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Drodzy Czytelnicy!

Z pewnością wszyscy pamiętają nasz okładkowy artykuł o debacie na te-
mat zdrowia psychicznego amerykańskiej głowy państwa. Znalazłem niedaw-
no wypowiedź, w  której do sprawy odniósł się sam bohater. Oto poproszony 
przez dziennikarza brytyjskiej ITV o komentarz do wypowiedzi kwestionujących 
jego stan zdrowia psychicznego i fizycznego, Trump odpowiedział: „Jestem sta-
bilnym geniuszem”. Kolejne pytanie dotyczyło jego nawyków żywieniowych, 
a  w  szczególności spożywania hamburgerów i  picia Coca-Coli. Prezydent 
stwierdził, że jada najlepsze posiłki, przygotowywane przez najlepszych szefów 
kuchni z całego świata, ale przy niektórych okazjach nie stroni także od ham-
burgera i coli. „Myślę, że odżywiam się całkiem dobrze” – podsumował POTUS1. 

Nie sposób nie zgodzić się z tym, że umiejętnie zróżnicowana dieta może 
korzystnie wpłynąć na nasz stan psychiczny. Jest to zagadnienie na tyle zaj-
mujące, że nie możemy sobie odmówić głębszego zajęcia się tą tematyką na 
łamach naszego czasopisma – już w tym numerze debiutuje cykl poświęcony 
wpływowi diety na różne zaburzenia psychiczne.

Nasza redakcja od lat kibicuje rozwojowi idei Domów pod Fontanną. 
Z ogromną przyjemnością publikujemy relację z konferencji „Fontanna możli-
wości – wspólnie w przyszłość” poświęconej tej unikalnej formie wsparcia osób 
z  zaburzeniami psychicznymi. Co warto podkreślić, wyniki badań naukowych 
potwierdzają skuteczność Domów-Klubów w zakresie promowania zatrudnie-
nia, ograniczania hospitalizacji i poprawy jakości życia. 

Pytania o to, kim jest Inny w nas i jak się z nim kontaktujemy, zadaje w swo-
im mądrym artykule Pani Profesor Irena Namysłowska. Z kolei wywiad z Jonem 
Fredericksonem odpowiada na nurtujące wiele osób pytanie, czego pragną psy-
choterapeuci.

Ale oczywiście zachęcam do lektury całego PSYCHIATRY „od deski do deski”, 
podobnie jak zachęcam Was do prenumeraty, do pisania do nas artykułów, po-
lemik i listów. 

Tomasz Szafrański
Redaktor Naczelny
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1. POTUS to bardzo ładny skrót od President of the United States, naszego obecnego prezydenta określa 
się bardziej zindywidualizowanym skrótem - PAD
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SPROSTOWANIE: W numerze 17 Psychiatry (2/2017) nie 
zamieściliśmy informacji o autorce zdjęć z Kongresu 
Zdrowia Psychicznego zamieszczonych na stronach 12-
21. Autorką tych zdjęć jest Pani Maryla Boguszewska. 
Redakcja gorąco przeprasza za niedopatrzenie.
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ogłoszenia
W 2018 roku Laboratorium Psychoedukacji 
obchodzi jubileusz 40-lecia

W ramach obchodów na przełomie sierpnia i września odbędą się 
w Łochowie pod Warszawą dwa wydarzenia:

n 24-29.08.2018 Międzynarodowa Letnia Szkoła Psychoterapii, prze-
znaczona dla zaawansowanych i początkujących psychoterapeutów 

n 30.08-1.09.2018 Międzynarodowa Konferencja Naukowa  
„Znękany świat – jak psychoterapia może pomóc? Nadzieje i iluzje”

W tych wydarzeniach wezmą udział goście zagraniczni, m.in. 
Nancy McWilliams, Patricia Coughlin, Stanley Messer, Mario Mikulincer, 
Robert Neborsky, Jonathan Shedler oraz psychoterapeuci polscy – 
Bogdan de Barbaro, Katarzyna Schier, Irena Namysłowska,  
Zofia Milska-Wrzosińska i inni.

Laboratorium Psychoedukacji 03-932 Warszawa, ul. Katowicka 18.

Więcej informacji na stronie 40lps.pl

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

W imieniu Organizatorów zapraszam do udziału w naszej dorocznej, już 21 konferencji naukowej 
poświęconej problematyce diagnozowania i leczenia zaburzeń psychotycznych, głównie schizofrenii. 
Tym razem, chcąc spełnić oczekiwania Uczestników naszych poprzednich spotkań, postanowiliśmy 
rozszerzyć zawartość merytoryczną konferencji, wychodząc poza tematykę dotyczącą jedynie schizo-
frenii. W programie konferencji uwzględnimy między innymi problemy związane głównie z leczeniem 
depresji z objawami psychotycznymi, co stanowi nierzadko wyzwanie dla lekarzy praktyków, chcą-
cych z jednej strony skutecznie eliminować objawy psychotyczne, a z drugiej korzystnie oddziaływać 
na objawy depresyjne. Nie ograniczamy się jedynie do diagnostyki i terapii farmakologicznej.  
Ci z uczestników konferencji, którzy zainteresowani są aspektami pozabiologicznymi opieki nad  
chorymi z zaburzeniami psychotycznymi też znajdą dla siebie wiele interesujących tematów. 

Serdecznie zapraszamy!
W imieniu organizatorów

prof. dr Marek Jarema 

Konferencja Schizofrenia Forum 2018
12-13 kwietnia 2018, Warszawa

Szczegółowy program i rejestracja na stronie www.schizofreniaforum.edu.pl
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Czego pragną psychoterapeuci?
z Jonem Fredericksonem rozmawia beata załoga

Jon Frederickson – psycholog, psy-
choterapeuta, nauczyciel i superwizor 
psychoterapii. Jeden z najwybitniej-
szych przedstawicieli ISTDP (krótko-
terminowej psychoterapii dynamicz-
nej). Autor artykułów naukowych 
oraz uznanych i uhonorowanych 
prestiżowymi nagrodami podręczni-
ków psychoterapii. W Polsce ukazała 
się jego książka “Współtworzenie 
zmiany”, która została uznana przez 
Brytyjskie Towarzystwo Medyczne za 
najważniejszą psychiatryczną książkę 
roku 2014. Jest jednym z szefów 
programów szkoleniowych ISTDP 
na świecie, wykłada m.in. w Stanach 
Zjednoczonych, Australii, Skandyna-
wii i w Polsce.

Beata Załoga – Psychiatra i certyfi-
kowany psychoterapeuta Polskiego 
Towarzystwa Psychoterapii Psycho-
analitycznej i Europejskiego Stowa-
rzyszenia Psychoterapii. Ukończyła 
zaawansowane szkolenie w nurcie 
ISTDP oraz kurs dla nauczycieli 
tej metody u Jona Fredericksona. 
Prowadzi zajęcia na kursach ISTDP 
w Laboratorium Psychoedukacji.

Beata Załoga: Jon, jesteś reprezen-
tantem nurtu terapeutycznego, który 
cieszy się coraz większą popularnością 
na całym świecie – Intensywnej Krótko-
terminowej Terapii Psychodynamicznej 
(ISTDP – Intensive Short-Term Dynamic 
Psychotherapy). Skąd, twoim zdaniem, 
bierze się rosnąca popularność tego 
nurtu? Co psycholog, psychiatra lub psy-
choterapeuta może w  nim znaleźć dla 
siebie? 

Jon Frederickson: W trakcie szkoleń 
dla psychoterapeutów większość z  nas 
uczyła się teorii, ale nie tego, jak je sto-
sować w  praktyce. Uczyliśmy się sposo-
bów myślenia o pacjentach, ale nie tego, 
jak skutecznie interweniować. O  dziwo, 
nasz trening w  dużej mierze skupiał się 
na teorii, a nie praktyce psychoterapii – 
konkretnych umiejętnościach, których 
potrzebujemy i wiedzy, jak je rozwijać. 

Myślę, że tym, co ekscytuje tera-
peutów szkolących się w zakresie terapii 
ISTDP jest szansa, by nauczyć się sku-
teczniejszej interwencji, dzięki której pa-
cjenci mogą przejść zmianę. Często sły-
szałem, że powinienem być cierpliwy, że 
„zmiana potrzebuje czasu”, że „na zaufa-
nie pacjenta trzeba sobie zapracować”, 
a tymczasem kolejne lata po prostu mi-
jały. Bierność terapeutyczną poddawano 
racjonalizacji. 

Zamiast tego, w trakcie terapii ISTDP 
wsłuchujemy się w  każdą wypowiedź 
pacjenta, starając się dociec, czego po-
trzebuje i  reagować na jego potrzeby 
na bieżąco. Zamiast czekać na odpo-
wiedni moment w  przyszłości, szukamy 

go w  czasie rzeczywistym: w  czym i  jak 
mogę pomóc pacjentowi teraz? Jeśli 
pacjent stosuje mechanizm obronny, 
który odpowiada za jego objawy, to 
czy terapeuta powinien zajmować się 
tym mechanizmem raz w  miesiącu, raz 
na tydzień czy za każdym razem, gdy 
pacjent go stosuje? Czy systematyczne 
interwencje nie byłyby formą współczu-
cia, dzięki któremu pacjent mógłby się 
dowiedzieć tak prędko, jak to możliwe, 
jakie jego działania mu szkodzą, by jego 
cierpienie mogło się zakończyć? 

Skupienie empirycznej uwagi na 
reakcjach pacjenta na interwencje tera-
peuty (czy były skuteczne?) oraz na prak-
tycznych umiejętnościach, nagrywanie 
sesji terapeutycznych kamerą z  myślą 
o empirycznej analizie naszej pracy oraz 
fakt, że nauczyciele ISTDP prezentują 
nagrania swoich sesji, aby zademonstro-
wać to, czego uczą – wszystkie te czyn-
niki przemawiają do nowego pokolenia 
terapeutów, które jest zainteresowane 
tym, co jest skuteczne. Terapeuci nie 
chcą dziś słuchać referatów. Chcą oglą-
dać nagrania sesji terapeutycznych, aby 
nauczyć się efektywniej pracować. 

BZ: Czy z  terapii ISTDP mogą korzy-
stać pacjenci leczący się farmakologicznie? 

JF: Tak. Są pacjenci cierpiący na po-
ważną odmianę depresji z objawami we-
getatywnymi, którzy muszą zażyć leki, 
aby zebrać akurat tyle sił, ile potrzebują, 
żeby wziąć udział w dowolnej formie te-
rapii eksploracyjnej. Pacjenci borderline, 
którzy cierpią z powodu krótkotrwałych 
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Czego pragną psychoterapeuci?
z Jonem Fredericksonem rozmawia beata załoga

epizodów psychotycznych radzą sobie 
dużo lepiej w początkowym stadium te-
rapii, jeśli zażyją niewielką dawkę leków 
przeciwpsychotycznych. Oczywi  ście nie-
mą drze byłoby też prowadzić terapię 
osób z chorobą dwubiegunową, nie ko-
rzystając ze wsparcia stabilizatorów na-
stroju. Musimy jednak pamiętać, że leki 
przeciwlękowe często są przepisywane 
w  nadmiarze, powodując odrętwienie 
pacjentów w  stopniu, w  którym lek za-
kłóca każdą formę terapii koncentrującej 
się na emocjach. Pacjentom borderline 
często przepisywane są mieszanki leków, 
co znacząco utrudnia badanie poziomu 
lęku i jego regulację. To właśnie dlatego 
współpraca między psychoterapeutą 
a psychiatrą jest tak istotna. 

BZ: Psychiatrzy często przyjmują pa-
cjentów, których ze względu na niewyja-
śnione z  medycznego punktu widzenia 
objawy somatyczne kierują do nich inni 
lekarze. W jaki sposób wiedza dotycząca 
regulacji emocji może okazać się w tym 
kontekście pomocna? 

JF: Przyczyną znacznej większości 
niewyjaśnionych z  medycznego punktu 
widzenia objawów somatycznych jest 
lęk. Wystarczy, że psychiatrzy sięgną po 
wiedzę zdobytą na studiach medycz-
nych, by zobaczyli tych pacjentów w in-
nym świetle. Pacjenci, którzy skarżą się 
na ból szyi i kręgosłupa, cierpią z powo-
du lęku kanalizowanego przez somatycz-
ny układ nerwowy, który uaktywnia mię-
śnie prążkowane. Pacjenci, którzy cierpią 
na zespół jelita drażliwego, biegunki, 

migreny i bóle żołądka, cierpią z powo-
du lęku nagromadzonego w przywspół-
czulnym układzie nerwowym, który 
aktywuje mięśnie gładkie w naczyniach 
krwionośnych i  błonę śluzową przewo-
du pokarmowego. Natomiast pacjenci, 
którzy skarżą się na utraty przytomności, 
nieostre widzenie, dzwonienie w uszach, 
zaburzenia poznawcze lub percepcyj-
ne, cierpią z  powodu lęku w  układzie 
przywspółczulnym do tego stopnia, że 
powoduje on spadek dopływu krwi do 
mózgu oraz wyłączenie kory przedczo-
łowej i hipokampa za sprawą neurohor-
monów. 

Innymi słowy, przyczyną znacznej 
większości tych niewyjaśnionych obja-
wów okazuje się lęk działający w ośrod-
kowym układzie nerwowym. Jeśli po-
możemy pacjentom zobaczyć, co się 
wydarzyło zanim pojawiły się te objawy, 
odkryjemy bodziec emocjonalny. Na-
stępnie pomagamy pacjentom wytrzy-
mać uczucie, zauważyć lęk, który ono 
wzbudza i uczymy ich ten lęk regulować. 
W  dalszej kolejności stopniowo poma-
gamy pacjentowi wytrzymywać uczucie 
w coraz większym natężeniu, aż do mo-
mentu, w którym nie wywołuje ono już 
lęku i  wynikających z  niego objawów 
somatycznych. Jeśli psychiatrzy będą 
pamiętali o  objawach pochodzących 
z  układów nerwowych: somatycznego, 
współczulnego i  przywspółczulnego, 
będą w stanie ocenić, kiedy lęk pacjenta 
gromadzi się w jego ciele i pomóc mu go 
dostrzec, regulować go i dowiedzieć się, 
które emocje wywołują poszczególne 
objawy. 

BZ: Dzisiejsze nurty psychoterapeu-
tyczne oferują różnorodne sposoby ro-
zumienia pracy nad regulacją emocji. Co 
jest twoim zdaniem skuteczne, jeśli cho-
dzi o pomaganie pacjentom w  lepszym 
radzeniu sobie z emocjami? 

JF: Emocje to przekazane nam za 
pośrednictwem ewolucji automatyczne 
pozaświadomościowe schematy reakcji 
sprzyjające działaniom adaptacyjnym. 
Jako takie są one regulowane wewnętrz-
nie i proporcjonalne do otrzymywanych 
bodźców. Emocje ulegają deregulacji 
z  dwóch powodów: po pierwsze, uczu-
cie może łączyć się z  nadmiernym lę-
kiem, po drugie, uczucie może być wy-
wołane bodźcem, który nie jest realny, 
lecz wyobrażeniowy. Jeśli uczucie łączy 
się z nadmiernym lękiem, regulacja lęku 
obejmie również afekt, z którym ów lęk 
się łączy. Ale jeśli rozregulowanie afektu 
jest rezultatem działania mechanizmu 
obronnego, takiego jak projekcja (bo-
dziec wyobrażeniowy), to uczucie będzie 
proporcjonalne do tego, czymkolwiek ta 
projekcja jest. Tak więc, jeśli projektuję 
na ciebie, że mnie osądzasz, to gniew, 
którym zareaguję, będzie wprost pro-
porcjonalny do siły tej projekcji i  do 
stopnia, w  jakim tracę zdolność wery-
fikacji rzeczywistości (reality testing). 
W  tym przypadku należy rozbroić pro-
jekcję i przywrócić pacjentowi zdolność 
weryfikacji rzeczywistości, aby gniew 
wywołany na skutek projekcji ustąpił 
wraz z nią. Musimy więc zwracać uwagę 
na to, czy dane uczucie pojawia się w od-
powiedzi na realny bodziec, czy może 

rozmowa
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jest ono czymś, co nazywamy afektem 
obronnym, uczuciem, które bierze się 
z  mechanizmu obronnego, takiego jak 
projekcja. W przypadku głębiej zaburzo-
nych pacjentów przyczyną najbardziej 
zderegulowanych uczuć są projekcje, 
które należy dezaktywować. 

BZ: Czy podobna strategia pracy 
z emocjami może być stosowana w przy-
padku różnych stopni zaburzenia? Do ja-
kiego stopnia wymaga ona modyfikacji 
ze względu na większy stopień zaburze-
nia pacjentów, którzy są w trakcie farma-
koterapii? 

JF: Bardziej zaburzeni pacjenci cier-
pią z  powodu nadmiernego lęku, który 
jest przyczyną zaburzeń poznawczych 
lub percepcyjnych, regulacja emocji 
jest więc w  ich przypadku niezbędna. 
U  tych pacjentów główne mechanizmy 
obronne to przeważnie rozszczepie-
nie i  projekcja. Musimy zatem pomóc 
pacjentom znosić w  trakcie terapii ich 
mieszane uczucia bez konieczności ich 
rozszczepiania. Musimy też pomóc pa-
cjentom dostrzec ich projekcje i pomie-
ścić w  swoim wnętrzu to, co projektują 
na zewnątrz. Mój student pracował na 
przykład z wychodzącą z nałogu pacjent-
ką, która zaczęła słyszeć głosy. Terapeuta 
zrozumiał, że pacjentka cierpi z powodu 
nadmiernego lęku, który skłania ją do 
użycia obrony projekcji, której efektem 
są słyszane przez pacjentkę głosy (wy-
projektowane na zewnątrz aspekty jej 
osoby). Kiedy terapeuta usiłował regulo-
wać lęk pacjentki, ta odpowiedziała: „Nie 
zabieraj mi moich głosów”. Wyprojekto-
wała w  ten sposób na terapeutę swoje 
życzenie, by uciszyć dręczące ją głosy. 
Terapeuta postanowił więc dezaktywo-
wać jej projekcję: „Nie mogę zabrać ci 
tych głosów, ponieważ są w tobie. A na-
wet gdybym mógł, to i  tak nie mam do 
tego prawa. Masz prawo mieć te głosy 
tak długo, jak długo będziesz uważała, 
że ci pomagają”. Wtedy pacjentka po-
nownie posłużyła się projekcją w  prze-
konaniu, że terapeuta chce ją kontro-
lować. Terapeuta znów dezaktywował 
projekcję i zachęcił pacjentkę, by nad nią 
zapanowała: „Nie chcę cię kontrolować 
i  nie mam prawa próbować tego robić. 
Jestem jednak ciekaw, czy chciałabyś zaj-
rzeć w głąb siebie, dzięki czemu kontro-

lę zaczęłabyś sprawować ty, a nie głosy, 
które słyszysz?”. Pacjentka zaczęła płakać 
i  powiedziała: „Ty mnie rozumiesz”. To 
dobry przykład roli, jaką w  pracy z  bar-
dziej zaburzonymi pacjentami odgrywa 
rozpoznawanie projekcji i jej rozbrojenie, 
którego dokonuje się po to, by wykształ-
cić w  pacjentach zdolność weryfikacji 
rzeczywistości, a  następnie pomóc im 
znosić uczucia, które wcześniej projekto-
wali na zewnątrz.

BZ: W  ramach kwietniowej konfe-
rencji „Regulacja emocji. Wehikuł zmiany 
w psychoterapii” wygłosisz trzygodzinny 
wykład połączony z  prezentacją pracy 
terapeutycznej. Czy chciałbyś coś po-
wiedzieć osobom, które są ciekawe, w ja-
kim stopniu udział w  konferencji może 
im pomóc w  pracy terapeutycznej? Jak 
mogą wykorzystać tę wiedzę, nawet jeśli 
nie postanowią szkolić się w prowadze-
niu terapii ISTDP? 

JF: Tu nie chodzi o  ISTDP. Chodzi 
o  to, jak możemy stać się skuteczniejsi. 
Każdy z  nas pracuje z  tymi samymi pa-
cjentami. Każdy z  nas zmaga się z  tymi 
samymi problemami. Każdy z  nas musi 
regulować lęk u  poważnie zaburzonych 
pacjentów. Każdy z nas musi być w sta-
nie rozpoznawać projekcje i dezaktywo-
wać je, aby zbudować efektywną relację 
z pacjentem. Tego właśnie dowiedzą się 
uczestnicy mojego wystąpienia, ogląda-
jąc prezentowane przeze mnie nagranie 
sesji terapeutycznej. Publiczność będzie 
miała okazję zobaczyć, co zrobiłem, żeby 
moja praca z  pacjentem, któremu nie 
powiodło się z trzynaściorgiem poprzed-
nich terapeutów, okazała się skuteczna. 
Cokolwiek zobaczą, będą mogli powtó-
rzyć to w  pracy z  własnymi pacjentami, 
wypróbować i zobaczyć, czy im to poma-
ga. Prezentując nagrania sesji terapeu-
tycznych, możemy uczyć się od siebie 
nawzajem. O  to właśnie moim zdaniem 
w tym wszystkim chodzi. 

BZ: Regularnie odwiedzasz Polskę 
od dziesięciu lat. Co sądzisz o  polskim 
środowisku psychoterapeutycznym?

JF: Chyba jestem rozpieszczony 
przez Laboratorium Psychoedukacji, 
gdzie uczę terapii ISTDP. Z radością my-
ślę o  kolejnym kursie, który będę tam 

współprowadził od kwietnia 2018 roku. 
Mam tu cudowne doświadczenia pracy 
z  oddanymi i  zaangażowanymi studen-
tami, którzy mają odwagę nagrywać ka-
merą swoje sesje terapeutyczne, dzięki 
czemu możemy się od siebie nawzajem 
uczyć i  współtworzyć kulturę empatii 
i  wzajemnego zrozumienia jako osoby, 
które kontynuują trwającą całe życie 
naukę. To fantastyczny zawód, w którym 
nigdy nie znamy wszystkich odpowie-
dzi, w którym ciągle uczymy się od na-
szych pacjentów i w którym nieustannie 
mamy szansę rozwijać się jako osoby. 

BZ: W  marcu ukaże się po polsku 
twoja książka „Kłamstwa, którymi ży-
jemy. Jak zmierzyć się z  prawdą, zaak-
ceptować siebie i  zmienić swoje życie”. 
Komu poleciłbyś tę książkę? 

JF: Na pewno poleciłbym ją wszyst-
kim terapeutom, ponieważ mówi ona 
o  tym, dlaczego wykonujemy tę pra-
cę, o  pasji, która nas do niej przyciąga 
i  o  tym, co nas intryguje w  tej formie 
leczenia. Gorąco polecam tę książkę 
również wszystkim laikom zaintereso-
wanym psychoterapią, tym, co robimy, 
dlaczego to robimy, osobom, które 
chcą wsłuchać się w  zapis autentycz-
nej sesji i dowiedzieć się, jak naprawdę 
wygląda terapia. I  oczywiście polecam 
ją też osobom uczęszczającym na tera-
pię, które chcą lepiej zrozumieć naszą 
pracę i  pogłębić własną. Wiele osób 
mówi, że dzięki samej tylko lekturze 
tej książki w  ich życiu i  terapiach do-
szło do przełomu. Jej główny przekaz 
sprowadza się do tego, że stajemy się 
chorzy za sprawą kłamstw, którymi się 
karmimy. Natomiast zdrowi stajemy się 
wskutek konfrontacji z  prawdą, której 
unikamy. Mechanizmy obronne to po 
prostu kłamstwa, którymi się karmimy, 
aby uniknąć bólu w  naszym życiu. Kto 
z nas tego nie robi? Jeśli jako terapeuci 
będziemy w  stanie skonfrontować się 
z  własnymi kłamstwami, łatwiej będzie 
nam zaakceptować naszych pacjen-
tów jako wspólników w  ucieczce przed 
prawdą i  przyjąć ich ze współczuciem 
zamiast ich osądzać. Bez względu na to, 
jaką formę terapii uprawiamy, takie jest 
nasze zadanie i taka jest nasza droga. n

rozmowa
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Regulacja emocji
wehikuł zmiany w psychoterapii

13-15 kwietnia 2018 / Warszawa
PGE Narodowy / Al. Ks. J. Poniatowskiego 1 / sala Rzym

Ostatnie dekady to czas wielkich badań nad procesem psychoterapii. 
Badań, które pozwoliły – poza innymi odkryciami– zrozumieć wagę emocji 
i  ich regulacji w  kontekście zarówno zdrowia psychicznego, jak i  psycho-
patologii. Wiemy dzisiaj, jak mocno trudności regulacji emocji wiążą się 
z  wczesnymi i  głębokimi traumami, zaburzeniami więzi, zespołem stresu 
pourazowego, zaburzeniami osobowości etc. Wiemy również, że podstawą 
głębokiej i  trwałej zmiany terapeutycznej jest korekcyjne doświadczenie 
emocjonalne w relacji pacjenta z psychoterapeutą. Dlatego naszą kolejną 
międzynarodową konferencję chcemy poświęcić zjawiskom związanym 
z kwestią regulacji emocji . Zaprosiliśmy na nią wybitnych przedstawicieli 
współczesnej psychoterapii, którzy większość swojej działalności klinicz-
nej i naukowej poświecili kwestii doświadczenia emocjonalnego, regulacji 
emocji i  dynamice zmiany w  psychoterapii. Przez trzy dni rozmawiać bę-
dziemy o tym, co sprzyja zmianie i zdrowieniu pacjenta.

Zapisy na stronie www.psychoterapiaszkolenia.pl

Zarząd NTPP: Sławomir Murawiec, Anna Król-Kuczkowska,  
Paweł Malinowski, Zofia Milska-Wrzosińska, Marcin Obrębski,  

Katarzyna Skirmuntt, Krystyna Sosnowska.

Karen Maroda - psycholog, psychoterapeutka, superwizorka psychote-
rapii, jedna z  najciekawszych przedstawicielek psychoanalizy relacyjnej. 
Autorka wielu tekstów naukowych i uznanych książek o emocjach w relacji 
terapeutycznej, w Polsce ukazała się jedna z nich - „Techniki Terapii Psycho-
dynamicznej”. Głównym tematem jej zainteresowań klinicznych jest relacja 
terapeutyczna oraz znaczenie i niuanse żywego doświadczenia emocjonal-

nego w ramach terapii. Karen Maroda była jedną z pierwszych klinicystek, która pisała 
o  nieuchronności tzw. odreagowań (enactments) w  procesie terapeutycznym, widząc 
w tym zjawisku jedną z głównych sił napędowych procesu leczenia i zdrowienia pacjenta.

Mary Target - psycholog, psychoterapeutka, nauczycielka i  superwizorka 
psychoterapii, profesor psychoanalizy na University College London oraz na 
Uniwersytecie w  Yale, jedna z  najbardziej znanych badaczek współczesnej 
teorii przywiązania, wybitna przedstawicielka MBT – psychoterapii opartej 
na mentalizacji. Od lat związana z Anna Freud Centre w Londynie, w latach 
2003-2013 była dyrektorem tej placówki. Autorka i współautorka wielu arty-

kułów naukowych i książek. Pełniła wysokie funkcje w Brytyjskim Towarzystwie Psycho-
analitycznym, odpowiadała tam zarówno za projekty badawcze, jak i programy szkole-
niowe dla psychoterapeutów. Specjalizuje się w leczeniu zaburzeń osobowości, pracuje 
z dorosłymi i rodzinami.

Jon Frederickson - psycholog, psychoterapeuta, nauczyciel i  superwizor 
psychoterapii. Jeden z  najwybitniejszych przedstawicieli ISTDP (krótkoter-
minowej psychoterapii dynamicznej). Autor artykułów naukowych oraz 
uznanych i  uhonorowanych prestiżowymi nagrodami podręczników psy-
choterapii. W Polsce ukazała się jego książka “Współtworzenie zmiany”, któ-
ra została uznana przez Brytyjskie Towarzystwo Medyczne za najważniejszą 

psychiatryczną książkę roku 2014. 

Jeffrey D. Roth - psychiatra, specjalista od uzależnień i  terapeuta grupo-
wy. Jest absolwentem szkoły medycznej na Uniwersytecie Yale. Posiada 
certyfikat medycyny uzależnień Amerykańskiego Stowarzyszenia Medycyny 
Uzależnień (ASAM). Pełnił funkcję Przewodniczącego Centrum Badań Grup 
i  Organizacji w  Chicago, był członkiem ASAM, Amerykańskiego Stowarzy-
szenia Psychoterapii Grupowej, A.K. Rice Institute (wspólnota nauczycieli, 

studentów i praktyków zajmujących się relacyjnością w grupach), jak również był wyróż-
nionym członkiem Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Jest autorem książki 
Group Psychotherapy and Recovery from Addiction: Carrying the Message i redaktorem 
Magazynu Journal of Groups in Addiction and Recovery.

* Szkolenia rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne  
lub Psychiatryczne (prosimy przesłać zaświadczenie)

OPŁATY KONFERENCYJNE

do 15.07.2017

Członkowie NTPP 
mający opłacone 
składki

Osoby w trakcie 
4-letnich szkoleń 
psychoterapeutycznych 
przygotowujących do 
certyfikatu *

Pozostałe osoby

do 30.11.2017 do 15.03.2018 po 15.03.2017

620 zł

690 zł

720 zł

790 zł

860 zł

890 zł

990 zł

990 zł

990 zł

1200 zł

1200 zł

1200 zł

ogłoszenia
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Fontanna 
możliwości

SAMOPOMOC

20 listopada 2017 r. w Urzędzie Dzielnicy Wola w Warszawie odbyła się konfe-
rencja zatytułowana „FONTANNA MOŻLIWOŚCI – WSPÓLNIE W PRZYSZŁOŚĆ”. 
Konferencja była zwieńczeniem projektu „Domy pod Fontanną” – będącego 
unikalną formą wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi opartego na samo-
pomocowym modelu Domu-Klubu, który zdobył dofinansowanie Ministerstwa 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „Oparcie społeczne dla 
osób z zaburzeniami psychicznymi” i był realizowany w 2017 roku.

Wystąpienia w trakcie konferencji były poświęcone prezentacji projektu i mo-
delu Domu-Klubu, prezentacji polskich doświadczeń, możliwości rozwoju i akre-
dytacji nowych polskich placówek tego typu. Wśród zaproszonych gości znalazła 
się Anita Brix Lambaek, przedstawicielka Clubhouse International, odpowiedzial-
na za działania w Europie, która opowiedziała o efektywności modelu Domu-Klu-
bu w badaniach międzynarodowych.

Nasza redakcja gorąco kibicuje rozwo-
jowi idei Domów-Klubów. Aby bardziej 
przybliżyć ją naszym czytelnikom, za-
mieszczamy kilka tekstów wystąpień wy-
głoszonych w trakcie konferencji.

Autorem zdjęć na stronach 12-18 jest 
Maryla Boguszewska

www.wdpf.org.pl/
materialy/publikacja_
konferencyjna_fontanna_
mozliwosci.pdf

www. wdpf.org.pl/images/
stories/clubhouse/PROGRAM-
Konferencja_20.11.2017_
Fontanna-mozliwosci.pdf

Szczegółowe informacje na temat  
programu konferencji i poszczególnych 
wystąpień można znaleźć na stronie  
Warszawskiego Domu pod Fontanną:
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SAMOPOMOC

narodził się pierwszy Dom-Klub, w  którym John Beard, pra-
cownik socjalny, wraz z grupą osób po kryzysie psychicznym 
niemogących znaleźć zatrudnienia, zorganizował dla nich 
miejsce rehabilitacji zawodowej. 

Właśnie o  to chodziło od początku, o  znalezienie pracy. 
Kluczem do tego miało być przebywanie w miejscu stwarza-
jącym odpowiednie ku temu warunki. Ta pierwsza przestrzeń 
spotkań mieściła się nieopodal fontanny, stąd właśnie pocho-
dzi słynna i popularna w Polsce nazwa – Dom pod Fontanną, 
którą określa się także Domy-Kluby i stąd wywodzą się nazwy 
tych środowisk, które leżą u podstaw projektu.

Od tego czasu wiele się zmieniło, wszystko stało się 
większe – w  końcu mówimy o  Ameryce. W  1977 roku po-
wstał międzynarodowy program treningowy, w  1989 roku 
sformułowane zostały Standardy modelu (dziś jest ich 37), te, 
które stanowiły podstawę naszych spotkań szkoleniowych 
wewnątrz projektu. W  2011 model został włączony do Naro-
dowego Spisu Programów i  Praktyk opartych na Dowodach 
(SAMHSA – National Registry of Evidence-Based Programs & 
Practices), co oznaczało policzalność, wymierność jego efek-
tywności, czyli jego naukowość, podobną do tej, którą spo-
tykamy w  medycynie. Jakby pobocznym zwieńczeniem wy-
siłków było przyznanie Clubhouse International Nagrody im. 
Conrada N. Hiltona.

Dziś na świecie jest ponad 300 akredytowanych Domów-
-Klubów, setki miejsc i  tysiące osób inspirujących się jego 
ideami. Członków Domów-Klubów trzeba liczyć w milionach. 
Bez tego wzmocnienia budującego poczucie, że warto, bez tej 
wymierności, zatem namacalności efektów, bez tych rozmów 
odbywanych w wielu językach świata, nie byłoby tego projek-
tu i należy zatem pochylić czoło przed historią, która wykracza 
poza nas, która jednocześnie nas kształtuje.

W  całej tej historii chodzi przede wszystkim o  zdrowie. 
W myśl znanej nam wszystkim definicji, sformułowanej przez 
Światową Organizacja Zdrowia, „Zdrowie to nie tylko całkowity 
brak choroby czy kalectwa, ale także stan pełnego, fizycznego, 
psychicznego i  społecznego dobrostanu (dobrego samopo-
czucia)”. Zdrowiem fizycznym opiekują się lekarze wszelkich 

Projekt „«Domy pod Fontan-
ną» – unikalna forma wsparcia osób 
z zaburzeniami psychicznymi opar-

ta na samopomocowym modelu 
Domu-Klubu” został złożony w Mi-

nisterstwie Rodziny, Pracy i Poli-
tyki Społecznej w ramach zadania 

publicznego Działalność na rzecz 
integracji i reintegracji zawodowej 
i społecznej osób zagrożonych wy-

kluczeniem społecznym 16 stycznia 
2017 r. Po pozytywnym zaopiniowa-

niu, rozpoczęliśmy jego realizację 
w maju 2017 r. Projekt polegał na 

zebraniu razem polskich środowisk 
zainteresowanych wdrażaniem 

w Polsce modelu Domu-Klubu, obej-
mując istniejące już miejsca gotowe 
do przekształcenia się, bądź miejsca 
zaczynające działania z czystą kartą. 

O modelu Domu-Klubu  
Jakub Tercz
| Stowarzyszenie Zespół Regionalny Koalicji na Rzecz Zdrowia Psychicznego
  Fundacja Otwarte Seminaria Filozoficzno - Psychiatryczne i Uniwersytet Warszawski

 Zjednoczyliśmy siły Białegostoku, Jarocina, Katowic, 
Kielc, Poznania i Warszawy, przeszliśmy przez cykl szkoleń po-
święconych standardom Modelu Domu-Klubu, wyłoniliśmy 
Zespół Sterujący i przede wszystkim, wisienkę na torcie, Grupę 
Rzeczniczą, która, jak wierzymy, będzie nieść nas w przyszłość. 

Ale projekt ten, tak naprawdę, nie rozpoczął się w  maju 
2017 roku, nie rozpoczął się też wraz z założeniem Kieleckiego 
Domu pod Fontanną w  2006 roku, ani też w  roku 2001, gdy 
założony został Warszawski Dom pod Fontanną – inicjator 
projektu i jedyny jak dotąd akredytowany przez International 
Clubhouse polski Dom-Klub. Historia ta sięga co najmniej roku 
1944, kiedy w Nowym Yorku Michael Obolensky, były pacjent, 
oraz Elizabeth Schermerhorn, była wolontariuszka, założyli ra-
zem grupę WANA (We are not alone), z  której 4 lata później 
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specjalizacji; zdrowiem psychicznym – lekarze o  specjalizacji 
psychiatrycznej, psychologowie i terapeuci; nie ma jednak le-
karzy od społecznego wymiaru zdrowia i nie zdrowia. Istnieją 
natomiast liczne inicjatywy nakierowane na społeczną rehabi-
litację, wzmacniające społeczne oparcie tych, którym z  prze-
różnych powodów tego oparcia zabrakło. Właśnie w to miej-
sce sprzyjania dobrostanowi społecznemu wpisuje się model 
Domu-Klubu.

Od czego ten dobrostan społeczny zależy, czyli co jest 
jego istotą i zarazem fundamentem celu realizowanego przez 
ten model? Tę istotę zdaje się bezwiednie chwytać myśl Józefa 
Tischnera, szczególnie ta skierowana do Solidarności w trud-
nych latach 80. (warto pamiętać, że historię budują nie tylko 
bitwy, ale także idee i  wartości). W  centrum zainteresowania 
Tischnera znajdowała się wtedy praca: Co to znaczy praco-
wać? Żeby odpowiedzieć na to pytanie Tischner odróżnił 
dwie warstwy pracy: przedmiotową i  podmiotową. Warstwa 
przedmiotowa ujmuje pracę jako przekształcanie świata. Coś 
produkujemy, dostarczamy, przenosimy z miejsca na miejsce, 
coś prezentujemy, tak jak ja teraz o czymś opowiadam, licząc, 
że ma to na Państwo pewien wpływ. Jeśli trzymać się tej defi-
nicji, to jest to bardzo szerokie rozumienie pracy, obejmujące 
wszelkie drobne aktywności w naszym codziennym życiu. Ale 
Tischner na tym nie poprzestaje. Wyróżnia drugą warstwę pra-
cy – podmiotową, która dotyczy nie przemiany zewnętrznej, 
ale wewnętrznej. Coś dokonuje się w tym, kto pracuje, coś się 
zmienia, coś się w nim samym buduje – być może zachodzi tu 
nawet samodoskonalenie. 

Tischner idzie dalej – jeśli praca, w wymiarze przedmioto-
wym, zmienia świat i  jeśli, w wymiarze podmiotowym, zmie-
nia tego, kto ją wykonuje, to łączy go, powinna łączyć, także 
z tymi, z którymi oraz dla których jest wykonywana. W ten spo-
sób już zostajemy, i mam nadzieję, że ja zostaję, włączony do 
pewnej wspólnoty. Pracujemy razem nad tym, żeby coś zro-
zumieć. „Praca jest formą porozumienia człowieka z  człowie-
kiem”, mówi Tischner. Nawet jeśli jest niema, stanowi sposób 
na zawiązanie dialogu z innymi – dialogu na wskroś ludzkiego.

To jednak oznacza groźbę. Jeśli rzeczywiście praca jest 

dialogiem, to jest w pewnym sensie językiem. Jeśli jest języ-
kiem, to wymaga podporządkowania określonemu porząd-
kowi, czyli gramatyce. Ta gramatyka pracy, jako podstawowa, 
najgłębsza zdolność do terminowej i  sukcesywnej realizacji 
działań, może czasem w człowieku szwankować – może pęk-
nąć. W  mniej poetyckim języku mówimy wtedy o  stemplu 
orzeczenia o niepełnosprawności, czyli mniejszej lub większej 
niezdolności do wykonywania pracy. Ten kryzys można ująć 
nie tylko w  kategoriach psychiatryczno-ekonomicznych, ale 
także na poziomie etycznym. Na niedomaganie etyczne, jak 
oczywiście wszyscy wiemy, należy reagować dobrem. Tym do-
brem zaś jest w tym przypadku dawanie świadectwa poprzez 
stwarzanie miejsca, które swoją atmosferą, swoimi prioryteta-
mi, niejako od wewnątrz, w każdym z osobna, sprzyja zaskle-
pieniu pęknięcia tej gramatyki pracy. 

To odkrycie etycznego wymiaru pracy, dokonujące się 
w historii idei wielokrotnie, stanowi istotę modelu Domu-Klu-
bu, ma także swój istotny ślad w polskiej historii idei. W tym 
kontekście można dopiero właściwie zrozumieć kluczową dla 
Modelu formułę Dnia Zorientowanego na Pracę (Work-Orien-
ted Day), przekładającą się na ich charakter, gdzie każdy czło-
nek Domu, każdego dnia, wie, że jest potrzebny, że jest tam po 
to, by wziąć na siebie określone zadania, konieczne do funk-
cjonowania miejsca, wybrane jednak zgodnie z własną chęcią 
i własną predyspozycją, zatem w sposób godny, bo wynikający 
z wyboru. Dlatego ja, jako pracownik Domu-Klubu, co do za-
sadniczego, bo etycznego, powodu bycia w tym właśnie miej-
scu, nie różnię się od każdego z jego członków z osobna. W ten 
także sposób, niezależnie od tego, czy sobie to uświadamiamy, 
czy tak to nazywamy, współtworzymy miejsce oparte na racjo-
nalnym podziale zadań, na współodpowiedzialności wynikłej 
z  naszych własnych wyborów, wpływając w  ten sposób na 
wszystkich pozostałych. 

W  tej głębokiej prawdzie, że praca nie jest nigdy indy-
widualna, kryje się nie tylko sedno modelu Domu-Klubu, ale 
także naszego projektu na rzecz wdrażania do Polski modelu 
Domu-Klubu. n
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Współodpowiedzialność 
i współzarządzanie  
Marcin Letachowicz
| Warszawski Dom pod Fontanną

Przychodząc do Domu-Klubu zastanawiałem 
się często nad tym, co łączy członków poza 

chorobą psychiczną? Czy mamy jakiś wspólny 
mianownik? Po wielu oficjalnych i koleżeńskich 

rozmowach nasuwa mi się taka refleksja, że 
niezależnie od diagnozy, nasza sytuacja jest 

podobna, dlatego że wszyscy w wyniku choro-
by utraciliśmy w pewnym stopniu kontrolę nad 

jakąś sferą życia: rodzinną, zawodową…

Od razu pojawia się pytanie, co takiego jest w Domu-Klu-
bie, że członkowie chętnie do niego przychodzą. Czy jest to 
tylko chęć spotkania się ze znajomymi? Możliwość zjedzenia 
taniego obiadu? Wydaje mi się, że jednak nie. To unikalne 
działanie wynika według mnie w  dużej mierze z  dwóch ele-
mentów, podkreślonych w  międzynarodowych standardach 
modelu Domu-Klubu, mianowicie współodpowiedzialności 
i  współzarządzaniu Domem-Klubem. Standardy mówią nam 
o tym, że członkowie wraz z pracownikami realizują codzien-
nie oba te elementy w ramach Dnia Zorientowanego na Pracę.

W Warszawskim Domu pod Fontanną wygląda to tak, że 
w  trakcie codziennych porannych i  popołudniowych zebrań 
sekcji członkowie podejmują się zadań związanych z  działal-
nością Domu-Klubu, np. nakarmienia rybek, wyczyszczenia 
komputerów z  kurzu, kontakcie z  Domami-Klubami z  innych 
krajów, zrobienia biuletynu czy przygotowania tej właśnie 
konferencji. Podejmując się tych zadań biorą odpowiedzial-
ność za różne obszary funkcjonowania Domu-Klubu i  z  cza-
sem nabierają inicjatywy i pewności siebie. Mają również moż-
liwość wykorzystania posiadanych przez siebie umiejętności. 
W ten sposób uzyskują kontrolę nad fragmentem działań Do-
mu-Klubu. Z czasem biorą się za bardziej skomplikowane za-
dania, wymagające coraz to innych umiejętności, co prowa-
dzi do tego, że kontrolowany przez nich obszar poszerza się. 
Dom-Klub oferuje szeroką paletę możliwości działań i  każdy 
członek może znaleźć „coś dla siebie”. Należy tutaj wspomnieć 
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o potencjalnym ryzyku związanym z tą działalnością, które, jak 
mi się wydaje, jest takie samo w Warszawie jak i w Nowym Yor-
ku. Chodzi mi mianowicie o „wyspecjalizowanie” się członków 
w danym obszarze. W Warszawskim Domu pod Fontanną do-
skonale zdajemy sobie z niego sprawę i członkowie wraz z pra-
cownikami starają się z tym walczyć.

Posłużę się swoim przykładem. Kiedy zacząłem przy-
chodzić do Domu-Klubu podejmowałem się głównie zadań 
związanych ze sprzątaniem ze względu na to, że pozwalały 
mi zrelaksować się psychicznie. Nie myślałem wtedy o tym, że 
wykonywane przeze mnie zadania mają jakikolwiek wpływ na 
innych członków i pracowników. Z czasem dopiero zacząłem 
dostrzegać, że ludzie przychodzący do Warszawskiego Domu 
pod Fontanną liczą na to, że ktoś przetrze stoły przed obiadem 
i po nim, pozmywa naczynia i posprząta kuchnię. Miałem więc 
kontrolę nad takim właśnie niedużym, ale ważnym obszarem. 
Po paru miesiącach byłem już zaangażowany w  projekt pt. 
„Ścieżki rozwoju zawodowego osób chorujących psychicznie 
– pokonywanie ograniczeń i korzystanie z możliwości” i kon-
trolowany obszar się powiększył, a w tym miesiącu rozpoczą-
łem pracę w programie Zatrudnienia Przejściowego w Szpitalu 
Wolskim. Wydaje mi się, że oczekiwanie ode mnie odpowie-
dzialności za dane obszary przez członków i pracowników Do-
mu-Klubu było kluczowe dla moich postępów. 

Wspominałem na początku o  jeszcze jednym elemen-
cie, który wydaje mi się bardzo ważny, o  współzarządzaniu. 
Wszelkie działania w  Domu-Klubie są dyskutowane przez 
całą społeczność Domu, a  decyzje podejmowane na drodze 
konsensusu. Ten właśnie konsensus jest kluczowy dla proce-
su współzarządzania. Każdy członek i pracownik może zabrać 
głos i  przedstawić swój punkt widzenia nawet w  najbardziej 
błahej sprawie. Wadą tego rozwiązania jest to, że proces decy-
zyjny może zająć bardzo dużo czasu. Natomiast wielką zaletą 
jest to, że wszyscy zainteresowani, wszyscy, którym na jakiejś 
sprawie zależy, mają przestrzeń, by przekonać innych do swo-
jego punktu widzenia i wiedzą, że ich zdanie zostanie wzięte 
pod uwagę.

Współodpowiedzialność i współzarządzanie idą więc ręka 
w rękę w Domu-Klubie. Uważam, że są ponadto nierozerwal-
nie ze sobą związane. Współodpowiedzialność nie może po-
prawnie funkcjonować bez współzarządzania i vice versa. n
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Historia kąpieli  
w fontannie  
Marta Wybranowska
| Warszawski Dom pod Fontanną

Chciałabym się na chwilę cofnąć do początku 2013 
roku, kiedy po lekturze ogłoszenia postanowiłam kandydować 
do pracy w Warszawskim Domu pod Fontanną. Byłam wów-
czas kilka miesięcy po zakończeniu studiów psychologicznych. 
Szukałam pracy w  obszarze zdrowia psychicznego i  wiedzia-
łam, że wolę pracować z osobami dorosłymi, niż z dziećmi czy 
młodzieżą. Byłam przekonana, że same studia nie przygoto-
wały mnie do pracy w roli specjalisty (a przecież tego się od 
psychologów oczekuje), a  jednocześnie, że mało jest poten-
cjalnych miejsc pracy w  zdrowiu psychicznym, gdzie w  roli 
specjalisty się nie występuje. 

Gdy zobaczyłam ogłoszenie na pracownika Sekcji Admini-
stracji Warszawskiego Domu pod Fontanną, zafrapowało mnie 
już jedno z pierwszych zdań, mówiące, że członkowie współ-
prowadzą Dom razem z kilkoma pracownikami i biorą odpo-
wiedzialność za jego działania. W ogłoszeniu nie było żadnych 
wytycznych, co do wykształcenia kandydatów, za to były zapi-
sy o ważnej roli dialogu, o podejmowaniu decyzji przez kon-
sensus, o chęci do pracy wśród członków, która z założenia nie 
ma aspektów terapeutycznych, o budowaniu partnerskich re-
lacji. Wszystko to było w zasięgu moich możliwości. 

Pamiętam, że w  liście motywacyjnym napisałam, że mo-
del Domu-Klubu stanowi ciekawą i wartościową propozycję ze 
względu na przewagę placówek o  charakterze instytucjonal-
nym. Ten kierunek znajduje też odzwierciedlenie w ogólnoeu-
ropejskich wytycznych w zakresie deinstytucjonalizacji, gdzie 
samopomocowy model Domu-Klubu jest podany jako jedna 
z form wsparcia osób z zaburzeniami, która powinna być do-
stępna w lokalnym środowisku.

Minęły już ponad 4 lata od kiedy pracuję w Warszawskim 
Domu pod Fontanną. Gdy przyszłam do pracy, w każdej sekcji 
było dwóch pracowników. Moim zadaniem było wspieranie 
codziennych działań sekcji, ale nie miałam tak dużej odpo-
wiedzialności jak bardziej doświadczona pracownica. Mogłam 
spokojnie wdrażać się w  życie Domu, stopniowo uczyć się 
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nowych zadań i  odkrywać, o  co właściwie chodzi w  modelu 
Domu-Klubu i  na czym polega uniwersalna rola pracownika 
Domu. Dopiero z biegiem czasu stałam się jedynym pracow-
nikiem sekcji, a zakres mojej odpowiedzialności coraz bardziej 
się zwiększał. Obecnie, poza codzienną pracą w sekcji, dbam 
o sprawozdania dla naszych donatorów, pozyskuję fundusze, 
koordynuję projekty, zatrudniam pracowników, konsultuję 
ważne dla Domu decyzje. Zostałam członkiem Grupy Rzecz-
niczej, co wiąże się między innymi z  promowaniem modelu 
Domu-Klubu w najróżniejszych środowiskach.

Taka ścieżka rozwoju w  miejscu pracy nie jest niczym 
dziwnym. Zaangażowany pracownik dobrze wykonuje swoją 
pracę, można na nim polegać, coraz lepiej rozumie swoją rolę. 
To naturalne, że wzrosną wobec niego oczekiwania, że będzie 
dostawał coraz to nowe zadania, że jego wpływ na całą orga-
nizację będzie większy.

Dziwić może jedynie to, że w  Domach pod Fontanną 
dokładnie taką samą okazję do rozwoju i do brania na siebie 
coraz większej odpowiedzialności mają członkowie. Chcemy, 
żeby równolegle takie możliwości mieli poza Domem-Klubem, 
w pracy zawodowej. Jako członkowie mają równy dostęp do 
wszystkich możliwości, jakie daje Dom. To dlatego Marcin 
i Stasia siedzą obok mnie jako członkowie Grupy Rzeczniczej, 
to dlatego wyboru nowego pracownika Warszawskiego Domu 
pod Fontanną dokonywałam razem z wieloletnim członkiem 
Domu, który decydował, kogo zatrudnić do swojej sekcji. Dom 
pod Fontanną to miejsce pełne możliwości zarówno dla pra-
cowników jak i dla członków. To miejsce, za które wspólnie od-
powiadamy, o  którym wspólnie decydujemy. Miejsce, w  któ-
rym osoby z zaburzeniami psychicznymi są partnerami działań, 
z którymi dzieli się radość ze wspólnych dokonań i złość, gdy 
coś nie idzie po myśli. To miejsce tworzone oddolnie, w którym 
zasady pracy wynikają z praktyki i realnych potrzeb organizacji 
i ludzi, którzy chcą tę organizację rozwijać. Im dłużej tu pracu-
ję, tym bardziej doceniam te aspekty modelu Domu-Klubu. n
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Tytuły zdjęć:

1. Tak wyglądała recepcja!
2. Właśnie zawiązujemy POROZUMIENIE NA RZECZ WDRAŻANIA W POLSCE 

MODELU DOMU-KLUBU!
3. Twa druga sesja. Przy mikrofonie Marcin Letachowicz.
4. List od Annette Callow z Clubhouse International czyta Iwona Drzazga z War-

szawskiego Domu pod Fontanną. W pierwszym rzędzie zasłuchana Anita Brix 
Lambaek.

5. Anita Brix Lambaek z Clubhouse International opowiada o skuteczności 
Modelu Domu-Klubu.

6. Przy mikrofonie Stanisława Wychowska z Kieleckiego Domu pod Fontanną – 
członkini Zespołu Sterującego i Grupy Rzeczniczej projektu.

7. Marek Balicki, współtwórca Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, dziś 
kierownik Centrum Zdrowia Psychicznego przy Szpitalu Wolskim, zachęca nas 
do dbania o lokalny i obywatelski charakter Domów-Klubów.

8.  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej reprezentowane było przez 
Jerzego Gierlackiego, który od początku wieku wspiera wdrażanie w Polsce 
międzynarodowego modelu Domu-Klubu. Na konferencji rozważał miejsce 
Domów-Klubów w sieci oparcia społecznego.

9. Finałowa sesja: Jak wesprzeć proces trwałego wdrożenia modelu Domu-Klubu 
w Polsce jako stabilnej składowej sieci oparcia społecznego? 
Od lewej: prowadząca sesję Katarzyna Boguszewska, Barbara Suszczyńska (Fun-
dacja Laboro), Marek Balicki (Wolskie Centrum Zdrowia Psychicznego), Wiesława 
Kacperek-Biegańska (Wydział Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Woje-
wódzkiego), Barbara Kucharska (Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej), Jerzy 
Gierlacki (Departament Polityki Społecznej MRPiP), Marta Sadurska (Centrum 
Usług Społecznych „Społeczna Warszawa”).

10. Frykasy serwuje Spółdzielnia Socjalna Wola.
11. Trwa zawiązywanie POROZUMIENIA NA RZECZ WDRAŻANIA W POLSCE MODE-

LU DOMU-KLUBU. Przy mikrofonie Katarzyna Majer ze Środowiskowego Domu 
Samopomocy Zielone Centrum w Poznaniu.

12. Twa druga sesja. Przy mikrofonie Marcin Letachowicz.
13. Oglądamy film przygotowany przez naszych przyjaciół z Poznania – Zielone 

Centrum i Fountain House – w którym Alina Rudnicka-Kajdasz (Urząd Stanu 
Cywilnego w Poznaniu) opowiada o realizowanym przez Urząd Zatrudnieniu 
Przejściowym.

14. Wielki Finał i podziękowanie dla uczestników, prelegentów, wolontariuszy!

SAMOPOMOC

Organizacja  
Clubhouse International  
wspiera powstawanie i rozwój  
Domów-Klubów na świecie.  
Obecnie w 34 krajach działa łącznie 
320 Domów-Klubów. Akredyto-
wanych Domów-Klubów jest 198. 
Clubhouse International chce,  
by każda osoba doświadczająca  
problemów zdrowia psychicznego 
miała dostęp do takiego wsparcia, 
jakim jest Dom-Klub.
www.clubhouse-intl.org
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InnY
Inny we mnie
Irena Namysłowska
| Warszawski Ośrodek Psychoterapii i Psychiatrii

Kim jest inny w nas?

Na początku warto chwilę zatrzymać się nad pytaniem, 
kim jest ten Inny w naszym świecie wewnętrznym. W konse-
kwencji tego, że mój artykuł nie jest wykładem naukowym, 
pojęcie Innego będzie nie najlepiej zdefiniowane i  w  dużej 
mierze będzie miało charakter metaforyczny. Czy Inny to 
nasza nieświadomość, o  której Bion pisze, że atak na funk-
cje alfa, stymulowany przez nienawiść lub zazdrość niszczy 
możliwość świadomego kontaktu ze sobą samym lub innymi 
żywymi obiektami, doprowadzając do przewagi funkcji beta? 
Ale, czy Inny to cała nasza nieświadomość, czy tylko pewna 
jej część? Czy Inny to nasza część „psychotyczna”, której jed-
noznaczną definicję trudno znaleźć w literaturze, a najbliższa 
jej jest pozycja schizoidalna-paranoidalna Melanii Klein? Czy 
wreszcie Inny w nas, to istnienie „martwej matki” Greena? 

Używając języka psychopatologii, tę psychotyczną część 
w  nas możemy utożsamić z  gotowością do utraty kontaktu 
z  rzeczywistością, łatwością przechodzenia do procesów 
pierwotnych w myśleniu, śnienia na jawie, przewagą bardziej 
prymitywnych mechanizmów obronnych, takich jak projek-
cja, identyfikacja projekcyjna, a przede wszystkim rozszcze-
pienie nad mechanizmami obronnymi bardziej dojrzałymi, 
takimi jak wyparcie, zaprzeczenie, intelektualizacja. Można 
przypuszczać, że podobnie jak niemowlę w obliczu zagraża-
jącego świata i wynikających z niego frustracji, a także wła-
snych impulsów, radzi sobie poprzez prymitywne obrony, 
głównie poprzez mechanizm rozszczepienia, tak samo póź-
niej w  rozwoju odszczepiamy tego Innego z  naszego świa-
ta wewnętrznego. Może też mechanizm rozszczepienia lub 
odszczepiania jest tym, który pozwala nam odgrodzić się od 
Innego już w świecie zewnętrznym. Inny w nas często ujaw-
nia się w  naszych snach, które stanowią najprostszą drogę 
dotarcia do nieświadomości.

Literatura popularna łatwiej radzi sobie z  tym proble-
mem definicyjnym części psychotycznej, nazywając ją po 
prostu „szaleństwem”, które „tkwi w każdym z nas”. 

W rozważaniach nad tym stwierdzeniem 
odwołam się do swojej długoletniej pracy 
psychiatry i psychoterapeuty, a także do li-
teratury – głównie książki Josepha Conrada 
Lord Jim. Spróbuję przyjrzeć się drodze do 
poznawania tego Innego w sobie i jego zaak-
ceptowania - począwszy od różnych zdarzeń 
życiowych, sytuacji ekstremalnych, kontaktu 
z osobami chorymi psychicznie, czy wresz-
cie psychoterapii i procesu superwizji, aż po 
najpełniejszy i najgłębszy sposób samopo-
znania, jakim jest (raczej może być) własna 
psychoterapia, zwłaszcza psychoanaliza.

Oczywiście nie zakładam i nie upieram 
się, że tolerancja Innego w świecie zewnętrz-
nym jest wyłącznie wynikiem tolerancji In-
nego w naszym świecie wewnętrznym. Jest 
wiele innych czynników ją determinujących, 
głównie o charakterze rodzinnym i religijno-
-społeczno-kulturowym. 

Chciałabym przedstawić Państwu 
artykuł nieroszczący sobie żadnych pre-

tensji do naukowości, który jest raczej 
garścią refleksji i próbą zachęcenia do 

dyskusji nad tezą, że akceptacja Innego 
w świecie zewnętrznym zależy w dużej 
mierze od zgody na akceptację Innego 
w nas samych, czyli w naszym świecie 

wewnętrznym.  
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Ale może Inny to zachowania niezgodne z naszym świa-
domym systemem wartości oraz wartościami kultury, w któ-
rej żyjemy, których możliwość pojawienia się całkowicie 
negujemy. Zawiera się to przekonanie w twierdzeniu: „tego 
nigdy nie zrobię, tak nigdy się nie zachowam”. A przecież wie-
my lub przeczuwamy, że nie do końca jest to prawdą. Czasa-
mi udaje się to nam przez całe życie, ale ekstremalne sytuacje 
mogą nas skonfrontować z  zachowaniem, którego w  sobie 
nawet nie podejrzewamy. Pisząc te słowa, uświadomiłam 
sobie, że utożsamiam tego metaforycznego Innego z czymś 
w cudzysłowie negatywnym, do czego dostępu bronią mniej 
lub bardziej prymitywne mechanizmy obronne…

A przecież może być inaczej. Zwłaszcza sytuacje ekstre-
malne mogą odsłonić naszą siłę lub słabość. Jak mówi Do-
stojewski, sytuacje ekstremalne ujawniają w nas maksymalne 
dobro i maksymalne zło, których nie podejrzewamy… Oczy-
wiście nie jest tak, że jesteśmy całkowicie nieświadomi tego 
innego w nas, mamy pewne jego przeczucie w zależności od 
naszej odwagi, tendencji do auto-refleksji lub pod wpływem 
szczególnych zdarzeń losowych, które nas w pewnym sensie 
zmusiły do lepszego poznania siebie. 

W jaki sposób kontaktujemy się  
z Innym w nas?

Pierwszym sposobem kontaktu z  Innym w  sobie jest 
przypadek, nieoczekiwane zdarzenia losowe. Najpiękniej 
i  najgłębiej analizuje tę sytuację Joseph Conrad w  Lordzie 
Jimie. Gdyby grodzie Patny nie przetrwały i statek poszedłby 
na dno, Jim nigdy nie miałby szansy dotknąć w sobie tego, 
czego z pewnością absolutnie nie podejrzewał, i z czym nie 
mógł pogodzić się do końca życia, przypłacając tę wiedzę 
własną śmiercią. Przytoczę tu dwa fragmenty wypowiedzi 
narratora książki, który podejmuje dramatyczne wysiłki, aby 
zrozumieć Jima i pomóc mu w uporaniu się z tym, co się stało 
– z prawdą o sobie: 

„Może wam się podoba nazwać to jakąś niezdrową 

ciekawością, lecz ja mam wrażenie, że chciałem do czegoś 

dotrzeć. Może tkwiła we mnie podświadoma nadzieja, że 

znajdę to coś, tę jakąś głęboko odkupiającą przyczynę, mi-

łosierne wyjaśnienie, cień przekonywającej wymówki. Widzę 

teraz dokładnie, że pragnąłem niemożliwości, że usiłowałem 

odżegnać coś, co jest najuporczywszym z upiorów stworzo-

nych przez człowieka: jątrzące zwątpienie, które się podnosi 

jak mgła, a mrozi bardziej niż pewność śmierci, ukryte i to-

czące niby robak – zwątpienie, że istnieje władająca nami 

potęga uznana jako ustalony wzór postępowania”.

I  dalej już w  rozmowie z  Jimem: „Nie wiem, do czego 

zmierzał – jeśli w ogóle zmierzał do czegokolwiek – podej-

rzewam, że on sam tego nie wiedział; bo wierzę, że żaden 

człowiek nie rozumie nigdy w  zupełności swych własnych 

wykrętów mających na celu ucieczkę od ponurego cienia 

samowiedzy.”.

I  wreszcie sam Conrad w  przedmowie do książki: „A do 

mnie już należało – z całym współczuciem, do jakiego byłem 

zdolny – znaleźć odpowiednie słowa do wyrażenia jego isto-

ty. Był to „jeden z nas”. 

Innymi sytuacjami ujawniającymi Innego w nas są sytu-
acje ekstremalne, np. blokada Leningradu. O  wojnie często 
myśli się, że jest klęską człowieczeństwa, choć chętniej świa-
domie mówimy o zwycięstwie bohaterstwa w człowieku. Na 
drugim krańcu próby „wymuszonego” samopoznania jest 
znany Państwu eksperyment Milgrama, w  którym badani 
mieli szansę zwiększania napięcia prądu jako „kary”, mimo 
protestów tzw. uczniów. Ponad 60% osób badanych dalej ra-
ziło prądem, aż do końca skali, czyli napięcia 450V! Nikt nie 
poprosił o  przerwanie eksperymentu, zanim prąd osiągnął 
napięcie 300V. Tymczasem już napięcie rzędu 100V bywa 
śmiertelne... O  czym to świadczy? Większość osób sądzi, że 
myśli samodzielnie i jest niepodatna na wpływy. Jeśli jednak 
obok znajduje się osoba obdarzona autorytetem (laborato-
ryjny fartuch, mundur, odznaka), ich niezależność dramatycz-
nie spada. Krótko mówiąc, przeciętny człowiek jest w stanie 
sprawiać ból nieznajomej osobie, a nawet doprowadzić do jej 
śmierci, jeśli autorytet twierdzi, że wszystko jest w porządku. 
Ten eksperyment liczy sobie już kilkadziesiąt lat i był uznany 
za jeden z najważniejszych w psychologii społecznej. Został 
powtórzony później na Uniwersytecie w  Brukseli i  w  Lon-
dynie z podobnymi wynikami. Co ciekawe, został także po-
wtórzony we Wrocławiu na Uniwersytecie SWPS z wynikami 
wskazujący na jeszcze większe niż u  badanych w  USA pod-
porządkowanie się Polaków autorytetom. W  wydawnictwie 
Smak Słowa ukazała się właśnie książka pt. „Posłuszni do 
bólu”, w  której prof. Dariusz Doliński z  Uniwersytetu SWPS 
(główny autor publikacji w „Social Psychological and Perso-
nality Science”) i dr Tomasz Grzyb opisują całą serię tych eks-
perymentów społecznych. 

W kontekście moich rozważań o tolerancji Innego, szcze-
gólnie ciekawe wydają się być odczucia ludzi poddanych tych 
eksperymentom, ich reakcje emocjonalne na poznanie praw-
dopodobnie nieznanej części ich samych. Ciekawe, co myśleli 
po eksperymencie o sobie, jakie tłumaczenie znaleźli dla swo-
jego zachowania, jak to wpłynęło na ich późniejsze życie. 

Oczywiście uległość Polaków wobec autorytetu, a więc 
władzy, ma ważne konotacje społeczne, także dla obecnej 
sytuacji. 
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Wiadomo, że wyniki tych eksperymentów próbują wy-
jaśnić argumentacje zbrodniarzy wojennych, między innym 
Eichmanna, a także żołnierzy mordujących „na rozkaz”, czasa-
mi zupełnie absurdalnie i niepotrzebnie, choć Hanna Arendt 
nazywa je „ banalnością zła”. To nie Inny jest w nas, to Inny 
poza nami zmusił nas do nieaprobowanych zachowań. To 
z  pewnością ważna teza do dyskusji. Czy można uznać, że 
presja zewnętrzna wyzwala w nas coś, co jest w nas, choć głę-
boko ukryte, czego jesteśmy nieświadomi, czy też to w pew-
nej mierze „artefakt” ekstremalnej sytuacji – coś, o  czym 
mamy prawo myśleć, że w rzeczywistości w nas nie istnieje?

Jeszcze jednym ze sposobów poznawania Innego w nas 
jest poznawanie poprzez historię naszej rodziny, przekazy 
transgeneracyjne. W historii rodzin często pojawia się w wie-
lu pokoleniach Inny lub mit Innego, z którym w konsekwencji 
mamy tendencje do utożsamiania się, choć świadomie czę-
sto nie aprobujemy jego cech. Wrócę do tego w dalszej części 
mojego artykułu. Wracając jednak do naszych rozważań nad 
związkiem poznania i akceptacji Innego w sobie, a akceptacji 
Innego w świecie, chciałabym przejść do poznawania Innego 
w toku pracy z osobami chorymi psychicznie. Praca psychia-
try, szczególnie z osobami psychotycznymi stwarza unikalną 
możliwość kontaktu z  Innym w nas. Myślę, że ta szansa po-
zostawania bardzo blisko Innego z nadzieją lub może lękiem 
rozpoznania części psychotycznej w sobie prowokuje wybór 
pracy wielu psychiatrów. 

Podstawowy dylemat osoby psychotycznej, a  w  nieco 
mniejszym stopniu osoby cierpiącej na pograniczne zabu-
rzenia osobowości – lęk przed nadmierną bliskością, grożącą 
wchłonięciem i anihilacją, i lęk przed oddaleniem, samotno-
ścią i pustką, jest w gruncie rzeczy dylematem każdego z nas. 
Bliskość, jeśli decydujemy się na nią sobie pozwolić, osoby 

psychotycznej oswaja ten dylemat w nas samych. Oczywiście 
do tego potrzebna jest decyzja wejścia w kontakt z pacjen-
tem ze wszelkimi tego konsekwencjami.  

Dotknięcie Innego
Kontakt – z łacińskiego – to dotknięcie, a więc kontakt te-

rapeutyczny to terapeutyczne dotknięcie – dotknięcie, które 
dotyka obie osoby będące w kontakcie. Psychiatra bierze na 
siebie ciężar rekonstrukcji prawidłowego środowiska macie-
rzyńskiego pacjenta (Kępiński), pomieszczania uczuć i  prze-
żyć chorego, tzw. holding (Winnicot) oraz macierzyńską funk-
cję pomieszczającą (Bion).

To bardzo duże wyzwania dla nas, rzeczywiście wyma-
gające zgody na poznawanie siebie.

O świecie chorego, który pozwala poznać siebie najpeł-
niej mówi Kępiński: 

„Trzeba spojrzeć na jego świat z  podziwem i  szacun-

kiem. Ten świat jest może dla nas dziwny, zaskakujący, cza-

sem śmieszny, a jednak ma w sobie coś wielkiego, jest w nim 

zmaganie się człowieka z samym sobą i z własnym otocze-

niem, szukanie własnej drogi, jest to świat, w którym prze-

jawia się to, co najbardziej w  człowieku ludzkie” (Kępiński 

Schizofrenia. str. 269).

Poznanie siebie poprzez poznanie świata chorego wy-
maga słuchania, ale słuchania specyficznego. Słuchanie po-
bieżne, bądź instrumentalne, czyli nastawione na usłyszenie 
tego, co chce się usłyszeć, i nie usłyszenie tego, czego usły-
szeć się nie chce, jest bardziej przesłuchiwaniem bądź prze-

słyszeniem się niż usłyszeniem. 
Taki typ słuchania nie pozwoli nam z  pewnością po-

znać siebie. To specyficzne słuchanie wymaga uwagi lub sa-
moświadomości i  powinno jej towarzyszyć poczucie osobi-
stej kontroli, czyli musi być obecne ego obserwujące, a także 
poczucie intensywności tejże uwagi, zdolność rozróżniania 
czy ona słabnie, czy jest przesadnie skoncentrowana, bo inny 
typ uwagi nie pozwala na swobodny odbiór wrażeń. Ważne 
też, aby nie była ona oceniająca.   

Zalecenia te przypominają wskazówki ułatwiające od-
biór uczuć przeciwprzeniesieniowych i  przeniesieniowych, 
które sformułowali przedstawiciele teorii komunikacji. Stąd 
też w  relacji terapeutycznej z  człowiekiem chorym na schi-
zofrenię poprzez mechanizm identyfikacji projekcyjnej jest 
się dotkniętym owym, z jednej strony pragnieniem bycia wy-
słuchanym, a z drugiej brakiem umiejętności komunikowania 
się. Patrząc na schizofrenię z perspektywy dialogu, jest ona 
takim zaburzeniem komunikacji, w którym przede wszystkim 
jest się niewysłuchanym mimo głośnego krzyku. Część z nas 
w kontakcie z pacjentem psychotycznym szuka zrozumienia 
siebie, głównie poprzez próby zrozumienia mechanizmu 

komentarze / refleksje

Poznanie siebie 
poprzez poznanie świata 

chorego wymaga słuchania, ale 
słuchania specyficznego. Słuchanie 

pobieżne, bądź instrumentalne, czyli 
nastawione na usłyszenie tego, co chce 
się usłyszeć, i nie usłyszenie tego, czego 

usłyszeć się nie chce, jest bardziej 
przesłuchiwaniem bądź przesły-

szeniem się niż usłyszeniem. 
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identyfikacji projekcyjnej. Messer uważa, że terapeuci mają 
kilka możliwości wizji pacjenta decydujących o  tym, na ile 
widzimy go „ naprawdę”. Są to wizje: komiczna, tragiczna, 
romantyczna i  ironiczna. Pisałyśmy o tym szerzej w naszym 
wspólnym artykule z panią dr Małgorzatą Kostecką.

W  wizji komicznej terapeuta koncentruje się na tym, 
co „śmieszne” w  pacjencie, w  gruncie rzeczy odrzucając go 
i zaznaczając swoją zdrową odmienność. Wersja ironiczna to 
w pewnym sensie uszczypliwy, drwiący czy wręcz pogardli-
wy stosunek do pacjenta, a przede wszystkim jego przeżyć, 
z  pozycji swojej narcystycznej wyższości, wielkości i  zdro-
wia. W  wersji tragicznej pacjent jawi się terapeucie, jako 
ofiara społeczeństwa i  rodziny, ktoś przegrany, naznaczony 
nieszczęściem, „tragiczna postać”, której nie można pomóc. 
I wreszcie chory na schizofrenię w wizji romantycznej to czło-
wiek walczący z innymi i ze światem w imię godności i wol-
ności – najważniejszych dla siebie wartości. Te wersje w dużej 
mierze wyznaczają nasze przeniesienie w relacji z pacjentem, 
a  równocześnie utrudniają Jego zrozumienie. Z  kolei część 
początkujących terapeutów ma kłopot w ogarnięciu psycho-
zy, są bezradni wobec jej tajemniczości, nieprzewidywalno-
ści, zaimpregnowani na interpretacje, a  równocześnie czują 
bliskość, podobieństwo przeżyć pacjenta i naszych własnych. 

W pewnym sensie te poniekąd narzucone wersje pacjen-
ta determinują jego postrzeganie i uczenie się siebie. 

Nie byłabym terapeutą systemowym, gdybym nie uzna-
ła, że w poznaniu siebie rolę odgrywa także ciekawość, choć 
także ona wymaga od nas odwagi. 

„Zaciekawienie oraz estetyczne zainteresowanie wzor-

cem rodzi szacunek w  sposób bardzo podobny do tego, 

w jaki szacunek wytwarza poczucie zaciekawienia i estetyki. 

Interesujemy się ludźmi, zdarzeniami, ideami czy zachowa-

niami, które szanujemy i odwrotnie – szanujemy je, jeśli nas 

ciekawią. Ciekawość pobudza nas także do widzenia wielu 

znaczeń, pozwala być nastawionym na odkrywanie różnych 

punktów widzenia, na słuchanie i słyszenie różnych historii 

czy też narracji. Rozmowa staje się taka, jak polifoniczna 

muzyka” (Cecchin).

Poznaniu Innego w nas samych z pewnością sprzyja ana-
liza przeniesienia i  przeciwprzeniesienia stanowiących pod-
stawę relacji terapeutycznej. Zwłaszcza osoby chorujące na 
schizofrenię pozostające z nami w relacji, a nawet bez niej, po-
trafią nas „prześwietlić”, zobaczyć w nas coś, co ledwie prze-
czuwamy, lub czego w ogóle nie wiemy o sobie. Chciałabym 
uniknąć błędu starszych osób, które wykorzystując lata pracy 
zbyt chętnie mówią o swoich doświadczeniach, ograniczę się 
więc jedynie do dwu dość osobistych przykładów. Mogłabym 
oczywiście przypisać je anonimowej sytuacji terapeutycznej, 
ale zdecydowałam się o nich powiedzieć osobiście. 

Jedna z pierwszych moich pacjentek chorych na schizo-
frenię, pozostających w długoterminowej terapii, w momen-
cie kryzysu tej relacji, atakując mnie z wściekłością absolutnie 
dobrze odczytała moje borykanie się w  tej fazie cyklu ży-
cia rodzica z małymi dziećmi z rolą psychiatry, matki i żony, 
prawidłowo i  dość brutalnie odczytując, z  którą rolą mam 
najwięcej kłopotów. Ta sama pacjentka, już w dużo później-
szym etapie terapii, musiała podjąć decyzję, czy pozostać na 
rencie, czy wrócić do pracy. Miałam wrażenie, że absolutnie 
udało mi się uniknąć jakichkolwiek sugestii, jaką decyzje po-
winna podjąć. Na kolejnej sesji zapytana odpowiedziała: 

„Zrobiłam tak jak Pani chciała, wróciłam do pracy, ale 

na ½ etatu, żeby nie do końca się podporządkować. Zapy-

tana, dlaczego sądzi, że chcę żeby wróciła do pracy odpo-

wiedziała: „Znam Panią lepiej, niż Pani sama, czytam w Pani 

myślach, jak w książce”. 

Przypominam, że mówimy o bardzo chorej osobie, któ-
ra w  okresie ostrej psychozy z  jednej strony nie miała pra-
wie żadnego kontaktu z  rzeczywistością, ale równocześnie 
w  psychoterapii wypowiadała pojedyncze, głębokie uwagi 
o mnie i o naszej relacji. 

Czasami myślę o tym zdaniu pacjentki, kiedy ktoś wyraża 
przekonanie, że jesteśmy dla pacjenta tyko lustrem, na które 
rzutuje on swoje wczesnodziecięce przeżycia w postaci reak-
cji przeniesieniowych...

Nie chcę w  żadnym wypadku, aby Państwo sądzili, że 
tylko kontakt z osobami psychotycznymi pozwala nam lepiej 
poznać „innego” w  nas samych. Niemniej jednak przekona-
na jestem, że proces ten przebiega dużo głębiej i  intensyw-
nej, niż w  odniesieniu do innych chorych, np. na depresję 
i zaburzenia lękowe. Może dlatego, że Inny, jakim jest chory 
psychicznie, jest naprawdę innym od nas – przynajmniej tak 
chcemy myśleć. 

Chciałam w  tym miejscu raz jeszcze przypomnieć, że 
drogą do poznania Innego są nasze sny i zgodnie z sugestią 
Freuda warto byłoby je zapisywać po obudzeniu, choć z pew-
nością każdy z Państwa śni taki sen, który wiele mówi o nas 
i nie zapomina się go zbyt łatwo.

Zanim przejdę do rozważań nad znaczeniem psychote-
rapii własnej, a zwłaszcza psychoanalizy, a także superwizji, 
chciałabym na chwilę zatrzymać się nad jeszcze jedną drogą 
poznania Innego w sobie. Są to przekazy transgeneracyjne, 
mity rodzinne i opowieści rodzinne – wszystko to, co powo-
duje, że z pokolenia na pokolenia kształtuje się rodzinny ob-
raz świata, a zwłaszcza obraz nas samych. 

Z  wielu genogramów, które tworzyliśmy z  rodzinami 
lub parami wynikało, że w wielu rodzinach istnieje Inny wę-
drujący z  pokolenia na pokolenie i  kształtujący co myślimy 
o tym jacy jesteśmy, często wbrew naszej świadomości. Czę-
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sto też genogramy, poprzez pamięć 
różnych specyficznych zdarzeń 
rodzinnych, kształtują w  nas 
postać Innego, któremu wie-
rzymy i którego cenimy. 

Tu odwołam się do 
drugiego osobistego przy-
kładu. Z  dużą (a  może na-
wet całkowitą) pewnością 
mogę o  sobie powiedzieć, 
że zupełnie jest mi obcy an-
tysemityzm i  to emocjonal-
nie, a nie intelektualnie, choć 
powierzchowna analiza mojej 
dalszej i  bliżej rodziny wskazy-
wałaby na taką możliwość w postaci 
elementów typowego polskiego antyse-
mityzmu wśród jej członków…

Moja rodzina mieszkała przed wojną w  Warszawie, za-
nim się urodziłam - na granicy dzielnicy żydowskiej. Moja 
mama miała wielu przyjaciół Żydów, świetnie przyrządza-
ła wszystkie typowe potrawy. Można więc powiedzieć, że 
istniały kulturowo-społeczne przesłanki do tego, abym nie 
była antysemitką, choć ten okres jest poza moją pamięcią. 
Najważniejsze jednak, że w  przekazach transgeneracyjnych 
pojawia się w  mojej rodzinie opowieść, że wielką, pierwszą 
miłością mojej mamy był chłopak pochodzenia żydowskie-
go, który zmarł na gruźlicę, co zakończyło ich związek. Także 
w poprzednich pokoleniach mojej rodziny pojawiały się oso-
by pochodzenia żydowskiego, zawsze opisywane pozytyw-
nie, które w czymś pomogły naszej rodzinie lub były blisko 
z  niektórymi jej członkami. Pamiętam, jaką radość spowo-
dowało we mnie pytanie, czy jestem Żydówką. Stąd myślę, 
że ten Inny jest naprawdę we mnie. Pewnie jest wiele osób, 
które mają podobne doświadczenia transgeneracyjnego po-
znawania Innego w sobie.

Dochodzimy wreszcie do psychoterapii, zwłaszcza 
psychoanalizy, a  także po części superwizji jako sposobów 
poznawania Innego w  sobie. Z  pewnością nie ma lepszego 
sposobu na poznanie siebie, stąd wymaganie własnej terapii 
w szkoleniu psychoterapeutów. Psychiatrom nie muszę tego 
tłumaczyć, jest to dla nas wszystkich oczywiste. Ale powstaje 
pytanie, czy zawsze własna terapia dociera do tego Innego 
w  nas samych, czy czasami (często) mechanizmy obronne 
skutecznie blokują tę drogę. Pewnie dlatego nowe formy 
psychoterapii, takie jak między innymi Indywidualna Psy-
chodynamiczna Terapia Krótkoterminowa, uważają za pod-
stawowe zanalizowanie, a następnie rozbicie mechanizmów 
obronnych pacjenta. 

Moje doświadczenia długiego już życia, a także doświad-
czenia z psychoterapii przekonują mnie o niepoznawalności 
do końca drugiego człowieka, który w  pewnym sensie po-

Artykuł powstał na podstawie wykładu wygłoszonego 21 październi-
ka 2017 roku w Krakowie w trakcie „Trójkonferencji” Obcy. Inny. Taki 
Sam w psychoterapii. Relację z konferencji zamieściliśmy w poprzed-
nim numerze Psychiatry (4/2017). 

zostaje tajemnicą i  jest w stanie nas za-
wsze zaskoczyć czymś, czego w  Nim 

nie rozpoznajemy. Być może jednak 
psychoanalitycy są innego zdania.

No i ostateczne pytanie, czy 
to, że jesteśmy jako terapeuci 
w kontakcie, mniej lub bardziej, 
z  Innym w  nas, czyni nas bar-
dziej tolerancyjnymi ludźmi? 

Ludźmi, którzy akceptują 
Innego poza naszą rzeczywisto-

ścią wewnętrzną, w  rzeczywisto-
ści zewnętrznej? Wydaje mi się, że 

niezwykle rzadko spotykamy nieto-
lerancyjnego psychiatrę lub 
psychoterapeutę. Ale może to 

właśnie akceptacja Innego w so-
bie lub jego ciekawość, niezależnie od 

powodów ją kształtujących, jest podstawą naszej pracy. Cho-
ciaż jeśli można mieć romantyczną wizję pacjenta, można też 
idealizować osobę terapeuty i jego pracę.  

Przypisuję sobie poniekąd prawo do tej idealizacji za-
wodu psychiatry i  terapeuty, ponieważ przybliżyły mnie do 
akceptacji Innego we mnie, a mówiąc po prostu, dzięki nim 
stałam się nieco innym, lepszym człowiekiem, cokolwiek 
miałoby to znaczyć. Myślę, że to moje przeświadczenie jest 
wspólne z doświadczeniem większości psychiatrów i psycho-
terapeutów…

To jednak na pewno ciekawy temat do dalszych rozwa-
żań. Oczywiście myśląc o akceptacji Innego w nas, a w kon-
sekwencji w świecie zewnętrznym, mam tu na myśli głęboką 
akceptację emocjonalną, a  nie intelektualne przekonanie 
o konieczności tolerancji, mieszczące się w stereotypie pożą-
danych wartości człowieka pomagającego innym. n

✉ Kontakt do autora: inamyslowska@gmail.com
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Fantastyczne doświadczenie
Karolina Marciniak, Michał Marciniak
tekst pochodzi z serwisu EdukacjaMedyczna.pl
Zdjęcia: Marcin Hewig (Wydawnictwo Medforum)

W dniach 7–9 grudnia 2017 r. odbył się XI Mię-
dzynarodowy Kongres Naukowo-Szkoleniowy – 
Psychiatria Medforum. Tegorocznym tematem 
przewodnim, wokół którego skupiały się bardzo 
liczne wykłady i warsztaty, była psychiatria am-
bulatoryjna. Kongres, zwyczajem poprzednich 
lat, odbył się w położonej w Beskidzie Śląskim, 
klimatycznej Wiśle, w  Hotelu Gołębiewski. Za-
proszenie na wydarzenie od lat przyjmuje wie-
lu specjalistów w  dziedzinie psychiatrii i  nauk 
pokrewnych, aby z  dala od szpitalnego czy 
poradnianego zgiełku podzielić się swoim do-
świadczeniem klinicznym oraz najnowszymi 

doniesieniami naukowymi. Nieodłącznym ele-
mentem kongresu jest gala Złotej Synapsy, któ-
rej celem jest uhonorowanie osób i  instytucji 
działających w obszarze psychiatrycznej opieki 
zdrowotnej oraz prowadzących badania na-
ukowe w tym zakresie. Tradycją jest honorowe 
uczestnictwo i  wykład prezesa Europejskiego 
Towarzystwa Psychiatrycznego – w  tym roku 
prof. Philip Gorwood, przekazał słuchaczom 
najnowsze spojrzenie i  trendy w  leczeniu ano-
reksji. 

RELACJE
Relacje 
z XI Kongresu 
Psychiatria 
Medforum 
2017
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Organizacja kongresu
Tradycją poprzednich lat, w  pierwszy czwartek grudnia, 

w godzinach popołudniowych, rozpoczął się Kongres Psychia-
tria Medforum. Po przyjeździe na miejsce wykładów i obrad, 
uczestnicy kongresu otrzymali bogaty pakiet konferencyjny, 
który zawierał liczne czasopisma medyczne o  tematyce psy-
chiatrycznej, artykuły reklamowe, biurowe, a także identyfika-
tor z imieniem i nazwiskiem oraz indywidualnym kodem kre-
skowym. Podczas konferencji zastosowano sposób naliczania 
punktów edukacyjnych – przed wejściem na wykład uczestnik 
był zobowiązany do zeskanowania nadanego przy rejestracji 
kodu kreskowego, co sprawiło, że słuchacze w sposób rzeczy-
wisty, a nie tylko wirtualny, byli obecni na sali wykładowej.

Inauguracja
Sesja inauguracyjna kongresu odbyła się pod hasłem: 

„Wokół teorii neurorozwojowej depresji”. To ciekawe, stosun-
kowo nowe spojrzenie na depresję jako przewlekłą reakcję 
zapalną związaną z nadreaktywnością osi stresu prowadzącą 
do śmierci neuronów, dokłada ważną cegiełkę do etiopato-
genezy tej choroby. Nie podważa dotychczasowych teorii, 
a jedynie włącza do dyskusji czynniki epigenetyczne, przekaz 
kulturowy oraz niedoskonałą „współpracę” mózgu emocjonal-
nego i racjonalnego, czyli układu limbicznego z korą przedczo-
łową. Sesję poprowadził prof. Piotr Gałecki, konsultant krajowy 
w dziedzinie psychiatrii.

Organizatorzy zadbali
Organizatorzy zadbali, aby kongres był nie tylko wymianą 

naukowych dowodów, spostrzeżeń, wytycznych postępowa-
nia, ale także by miał praktyczny, szkoleniowy charakter. Stąd 
dwie sesje warsztatowe, podczas których równolegle odbywa-
ło się po 6 warsztatów w małych grupach, na które uczestnicy 
zapisywali się zgodnie z własnymi zainteresowaniami. Temata-
mi warsztatów były m.in. „Terapia osób uzależnionych od por-
nografii”, „Lekarz na Facebooku – jak się promować, by się nie 
reklamować?”, „Pacjent z zaburzeniami psychotycznymi – po-
moc ambulatoryjna w  kryzysie”, czy „Ambulatoryjne leczenie 
uzależnień behawioralnych”. Bardzo ciekawą propozycją był 
warsztat pt. „Mental Toughness – a concept important for you 
and your clients”, w  którym dr Doug Strycharczyk, światowy 
autorytet w  dziedzinie badań nad konstruktem odporności 
psychicznej, dzielił się swoimi spostrzeżeniami. 

Podczas trzech dni kongresu odbyło się 15 sesji wykła-
dowych i  12 sesji warsztatowych, a  do zorganizowanej sesji 
posterowej zostało zgłoszonych wiele plakatów. Sesje wy-
kładowe odbywały się równolegle w dwóch różnych blokach 
tematycznych, także każdy mógł wybrać uczestnictwo w wy-
kładzie, który był bliższy jego zainteresowaniom naukowym.

relacje
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Gala wręczenia Złotych Synaps
Wieczór pierwszego dnia zakończyła gala, podczas któ-

rej zostały wręczone statuetki Złotych Synaps. Tym samym 
w szczególny sposób zostały uhonorowane osoby, które przy-
czyniają się do rozwoju psychiatrii w Polsce. W czterech kate-
goriach wyróżnieni zostali:

1) Najbardziej znaczący artykuł: statuetkę za najwyżej  
punktowany polski artykuł otrzymali naukowcy 
Błażej Misiak i współpracownicy (Krefft M, Bielawski 
T, Moustafa AA, Sąsiadek MM, Frydecka D) za 
artykuł pt. „Toward a unified theory of childhood 
trauma and psychosis: A comprehensive review of 
epidemiological, clinical, neuropsychological and 
biological findings” opublikowany w Neuroscience 
and Biobehavioral Reviews (IF = 8,29). 

2) Psychiatryczna innowacja roku: statuetkę otrzymał  
dr hab. Marek Krzystanek za wkład w rozwój 
telemedycyny i telepsychiatrii.

3) Zasłużony dla psychiatrii: za całokształt pracy zawo-
dowej zostali uhonorowani prof. Jerzy Aleksandrowicz 
(Katedra Psychoterapii CMUJ) oraz dr Bogusław Habrat 
(Instytut Psychiatrii i Neurologii).

4) Przyjaciel psychiatrii: tytuł ten otrzymał dr Andrzej 
Siwiec, dyrektor Centrum Pediatrii w Sosnowcu, za 
wsparcie rozwoju psychiatrii dziecięco-młodzieżowej 
na Śląsku.

Nasze wrażenia

Dla młodych lekarzy rozpoczynających dopiero swoją 
medyczną drogę, tych kilka dni było fantastycznym doświad-
czeniem, które pozostawiło wiele naukowych przemyśleń. 
W  tym roku, kiedy tematyką była psychiatria ambulatoryjna, 
można było dostrzec jak ważna jest długofalowa terapia pa-
cjentów, oraz jak wiele zmian zachodzi w tym obszarze w pol-
skiej psychiatrii. Różnorodność tematów sprawiała, że spiesz-
nym krokiem podążaliśmy na kolejny wykład czy warsztat, 
niejednokrotnie żałując, że nie możemy być jednocześnie na 
dwóch wystąpieniach, które odbywały się równolegle. Spotka-
nie tylu wybitnych osobistości polskiej psychiatrii i możliwość 
wysłuchania ich wykładów, opartych na wieloletnim doświad-
czeniu, było twórczym przeżyciem. Wiele wykładów zapadło 
nam w pamięć, ale dwa wyjątkowo mocno. Pierwszym z nich 
był wykład wygłoszony przez prof. Marcina Wojnara z I Katedry 
i Kliniki Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycz-
nego, który dotyczył innowacyjnych kierunków terapii uzależ-
nienia od alkoholu. Pan profesor podzielił się ze słuchaczami 
doniesieniami z  kongresu European Society for Biomedical 
Research on Alcoholism (ESBRA) z 2017 r. Drugi to seria wykła-
dów, a właściwie cały panel poświęcony wyzwaniom w opiece 
ambulatoryjnej. Poszczególne tematy: „Psychiatra dla kobiet 
w ciąży i połogu”, „Gdy pacjentem jest lekarz. Psychiatra dla le-
karzy” oraz „Psychiatra w zaburzeniach obrazu ciała” zwracały 
uwagę na niezwykle ważną problematykę i spotkały się z du-
żym zainteresowaniem ze strony słuchaczy, pomimo iż była to 
końcowa sesja drugiego dnia kongresu. n

relacje
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Ciekawe 
i przydatne
Monika Michalak

XI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, 
tym razem dotyczyła psychiatrii ambulatoryjnej. Program kon-
ferencji składał się z sesji wykładowych oraz warsztatów. Gość-
mi specjalnymi byli Profesor Philip Gorwood - prezydent elekt 
Europejskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, profesor szpi-
tala Sainte - Anne, nauczyciel akademicki na Paris Descartes 
University oraz Doug Strycharczyk - dyrektor generalny AQR 
International, organizacji uznawanej za jednego z najbardziej 
innowacyjnych wydawców narzędzi badawczych i testów psy-
chometrycznych na świecie. 

W czasie sesji wykładowych poruszano tematy dotyczące 
różnych zagadnień. Poruszano kwestie nowoczesnej farmako-
terapii. Profesor Przemysław Bieńkowski przybliżył praktykom 
nowe leki przeciwpsychotyczne, które mają szanse na zastoso-
wanie w terapii choroby afektywnej dwubiegunowej. Porów-
nując je do już stosowanych leków, mówił m in. o lurasidonie, 
kariprazynie oraz breksipiprazolu. Na temat badań markero-
wych w zaburzeniach dwubiegunowych mówił Marcin Siwek. 
Przedstawił on aktualny stan wiedzy na temat badań laborato-
ryjnych markerów allostazy z oceną ich przydatności klinicz-
nej. Jednym z tematów były również uzależnienia - zarówno 
od alkoholu leków jak i uzależnienia behawioralne, Andrzej 
Silczuk przedstawił ten problem w kontekście poradni zdrowia 
psychicznego jak i leczenia w warunkach oddziału. 

Gość specjalny Konferencji Profesor Philip Gorwood omó-
wił problem anoreksji, nowe koncepcje dotyczące jej patoge-
nezy oraz nowe opcje terapeutyczne, które opierają  m in na 
terapii poznawczej i mogą być pomocne w jej leczeniu w wa-
runkach ambulatoryjnych.

W trakcie warsztatów Profesor Łukasz Święcicki omówił 
kwestie doboru leków przeciwdepresyjnych pod kątem profi-
lu objawów depresyjnych. Wskazał na konieczność indywidu-
alnego podejścia, uwzględniającego cechy kliniczne depresji 
i profil działania konkretnego leku. W czasie tego warsztatu 
wraz z Doktor Zofią Antosik-Wójcińską przedstawili temat rów-
nież od praktycznej strony, prezentując opisy przypadków. 
Ciekawy temat przedstawiła Weronika Bulska, która mówiła 
o związku między schizofrenią a zapadalnością na nowotwo-
ry. Omówiła mniejszą zapadalność mężczyzn chorujących na 
schizofrenię na raka jelita grubego i prostaty, jednocześnie 
podkreślając, że podłoża tego związku są nieznane. Mówio-
no również o sytuacji gdy pacjent leczony klozapiną wyma-
ga leczenia onkologicznego. Taka sytuacja jest wyzwaniem 
zarówno dla lekarza psychiatry jak i onkologa, ze względu na 
ryzyko mielosupresji i neutropenii zarówno wynikające ze sto-
sowania klozapiny jak i chemioterapii. Wskazano, że w takich 
sytuacjach odstawianie klozapiny jest niezasadne, ponieważ 
niesie za sobą wiele możliwie niekorzystnych efektów (nawrót 
objawów psychotycznych i wynikający z nich brak współpracy 
w leczeniu), natomiast korzystne może okazać się włączenie 
do leczenia G-CSF. 

Poza wyżej wspomnianymi tematami omówiono jeszcze 
inne, dotyczące chociażby zaburzeń obsesyjno - kompulsyj-
nych, szlaku kinureninowego, pacjentów LGBT w praktyce 
ambulatoryjnej. Wszystkie sesje wykładowe i warsztaty były 
niezwykle ciekawe i przydatne w codziennej praktyce. n

Tematem przyszłorocznej edycji kongresu  
będzie „Optymalizacja leczenia w psychiatrii”. 

Już teraz warto zapisać w kalendarzu datę  
6–8 grudnia 2018 r. i zarezerwować weekend  

w Wiśle na naukę oraz wymianę myśli.

relacje
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biblioteczka 
psychiatryZaburzenia  

neuropsychiczne  
w otępieniach
Tomasz Szafrański

Chyba każdy z  nas ma ulubione lektury z  dzieciństwa i  młodości.  
Także takie ze swojej psychiatrycznej młodości i  psychiatrycznego 
dzieciństwa. Pisząc te słowa patrzę na małą i  dosyć „zaczytaną” ksią-
żeczkę, która w  1999 roku ukazała się nakładem gdańskiego wydaw-
nictwa MAKmed – „Wczesne rozpoznawanie i leczenie otępienia typu 
Alzheimera. Stanowisko Interdyscyplinarnej Grupy Ekspertów Roz-
poznawania (i  leczenia) Otępień (IGERO)”. Ta licząca nieco ponad 100 
stron, wydana w kieszonkowym formacie książeczka towarzyszyła mi 
często w pracy. Tak naprawdę, była w zamyśle autorów przewodnikiem 
mającym ułatwić wstępne rozpoznawanie otępienia, adresowanym do 
lekarzy rodzinnych, a  więc trafiającą już wówczas w  obszar potrzeb, 
który nie tylko pozostaje aktualny do dzisiaj, ale którego waga nie-
ustannie wzrasta.

Przygotowanie dobrego poradnika jest wielką sztuką – bo wca-
le nie jest łatwo połączyć aktualną wiedzę merytoryczną z  prostotą 
przekazu i do tego wszystkiego umieścić ją w praktycznym kontekście. 
A ponadto spełnić jeszcze inne pożądane cechy tego typu wydawnictw, 
takie jak: poręczny format, przejrzysty układ graficzny, no i oczywiście 
niewielka waga. Stanowisko IGERO bez problemu mieściło się i nie wy-
pychało ani kieszeni fartucha, ani kieszeni marynaryki. 

Prawie dwadzieścia lat później ukazała się książka, będąca natural-
ną kontynuacją tradycji zapoczątkowanej przez IGERO: 

„Zaburzenia neuropsychiczne w  otępieniach. Uaktual-
nione zasady terapii”. Dwóch autorów: profesorowie Tade-
usz Parnowski i Andrzej Szczudlik brało udział w opracowa-
niu stanowiska w 1999. Tym razem dołączyli do nich wybitni 
eksperci w  dziedzinie otępień – profesorowie Tomasz Ga-
bryelewicz i  Tomasz Sobów. We wstępie do książki znaj-
dujemy jeszcze kolejny trop na podkreślenie kontynuacji 
– odwołanie do rekomendacji zespołu ekspertów Polskiego 
Towarzystwa Alzheimerowskiego pt. Diagnostyka i leczenie 
otępienia, które to rekomendacje ukazały się w  2012 roku 
(Medisfera). 

B i b l i o t e c z k a  P S Y C H I A T R Y
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Oceń rodzaj zaburzeń zachowania
Wyklucz czynniki wywołujące: ból, leki, hałas, zachowania opiekuna

Wyklucz czynniki wyzwalające: kąpiel, posiłki, samotność
Zastosuj oddziaływanie niefarmakologiczne: zmniejszenie izolacji chorego, powtarzalny schemat zajęć chorego,  

edukacja opiekuna
Zwiększaj dawkę leków bardzo wolno - oceń bezpieczeństwo terapii. Pamiętaj, że chorzy reagują na niskie dawki!!

Donepezil (5 mg) – 10 mg Riwastygmina (3 mg) – 6-13.3 mg Memantyna (5 mg) – 20 mg

Zweryfikuj prawidłowość dawki terapeutycznej donepezilu/riwastygminy  i/lub  memantyny
Podaj dawkę terapeutyczną, rozpoczynając leczenie od dawki startowej (…)

Zweryfikuj rozpoznanie otępienia w chorobie Alzheimera

Pobudzenie/agresja Psychozalęk Zaburzenia snu

Algorytm leczenia zaburzeń neuropsychiatrycznych 
 w otępieniu alzheimerowskim

Depresja

Citalopram 10-30 mg
Sertralina 50-150 mg

Jeżeli brak poprawy  
po 4-6 tyg:

1. dodaj sedatywny LPD
np. mirtazapina 15-30 mg

2. zmień LPD na 
wenlafaksynę

37.5-150 mg 

lub bupropion 
150-300 mg

lub moklobiemid 
150-300 mg

Jeżeli brak poprawy:
dodaj

Lamotryginę 25-100 mg

Tiapryd 50-300 mg
Kwas walproinowy  

150-600 mg
albo Karbamazepina 

50-300 mg
albo Trazodon 

25-300 mg

Jeżeli wystąpią objawy 
psychotyczne:

Risperidon 0.5-2 mg
Kwetiapina 25-150 mg
Olanzapina 2.5-10 mg

Napadowy 
lub znacznie nasilony:

Dodaj lorazepam 1-2 mg
Nie dłużej niż przez  

3 tygodnie
lub hydroksyzynę 

10-30 mg

Przewlekły 
o niewielkim nasileniu:

Buspiron 10-30 mg
lub citalopram 10-20 mg

lub tianeptyna 12.5-25 mg

Jeżeli brak reakcji:
zmiana na inny lek 

przeciwpsychotyczny
lub dodanie

kwasu walproinowego  
300-600 mg
lub dodanie

buspironu 10-30 mg

Risperidon 0.25-2 mg
lub kwetiapina 25-150 mg

lub aripirazol 5-15 mg
lub olanzapina 2.5-7.5 mg

Jeżeli leki nie będą działać  
lub wystąpią objawy 

niepożądane, odstaw  
i podaj w monoterapii:
citalopram 10-20 mg

lub escitalopram 5-10 mg

Jeżeli brak reakcji,stosuj 
jak najkrócej:

Hydroksyzyna 10-30 mg
 lub Zopiklon 3.75-7.5 mg

lub Zolpidem 5-10 mg

Aktywizacja w ciągu dnia
Zaleć higienę snu
Jeżeli brak reakcji:

Melatonina 10 mg
Trazodon 25-150 mg

Mirtazapina 15-30 mg

Gdy zab.snu + zab.
zachowania

Tiapryd 50-200 mg
Kwetiapina 25-150 mg

biblioteczka psychiatrybiblioteczka 
psychiatry

B i b l i o t e c z k a  P S Y C H I A T R Y
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Książka „Zaburzenia neuropsychiczne 
w otępieniach. Uaktualnione zasady terapii” 
składa się z 4 krótkich rozdziałów: pierwszy 
z  nich przedstawia epidemiologię, obraz 
kliniczny i zasady rozpoznawania otępienia. 
Profesor Szczudlik przedstawia nie tylko 
aktualne kryteria diagnostyczne ICD-10, ale 
wskazując na ich ograniczenia, prezentuje 
również najnowsze kryteria opublikowane 
w  2011 roku i  opracowane przez amery-
kański Narodowy Instytut Badań Starzenia 
(National Institute on Aging – NIA) i Stowa-
rzyszenie Alzheimerowskie (Alzheimer’s 
Disease Association – AA). Nowe kryteria 
pozwalają na zdiagnozowanie wszystkich 
rodzajów otępień – zaburzenia pamięci 
(konieczne do stwierdzenia otępienia w po-
przednich kryteriach) są tylko jedną z pięciu 
równoważnych domen zaburzeń funkcji po-
znawczych i zachowania. 

Kolejne trzy rozdziały są już poświęco-
ne leczeniu objawów neuropsychiatrycz-
nych w  otępieniu – kolejno omówione 
zostają objawy psychotyczne (T.Sobów), 
depresja (T.Parnowski) oraz zaburzenia 
zachowania u osób z otępieniem (T.Gabry-
elewicz). Już krótki rzut oka na nowe reko-
mendacje i  porównanie ich z  rozdziałami 
na temat leczenia farmakologicznego otę-
pienia w  przewodniku IGERO z  1999 roku 
pokazuje jak wiele się zmieniło i… cały czas 
się zmienia. Jak pisze we wstępie Tadeusz 
Parnowski – Przewodniczący Polskiego To-
warzystwa Psychogeriatrycznego – obecna 
aktualizacja rekomendacji koncentruje się 
na obszarze rozpoznawania i leczenia zabu-
rzeń neuropsychiatrycznych w  otępieniu, 
gdyż między innymi „…w  ciągu krótkie-
go czasu zmieniła się filozofia stosowania 
różnych leków; związane jest to zarówno 
z  obserwacjami dotyczącymi występowa-
nia odległych objawów niepożądanych, jak 
i oceną efektywności…”.

Na poprzedniej stronie znajdziecie 
państwo, pochodzący z  nowej książki, al-
gorytm dotyczący leczenia zaburzeń neu-
ropsychiatrycznych towarzyszących otępie-

niu. Oczywiście nie sposób omówić go tutaj szczegółowo. 
Generalne zasady leczenia zaburzeń neuropsychiatrycznych 

w  otępieniach zawsze przyznają prymat oddziaływaniom niefarma-
kologicznym oraz przeprowadzeniu dokładnej diagnostyki zaburzeń 
somatycznych i identyfikacji czynników wyzwalających. Również przed 
zastosowaniem jakichkolwiek dodatkowych leków, pierwszym krokiem 
powinna być także optymalizacja leczenia otępienia inhibitorami cho-
linesterazy i/lub memantyną, z  naciskiem na poprawne dawkowanie 
tych leków.

Przy wyborze farmakoterapii pacjentów z otępieniem prymat ma 
bezpieczeństwo. Dlatego dopiero umiarkowane lub duże nasilenie ob-
jawów, które istotnie wpływają na pogorszenie jakości życia pacjenta i/
lub opiekuna lub są zagrażające, uzasadnia wdrożenie leków, zwłaszcza 
leków, których bezpieczeństwo stosowania w wieku podeszłym obar-
czone jest znacznym ryzykiem (w tym leki przeciwpsychotyczne). Au-
torzy opracowania wskazują, które leki należy preferować. Można się 
oczywiście domyślić, że są to przeważnie leki nowszej generacji – ale nie 
tylko. Cieszy mnie fakt, że rekomendacje dowartościowują – dostępny 
w naszym kraju i zarejestrowany ze wskazaniem leczenia pobudzenia 
psychomotorycznego i  zachowań agresywnych u  osób w  podeszłym 
wieku z  demencją – tiapryd. Lek ten, uznawany za jeden z  najbez-
pieczniejszych leków przeciwpsychotycznych w leczeniu pobudzenia, 
agresji i  lęku występujących w przebiegu otępienia, bywa w wielu re-
komendacjach niesłusznie pomijany. Najnowszy przykład to, skądinąd 
prezentujący bardzo ciekawe praktyczne podejście, „Sequential drug 
treatment algorithm for agitation and aggression in Alzheimer's and 
mixed dementia” opublikowany w styczniu tego roku w Journal of Psy-
chopharmacology przez autorów z Kanady (Davies i wsp.).

Namawiam Szanownych Czytelników, by sięgnęli po całą książkę 
i  zapoznali się z  uaktualnionymi zasadami terapii… Tym bardziej, że 
możemy traktować tę książkę, jako inaugurację serii wydawniczej pod 
patronatem naszego kwartalnika PSYCHIATRA. Serii, którą ochrzciliśmy 
mianem „Biblioteczka PSYCHIATRY”, i którą, a  jakże!, będziemy chcieli 
realizować w poręcznym kieszonkowym formacie. n

B i b l i o t e c z k a  P S Y C H I A T R Y
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ogłoszenia

9 Warmińsko - Mazurskie Spotkania  
Psychiatryczne 24-26 maja 2018, Stare Jabłonki

Szanowni Państwo!

W imieniu Oddziału Psychiatrycznego Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechano-
wie oraz Oddziału Warmińsko-Mazurskiego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w Olsztynie 
mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w dziewiątej edycji konferencji naukowo-szkoleniowej 
"Warmińsko-Mazurskie Spotkania Psychiatryczne". 

Zawsze w prezentowanych wykładach i warsztatach stawialiśmy na praktyczny aspekt wyko-
nywania naszego zawodu. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom przygotowaliśmy dla Pań-
stwa porcję solidnej, praktycznej wiedzy. 

Żyjemy w czasach dynamicznie zmieniających się przepisów prawnych. Nie omija to również 
środowiska psychiatrycznego. Tę problematykę omówią dla nas znakomici prawnicy posiadający 
ogromne doświadczenie z zakresu prawa medycznego. 

Dzisiejszy humanizm w psychiatrii to nie tak dawna historia. Doświadczenia z przeszłości uczą 
nas, że brak zrozumienia prowadzi do wypaczeń, nadużyć i wielkiej krzywdy. Czy to już za nami? 
Czy nauka pozwoliła nam inaczej postrzegać ludzi z problemami natury psychicznej? Mam nadzie-
ję, że uda nam się odpowiedzieć na te pytania.

Serdecznie zapraszamy!
Antoni Ferenc 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

www.spotkaniamedyczne.pl

I KONGRES SUICYDOLOGICZNY
PERSPEKTYWY ZAPOBIEGANIA  
SAMOBÓJSTWOM I DEPRESJI W POLSCE
Przesłanie: Twoje działania mogą uratować życie.
Łódź, 22 marca 2018. 
Uniwersytet Medyczny w Łodzi, ul. Pomorska 251, Aula 1000

Celem kongresu jest wypracowanie konsensusu pomiędzy ekspertami 
a władzami odpowiedzialnymi za kształtowanie polityki zdrowotnej 
w zakresie strategicznych kierunków profilaktyki samobójstw i depresji 
w Polsce, a także zaprezentowanie aktualnego stanu wiedzy i działań  
podejmowanych w tym obszarze. 

Zapraszamy!

www.konferencjasuicydologiczna.umed.pl

W imieniu Komitetu Organizacyjnego
prof. dr hab. n. med. Agnieszka Gmitrowicz 

Przewodnicząca Zespołu roboczego prewencji samobójstw i depresji  
przy Radzie ds. zdrowia publicznego, przewodnicząca Sekcji Naukowej Suicydologii 

Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
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Z jak Zopiklon
Tomasz szafrański

Zopiklon, zolpidem i zaleplon to leki nasenne, tradycyjnie zaliczane do gru-
py tak zwanych „leków Z”, które w znacznej mierze zastąpiły używane w tym 
wskazaniu benzodiazepiny (BDZ). Rozwój tej grupy leków był podyktowany 
chęcią poprawy profilu bezpieczeństwa. Uważa się, że ta grupa leków ma 
przewagę nad BDZ zarówno odnośnie właściwości farmakokinetycznych, 
jak i farmakodynamicznych. Leki takie jak zopiklon i zolpidem, podobnie jak 
BDZ, działają na receptory GABA typu A, jednakże ze względu na krótszy czas 
działania i krótszy czas półtrwania nie powodują takich zaburzeń architektury 
snu jak benzodiazepiny, a przede wszystkim wywołują mniej objawów rezydu-
alnych w ciągu dnia. Działanie wszystkich „leków Z” dotyczy zaburzeń zasypia-
nia, zaś niektórych z nich także zaburzeń utrzymania snu.

Celem tego artykułu jest porównanie właściwości dwóch najczęściej stosowa-
nych w Polsce leków z grupy Z: zopiklonu i zolpidemu. Zostanie także szerzej 
omówione stosowanie tych leków w kontekście grupy chorych leczonych leka-
mi przeciwdepresyjnymi z powodu depresji.

Mechanizm działania

Efekt działania benzodiazepin jest 
spowodowany nieselektywnym wią-
zaniem z  receptorem benzodiazepino-
wym, który z kolei jest powiązany ściśle 
z  receptorem GABA typu A. Połączenie 
BDZ z receptorami benzodiazepinowymi 
ω1 (BZ1) i ω2 (BZ2) kompleksu recepto-
rów GABA prowadzi do większego wią-
zania ze swoim miejscem receptorowym 
głównego hamującego neurotransmite-
ra w  ośrodkowym układzie nerwowym, 
czyli kwasu γ-aminomasłowego (GABA). 
W  ramach receptorów benzodiazepino-
wych istnieją podjednostki – uważa się, 
że podjednostka α1 odpowiada za efekt 
sedatywny i  amnestyczny, zaś podjed-
nostki α2 i  α3 za regulację snu i  efekt 
anksjolityczny. 

Leki „Z” wiążą się z  tymi samymi 

miejscami receptorowymi, co BDZ, jed-
nakże ich działanie jest dużo bardziej se-
lektywne wobec podjednostek α1.

Zopiklon i zolpidem 

Zopiklon (dawka 3,75-7,5 mg) to po-
chodna cyklopirolonu, który ma struktu-
rę chemiczną odmienną od zolpidemu 
i  BDZ, ale również wykazuje działanie 
wobec podjednostek α1 – receptora 
BZ1. Zopiklon jest mieszaniną dwóch 
enancjomerów (jeden z nich, eszopiklon 
jest zarejestrowany do leczenia zabu-
rzeń snu w Stanach Zjednoczonych, ale 
nie jest stosowany w Europie. Eszopiklon 
w  porównaniu z  mieszaniną racemicz-
ną wykazuje nieco mniejszy wpływ na 
podjednostkę α1, zaś nieco większy na 
α2 i  α3 – kliniczne działanie zopiklonu 
i eszopiklonu jest podobne). 

Zolpidem (dawka 5-10 mg) to po-
chodna imidazopirydyny, która wywiera 
swoje działanie głównie przez aktywację 
podjednostek α1 – receptora BZ1. Zolpi-
dem wykazuje też niewielką aktywność 
agonistyczną wobec α2 i α3, czyli jest le-
kiem o działaniu nasennym z niewielkim 
działaniem anksjolitycznym. 

Najważniejszą cechą odróżniają-
cą zopiklon od zolpidemu wydaje się 
być czas półtrwania – dłuższym czasem 
charakteryzuje się zopiklon, zatem jest 
uważany za użyteczny zarówno w inicjo-
waniu zasypiania, ale także w  utrzymy-
waniu snu. Czas półtrwania zolpidemu 
jest krótszy. Najkrótszy czas działania 
przejawia z kolei zaleplon – trzeci zareje-
strowany w naszym kraju przedstawiciel 
leków z „grupy Z”. W przypadku jego sto-
sowania możliwe jest używanie w przy-
padku wybudzeń w  nocy, ale zaleplon 

TEORIA I praktyka
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nie będzie pomagał w  zaburzeniach 
z utrzymaniem snu.

Zolpidem w 90% wiąże się z białka-
mi i  jest metabolizowany do nieaktyw-
nych metabolitów przez enzymy cyto-
chromu P450 (głównie CYP3A4). Osoby 
starsze i osoby z niewydolnością wątro-
by mają wyższe stężenia leku i  dłuższy 
czas półtrwania. Stwierdzono również, 
że czas eliminacji jest wydłużony u  ko-
biet. W  celu zminimalizowania efektów 
rezydualnych w  ciągu dnia i  innych 
działań niepożądanych zaleca się obec-
nie, aby preferować stosowanie niższej 
niż standardowa tabletka dawki leku – 
a więc zamiast 10 mg – 5 mg.

To zalecenie można zresztą uogól-
nić na całą grupę leków Z. Przy wprowa-
dzaniu tych leków do praktyki i  ustala-
niu dawkowania kierowano się bowiem 
zasadą, żeby podstawowa dawka była 
dawką efektywną u większości osób, któ-
re zastosują lek. Wiemy jednak, że wielu 
pacjentów zareaguje na dawki niższe, 
a  jednocześnie poprawia to w znaczący 
sposób tolerancję, między innymi re-
dukując właśnie prawdopodobieństwo 
istotnego wpływu na funkcje poznawcze 
następnego dnia po zażyciu tabletki.

Tak jak wspomniano, w  przypadku 
zopiklonu mamy do czynienia z  nieco 
dłuższym, w porównaniu z zolpidemem, 
czasem do rozpoczęcia działania, 
a  przede wszystkim dłuższym czasem 
eliminacji. Metabolizm leku zachodzi 

w  wątrobie, aktywne metabolity są wy-
dalane przez nerki. Nie obserwowano 
akumulacji aktywnych metabolitów 
w  przypadku upośledzenia czynności 
nerek, ale zalecane jest stosowanie u ta-
kich chorych niższych dawek.

Interakcje zopiklonu i  zolpidemu 
są przewidywalne i  dotyczą głównie 
leków hamujących lub indukujących 
metabolizm CYP 3A4 – wśród leków sto-
sowanych w  psychiatrii trzeba zwrócić 
szczególną uwagę na karbamazepinę, 
która obniża stężenia „leków Z” i fluwok-
saminę, która z kolei zwiększa ich biodo-
stępność.

Należy pamiętać, że zarówno zol-
pidem, jak i  zopiklon, stosowany łącz-
nie z  BDZ może prowadzić do nasilenia  
efektów sedatywnych, w  przypadku 
osób w  wieku podeszłym zwiększa się 
ryzyko hospitalizacji, upadków i złamań. 

Kliniczne działanie zopiklonu i zolpi-
demu wykazano w wielu badaniach po-
równawczych, zarówno z długo i krótko 
działającymi BDZ. Badania potwierdziły, 
że obydwa leki skracają czas potrzebny 
do zaśnięcia, wydłużają czas snu i powo-
dują poprawę ogólnej jakości snu. 

Zopiklon i  zolpidem są podobnie 
tolerowane, najczęstsze działania niepo-
żądane to zaburzenia smaku, bóle i  za-
wroty głowy, rozdrażnienie, nudności, 
senność.

„Leki Z” w depresji
Skuteczność i  tolerancja „leków Z” 

stosowanych w  skojarzeniu z  lekami 
przeciwdepresyjnymi w  leczeniu de-
presji była oceniana w  kilku randomi-
zowanych, kontrolowanych badaniach 
klinicznych. Opublikowana w 2017 roku 
metaanaliza takich badań wykazała, że 
„leki Z” stosowane łącznie z  inhibito-
rami wychwytu zwrotnego serotoniny 
lub z  wenlafaksyną były w  porównaniu 
z  grupą kontrolną (w  której stosowano 
lek przeciwdepresyjny i  placebo) bar-
dziej skuteczne w odniesieniu do takich 
wskaźników, jak remisja objawów de-
presyjnych (RR=0,85, NNT=10), jak też 
średnia standaryzowana różnica w  re-
dukcji objawów depresyjnych ocenia-
nych skalą Hamiltona (SMD = - 0,23). Nie 
było różnic pod względem przerwania 
leczenia z  powodu braku skuteczności, 
ani z  powodu działań niepożądanych 
pomiędzy ocenianymi lekami. Częstość 
objawów ubocznych była nieznacznie 
wyższa w  grupie, w  której stosowano 
leki Z  (jakiekolwiek działanie niepożą-
dane RR=1,09, NNH=20, zawroty głowy 
RR=1,76, NNH=25). Omawiana metaana-
liza zidentyfikowała 6 badań, w których 
wzięło udział łącznie 2089 pacjentów, 
średnia wieku leczonych wynosiła 44 
lata, zaś średni czas trwania badania wy-
nosił 10,5 tygodnia. 

Praktyczne wnioski płynące z  tych 
badań są takie, że „leki Z” w skojarzeniu 
z  lekami przeciwdepresyjnymi nie tyl-
ko wpływają na poprawę snu, ale mogą 
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Leki Dawka

Czas do 
maksymalnego 

stężenia 
Tmax (godz)

Czas 
eliminacji 

T1/2 (godz)
Metabolizm

Interakcje
farmakodynamiczne

Interakcje 
farmakokinetyczne - 

Zwiększenie 
efektu leku 

Interakcje 
farmakokinetyczne - 

Zmniejeszenie 
efektu leku 

TABela 1: Porównanie wybranych cech farmakokinetycznych oraz interakcje zolpidemu i zopiklonu.

Zopiklon

Zolpidem

3,75-7,5 mg

5-10 mg

1,5-2

1-2

5-6

2,5-3

CYP 3A4,  
2C8

CYP 3A4,  
2C9, 1A2

Leki działające 
depresyjnie na OUN 

(w tym BDZ i alkohol), 
nasilają działanie

Flumazenil zmniejsza 
działanie 

Azolowe leki 
przeciwgrzybicze 

(flukonazol) 
Cymetydyna 

Ciprofloksacyna
Erytromycyna
Fluwoksamina

Karbamazepina
Dziurawiec

Ryfampicyna
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również przekładać się na ogólnie lepsze 
wskaźniki poprawy depresji. Poza popra-
wą objawów depresyjnych opisywano 
również generalną poprawę w  zakresie 
związanej ze stanem zdrowia jakości ży-
cia. 

Oczywiście należy brać pod uwagę 
działania niepożądane, najczęstszym, 
związanym ze stosowaniem takiego 
skojarzenia, mogą być zawroty głowy. 
Ponadto, chociaż bezpośrednio nie wy-
nika to z omawianej metaanalizy, trzeba 
uwzględnić ryzyko nasilenia senności 
i  upośledzenia funkcji poznawczych, 
a ponadto ryzyko związane z uzależnie-
niem i  nadużywaniem tych leków oraz 
z  wystąpieniem objawów odstawien-
nych. Leków z  grupy Z, podobnie jak 
BDZ, nie powinno się stosować u  cho-
rych uzależnionych od alkoholu i innych 
substancji.

Jednak biorąc pod uwagę lepszy 
profil bezpieczeństwa „leków Z” w  po-
równaniu do wielu BDZ, można stwier-
dzić, że jeżeli chory na depresję potrze-
buje zastosowania leku nasennego, to 
lepszym wyborem niż BDZ będzie zolpi-
dem lub zopiklon i należy te leki prefero-
wać przed zastosowaniem BDZ.

Wytyczne World Federation of So-
cieties of Biological Psychiatry (WFSBP) 
guidelines rekomendują ograniczenie 
czasu stosowania BDZ u  chorych na 
depresję do maksimum 4-6 tygodni, 
czyli zwykle czasu, po którym widzimy 
wyraźną kliniczną skuteczność zastoso-
wanego leczenia przeciwdepresyjnego. 
Inne zalecenia, na przykład brytyjskie 
National Institute for Health and Care Ex-
cellence (NICE) skracają czas stosowania 
BDZ do 2 tygodni. Zalecenia nie odnoszą 
się wprost do grupy leków Z, ale należy 
przyjąć, że ich stosowanie do leczenia 
bezsenności w  trakcie leczenia depre-
sji lekiem przeciwdepresyjnym również 
powinno być krótkotrwałe. W  przypad-
kach przewlekłej bezsenności należy 
stosować inne opcje, niosące ze sobą 
mniejsze ryzyko rozwoju uzależnienia 
(na przykład małe dawki sedatywnych 
leków przeciwdepresyjnych). Nie należy 
zapominać, że zawsze w przypadku bez-
senności podstawową interwencją po-
winna być instrukcja dotycząca higieny 
snu i terapia poznawczo behawioralna.

Szczególną ostrożność należy za-
chować w  przypadku pacjentów mło-
dych i chorych w wieku podeszłym. Tak 
jak już wspomniano, lepiej zaczynać od 
mniejszych dawek leków i  jeśli to tylko 
możliwe, pozostać przy nich przez cały 
czas stosowania leków.

Wnioski:

Zopiklon i zolpidem są lekami, które  
można stosować w krótkotrwałym  
leczeniu bezsenności.

krótkotrwała  
bezsenność

Zopiklon, ze względu na dłuższy czas półtrwa-
nia, można preferować u chorych, u których 
poza trudnościami w zasypianiu istnieją także 
problemy z utrzymaniem ciągłości snu (wybu-
dzenia w ciągu nocy).

Stosowanie zopiklonu i zolpidemu należy 
rozpoczynać od niskich dawek – zopiklon 3,75 
mg, zolpidem 5 mg. Należy starać się stosować 
niskie dawki przez cały okres leczenia, który 
powinien być krótkotrwały, najlepiej przerywa-
ny (3-4 razy w tygodniu).

1/2

W przypadku depresji z bezsennością zarówno 
zopiklon, jak i zolpidem mogą być stosowane 
u chorych leczonych lekami przeciwdepresyj-
nymi. Stwierdzono, że stosowanie tych leków 
nie tylko może poprawić jakość snu, ale także 
obserwowano lepsze wyniki leczenia depresji. 
Konieczne jest monitorowanie bezpieczeństwa 
takiego leczenia. n
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2. Gunja N. In the Zzz zone: the effects of Z-drugs on human performance and driving. J Med Toxicol. 2013 (2):163-71.
3. Kishi, T., Matsunaga, S. & Iwata, N. Efficacy and tolerability of Z-drug adjunction to antidepressant treatment 

for major depressive disorder: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Eur 
Arch Psychiatry Clin Neurosci (2017) 267: 149-161.

4. McCall WV; Blocker JN; D'Agostino Jr R; Kimball J; Boggs N; Lasater B; Haskett R; Krystal A; McDonald WM; 
Rosenquist PB. Treatment of insomnia in depressed insomniacs: effects on health-related quality of life, 
objective and self-reported sleep, and depression. J Clin Sleep Med 2010;6(4):322-329.

5. Pinto LR Jr, Bittencourt LR, Treptow EC, Braga LR, Tufik S. Eszopiclone versus zopiclone in the treatment of 
insomnia. Clinics (Sao Paulo). 2016; 71(1):5-9. 
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Funkcje poznawcze 
osoby depresyjnej
ich znaczenie, diagnostyka i terapia
Andrzej Czernikiewicz 
| Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS Lublin

I. Deficyty poznawcze w depresji i ich 
znaczenie dla funkcjonowania chorych

Funkcje poznawcze to kompleks funkcji, które  
obejmują cztery dyspozycje: uwagę, pamięć,  
pamięć operacyjną i szybkość psychomotoryczną.

W tabeli pierwszej zobrazowano obszar objęty przez domeny  
poznania.

Zainteresowanie psychiatrów i neuropsychologów funkcjami po-
znawczymi do chwili obecnej dotyczyło schizofrenii i zespołów psy-
choorganicznych, zwłaszcza otępień i MCI. Depresja jest zaburzeniem 
psychicznym, w którego obrazie klinicznym obok objawów emocjo-
nalnych i somatycznych, znaczące są objawy deficytów poznawczych, 
które ujęte są w kryteriach diagnozy depresji, zarówno w ICD-10, jak 
i DSM-IV i DSM-5 [1,2,3]. Kryterium #8 w tych klasyfikacjach to „zna-
czące zaburzenia w koncentracji lub problemy w podejmowaniu decyzji”. 
Element deficytów poznawczych obecny jest również w kryterium #2 
„anhedonia” i kryterium # 5 „spowolnienie psychomotoryczne”.

Wymienione tutaj deficyty poznawcze typowe dla 
depresji mają negatywny wpływ na kontakty in-
terpersonalne, pogłębiając poczucie izolacji i bez-
wartościowości. Jednocześnie deficyty poznaw-
cze mają negatywny wpływ na funkcjonowanie 
depresyjnych osób w  środowisku rodziny, pracy, 
czy szkolnym lub akademickim. 

Pacjenci z  depresją doświadczają zaburzeń 
poznawczych, co ma znaczące konsekwencje 
i osobnicze, i społeczne: 

(a) pacjenci cierpiący na depresję mają 
zmniejszoną zdolność do interakcji z przyjaciółmi, 
rodziną i kolegami, 

(b) depresja jest w skali światowej główną 
przyczyną niepełnosprawności, 

(c) choroba ta daje znaczące obciążenie eko-
nomiczne dla pacjentów i społeczeństwa, w dużej 
mierze napędzane przez spadek wydajności 
pracy (nieobecności i presenteeism) [4]. 

Wreszcie przetrwałe deficyty poznawcze 
w  depresji utrudniają lub uniemożliwiają korzy-
stanie z psychoterapii kognitywno-behawioralnej 
czy psychoedukacji. 

Zaburzenia poznawcze w  depresji występują 
u 94% chorych depresyjnych w fazie ostrej choroby, 
ale są również obecne u 44% chorych w fazie remi-
sji [5]. Także liczba kolejnych epizodów powoduje 
narastanie deficytów poznawczych w depresji [6].  
Metaanaliza, w  której oceniano funkcjonowanie 
poznawcze osób cierpiących na depresję, przy 
użyciu kompleksowego narzędzia jaki jest CAN-
TAB, wykazała znaczące deficyty w obszarze funk-
cji wykonawczych, pamięci, uwagi w grupie osób 
z depresją, w porównaniu z osobami zdrowymi, ale 
także znaczący wpływ deficytów poznawczych na 
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Zdolność do ogniskowania  
i utrzymania uwagi 

Zdolność do zapamiętywania  
i uczenia 

Monitorowanie uwagi, pamięć 
operacyjna, zdolność do podejmo-
wania decyzji

Szybkość wykonywania poleceń

Uwaga 

Pamięć

Funkcje poznawcze 
(wąskie rozumienie)

Szybkość 
psychomotoryczna 

domeny

Tabela 1. domeny poznania
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codzienne funkcjonowanie chorych [7]. W  bada-
niu STAR-D wykazano z kolei, że deficyty poznaw-
cze lokują się w grupie trzech najczęstszych obja-
wów depresji, obok przygnębienia i męczliwości. 
Są również w grupie objawów wpływających naj-
bardziej na funkcjonowanie, w rozumieniu aktyw-
ności domowej, zawodowej czy interpersonalnej 
[8]. W innym badaniu, w którym oceniano przyczy-
ny trudności w  pracy zawodowej, na czołowych 
miejscach będących przyczynami tych proble-
mów, znalazły się zaburzenia w koncentracji i pa-
mięci [9].

Aktualny podział deficytów poznawczych 
w depresji to podział na te, które wiążą się z po-
znaniem „zimnym” (niezwiązanym z  emocjami) 
i  „gorącym” (związanym z  emocjami). Zwykło się 
uważać, że deficyty kognitywne związane z  po-
znaniem zimnym wydają się nie ustępować w cza-
sie remisji, a przetrwałe deficyty tego typu wiążą 
się z gorszą reakcją na leki przeciwdepresyjne. De-
ficyty poznawcze związane z zimnym poznaniem 
są również definiowane jako niezwiązane z czyn-
nikiem motywacyjnym lub oceniane w  testach, 
w których bodźce są emocjonalnie neutralne, ta-
kich jak Wisconsin Card Sorting Test czy California 
Verbal Test. Poznanie gorące jest warunkowane 
emocjonalnie, wywodzi się z negatywnych uprze-
dzeń i  szybszego reagowania na negatywne 
bodźce. Poznanie gorące i zimne nie są niezależne 
– negatywne nastawienia mogą wpływać nega-
tywnie na poznanie zimne [10].

Współczesne badania neuroobrazowe wska-
zują na zaburzenia neurostrukturalne obszaru 
grzbietowo-bocznego kory prefrontalnej (DLPFC) 
dla poznania „zimnego” i zaburzenia strukturalne 
obszaru kory nadoczodołowej i  hipokampa dla 
deficytów poznania „gorącego” [10]. W pierwszej 
metaanalizie funkcji poznawczych w  depresji 
przy użyciu metod typowych dla oceny zimnego  
poznania wykazano znaczące obniżenie tych  
funkcji w porównaniu z grupami kontrolnymi [11]. 
Inna współczesna metaanaliza funkcji poznaw-
czych u  chorych z  depresją wskazała na deficyty 
poznawcze we wszystkich domenach poznania, 
a szczególnie w obszarach: fluencji słownej (Effect 
Size – ES = 0,59), elastyczności poznawczej (ES = 
0,53), pamięci wzrokowej (ES = 0,53), tempa psycho-
motorycznego (ES = 0,48) i uwagi (ES = 0,36) [12].  

Jedno z najnowszych badań wykazało znacząco gorsze wyniki chorych 
na depresję w  porównaniu z  osobami zdrowymi w  obszarze: funkcji 
wykonawczych (np. przestrzenna pamięć operacyjna), pamięci i uwa-
gi [13]. Z  kolei badania nad poznaniem „gorącym” wykazały znaczą-
co dłuższy czas reakcji na bodźce pozytywne i znacząco krótszy czas 
reakcji na bodźce negatywne u  chorych na depresję (nieleczonych) 
w porównaniu z grupą kontrolną [14]. Jednocześnie prace, które oce-
niały deficyty poznawcze w wieku podeszłym potwierdziły znaczenie 
kliniczne tych deficytów w  trakcie epizodu depresyjnego pacjentów 
[15]. W  innym badaniu dotyczącym pacjentów w  wieku podeszłym 
wykazano niewielką tylko redukcję deficytów poznawczych w wyniku 
działania leków przeciwdepresyjnych [16]. 

Wgląd w znaczenie uszkodzeń strukturalnych i związanych z tym 
deficytów poznawczych a depresją dają też badania nad występowa-
niem depresji u osób z lewostronnym udarem mózgu, gdzie nie tylko 
częściej występowały (w porównaniu z udarem prawostronnym) ob-
jawy depresji, ale i deficyty poznawcze były cięższe, a dodatkowo za-
burzenia językowe były predyktorem występowania depresji pouda-
rowej [17]. Z drugiej strony, w jednym z badań wykazano brak wpływu 
wieku, płci, ciężkości depresji na występowanie deficytów kognityw-
nych w depresji, co może wskazywać, że objawy kognitywne można 
traktować jako bazę do powstawania depresji, a  nie jej epifenomen 
[18]. Aktualne badania neuroobrazowe i genetyczne wskazują również 
na znaczenie polimorfizmu genetycznego (BDNF) z  występowaniem 
deficytów kognitywnych w depresji [19]. 

Uwaga 

Funkcje wykonawcze
 

Pamięć

Negatywne nastawienia 

Nadmierne reagowanie  
na negatywne informacje 

Negatywne myśli  
automatyczne i ruminacje

Poznanie „gorące” Poznanie „zimne” 

Tabela 2. Poznanie gorące i zimne [10]

Funkcje poznawcze wydają się być istotą
zaburzeń depresyjnych, nie tylko będąc
jednym z kluczowych objawów depresji,
zwłaszcza w klasyfikacji DSM-5, ale także
są miernikiem zdrowienia w tym zaburzeniu
psychicznym.
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II. Diagnostyka zaburzeń poznawczych w depresji
Metody badania funkcji poznawczych przedstawiono w tabeli 3.

Diagnostyka zaburzeń poznawczych w depresji to nie tylko testy 
psychometryczne typowe dla oceny „zimnego” poznania i kryteria dia-
gnostyczne depresji wg ICD-10 i Ee (szczególnie kryterium #8), ale także 
podmiotowa ocena w postaci odpowiedzi na takie pytania, jak:

n Czy masz problemy w podejmowaniu codziennych decyzji?; 
n Czy masz problemy w rozumieniu tego, co czytasz, czy tego, co wi-
dzisz w tv, czy w rozmowach?; 
n Czy gubisz rzeczy lub zapominasz?; 
n Czy masz problemy w zaczynaniu, planowaniu i kończeniu zadań?; 
n Czy to wszystko przeszkadza ci w codziennym życiu?

Na tej samej zasadzie opiera się 6-itemowe narzędzie o dużej trafności 
do wczesnej diagnozy zaburzeń poznawczych w depresji – British Co-
lumbia Cognitive Complaints Inventory (BC-CCI) obejmujący podmioto-
wą ocenę: zapominania, zaburzeń koncentracji, kłopotów w wyrażaniu 

Tabela 3. Metody badania 
obszarów funkcji poznawczych [20]

Obszar funkcji 
poznawczych

Testy

Test Łączenia Punktów A (Trail Making 
Test A-TMT A), Symbole cyfr (Digit Sym-
bol Coding Modalities Test)

Test Pojemności Pamięci Przestrzennej, 
Test Ciągłego Wykonania

WAIS cyfry wspak. Test Pojemności 
Pamięci Przestrzennej, Test Sternberga

Krzywa Uczenia się Lurii, Lista Słów 
Rey'a t (RAVL), Kalifornijski Test Uczenia 
się Werbalnego (CVLT-II), Test Uczenia 
się Materiału Werbalnego Hopkinsa 
(HVLT), Test Selektywnego Przypomina-
nia Buschkego (SRT)

Skala Wechslera (WMS), podskala od-
twarzania wzrokowego 1i 2, Figura Reya 

Test Łączenia Punktów B (Trail Making 
Test B -TMT B)

Test Sortowania Kart Wisconsin (WCST)

Test Wieży Londyńskiej (TOL), 
Stockins of Cambridge (SOC)

Napęd 
psychomotoryczny

Uwaga

Pamięć operacyjna

Uczenie werbalne 
i pamięć

Uczenie wzrokowe  
i pamięć wzrokowa

Przerzutność uwagi

Fluencja słowna

Plastyczność  
poznawcza (cognitive 

Planowanie 

myśli, kłopotów w  znalezieniu właściwego słowa, 
spowolnienia myślenia, kłopotów z  rozwiązywa-
niem zadań/problemów [21]. Nową baterią służącą 
do oceny deficytów poznawczych w  depresji jest 
Think-it, składający się z pięciu narzędzi (Digit Sym-
bol Substitution Test, Choice Reaction Time task’ 
Trail Making Test-B, n-back working memory task 
i  Perceived Deficits Questionnaire for Depression 
– wersja 5 punktowa), którego wyniki wskazują na 
wyraźnie gorsze funkcjonowanie poznawcze cho-
rych na depresję, w  porównaniu z  osobami zdro-
wymi, a także znaczący wpływ tych deficytów po-
znawczych na codzienne funkcjonowanie chorych 
na depresję [22, 23, 24].

III. Możliwości redukcji deficytów 
poznawczych w depresji

Leki antydepresyjne z grup SNRI i SSRI, pomi-
mo działania przeciwdepresyjnego, nie wykazywa-
ły do tej pory istotnego wpływu poprawiającego 
czynności poznawcze. Na przykład duloksetyna 
– silny antydepresant z  grupy SNRI (a  więc dzia-
łający bimodalnie – efekt serotoninergiczny i  no-
radrenergiczny) stosowany u  starszych chorych 
z dużym epizodem depresji znacząco (vs placebo) 
poprawiał nastrój, ale jego wpływ na takie funkcje 
poznawcze, zaliczane do zimnego poznania, był 
wyraźnie mniejszy [25]. W  badaniu skuteczności 
przeciwdepresyjnej wortioksetyny, nowego leku 
antydepresyjnego, serotoninergicznego agonisty 
(receptor 5-HT1A), częściowego agonisty (receptor 
5-HT1B ) lub antagonisty (receptory 5-HT1D,  5-HT3  
i 5-HT7 ) vs duloksetyna, w subanalizie chorych po 
65 r.ż. okazało się, że oba te leki poprawiały funkcje 
poznawcze chorych (vs placebo), ale przy pomocy 
analizy statystycznej wykazano, że poprawa funk-
cji poznawczych u  chorych w  wyniku stosowania 
wortioksetyny była efektem raczej bezpośredniego 
działania wortioksetyny na poznanie, niż efektem 
wtórnym do pierwotnego działania antydepre-
syjnego [26]. Dodatkowo, w  tym samym badaniu 
podobna była skuteczność antydepresyjna wor-
tioksetyny w  dziennej dawce 5 mg i  duloksetyny 
(w dawce dziennej 60 mg) w tejże grupie chorych 
depresyjnych po 65 r.ż. [27]. W metaanalizie 11 ba-
dań krótkoterminowych, potwierdzono istotną sta-
tystycznie redukcję objawów depresji (itemy skali 
MADRS) (vs placebo) bez względu na stosowana 
dawkę wortioksetyny (dziennie od 5mg do 20 mg) 
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[25]. W  badaniu średnioterminowym porównują-
cym szanse/ryzyko nawrotu depresji (wortioksety-
na vs placebo) stwierdzono: (a) po 12 tygodniach 
po wortioksetynie: odpowiedź u  76% chorych, 
a  remisję u  69% chorych); (b) po 36 tygodniach 
nawrót depresji przy stosowaniu wortioksetyny 
wystąpił dwukrotnie rzadziej niż po placebo (13% 
vs 26%; p<0,0013) [28]. W projekcie porównującym 
przeciwdepresyjną skuteczność wortioksetyny 
(dawki 15 mg i 20 mg dziennie) vs duloksetna (60 
mg dziennie) i placebo w 8-tygodniowym badaniu 
chorych z depresją i wyraźnymi objawami lękowym 
stwierdzono podobną skuteczność wortioksety-
ny w obydwu dawkach i duloksetyny (vs placebo) 
[29]. W  jednym z  najnowszych badań (REVIVE) 
skuteczności wortioksetyny porównywano efekt 
antydepresyjny wortioksetyny (dawka dzienna 10-
20 mg) i  agomelatyny (dawka dzienna 25-50 mg) 
obserwując znaczącą redukcję depresji (skala MA-
DRS) po wortioksetynie już od 8 tygodnia badania 
[30,31]. W  najnowszym badaniu (FOCUS) stwier-
dzono znacząca poprawę funkcji poznawczych po 
wortioksetynie (dawki dzienne 10 g i 20 mg) zarów-
no vs placebo, jak i w porównaniu ze stanem wyj-
ściowym (baseline). Te obiektywne wyniki zostały 
w tym badaniu potwierdzone również, gdy chorzy 
oceniali swoje możliwości poznawcze przy użyciu 
specjalnego kwestionariusza (Percieved Deficit Qu-
estionnaire – PDQ). W tym samym badaniu wyka-
zano, że około połowy wpływu na poprawę funkcji 

poznawczych było związane z bezpośrednim wpływem wortioksetyny 
na funkcje poznawcze, a nie tylko przez efekt przeciwdepresyjny tego 
leku [32].

W  ostatnich kilku latach potwierdzono również skuteczność pro-
kognitywną agomelatyny u osób depresyjnych, jednego z najnowszych 
leków antydepresyjnych, który przez swoje działanie jako agonista re-
ceptorów melatonergicznych MT1 i MT2, a także antagonista receptorów 
serotoninergicznych -HT2C  działa prokognitywnie, co potwierdzono 
w modelu zwierzęcym, gdzie agomelatyna blokowała deteriorację pa-
mięciową związaną z  uszkodzeniem hippokampa powodowaną przez 
stres [33, 34]. Podkreśla się również, że powodowana przez agomela-
tynę proliferacja w obrębie hipokampa przekłada się nie tylko na efekt 
przeciwdepresyjny tego leku, ale także korzystny wpływ na funkcjono-
wanie poznawcze u  osób depresyjnych [35]. W  jednej z  najnowszych 
prac, gdzie porównywano zarówno skuteczność antydepresyjną i pro-
kognitywną agomelatyny (25 mg p.d.) i fluoksetyny (20 mg p.d.), uzyska-
no podobne wyniki dotyczące skuteczności antydepresyjnej obu leków, 
przy czym agomelatyna okazała się bardziej skuteczna w jednym z te-
stów neurokognitywnych (TMT-B) [36]. W pracy oceniającej skuteczność 
agomelatyny (25-50 mg p.d.) u  pacjentów w  wieku podeszłym (60-75 
lat) z depresją potwierdzono brak negatywnego działania agomelatyny 
na funkcjonowanie poznawcze tych chorych [37]. Można sądzić, w opar-
ciu o dane na temat neurogenezy w obszarze hipokampa powodowa-
nej przez agomelatynę, że efekt antydepresyjny i prokognitywny tego 
leku wiąże się właśnie z takim mechanizmem działania leku [38]. Z nieco 
starszych prac obiecujące wydaje się być, na polu terapii deficytów po-
znawczych u osób depresyjnych, działanie wspomnianej wcześniej du-
loksetyny, leku z grupy SNRI [36].
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IV. Podsumowanie
Funkcje poznawcze wydają się być istotą zaburzeń depresyjnych,  

nie tylko będąc jednym z kluczowych objawów depresji, zwłaszcza  
w klasyfikacji DSM-5, ale także są miernikiem zdrowienia w tym zaburze-
niu psychicznym. 

Deficyty poznawcze, obejmujące zaburzenia uwagi, pamięci deklara-
tywnej, operacyjnej i tempo myślenia, współistniejąc z anhedonią,  
są często przetrwałymi objawami depresji blokując zdrowienie chorych. 
Jednocześnie deficyty poznawcze są tym obszarem zespołu depresyjne-
go, który zbyt rzadko podlega ocenie w procesie diagnostycznym.  
Stosowanie takich testów neuropsychologicznych czy tych, które pozwa-
lają na samoocenę funkcji poznawczych, jak PDQ, pozwala na określenie 
potrzeb chorych depresyjnych w obszarze funkcjonowania poznawczego. 

Współczesne badania kliniczne dotyczące wortioksetyny i agome-
latyny wydają się być obiecujące w aspekcie prokognitywnego działania 
leków antydepresyjnych.n
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Dieta w depresji
Część 1: kwasy omega-3   
Monika Selimi-Sokołowska
| Dietetyk

Od dawna wiemy już, że jadłospis wpły-
wa na nasze samopoczucie. Od składni-
ków odżywczych zależy praca naszego 
układu nerwowego, a same doznania 
smakowe też mogą znacząco zmienić 
nasz nastrój. Jednak, gdy rozważamy 
wpływ diety na rozwój i leczenie scho-
rzeń psychicznych, powinniśmy oprzeć 
się na badaniach naukowych. Dzięki 
temu lekarz i dietetyk mogą efektyw-
nie współpracować dla dobra pacjenta, 
łącząc terapię farmakologiczną z odpo-
wiednio dobranym modelem żywienia. 
Jest to dobrze widoczne w przypadku 
choroby afektywnej jednobiegunowej, 
czyli depresji.

KWASY OMEGA-3

Naukowcy, którzy badali stulatków na Okinawie, przypisu-
ją niezbędnym nienasyconym kwasom tłuszczowym omega-3 
wyjątkowe działanie. Dieta bogata w  ten składnik uaktywnia 
geny związane z długowiecznością i zmniejsza ryzyko chorób 
neurodegeneracyjnych. Jadłospis mieszkańców Okinawy obfi-
tuje w algi, ryby, fioletowe bataty i inne świeże warzywa. Oka-
zuje się, że taka dieta chroni nas przed wieloma chorobami, 
w tym przed depresją.

Do kwasów omega-3 zaliczamy kwas alfa-linolenowy 
(ALA), dokozaheksaenowy (DHA) i  eikozapentaenowy (EPA). 
Wykazują one silne działanie przeciwzapalne, wspomagają 
pracę układu odpornościowego i  nerwowego. Nie mogą być 
syntetyzowane w organizmie człowieka, dlatego musimy do-
starczać je wraz z  pożywieniem. Niestety, wiele osób je zbyt 
mało produktów bogatych w kwasy omega-3, takich jak oleje 
roślinne, ryby i owoce morza, niektóre pestki, orzechy oraz zie-
lone warzywa liściaste (tab. 1).

Produkty

TABela 1. Produkty bogatsze w kwasy omega-3

Grupy produktów

n Śledzie
n Łosoś
n Sardynki
n Makrela
n Krewetki

n Olej lniany
n Olej rzepakowy
n Olej sojowy

n Nasiona lnu
n Nasiona szałwii hiszpańskiej (Chia)
n Nasiona konopi
n Migdały
n Orzechy włoskie
n Pestki dyni

n Algi morskie
n Produkty sojowe
n Ciemnozielone warzywa liściaste

Ryby i owoce morza

Oleje roślinne

Nasiona, orzechy

Inne produkty
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Mechanizm działania przeciwdepresyjnego kwasów 
omega-3 nie jest w  pełni poznany. Wiadomo, że stabilizują 
one działanie błony komórkowej neuronów. Zmniejszają też 
produkcję mediatorów przewlekłego stanu zapalnego, pobu-
dzają natomiast wytwarzanie czynnika neurotroficznego po-
chodzenia mózgowego zwiększającego plastyczność synaps 
i działającego neuroprotekcyjnie. Badania wykazały przy tym, 
że w erytrocytach, osoczu i tkance mózgowej osób cierpiących 
na depresję obserwuje się mniejsze stężenie kwasów ome-
ga-3 niż u  osób zdrowych. Suplementacja kwasów omega-3 
może zwiększać efekt terapeutyczny farmakoterapii depresji. 
Z  badań wynika, że połączenie kwasu eikozaheksaenowego 
z kwasem dokozaheksaenowym jest skuteczne zarówno w te-
rapii skojarzonej z  lekami przeciwdepresyjnymi, ale również 
jako samodzielny sposób leczenia. Istnieją także doniesienia, 
mówiące o  skuteczności kwasu eikozaheksaenowego w  ła-
godzeniu objawów depresji. Na przykład przeprowadzone 
w  Stanach Zjednoczonych, małe (n=42) randomizowane ba-
danie z pojedynczą ślepą próbą wykazało, że wśród chorych 
na zaawansowaną depresję stosowanie citalopramu wraz z su-
plementacją kwasów omega-3, w porównaniu z monoterapią 
citalopramem, zmniejsza nasilenie objawów i zwiększa praw-
dopodobieństwo osiągnięcia istotnej poprawy. Analizowano 
8 tygodniową interwencję, przy czym efekt był widoczny już 
po 4 tygodniach terapii. Z kolei duże randomizowane badanie 
„SMILES” opublikowane w 2017 roku, sprawdziło wpływ inter-
wencji dietetycznej na stan psychiczny osób z zaawansowaną 
depresją. Włączono do niego 166 osób, a trwało ono przez 12 
tygodni. Stopień nasilenia objawów depresji oceniano za po-
mocą skali MADRS. U  osób, które otrzymały wsparcie diete-
tyczne odnotowano znaczącą poprawę samopoczucia. Model 
żywienia, jaki zastosowano, opierał się na zaleceniach diety 
śródziemnomorskiej, obfitującej w  wielonienasycone kwasy 
tłuszczowe omega-3. Wyniki tego badania potwierdziły te, 
uzyskane z pierwszej analizy „SMILES” wykonanej w 2012 roku.

Rozważając wzbogacenie diety o  nienasycone kwasy 
tłuszczowe należy pamiętać, że bardzo istotne są proporcje, 
w jakich się je przyjmuje. Idealny stosunek kwasów omega-6 
do omega-3 to 5:1. Zazwyczaj jest on jednak nieprawidło-
wy i wynosi nawet 16:1. I choć o kwasie ALA mniej się mówi 
w kontekście wspomagania leczenia depresji, to jest on rów-
nież ważny, ponieważ ulega w organizmie przemianom bio-
chemicznym prowadzącym do powstania DHA i EPA. Proces 
ten jest uzależniony od kilku czynników, takich, jak np. wspo-
mniana wcześniej proporcja omega-6 do omega-3, stan od-
żywienia, tłuszcze trans czy alkohol (który hamuje aktywność 
enzymów konwertujących kwasy omega-3). Zapotrzebowa-
nie na kwasy EPA + DHA dla dorosłych wynosi 250 mg na 
dobę. Kobiety w ciąży i karmiące piersią powinny zwiększyć 
dawkę DHA o 100-200 mg na dobę. Kwas alfa-linolenowy na-
tomiast powinien pokrywać 0,5% zapotrzebowania energe-
tycznego organizmu. n

Strawne białka
Niezbędne 
aminokwasy

Wielonienasycone 
kwasy tłuszczowe
w tym z rodziny 
omega -3

Witaminy  
rozpuszczalne  
w tłuszczach
w tym wit. D

Sole mineralne -
wapń, fosfor,
jod, fluor, selen
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Zalecenia dietetyczne 
dla chorych na depresję
Tomasz Szafrański

W ubiegłym roku ukazały się wyniki 
dwóch badań, które mogą, moim zda-
niem, stanowić przełom w sposobie, 
w jaki podchodzimy do kwestii diety 
w depresji.
 
Obecnie rozdziały podręczników i reko-
mendacje leczenia chorych na depresję 
zwykle nie zawierają żadnych zaleceń 
dotyczących stosowania diety. Zresztą 
taka sytuacja nie dotyczy tylko depresji, 
ale wszystkich poważnych zaburzeń 
psychicznych. Akceptacja wpływu diety 
na zdrowie psychiczne pozostaje głów-
nie domeną popularnych poradników 
oferujących przepisy na „zdrowe życie”. 
Pojawia się ona także (nawet w nauko-
wej oprawie) w kontekście promocji 
różnego rodzaju suplementów, które 
mają uzupełniać potencjalne niedobory. 
Jednakże, w takim wypadku chodzi tylko 
o „sztuczne dokarmianie” jakimiś prepa-
ratami, gdy tymczasem bez wątpienia 
najlepszym i preferowanym źródłem 
witamin, minerałów i innych niezbęd-
nych składników powinna być po prostu 
odpowiednia, zrównoważona dieta.

Oczywiście potencjalny związek pomiędzy dietą a zapa-
dalnością na depresję sugerują badania epidemiologiczne – to 
jednak głównie na tej podstawie wysnuwa się wnioski o pro-
tekcyjnej roli nienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3, 
witamin z grupy B czy kwasu foliowego. Jednakże wyniki ba-
dań dotyczących efektów suplementacji u chorych z objawa-
mi depresyjnymi wcale nie dają jednoznacznych wyników. 

Myślę, że w praktyce często wygląda to tak, że większość 
osób twierdząco kiwa głową, słysząc stwierdzenie, że sposób 
odżywiania jest ważny dla zdrowia, także dla zdrowia psychicz-
nego, ale w rzeczywistości pozostaje sceptyczna. Przynajmniej 
na tyle, aby nie podejmować jakiegoś działania aktywnie 
zmieniającego dietę. Mamy zatem pośród lekarzy psychiatrów 
– entuzjastów starających się wprowadzać elementy porad 
żywieniowych w  życie w  swojej codziennej praktyce. Mamy 
grupę, która z zaciekawieniem słucha wykładów na ten temat, 
ale na zaciekawieniu się kończy. Mamy także zatwardziałych 
sceptyków, których do tej, podobnie jak do innych kwestii, nic 
nie jest w stanie przekonać.

Z  drugiej strony natomiast mamy pacjentów. Pacjen-
tów, którzy przychodzą do gabinetu i  zadają pytania. Mam 
wrażenie, że coraz częściej będziemy słyszeć od nich pytania 
o  zalecenia dotyczące stylu życia i  diety. Znajoma znajomej 
powiedziała mi niedawno, że właśnie zalecenia dietetyczne 
i program zmiany aktywności fizycznej sprawił, że łatwiej było 
jej przełknąć w takim „pakiecie” także „chemiczną” tabletkę.

Zrandomizowane owoce i warzywa

Wspomniałem na wstępie o  dwóch badaniach dotyczą-
cych diety w  depresji. Użyłem nawet określenia, że są „prze-
łomowe”. Przełom, to może zbyt górnolotne określenie, ale 
kluczem jest tutaj słowo randomizacja. Słowo, które otwiera 
drzwi na naukowe salony i stanowi wejściówkę do Klubu Za-
leceń i Rekomendacji.

Badacze z  University of South Australia w  Adelajdzie –  
Natalia Parletta, Dorota Żarnowiecki i współpracownicy opu-
blikowali w grudniu 2017 roku wyniki badania oceniającego, 
czy dieta śródziemnomorska suplementowana olejem ryb-
nym poprawia stan psychiczny osób z depresją.

Badanie dotyczyło 152 dorosłych deklarujących depresję 
(około 40% przyjmowało leki przeciwdepresyjne). Grupa kon-
trolna (n=77) uczestniczyła w odbywających się co dwa tygo-
dnie spotkaniach grupy wsparcia społecznego, zaś grupa ba-
dawcza (n=75) przez 3 miesiące uczestniczyła w praktycznych 
warsztatach poświęconych stosowaniu diety śródziemno-
morskiej – poczynając od robienia zakupów, po poznawanie 
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tygodniowo

Owoce:
3 porcje  

Ćwicz codziennie i spożywaj posiłki razem z innymii Pij dużo wody

Ryby: PRZYNAJMNIEJ 2 porcje

codziennie

Orzechy: 1 porcja

Olej z oliwek: 60 ml

Nabiał:
  2 - 3 porcje

Warzywa: 
  6 porcji

Produkty zbożowe: 
  5 - 8 porcji

Chude czerwone mięso: 
  3 - 4 porcje

Drób: 2 - 3 porcje

Jajka: do 6

Słodycze: < 3 porcje

Rośliny strączkowe: 
  3 - 4 porcje

Alkohol
nie więcej niż 2
standardowe drinki

PIRAMIDA ŻYWIENIA ModiMedDiet wykorzystana w badaniu SMILES
Opie RS i wsp.A modified Mediterranean dietary intervention for adults with major depression: Dietary protocol and feasibility data from the SMILES trial. Nutr 
Neurosci. 2017 Apr 19:1-15.



48 PSYCHIATRA/PISMO dla praktyków/wiosna 2018

przepisów i wspólne gotowanie smacznych, tanich posiłków. 
Ponadto w tej grupie przez pół roku stosowano suplementację 
oleju rybnego (900 mg DHA/200 mg EPA dziennie)

Po 3 miesiącach grupa badana spożywała więcej wa-
rzyw, owoców, orzechów, produktów pełnoziarnistych i roślin 
strączkowych, zaś mniej czerwonego mięsa i  drobiu. Jedno-
cześnie w  grupie, która wprowadziła zalecenia dietetyczne 
w porównaniu z grupą kontrolną odnotowano większy spadek 
objawów depresji (45% vs. 27%) i poprawę jakości życia po 3 
i po 6 miesiącach.

Doktor Natalia Parletta komentując swoje badanie dla 
portalu Medscape, zwróciła uwagę, że była zaskoczona, że 
sama suplementacja olejem rybnym nie wydawała się mieć 
istotnego wpływu na objawy depresyjne (nie stwierdzono 
korelacji pomiędzy objawami a  poziomem nienasyconych 
kwasów tłuszczowych ocenianym w  erytrocytach). Parlet-
ta podkreślała jednak z  entuzjazmem fakt, że jest to jedno 
z pierwszych badań wskazujących na to, że prosta interwencja 
dotycząca diety może być nie tylko wprowadzona w życie, ale 
także może przekładać się na poprawę stanu psychicznego…

Ta sama grupa badaczy opublikowała w lutym 2018 pra-
cę wskazującą na efektywność takiej interwencji dietetycznej 
wśród osób z poważnymi zaburzeniami psychicznymi, korzy-
stającymi ze środowiskowego centrum rehabilitacji. Ja nie 
mam żadnych wątpliwości, że nakierowane na stosowanie 
zdrowej diety warsztaty kulinarne powinny być obowiązko-

Piśmiennictwo:
Bogomolova S, Zarnowiecki D, Wilson A, Fielder A, Procter N, Itsiopoulos C, O'Dea K, Strachan J, Ballestrin M, Champion A, Parletta N. Dietary intervention for people with mental illness in 

South Australia. Health Promot Int. 2018; 33(1): 71-83. 
Jacka FN, O'Neil A, Opie R, Itsiopoulos C, Cotton S, Mohebbi M, Castle D, Dash S, Mihalopoulos C, Chatterton ML, Brazionis L, Dean OM, Hodge AM, Berk M. A randomised controlled trial of 

dietary improvement for adults with major depression (the 'SMILES' trial). BMC Med. 2017; 15(1):23. 
Lehmann Ch. Mediterranean Diet Improves Depression - Medscape - Dec 22, 2017.
Opie RS, Itsiopoulos C, Parletta N, Sanchez-Villegas A Akbaraly TN, Ruusunen A, Jacka FN. Dietary recommendations for the prevention of depression. Nutr Neurosci. 2017; 20(3): 161-171.
Parletta N, Zarnowiecki D, Cho J, Wilson A, Bogomolova S, Villani A, Itsiopoulos C, Niyonsenga T, Blunden S, Meyer B, Segal L, Baune BT, O'Dea K. A Mediterranean-style dietary intervention 

supplemented with fish oil improves diet quality and mental health in people with depression: A randomized controlled trial (HELFIMED). Nutr Neurosci.  2017 Dec 7:1-14. 

wym składnikiem programów Środowiskowych Domów Sa-
mopomocy oraz Oddziałów Dziennych i Rehabilitacyjnych dla 
osób z zaburzeniami psychicznymi. 

Radosna dieta
Najważniejsze przeprowadzone dotychczas badanie do-

tyczące wpływu diety na objawy depresyjne pochodzi także 
z Australii, ale tym razem z Melbourne…

Badanie 'SMILES' było randomizowanym 12 tygodniowym 
badaniem w  warunkach pojedynczej ślepej próby oceniają-
cym wpływ interwencji dietetycznej u chorych z umiarkowaną 
lub ciężką depresją. Nasilenie objawów depresji było ocenia-
ne skalą MADRS. W grupie, w której zastosowano interwencję 
dietetyczną polegającą na wprowadzeniu zmodyfikowanej 
diety śródziemnomorskiej „ModiMedDiet” (n=33), w porówna-
niu z grupą kontrolną (n=34), po 12 tygodniach stwierdzono 
istotną statystycznie lepszą poprawę w zakresie objawów de-
presyjnych; remisję depresji stwierdzono wśród 32,3% z grupy 
badanej i 8% z grupy kontrolnej, co daje bardzo wysoki wskaź-
nik NNT=4.1. Autorzy podkreślają także potencjalny korzystny 
wpływ takiej interwencji na współchorobowość somatyczną 
towarzyszącą często depresji.

No i co z tego wynika?
Właściwie to same dobre rzeczy – zmiana diety w depresji pomaga. Zalecenie, aby jeść 
więcej warzyw, owoców i produktów pełnoziarnistych (wspólna cecha zwycięzców ran-
kingu diet 2018 U.S. News & World Report) jak najbardziej znajduje zastosowanie także 
w przypadku depresji i jest związane z pozytywnym wpływem na emocje. 
Zaś przede wszystkim, nawet jeśli mamy na to poświęcić przysłowiowe pół minuty, to 
warto poza przepisaniem recepty przekazać pacjentowi 4 proste zalecenia dietetyczne:

n Jedz więcej owoców, warzyw, roślin strączkowych, pełnoziarnistych zbóż. 

n Jedz dużo pokarmów bogatych w nienasycone kwasy tłuszczowe omega-3: 
ryb, orzechów, pestek i nasion; stosuj oleje roślinne.

n Zastępuj niezdrowe jedzenie – zdrowym i odżywczym. Ograniczaj  
lub eliminuj jedzenie wysoko przetworzonych produktów, „fast-food”,  
komercyjnych wypieków i słodyczy.

n Najlepiej w ogóle nie pij alkoholu, albo ogranicz picie do jednej okazji  
na tydzień i wypijaj wtedy nie więcej niż 2 standardowe drinki. n

TEORIA I PRAKTYKA
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ogłoszenia

stypendium  
im. Dr. Bolesława Ałapina

Stypendium im. Dr Bolesława Ałapina jest 
przyznawane dla lekarzy z Polski, psy-
chiatrów i lekarzy specjalizujących się 
w psychiatrii, którzy pragną dokształcać 
się w Wielkiej Brytanii.

Warunki otrzymania stypendium:
1. Obywatelstwo polskie i stałe zamieszkanie w Polsce
2. Dyplom ukończenia studiów medycznych i ukończona  

lub rozpoczęta specjalizacja z psychiatrii
3. Wiek poniżej 40 lat

4. Biegła znajomość języka angielskiego

Procedura otrzymania stypendium
Stypendium jest przeznaczone dla osób, które chcą podjąć 
dłuższy staż w  ośrodku naukowym w  Wielkiej Brytanii ale 
możliwe jest także uzyskanie mniejszych stypendiów (oko-
ło 1000-1200 GBP) dla osób korzystających z kursowej formy 
kształcenia podyplomowego w Wielkiej Brytanii (jak na przy-
kład Maudsley Forum).Wybór miejsca stażu i uzyskanie zgody 

danej jednostki na przyjęcie na staż leży po stronie kandydata.

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

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

2. Życiorys, przebieg pracy i osiągnięcia zawodowe kandydata,

3. Kopię dyplomu ukończenia studiów medycznych,

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

5. Zaświadczenie o zdanym egzaminie z języka angielskiego,

6. Zaświadczenie, że kandydat jest członkiem PTP  

     i ma opłacone składki.

Uwaga: W przypadku realizowania stypendium w Londynie i oko-
licach, zgodnie z wolą powierników Funduszu stypendysta powi-
nien poświęcić 6-8 godzin tygodniowo na pracę  w ośrodku psy-
choterapeutycznym przy Polskim Kościele na Ealingu.

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

Regulamin 
dofinansowania  

naukowych wyjazdów  
zagranicznych  

dla członków Polskiego 
Towarzystwa  

Psychiatrycznego
1. Członkowie zwyczajni Polskiego Towarzystwa Psychia-

trycznego mogą wystąpić o dofinansowanie ich czynnego 
udziału w zjazdach, sympozjach i konferencjach naukowych 
odbywających się za granicą,

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

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

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

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

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

7. Wnioski o dofinansowanie należy nadsyłać na ręce przewod-
niczącego Komisji Nagród PTP,

8. Wniosek musi poprzedzać termin zjazdu i zawierać:
a. CV kandydata,
b. Potwierdzenie członkostwa zwyczajnego z datą przyjęcia  

do PTP, oraz potwierdzenie bieżącego opłacenie składek  
członkowskich dokonane przez władze oddziału PTP.

c. Informację o konferencji naukowej,
d. Kopię streszczenia zgłoszonego doniesienia wraz z po-

twierdzeniem przyjęcia doniesienia do programu zjazdu,
e. Wnioskowaną wysokość dofinansowania wraz z oświad-

czeniem na co zostanie przeznaczone dofinansowanie 
(kosztorys).

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

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

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

Kontakt - dr Tomasz Szafrański: doktorszafranski@gmail.com
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Depresja kobieca, depresja męska  
Dominika Dudek, Sławomir Murawiec

Depresja kobieca
Etiologia kobiecej depresyjności jest złożona 

i obejmuje czynniki biologiczne, psychologiczne i spo-
łeczne. Już w procesie wychowania dziewczynkom po-
zwala się na okazywanie uczuć i kultywowanie więzi. 
Płacz wzbudza współczucie i chęć pomocy, wsparcia. 
Płaczący chłopak budzi raczej zażenowanie i bywa kwi-
towany stwierdzeniem "mażesz się jak baba". 

 Depresji u kobiet na pewno nie można roz-
patrywać w oderwaniu od uwarunkowań kulturowych 
czy od wciąż funkcjonujących stereotypów kobieco-
ści. Promują one obraz kobiety emocjonalnej, zależ-
nej, skoncentrowanej na relacjach interpersonalnych, 
otwarcie wyrażającej lęk i  smutek, natomiast ogra-
niczającej ekspresję złości i  agresji, skoncentrowanej 
na ciele, seksualności i standardach urody. Tradycyjna 
kobieta ma być matką, gospodynią, strażniczką domo-
wego ogniska, dającą wsparcie mężczyźnie. Stąd tak 
częsty we współczesnych czasach konflikt ról: subtelna 
matka i żona musi nieraz sprostać rywalizacji z mężczy-
znami i być równocześnie twardym prezesem korpora-
cji, kierującym męskim zespołem. 

 Kobiety chętniej opisują swoje emocje 
i przeżycia. Bardziej pamiętają o minionych epizodach 
depresji. Mają szerszą wiedzę na temat depresji, bar-
dziej pozytywne nastawienie do różnych form terapii. 
Kobiety zastanawiają się nad przyczynami swoich sta-
nów emocjonalnych, analizują, oskarżają się, rozważa-
ją swoje winy, błędy, a  przede wszystkim rozmawiają 
o tym, zwierzają się. Ból i przygnębienie u kobiety woła 
donośnym głosem: kobieta płacze, krzyczy, skarży się, 
jej emocje charakteryzuje duża ekspresja, cierpi w spo-
sób widoczny (to swoją drogą niestety powoduje, że 
depresyjnej kobiecie często przypina się krzywdzącą 
łatkę "histeryczki"). Kobieca depresja wiąże się z drażli-
wością wobec bliskich, poczuciem winy z powodu nie-
możności wywiązania się z  obowiązków domowych. 
Zmęczenie, nadwrażliwość na bodźce, niestabilność 
emocjonalna mogą wywoływać zachowania agresyw-
ne wobec dzieci, co nasila niską samoocenę i poczucie 
klęski. Anhedonia i  utrata pozytywnych uczuć może 
przejawiać się poczuciem pustki emocjonalnej. Nie-
jednokrotnie od depresyjnej kobiety można usłyszeć 
dramatyczne słowa: "ja już nie potrafię kochać swoich 
dzieci". Częsty jest lęk i objawy somatyzacyjne, zwłasz-
cza bólowe. Depresja u kobiet częściej niż u mężczyzn 

Dużym zainteresowaniem naukowców cieszy 
się od lat problem zależności między płcią a 

częstością występowania oraz charakterystyką 
kliniczną zaburzeń psychicznych. Powszechnie 

uważa się, że kobiety częściej niż mężczyźni 
chorują na dużą depresję: izolowaną lub współ-
występującą z innymi zaburzeniami somatycz-

nymi bądź psychicznymi, zaburzenia lękowe 
oraz zaburzenia występujące pod postacią 

somatyczną. Kobiety wykazują również mniej-
szą tolerancję alkoholu, objawy zespołu nagłej 
zmiany strefy czasowej (jet lag syndrome) są u 
nich bardziej dotkliwe, a także obserwuje się u 
nich wyraźniejsze zależności między porą roku 

a nasileniem objawów psychopatologicznych. 
Kobiety również częściej cierpią z powodu 

dystymii, depresji sezonowej, nawracającej 
krótkotrwałej depresji i mniejszych, subklinicz-
nych zaburzeń depresyjnych. Przewaga kobiet 
spełniających kryteria zaburzeń depresyjnych 
uwidacznia się w początkowym okresie dora-

stania i utrzymuje w dalszym życiu, chociaż 
niektóre badania wskazują, iż w grupie wie-
kowej 55-64 lata mężczyźni chorują częściej. 

Co ciekawe, ta przewaga kobiet nie jest zjawi-
skiem bezwzględnie zdeterminowanym biolo-

gicznie. Istnieją kultury, w których nie ma tak 
wyraźnych różnic płci – np. bardzo tradycyjna 

i zamknięta rolnicza społeczność Amiszów czy 
ortodoksyjni Żydzi. 
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Depresja kobieca, depresja męska  
Dominika Dudek, Sławomir Murawiec

przybiera chroniczny przebieg, epizod 
chorobowy trwa dłużej, a  pacjentki są 
częściej hospitalizowane. Częściej niż 
mężczyzni podejmują próby samobój-
cze, jednak wybierają sposoby mniej 
letalne (zatrucie lekami, podcięcie żył), 
w porównaniu do mężczyzn, którzy wie-
szają się czy strzelają do siebie z  broni 
palnej. 

Na wystąpienie zaburzeń depresyj-
nych kobiety są szczególnie narażone 
w  okresach wahań czy zmian hormo-
nalnych związanych z cyklem płciowym. 
Chodzi tu przede wszystkim o  około-
porodowe zaburzenia nastroju, od po-
wszechnego smutku poporodowego 
(baby blues), poprzez depresję poporo-
dową, do najcięższej psychozy poporo-
dowej. Trzeba też pamiętać o  depresji 
w  okresie menopauzy i  zaburzeniach 
nastroju w drugiej fazie cyklu. Miesięcz-
ne wahania stężeń żeńskich hormonów 
płciowych wpływają na aktywność osi 
podwzgórzowo-przysadkowo-nadner-
czowej (hypothalamic-pituitary-adrenal 
axis – HPA), jak też modulują czynność 
niektórych układów neuroprzekaźni-
kowych w  mózgu (zwłaszcza układu 
serotoninergicznego), co może bezpo-
średnio przekładać się na nastrój. Wy-
daje się, że istotną rolę w  patogenezie 
podtypu depresji związanej z  cyklem 
rozrodczym odgrywają czynniki gene-
tyczne, a  zwłaszcza polimorfizm recep-
tora estrogenowego (mogący wiązać 
się z  występowaniem dysforii w  reakcji 
na fizjologiczne zmiany aktywności hor-
monów płciowych) oraz – być może – 
nosicielstwo allelu „s”, promotora genu 
transportera serotoniny (5-HTTLPR). Na-
leży też pamiętać, że wpływ hormonów 
płciowych na stan psychiczny kobiet 
bardzo silnie zależy od kontekstu psy-
chospołecznego.

Depresja męska
Depresja u mężczyzn wcale nie musi 

być tak rzadka, jak to mogłoby się wyda-
wać na podstawie informacji powtarza-
nych w szeregu publikacji (być może jest 
nawet bardziej rozpowszechniona niż 
w  grupie kobiet). Ma też swój odrębny 
obraz kliniczny. Kolejnym problemem 
jest kwestia problemów jakich doświad-
czają mężczyźni w  podjęciu decyzji 
o  poszukiwaniu pomocy psychiatry lub 
psychologa. Dla wielu z  nich podjęcie 
tej decyzji jest przeżywane subiektywnie 
jako przyznanie się do klęski życiowej, 
okazanie słabości i utrata poczucia wła-
snej wartości jako mężczyzny i człowie-
ka. Poniżej chcielibyśmy jednak zwrócić 
uwagę na dwa elementy – odrębności 
obrazu klinicznego „męskiej depresji” 
oraz dane pokazujące w sposób bardziej 
realistyczny, jak wielu mężczyzn cierpi 
z  jej powodu. Chcielibyśmy zacząć od 
kierowców australijskich TIR-ów, spośród 
których aż 22% ma, jak się okazuje, de-
presję na poziomie klinicznym.

W  najnowszym numerze Ame-
rican Journal of Men’s Health z  2018 
roku ukazała się praca Simona M Ri-
ce’a i wsp. poświęcona depresji wśród 
kierowców australijskich „trucków”. 
Autorzy tej pracy w  sposób bardzo 
użyteczny poznawczo i  klinicznie 
dzielą objawy depresji na: skierowane 
do wewnątrz („internalizing’) i skiero-
wane na zewnątrz („externalizing”). 
Objawy internalizacyjne to na przy-
kład obniżony nastrój, poczucie zmę-
czenia, samoobwinianie się, anhedo-
nia, a eksternalizacyjne to na przykład 
złość i jej agresywne rozładowania na 
ludziach i przedmiotach, zachowania 
ryzykowne, nadużywanie alkoholu 
itp. Ta eksternalizacyjna część ob-
jawów depresji w  dużej mierze nie 
jest uwzględniana w  jej kryteriach 

diagnostycznych, a  więc mężczyźni 
je ujawniający nie uzyskują diagno-
zy depresji i  nie jest podejmowane 
wobec nich leczenie przeciwdepre-
syjne. Może to się także wiązać ze 
zwiększonymi współczynnikami sa-
mobójstw wśród mężczyzn. W  kon-
tekście takiego podziału objawów 
autorzy tego badania zakładali, że 
zachowania eksternalizacyjne będą 
częstsze niż internalizacyjne w grupie 
91 prawdziwych twardych mężczyzn 
nawykłych do długich podróży. Po 
podliczeniu wyników badania, auto-
rów tej pracy spotkało zaskoczenie. 
Po pierwsze, mężczyźni byli smutni. 
Po drugie jednak, ci, którzy spełniali 
kryteria depresji, wykazywali przede 
wszystkim objawy i zachowania inter-
nalizacyjne. Na pierwszych miejscach 
objawów u  kierowców znalazły się: 
smutek (doświadczało go 46%), ob-
niżenie samooceny i zaufania do sie-
bie (41%), poczucie zmęczenia (40%) 
i  zaburzenia snu (37%). Zachowania 
skierowane na zewnątrz znalazły się 
na dalszych pozycjach: pragnienie 
radzenia sobie samemu (34%), po-
prawianie sobie samopoczucia alko-
holem i  innymi substancjami (26%), 
rozładowywanie agresji krzykiem 
(26%). Do posiadania „krótkiego lon-
tu” przyznało się 17% kierowców. 
A  więc dominowały klasyczne obja-
wy depresyjne jak smutek, obniżenie 
napędu i  zaburzenia snu w  dużym 
odsetku współistniejące z  objawami 
eksternalizacyjnymi. Jednak autorzy 
dokonali dalszej analizy wyników, 
w  której uwzględniono osoby speł-
niające kryteria rozpoznania depresji 
(było ich 22% grupy). W tej klinicznej 
populacji dominowały jednak objawy 
eksternalizacyjne. 
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Podsumowując można zauważyć, że 
badani mężczyźni byli w dużej mierze 
smutni (46%) i  ujawniali oba zakresy 
objawów depresyjnych, ale u  tych, 
u których depresja osiągała natężanie 
kliniczne, dominowały objawy skiero-
wane na zewnątrz. A biorąc pod uwa-
gę ten eksternalizacyjny rys symp-
tomów depresyjnych u  mężczyzn, 
wiemy, że towarzyszy mu zwiększone 
ryzyko samobójcze.  

Wyniki tego badania wprowadzają 
także do dyskusji kwestie dotyczące ro-
dzajów objawów depresji, a  to pozwala 
płynnie przejść do kolejnego tematu. 
To jest pytania, co by było, gdybyśmy 
w  diagnozowaniu epizodów depresji 
uwzględnili szerzej tę eksternalizacyjną 
grupę jej objawów? Mogłoby się okazać 
na przykład, że proporcja 2 do 1 kobiecej 
i  męskiej depresji wynika z  nieporozu-
mienia. To nieporozumienie jest skut-
kiem określonego sposobu sformułowa-
nia kryteriów rozpoznawania depresji. 
Mówiąc w  skrócie: jeśli narzędzie roz-
poznawania i  pomiaru nasilenia depre-
sji zostało ustalone w określony sposób 
(przypisuje szczególne znaczenie np. 
smutkowi i  płaczliwości), to nie będzie 
wykrywało jako depresyjnych innych ob-
jawów (np. drażliwości, ataków złości czy 
przymusowego pracoholizmu). W związ-
ku z  tym niektóre objawy występujące 
u mężczyzn nie są z depresją wiązane. 

Wsparciem tego sposobu rozu-
mowania są wyniki badania, które 
ukazało się w 2013 roku na łamach JA-
MA-Psychiatry. Autorzy przeanalizo-
wali dane pochodzące z  reprezenta-
tywnej grupy dorosłych mieszkańców 
USA (National Comorbidity Survey). 
Lisa A. Martin i  pozostali autorzy tej 
analizy przygotowali do celów tego 
badania specjalne narzędzia diagno-
styczne, uwzględniające męskie po-
stacie depresji. Stwierdzono w  tym 
badaniu, że depresja występowała 
częściej u mężczyzn – u 26,3% bada-
nych, natomiast u kobiet występowa-
ła z częstością 21,9%. Ta różnica była 
statystycznie istotna i wskazywała na 
wyższą częstość depresji u mężczyzn 

Objawy, które występowały czę-
ściej u mężczyzn jako symptomy de-
presji to: ataki złości, agresji, naduży-
wanie substancji psychoaktywnych 
i  podejmowanie zachowań ryzykow-
nych. Natomiast kobiety częściej niż 

mężczyźni zgłaszały poczucie stresu, 
drażliwości, problemy ze snem i utra-
tę zainteresowania czynnościami 
poprzednio dającymi uczucie przy-
jemności. Jeśli chodzi o  stopnie na-
silenia depresji nie znaleziono różnic 
– depresja o niewielkim, umiarkowa-
nym i ciężkim nasileniu występowała 
u  obu płci z  porównywalną często-
ścią. Zarówno w  przypadku kobiet 
jak i  mężczyzn obniżony nastrój, 
czyli smutek, stanowił najważniejszy 
objaw depresji, natomiast napady 
złości, poczucie stresu, drażliwość 
i  lęk stanowiły pozostałe najczęściej 
występujące objawy tego zaburze-
nia. Lisa A. Martin i pozostali autorzy 
tego badania wskazują, że poleganie 
w  diagnozowaniu depresji na tym, 
że mężczyźni opiszą jej klasyczne 
objawy, prowadzi do zbyt rzadkiego 
w  stosunku do rzeczywistości dia-
gnozowania tego zaburzenia. Pewne 
objawy, jak złość, irytacja czy podej-
mowanie zachowań ryzykowanych 
nie są zazwyczaj widziane w katego-
riach objawów depresyjnych.

W  europejskim badaniu opubli-
kowanym przez Jérôme J.J. Schuch 
i współautorów w Journal of Affective 
Disorders opartym na badaniu ho-
lenderskich kobiet i mężczyzn, zwró-
cono uwagę na różnice objawów 
depresji w zależności od płci. Kobiety 
i  mężczyźni różnili się znacząco czę-
stością występowania 11 spośród 30 
objawów depresyjnych. Uczestnicy 
tego badania częściej ujawniali takie 
objawy depresji, jak obniżenie nastro-
ju, zmniejszony zakres odczuwania 
emocji jako reakcja na pozytywne i ne-
gatywne wydarzenia, zmniejszanie 
odczuwania przyjemności i  radości, 
spowolnienie psychiczne i  ruchowe 
lub przeciwnie – niepokój psycho-
motoryczny. Uczestniczki bada nia 
częściej niż mężczyźni wybudzały się 
w  środku nocy, częściej przybierały 
na wadze i odczuwały ból, miały ob-
jawy lękowe oraz zaburzenia z  prze-
wodu pokarmowego (jak biegunki 
lub zaparcia). Były także bardziej wy-
czulone i  uwrażliwione na sytuacje 
interpersonalne.

Te przykładowo wybrane wyniki 
badań wskazują, że mówiąc o  depresji 
u kobiet i mężczyzn powinniśmy zwrócić 
uwagę na to, że co najmniej dwa prze-

świadczenia mogą okazać się niepraw-
dziwymi mitami:
n Pierwszy, że kobiety cierpią na depre-
sję dwukrotnie częściej niż mężczyźni.
n Drugi, że depresja u kobiet i mężczyzn 
ujawnia się dokładnie w taki sam sposób.

Mity te mogą prowadzić do nie-
właściwego diagnozowania depresji 
u mężczyzn i nie uzyskiwania przez nich 
właściwego wsparcia i  leczenia. Nie tyl-
ko przytoczone wyżej badania wskazują 
na konieczność dokładniejszego przyj-
rzenia się tym przekonaniom. Także do-
świadczenia kliniczne psychiatrów z pra-
cy z  pacjentami obu płci wskazują na 
różne ujawnianie się depresji i mówienie 
o jej objawach pomiędzy grupami męż-
czyzn i  kobiet. Jak piszą w  pracy „Duzi 
chłopcy nie płaczą: depresja u  męż-
czyzn” Peter Branney i  Alan White, nad-
wyżka częstości występowania depresji 
stwierdzana u  kobiet może być artefak-
tem tego, w  jaki sposób depresja jest 
rozpoznawana i  leczona i w  jaki sposób 
mężczyźni stawiają sami sobie diagnozę 
problemu i poszukują pomocy. 

Tymczasem problem depresji wśród 
mężczyzn może narastać, zwłaszcza 
w  czasach kryzysów ekonomicznych 
i  zmian cywilizacyjnych, które dotykają 
mężczyzn i  kwestionują ich tradycyjnie 
utarte role społeczne i  zawodowe. Ba-
dania przeprowadzone w  Grecji w  cza-
sie kryzysu (2008-2009) wskazywały na 
narastanie problemu występowania 
depresji zwłaszcza wśród mężczyzn. Co 
ważne, opublikowane nieco później wy-
niki badań dotyczące myśli i  rozważań 
na temat podjęcia samobójstwa również 
opisywały zjawisko narastania tego typu 
problemu u  mężczyzn. Marina Econo-
mou i  współpracownicy opublikowali 
pracę w  czasopiśmie World Psychiatry, 
z  której wynikało, że w  wyniku kryzy-
su ekonomicznego wzrastała w  Grecji 
w kolejnych latach liczba osób z myślami 
samobójczymi, a narastanie tego trendu 
miało miejsce właśnie w  grupie męż-
czyzn (wzrost z  4,5% mężczyzn z  my-
ślami samobójczymi do 7,1% w  latach 
2009-2011).

Przedstawione wyżej dane z badań 
naukowych pokazują, że wiele objawów 
i zachowań, w  których sami mężczyź-
ni nie dopatrują się objawów depresji, 
w istocie może odzwierciedlać poważne 
objawy depresyjne, wymagające facho-
wej pomocy. n
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Co wyróżnia  
fluwoksaminę  

spośród innych leków  
z grupy SSRI?

Karolina Wilczyńska1, Napoleon Waszkiewicz2

| 1 Klinika Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
  2 Kierownik Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

O ile ugruntowana pozycja inhibitorów wychwytu zwrot-
nego serotoniny w standardach leczenia zaburzeń depresyj-

nych i lękowych nie budzi obecnie wątpliwości, o tyle w sytu-
acji, gdy wytyczne podają ogólnikowo „leczenie pierwszego 

rzutu – inhibitor wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI)”, 
stajemy często przed dylematem – który lek wybrać? 
Leki przeciwdepresyjne działające na przekaźnictwo 

serotoninergiczne różnią się między sobą między innymi 
profilem i częstością objawów niepożądanych, rodzajem  

interakcji, wskazaniami w zaburzeniach innych niż depresyj-
ne, a nawet… działaniem receptorowym. Na przykład  

odkryto, że substancje z grupy SSRI, oprócz hamowania 
transportera serotoniny, wykazują powinowactwo do recep-

torów opioidowych sigma-1, co pozwoliło wyjaśnić „różne 
zachowywanie się” poszczególnych leków w niektórych 

sytuacjach klinicznych. 
Analizując dostępną literaturę ze szczególnym uwzględ-

nieniem najnowszych doniesień, postaraliśmy się przybliżyć 
Czytelnikom specyficzne właściwości fluwoksaminy,  

odróżniające ją od pozostałych leków z tej grupy oraz profile 
pacjentów, dla których fluwoksamina może stanowić  

„SSRI pierwszego wyboru”. 
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Fluwoksamina w pigułce

Fluwoksamina jest najdłużej sto-
sowanym lekiem przeciwdepresyjnym 
z  grupy SSRI, wprowadzonym na rynek 
europejski i  amerykański w  latach 80. 
ubiegłego stulecia. Budowa cząstecz-
ki wykazuje różnice w  porównaniu do 
pozostałych leków z  tej grupy: fluwok-
samina jest związkiem o  budowie jed-
nopierścieniowej, a  ze względu na brak 
chiralnego atomu węgla w  cząsteczce, 
nie stanowi mieszaniny racemicznej po-
staci aktywnej (lewoskrętnej; S) i  nieak-
tywnej (prawoskrętnej; R), co skutkuje 
relatywnym zmniejszeniem potencjalnej 
toksyczności ze względu na brak nieak-
tywnego stereoizomeru. 

Powinowactwo do transportera 
serotoniny jest silniejsze od fluoksety-
ny i  słabsze od paroksetyny i  sertraliny. 
Fluwoksamina wykazuje relatywnie nie-
wielkie powinowactwo do receptorów 
muskarynowych oraz histaminowych, 
odpowiadających za niektóre działania 
niepożądane, szczególnie za objawy ze 
strony układu sercowo-naczyniowego 
i pokarmowego. Spośród przedstawicieli 
swojej grupy fluwoksamina ma najsil-
niejsze powinowactwo do receptorów 
sigma-1, pełniących rolę neuromodula-
torów w układach monoaminergicznych 
oraz glutaminergicznym i  cholinergicz-
nym. Pozostałe SSRI, oprócz paroksetyny, 
wykazują słabszy agonizm tych recepto-
rów. Wyjątek stanowi sertralina, działają-
ca antagonistycznie (Hashimoto, 2015). 

Fluwoksamina jest metabolizowana 
w  wątrobie do aktywnego metabolitu, 
a wydalana głównie przez nerki w posta-
ci związków farmakologicznie nieaktyw-
nych.

Najistotniejsze klinicznie interakcje 
fluwoksaminy wynikają z silnego hamo-
wania przez nią cytochromów CYP1A2, 
w  mniejszym stopniu lek wpływa na 
metabolizm w obrębie CYP2D6, CYP3A4, 
CYP2A9 i CYP2A19. Hamowanie izoenzy-

mu 1A2 powoduje m.in. podwyższenie 
stężenia klozapiny i  olanzapiny w  oso-
czu, mogące prowadzić do wystąpienia 
toksyczności tych leków. Podobne inte-
rakcje mogą zachodzić również w  przy-
padku stosowania u pacjentów przyjmu-
jących warfarynę, teofilinę i propranolol. 
Interakcje z  trójpierścieniowymi lekami 
przeciwdepresyjnymi w obrębie CYP1A2 
mają niewielkie znaczenie kliniczne, 
gdyż takie połączenie nie jest powszech-
nie stosowane.

Fluwoksamina jest relatywnie bez-
piecznym lekiem do stosowania u  pa-
cjentów nadużywających alkoholu, gdyż 
nie wykazuje z  nim istotnych interakcji 
farmakokinetycznych (van Harten, 1995). 
Ze względu na interakcje w  obrębie  
CYP1A2 stężenie fluwoksaminy w  oso-
czu palaczy tytoniu może być niższe od 
oczekiwanego (Oliveira i  wsp., 2017). 
U  pacjentów leczonych metadonową 
terapią substytucyjną istnieje ryzyko 
wzrostu stężenia metadonu do poziomu 
toksycznego ze względu na hamowanie 
metabolizmu leku przez fluwoksaminę 
(Frydrych i wsp., 2016).

Wskazania zarejestrowane 
i nie tylko...

W  Polsce wskazania rejestracyjne 
fluwoksaminy obejmują leczenie i zapo-
bieganie nawrotom depresji oraz lecze-
nie zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne-
go (OCD). 

W  dostępnej literaturze można po-
nadto znaleźć liczne prace uzasadniające 
stosowanie fluwoksaminy również w le-
czeniu innych zaburzeń lękowych: napa-
dów lęku panicznego, fobii społecznej. 
Zarówno w  Polsce, jak i  w  wielu innych 
krajach Europy oraz w  Stanach Zjedno-
czonych fluwoksamina jest powszechnie 
stosowana w tych wskazaniach (Altamu-
ra i wsp., 2015). 

Pojedyncze doniesienia wskazu-
ją również na potencjalne możliwości 
stosowania leku także w  zaburzeniach 
ze „spektrum OCD”. Zaobserwowano 
wpływ fluwoksaminy na zmniejszenie 
częstości napadów objadania w  prze-
biegu bulimii, redukcję zachowań zwią-
zanych z  patologicznym hazardem i  za-
kupoholizmem oraz dysmorficznymi 
zaburzeniami obrazu ciała. 

Fluwoksamina znajduje również 
miejsce w leczeniu schizofrenii ze współ-
istniejącymi objawami depresji, natręc-
twami i  kompulsjami, zmniejsza nasile-
nie objawów negatywnych u pacjentów 
z  przewlekłym procesem chorobowym, 
a  z  uwagi na niski potencjał psycho-
zotwórczy jest wyborem relatywnie bez-
piecznym w kontekście ryzyka zaostrze-
nia psychozy. Stosując fluwoksaminę 
w tym wskazaniu należy jednak mieć na 
uwadze wspomniane ryzyko podwyż-
szenia stężenia niektórych leków prze-
ciwpsychotycznych – klozapiny, olanza-
piny i  risperidonu (Jaracz, Rybakowski, 
2006). Opisywano także pozytywne 
efekty fluwoksaminy u pacjentów w po-
deszłym wieku z  majaczeniem w  prze-
biegu choroby Alzheimera lub poopera-
cyjnymi zaburzeniami świadomości oraz 
z depresją poudarową, co również może 
wynikać z agonizmu wobec receptorów 
sigma-1, których pobudzenie zwiększa 
stężenie czynników wzrostu neuronów 
– BDNF i  NGF, prowadząc do poprawy 
funkcjonowania poznawczego (Hashi-
moto, 2015).

Objawy niepożądane  
i wpływ na funkcjonowanie 

seksualne
Najczęściej obserwowane objawy 

uboczne związane z  leczeniem fluwok-
saminą wynikają z  nadmiernej stymu-
lacji receptorów 5HT2 (niepokój, lęk, 
akatyzja, zaburzenia snu, dysfunkcje 
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seksualne) i 5HT3 (dolegliwości ze strony 
przewodu pokarmowego i  bóle głowy). 
Częstość występowania większości z wy-
mienionych objawów jest podobna do 
tej obserwowanej przy stosowaniu in-
nych leków z grupy SSRI. 

Warto natomiast zaznaczyć, że 
w  wielu badaniach fluwoksamina naj-
rzadziej spośród substancji z  tej grupy 
powodowała dysfunkcje seksualne. 
Większość leków serotoninergicznych 
wywiera negatywny (zwykle niedosza-
cowany!) wpływ na wszystkie fazy reak-
cji seksualnej – podniecenia, pobudze-
nia i orgazmu. Przeprowadzona kilka lat 
temu metaanaliza wykazała, że zdecy-
dowanie największy, ok. 70-80% odsetek 
dysfunkcji seksualnych ogółem obser-
wowano u  pacjentów leczonych citalo-
pramem, fluoksetyną, paroksetyną, ser-
traliną i wenlafaksyną, co przedstawiono 
na wykresie. Zaburzenia podniecenia 
i  reakcji genitalnej po SSRI występowa-
ły najrzadziej u  pacjentów leczonych 
escitalopramem, a  zaburzenia orgazmu 
– u  osób przyjmujących fluwoksaminę. 
Leczenie fluwoksaminą powodowało 
występowanie zaburzeń libido u ok. 20% 
pacjentów, a  zaburzenia reakcji genital-
nej i  zaburzenia orgazmu u  około 10%, 
czyli nawet 4-5 -krotnie rzadziej niż inne 
leki z grupy SSRI (Serretti i wsp., 2009).

W  przeciwieństwie do pozostałych 
leków z  grupy SSRI oraz wenlafaksyny, 
fluwoksamina nie powoduje istotne-
go wydłużenia odstępu QT, co czyni 
ją szczególnie przydatną u  pacjentów 
z grup ryzyka – osób w podeszłym wie-
ku, z  chorobą niedokrwienną serca, 
zmniejszoną frakcją wyrzutową, brady-
kardią i  zaburzeniami elektrolitowymi 
(Frydrych i wsp., 2016).

Fluwoksamina w leczeniu 
depresji 

Skuteczność terapeutyczna fluwok-
saminy w leczeniu depresji nie ustępuje 
efektom działania innych SSRI (fluokse-
tyny, paroksetyny) oraz TLPD (porów-
nywalna do klomipraminy, wyższa od 
imipraminy). Fluwoksamina jest lekiem 
skutecznym zarówno w  leczeniu epi-
zodu depresji, jak i  w  długoterminowej 
profilaktyce nawrotów (Jaracz, Rybakow-
ski, 2006).

Lek daje dobre efekty w  leczeniu 
depresji z  anhedonią, prawdopodobnie 
w związku z powinowactwem do recep-
torów sigma-1, za czym przemawiają wy-
niki badań świadczące o niewielkiej sku-
teczności paroksetyny, SSRI praktycznie 
pozbawionego działania na te receptory. 
Możliwy mechanizm tego działania po-
lega na aktywacji przedczołowego ukła-
du dopaminergicznego pod wpływem 
równoczesnego pobudzania receptorów 
5HT-1a i sigma-1 (Ago i wsp., 2017).

Uzasadnionym jest również za-
stosowanie fluwoksaminy w  depresji 
z  towarzyszącymi objawami psycho-
tycznymi, ze względu na udowodnioną 
większą skuteczność w  tym wskazaniu 
w  porównaniu z  wenlafaksyną (Zanardi 
i  wsp., 2000), a  także na pewien poten-
cjał przeciwpsychotyczny, ponownie 
wiązany z  agonizmem wobec recep-
torów sigma-1. W  literaturze opisano 
przypadek pacjentki, u której zmiana flu-
woksaminy na sertralinę spowodowała 
gwałtowne wystąpienie urojeń prześla-
dowczych i  omamów cenestetycznych 
w  przebiegu depresji, a  po ponownym 
włączeniu do leczenia fluwoksaminy za-

obserwowano równie szybkie ustąpie-
nie psychozy (Kishimoto i wsp., 2010).

Fluwoksamina rzadko powoduje 
nasilenie tendencji suicydalnych i  jest 
dość bezpiecznym lekiem w  kontekście 
ryzyka samobójstwa. Spośród opisanych 
śmiertelnych przedawkowań leku znacz-
ną większość stanowiły zatrucia miesza-
ne, a  przyjęcie kilku-kilkunastu tabletek 
nie powodowało stanu zagrożenia życia 
(Jaracz, Rybakowski, 2006). Należy pa-
miętać, że ryzyko samobójstwa w  po-
czątkowej fazie leczenia SSRI i SNRI bywa 
przeszacowane: Barbui i wsp. (2009) wy-
kazali, iż jest ono zwiększone w popula-
cji osób młodych do 24 roku życia, u star-
szych dorosłych leczenie nie wpływa na 
to ryzyko, natomiast stosowanie SSRI/
SNRI u osób po 65. roku życia obniża ry-
zyko samobójstwa.

Fluwoksamina  
w leczeniu OCD

Z  przeprowadzonych dotychczas 
badań porównujących działanie leków 
wynika, że fluwoksamina wykazuje po-
dobną skuteczność w  leczeniu OCD 
jak pozostałe SSRI oraz klomipramina. 
Ostatnio opublikowana metaanaliza 
wykazała, że efekty leczenia OCD uzy-
skane w  wyniku stosowania psychote-
rapii (poznawczej, behawioralnej lub po-
znawczo-behawioralnej) w  połączeniu 
z farmakoterapią przewyższają rezultaty 
uzyskane u pacjentów leczonych mono-
terapią (Skapinakis i wsp., 2016). 

Fluwoksamina jest zarejestrowana 
także w  leczeniu OCD u  dzieci powyżej 
ósmego roku życia. W  leczeniu dzieci 
i młodzieży niereagujących na monote-
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wykres 1: Częstość występowania dysfunkcji seksualnych po leczeniu SSRI

Opracowano na podstawie: Serretti i wsp., 2009
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Podsumowanie 
Fluwoksamina może być rozważana jako lek 
pierwszego wyboru w leczeniu zaburzeń obse-
syjno-kompulsyjnych. Fluwoksamina może być 
preferowanym lekiem z grupy SSRI dla pacjen-
tów z depresją i towarzyszącymi jej:
n zachowaniami kompulsywnymi (jedzenie, 

zakupy, hazard),
n anhedonią,
n ze współwystępującymi zaburzeniami lęko-

wymi: fobią społeczną, lękiem panicznym 
i uogólnionym,

n zaburzeniami poznawczymi w przebiegu 
otępienia lub po incydentach naczyniowo-
-mózgowych,

n z depresją psychotyczną lub ze zwiększo-
nym ryzykiem wystąpienia psychozy,

n z pierwotnymi lub polekowymi zaburzenia-
mi funkcji seksualnych,

n obciążonych ryzykiem wystąpienia zespołu 
wydłużonego QT.  n

rapię jednym z  zalecanych przez Ame-
rykańską Akademię Psychiatrii Dzieci 
i  Młodzieży schematów postępowania 
jest potencjalizacja leku z grupy SSRI klo-
mipraminą w dawce 25-75 mg/d. Fluwo-
ksamina jest najbardziej rekomendowa-
nym SSRI w tym połączeniu, ze względu 
na największy synergizm działania oraz 
najmniejsze ryzyko interakcji powodo-
wanych hamowaniem CYP2D6, zwięk-
szających toksyczność i ryzyko zaburzeń 
przewodzenia sercowego, szczególnie 
typowych dla połączenia klomipraminy 
z  fluoksetyną i  paroksetyną (Frydrych 
i wsp., 2016).
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Duloksetyna 
w praktyce ambulatoryjnej  
z punktu widzenia praktyka

Tomasz Tafliński
| Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, praktyka prywatna

Skuteczność i bezpieczeństwo każdego z nowo wprowadzanych leków psy-
chotropowych wymaga stałego monitorowania. Zalecenie to można realizować 
w trakcie badań klinicznych IV fazy, choć wymaga to z reguły znacznych na-
kładów organizacyjnych i finansowych. Każdy z lekarzy praktyków ma jednak 
możliwość zebrania swoich doświadczeń z danym lekiem w dostępnej popula-
cji pacjentów. Przedstawieniu tego rodzaju doświadczeń, związanych ze sto-
sowaniem duloksetyny, poświęcony jest niniejszy artykuł. Niejako przy okazji 
warto też przybliżyć profil tego wartego uwagi przedstawiciela leków z grupy 
selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny i noradreanaliny.

Duloksetyna – lek przeciwdepresyjny
o szerokim profilu działania

Duloksetyna należy do grupy leków przeciwdepresyjnych o  selektyw-
nym wpływie na neuroprzekaźnictwo serotoninowe i  noradrenergiczne, 
co oznacza, że nie posiada znaczącego klinicznie wpływu na receptory hi-
staminowe, muskarynowe czy adrenergiczne. Potrafi natomiast w pewnym 
stopniu wpływać na wychwyt zwrotny dopaminy. Tego rodzaju profil działań 
receptorowych powinien ograniczać prawdopodobieństwo występowania 
istotnych dla pacjenta działań niepożądanych, wynikających z działania an-
tycholinergicznego. Może przy tym pozwalać na osiąganie relatywnie wyż-
szych dawek, co powinno przekładać się na uzyskiwanie 
lepszych wyników leczenia u  pacjentów niereagujących 
na standardowe dawki leków przeciwdepresyjnych. Do-
datkową, korzystną właściwością duloksetyny jest też 
wyższe powinowactwo wobec transportera serotoniny 
oraz noradrenaliny w porównaniu do wenlafaksyny. 

Okres półtrwania duloksetyny nie jest długi (wyno-
si średnio około 12 godzin), co może być zaletą, gdy ko-
nieczne jest szybkie odstawienie leku. Duloksetyna nie 
posiada aktywnych metabolitów, a metabolizowana jest 
głównie szlakiem wątrobowym. Główne przeciwwskaza-
nia do stosowania leku wiążą się zatem z niewydolnością 
wątroby w przebiegu różnych schorzeń tego narządu, ciężką niewydolnością 
nerek (klirens kreatyniny <30 ml/min), a także występowaniem źle kontrolo-
wanego nadciśnienia tętniczego czy stosowaniem niektórych leków (np. cy-

profloksacyny), z uwagi na potencjalne interak-
cje farmakokinetyczne. Szczególna ostrożność 
wskazana jest w przypadku chorych z rozpozna-
niem padaczki, jaskry, nadciśnienia tętniczego 
czy chorób serca. Przydatnym zaleceniem jest 
w  tych przypadkach regularne monitorowanie 
takich parametrów, jak ciśnienie tętnicze krwi 
czy częstość pracy serca.

Duloksetyna wskazana jest w  Polsce w  le-
czeniu epizodów depresyjnych o  nasileniu 
umiarkowanym do ciężkiego („duża depresja”), 
dolegliwości bólowych towarzyszących ob-

wodowej neuropatii cukrzy-
cowej oraz zaburzenia lęko-
wego uogólnionego. Dawki 
terapeutyczne duloksetyny 
zawierają się pomiędzy 30 mg 
(zalecana dawka początkowa 
w  leczeniu zaburzenia lęko-
wego uogólnionego), poprzez 
60 mg (zalecana dawka pod-
trzymująca w  leczeniu zabu-
rzeń depresyjnych), do 120 mg 
(dawka maksymalna). W  USA 

dopuszczono stosowanie duloksetyny również 
w  przypadkach fibromialgii. Do najczęstszych 
działań niepożądanych związanych ze stosowa-

korzystną właściwością 
duloksetyny jest też 
wyższe powinowactwo 
wobec transportera 
serotoniny oraz norad-
renaliny w porównaniu 
do wenlafaksyny
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W  tabeli 2 przedstawiono dane dotyczące wcześniej stosowanego leczenia 
przeciwdepresyjnego w  badanej grupie. Duloksetyna była pierwszym zastosowa-
nym lekiem przeciwdepresyjnym u  21.8% badanych (z  nieco wyższym odsetkiem 
mężczyzn – 26.1%). W większości przypadków duloksetyna była jednak stosowana, 
gdy dotychczasowe leczenie lekami z  grupy SSRI okazywało się nieskuteczne lub 
źle tolerowane (34.5% – bez istotnych różnic pomiędzy mężczyznami a kobietami). 

niem duloksetyny (zgodnie z danymi z Charakterystyki Produktu Leczniczego) na-
leżą: zmniejszenie łaknienia, zaburzenia snu, niepokój, dysfunkcje seksualne, bóle 
i zawroty głowy, parestezje, senność, nudności oraz suchość w jamie ustnej. W trak-
cie badań klinicznych, których celem było bezpośrednie porównanie skuteczności 
leczenia różnymi lekami przeciwdepresyjnymi wykazano, że prawdopodobieństwo 
przerwania leczenia jest niższe w przypadku duloksetyny w porównaniu do innego 
leku z grupy SNRI – wenlafaksyny. Obserwacja ta wskazywać może na lepszą toleran-
cję leczenia duloksetyną niż jej bezpośredniego konkurenta – wenlafaksyny.

Duloksetyna w praktyce ambulatoryjnej
Poniższe dane odnoszą się do grupy pacjentów znajdujących się pod opieką 

w gabinecie prywatnym w ciągu ostatniego roku. Decyzję o włączeniu duloksetyny 
(zawsze od dawki 30 mg/dobę, zwiększanej następnie do 60 mg w  zależności od 
efektów i tolerancji leczenia) podejmowano po rozpoznaniu zaburzeń depresyjnych 
z grupy F32-F34 zgodnie z kryteriami ICD-10. W niektórych przypadkach zaburze-
nia depresyjne współistniały z innymi schorzeniami, których obecność wpływała na 
podjęcie decyzji o włączeniu duloksetyny, a nie innego leku przeciwdepresyjnego. 
W  grupie tej znalazła się fibromialgia oraz polineuropatia. W  niektórych przypad-
kach włączano duloksetynę za zgodą pacjentów w celu leczenia objawów zespołu 
przewlekłego zmęczenia, w których w badaniu przedmiotowym stwierdzano obec-
ność współistniejących objawów depresyjnych (przypadki te określono poniżej jako 
„off-label”, gdyż wskazanie to nie zostało ujęte w charakterystyce produktu leczni-
czego duloksetyny).

W badanej grupie znalazło się 55 pacjentów (w tym 32 kobiety), a średnia wieku 
wyniosła 46.8 lat (w przypadku kobiet 47.7 lat) – różnica ta nie okazała się znacząca 
klinicznie. W tabeli 1 przedstawiono ponadto odsetki pacjentów z rozpoznaniem fi-
bromialgii i polineuropatii, u których zastosowano duloksetynę (łącznie w badanej 
grupie znalazło się, odpowiednio, 10.9% oraz 9.1% pacjentów z  tymi chorobami 
współistniejącymi). Analiza częstości wskazań leku wykazała, że wyraźnie częściej 
głównym wskazaniem do stosowania leku były objawy zespołu przewlekłego zmę-
czenia występujące łącznie z objawami depresyjnymi (17.5%). Przypadki fibromial-
gii oraz przewlekłego zmęczenia znacząco częściej były powodem podjęcia lecze-
nia w grupie kobiet. Występowanie fibromialgii oraz polineuropatii było znacząco 
rzadsze w podgrupie mężczyzn. W tej podgrupie pacjentów rzadziej też stosowa-
no duloksetynę poza zarejestrowanymi wskazaniami. W  tabeli nie uwzględniono 
innych, pojedynczych przypadków, w  których stosowano duloksetynę (zespoły 
bólowe w  przebiegu boreliozy, kanałopatii, stwardnienia rozsianego, pęcherza  
neurogennego oraz o nieustalonej etiologii).

Duloksetyna jako lek
 off-label (%)

17.5

21.9

13.0

TABela 1: Charakterystyka demograficzna badanej grupy oraz wskazania do stosowania leku

grupa N Wiek – średnia (lata) z fibromialgią (%) z polineuropatią (%)

Choroby współistniejące

Wszyscy pacjenci

Kobiety

Mężczyźni

46.8

47.7

45.6

10.9

15.6

4.3

9.1

9.4

8.7

55

32

23

Dawki terapeutyczne 
duloksetyny zawierają 
się pomiędzy 30 mg 
(zalecana dawka po-
czątkowa w leczeniu 
zaburzenia lękowego 
uogólnionego), poprzez 
60 mg (zalecana dawka 
podtrzymująca w lecze-
niu zaburzeń depresyj-
nych), do 120 mg (dawka 
maksymalna). 
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W 10.9 % przypadków duloksetyna stała się wyborem terapeutycznym, gdy wcze-
śniej stosowana wenlafaksyna była mało skuteczna lub (częściej) źle tolerowana 
(szczególnie w zakresie dawkowania powyżej 150 mg/dobę). W tej grupie znacząco 
wyższy odsetek stanowili mężczyźni (13.0% w  porównaniu do 9.4% w  podgrupie 
kobiet). W podgrupie „inne” znalazły się leki z innych grup terapeutycznych, wśród 
których znalazł się trazodon, mirtazapina oraz tianeptyna, a także sulpiryd (odnoto-
wano tu przewagę kobiet – 37.5%, nad mężczyznami – 26.1%).

TABela 2: Leki przeciwdepresyjne stosowane przed włączeniem duloksetyny

Poprzednio stosowane leczenie

% z SSRI % z SNRI % z innymi I rzut (%)grupa

Wszyscy pacjenci

Kobiety

Mężczyźni

10.9

9.4

13.0

32.8

37.5

26.1

21.8

18.7

26.1

34.5

34.4

34.8

Ogólnie jednak, znaczą-
ca poprawa w trakcie 
leczenia została zaobser-
wowana w ponad 60% 
przypadków, co wskazuje 
na wysoką skuteczność 
leczenia duloksetyną.

Tabela 3 przedstawia szczegółowe dane dotyczące średniego okresu leczenia 
(do odstawienia leku lub przerwania jego stosowania z powodu złej tolerancji lecze-
nia. Znacząco dłuższy okres leczenia odnotowano w podgrupie kobiet (9.9 miesiąca) 
w porównaniu do mężczyzn (3.9 miesiąca). Konieczność odstawienia leku z powodu 
złej tolerancji występowała częściej w podgrupie mężczyzn. Podobnie też, istotnie 
częściej uzyskiwano znaczącą poprawę kliniczną (w  subiektywnej ocenie leczo-
nych) w podgrupie kobiet (68.8%, w porównaniu do 52.2% w podgrupie mężczyzn).  
Ogólnie jednak, znacząca poprawa w trakcie leczenia została zaobserwowana w po-
nad 60% przypadków, co wskazuje na wysoką skuteczność leczenia duloksetyną. 
Średnie dawki duloksetyny nie okazały się znacząco różne w obu podgrupach i wy-
nosiły ok. 50 mg duloksetyny na dobę – najczęściej w jednej dawce dobowej stoso-
wanej rano niezależnie od spożywanego posiłku.

leczenie

Okres leczenia – średnia (mies.) Dawka leku – średnia (mg) % z poprawą

TABela 3: Skuteczność i czas trwania leczenia duloksetyną

grupa

50.7

52.5

48.3

61.8

68.8

52.2

7.4

9.9

3.9

Wszyscy pacjenci

Kobiety

Mężczyźni

wykres 1: Leki przeciwdepresyjne stosowane przed włączeniem duloksetyny

Bez leków
Duloksetyna była lekiem I rzutu Inhibitory wychwytu  

zwrotnego sertotoniny

Wenlafaksyna 
Inne (mirtazapina, 

tianeptyna, trazodon)

21,80%
34,50%

10,90%

32,80%
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Co z tego wynika?
n Duloksetyna – jeden z  dwóch dostępnych obecnie 

w Polsce leków z grupy SNRI – jest lekiem działającym 
selektywnie i  cechującym się wysokim powinowac-
twem wobec układów transporterowych serotoniny 
i noradrenaliny, nie pozbawionym również wpływu na 
neuroprzekaźnictwo dopaminowe. 

n Cechy te stawiają dulooksetynę w grupie leków nie tyl-
ko selektywnych, ale również posiadających potencjal-
nie szeroki profil działań klinicznych. 

n W  porównaniu do przedstawiciela leków z  grupy SSRI 
– fluoksetyny – duloksetyna charakteryzuje się silniej-
szym wpływem na wychwyt zwrotny serotoniny, a w po-
równaniu do wenlafaksyny – wyższą selektywnością 
działania oraz szerszym profilem działania wobec neu-
roprzekaźnictwa serotoninowego, noradrenergicznego 
i dopaminowego już od podstawowego zakresu dawek. 
Jest to szczególnie istotna obserwacja w  odniesieniu  
do badanej grupy pacjentów z codziennej praktyki kli-
nicznej, w której udało się wykazać zależność pomiędzy 
skutecznością leczenia, a średnimi dawkami leku na po-
ziomie poniżej dawek uznanych za skuteczne w lecze-
niu epizodów dużej depresji w badaniach klinicznych. 

n Duloksetyna okazuje się lekiem dość dobrze tolerowa-
nym oraz skutecznym w  przypadkach współwystępo-
wania różnego rodzaju dolegliwości fizycznych oraz 
objawów depresyjnych. 

n Obserwacja ta pozostaje w zgodzie z wynikami badań, 
w których wykazano, że średnio 65% pacjentów z roz-
poznaniem depresji zgłasza również różnego rodzaju 
dolegliwości bólowe, często o trudnej do wyjaśnienia 
etiologii.

n Uzyskane wyniki wskazują na pewną przewa gę pozy-
tywnych efektów leczenia w podgrupie kobiet zgłasza-
jących obecność dolegliwości somatycznych. W  przy-
padku mężczyzn należy natomiast zwrócić uwagę na 
problem tolerancji leczenia w  początkowej jego fazie.  
n Z pewnością duloksetynę można traktować jako al-
ternatywną metodę leczenia w przypadku braku sku-
teczności lub braku tolerancji leczenia lekami z grupy 
SSRI oraz SNRI, jak również innych leków przeciwde-
presyjnych. 

n Ryzyko interakcji z najczęściej stosowanymi w psychia-
trii lekami psychotropowymi  wydaje się dość niskie 
i  nie było obserwowane w  opisywanej populacji pa-
cjentów.

n Nie odnotowywano również znaczących objawów od-
stawiennych, szczególnie w  porównaniu do objawów 
odstawiennych obserwowanych w  grupie pacjentów 
leczonych wenlafaksyną. 

n Wysokie odsetki znaczących popraw klinicznych po-
winny zachęcić do szerszego stosowania leku, który 
może okazać się alternatywą wobec stosowanych po-
wszechnie innych leków przeciwdepresyjnych nowej 
generacji. Może to mieć szczególne znaczenie w przy-
padkach pacjentów, którzy nie osiągają optymalnej 
poprawy lub też nietolerujących wyższych dawek 
leków. Należy przy tym zaznaczyć, że obserwacje te 
nie pokrywają się w  całości z  wynikami metaanalizy 
Cochrane, w której nie wykazano znaczącej przewagi 
duloksetyny nad innymi lekami przeciwdepresyjnymi, 
w tym wenlafaksyną.

n Obserwacje te należy więc traktować jako wstęp do 
dalszych badań nad skutecznością i  tolerancją tego 
mało jeszcze znanego, a interesującego leku. Powinny 
stać się one zachętą dla innych lekarzy praktyków do 
prezentacji własnych doświadczeń i  refleksji związa-
nych z praktyką kliniczną. n

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
% leczonych zgłaszających znaczną subiektywną  
poprawę samopoczucia

68.80%

52.20%
Kobiety

Mężczyźni

wykres 2: Znacząca poprawa kliniczna  
                      po leczeniu duloksetyną
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recenzjeRecenzja książki Prof. Anny Grzywy 
„Starość, umieranie i śmierć. 

Jak się z tym pogodzić?”
Wydawnictwo Czelej, Lublin, 2016

Tadeusz Parnowski

Jest to książka nieoczywista. Jest 
to książka mądra. Jest zarówno nauko-
wa, jak i beletrystyczna. Te dwa obszary 
przeplatają się wzajemnie w kontekście 
psychologicznym, socjologicznym, me-
dycznym i  filozoficznym. Opisy procesu 
starzenia się w  różnych ujęciach przed-
stawione w  rozdziałach: Starzenie się, 
Starość, Adaptowanie się do starości, 
przechodzą płynnie w opisy przemyśleń 
oraz doświadczeń ludzkich dotyczących 
umierania i śmierci (Umieranie; Trajekto-
rie umierania; Starość i  śmierć w  ujęciu 
filozoficznym). Książka jest zarówno ese-
jem, pełnym odniesień do doświadczeń 
i  przeżyć autorki, jak i  reportażem przedstawiającym wiary, 
mity i  zachowania ludzi mieszkających w  odmiennych kultu-
rowo populacjach na kuli ziemskiej. Dotyczy najtrudniejszych 
tematów, które większość ludzi projektuje, racjonalizuje lub 
wypiera z  lęku przed nieuniknionym – starością, umieraniem 
i śmiercią.

Trzy obszary doznań ludzkich, poruszane przez Autorkę 
zostają rozbudowane do całościowej struktury zmuszającej 
do przemyśleń; w  kolejnych rozdziałach odnaleźć można to, 
co już przeżyliśmy lub to, co nas czeka (reinkarnacja, rytuały 
żałobne, śmierć męczeńska, kara śmierci, samobójstwo, kani-
balizm, śmierć za przekroczenie tabu, śmierć „cywilna”, prze-
żywanie strat, jak radzić sobie z  żałobą). Układ książki, dzięki 
różnorodności tematycznej i „przetykaniu” – pozornie niekon-
sekwentnym – treści głęboko humanistycznych, chłodnym opi-
sem naukowca (np. starzejący się mózg – otępienie, epidemie, 
trajektorie umierania, orzekanie śmierci) nie obciąża czytelnika 
bezradnością i smutkiem, lecz przygotowuje go do spotkania 
z nieuniknionym.

Fascynująca treść książki wpisuje się w  formę jej przeka-
zu. Równowagę pomiędzy chłodnymi, klinicznymi opisami 
chorób, zachowań i  zasad społecznych oraz personalnym, 
subiektywnym przeżywaniem końca życia i  doświadczanym 
cierpieniem zapewniają liczne cytaty i aforyzmy. Autorka się-
ga nie tylko do literatury fachowej, ale przede wszystkim do 

„Chociaż trudno się nam z tym pogodzić, to nie umieramy przed czasem. 
Jeśli umieramy, to znaczy, że nadszedł odpowiedni czas”. 

E. Kubler-Ross, D. Kessler.

literatury pięknej, autobiograficznej, do 
poezji, notatek, listów. Opisy jednostkowe 
osób chorujących, cierpiących, umierają-
cych współgrają z  opisami historycznymi 
pokazując ciągłość myślenia w  obszarze 
nieznanego, niezależnie od wieku, kultury, 
doświadczeń życiowych czy czasu, w jakim 
ludzie żyją. Pokazuje, że mity, wiary, rytu-
ały, fantazje dotyczące śmierci są obecne 
w nas „od zawsze”. Człowiek boi się; lęk wy-
raża słowem lub obrazem, ukonkretnienie 
lęku tworzy fantazje, fantazje zmieniają się 
w  przekonania, które zwiększają poziom 
lęku i  uruchamiają mechanizmy obronne. 
Tak właśnie powstaje tanatologia – wśród 

osób zafascynowanych końcem życia i  osób wypierających 
ten fakt, które próbują się przed tym bronić.

Książka uświadamia nam, do jakiego stopnia umieranie 
i śmierć są zrytualizowane, ale jednocześnie jak mało różni się 
członek cywilizacji zachodniej od ludzi żyjących kilka tysięcy 
lat temu lub od członka plemienia żyjącego współcześnie na 
odległych wyspach. ”Od zawsze” chcemy towarzyszyć osobie 
zmarłej, poprzez tworzenie rytuałów mających zapewnić jej 
spokój, np. zrytualizowane kroki w czasie pogrzebu, ułożenie 
zwłok, sposoby pochówku – w  kurhanach, nagrobkach, po-
przez mumifikację, palenie ciała, lecz także chcemy zapewnić 
jej ciągły kontakt z nami, np. przez zapraszanie duchów zmar-
łych, ubieranie ich, pozostawianie ulubionych przedmiotów 
lub jedzenia, a współcześnie kwiatów i zniczy.

Jest to książka, która nie tylko zbiera i segreguje fakty hi-
storyczne i współczesne związane z śmiercią, lecz także opisu-
jąc obrazy reakcji na odejście bliskich osób, przekazuje wiedzę 
zgromadzoną przez klinicystów o procesie odchodzenia. Cho-
roba i śmierć osoby najbliższej (Śmierć dziecka, Śmierć rodzi-
ca, Śmierć małżonka) jest zawsze przeżyciem traumatycznym 
i bardzo osobistym. Jednak wiedza o  tym, że wszyscy ludzie 
przeżywają ten fakt tak samo, zmniejsza minimalnie uczucie 
straty.

Jest to mądra książka. Książka, która uczy, zadziwia i oswaja 
z tym, co jest niewyobrażalne. Jest to książka dla wszystkich. n
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Cicer cum caule

WSPÓŁLOKATORKA
Elżbieta Gregorasz
| psycholog, psychoterapeuta. Pracuje w hospicjum domowym Bonifraterskiego Centrum Zdrowia we Wrocławiu  
  oraz w gabinecie prywatnym, gdzie zajmuje się psychoterapią osób dorosłych.  

Pierwsza ławka. Mama, brat, babcia. Przy trumnie, 
za ojcem, dziesięciu mężczyzn w identycznych wojsko-
wych mundurach. Na środku kaplicy wieniec z przytła-
czających zapachem lilii. Urna, obok zdjęcie, krzyż z ta-
bliczką zamykającą życie Ewy w dwóch datach. Kuzynka 
w czarnym kapeluszu, siostra mamy z nieruchomą twarzą. 
Wolna ławka, w której nikt nie odważył się usiąść i dwie 
kolejne zajęte przez starsze panie. Ci, którzy stoją na ze-
wnątrz, nie przekraczają niewidzialnej linii wyznaczają-
cej obszar dla najbliższych. 

Stoję z nimi. Kroję czas na kawałki. Żeby przetrwać 
porcjuję go na mniejsze, możliwe do przełknięcia cząstki. 
Podejmuję decyzję, żeby przeżyć dobę. Od teraz. Później 
nowa deklaracja, nowy kontrakt na przetrwanie. To jed-
nak za duże cząstki. Stają w za wąskim gardle i, jak wiel-
ka ość, wbijają się boleśnie w krtań. Zmniejszam porcję 
do paru godzin potrzebnych do przeżycia pogrzebu. 

– Pani była współlokatorką Ewy? – widzę niską, przy-
sadzistą kobietę. Poznaję ze zdjęć – siostra babci. Staram 
się nie słyszeć pojedynczych słów, nie nadawać im znacze-
nia. Przytakuję i czuję w gardle zbyt dużo do połknięcia. 

Wiem, gdzie chciałaby być pochowana. Wiem, ale 
udaję, że to nie ma właściwie znaczenia, bo i tak jej tu 
nie ma. 

Udaję. Udaję, próbując wpasować się w konwencję: 
płacz dozwolony, ale nie rozpacz, bliskość określana wię-
zami krwi, silne emocje usprawiedliwione stopniem po-
krewieństwa.

Nagle cichnie cały świat i mogę tylko patrzeć. Odry-
wam się zmysłami od rzeczywistości, przestaję słyszeć 
śpiew księdza, nie czuję październikowego chłodu, który 
przed chwilą przenikał mnie na wylot, znika ciężka mie-
szanka lilii i świec. Jestem tylko ja i Ewa, widzę ją realną, 
wyraźną, w jej ulubionej lnianej sukience . 

– Pewnie ci zimno? – nie odpowiadam.
– Nie siedź tu proszę, zmarzniesz.
– Nie idzie pani? – wraca słuch i odczucie przeraźli-

wego zimna. Kolejna znajoma ze zdjęcia, ale nie umiem 
jej przyporządkować do miejsca w rodzinnym układzie. 

Kiwam posłusznie głową i idę za konduktem, który 
rozdzielił się na kilka grup. Przyspieszam i słyszę strzępki 
zdań o codzienności. Czuję tępy ból w głowie i wyprze-
dzam prawie wszystkich. Staję za rodzicami Ewy i mam 
ochotę przepłoszyć ludzi i zostać tu sama. Tylko z nią. Po-
być jeszcze jedną chwilę wspólnie.

Czuję znów znajomy, tępy ból głowy i widzę czar-
ne plamy przed oczami. Wbijam sobie paznokcie w rękę 
i chronię się przed utratą świadomości. Zaciskam coraz 
mocniej, czuję jak przebijam skórę. Nie przestaję. Ból 
fizyczny okazuje się łatwiejszy do przeżycia, niż ten 
w środku. 

Słyszę skrawki pieśni o aniołach wychodzących na 
spotkanie. Przez głowę przelatuje mi myśl, że Ewie, lu-
biącej kościelne chóry, spodobałby się ckliwy śpiew or-
ganisty. 

Widzę płaczących rodziców i urnę wkładaną do gro-
bowca. Nie czuję nic, patrzę na wszystko. 

Świat na chwilę staje w miejscu, bo Ewa znów uśmie-
cha się do mnie 

– Idź już – prosi mnie. Tu jest bardzo zimno, a ty 
przecież nienawidzisz chłodu. No i cmentarzy. Nie mó-
wiąc już o kościelnych pieśniach.

Zalewają mnie łzy. Płaczę pierwszy raz od tygodnia 
i już wcale nie chcę tego przerwać. Pozwalam, żeby ta fala 
mnie porwała, żeby rzucała mnie gdzie chce, do wspo-
mnień, do przeszłości. Nie mam już sił, żeby się bronić 
przed jej mocą. Wychodząc z cmentarza zgadzam się na 
wszystko, co ze mną robi. n

W grudniu 2017 r., w czasie XI Międzynarodowego kongresu Psychiatria Medforum 
nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu literackiego ogłoszonego przez Komisję ds. Kultury 
i Sztuki Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Jury w składzie: Katarzyna Grochola, 
Beata Szymańska, Krzysztof Siwczyk, Tomasz Szafrański i Dariusz Wasilewski nie przy-
znało głównej nagrody, natomiast jednomyślnie zdecydowało o nagrodzeniu wyróż-
nieniem koleżanki Elżbiety Gregorasz za krótkie opowiadanie „Współlokatorka”. Mamy 
ogromną przyjemność przedstawić wyróżnioną pracę Naszym Czytelnikom.

czytanki



Frankl
Ireneusz Cedeński

PZP

Kiedy psychiatria dojrzeje 
do tego, by na serio zaj-

mować się pozytywnymi 
wskaźnikami zdrowia psy-

chicznego, będzie potrzebo-
wała miar i jednostek, by je 
mierzyć. Jestem pewien, że 
wielkoduszność będzie się 

mierzyć we franklach, przy 
czym kilka milifrankli będzie 
oznaczać zupełnie przyzwo-

ity wynik sytuujący badaną 
osobę w zakresie zdrowia.

Pozwolę sobie opisać (…) historię doktora J. Poza nim 
nie spotkałem w swoim życiu nikogo, kogo ośmieliłbym 
się nazwać mefistofelesowską, iście szatańską postacią. 
W  swoim czasie nazywano go zbrodniarzem ze Stein-
hof (chodzi o znany szpital psychiatryczny w Wiedniu). 
Gdy naziści rozpoczęli tam planową eutanazję, to on 
pociągał za wszystkie sznurki i był tak fanatycznie od-
dany swojej pracy, że starał się nie dopuścić, by choć 
jeden psychicznie chory uszedł śmierci w  komorze ga-
zowej. Gdy po wojnie wróciłem do Wiednia, zapytałem 
znajomych, co stało się z owym doktorem J. –Rosjanie 
uwięzili go w jednej z izolatek w Steinhof – usłyszałem. 
Nazajutrz jednak okazało się, że drzwi jego więzienia 
stoją otworem, on sam zaś przepadł i ślad po nim za-
ginął. 

Najwyraźniej Frankl wyszedłszy z  obozu zagłady poszedł odwiedzić 
w więzieniu swego kolegę po fachu – nazistę. Zupełnie nie zwróciłem na to 
uwagi, gdy czytałem to po raz pierwszy...

– Byłem wówczas przekonany, że podobnie jak inni, 
doktor J. z pomocą swoich kamratów zdołał przedostać 
się do Ameryki Południowej. Jednak całkiem niedawno 
zgłosił się do mnie pewien były austriacki dyplomata, 
przez wiele lat więziony za żelazną kurtyną, najpierw 
na Syberii, a następnie na słynnej moskiewskiej Łubian-
ce. Podczas badania neurologicznego mój pacjent nie-
spodziewanie zapytał mnie, czy przypadkiem nie znam 
doktora J. Gdy potwierdziłem, odparł: Poznałem go na 
Łubiance. Umarł tam w wieku około czterdziestu lat na 
raka pęcherza moczowego. Zanim jednak umarł, dał się 
poznać jako najlepszy towarzysz niedoli, jakiego moż-
na sobie wymarzyć! Wszystkim niósł słowa pociechy. 
Swoim zachowaniem dorównał najwyższym moral-
nym standardom. Był najlepszym przyjacielem, jakiego 
spotkałem podczas wielu lat mojego pobytu w niewoli!
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No bo sami posłuchajcie…

co Viktor Emil Frankl, psychiatra i neuro-
log austriacki pochodzenia żydowskiego na-
pisał w książce „Człowiek w poszukiwaniu sen-
su” po zakończeniu wojny, przeżywszy niemal 
trzyletni pobyt w obozach koncentracyjnych 
w Theresienstadt, Auschwitz i Dachau. Ojciec 
i matka, brat oraz żona Frankla zginęli w obo-
zach lub znaleźli śmierć w  komorach gazo-
wych. Stracił wszystkich najbliższych z wyjąt-
kiem siostry. 

Cicer cum caule



Zdjęcie w tle: prof. Dr. Franz Vesely

Tak oto kończy się historia doktora J., „zbrodniarza ze 
Steinhof”. Jakie wobec tego mamy prawo, aby przesą-
dzać o  przyszłym postępowaniu człowieka? Możemy 
przewidzieć posunięcia maszyny czy automatu, mo-
żemy też pokusić się o próbę przewidzenia mechani-
zmów działania czy „dynamiki” ludzkiej psyche. Lecz 
człowiek to coś więcej niż psyche (…)1.

Cały Frankl

Zachęcam do lektury jego dzieł. Są aktualne w każdych czasach, w lep-
sze i w gorsze dni. Frankl godzi neurologów z psychiatrami. Godził medycy-
nę z filozofią, z której też się doktoryzował, nie porzucając praktyki klinicz-
nej. Zaczynał skromnie – od organizowania poradni zdrowia psychicznego 
dla młodzieży, zapobiegania samobójstwom. Był znakomitym praktykiem.  
W jego książce: „Lekarz i dusza. Wprowadzenie do logoterapii i analizy egzy-
stencjalnej”2 wśród głębokich rozważań znajdujemy pewną radę praktycz-
ną. Przeczytajcie uważnie, to może uratować wielu waszych pacjentów, 
a poniekąd także i was:

„Jeśli mamy podejrzenie, że chory ukrywa skłonności sa-
mobójcze, warto skorzystać z następującej procedury dia-
gnostycznej: na początek pytamy go o  myśli samobójcze 
lub o  to, czy ewentualnie wcześniej wyrażone skłonności 
tego typu wciąż go prześladują. Na to pytanie w  każdym 
wypadku – a zwłaszcza w przypadku zwykłego ukrywania 
skłonności – pacjent udzieli odpowiedzi przeczącej. Następ-
nie zadajemy kolejne pytanie, które pozwoli odróżnić nam 
prawdziwą wolność od taedium vitae od udawania: pyta-
my pacjenta – jakkolwiek brutalne może się to wydawać  
– „dlaczego” nie ma (już) myśli samobójczych. 

Osoba uwolniona od zamiarów sa-
mobójczych lub z  nich wyleczona 
odpowie bez namysłu, że na przy-
kład musi myśleć o swoich bliskich, 
pracy czy coś podobnego. Chorego, 
który próbuje wywieść nas w  pole, 
takie pytanie wprawi natychmiast 
w  bardzo typowe zakłopotanie. 
W  takie zakłopotanie wprawia go 
pytanie o argumenty na rzecz (uda-
wanej) akceptacji życia. Pacjent 
odizolowany w  warunkach szpital-
nych najczęściej będzie nalegał na 
zakończenie rozmowy i  zapewni, 
że żadne samobójcze zamiary nie 
wchodzą w  grę. Tym samym udo-
wadnia, że nie jest w  stanie nawet 
użyć manipulacyjnie argumentów 
na rzecz akceptacji i  kontynuacji 
życia, a więc argumentów przema-
wiających przeciwko narzucającym 
się myślom samobójczym. Gdyby 
były obecne, gdyby były częścią jego 
myślenia, skłonności samobójcze 
nie miałyby już nad nim władzy, 
więc niczego nie musiałby ukrywać”. 

Na długie wieczory – Frankl.
Na waśnie i spory – Frankl. n

1. Wydawnictwo Czarna Owca 2012 r.
2. Wydawnictwo Czarna Owca Warszawa 2017r.

Pytamy pacjenta – jakkolwiek  
brutalne może się to wydawać  
– „dlaczego” nie ma (już) myśli  
samobójczych. 
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Stefan Laudyn

Kiedy w naszym kraju dzień trwa 
niecałe siedem godzin, ciemnych, 
szarych i ponurych, mamy ochotę stąd 
uciec. Choćby na chwilę. Na jakąś rajską 
wyspę. Dla zamożnej części społeczeń-
stwa, nie czującej jarzma ograniczeń 
finansowych, są Zanzibary, Mauritiusy 
i Barbadosy. Nam, szarym ludziom, za-
rabiającym w okolicach średniej krajo-
wej, pozostają marzenia, które jednak 
czasami się spełniają.

Wróciłem niedawno z  wyspy, na którą prawie daje się 
dolecieć z Polski tanimi liniami. Prawie, bo samolot ląduje na 
wyspie sąsiedniej, większej i bardziej znanej – na Teneryfie. Po-
tem trzeba dojechać autobusem lub taksówką z  lotniska do 
portu Los Christianos, a stamtąd promem do celu, którym jest 
La Gomera, jedna z mniej popularnych Wysp Kanaryjskich.

Podróż zajmuje cały dzień, ale jak już dopłyniemy do San 
Sebastian de La Gomera, stolicy wyspy, to od pierwszego mo-
mentu czujemy, że jesteśmy we właściwym miejscu.

Po pierwsze – jest cicho. Na Gomerze nie ma dyskotek 
ani grup hałaśliwych, pijanych turystów. W styczniu było dość 
pusto.

Po drugie – pogoda-marzenie. W ciągu dnia około 24-27 
stopni, w nocy około 15. Słoneczko. Nad centrum wyspy, która 
ma powierzchnię ok. 370 km2, prawie codziennie zbierają się 
chmury, ale na wybrzeżu świeci słońce.

Po trzecie – jest pięknie. Morze, góry, no i palmy, do któ-
rych chyba nie tylko ja mam słabość. Centrum wyspy jest od 
dwóch milionów lat pokryte lasem utrzymującym wilgoć, 
który wygląda z góry jak zielona czapka. Nie ma agresywnej 
infrastruktury turystycznej, choć znaleźliśmy zamkniętą nie-
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legalną budowę. Na Gomerze dominują stare, piękne domy 
z charakterem. 

W kilkunastu miejscach wybrzeża są piaszczysto-żwirowe 
plaże. Piasek jest ciemnoszary, wulkaniczny. To nie jest Kuba 
ani nawet Hel, ale spacer po gomerskim piasku zastępuje 
peeling. W styczniu woda była moim zdaniem trochę za chłod-
na, ale codziennie kilka osób korzystało z kąpieli.

Po czwarte – kultura. Samochody jeżdżą wolno i  zatrzy-
mują się przed przejściami dla pieszych. Co jakiś czas organi-
zowana jest fiesta, na którą przybywają mieszkańcy sąsiednich 
wysp w strojach ludowych. Grają, śpiewają i tańczą do późnej 
nocy. Miejscowi posługują się (poza hiszpańskim) sylbo, trady-
cyjnym językiem gwizdanym, który jest żywy do dziś.

No i gastronomia. Można dobrze zjeść za rozsądne pienią-
dze. Po kilku próbach ustalamy, że naszą ulubioną restauracją 
jest „El Pajar”, ze wspaniałymi, świeżymi rybami – właściciel jest 
jednocześnie rybakiem.

Stolica wyspy, San Sebastian, to port, rynek i trzy równo-
ległe ulice, odchodzące od niego w  kierunku północno-za-
chodnim. Dalej jest dzielnica ze szkołami, szpitalem i  stadio-
nem. Z kolei na wschód od rynku mamy wzgórze, na którego 

szczycie mieści się bar o swojsko brzmiącej nazwie „La Curva” 
i luksusowy hotel „Parador” z cudownym ogrodem i widokiem 
na ocean.

Co kilka dni do portu zawijają ogromne statki pasażerskie. 
Wtedy do liczącego dwa tysiące mieszkańców San Sebastian 
dołącza drugie tyle albo więcej wycieczkowiczów, ale zwy-
kle tylko na kilka godzin. Znaczna część turystów odwiedza-
jących Gomerę, którzy są tu na dłużej, to amatorzy pieszych 
wędrówek. Przez wyspę przebiegają liczne szlaki turystyczne, 
niektóre trudne do przejścia. Można też po wyspie jeździć au-
tobusami i samochodami. Główne drogi – GM-1, GM-2 i GM-3 
są dobre, choć kręte. W końcu La Gomera należy do Hiszpanii. 
Jesteśmy w Unii Europejskiej.

Na Gomerę raczej nie da się przyjechać anonimowo. Przy 
zakupie biletów na prom są skanowane paszporty, które na-
stępnie są sprawdzane przy wchodzeniu na pokład.

W styczniu słońce wschodzi na Gomerze tuż przed ósmą 
rano, a zachodzi prawie dwanaście godzin później. Ale przede 
wszystkim jest tam, cytując klasyka (klasyczkę?): „to, co na 
świecie najświętsze – święty spokój”. n
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Picie alkoholu zwiększa 
podatność na działanie 
uzależniające kokainy
Adam Płaźnik

Problem mechanizmu uzależnienia jest dodatkowo 
skomplikowany faktem roli czynników genetycznych i środo-
wiskowych. Najważniejszym parametrem stanu uzależnienia 
jest utrata kontroli nad przyjmowaniem narkotyków, pomi-
mo świadomości ich szkodliwości. Z badań epidemiologicz-
nych wynika jasno, że picie alkoholu oraz palenie tytoniu jest 
ściśle powiązane z  nadużywaniem kokainy (a  także innych 

narkotyków), to znaczy, że są to istotne czynniki środowisko-
we sprzyjające temu nałogowi. Ważne jest także to, że picie 
alkoholu oraz palenie tytoniu w znakomitej większości przy-
padków poprzedza przyjmowanie kokainy. Te fakty stały się 
źródłem koncepcji pracy E. A. Griffina i wsp. (Prior alkohol use 
enhances vulnerability to compulsive cocaine self-administra-
tion by promoting degradation of HDAC4 and HDAC5, Science 
Advances, 2017, 3, e1701682, 1 November 2017). Autorzy badali 
mechanizmy tej zaskakującej zależności między piciem alko-
holu i paleniem papierosów, a zwiększonym ryzykiem uzależ-
nienia się od kokainy. 

W poprzednim badaniu ci sami badacze wykazali, że wie-
lokrotna ekspozycja myszy na nikotynę zwiększała siłę działa-
nia nagradzającego kokainy, badaną między innymi, metodą 
pomiaru preferencji miejsca kojarzonego z podaniem narko-
tyku (A. Levine, Y. Huang, B. Drisaldi, E. A. Griffin Jr., D. D. Pollak, 
S. Xu, D. Yin, C. Schaffran, D. B. Kandel, E. R. Kandel, Molecular 
mechanism for a gateway drug: Epigenetic changes initiated by 
nicotine prime gene expression by cocaine. Sci. Transl. Med. 3, 
107ra109, (2011). Nikotyna nasilała reakcję na kokainę poprzez 
zwiększenie jej zdolności do indukowania transkrypcyjnej 
aktywacji genu FosB (komórkowy protoonkogen, należący 
do genów wczesnej odpowiedzi komórkowej, jest markerem 
aktywacji komórkowej), poprzez hamowanie deacetylazy hi-
stonowej, co spowodowało globalne acetylowanie histonów 
w prążkowiu. W dalszych etapach tego badania stwierdzono, 
że inhibitor deacetylazy histonowej nasilał działanie nikotyny 
poprzez pobudzenie odpowiedzi na kokainę i  wzmacnianie 
ekspresji genu FosB oraz hamowanie LTP (long term poten-
tiation, elektrofizjologiczny marker procesów pamięciowych 
na poziomie komórkowym) w  jądrze półleżącym. Odwrot-
nie, w  genetycznym modelu myszy charakteryzującym się 
zmniejszoną acetylacją histonów, wpływ kokainy na LTP był 

Wiadomo, że różne używki i narko-
tyki (substancje psychoaktywne) mają 
wspólny końcowy mechanizm działania 
wzmacniającego pozytywnie, będącego 
istotnym elementem rozwoju uzależ-
nienia. Jest nim aktywacja mezolim-
bicznego układu dopaminergicznego 
pochodzącego z jąder brzusznego ob-
szaru nakrywki (VTA) i unerwiającego 
korę przedczołową oraz jądra półleżące. 
Uwalniana tam dopamina, jest związa-
na z ekspresją efektu nagradzającego 
alkoholu, nikotyny, opiatów, amfetamin, 
kokainy oraz także nagród naturalnych 
takich jak seks czy pożywienie. Dopa-
mina znajduje się na końcu złożonej 
kaskady procesów, różnych dla poszcze-
gólnych rodzajów substancji psychoak-
tywnych.
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osłabiony. Podobny efekt uzyskano wprowadzając do jądra 
półleżącego niewielką dawkę teofiliny, aktywatora deacety-
lazy histonowej. Natomiast z drugiej strony, nie stwierdzono 
wpływu kokainy na efekty ośrodkowe nikotyny, wskazując, że 
opisane zjawisko jest jednokierunkowe. Te dane bardzo silnie 
wskazują na rolę czynników epigenetycznych w działaniu ni-
kotyny na kokainę. 

W tym miejscu należy wyjaśnić, że epigenetyka jest rela-
tywnie nową dziedziną wiedzy (definicję uzgodniono w 2008 
roku) łączącą aktywność genów z  wpływami środowisko-
wymi. Epigenetyka jest poddziedziną genetyki i  zajmuje się 
zmianami ekspresji genów wynikającymi nie ze zmian w se-
kwencji nukleotydów, ale ich chemicznych modyfikacji oraz 
zmian białek histonowych, na które nić DNA jest nawinięta. 
DNA jest upakowany w niewielkim jądrze komórkowym dzię-
ki tworzeniu kompleksów z  białkami histonowymi i  tworze-
niu chromatyny, której podstawową jednostką strukturalną 
jest nukleosom. Białka histonowe podlegają różnym modyfi-
kacjom. Najlepiej zbadanymi modyfikacjami są mechanizmy 
acetylacji, metylacji, fosforylacji i  ubikwitynacji histonów. Te 
procesy, zachodzące pod wpływem różnych czynników śro-
dowiskowych, mają kapitalny wpływ na ekspresję genów, 
w rezultacie zmieniając wiele funkcji organizmu. Zmiany epi-
genetyczne, na przykład, są przyczyną, która powoduje, że 
bliźniacy jednojajowi nie są do końca identyczni (rola wpły-
wu czynników środowiskowych, rodzaju przeżytych sytuacji 
stresowych, wpływ diety, historia zachorowań, kontaktów 
z  narkotykami, itp.). Istotną rolę w  epigenetyce pełni także 
sRNAs (małe niekodujące cząsteczki RNA hamujące ekspre-
sję genów). W literaturze tematu można znaleźć bardzo wiele 
niezwykle interesujących danych na ten temat. Wykazano na 
przykład, że stresowane mysie matki mogą przekazywać ce-
chę większej lękliwości w  kolejnych pokoleniach (A. K. Short 

i wsp. Elevated paternal glucocorticoid exposure alters the small 
noncoding RNA profile in sperm and modifies anxiety and de-
pressive phenotypes in the offspring. Translational Psychiatry. 6 
(6): e837., 2016). 

Jest to dla mnie fakt niemalże rewolucyjny. Oznaczać bo-
wiem może przewrót w  myśleniu na temat psychopatologii 
zaburzeń psychicznych. A badania, które pokazują, że można 
te dziedziczone zaburzenia hamować lekami, mogą być po-
czątkiem pokonania wieloletniego zastoju w rozwoju nowych 
terapii w  psychiatrii (ostatnia grupa leków przeciwpsycho-
tycznych powstała w latach 80.). 

Autorzy omawianej pracy poszli tym tropem. Okazało 
się, że wyniki badań nad alkoholem są zadziwiająco podobne 
do tych uzyskanych w eksperymencie z nikotyną, wskazując 
na bardziej generalny charakter tego zjawiska. Długotrwałe, 
ale nie krótkoterminowe, spożycie alkoholu promowało de-
gradację jądrową deacetylaz histonowych HDAC4 i HDAC5 za 
pośrednictwem proteasomu w  jądrze półleżącym, regionie 
mózgu krytycznym dla pamięci opartej na nagrodzie (wzmoc-
nieniu pozytywnym). Zmniejszona aktywność HDAC w  tym 
jądrze prowadziła do nasilenia acetylacji H3 (histonu 3), two-
rząc środowisko dla ułatwionej ekspresji genów indukowanej 
kokainą. Selektywna degradacja HDAC4 i  HDAC5, ułatwiona 
przez specyficzny dla klasy II inhibitor HDAC, znany pod na-
zwą MC1568, zwiększała kompulsywność samo-podawania 
kokainy. Autorzy sugerują wspólny mechanizm działania alko-
holu i nikotyny oraz ujawniają nowy mechanizm, za pomocą 
którego czynniki środowiskowe mogą zmienić epigenetyczne 
mechanizmy regulujące aktywność systemu nagrody, zwięk-
szając w ten sposób podatność na uzależnienie od kokainy. n

Cicer cum caule

Epigenetyka jest  
relatywnie nową dziedziną 
wiedzy łączącą aktywność 
genów z wpływami środo-

wiskowymi.
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Płyty, które warto znać
MIREK SUKIENNIK
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Lipiec 1981
Prologue
Twilight
Yours Truly. 2095
Ticket to the Moon
The Way Life’s Meant to Be
Another Heart Breaks
Rain Is Falling
From the End of the World
The Lights Go Down
Here Is The News
21st Century Man
Hold On Tight
Epilogue

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

10.
11.
12.
13.

W  PRL działały sklepy Pewex. Były 
w  nich dostępne towary nieosiągalne na 
rynku dla zwykłych ludzi. Płaciło się w nich 
walutami zachodnimi – niedostępnymi, 
a  nawet zakazanymi dla przeciętnego oby-
watela – były to więc sklepy dla turystów 
lub ludzi, którym rodzina z zagranicy te wa-
luty przysłała lub podarowała. Dla działaczy 
aparatu władzy, aby mogli tam dokonywać 
zakupów wymyślono bony banku PKO – za 
nie mogli także kupować w  tych sklepach. 
Wizyta w  takim sklepie była dla młodego 
człowieka wyprawą w  inny świat – jean-
sy, guma do żucia, czekolada, kosmetyki, 
wszystko to, czego w normalnych sklepach 
nie można było kupić. Kwitł też czarny rynek 
tzw, „koników”, gdzie za cenę wielokrotnie 
wyższą niż oficjalna można było te waluty 
lub bony kupić i  wtedy sklep był dostępny 
– ale wtedy ceny dla normalnego człowieka 
były astronomiczne. Dzisiaj próba wytłuma-
czenia tego zjawiska młodym ludziom jest 
z góry skazana na porażkę – tego nie da się 
logicznie wyjaśnić. 

Socjalizm był ustrojem, który dzielnie 
zwalczał trudności, które sam sobie stwo-

rzył. W połowie lat 80. do tych sklepów sprowadzono kilkadziesiąt ty-
tułów płyt winylowych, między innymi album, o którym dzisiaj piszę 
– dało to możliwość kilkuset osobom nabycia i kilkudziesięciu tysiąc-
om ich znajomych posłuchania jednej z najlepszych i najciekawszych 
płyt tego okresu. Jednym ze znajomych byłem ja i już wtedy ta płyta 
wywarła na mnie duże wrażenie. Nie do końca rozumiałem wówczas 
dlaczego, ale po prostu była inna niż wszystko, co znałem – ni to rock, 
ni to pop, trochę muzyka taneczna – ale świetnie się tego słuchało.

Historia zespołu Electric Light Orchestra rozpoczęła się w  roku 
1970 w Birmingham w Anglii. Muzycy grupy rocka progresywnego 
The Move postanowili zmienić brzmienie poprzez dołączenie do 
składu grupy sekcji instrumentów smyczkowych oraz zaprosili do 
współpracy wokalistę i gitarzystę zespołu Idle Race – Jeffa Lynne’a. 
Nowa grupa przyjęła nową nazwę i po roku wydała pierwszą płytę 
– I. Zdobyła ona, podobnie jak druga – II, średnią popularność, do-
piero trzecia płyta – On theThird Day sprzedała się nieco lepiej, ze-
spół zaczął też koncerty, gdzie był dość dobrze przyjmowany przez 
publiczność. Jeff Lynn stał się w  międzyczasie głównym kompozy-
torem i autorem tekstów zespołu i jego nieformalnym liderem. Przy 
czwartej płycie, widząc potrzebę zmian, ograniczył rolę sekcji smycz-
kowych, dodał za to orkiestrę oraz chór i  skorzystał z pomocy zna-
nego dyrygenta i aranżera Louisa Clarka, czego wynikiem była płyta 
Eldorado z wielkim przebojem Can’t Get It Out Of My Head. Następne 
płyty: Face the Music i A New World Record, z takimi hitami jak Evil Wo-
man, Strange Magic, Telephone Line, Livin’ Thing były już przebojami. 
Grupa stała się popularna, płyty sprzedawały się dobrze, a następna 
podwójna płyta Out Of The Blue i spektakularna trasa koncertowa z lą-
dującym na scenie statkiem kosmicznym, laserami i dymami uczyniła 
z nich jedną z największych gwiazd muzyki końca lat 70. Pochodzą 
z niej takie przeboje jak Turn To Stone, Mr. Blue Sky, Sweet Talkin’ Wo-
man. Następna płyta Discovery pokazała rosnącą fascynację Lynna 
popularną wtedy muzyką disco – z  hitowymi Last Train To London, 
Confusion i  Don’t Bring Me Down. Wtedy będący u szczytu popular-
ności Jeff Lynn postanowił dokonać dużej zmiany w zespole. Do tej 
pory ważną rolę pełniły skrzypce i wiolonczele dające mu unikalne 
brzmienie. Lynn, który dość długo nie był pewien swojego talentu 
i wyborów muzycznych, dostrzegł coś bardzo rzadkiego w biznesie 
płytowym. Zwykle muzyka popularna wśród odbiorców nie podoba 
się krytykom i środowisku artystów – w przypadku Electric Light Or-
chestra praktycznie wszyscy ją lubili. Talent autorski i aranżacyjny Jef-
fa zaczęto nawet porównywać do Beatlesów, ba nawet sami Beatlesi 

Electric Light Orchestra
„Time” 
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ciepło się o nim wyrażali, co potem zaowocowało współpracą z nimi. 
Wtedy Lynn uwierzył w siebie, bardziej zainteresował się produkcją 
muzyczną i  nowymi brzmieniami instrumentów syntezatorowych, 
postanowił też, że zrezygnuje z  instrumentów smyczkowych, a  ich 
brzmienie uzyska z syntezatorów. Zespół nagrał ścieżkę dźwiękową 
do filmowego musicalu Xanadu z  Oliwią Newton-John. Film został 
źle oceniony przez krytykę i  widzów, za to soundtrack sprzedał się 
dobrze, zawierając oprócz tytułowego także inne hity np. Magic i All 
Over The World. 

Następna interesująca nas płyta, to wydany w 1981 roku Time. 
Jest to album koncepcyjny – opowiada historię podróży w  czasie 
człowieka z lat 80. XX wieku do roku 2095 i jego wrażenia, i spostrze-
żenia z tamtego świata. Muzyka z użyciem syntezatorów i vocodera 
stała się bardziej „kosmiczna”, ale udało się utrzymać popowo-rocko-
wo-progresywny charakter nagrań zespołu. Jednak widząc zmierzch 
rocka progresywnego Lynn unowocześnił brzmienie tak, aby zarów-
no starzy, jak i nowi fani byli usatysfakcjonowani. Poza tym, dzięki try-
logii Gwiezdnych Wojen w kinach, tematyka kosmiczna i science-fic-
tion były wtedy bardzo modne i album odniósł spory sukces. Sama 
płyta brzmi bardzo dobrze dzięki wielu godzinom pracy w  studio. 
Gdybym miał określić brzmienie ELO (bo pod takim skrótem zespół 
jest znany), to na myśl przychodzi mi określenie – elegancja. Dopra-
cowane teksty, muzyka, aranżacje, brzmienie, dają wrażenie obcowa-
nia bardziej z muzyką klasyczną niż rozrywkową. Ważne i ciekawe są 
teksty piosenek – pokazują ogromny rozwój technologii w przyszło-
ści, ale jednocześnie rosnącą samotność i  wyobcowanie człowieka. 
Otacza go sztuczny, pełen informacji i udogodnień świat, ale nie speł-
nia on jego oczekiwań i paradoksalnie okazuje się, że lepiej się czuł 
dawniej. Do 2095 roku jeszcze trochę czasu zostało, ale już widać, że 
były to słowa prorocze… Największymi hitami z płyty były Twilight, 
Ticket to the Moon, Hold on Tight, Here’s the News, ale najlepiej słuchać 
jej w całości, bo nie ma słabych fragmentów, a różnorodność utwo-
rów nie powoduje znudzenia. Mnie ta płyta trochę przypomina póź-
niejsze albumy Beatlesów poprzez rzadko spotykaną melodyjność 
i doskonałe aranżacje chórków i orkiestry. Po Time ELO wydało jesz-
cze dwie płyty, a potem Lynn zawiesił działalność zespołu, ale pozo-
stał aktywny muzycznie. Wydał dwie płyty solowe, został członkiem 
supergrupy Travelling Willburys (B. Dylan, T. Petty, R. Orbison, J. Lynn, 
G. Harrison), produkował płyty P. McCartneya, R. Starra, Beatlesów, G. 
Harrisona, T. Petty, R. Orbisona, a także dwukrotnie reaktywował ELO 
w 2001 i 2015 roku, wydając nowe płyty i koncertując na całym świe-
cie. W Polsce często koncertuje formacja ELO Part II złożona z byłych 

muzyków ELO, ale bez udziału Lynne’a, za to 
wykonująca wszystkie największe przeboje 
zespołu.

W  piosence Ticket to the Moon mamy 
taki początek:

Remember the good old 1980’s
When things were so uncomplicated
I wish I could go back there again 
And everything could be the same

Może to być nieformalny hymn pokole-
nia lat 80.

Pomimo absurdów PRL i  socjalizmu, 
Pewexu, stanu wojennego, prześladowań, 
braku wolności i  towarów w  sklepach, to 
pokolenie nie wspomina tamtych lat tylko 
i  wyłącznie źle. Byliśmy wtedy młodzi i  jak 
pisze Lynn w tekście powyżej, wszystko było 
proste i nieskomplikowane. Mieliśmy swoje 
pasje, przyjaźnie i pierwsze fascynacje, a by-
liśmy zbyt młodzi, by w pełni zrozumieć, że 
świat wokół nas może wyglądać inaczej. Ale 
mieliśmy czas dla siebie, nie było telefonów 
(bo komórek nie było, a  stacjonarny mało 
kto miał) i internetu (bo go po prostu jeszcze 
nie było), kwitło życie towarzyskie, dyskusje, 
sport, wycieczki i  nikt niczego nikomu nie 
zazdrościł, bo prawie nikt niczego nie miał. 
Teraz wszyscy mogą mieć prawie wszystko, 
tylko nie mają na nic czasu. Może w  2095 
roku będzie lepiej – pożyjemy, zobaczymy…

Na razie możemy przypomnieć sobie 
stare, dobre lata 80. słuchając tej płyty. Ja 
pamiętam, że była to ulubiona płyta mojej 
ulubionej koleżanki z podstawówki, z którą 
nawet niedawno się spotkałem i powspomi-
naliśmy stare, dobre czasy... n



Historia psychiatrii krakowskiejod Kuchni
Jacek Bomba
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Sosy 
Małgosi Dominik

Małgorzata Dominik, krakowianka. 
Jej ojciec, profesor ortodoncji w krakowskiej Akademii 

Medycznej, wyznaczył jej karierę podobną do własnej. Małgo-
się jednak ciągnęły inne, ważniejsze w jej oczach sprawy. Atrakcyjna 

i energiczna uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Józefiny Joteyko 
w Krakowie, szkoły dla dziewcząt, zasiliła trupę Międzyszkolnego Teatru i za-

słynęła rolą Wandy z Legendy Wyspiańskiego. Kwestia tej postaci: „za mną chłopy, 
na barykady, na okopy…” jak się zdaje zaciążyła na kierunku jej rozwoju naukowego. 

Podjęła wyzwanie Kępińskiego i opracowała – jako rozprawę doktorską – problem patolo-
gicznej zazdrości. Rozwinęła program leczenia nerwic w Klinice. Sama zajmowała się wyko-

rzystaniem społeczności leczniczej w leczeniu nerwic, ale jej zespół, inspirowany przez docen-
ta Boguchwała Winida, ukształtował się w grupę psychoterapeutów analitycznych. Chociaż nie 
tylko analitycznych. W tym zespole rozpoczynał swoją drogę profesor Andrzej Kokoszka, znany 
jako terapeuta behawioralno-poznawczy. Sama doktor Dominik rozpoczęła też badania nad mię-
dzypokoleniowym przekazem traumy. Choroba i wczesne odejście uniemożliwiły jej doprowadze-
nie tych prac do końca. Z charakterystycznym dla środowiska psychiatrii krakowskiej otwarciem 
na problemy ludzkie i równie charakterystycznym unikaniem doktrynerstwa sprzyjała rozwojo-
wi indywidualnemu swoich podopiecznych. 

Prowadziła bujne i ciekawe życie towarzyskie. Lubiła i umiała świetnie wyglądać i być 
duszą towarzystwa. W sprawach związanych z rozkoszami stołu kierowała się powścią-

gliwą, światową wytwornością. Dbała o smukłość sylwetki. Jej śniadanie składało 
się z połówki jajka na twardo i połówki pomidora. Anoreksja to, czy ortoreksja? 

Czy jest ortoreksją kierowanie się wskazaniami mody w jedzeniu? Przecież 
jedzenie poddaje się, jak krój i długość spódnicy, dyktaturze ośrodków 

opiniotwórczych. Zimne mięsa doktor Dominik jadała wyłącznie 
z sosem Cumberland. A sałatkę z jarzyn – tylko z sosem 

Sharon Tate.
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SOS SHARON TATE
1 szklanka
1 szklanka

• czerwonego wytrawnego wina
• majonezu

n  Starannie, powoli wlewając, wmieszać wino do majonezu. 
n  Już.  Podawać do surowych jarzyn. 

Czy pamiętacie Sharon Tate? Piękną, tragicznie zmarłą żonę Romana  
Polańskiego. Inaczej niż Małgosia, chciała zostać psychiatrą, a została aktor-
ką. Ale najgłośniejszą rolę zagrała nie u przyszłego męża w Nieustraszonych 
pogromcach wampirów, a w The valley of dolls, filmie o ludziach żyjących 
na barbituranach i benzodiazepinach. To ona dała imię ulubionemu sosowi do 
warzyw, który doktor Dominik potrafiła przygotować sama. 

25 dkg
25 dkg
4 łyżki
1 łyżka

1 szt.
1 szklanka

2 łyżki

• żurawiny do mięsa 
• galaretki porzeczkowej
• tartego chrzanu
• musztardy
• pomarańcz
• czerwonego wytrawnego wina 
• kandyzowanej skórki pomarańczowej
• cukier, sól, pieprz – do smaku

n Otrzeć pomarańczę, skórkę zachować. Wycisnąć sok z otartej 
pomarańczy. 

n Do soku dodać wino, żurawinę, galaretkę, chrzan, musztardę 
i zmiksować na gładko. 

n Dodać drobno posiekaną kandyzowaną skórkę pomarańczo-
wą i świeżą, otartą. 

n Doprawić do smaku pieprzem, solą i cukrem jeśli potrzeba. 
     Podawać do zimnych mięs i pasztetów.

SOS CUMBERLAND
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Szalony artysta  
czy artysta-szaleniec?  
Janina Sonik

REZYDENCJA

Zwolennik demokracji 
i  obrońca cierpiących był 
intymnym obserwatorem 
losu chorych psychicznie. 
W zakładzie dla psychicznie 
chorych zmarł jego brat Eu-
gene, przez lata pogrążona 
w chorobie była także córka 
pisarza. 

Powiew nowoczesno-
ści, który w Europie uaktywniła Rewolucja Francuska, rozwijał 
się przez cały XIX wiek i miał swoich „psychiatrycznych” przed-
stawicieli. Zainspirowany naukami Philippa Pinela i jego walką 
o zmianę sposobu traktowania chorych, dr Browne w szpita-
lu, którym kieruje w Crichton (Anglia), daje swoim pacjentom 
możliwość korzystania z  terapii zajęciowej. Jedną z  form tej 
terapii była aktywność artystyczna. Browne zebrał i zachował 
te prace. Kolekcja, którą zgromadził jest pierwszym z 4 zbiorów 
pokazanych na paryskiej wystawie. Początkowo pacjentów na-
kłaniano do malowania replik, do nauki warsztatu. Szybko jed-
nak lekarze-kolekcjonerzy dostrzegli oprócz wartości terapeu-
tycznej samego „zajęcia”, wartość dodaną, jaką jest możliwość 
ekspresji poprzez sztukę. W  okresie, w  którym powstawała 
nozologia psychiatryczna, notatki i  artykuły psychiatrów-ko-
lekcjonerów oddają rodzącą się próbę zrozumienia i skatego-
ryzowania poszczególnych zaburzeń psychiatrycznych.

W  najstarszej kolekcji z  Crichton uderza anonimowość 
twórców. Autorzy rycin i obrazów nie istnieją. Lekarze musie-
li doceniać wartość artystyczną i  poznawczą tych prac, lecz 
z uwagi na tajemnicę lekarską, nie ujawniali twórców. Z cza-
sem autorzy prac najciekawszych malarsko, zapowiadający 
późniejsze trendy w sztuce artystów „zdrowych”, dostają pseu-
donimy. Na przykład „le voyageur francais” (podróżnik francu-
ski). W  dwóch ostatnich kolekcjach anonimowość ustępuje 
miejsca pełnoprawnemu traktowaniu: dzieła mają już autorów 
posiadających imię i nazwisko.

Co mówi sama sztuka? Mimo obecnego i wyczuwalnego 
niepokoju, urzeka swoją „wolnością” oraz brakiem dbałości o, 
w tamtych czasach obowiązujące, formy. Medycy w „dziecin-
ności” owej sztuki widzieli objaw regresu struktury psychicznej, 
nierozerwalnie związanej z chorobą. Jednak uważny obserwa-
tor znajdzie w tych pracach zapowiedź trendów pojawiających 
w sztuce XX wieku.

Prezentowane kolekcje Prinzhorna i  Morgenthalera do-
czekały się uznania wraz z rozwojem sztuki nowoczesnej, która 

doceniła wartość subiek-
tywnego odbioru rzeczy-
wistości. Wielki malarz 
Max Ernst uczęszczał na 
kurs psychiatrii. Zafascy-
nowani pracami z  tych 
kolekcji byli Paul Klee 
i  Salvador Dali. A  zbiory 
Prinzhorna z  Heidelber-
gu wykupił Jean Dubuffet 
– twórca terminu Art Brut 

(sztuka marginesu). 
Czym jest to uznanie? Wielcy artyści nie ukrywali, że prace 

chorych psychicznych były dla nich inspirujące. Prace pacjen-
tów, dla których terminu schizofrenia jeszcze nie wprowadzo-
no, umieli bowiem w  ramach terapii zajęciowej pokazać, że 
przeżywają świat w sposób jaki stał się udziałem środowiska 
artystycznego dopiero dużo później. Pożółkłe obrazy, instala-
cje i ryciny wzruszają, poruszają i dają do myślenia.

Jeżeli mówi się, że artyści mają intuicję przyszłości, to nie-
wątpliwie mamy tutaj do czynienia z artystami. A czego współ-
cześni pacjenci mogliby nas nauczyć?

Na pewno pomogłoby, gdybyśmy nie musieli kupować im 
materiałów z własnej kieszeni. n

Przyjemnie co jakiś czas zmienić perspek-
tywę. Przejść z  rzeczywistości, w  której 
terapeutka zajęciowa ogłasza zbiórkę pie-
niężną na niezbędne do jej pracy materiały 
plastyczne, na taką, która proponuje wy-
stawę dzieł plastycznych pacjentów XIX 
i  XX wiecznych szpitali psychiatrycznych. 
Bo taką właśnie wystawę oglądać teraz 
można w  mieszkaniu Wiktora Hugo przy 
placu des Vosges w Paryżu. 

Wystawa „la Folie en Tete” (szaleństwo 
w głowie”) nie bez powodu prezentowana 
jest w domu genialnego artysty. 

August Klett (fragment obrazu)
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Anna Netrebko i reszta świata
Bogusław Habrat

Snobistyczno-pretensjonalny felieton  
grafomańsko-plotkarskii

Tytuł felietonów wydaje się już tylko rozpędowy, bo 
nam Pani Ania nic nie nagrywa. Różnie się mówi o  przyczy-
nach tego zachowania, ale jakoś najbliżej mi do wersji, że od 
jakiegoś wieku trzeba z życia więcej brać niż dawać.

Kto, jak kto, ale osoby z  Radomia potrafią się wkręcić, 
gdzie jest niewkręcalnie. Mam na myśli możliwość oglądania 
Netrebko na żywo i/lub w  transmisji z  festiwalu mozartow-
skiego w  Salzburgu w  „Aidzie”. Takoż jest mi dokuczane, że 
niby taki ze mnie netrebkolog, a Ani w „Aidzie” nie widziałem. 
Ano nie widziałem! A na dodatek zawiodłem się na hakeropi-
ratach z Kazania, którzy na ogół mają takie nagrania na 3 dni 
przed premierą na żywo. Doszło do tego, że nawet na prze-
stępcach nie można polegać…

Z wydarzeń okołonetrebkowych z przykrością należy od-
notować odejście Dymitra Chworostowskiego (wszędzie ra-
czej pisze się przez samo „H”, ale jakoś mi to w moich wschod-
nich uszach nie brzmi dobrze…). Za życia nie lubiłem go ze 
względów pozamerytorycznych: opowiadano o  nim aneg-
doty, z których najbardziej złośliwa mówiła, że jak Dymitr wy-
chodzi na spacer wspólnie z rodziną, to najpierw widać jego 
postać, potem 4 metry przerwy i widać jego cień, po następ-
nych 5 metrach widać sylwetki jego synów-bliźniaków, a jesz-
cze 10 metrów za nimi – przytulona do Dymitra jego ostatnia 
żona. Z  takimi uprzedzeniami patrzyłem na jego dokonania 
sceniczne i rzeczywiście, sprawdzało się: jakoś tak się składa-
ło, że Dymitr zawsze stał pół stopy przed partnerkami a stopę 
lub więcej przed partnerami. Teraz to sobie tłumaczę, że na 
ogół śpiewał partie barytonów demonicznych, więc… Ale już 
występu z Netrebko na Placu Czerwonym (2013) podarować 
mu nie jestem w stanie. Miarą mojego zalegania afektu niech 
będzie fakt, że już o  tym pisałem parę lat temu, a  mimo to, 
i  obaw, że wystawiam jak najgorsze świadectwo strukturze 
i funkcji swojej kory przedczołowej, nie mogę zapanować nad 
swoją natrętną chęcią „wrócenia do tematu”.

Jedną z  dobrych cech śmierci (cudzej, oczywiście) jest 
fakt, że ma się chęć powrócić do oglądnięcia/odsłuchania 
tego, co się już widziało/słyszało, ale w  natłoku nowych na-
grań jakoś się nie znajduje czasu na to. W innym niż zazwyczaj 
nastroju wróciłem do BD z Chworostowskim jako Onieginem 
w „Onieginie” w Met w 2007 r. Grał tam z Renèe Fleming, co 
biorąc pod uwagę, że jej nie lubię (moja obsesja wysyłania 
śpiewaczek na emeryturę przed wąskim czasowo oknem, 
kiedy Pan Bóg daje resztkę krytycyzmu), wypadł imponu-

jąco. 9-10 lat później, też w Met, też w „Onieginie”, ale za to 
z  niesamowitą Anią w  haniebnie kiepsko wyreżyserowanym 
przedstawieniem, Dymitr dał popis. Większość z  Polaków 
natychmiast dokonała porównania, bo Chworostowski pod-
mienił najlepszego nierosyjskiego Oniegina, czyli niejakiego 
Mariusza Kwietnia.

Na fali „nasi śpiewacy podbijają Met”, popychany próżno-
ścią poszedłem do TWON na recital Artura Rucińskiego. Wo-
lumen ról na dobrych scenach całkiem, całkiem… Recenzje 
więcej niż dobre (ale trzeba brać poprawkę, że na oficjalnych 
stronach pomija się te krytyczne)… Z  recitalu wyszedłem 
zniesmaczony (trochę bardziej niż zawsze). Arie dobrane były 
głównie pod kątem efektowności, ale najbardziej zdenerwo-
wał mnie fakt, że każdą arię przedzielał kawałek orkiestralny. 
Poczułem się tak oszukany, że nawet nie awanturowałem się 
o zwrot połowy kosztu biletu.

A w Met chyba zmiana warty. A to za sprawą niejakiej Soni 
Jonczewej, która podbiła serca (głównie panów) tytułową To-
ską, a zapowiada się w tym roku też w klasycznie wystawianej 
„Cyganerii” i „Luizie Miller”. Chyba nowy powiew wśród div… 
Panie podchodzą do Soni z dystansem, co pośrednio świad-
czy, że jest więcej niż świetna. Będzie jednak akceptowana 
i przez panie, które z fałszywą troską nadmieniają, że „się jej 
zaczyna wylewać z dekoltu”.

Innym smaczkiem w  Met jest usunięcie uwielbianego 
przez nowojorczyków (i  nie tylko) dyrygenta-instytucji Ja-
mesa Levina. Jak przystało na artystę-półboga w  szczycie 
kariery, choroba kręgosłupa rzuciła go w łapska neurochirur-
gów i, mimo złych rokowań, Levine wrócił do dyrygowania, 
i w dodatku na specjalnie przygotowanym do tego celu wóz-
ku. Przewidywane wniebowzięcie zostało przerwane aferą 
polegającą na tym, że nagle to, co było powszechnie „niedo-
strzegane” i/lub akceptowane, stało się gorszące. Doniesienia 
o zainteresowaniach dyrygenta młodymi instrumentami i or-
ganami, niekoniecznie muzycznymi, i to wbrew woli ich wła-
ścicieli, chyba są na tyle poważne, że Levine zniknął z afiszy. 
Osobom niemoralnym łydki drżą z podniecenia, że nagrania 
pod Levinem będą wymiatane z magazynów i sprzedawane 
za ćwierć ceny jak „House of Cards” z Kevinem Spacey’em. Ale 
nie bądźmy cyniczni… n
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autobusowe super-wizje

Cicer cum caule

Kąpielowy trud
Łukasz Święcicki

Mam przypuszczenia, jak to się skończy w  moim osobi-
stym przypadku i nawet nie będę tego sprawdzał w interne-
cie. Ale, póki jeszcze jestem w drodze, to sytuacja obecna wy-
gląda tak, że Żona zarządziła, że na narty to już nie. A jeśli nie 
na narty, to dokąd? Do sanatorium…

Prawdę mówiąc, to nie jest mój pierwszy raz, od czasu 
mojego pierwszego wypadku (liczę tylko te duże…), czyli 
od 2010 było już sporo pobytów, aż wreszcie postanowiłem 
coś na ten temat napisać. Za jednym z pierwszych pobytów 
zetknąłem się z  wiekową panią doktor balneolog, te wizyty 
są koniecznym elementem pobytu, pani doktor nawet mnie 
zbadała (nie zawsze tak jest), spytała o  wszystkie przyjmo-
wane leki, a następnie orzekła: „Proszę to wszystko odstawić, 
przestać solić, przejść na dietę warzywną i szczęść Boże w ką-
pielowym trudzie!”. 

Muszę przyznać, że uśmiechnąłem się wówczas pod no-
sem, a nie należy się śmiać ze starszych! To rzeczywiście bywa 
kąpielowy trud. Podstawowy element moich kuracji to kąpiel 
siarkowa. Woda o dużej zawartości związków siarki wydziela 
specyficzny zapach, innymi słowy cholernie śmierdzi. Szcze-
rze mówiąc, początkowo ten zapach powala, a potem w zasa-
dzie przestaje się go czuć. Dopiero po wyjeździe, kiedy ludzie 
dyskretnie odsuwają się od nas w  autobusie, zaczynamy się 
orientować, że nie wszystko jest w porządku. Żeby siarka się 
wchłonęła, o ile naprawdę się wchłania (skąd ta siarka wie, jak 
dotrzeć do moich chrząstek stawowych??), po kąpieli nie moż-
na się myć przez dwie godziny. Ponieważ w tym czasie będzie-
my mieli pewnie kilka innych zabiegów, to z dużym prawdo-
podobieństwem pozostaniemy już w naszym zasiarczeniu, bo 
w międzyczasie po prostu zapomnimy o myciu. Ale do czasu. 
Potem nadchodzi zawijanie borowinowe. Ubrani w gustowne 

stringi z siateczki – model męski czarny, model kobiecy biały 
(ostatnio wprowadzili trzeci – we wzorek, ciekawa sprawa, ale 
pani kąpielowa nie chciała mi wyjaśnić czemu i wzburzyła się, 
kiedy spytałem, czy to ma jakiś związek z szeroko rozumianą 
polityką) – zostajemy ułożeni na warstwie bardzo gęstego 
i gorącego błota, a następnie pani kąpielowa narzuci na nas 
jeszcze parę kilo tego samego od góry i zawinie w folię samo-
przylepną i kocyki czy też ręczniki (nie wiem, bo spod błota 
już nie widzę). I teraz pada sakramentalne pytanie: „czy nóżki 
owijać?”. Skołowany i ubłocony kuracjusz może mieć wątpli-
wości nie tylko czy owijać, ale o czyje tu właściwie nóżki cho-
dzi, dodatkowo mylące jest to, że w sanatorium ciągle dają do 
jedzenia nóżki w galarecie, ponieważ jest to potrawa zdrowa 
z natury i komponuje się z siarką, patrz punkt poprzedni. No 
więc prawidłowa odpowiedź jest taka, że zawijać. Inaczej nie 
przeżyjecie tego w pełni. Po owinięciu waszych, bo to o nie 
chodziło, nóg folią temperatura wewnątrz ubłoconej mumii 
rośnie do jakichś 60 stopni. I  tak zostajecie na jakieś pół go-
dziny. Nos zaczyna swędzieć po około 2 minutach. Po pięciu 
swędzi wszystko. Próba podrapania się prowadzi do nałado-
wania sobie do oczu około pół kilograma gęstego błota, ale 
nie da się już zawołać o pomoc, bo owinięty obok sąsiad lub 
sąsiadka, chrapie tak, że niczego już w tym momencie nie sły-
chać. W tej sytuacji nie pozostaje już nic innego jak samemu 
zasnąć. I w tym momencie pani kąpielowa znienacka zapala 
pełne światło i  radośnie wykrzykuje „wracamy!!”. Na te sło-
wa próbujemy się poderwać, spadamy z łóżka i ładujemy się 
w resztę borowiny, która opadła z sąsiada. Zabieg skuteczny, 
jak to mówimy podczas elektrowstrząsów… Ale nie ma co 
się pieścić, trzeba spróbować zmyć z siebie borowinę (prawie 
na pewno zostanie w  jakimś miejscu i  kompletnie wymaże 
bieliznę lub biały szlafroczek, na czarno!). Czekają już z krio-
sauną. Po rozebraniu się do samych gatek, tym razem bieli-
zna własna, można więc podziwiać gust sąsiadek i  sąsiadów 
oraz błoto, które im się wcześniej rozmazało (przy rozbiera-
niu pełna koedukacja, bo kriosauna działa krótko, więc trzeba 
się spieszyć), otrzymujemy przydziałowe chodaczki, za duże 
o  trzy numery (szczęśliwy dzień) lub za małe o  trzy numery 
(pozostałe dni), przydziałowe rękawiczki (wielkość jak w cho-
daczkach), ładujemy się do małej kabinki, w której tempera-
tura wynosi około minus 150 stopni i… zarządzamy ile czasu 
chcemy tam przebywać. Byłoby miło pół minuty, ale chłopaki 
patrzą, więc drżącym głosem wykrzykujemy „proszę trzy mi-
nuty!”. Gdyby nie to, że w urządzeniu jest ograniczenie czasu 
do trzech minut, mało kto z prawdziwych mężczyzn dożyłby 
końca kuracji.

I to jest właśnie kąpielowy trud. Trzeba się starzeć z god-
nością. No i  jeszcze schudnąć. Koniecznie. Trumny nie są 
z gumy. Pozdrowienia z Solca Zdroju! n

Coś mi się stało takiego, że zrobiłem się 
jakby starawy. Nie będę tu epatował wie-
kiem, bo na razie nie mam czym, ale jestem 
starszy niż kiedyś byłem, to bez wątpienia. 
Jeszcze nie zacząłem pisać, a już mi dygresja 
przyszła do głowy. Jeden z moich wnuków – 
Leon, powiedział do swojej mądrej i znanej 
z komputerowych zdolności mamy:  
„mamuś, ja wiem, że ludzie umierają, ale 
ciągle też nowi się rodzą. Więc jak to się 
właściwie skończy? Może byś sprawdziła 
w internecie?”.
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