałem. W ogóle nie wierzyłem w żad-
ną „zagranicę”, nigdy tego nie widziałem i wątpiłem w istnienie. 

Dlaczego o tym piszę? Zastanawiam się, czemu tak łatwo 
było mi odmówić. Bo, że było łatwo, to dobrze pamiętam. Nie 
miałem zupełnie żadnego wahania. Ja po prostu byłem przeko-
nany, że „oni” nie są ludźmi. Że z „nimi” nikt nigdy nie rozmawia. 
Że to po prostu jest zupełnie niemożliwe, żeby utrzymywać ja-

kiekolwiek kontakty, bo to są Marsjanie i nie mówimy w tym sa-
mym języku. Nie mogę powiedzieć, że gardziłem, bo tego sobie 
jakoś nie przypominam, ale po prostu „nie rozpoznawałem jako 
swoich”, nie widziałem powiązań. 

Kilka dni temu widziałem w telewizji rozmowę Łukasza 
Jankowskiego (rezydenta z OZZL; znanego mi jeszcze jako 
chłopiec o dźwięcznym przezwisku Gerber – był kolegą jednej 
z moich córek) z Krzysztofem Skowrońskim. Kurcze! Teraz to 
mają mądrych Łukaszów. Ja w roku 1980, ani w 1981 nie byłem 
w połowie tak mądry, wyważony, spokojny. Szczerze mówiąc – 
dalej nie jestem. 

Więc zestawienie wygląda tak:
37 lat temu w zasadzie nic nie rozumieliśmy, buntowali-

śmy się przeciwko wszystkiemu i uważaliśmy naszych przeciw-
ników za Marsjan. Przewodniczącym naszego komitetu straj-
kowego był oczywiście Kostek Radziwiłł, to chyba jasne? Miał 
wówczas włosy, chyba trochę rzednące, ale także piękną, bujną 
brodę. Był dla mnie ważną osobą. Mój jedyny syn ma na imię 
Konstanty. Udział w strajku mógł kosztować wiele. Cena w po-
staci dożywotniej odmowy paszportu wydawała się śmiesznie 
mała…

Teraz – wszyscy wydają się znacznie mądrzejsi, postulaty 
są jasno określone, a do tego jeden z przewodniczących strajku 
ma na imię Łukasz. No tak. 

Jeden z rezydentów pracujących w klinice, którą kieru-
ję, powiedział podczas swobodnej rozmowy na ten temat: 
„to swoją drogą trochę niezwykłe, że protestujemy przeciwko 
pierwszemu rządowi, który w ogóle cokolwiek w tej sprawie 
próbował zrobić, w przeciwieństwie do poprzedników, którzy 
nie zrobili absolutnie nic, a teraz się podczepiają pod te strajki”. 
Ja nie powiedziałem na to nic. Bo nic z tego wszystkiego nie ro-
zumiem. Czyli u mnie bez zmian. Wtedy nie rozumiałem, teraz 
nie rozumiem.

Tylko kto jest teraz Marsjaninem? Którzy są „oni”? Nie ma 
ich? Nigdy nie było? Czy przeszedłem długą drogę po to, żeby 
wrócić na to samo miejsce? A może cały czas stoję pod tym fila-
rem w przejściu podziemnym na Dworcu Centralnym i na ramię 
spada mi ręka milicjanta, który mówi „pójdziecie ze mną”? I ja 
idę, ale nie ruszam się z miejsca…

Jeszcze jedna rzecz na zakończenie. Bez sensu, ale w tym 
samym czasie prawie. Kilka lat później pojawiły się pierwsze 
„zachodnie” papierosy – Lucky Strike (a więc strajki). To były 
moje strajki. Za ogromne pieniądze kupowałem je w „szczę-
kach” i paliłem jak szalony. Smak wolności. Moje strajki. n

 Strajki moje,  
moje strajki

Łukasz Święcicki
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