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Był ciepły sierpniowy wieczór. Na niebie przelatywały Perseidy. W serwisach in-
ternetowych wiadomości. W ogrodzie nietoperze. Tymczasem mi było wszystko 
jedno. Nie prześladowały mnie żadne wizje. Miałem paszport, miałem swoją 
caffe latte z sojowym mlekiem i kostkami lodu, i miałem Netflixa! 

Drodzy Czytelnicy!
Tak mógłby wyglądać ten wstępniak do jesiennego numeru PSYCHIATRY, 

gdybyśmy byli blogiem. Albo gdybyśmy chcieli. Na szczęście nie jesteśmy. Na 
szczęście nie chcemy1. Jesteśmy zwykłą gazetą niecodzienną. Niecodzienność 
daje nam, między innymi, swego rodzaju komfort, a  może nawet dystans do 
otaczającej nas rzeczywistości.

Dystans jest ważny. Oczywiście ważne jest też zaangażowanie, ale w pew-
nym momencie przychodzi refleksja, że może nie trzeba we wszystko się anga-
żować. Reagować na wszystko. Może nie. Może nie natychmiast. 

Zatem, zamiast wypełnić ten numer, dajmy na to, emocjonalnymi teksta-
mi opisującymi początki wdrażania pilotażu Narodowego Programu Ochrony 
Zdrowia Psychicznego; zamiast zafundować Naszym Szanownym Czytelnikom 
skrzyżowanie sprawy dla reportera, kuchennych rewolucji i  pełnego napięcia 
reality show; zamiast stopniować i budować zewnętrzne i wewnętrzne napię-
cie, postanowiliśmy zaproponować Wam mały eskapizm – wycieczkę w świat 
filmu… 

A  także lekturę artykułów na temat więzi, rehabilitacji psychiatrycznej, 
medycyny doświadczalnej, doświadczanej i  doświadczonej. Solidną dawkę 
psychiatrii receptorowej i operowej. Lekturę pouczającego opisu przypadku. Za-
prosić w kilka miejsc, w których coś było albo jest, albo dopiero będzie. Jednym 
słowem, zaproponować to, na co zawsze możecie u nas liczyć i to, co mam na-
dzieję lubicie czytać oraz oglądać.

Nadeszła jesień. Bałtyk cieplejszy niż zwykle. Na Kasprowym biało. Myślę, 
że to dobry moment, aby podziękować Wszystkim Autorom, którzy przygoto-
wali teksty do tego i do poprzednich numerów naszego czasopisma. Jesteście 
Wspaniali. Jesteście Wyjątkowi. Dziękujemy w  imieniu Redakcji, ale przede 
wszystkim w  imieniu Czytelników. Dziękujemy także tym, którzy nie chcą dla 
nas pisać, i którzy nigdy nie napiszą. Tym, którzy dopiero zaczną i tym, którzy 
przestaną. A  także tym, którzy robią sobie przerwę. To ważne, że jesteście. To 
ważne, bo ważna jest różnorodność. 

Psychiatra był, jest i  będzie czasopismem otwartym. Otwartym na różne 
tematy i różne poglądy. Otwartym na psychiatrów. Od morza po szczyty Tatr. 
Od prawej do lewej. Od psychiatrii biologicznej do humanistycznej… Mamy 
nadzieję, że nie będzie kostniał. Mamy nadzieję, że będzie żył. Bo jak mawiają 
bohaterowie seriali na Netflixie: Vita est tempus optimum hominis! 

In merito.

Tomasz Szafrański
Redaktor Naczelny
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1. Choć formaliści mogliby nam zarzucić, że jednak tak właśnie się zaczyna. Pozdrawiamy formalistów!
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spis treści

Żółtym numerem strony oznaczamy w PSYCHIATRZE artykuły sponsorowane 
albo artykuły, w przypadku których chcemy uprzedzić czytelników o istnieniu 
potencjalnego konfliktu interesów. Jest on zwykle związany z faktem wykupie-
nia reklamy w niniejszym numerze pisma przez producenta leku lub suplemen-
tu diety, który jest wzmiankowany w artykule.

Zdjęcia na okładce oraz stronach: 68, 69, 83, 88, 89 - www.123rf.com

Psychiatra i film
  7 Psychiatria w filmie. Czy rzeczywiście prawda czasu 

prawdą ekranu? - Andrzej Czernikiewicz

  9 Obraz psychiatrii w fimie - Sławomir Jakima

11 Raymond Depardon "12 jours" - Janina Sonik

14 „12 dni” żeby się oswoić z utratą  
- Katarzyna Parzuchowska

15 Chaos i zamęt - Marta Łazarczyk

17 Prawa człowieka w filmie „12 dni” R. Depardona  
- Marcin Szwed

18 Nie wystarczy mieć rację. Krytycznie o „12 dniach” 
Depardona - Jakub Tercz

20 Syndrom Rivera - Jakub Tercz

23 Tego nie da się pokazać - Katarzyna Parzuchowska

24 Halucynacje detektywa inspektora - Tomasz Szafrański

25 kino „Santa sangre”, czyli dramat cyrkowy  
- Stefan Laudyn

TEORIA I praktyka
26 Od psychiatrii biologicznej do…? - Andrzej Axer

29 Przerwane sprzężenie zwrotne. Czy metaanaliza  
zastąpiła doświadczenie kliniczne?  
- Sławomir Murawiec

31 Od startu do mety-analizy. I z powrotem.  
- Tomasz Szafrański

34 Wprowadzenie do teorii przywiązania. Cz. 8. Dezorga-
nizacja przywiązania - Cezary Żechowski

41 Niekochana królowa - Tomasz Szafrański

47 Współwystępowanie czy współchorobowość? 
 Zaburzenia zachowania w psychiatrii i nie tylko…  
- Jerzy Samochowiec, Przemysław Bieńkowski

53 Trazodon o długim czasie działania (extended  
release - XR) na czym polega problem, czyli gdzie  
leży dialog - Łukasz Święcicki

59 Leczenie bólu przewlekłego z perspektywy lekarza 
psychiatry - Adam Wichniak

65 Fluwoksamina w praktyce klinicznej – przegląd badań 
i opis przypadku - Anita Pląder

 

MIEJSCA
36 Centrum Origin Otwock. Opieka senioralna na miarę 

XXI wieku - Ilona Hill, Hanna Białkowska-Przybylska

38 Podkarpackie Centrum Zdrowia Psychicznego ma 10 
lat! - Jacek Barket, Maciej Kuligowski

 

relacje
72 Jak psychoterapia może nam pomóc? 40 lat Laborato-

rium Psychoedukacji - Janina Sonik

 

Cicer cum caule
71 Czytanki: Natręctwa. Maciej Żerdziński 

78 LAB&LAJF: Rola neurogenezy w psychiatrii. Kolejna ślepa 
uliczka? - Adam Płaźnik

81 Czytanki: Dwa wiersze - Marek Krzystanek

82 PPZ: Przedawniona sprawa - Ireneusz Cedeński

84 OPERA: Niebezpieczne fantazje - Katarzyna Prot-Klinger

86 Płyty, które warto znać: Mike Oldfield „Tubular Bells”  
- Mirek Sukiennik

88 Historia psychiatrii krakowskiej od Kuchni: Postgastronomia 
profesora Bogdana de Barbaro - Jacek Bomba

91 Doświadczenie: GŁĘBOKO UKRYTE PIĘKNO  
- Jadwiga Myrtiluk

92 REZYDENCJA: Leczyć, nie ranić! - Janina Sonik

93 Anna Netrebko i reszta świata: Snobistyczno-pretensjonalny 
felieton grafomańsko-plotkarskii - Bogusław Habrat

94 Autobusowe super-wizje: Pimpuś vel Dżukasik, czyli wakacje 
na Sejneńszczyźnie - Łukasz Święcicki

Sprostowanie: W letnim numerze Psychiatry nr 2/2018 (21) 
pod artykułem „Kiedy psychiatra powinien być obesitologiem?” 

autorstwa prof. Agaty Szulc i dr Magdaleny Więdłochy 
pominięto nazwisko pani Magdaleny.  

Najmocniej przepraszamy!
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Psychiatra i film
Psychiatria w filmie
czy rzeczywiście prawda 
czasu prawdą ekranu?
Andrzej Czernikiewicz

Jakie są plusy portretowania zaburzeń psychicznych 
w  filmie? To przede wszystkim: rosnąca świadomość istoty 
i  powszechności zaburzeń psychicznych, zwłaszcza psychoz 
w  społeczeństwie; możliwość informowania społeczeństwa 
o  postępach w  terapii i  przypadkach malpractice; szanse na 
zmianę stereotypów i nastawień do psychicznie chorych; za-
chęcanie rodzin i samych pacjentów do udziału w terapii i pro-
cesie podejmowania decyzji. 

Częste zjawisko w  prezentacji zaburzeń psychicznych 
w filmie to powielanie pewnych mitów i stereotypów o zabu-
rzeniach psychicznych. Prezentuję to w oparciu o filmy o psy-
chozach.

Przyjrzyjmy się aktualnym zjawiskom na styku psychiatrii 
i filmu.

W ostatnich latach rośnie liczba psychiatrycznych filmów 
dosyć dosłownie prezentujących zaburzenia osobowości i nie 
są to wyłącznie przykłady osobowości antysocjalnej. W bardzo 

Repulsion (Wstręt)

A Beatiful Mind 
(Piękny umysł)

Spider (Pająk)

K-Pax

Ludzie chorujący na schizofrenię są 
agresywni.
Schizofrenia rozwija się w ciągu kilku tygodni.

Nie ma prawdziwego geniusza bez 
szaleństwa.
Omamy wzrokowe są typowe dla schizofrenii.
Insulinoterapia polega na wywoływaniu 
napadów drgawkowych.

Osoby chore na schizofrenię nie są w stanie 
funkcjonować poza szpitalem.

Nagły uraz psychiczny może być przyczyną 
schizofrenii.

Film MIT

ciekawej pracy autorów duńskich przedstawiono nową typo-
logię zaburzeń osobowości prezentowanych w filmach fabu-
larnych [2]. 

Przedstawiony poniżej podział psychopatów we współ-
czesnym kinie fabularnym to:
1. Klasyczni – idiopatyczni: bardzo wysoki ogólny wynik psy-

chopatii (wg skali PCL-R) oraz wysokie wyniki w trzech 
skalach: dysfunkcje interpersonalne, zaburzenia afek-
tywne, destrukcyjny styl życia; np. Anton Chigurh –  
To nie jest kraj dla starych ludzi. 

2. Manipulacyjni: średni wynik ogólny psychopatii oraz wy-
soki poziom dysfunkcji: interpersonalnych i  afektyw-
nych, nieznaczne problemy w zakresie stylu życia; np. 
Catharina Tramiel – Nagi instynkt.

3. Macho: wysoki ogólny wynik psychopatii oraz niewielkie 
dysfunkcje interpersonalne, znaczne zaburzenia afek-
tywne i znacząco niski poziom stylu życia; np. Al. Capo-
ne w filmie Nietykalni (1987).

4. Pseudopsychopatyczni: zewnętrzny obraz zaburzeń osobo-
wości ukrywający zaburzenia psychotyczne; np. Tom 
Ripley w Utalentowany pan Ripley.

Na podstawie własnych doświadczeń w edukacji lekarzy 
i psychologów (Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Uniwersy-
tet Medyczny w Białymstoku, Katolicki Uniwersytet Lubelski), 
a  także logopedów (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej 
w  Lublinie, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Medyczny we 
Wrocławiu) filmowe obrazy osób z zaburzeniami osobowości 
pozwalają na lepsze niż w opisach typowo klinicznych zrozu-
mienie tych zaburzeń. Poniżej prezentuję przykłady zaburzeń 
osobowości zamieszczone w rozdziale poświęconym zaburze-
niom osobowości w podręczniku dla studentów medycyny [3]. 

Często zadaję sobie pytanie, na czym polega ten szczególny związek 
między filmem a psychiatrią, czy w ogóle współczesny film może się 
bez psychiatrii obyć? Pewnie kluczowe jest często cytowane zdanie 
Glena i Krin Gabbardów „Dojrzewały razem. Sztuka filmowa i współ-
czesna psychiatria były razem od chwili swoich narodzin, rosły obok 
siebie, aby pod koniec XX wieku osiągnąć dojrzałość. Ich związek był 
przez wiele lat bardzo ścisły, ale czasami wrogi... Jeśli nie byłoby psy-
chiatrii, nie byłoby kina, albo trzeba by ją wymyślić” [1].
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Psychiatra i film

Filmy fabularne, gdzie bohaterowie pierwszo- lub drugoplanowi 
prezentują zaburzenia osobowości:

Tytuł filmu (rok produkcji) Postać (aktor)Zaburzenie osobowości 
Paranoiczne zaburzenie osobowości 

Schizoidalne zaburzenie osobowości 

Dyssocjalne zaburzenie osobowości 

Histrioniczne zaburzenie 
osobowości 

Zaburzenie osobowości typu 
borderline 

Osobowość chwiejna emocjonalnie 
– typ impulsywny

Zaburzenie osobowości typu 
zależnego 

Unikowe zaburzenia osobowości 

Zaburzenie osobowości typu 
anankastycznego 

Zaburzenie osobowości typu 
narcystycznego 

Teoria spisku (1997)
Ja, robot (2004)

Bartleby (2001)
Człowiek, którego nie było (2001)

Mechaniczna pomarańcza (1971)
Wszystko gra (2005)
Panaceum (2013) 

Przeminęło z wiatrem (1939)
Tramwaj zwany pożądaniem (1951)
American Beauty (1999)

Fatalne zauroczenie (1987)
Przerwana lekcja muzyki (1999)
Chloe (2009) 
Poradnik pozytywnego myślenia (2012) 

Monster (2003)

Co z Bobem? (1991)
Biały oleander (2002)

Zelig (1983) 
Fargo (1996) 
Amelia (2001) 

Niedobrana para (1968)
Lepiej być nie może (1997)
Naciągacze (2003)

Blue Jasmine (2013)
Grand Budapest Hotel (2014)

Jerry Fletcher (Mel Gibson)
Dell Spooner (Will Smith)

Bartleby (Crispin Glover)
Ed Crane (Billy Bob Thornton)

Alex (Malcolm McDowell)
Chris Walton (Jonathan Rhys Meyers)
Emily Taylor (Rooney Mara)

Scarlett (Vivien Leigh) 
Blanche DuBois (Vivien Leigh)
Carolyn Burnham (Annette Benning) 

Alex Forrest (Glen Close)
Susanna Keysen (Wynona Ryder)
Chloe Sweeney (Amanda Sefried)
Tiffany Maxwell (Jenifer Lawrence) 

Eilen Wournos (Charlieze Theron)

Bob Wiley (Bill Murray)
Claire Richards (Renee Zelweger)

Leonard Zelig (Woody Allen)
Jerry Lundegard (William H. Macy) 
Amelie Polain (Audrey Tatou)

Felix Ungarn (Jack Lemmon)
Melvin Udall (Jack Nicholson)
Roy Waller (Nicolas Gage) 

Jasmine (Cate Blanchet) 
Gustave H. (Ralph Fiennes)

Kolejne zjawisko w “w  filmie psychiatrycznym” to coraz 
większa liczba filmów dotyczących zaburzenia dwubieguno-
wego. Zaburzenie dwubiegunowe w filmie fabularnym to już 
nie tylko „Mr. Jones”, ale także oskarowy „Poradnik pozytywnego 
myślenia” czy „Człowiek z bieguna”, czy wreszcie niezauważany 
„Zwariować ze szczęścia”. Obrazy te nie tylko prezentują zabu-
rzenie dwubiegunowe, ale przede wszystkim widzimy również 
problemy rodzin chorych z tą psychozą.

Wreszcie zjawisko zapoczątkowane przez „Piękny umysł”, 
a  więc historie życia wielkich ludzi cierpiących na psychozy. 
W „Soliście” stajemy się widzem nie tylko psychozy, ale przede 
wszystkim zmagania się z  nią genialnego wiolonczelisty Na-
thaniela Ayersa. W „Pionku” jesteśmy świadkiem rozkwitu psy-
chozy mistrza świata w szachach Bobby’ego Fischera, a potem 
jego upadku w  efekcie nieleczenia tej psychozy. Unikalnym 
doświadczeniem jest historia choroby i  historia zbrodni po-
pełnianych przez „wroga publicznego nr 1 w  USA” Teda Ka-
czynskiego „Unabombera” w serialu „Manhunter-Unabomber”.

Na koniec mój faworyt w subiektywnym rankingu filmów 
psychiatrycznych ostatniej dekady – „Motyl – Still Alice” – opis 
przypadku rodzinnej, wczesnej postaci choroby Alzheimera, 
która dotyka profesor neurolingwistyki, tytułową Alice How-

land ( w tej roli nagrodzona za nią Oskarem Julianne Moore). 
Śledzimy rozwój choroby od pierwszych jej objawów, aż do 
ostatniej frazy wypowiedzianej przez bohaterkę, przed final-
nym etapem całkowitego mutyzmu. Alice Howland pytana 
przez córkę, o czym jest czytany fragment powieści wypowia-
da znamienne słowa: „o miłości”.

Problematyka psychiatryczna w kinie przebyła długą dro-
gę od pierwszych filmów, gdzie zaburzenia psychiczne były 
prezentowane jako przyczyna zbrodni („Gabinet dr Caligarie-
go”), aż do czasów nam obecnych, gdzie nie tylko profesjona-
liści, ale przede wszystkim chorzy, ich rodziny, ich bliscy mogą 
szukać i znajdować nie tylko sygnały choroby, ale też znajdo-
wać sygnały zdrowienia w zaburzeniach psychicznych.  n

Bibliografia:
1. Gabbard G.O. , Gabbard K.(1999): Psychiatry and the cinema. Second 

edition. American Psychiatric Press. Inc. 1999, Washington D.C.

2. Leistedt SJ, Linkowski P. (2014): Psychopathy and the cinema: fact or 
fiction? J Forensic Sci. 59(1):167-74.

3. Czernikiewicz A. (2016): Zaburzenia osobowości. Zaburzenia zachowa-
nia u dorosłych. W : Jarema M.: Psychiatria. PZWL Warszawa.
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Psychiatra i film

OBRAZ PSYCHIATRII
w filmie
Sławomir Jakima

Przeżycie i przeżywanie objawów choroby psychicznej jest 
bardzo indywidualne, bardzo głębokie i  bardzo intymne. Co 
prawda były już liczne próby przedstawiania chorób i  zabu-
rzeń psychicznych, ale jak pokazuje filmografia, ukazywane 
jest to najczęściej w sposób, który można ująć w kilka powta-
rzających się i  odbiegających od rzeczywistości schematów. 
Co gorsza, schematów wzmacniających stereotypy i  stygma-
tyzujących. 

Nawet w filmach animowanych Disneya stwierdzono, że 
85% z  analizowanych 34 filmów zawierało słowa dotyczące 
chorób psychicznych ośmieszających chorych i  ten typ cho-
roby. W filmie przeważa także negatywny wizerunek lekarza. 
Ze wszystkich specjalności lekarskich psychiatra jest postacią 
przedstawianą najbardziej negatywnie. Zauważyła to już Świa-
towa Organizacja Psychiatryczna, która zasugerowała istnienie 
stygmatyzacji lekarza psychiatry (WPA 2009). 

Jakie są zatem najczęstsze schematy przedstawiania pro-
blemu chorób i chorych psychicznie? 

1. Chory psychicznie jest niebezpieczny (najczęściej choro-
bą jest psychoza lub głęboka psychopatia zręcznie ukry-
wana lub nierozpoznana, co skutkuje często zabójstwem 
niewinnych ofiar).
a. Chory psychicznie – nie miał traumy w dzieciństwie,
b. Chory psychicznie – przebył poważne traumy, głów-

nie złe relacje z rodzicami (matka). Co i tak w rezultacie 
powoduje agresję do ludzi.

W  1909 r., a  więc niewiele lat po powstaniu sztuki filmowej, 
ukazał się krótkometrażowy amerykański film, trwający tylko 
9 minut „The Maniac Cook”, w którym pokazana jest próba za-
bicia dziecka przez osobę w psychozie. W 1920 r. pojawił się 
jeden z  pierwszych horrorów „Gabinet doktora Caligari”, nie-
miecki film ekspresjonistyczny, w  którym tytułowy bohater 
okazuje się dyrektorem zakładu dla obłąkanych, prowadzącym 
badania nad somnambulizmem. W filmie, zupełnie uległy pa-
cjent popełnia morderstwa w stanie zaburzenia świadomości. 
Film jest mroczny, jednakże prowadzenie obrazu szalonego, 
bezwzględnego psychiatry oraz zupełnie uległego pacjenta, 
który musi być zabójcą, nadaje filmowi prawdziwy smak hor-
roru.

Większość sensacyjnych filmów Hitchocka dotyczy skraj-
nej patologii, głównie bohaterów. Najwyższą stawkę podbija 
„Psychoza” z  chorym (oczywiście z  niezauważalnymi w  kon-
takcie objawami) właścicielem motelu, Normanem Batesem. 
Oczywiście ma nierozwiązane problemy z nieżyjącą już matką. 
Wprowadzenie problemów psychicznych w „Marnie” (psycho-
patka złodziejka) czy „Urzeczonej” (lekarka psychiatra zakochu-
je się w psychiatrze, który może nie jest psychiatrą, a zabójcą, 
ponieważ cierpi na amnezję). Oczywiście jak to u mistrza, fil-
my są tak skonstruowane, że widz czuje powolnie narastający 
strach i uczucie grozy. 

2. Chory psychicznie jest niezwykłym człowiekiem, któ-
rego nikt nie rozumie, ma głęboką siłę uczuć (oczywiście 
najmniej rozumie go psychiatra), jest także buntowni-
kiem. Choroba lub problem psychiczny jest zatem wyni-
kiem ogromnej wrażliwości lub presji otoczenia. 

3. Pacjent jest ofiarą systemu (jest nim szpital psychiatrycz-
ny lub jego personel). Odzywają się tutaj elementy lub 
filozofia antypsychiatrii. 

Filmowcy dość często sięgają w swojej 
twórczości do problemów psychicznych, 
ale też pokazują to w sposób specyficz-
ny i co ciekawe, bez względu na kraj czy 
okres, bardzo podobnie. Oczywiście po-
jawia się pytanie, czy jest możliwe poka-
zanie i przekazanie na ekranie cierpienia 
psychicznego oraz specyfiki pracy z takimi 
pacjentami w sposób w miarę wiarygodny 
i bliski rzeczywistości?
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Psychiatra i film

Sztandarowym filmem jest oczywiście „Lot nad kukuł-
czym gniazdem” (5 Oscarów). Osoba, która dostanie się do 
szpitala psychiatrycznego będąc osobą zdrową, np. celem ba-
dań naukowych lub chęci zrozumienia choroby psychicznej, 
i tak zostanie potraktowana jak osoba ze schizofrenią i podda-
na okrutnemu leczeniu („Przyjemne maleństwo”, „Shock Cor-
ridor”, „Kuracja”). W tej wersji szpital psychiatryczny jest miej-
scem zniewolenia, pozbawiania pacjentów ludzkich praw, jest 
represyjny, zaś personel ma sadystyczne ciągoty, czując prze-
wagę nad biednymi ludźmi. Sama etykieta choroby psychicz-
nej powoduje brak obrony ze strony otoczenia zza murów, zaś 
wszelkie skargi (o  ile wyjdą za ściany szpitala) są traktowane 
jako objaw choroby („Gothica”). 

Tak jak wyżej wspomniano, niezbyt mocną pozycję u fil-
mowców posiada także lekarz psychiatra. Postać takiego 
lekarza jest zwykle budowana przez scenarzystów i  reżyse-
rów w przewidywalny sposób. Zdarzają się wprawdzie ujęcia 
z pewną dozą sympatii, a nawet idealizacji: 

1. Ciepły, współczujący, życzliwy – rozumie pacjentów, jest 
im przychylny, broni ich przed systemem, zaś swoją po-
stawą i  zachowaniami terapeutycznymi doprowadza do 
happy endu („Dawid i Luiza”, „Buntownik z wyboru”).

2. Walczy o pewną sprawiedliwość, szczególnie społeczną 
– popularne przedstawianie problemów rasizmu („Pod 
jednym sztandarem”, „Kapitan Newman”). 

Jednak niestety w większości, psychiatra jest niezbyt ciekawą 
postacią…

3. Ma poważne problemy ze sobą – co oczywiście skutku-
je niezbyt dobrym leczeniem oraz dewaluuje jego wie-
dzę psychiatryczną (nie można rozwiązywać problemów 
nie będąc samemu poukładanym („Inside/out”, „Twarzą 
w twarz”, „Zobaczymy się jutro”, „Barwy nocy”, „Całe życie 
z wariatami”).

4. Jest zimnym, wyrachowanym, psychopatycznym mani-
pulatorem. Wzorem jest oczywiście doktor Hannibal Lec-
ter, genialny psychiatra psychopata, kanibal („Milczenie 
owiec”, „Smok”, „Hannibal”, „Oszukana”).

5. Przekracza granice w  relacji z  pacjentami – pokazane 
to jest już w filmach sprzed wojny („The Flame Within” – 
kobieta psychiatra zakochuje się w  pacjencie). Podobny 
motyw pojawia się w „Lilith” – pacjentka uwodzi począt-
kującego terapeutę, „Mr. Jones” – zakochuje się i  sypia 
z własnym pacjentem, „Książe przypływów” – zakochanie 
się i seks z bratem pacjentki. Poważne konsekwencje za-
kochania w  pacjentce ponoszą psychiatrzy („Zmysłowa 
obsesja”, „W nocnej ciszy”).

6. Nie umie leczyć – jest teoretykiem. Widać to w  filmie 
„Dom gry”, gdzie specjalistka od hazardu, pisząca na ten 
temat bestsellerowe książki, sama pada ofiarą oszustów, 
którzy wykorzystują jej prace. Oczywiście są też lepsi, 
nieposiadający wykształcenie psychiatrycznego, a poma-
gający pacjentom w  skuteczny sposób („Żona rzeźnika”, 
„Bliscy znajomi”).

7. Jest złym biegłym sądowym, co w konsekwencji powo-
duje uniknięcie kary przez przestępcę lub inne dylematy 
sądowe („Szaleństwo”, „Wariatka”, „Zabić skazanego”).

Stygmatyzacja chorych psychicznie stała się też przyczy-
ną debaty Prezydenckiej Komisji do spraw Nowych Wolności 
w  Zakresie Zdrowia Psychicznego w  USA w  2003 r. W  doku-
mencie, który wówczas powstał, zwrócono uwagę, że media, 
a szczególnie, wydają się stygmatyzować i przedstawiać w ne-
gatywnym świetle ludzi chorych psychicznie, co jest wyraźną 
praktyką dyskryminacyjną. Szereg autorów zajmujących się 
mediami, lub publikacji mówiących o  obrazie chorych w  fil-
mie jasno przedstawia tezę, że większość przekazów zawiera 
nieprawdziwe informacje, jest przedstawiana w specyficznym, 
negatywnym języku. Im większa widownia danego programu, 
tym więcej pojawia się stereotypów dotyczących chorych psy-
chicznie i psychiatrów. 

Podobne zdanie pojawiło się podczas zjazdu Polskiego 
Towarzystwa Psychiatrycznego w 1989 r., co nie może dziwić, 
bo podobnie sytuacja wygląda w filmie polskim. Jeśli chodzi 
o przykłady dotyczące naszego wizerunku, to albo psychiatra 
lub psycholog jest nieprofesjonalny („NN”, „Sala samobójców”, 
„Ogród Luizy”) albo sam ma problemy („Hell”, „Ćmy”), albo jest 
zimny, nieczuły na problemy pacjentów („007 zgłoś się”, „Szpi-
tal przemienia”, „Pokój z widokiem na morze”, „Palec boży”, „Lęk 
wysokości”), albo też jest na usługach reżimu („Służby specjal-
ne”).

Dlaczego zatem tak trudno jest pokazać pacjentów cho-
rych psychicznie, szpital psychiatryczny i jego personel w spo-
sób w miarę obiektywny?

Wydaje się, że wielu scenarzystów i reżyserów potrzebuje 
takich tematów, w których można przedstawić „w mocny spo-
sób” tajemnicze problemy ludzkie i społeczne. Zamknięty świat 
przeżyć pacjenta i psychiatry jest świetnym materiałem do ob-
róbki. Reżyser, wchodząc w pewne wyobrażenia ludzi o szpita-
lach psychiatrycznych zyskuje zrozumienie i może kształtować 
atmosferę filmu. Przecież nic tak nie działa na emocje, jak ukry-
ty psychotyk lub psychopata, który morduje. Nic tak nie działa 
na inne emocje, jak obraz wyrachowanego, niemającego poję-
cia o leczeniu psychiatry lub psychoterapeuty. 

Główna przyczyna wynika chyba z tego, że filmowcy nie 
znają tematu, nie rozumieją i  nawet nie próbują zrozumieć, 
natomiast potrzebują ubarwić w różnej formie problem oraz, 
co trzeba podkreślić, nakarmić swój narcyzm twórczy („ja to 
znam życie”).

Jestem miłośnikiem kina, obejrzałem wiele filmów, a wła-
ściwie nigdy nie widziałem pozytywnego czy po prostu nor-
malnego obrazu szpitala psychiatrycznego, zbliżonego do rze-
czywistości pokazania, że praca psychiatry jest trudna, ale nie 
niezwykła, wreszcie zaś, że ludzie ze szpitali psychiatrycznych 
wychodzą do domu zdrowi lub z ogromną poprawą. n
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Psychiatra i film

Film „12 Dni” (12 Jours, Francja, 2017), jest zapisem posiedzeń dotyczą-
cych przymusowego leczenia w szpitalu psychiatrycznym, w których 

uczestniczą sędzia, pacjent i jego prawnik. Film wyreżyserowany przez 
francuskiego mistrza dokumentu i fotografii Raymond Depardon  

wywołał dużą debatę w mediach nad Sekwaną. Postanowiliśmy  
przybliżyć ten film naszym czytelnikom – poniżej znajdziecie refleksje 

eksperta przez doświadczenie, psychiatry, prawnika i filozofa.

Raymond Depardon 12 jours
Janina Sonik psychiatra

Bycie lekarzem w Polsce, zwłaszcza pracującym w państwo-
wej ochronie zdrowia, skłania do przyjęcia postawy entuzjasty 
Zachodu. Pokazany w ubiegłym roku na Festiwalu w Cannes 
dokumentalny film „12 dni” poszerza pole naszego widzenia. 

Autorem jest Raymond Depardon – fotograf, dziennikarz 
prasowy i  twórca filmów dokumentalnych. Współpracuje ze 
słynną Magnum Photos, agencją, która od 1947 roku zrzesza 
fotografów i  reportażystów. Temat „pozbawienia wolności” 
Depardon podejmował wielokrotnie. W swoich filmach nie raz 
przyglądał się zarówno systemowi sprawiedliwości, jak i psy-
chiatrii. Obraz„12 dni” łączy dwa przewodnie źródła fascynacji 
reżysera – dotyczy bowiem kwestii leczenia psychiatrycznego 
bez zgody pacjenta. 

Dokumentalista stawia naprzeciw siebie sędziego, repre-
zentanta dwóch siłowych narracji – prawnicznej i medycznej 
– oraz pacjenta, w roli per se słabszego, któremu towarzyszy 
adwokat. Sędzia i adwokat nie znają ani klienta, ani psychiatrii. 
Nawet na poziomie symboliczno-teoretycznym zestawienie 
to budzi silne emocje i otwiera pole wielopoziomowych sko-
jarzeń. 

W kolebce praw człowieka
We Francji – kolebce Oświecenia i praw człowieka – prawo 

regulujące możliwość leczenia w szpitalu psychiatrycznym bez 
zgody pacjenta powstało w roku 1838 za sprawą ucznia zasłu-
żonego doktora Philippe’a  Pinela. Obowiązywało w  niezmie-
nionej formie przez następne 150 lat. Dopiero w  1990 roku 
podjęto pierwszą próbę reformy legislacyjnej w celu dostoso-
wania jej do czasów nowożytnych. Dzisiaj obowiązuje ustawa 
z roku 2013. Nowością jest przeniesienie – a raczej rozprosze-
nie – ciężaru decyzji i  odpowiedzialności. Wcześniej decyzja 
o hospitalizacji psychiatrycznej wbrew woli leżała w gestii pre-
fekta (wojewódzkiego przedstawiciela administracji państwo-

wej). Obecnie każde przyjęcie bez zgody do szpitala podlega 
weryfikacji sędzi do spraw „wolności i zatrzymań”.

Według nowego zapisu w 12 dni od daty hospitalizacji od-
bywa się rozprawa, w specjalnie do tego przeznaczonej sali na 
terenie szpitala. Rozprawa ma na celu weryfikację zasadności 
decyzji o hospitalizacji pod kątem poszanowania obowiązują-
cych procedur. Sędzia na podstawie dokumentacji orzeka, czy 
są podstawy do dalszego przymusowego leczenia. Pacjenta 
reprezentuje adwokat. Medycy nie biorą w rozprawie bezpo-
średniego udziału.

„Nie jestem pewna, czy prawo każe mi 
decydować, czy Pani może się zabić”

Tę stosunkową nową normę prawną z pogranicza dwóch 
systemów wziął pod lupę Raymond Depardon. Tytułowe 12 
dni dotyczy okresu, w  którym pacjenci przyjęci bez zgody 
podlegają obserwacji psychiatrycznej. W  szpitalu psychia-
trycznym pod Lyonem w południowej Francji Depardon udo-
kumentował 70 rozpraw sądowych, odbywających się na tere-
nie szpitala. Wybrał z nich 10, które stanowią rdzeń i przedmiot 
długometrażowego dokumentu. Przez 80 minut poznajemy 
dziesięciu pacjentów, którzy spędzili 12 dni w szpitalu. O  ich 
historii, oczekiwaniach i nadziejach dowiadujemy się z ich roz-
mów z sędziami. Reżyser nie dodaje żadnej dodatkowej nar-
racji komentującej. W przerwach między statycznymi scenami 
z sali rozpraw, pokazuje powolne życie szpitala: puste koryta-
rze, ogrodzone podwórka, snujących się pacjentów... Cały film 
pozbawiony jest medialnej sensacji, która często niepostrze-
żenie wkracza w  próby opisu psychiatrycznej rzeczywistości 
przez ludzi z „zewnątrz”. Długie kadry i powolna, subtelna mu-
zyka opisują świat tajemniczej instytucji, jaką jest szpital psy-
chiatryczny. Instytucji, w której rządzi samotność i bezradność. 
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Psychiatra i film

Zresztą debata na temat nadużywania izolacji jako formy przy-
musu bezpośredniego toczy się we Francji od lat.

Rozmowy pacjentów z sędziami okazują się wielowymia-
rowe. Z  punktu widzenia psychiatry, każdy z  tych wymiarów 
ma znaczenie. Wymiar osobisty – czyli to, czym jest ta rozpra-
wa dla każdego z nich. Pacjent jako podmiot w swojej własnej 
sprawie. Po latach prawo daje choremu głos, przydziela mu 
się adwokata. Pojawia się komunikat – „słucham Cię”. Jaki jest 
tego efekt? Każdy z pacjentów wnosi swoje realne cierpienie, 
wobec którego stał się bezradny. Sędzia jest kolejną osobą, 
u  której pacjent szuka zrozumienia, ale też uzasadnienia dla 
sytuacji, w której się znalazł. Jedna z pacjentek w przejmujący 
sposób relacjonuje procedurę unieruchamiania, której została 
poddana. „Było dwanaście osób wokół mnie. W dwie minuty 
nie miałam już zegarka, nie miałam niczego. Było ich dwuna-
stu, to było agresywne!”. Sędzia po chwili odpowiada: „potrze-
ba wielu ludzi, by kogoś unieruchomić”. Nie jest to odpowiedź 
wyrachowana. Na sali toczy się realny dialog, sędziowie wy-
kazują zaciekawienie, angażują się w  rozmowy, dopytują się 
o okoliczności. Jednak za każdym razem, po krótszej lub dłuż-
szej chwili, trafiają na styk prawa i psychiatrii, wobec którego 
są przejmująco bezradni. Wtedy rozmowa się kończy.

 – „Nie jestem pewna, czy prawo każe mi decydować, czy 
Pani może się zabić, czy nie. To nie jest moją rolą”. 

Rola sędziego 
Widz nie ma wątpliwości, że w swym osobistym, subiek-

tywnym odczuciu, pacjenci przychodzą na rozprawę z nadzie-
ją, a  potem odbijają się od ściany. Jesteśmy konfrontowani 
z wymiarem prawnym. Mamy do czynienia z prawdziwą roz-
prawą z udziałem sędziego. Film pokazuje konkretne sytuacje, 
będące realizowaniem prawa, wobec którego można mieć 
wiele wątpliwości. Choroby psychiczne się ukrywa, chorych 
psychicznie się nie pokazuje. Lubimy o  sobie myśleć jako 
o społeczeństwach, których jedną z większych zdobyczy cywi-

lizacyjnych jest wrażliwość na prawa człowieka. Sytuacja ma 
miejsce we Francji, ale te same dylematy obserwujemy w Pol-
sce. Ustanawiamy prawo, które ma zapobiegać nadużyciom, 
które ma weryfikować procedury, a  pacjentów wysłuchiwać. 
Rzeczywistość okazuje się jednak bardziej złożona. Tę kompli-
kację film Depardona ujawnia i obnaża ograniczenia systemu. 
Prawo mające chronić pacjenta staje się jakąś formą naduży-
cia. Bezradny jest tu i sędzia, i pacjent, ale też widz. 

Sędziowie mają wgląd w dokumentację medyczną i opi-
nię lekarską, której nie mogą podważyć ani formalnie, ani fak-
tycznie. Jeden z pacjentów, prosząc o zwolnienie ze szpitala, 
mówi, że zamieszka u  ojca, który mu pomoże. Po czym do-
wiadujemy się, że chory zabił ojca wiele lat wstecz. Ta sytuacja 
ilustruje, w jak realnie trudnej sytuacji postawiony jest sędzia.

Większość przymusowo hospitalizowanych osób oczeku-
je od sędziego decyzji pozwalającej im opuścić oddział. Jed-
nak spośród 70 przypadków, których świadkiem był Raymond 
Depardon, żaden nie zakończył się zwolnieniem, ani nawet 
odesłaniem do ponownego zaopiniowania. Jeden z  sędziów 
przyznaje: „do niczego tutaj nie służymy”. Z drugiej strony, gdy 
pacjentka tłumaczy, że chętnie będzie się leczyła, ale chciałaby 
zobaczyć się z córką, sędzia spontanicznie odpowiada formuł-
ką „to niech się Pani odwoła!”.

Porozmawiajmy o wrażliwości
Nie jest to film o  przemocowym charakterze psychiatrii. 

To film stawiający wiele pytań i pozbawiony tez. Widz nie ma 
wątpliwości, że ma do czynienia z  ludźmi, którzy potrzebują 
pomocy, którzy są cierpiący i chorzy. Nie jest to też film o tym, 
że chorzy mają „swoją prawdę”, której my zdrowi, „adaptujący 
się”, nie chcemy usłyszeć. Jest to, jak myślę, film o wrażliwości. 
Tej, która jest przyczyną załamania i tej, która jest w nas: chce 
pomóc, zrozumieć i chronić. O tym, że wrażliwości są właści-
wie dwiema stronami tego samego medalu. A granica między 
zdrowiem i chorobą jest niepokojąco cienka.
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Psychiatra i film

Bohaterowie filmu prezentują różne psychopatologie. 
Każdy z nich, porusza nas w inny sposób. Są mniej chorzy, bar-
dziej chorzy, zsedowani pacjenci, mniej lub bardziej logiczni. 
Trudno nie zwrócić uwagi, że w; pełnym niepokoju i jednost-
kowego cierpienia; obrazie, mamy do czynienia z  obrazem 
współczesnej Francji. Problemy, o  których słyszymy, to kon-
flikty w rodzinie, ktoś kogoś zaatakował na ulicy, ktoś nie ma 
woli życia, a inny przyznaje się do zupełnej bezradności wobec 
swoich szefów i  atmosfery w  pracy. Popatrzenie na to, czym 
jest psychiatryczne leczenie wbrew woli przez pryzmat tych hi-
storii, pozwala nam zobaczyć inną rzeczywistość, niż ta, którą 
zdefiniowano w prawie.

Szerzej 
Nie można abstrahować od etycznego wymiaru leczenia 

wbrew woli. O ile przyjęcie do szpitala w chwili kryzysu (zagro-
żenie zdrowia i życia) najczęściej nie budzi kontrowersji, o tyle 
kwestia leczenia wbrew woli jest bardziej złożona. W przyjęciu 
do szpitala, przemocowe jest miejsce; gdy mówimy o przymu-
sowym leczeniu, wówczas nie da się uciec od implikacji, jaką to 
niesie w stosunku do relacji terapeutycznej. Lekarze najczęściej 
radzą sobie z  tym dylematem w  sposób intuicyjny. W  chwili 
zero, decydując o przyjęciu, myślimy o tym pierwszym aspek-
cie: wypełniamy obowiązek lekarza, który podczas dyżuru na 
Izbie Przyjęć ma podjąć decyzję i rozwiązać problem.  

Film Depardona nie mówi o  wątpliwościach etycznych, 
lecz problem jest stale obecny w  tle. Rozprawy z  udziałem 
sędziego odbywają się po 12 dniach od hospitalizacji, kiedy 
emocje opadły, a okoliczności, które doprowadziły do przyję-
cia (często) są już nieaktualne. Jednak sędziowie – opierając się 
na opinii lekarzy – widzą konieczność dalszego leczenia. 

Prawo francuskie umożliwia wdrożenie procedury przy-
musowego leczenia w  warunkach ambulatoryjnych. Wraz 
z  chorym tworzy się „plan leczenia”, który pacjent jest zobo-
wiązany podjąć.

Z  perspektywy psychiatry pracującego na ogólno-psy-
chiatrycznym oddziale całodobowym, bardzo często zmuszo-
nego do leczenia pacjentów, którzy wracają po krótkim czasie, 
ponieważ nie stosują się do zaleceń, wydaje się to rozwiąza-
niem, które mogłoby znaleźć odpowiednie zastosowanie. Jed-
nak prawo wyprowadzające leczenie bez zgody ze szpitala, 
a wprowadzające je w „obyczaj” i narzędzie lecznicze, zmienia 
samo sedno tego, czym jest relacja terapeutyczna w psychia-
trii. Z takiej, w której się zakładało, że psychiatra jest tym, który 
nawiązuje relacje w sytuacji, w której się wydawało to niemoż-
liwe, na taką, że do pacjenta (który na to nie wyraża zgody) 
do domu przychodzi raz na dwa tygodnie pielęgniarka, któ-
ra aplikuje lek o  przedłużonym działaniu. Prawo dające nam 
„szczersze” narzędzia leczenia, zmienia znaczenie i role „relacji 
terapeutycznej”, która opiera się na zaufaniu. 

Pojawia się pytanie, czy przymus i leczenie to antynomie? 
Leczenie opiera się na zaufaniu, przymus tego zaufania pozba-
wia. „Gdy słowa tracą znaczenie, ludzie tracą wolność” – warto 
sobie znaczenie słów z naszego kanonu przypominać. n

Zwiastun filmu R. Depardona można zobaczyć 
pod adresem: 

www.youtube.com/watch?v=Mn6CbSBi3ho

Sesje dyskusyjne zorganizowane przez kwartalnik 
PSYCHIATRA poświęcone filmowi „12 dni” odbędą się 8 
września podczas XX Lubelskich Spotkań Naukowych 
i 5 października w ramach XXIII Międzynarodowej 
Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Bieszczadzkie Dni 
Psychiatryczne w Arłamowie.
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„12 dni” żeby się oswoić 
z utratą

Katarzyna Parzuchowska ekspert przez doświadczenie

Jest lipiec. Świeci słońce. Ktoś zabrał mi (rzekomo poży-
czył) moją ulubioną sukienkę. Pech. Właśnie chciałam ją nało-
żyć na spotkanie ze znajomymi. Unoszę się chciwie i krzyczę, 
domagając własnej sukienki. Ale ja nie mogę krzyczeć. Jak 
krzyczę, to oznacza, że mam nawrót. Zatem ktoś bierze telefon 
w rękę i dzwoni. Wiem, co mnie czeka. Tak trafiam wbrew wła-
snej woli do szpitala psychiatrycznego. 

To długa historia, której w całości nie ma potrzeby przy-
taczać, ale jej początek coś pokazuje. Pewien rodzaj opresji, 
której łatwo się poddać, bo przecież przyjechała do mnie po-
licja i karetka, i z powodu głupiej sukienki trafiłam do szpitala. 
Pielęgniarz pyta z wyrzutem w ambulansie: „Właściwie, po co 
my z Panią jedziemy?”.

Bohaterzy filmu „12 dni” mają większe problemy, bo za-
bili, bo pobili, bo grozili albo zrobili coś nieprzewidywalnego. 
Zastanawiające jest jednak to, czy rzeczywiście statystycz-
ny wariat francuski jest groźniejszy od statystycznej wariatki 
polskiej, bo przecież moja historia nie jest odosobniona. Do 
polskich szpitali co prawda wpadają przestępcy w  ucieczce 
przed odpowiedzialnością, na sądówce lądują młodzi dorośli 
uzależnieni od narkotyków, ale i babcie, którymi nikt nie chce 
się zaopiekować i wiele takich jak ja, którym na siłę stara się 
pomóc. Przekonanie „ja wiem lepiej od Ciebie, bo jesteś chora” 
jest jak kamień u  szyi, który dzień po dniu gniecie pewność 
siebie, tłumi rozeznanie we własnych potrzebach, gasi najpięk-
niejsze marzenia.

Film „12 dni” wyraźnie skupia się na sytuacjach sensacyj-
nych, gdzie mord, gdzie ciężki kaliber, totalna bezradność, 
beznadzieja, niemoc. Jednak trzeba wiedzieć, że w  sznurku 
do sędziego ustawia się wiele nieciekawych dla dokumentu 
„szarych myszek”. To pomyłki. Wpadki. Rodzina wie lepiej, więc 
sędzia pyta tylko: „Czy teraz wie Pani, że oni chcieli dla Pani do-
brze i zgadza się Pani na leczenie?”. Czy jest na to odpowiednia 
odpowiedź, gdy w przerażeniu, upokorzeniu po zastrzyku na 
uspokojenie w tyłek, siedzi się przed sędzią z garścią tabletek 

w głowie? Bo właściwie, w tej sytuacji, co ja wiem? Wiem, że 
ktoś grozi mi wizją ubezwłasnowolnienia, jeśli w tym momen-
cie nie powiem: „Wiem Pani sędzio”. Jednak w  gardle siedzą 
resztki dumy, więc tylko pokiwam głową.

My jednak dalej myślimy, że choroba to jakieś anormalne 
wykroczenie. Chorych psychicznie w systemie leczenia traktu-
je się inaczej, tłumacząc sobie w lekarskim sumieniu, że tego 
wymaga sytuacja i nie może się postąpić inaczej. Dla dobra pa-
cjenta, ale kto ma prawo ustalać, co jest tym dobrem? 

Krystyna Różnowska, pisząc „Można oszaleć”, odwiedza 
sądówkę w  Kobierzynie i  mówi tam: Z  dreszczem zbliżam się 
do Oddziału Psychiatrii Sądowej, pamiętając, jakich czynów do-
puścili się zamknięci tu pacjenci. I choć bardzo staram się myśleć 
o nich wyłącznie jako o ludziach chorych, wyobraźnia podsuwa 
mi brutalne sceny zabójstw, o jakich nieraz donosiły media, a któ-
re najpewniej popełnili, skoro się tu znaleźli. 

Jak wiadomo z policyjnych statystyk, odsetek chorujących 
popełniających przestępstwa jest niewielki. Film „12 dni” sięga 
po te historie, które są narzucające w  interpretacji. Jako eks-
pertce przez doświadczenie nie podoba mi się to. Nie znam 
Francji, ale jeśli jest taka, jak w dokumencie, to może i słusznie, 
że nie znam tamtego systemu lecznictwa. 

A nasze polskie dylematy: czy przyjąć pacjenta, czy nie? 
Problem przyjęcia czy leczenia pacjenta bez zgody powinien 
być pokazywany z perspektywy izby przyjęć, a nie sztucznych 
rozmów z  sędzią, które są sztuczne, ponieważ odgrywają się 
zgodnie ze scenariuszem przyjętym z góry. Nie znam chorego, 
który nie byłby przestraszony podczas hospitalizacji samą sy-
tuacją takiego spotkania. Chorzy bowiem wiedzą, że bez zgo-
dy można leczyć nawet za wyrzuty, nawet z powodu letniej su-
kienki. 12 dni żeby oswoić się z utratą sukienki zdecydowanie 
wystarczy, ale z  utratą własnej podmiotowości z  poczuciem, 
że inni „mogą zrobić ze mną wszystko, bo jestem chory”, z tym 
jest już gorzej… n



15PSYCHIATRA/PISMO dla praktyków/jesień 2018

Psychiatra i film

Film „12 dni” Raymonda Depardon zrealizowany w lyoń-
skim szpitalu psychiatrycznym nie jest pierwszym francuskim 
filmem dokumentalnym pokazującym wnętrze oddziału psy-
chiatrycznego, chorych, przymus leczenia. Ten sam reżyser na-
kręcił dwa inne dokumenty „psychiatryczne” w  latach osiem-
dziesiątych, a w maju 2010 roku francuska stacja telewizyjna 
Arte pokazała dokument o jednym z oddziałów renomowane-
go paryskiego szpitala Świętej Anny. Ten ostatni film odbił się 
szerokim echem wśród opinii publicznej i w środowisku me-
dycznym, a  pracownicy i  szefowie oddziału zostali oskarżeni 
o aroganckie i autorytarne traktowanie chorych, brak empatii 
i nieprzestrzeganie kodu deontologicznego. Ordynator i jeden 
z  lekarzy oddziału, znane postaci paryskiej psychiatrii, zostali 
czasowo zawieszeni w swoich funkcjach przez izby lekarskie. 
Dyrekcja szpitala znalazła się w kłopotliwej sytuacji.

Pełna oburzenia, wroga reakcja na film o szpitalu Świętej 
Anny i reperkusje z nim związane zapewne nie ułatwiły reżyse-
rowi uzyskania zgody na kręcenie „12 dni” w murach szpitala 
w Lyonie. Nawet jeżeli na ekranie właściwie nie pojawiają się 
jego pracownicy. Nota bene, jest to jedno z  zastrzeżeń wy-
suwanych wobec "12 dni" jako dokumentu: można odnieść 
wrażenie, że pacjenci w  szpitalu są zdani na samych siebie, 
osamotnieni snują się po korytarzach, odpalają papierosa od 
papierosa na tle siatki i ogrodzenia specjalistycznego oddziału 
zamkniętego dla chorych "trudnych".

Nowe prawo
Prawo dotyczące hospitalizacji bez zgody zostało we 

Francji zmienione i  dostosowane do wymogów francuskiej 
konstytucji i do norm europejskich w 2011 roku i ostatecznie 
wprowadzone w życie w roku 2013. Wychodzi ono z założenia, 
że niedopuszczalne jest ograniczanie wolności bez systema-
tycznej kontroli sędziego. Nowe prawo zostało opracowane 
i wprowadzone w życie bez gruntownej konsultacji ze środo-
wiskiem sędziowskim ani lekarskim.

Sędziowie de la liberté et de détention, czyli do spraw “wol-
ności i zatrzymań”, pojawili się w szpitalach psychiatrycznych 
w  sierpniu 2013 roku, przy czym w  niektórych ośrodkach to 
pacjenci, eskortowani przez pielęgniarki i  pielęgniarzy, sta-
wiali się w sądzie pod koniec drugiego tygodnia przymusowej 
hospitalizacji. Adwokaci początkowo reprezentowali pacjen-
tów wyłącznie na ich prośbę, z czasem ich obecność stała się 
obowiązkowa. Lekarze, ani szpitalni, ani biegli eksperci spoza 
szpitala, nie uczestniczą w  spotkaniu pacjenta z  sędzią. Wy-
słuchanie jest jawne, odbywa się przy półotwartych drzwiach 
i każda osoba (członek rodziny, sąsiad, inny pacjent, pracow-
nik szpitala) może wejść na salę i przysłuchiwać się rozprawie. 
Sędzia, w  ocenie zasadności leczenia bez zgody, czuwa nad 
poprawnością procedur i opiera się na treści opisowych opinii 
medycznych sporządzonych przez kilku niezależnych lekarzy. 

Sędzia może zając stanowisko nie tylko w kwestii zasad-
ności lub nie przymusu leczenia. Może on również ingerować 
w  FORMĘ leczenia, to znaczy znieść w  trybie natychmiasto-
wym przymus hospitalizacji i zażądać od lekarza opracowania 
planu leczenia bez zgody w trybie ambulatoryjnym. Może się 
to zadziać bez konsultacji z lekarzem co do potencjalnej wyko-
nalności takiego programu leczenia.

Statystyki pokazują, że około 10% hospitalizacji bez zgo-
dy zostaje zniesionych decyzją sędziego. W pierwszych latach 
po wprowadzeniu nowego prawa głównie były to przyczyny 
formalne: niewłaściwa pieczątka na wniosku mera czy prefek-
ta, zły formularz, złej jakości fotokopia dowodu tożsamości, 
źle wpisana data, nie dość wyczerpująca opinia medyczna 
lekarza… Nierzadko ciężko chorzy pacjenci, z bardzo zdezor-
ganizowanym zachowaniem, wychodzili ze szpitala w  dniu 
wysłuchania przez sędziego z powodu błędu w dokumentach. 
Obecnie, przy czym statystyki różnią się w zależności od szpi-
tala, osoby sędziego oraz postawy adwokata, coraz częstsze 
są zniesienia hospitalizacji bez zgody w sytuacji, kiedy sędzia 
stwierdza, że pacjent w trakcie rozprawy jest spokojny i spra-
wia wrażenie osoby współpracującej.

Chaos i zamęt
Marta Łazarczyk psychiatra
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Kurczaki bez głów
W moim podalpejskim, publicznym szpitalu psychiatrycz-

nym sierpień 2013 był czasem chaosu organizacyjnego i zamę-
tu. Wszyscy, nieliczni psychiatrzy, panie sekretarki i ustawowe 
minimum personelu paramedycznego (sierpień to tradycyjny 
francuski miesiąc urlopowy), biegaliśmy jak kurczaki z pouci-
nanymi głowami. Bez gruntownej znajomości ani zrozumienia 
nowego prawa, w nawale obowiązków klinicznych. 

Sędziowie wydawali się wtedy równie zdezorientowani 
jak lekarze. Podobnie adwokaci: część z  nich była ambiwa-
lentna co do celowości bronienia chorych przed przymuso-
wym leczeniem, inni walczyli jak lwy, tak jak w amerykańskich 
dramatach sądowych, bez względu na stan zdrowia pacjenta 
i  potencjalne konsekwencje przerwania leczenia. Większość 
pacjentów czuła się w dwójnasób oszukana i okpiona po spo-
tkaniu z sędzią, gdyż ich sytuacja nie ulegała zmianie. Niektó-
rzy obawiali się tak sędziego, jak i adwokata, i spotkanie z nimi 
było wodą na młyn urojeń prześladowczych. 

W moim odczuciu, tych niespełna pięć lat, które upłynęły 
od reformy prawa o psychiatrycznym leczeniu bez zgody przy-
niosło rozczarowanie. Wydaje mi się nawet, że paradoksalnie, 
nowe regulacje prawne częściowo przyczyniły się do pogłę-
bienia kryzysu psychiatrii we francuskiej publicznej służbie 
zdrowia, między innymi spowodowały falę odejść z pracy le-
karzy zniechęconych ciężarem procedur prawnych na oddzia-
łach przyjęciowych. 

Kiedy wprowadzano nowe przepisy, liczyłam na możli-
wość rozmowy z sędzią, spotkania z kimś mądrzejszym i bar-
dziej doświadczonym w  sytuacji ograniczenia wolności dru-
giego człowieka, w  tym przypadku cierpiącego na chorobę 
psychiczną. Na możliwość rozstrzygania często bardzo trud-

nych, bo niejednoznacznych dylematów. Liczyłam też pewnie 
na możliwość „podzielenia się” odpowiedzialnością.

Tymczasem świat i logika szpitala nie przystają do świata 
i logiki sali sądowej. 

Brak komunikacji między lekarzami i  sędziami sprzy-
ja wzajemnej niechęci. Odnoszę wrażenie, ze część sędziów 
i adwokatów uważa psychiatrów za arogantów i niechlujów – 
zwłaszcza jeżeli chodzi o przestrzeganie procedur i redagowa-
nie opinii i zaświadczeń medycznych. Z kolei psychiatrzy czują 
się niepewnie wobec nowego prawa, uwiera ich doprawiona 
gęba prześladowców-persekutorów (zresztą i tak już ją mieli), 
frustruje wyższość pierwiastka prawno-sądowego nad me-
dycznym i konieczność „gaszenia pożarów” w następstwie de-
cyzji sędziego o natychmiastowym zakończeniu hospitalizacji.

Nawet teraz, w trakcie pisania tego tekstu, czuję, że pod-
niosło mi się ciśnienie tętnicze, a przecież od kilku miesięcy nie 
pracuję już w  szpitalu i  nie mam do czynienia z  frustracjami 
leczenia bez zgody. 

Obawiam się, że pod hasłem zapewnienia poszanowania 
godności i wolności osób z zaburzeniami psychicznymi wpro-
wadzone zostało nieprzemyślane i prowadzące czasem do ab-
surdalnych sytuacji, prawo. n
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Prawa człowieka 
w filmie „12 dni” R. Depardona 

Marcin Szwed prawnik

Z  perspektywy prawnika, zwłaszcza specjalizującego 
się w prawie konstytucyjnym czy międzynarodowym, przymu-
sowa hospitalizacja psychiatryczna stanowi bardzo poważne 
ograniczenie praw człowieka. Niezależnie bowiem od tego, 
że służy ona szczytnemu celowi, jakim jest ochrona zdrowia 
i życia ludzkiego, nieodłącznie związana jest z pozbawieniem 
wolności i  przynajmniej częściowym odebraniem jednostce 
możliwości decydowania o  sobie. Z  tego właśnie względu, 
procedura przymusowego umieszczania osób z zaburzeniami 
psychicznymi w  szpitalach psychiatrycznych musi być szcze-
gółowo uregulowana w  ustawie oraz respektować podsta-
wowe prawa człowieka, w  tym – prawo do sądu. Praktyczne 
funkcjonowanie takiej regulacji we Francji obrazuje niezwykle 
interesujący film Raymonda Depardona pt. „12 dni”.

W  filmie ukazano fragmenty kilku rozpraw w  sprawach 
o  przymusowe umieszczenie w  szpitalu psychiatrycznym. 
Odbywają się one przed sędzią do spraw wolności i detencji, 
ale nie na sali sądowej, lecz na terenie samego szpitala. Obo-
wiązek przeprowadzenia takiej rozprawy przed upływem ty-
tułowych 12 dni od przymusowego przyjęcia osoby do szpi-
tala, wynika z ustawy uchwalonej we Francji w 2011 r. i nieco 
znowelizowanej w  2013 r. Wprowadzone przepisy miały na 
celu wzmocnienie ochrony pacjentów poprzez zapewnienie 
praw proceduralnych. Regulacje obowiązujące wcześniej nie 
przewidywały skutecznej kontroli sądowej w  postępowaniu 
w  sprawie przymusowego umieszczenia w  szpitalu psychia-
trycznym1. Taki stan prawny był niezgodny ze współczesnymi 
standardami ochrony praw człowieka, wyrażonymi m.in. w Eu-
ropejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Według mnie, najmocniejszym punktem „12 dni” są bez 
wątpienia sceny z  autentycznymi wypowiedziami pacjentów 
w  trakcie rozpraw. Widzimy bowiem cierpienie osób, które 
wskutek bardzo poważnych zaburzeń psychicznych nie są 
w  stanie realizować swoich marzeń o  lepszym życiu, podej-
mują próby samobójcze, a nawet poważnie krzywdzą innych 
ludzi, w  tym swoich najbliższych. Większość z nich nie godzi 
się przy tym na dalszy pobyt w szpitalu, domagając się od sądu 
przywrócenia wolności.

Obserwując przebieg rozpraw ukazanych w  dziele R. 
Depardona nie sposób powstrzymać się jednak od refleksji 
na temat roli sędziego w  całym postępowaniu. Kilkakrotnie 
widzimy, jak w odpowiedzi na żądania pacjentów, sędziowie 
podkreślają, że nie mogą zastępować psychiatrów, a  ich rola 
sprowadza się do zbadania, czy przestrzegane są określone 
w prawie formalności. Można wręcz odnieść wrażenie, że wie-
dzą, jaką decyzję podejmą nawet jeszcze przed wysłuchaniem 

pacjenta. W takiej sytuacji pojawia się pytanie o sens procedu-
ry, którą widzimy na filmie. Skoro bowiem pacjent nie ma tak 
naprawdę żadnych możliwości podważenia ustaleń lekarzy, 
to czy prawo do sądu nie jest tak naprawdę fikcją? Kontrola 
sądowa ma teoretycznie na celu ochronę pacjenta przed ar-
bitralnym, nieuzasadnionym pozbawieniem wolności, ale czy 
w kształcie takim, jaki widzimy na ekranie, rzeczywiście jest ona 
w stanie pełnić tę funkcję? Czy sędziowie, których obserwuje-
my, byliby w stanie wychwycić te przypadki, w których opinia 
psychiatryczna została sporządzona nierzetelnie, stronniczo, 
a hospitalizacja psychiatryczna wcale nie była konieczna? 

W  celu zagwarantowania skutecznej ochrony praw pa-
cjenta, kontrola sądowa nie powinna sprowadzać się jedynie 
do biurokratycznej „roboty papierkowej”. Z orzecznictwa Euro-
pejskiego Trybunału Praw Człowieka wynika, że sądy nie mogą 
biernie podchodzić do opinii biegłych psychiatrów. Powinny 
ocenić, czy ekspertyza jest rzetelna, aktualna, a zawarte w niej 
dane, wespół z  innymi dowodami, rzeczywiście wykazują, że 
hospitalizacja jest konieczna. Istotnym wymogiem, którego 
znaczenie często podkreślane jest przez Trybunał, jest zasię-
gnięcie przez sąd opinii lekarza spoza szpitala, w którym dany 
pacjent aktualnie przebywa. Ma to na celu zapewnienie więk-
szego obiektywizmu, minimalizowanie konfliktu interesów, 
wprowadzenie innego spojrzenia na sytuację zdrowotną pa-
cjenta. Po obejrzeniu filmu mam wątpliwości, czy procedura, 
którą on obrazuje, spełnia wszystkie te standardy.

Z drugiej strony, „12 dni” pokazują też, że same tylko gwa-
rancje proceduralne nie są w stanie zapewnić osobom z zabu-
rzeniami psychicznymi realnej ochrony. Niezależnie bowiem 
od tego, jak skuteczne by one nie były, nie zmienią faktu, że 
sędziowie nie są lekarzami, a niektóre osoby, z uwagi na powa-
gę swych zaburzeń psychicznych, nie są w stanie bezpiecznie 
funkcjonować na wolności. Z tego względu, we współczesnym 
prawie międzynarodowym podkreśla się nie tylko obowiązki 
państwa w zakresie zapewnienia pacjentom szpitali psychia-
trycznych dostępu do sądu, ale i  konieczność dokonywania 
reform systemu psychiatrycznej opieki zdrowotnej, tak aby 
ograniczyć izolację osób w zakładach zamkniętych. Ma to zo-
stać osiągnięte m.in. przez zapewnienie działań profilaktycz-
nych, leczenie zaburzeń psychicznych na wczesnym etapie ich 
rozwoju czy dostęp do odpowiedniej pomocy psychiatrycznej 
w  środowisku lokalnym. Szczególne znaczenie w  tym zakre-
sie ma zwłaszcza Konwencja ONZ o prawach osób niepełno-
sprawnych. n

1. Zob. np. J. L. 
Senon, C. Jonas,  M. 
Botbol, The new 
French mental health 
law regarding psy-
chiatric involuntary 
treatment, „BJPsych 
International” 2016, 
t. 13, nr 1, s. 13-15; 
R. Gourevitch, C. 
Brichant-Petitjean, 
M.-A. Crocq, F. Petit-
jean, The Evolution 
of Laws Regulating 
Psychiatric Com-
mitment in France,  
„Psychiatric Services” 
2013, t. 64, nr 7, s. 
609-612.
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Chociaż sceny procesów rozgrywające się podczas se-
ansu filmu „12 dni” Raymonda Depardona w  salle d'audience 
mają charakter dokumentalny i są pozbawionymi komentarza 
zapisami rozpraw sądowych, to wszystko, co dzieje się pomię-
dzy nimi – łącznie z  pierwszą i  ostatnią sceną – jest właśnie 
i przede wszystkim subtelnym, i tym bardziej oddziałującym, 
choć wprowadzonym jakby tylnymi drzwiami, odautorskim 
komentarzem. Na tym entre-deux warto się zatrzymać.

Scena otwierająca, to około 3-minutowy, pozbawiony cięć 
pasaż kamery po prawie zupełnie wyludnionych korytarzach 
szarego szpitala psychiatrycznego. Powolnie przesuwającej 
się kamerze towarzyszy szum przywodzący na myśl ukryte 
w tym labiryncie „nieznane”; chwilami można odnieść wraże-
nie, że z  jednostajnego dźwięku wyłaniają się niezrozumiałe, 
cierpiące głosy, jakby sam szpital miał nagle ożyć i spłatać wi-
dzowi niespodziankę rodem ze środkowej półki japońskiego 
horroru. Należy powiedzieć wyraźnie: to jest komentarz auto-
ra. Poprzez połączenie szumu i jazdy kamery widz ma prawdo-
podobnie wczuć się w sytuację bohaterów, których cała pod-
miotowość kilka chwil później zredukowana zostanie do pliku 
dokumentów medycznych i  sądowych, sporządzonych przez 
sędziego, obrońcę i lekarzy. Depardon zdaje się mówić: tak wi-
dzi i tak czuje pacjent idący na rozprawę, anonimowy niczym 
Józef K., otumaniony lekami przykrywającymi tak ludzki prze-
cież lęk, który jednak dalej nie chce przestać sączyć się spod 
chemicznego kaftana.

W dalszej części filmu, w ramach przerywników pomiędzy 
scenami rozpraw, widzimy między innymi przyszpitalny chill 
space, czyli ogrodzony solidną siatką spacerniak o powierzch-
ni około 30 m.kw., po którym w te i wewte maszeruje, wyty-
czając kwadratową ścieżkę, jak się domyślamy, jeden z  pa-
cjentów, przywodzący na myśl późnego Artauda. Otoczenie 
jest smutne, czarno-białe i zamglone, widoki żadne. W tle gra 
nostalgiczna, molowa muzyka skomponowana przez znanego 
z  minimalistycznego stylu Alexandre`a  Desplata. Ponownie 
należy powiedzieć – to nic innego jak komentarz. Depardon 
chce żebyśmy zobaczyli, że szpital to instytucja totalna, służą-
ca przede wszystkim do niewolenia ludzi.

Kwiatkiem do kożucha jest motto filmu pochodzące ze 
słynnej Historii szaleństwa w  dobie klasycyzmu Michela Fo-
ucaulta. W  tym i  innych pismach francuskiego historyka idei 
można by znaleźć wiele dobrze brzmiących sentencji wyraża-
jących wzajemne uwikłanie władzy (w  tym wypadku sądow-
niczej) i wiedzy (w tym wypadku – psychiatrii). W kontekście 
zebranego w  filmie materiału dokumentalnego szczególnie 
ciekawe byłoby dobranie frazy ostrzegającej przed dobrymi 
intencjami decydentów, którzy decentralizując ośrodki wła-
dzy, dzieląc się przywilejami i powołując kolejne, z założenia 
bardziej obiektywne organy, wbrew pozorom wcale się tej 
władzy nie pozbawiają, a wręcz przeciwnie – umacniają „sys-
tem”, utrudniają opór wobec niego i jeszcze bardziej ciemiężą 
zagubionego gdzieś w nim człowieka. 

Nie wystarczy mieć rację.  Krytycznie o „12 dniach” 
Depardona  
Jakub Tercz filozof
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Jednak nie do końca wiadomo, jak ugryźć zdanie wybra-
ne przez Depardona: „Od człowieka do prawdziwego czło-
wieka wiedzie droga przez człowieka obłąkanego” (przeł. 
Helena Kęszycka, PIW 1987, s. 472). Zdanie to wyraża tropioną 
przez Foucaulta cechę rodzącej się w XIX wieku nowoczesno-
ści, by to, co standardowe, badać poprzez odniesienie do tego, 
co od standardu odbiega, uwyraźniając tym samym właściwy 
przedmiot badania. 

Czy więc przekonująco ukazany w 12 dniach przerost biu-
rokracji ma nam podpowiedzieć, jak powinien działać system 
prawidłowy? Czy chodzi tu o podtrzymanie nadziei, iż indywi-
dualne koleje losu poszczególnych bohaterów filmu są tylko 
przystankami na drodze ich rozwoju? Czy może sami mamy 
poczuć się lepiej i dzięki 12 dniom przyoblec białe rękawiczki 
i  w  bezpiecznych warunkach sali kinowej lub przyklejonego 
do łóżka laptopa uwewnętrznić szaleństwo i  opresję zatrzy-
manych przymusowo pacjentów, by rozpoznać w ten sposób 
własną wolność? Nie śmiem odpowiadać na właściwe intencje 
reżysera, które ze względu na fakt, iż nie przedstawia w filmie 
żadnej poważnej refleksji nad współczesnym systemem opieki 
zdrowia psychicznego, pozostają nieczytelne i wieloznaczne.

 Można powiedzieć, że co do pryncypiów Depardon 
ma właściwie rację: przerost biurokracji w  systemie ochrony 
zdrowia psychicznego powoduje, że pacjenci stają się ano-
nimowymi numerami akt; pobyt w  szpitalu psychiatrycznym 
(chociaż dotyczy to po części wszystkich dziedzin medycyny) 

może być odczłowieczający; sytuacja zamknięcia ma w sobie 
coś nieludzkiego; system zawsze wygrywa z jednostką; w koń-
cu, zasadność „prawa 12 dni” spajającego władzę medyczną 
z sądową zdaje się nie być najlepszym rozwiązaniem. 

Widać więc, jak zostało już zasugerowane, że wbrew przy-
pisywanemu 12 dniom zachowaniu wzorcowej obiektywno-
ści – film zawiera w sobie cały szereg tez. Z zasady nie można 
przyjąć, że film dokumentalny żadnych tez nie może zawierać. 
Ale, co gorsza, tezy te nie zostają w nim w żaden sposób pogłę-
bione. Nie dochodzi do ich rozwinięcia, ich uzasadnienia czy 
weryfikacji, wszystko ślizga się jakby po powierzchni. 

Te zasadniczo niedostrzegane przez dziennikarzy filmo-
wych prztyczki w nos współczesności wymierzane przez De-
pardona są historycznie przemielone i  zgrane jak wakacyjne 
szlagworty. To przecież jakby powietrze, do którego zarówno 
krytycy-rewolucjoniści, jak i  orędownicy status quo zdążyli 
się przyzwyczaić. 12 dni nie dostarcza zatem żadnej amunicji 
i  gdzieś po drodze, pomimo znakomitego materiału doku-
mentalnego, okazuje się tak zwyczajnie naiwne, by nie powie-
dzieć anachroniczne, nawet, jeżeli autor od początku do końca 
ma rację. n

Nie wystarczy mieć rację.  Krytycznie o „12 dniach” 
Depardona  
Jakub Tercz filozof

Foto na str 12-19: materiały prasowe dystrybutora 
www.wildbunch.biz/movie/12-days/
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Syndrom Rivera 
Jakub Tercz

Wszystko to jest już jakby znane, więc dlaczego z  zachwytem 
o serialu pisały wszystkie liczące się anglojęzyczne dzienniki: „The Gu-
ardian”, „New York Times”, „Telegraph”, „Independent”? Spośród dziesią-
tek filmów i książek opartych na tym prostym w swej istocie motywie, 
Rivera wyróżnia nie tylko zasadnicza jakość i spójność wszystkich aspek-
tów realizacji (scenariusz, reżyseria, montaż, obsada, zdjęcia, udźwięko-
wienie); po części ważna jest wyjątkowość, jaką obdarzony został przez 
autorkę scenariusza bohater oraz reakcja, jaką ta problematyczna nieraz 
wyjątkowość wywołuje w  filmowym otoczeniu; ale nade wszystko na 
widza działa montaż błyskotliwie ukazujący relację zachodzącą między 
wewnętrznym światem Rivera, a światem go otaczającym. I dlatego, jak 
sądzę, warto poświęcić mu kilka zdań na łamach Psychiatry oraz pięć go-
dzin przed telewizorem.

John River obdarzony jest wyjątkową umiejętnością kontaktu 
z manifestacjami zmarłych lub zaginionych osób. Gdy prowadzi sprawy 
kryminalne (głównie o  zabójstwo), poszukiwani przestępcy lub ofiary 
pomagają mu przybliżyć się do rozwiązania zagadki, opowiadają swoje 
historie, śmieją się z nim, śpiewają piosenki, obrażają, kłócą. W tym po-
czcie manifestacji szczególne miejsce zajmuje Thomas Cream, odgrywa-
ny przez Eddie`go Marsana, autentyczny XIX-wieczny morderca-lekarz, 
którego niektórzy utożsamiają z Kubą Rozpruwaczem. Widz wie, że to 
wszystko dzieje się tylko w umyśle Rivera, wie to nawet bohater. Świat 

Rivera jest stabilny do momentu śmierci jego po-
licyjnej partnerki Jackie „Stevie” Stevenson (w tej 
roli Nicola Walker). Domyślamy się, że to właśnie 
Stevie, będąc jedyną bliską mu osobą, pomagała 
utrzymać Riverowi stabilny kontakt z otoczeniem, 
była jego oknem na świat, dzięki któremu potra-
fił bronić się przed zalaniem przez wewnętrzne 
duchy. Po jej śmierci (której River, co gorsza, był 
biernym świadkiem), policjantka pozostaje w nim 
w  formie manifestacji, dalej podpowiadając jak 
żyć i  pomagając prowadzić kolejne sprawy. Naj-
ważniejszą zaś sprawą jest wytropienie jej zabój-
cy. Mniej więcej w tym miejscu zaczyna się i o tym 
case study opowiada serial.

Oglądając kolejne odcinki mimowolnie zada-
jemy sobie niepoprawne pytanie: „więc na co Ri-
ver choruje? Czy ma schizofrenię?”. Gdzieś między 
wierszami na zaburzenia psychotyczne wskazuje 
coraz trudniejsze radzenie sobie bohatera z  ata-
kującymi go manifestacjami, które przeszkadza-
ją mu w  codziennych czynnościach, zagłuszając 
rozmowy z  żywymi ludźmi. Jednak z  serialu nie 
dowiadujemy się niczego wprost. Sami twórcy 
raczej odcinają się od inspiracji psychopatolo-
gicznych. Najostrzejsze (i  skądinąd niepewne co 
do prawdziwości) słowa tabloid „Sunday Express” 
przypisał Skarsgårdowi: „Nie dowiesz się wiele 
w  tym temacie, ponieważ tak naprawdę nie ma 
choroby, na którą choruje River. Charakteryzuje 
go mieszanina problemów, ale różni się od osób, 
które słyszą głosy – tacy są zwykle schizofrenika-
mi, którym brakuje empatii, zaś River jest empa-
tyczny”1. W  sprawie stereotypowej, negatywnej 
wypowiedzi głos krytyczny zabrała Rebecca Cha-
maa, pisarka i aktywistka społeczna na rzecz osób 
chorujących psychicznie w  artykule They Got It 
Right, But Deny The Diagnosis i zgodnie z  jego ty-
tułem jest zdania, że twórcy dobrze oddali naturę 
choroby psychicznej, ale błędnie zaprzeczają dia-
gnozie bohatera2. Jak podaje „Independent”, Skar-
sgård przypisuje swojej postaci żałobę, smutek, 
poczucie winy, samotność, nadwrażliwość i myśli 

River to 6-odcinkowy miniserial telewizyjny 
wyprodukowany przez brytyjską sieć telewizyjną 
BBC One, po raz pierwszy wyemitowany na kanale 
tej stacji między październikiem a grudniem 2015 
roku (w Polsce dostępny na kanale Netflix). Autor-
ką scenariusza jest Abi Morgan (laureatka nagro-
dy Emmy), a odtwórcą tytułowej roli Johna Rivera, 
detektywa w londyńskiej policji, Stellan Skars-
gård, znany ze współpracy z Larsem von Trierem. 
Za zdjęcia do filmu odpowiadał polski operator, 
Hubert Taczanowski. Efektem jest historia kry-
minalna ufundowana na kinie psychologicznym, 
w której centrum, nieustające do końca pytanie 
„kto zabił?”, miesza się z wiwisekcją problemów 
głównego bohatera. 
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samobójcze, i ostatecznie kuje dla niego oddziel-
ną jednostkę – „syndrom Rivera”3. W  podobnym 
tonie wypowiada się Nicola Walker na łamach „The 
Guardian”: „Nie sądzę, żeby Stevie uważała, że Ri-
ver ma zaburzenia psychiczne; jest tym, kim jest 
i tylko ona dostrzega te wszystkie zalety tego, jak 
River porusza się po świecie”4. Chociaż Abi Mor-
gan (dalej w „The Guardian”) deklaruje, że chciała 
w  serialu „przyjrzeć się rzeczywiście psychotycz-
nej postaci”, to podkreśla też, że inspirowała się 
swoim doświadczeniem mówienia do siebie, tak-
że w miejscach publicznych. W końcu, ponownie 
niepewne źródło „Sunday Express” podaje, że in-
spiracją dla scenarzystki był film Głęboko, prawdzi-
wie, do szaleństwa (1991) Anthony`ego Minghella, 
w  którym martwy chłopak staje się manifestacją 
dla swojej pogrążonej w żałobie dziewczyny. Moż-
na więc z  przymrużeniem oka uznać, że w  myśl 
powyższych komentarzy psychopatologia jest 
w filmie obecna w trzech piątych (Skarsgård, Wal-
ker i Morgan), a w dwóch piątych nie jest (Chamaa 
i ponownie Walker).

Można by też zażartować, że John River właśnie ma schizofrenię, 
ponieważ w ujęciu ilościowym ekipa filmowa uważa, że jej nie ma. Moż-
na by sprawę pociągnąć dalej stwierdzając, że ekipa nie przyjmuje do 
wiadomości zaburzeń bohatera, a nawet go stygmatyzuje. Ale dzielenie 
włosa na czworo i drążenie, czy i jeśli tak, to jakiego to rodzaju diagno-
zę można by prawomocnie bohaterowi postawić, może dostarczyć cie-
kawej pożywki towarzyskiej, zdaje się jednak leżeć poza czyimkolwiek 
kompetencjami. Ostatecznie John River, chociaż przysługuje mu orygi-
nalny zestaw objawów, jest po prostu dobrze skrojoną, nietuzinkową 
postacią serialową – przyjmijmy za Skarsgårdowem, że John River ma 
swój własny „syndrom Rivera”.

I na tym być może polega sukces tego serialu, którego bohater wy-
łania się z pewnej fantazji na temat unikatowego, indywidualnego ze-
stawu problemów i objawów, a nie od psychiatrycznej klasyfikacji, która 
z góry zakłada określony zestaw zachowań. John River powstaje, by tak 
to schematycznie ująć, „od dołu” i  w  sposób indywidualny, a  nie „od 
góry”, poprzez wpisanie w  gotowy schemat. Właśnie dzięki temu jest 
wyjątkowy i  przekonujący, pozostaje obok stereotypu i  tą świeżością 
i bogactwem przykuwa uwagę widza. Nie jest więc chory (przecież nie 
ma takiej choroby jak „syndrom Rivera”), ale nie jest też zdrowy, ot, para-
doks. Skarsgård, niezależnie od zabawy w stawianie diagnozy, odgrywa 
czasem swoją postać tak, jakby była za grubą szybą, która oddziela go 

Na zdjęciu: Odtwórca głównej roli, tytułowego inspektora Johna Rivera – Stellan Skarsgĺrd.
Autor zdjęcia: John Bauld (CC-BY)
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1. https://www.express.co.uk/life-style/life/610198/Mamma-Mia-The-Girl-With-
The-Dragon-Tattoo-star-Stellan-Skarsgard-BBC-River. 

2. https://blogs.psychcentral.com/schizophrenia-life/2015/12/they-got-it-right-
but-deny-the-diagnosis/. Otwarte pozostaje jednak pytanie, na ile oburzenie 
należy kierować wobec Skarsgårda, a na ile redakcji dziennika… 

3. https://www.independent.co.uk/arts-entertainment/tv/features/stellan-
skarsgard-interview-in-scandinavia-you-have-female-characters-that-would-
be-hard-to-invent-a6677191.html

4. https://www.theguardian.com/media/2015/oct/06/bbc-drama-river-abi-
morgan-explore-mental-health-issues

od widza, utrudniając odczytanie jego emocji. W  kolejnych 
odcinkach widzimy coraz większy dystans między nim sa-
mym a światem; ingerencje manifestacji (na czele z Thoma-
sem Creamem) coraz mniej pozwalają mu się skupić; śledzimy 
przekonująco zapatrzony gdzieś w dal wzrok aktora, po któ-
rym poznajemy, że chociaż jest sam w pokoju, to dla niego już 
się ktoś dołączył… 

Chociaż River dopuszczał do siebie tylko Stevie, to jed-
nak właściwie całe otoczenie wspiera bohatera i pomaga mu 
przepracowywać własne problemy. Jak to się mówi, otocze-
nie staje na wysokości zadania. Największym wrogiem Rivera 
w  świecie zewnętrznym jest komendant Marcus McDonald 
(w tej roli Owen Teale), domagający się zwolnienia detektywa 
z powodu nasilonych po śmierci Stevie dziwnych i nieodpo-
wiedzialnych zachowań. Twórcy serialu zadbali jednak o  to, 
aby McDonald nie było postacią na serio, skroili go lekko i ko-

micznie, dzięki czemu 
od początku wiemy, że 
nie ma u  podwładnych 
większego autoryte-
tu i  nie może nikomu 
zaszkodzić, a  sceny, 
w  których jest obecny, 
to jakby przerywnik 
we właściwym toku, 
trzymającej przecież 
w  napięciu fabuły. Jeśli 

zadaniem dobrego serialu jest łączenie różnych gatunków, 
to ten groźny oficer policji odpowiada za część komediową. 
Ostatecznie McDonald kieruje Rivera na przymusowe kon-
sultacje psychologiczne, których celem jest weryfikacja jego 
zdolności do realizacji odpowiedzialnego zawodu. W  ten 
sposób poznajemy Rosę Fallows (odgrywaną przez Georginę 
Rich), najbardziej wyrozumiałą terapeutkę w Londynie, która 
obdarza bohatera cierpliwością i empatią oraz naruszeniem 
służbowym procedur, ukrywając przed przełożonymi podej-
rzenie o urojeniach Rivera oraz nawiązując z nim romantycz-
ną relację pozaterapeutyczną. Sprzyja mu także policyjny 
partner przydzielony po śmierci Stevie (Ira King grany przez 
Adeela Akhtara), który chociaż zupełnie nie rozumie jego 
dziwnych stanów, to stopniowo się do nich przyzwyczaja 
i w końcu otwarcie sygnalizuje, że akceptuje Rivera takim, ja-
kim on jest i że mogą być dobrymi kumplami. Ten sielski świat 
wokół Johna Rivera musi budzić wiele podejrzeń i nie można 
go ocenić jednoznacznie. Z jednej strony ten świat może sta-
nowić pewien punkt wyjścia do rozmowy na temat szacun-
ku wobec osoby doświadczającej problemów psychicznych. 
Z  drugiej jednak strony, to wszystko wydaje się tak idealne 
i  sielskie, że aż wyśnione i nierealne. Niemniej, dyskusja zo-
stała otwarta i można się teraz przynajmniej od czegoś odbić 
w górę.

Wzięty całościowo, serial River wpisuje się w  znany (ale 
jak widać, nie zgrany) motyw przygody kryminalnej, w której 
uczestniczy genialny i  zarazem szalony detektyw. Ale River 
to nie Milczenie owiec przede wszystkim dlatego, że bohater 

serialu jest bohate-
rem pozytywnym 
i  chociaż przeżywa 
jakieś nieokreślone 
medycznie proble-
my, to problemy te zasadniczo przedstawiono w przekonu-
jący psychologicznie sposób. Nie jest też River aż tak szalo-
ny ani tak genialny, by był bohaterem zbyt odległym, by nie 
dało się go zrozumieć i  gdzieś na końcu po prostu polubić 
(mimo że często głęboko ukrywa swoje emocje, co psychia-
trzy zdają się kwitować medycznym sformułowaniem „afekt 
blady”). Ostatecznie, dzięki zastosowaniu techniki ukazania 
widzowi wszystkich manifestacji, z  którymi w  relacje wcho-
dzi w  wyobraźni River, możemy zbliżyć się do zrozumienia 
jego zachowania w  tych trudniejszych momentach. Zrozu-
mieć jego sytuację w  jakimś stopniu pomagają także wątki 
psychodynamiczne (biograficzne), o  których dowiadujemy 
się w czasie sesji terapeutycznych, ale ich brak właściwie ni-
czego by nie zmienił i z perspektywy całej historii oraz tego, 
jak została przedstawiona, mają znaczenie kosmetyczne. Li-
czy się przede wszystkim realne ukazanie postaci, które żyją 
w  umyśle Rivera – wszystkie manifestacje są naprawdę od-
grywane przez aktorów. Przez cześć odcinków jesteśmy więc 
w  jego głowie i  z  jej 
środka śledzimy jego 
doświadczenie. Ale 
jesteśmy też obserwa-
torami zewnętrznymi 
i  przeżywamy frustra-
cję i  zdziwienie wywo-
łane jego dziwnymi 
zachowaniami. Sceny, 
w  których uczestniczą 
manifestacje, zmonto-
wane są naprzemien-
nie z  obu perspektyw. 
I  to właśnie daje nam 
jakieś pojęcie o „syndromie Rivera” i milionie innych, indywi-
dualnych syndromów, z  których każdemu przysługuje imię 
własne. Reszta jest tłem. River to must see każdego, kto za-
stanawiał się kiedyś, jak to jest widzieć coś tylko dla siebie. n
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Psychiatra i film

Tego nie da się pokazać
Katarzyna Parzuchowska

Zatem serial River skazany jest pod tym względem na 
porażkę. Tak samo jak, tak chętnie przypominany w tym kon-
tekście, film „Piękny umysł”. Najgorsze są ich interpretacje, po-
nieważ wpuszczając tego typu rodzaje osób z  zaburzeniami 
czy, nazwijmy to syndromem lub chorobą, do jakiegoś obiegu 
kulturowego, zamazuje się prawdziwy obraz choroby. Pragnę-
łabym wierzyć, że tysiące widzów serialu River ma krytyczne 
spojrzenie, co do sposobu ukazania „syndromu Rivera”, jak na-
zwali go twórcy. Jednak jestem przekonana, że niestety więk-
szość odbiorców nazwie Rivera chorym psychicznie i  będzie 
sobie wyobrażać, że taka właśnie jest choroba i na tym ona po-
lega. Jako ekspert przez doświadczenie muszę w rozmowach 
odkłamywać te serialowe czy filmowe obrazy, które przecież 
są tak dalekie od tego, co dzieje się w kryzysie naprawdę, a do-

kładniej rzecz ujmując, na prawdziwe niby. To stany bardzo 
subtelne, złożone, skomplikowane, trudne i zasługują na od-
powiedzialne podejście do podejmowania się ich w jakiejkol-
wiek formie twórczości. 

Mamy w  serialu głosy połączone z  halucynacjami, nieco 
mało wyraźnych lęków i… to w zasadzie wszystko. Tymczasem, 
jak atakują ferrią przeżyć prawdziwe psychozy! Ktoś powie być 
może, że nie tego wymagamy od zwykłego serialu. Skoro nie 
da się tego zrobić, to jak można mieć tak wysokie wymagania? 
Zapytam więc: a  dlaczego nie? Jeśli w  przekazie medialnym, 
w języku polityków, mamy do czynienia z dyskryminacją. Je-
śli na marszach osób po kryzysie spotykamy się z dziwaczną 
reakcją przechodniów. Jeśli nadal w wielu środowiskach poku-
tuje myślenie, że chory nie powinien wyrażać swojego głosu. 
I z wielu innych powodów musimy domagać się troski o auten-
tyczność, nieośmieszanie, niewygładzanie i zniekształcanie, na 
pokazywanie chorób, syndromów czy zaburzeń, jakkolwiek je 
nazwiemy, takimi, jakimi są w istocie. Po co bowiem tworzyć 
nowe syndromy, kiedy ma się do dyspozycji całe ICD 10? Być 
może to tylko wymówka dla kogoś, kto nie udźwignął moż-
liwości zarysowania bohatera w  kryzysie. Być może ten ktoś 
doszedł do wniosku: „Nie da się pokazać czegoś tak wewnętrz-
nego i intymnego”. n

Rozmawiając ostatnio ze znanym polskim 
reportażystą, doszłam do przekonania, 
które jakoś zawsze tkwiło we mnie odkąd 
zaczęłam patrzeć na swój kryzys psychiczny 
z lotu ptaka. Psychoza to takie doświad-
czenie, którego opisanie, a co dopiero 
zekranizowanie, jest niemożliwe. Znany 
reżyser zapytał mnie: „Jak pokazać coś tak 
wewnętrznego i intymnego?”. Uśmiech-
nęłam się tylko, a ten dodał: „No przecież 
wygląda Pani normalnie i nic po Pani nie 
widać”. Wejście do świata wewnętrznego 
osoby w kryzysie psychicznym jest bardzo 
trudne, o czym wie każdy, kto choć raz 
próbował chorującemu pomóc. Dodatko-
wo, taki obraz musiałby pokazać nie tylko 
charakterystyczne zamknięcie we własnych 
przeżyciach, lecz także wychwycić zarów-
no momenty prawdziwe, jak i „podniebne 
odloty”. Tylko osoba chorująca mogłaby 
nakręcić w miarę wiarygodny film. Oczywi-
ście gdyby była wybitnym reżyserem.
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Psychiatra i film

Halucynacje 
detektywa inspektora
Tomasz Szafrański

Take me to the river and drop me in the water 
Dip me in the river, drop me in the water 
Washing me down, washing me down...'

Obejrzenie 6 odcinków brytyjskiego serialu River zajmuje 
6 godzin, czyli niewiele więcej niż przedstawienie Krystiana 
Lupy czy Krzysztofa Warlikowskiego. To zestawienie jest tutaj 
celowe i świadome. River jest nie tylko świetnym kryminałem, 
sprawnie nakręconym i wyreżyserowanym, z rewelacyjną grą 
aktorów (Stellan Skarsgård, Nicola Walker, Georgina Rich, Ni-
cola, Leslie Manville). River jest filmem o smutku, samotności 
i żałobie. Jest też, moim zdaniem, świetnym filmem o przeży-
waniu zaburzeń psychicznych.

Jeszcze w trakcie oglądania pierwszego odcinka zoriento-
wałem się, że o dziwo, to co zawsze raziło mnie, powodowało 
zażenowanie lub złośliwe rozbawienie – czyli sposób przed-
stawiania zaburzeń psychicznych pacjentów i obraz pracy psy-
chologów i psychiatrów – w tym filmie mnie nie razi. Że oto 
nie mam do czynienia z kolejną kliszą, wydumanym powiele-
niem stereotypu, z wypowiadanymi przez bohaterów cytatami 
z podręcznika psychiatrii. Przyjęta przez twórców konwencja 
pokazania zaburzeń psychicznych jest bardzo filmowa i może 
odbiega od rzeczywistości, ale jest moim zdaniem spójna 
i przekonująca. Tak jak ciekawy i zupełnie prawdopodobny jest 
przewijający się przez cały serial wątek kontaktu terapeutycz-
nego głównego bohatera z psychiatrą.

Tym z Państwa, którzy nie widzieli jeszcze serialu a mają 
taki zamiar, proponuję pominięcie kolejnych akapitów tego 
tekstu ze względu na obecność spoilerów…

River jest „świrusem”, który widzi i słyszy „manifesty”. Jego 
doznania mają być jakąś formą psychotycznego PTSD. Już 
w pierwszym kwadransie pierwszego odcinka River trafia do 
gabinetu psychiatry. Psychiatra prosi go o udzielnie odpowie-
dzi „tak – nie” na 12 pytań kwestionariusza. River nie jest zado-
wolony z badania i zastanawia się: „nie wiem, co ja tutaj robię”. 
„Są pewne wątpliwości, jak sobie radzisz ze śmiercią koleżanki 
(Stevie)” – odpowiada psychiatra. River wychodzi z gabinetu…

Jeszcze w tym odcinku spotyka się jednak ze swoim psy-
chiatrą po raz kolejny. Nie są to na razie spotkania dobrowolne 
– jeśli się im nie podda, zostanie zawieszony w obowiązkach. 
W czasie kolejnego spotkania psychiatra znowu próbuje kwe-
stionariusza, a  River wzdycha: „te pytania są…”, „ominę kilka” 

proponuje psychiatra, a River decyduje się powiedzieć o swo-
ich objawach. Ciekawe jest obserwowanie, jak rozwija się ta 
wcale niejednoznaczna relacja. Psychiatra zaprasza Rivera na 
spotkania grupy wsparcia dla osób doświadczających głosów, 
zaś River w pewnym momencie zaczyna podążać za swoją te-
rapeutką…

Doznania, które przeżywa bohater filmu ukazane są 
w  sposób wielowymiarowy. Z  jednej strony, o  mały włos nie 
pchają inspektora pod wjeżdżający na peron pociąg metra. 
Z drugiej, czy bez nich byłby tak świetnym detektywem, czy 
udałoby mu się wpaść na trop rozwiązania niejednej z prowa-
dzonych spraw? Chyba nie. W  jednej ze scen oglądamy roz-
mowę detektywa z psychotyczną dziewczyną w ciąży. „Dobrze 
sobie radziłeś” – doceni psychiatra. „Tak, zawsze dobrze sobie 
radziłeś ze świrami, dobrze, że odnalazłeś swoje miejsce” – 
doda halucynowana Stevie. 

Wzruszająca scena rozgrywa się w barze karaoke, do któ-
rego River chodził ze swoją nieżyjącą partnerką Stevie. Widzi-
my go smutnego, opuszczonego i zagubionego z mikrofonem 
w ręce. Bezradnie rozglądającego się po „kabinie” do momen-
tu pojawienia się halucynacji. „Śpiewaj świrusie” – mówi Ste-
vie. Piosenka I love to love (but my baby just loves to dance) jest 
klamrą spinającą cały film…

Na pierwszy rzut oka osią filmu jest dążenie Rivera do 
wyjaśnienia zagadki śmierci jego partnerki, detektyw sierżant 
Stevie. Ale „River” jest filmem, w którym istotą nie jest rozwi-
kłanie sprawy. Można czytać ten film jako film opowiadający 
o relacjach między ludźmi. O tym, ile o sobie wiemy, ile wiemy 
o  naszych najbliższych, ile o  tych, których spotykamy na co 
dzień w pracy?

Inspektor River jest otoczony w  większości przez przy-
chylne mu osoby, które udzielają mu wiele wsparcia, choć 
sam bohater wcale tego nie ułatwia. Wręcz przeciwnie. Można 
zastanawiać się, na ile ten obraz otoczenia Rivera jest wyide-
alizowany? Czy byłoby tak samo, gdyby nie był głównym bo-
haterem? Gdyby nie był świetnym detektywem? Cóż – licentia 
poetica – film rządzi się swoimi prawami.

W mocnej scenie na peronie metra na początku drugiego 
odcinka, Thomas Cream – Kuba Rozpruwacz – jedna z postaci 
halucynowanych przez Rivera wygłasza znany „manifest”: „Za-
wsze byłem zdania, że kraj należy oceniać po tym, jak traktuje 
swoich szaleńców, a nie normalnych obywateli…”. 

Dodajmy na zakończenie, że jest to również dobra meto-
da do oceny wartości filmu. n
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„Santa sangre”, 
  czyli dramat cyrkowy
      Stefan Laudyn

Najbardziej odjechany film, jaki widziałem? – "Santa sangre" 
(1989) Alejandro Jodorowsky’ego.

Odjazd zaczął się już od prezentacji. Wiele lat temu w Londynie 
na scenę w NFT (National Film Theatre) wyszedł na scenę nieduży 
mężczyzna z siwą bródką. Oto, co powiedział, w zapisie fonetycz-
nym:

– Aj śpik ingliś lajk śpidi gonzales.
I już było dobrze. Tak dobrze, że pamiętam to prawie trzydzie-

ści lat później. Sam film nie został przeze mnie zapamiętany na 
tyle, żeby go streścić, ale Redaktor pośpieszył z pomocą i… wła-
śnie sobie odświeżam, dziękuję.

Ktoś powiedział, że oglądanie filmów Jodorowsky’ego jest jak 
tak zwany „trip” po wzięciu LSD. Nie brałem LSD, więc nie mam 
pojęcia, ale jest kolorowo, jest zmysłowo, jest intensywnie.

Towarzyszymy głównemu bohaterowi Feniksowi, wrażliwemu 
nastolatkowi, przyjaźniącemu się z głuchoniemą Almą, w trud-
nym okresie dojrzewania. Jego matka imieniem Concha jest 
główną kapłanką w świątyni, której centralną część zajmuje ba-
sen z tytułową "świętą krwią", a do tego cyrkową akrobatką.

UWAGA SPOILER!
Świątynia ma zostać zburzona. Do ataku na tłum ubranych 

na czerwono wiernych szykuje się uzbrojona policja. Zaraz ru-
szą buldożery. Feniks próbuje dotrzeć do matki, ale policja po-
wstrzymuje go. Na plac boju wjeżdża wielką limuzyną biskup 
w  towarzystwie ubranego w  biały garnitur chłopca, cherubina 
o kręconych ciemnych włosach. Concha tłumaczy biskupowi, że 
patronka świątyni, zgwałcona dziewczyna, której oprawcy obcię-
li ręce, i która zmarła w wielkiej kałuży krwi, jest świętą męczen-
nicą. Ale biskup jest innego zdania. Buldożery ruszają i niszczą 
świątynię.

Ojciec Feniksa, Orgo, klasyczny stary satyr, jest cyrkowcem. To 
on funduje synowi, wydziergany własnoręcznie sztyletem, tatuaż 
na klatce piersiowej – wielkiego orła, a sam oddaje się uciechom 
w  towarzystwie pani o  wysokim poziomie seksualności, która 
w  napisach filmu występuje jako „Wytatuowana Kobieta”. Do-
dam, że w napisach najczęściej pojawia się nazwisko Jodorovsky 
– poza reżyserem i scenarzystą Alexandro, wśród aktorów są Axel 
Jodorovsky, Adam Jodorovsky i Theo Jodorovsky. Producentem 
i współscenarzystą jest Claudio Argento, brat Dario i stryj Asi.

Pierwsza naprawdę odjazdowa scena to śmierć i pogrzeb cyr-
kowego słonia, którego ciało, wiezione przez miasto w ogromnej 
trumnie, zostaje w końcu zrzucone ku uciesze gawiedzi z urwiska 
na przylegający do slumsów ogromny śmietnik. Odrąbywane ko-
lejne kawałki słonia trafiają w ręce szalejącego z radości tłumu.

Ale wróćmy do mocno pokręconej akcji filmu. Kiedy Concha 
po raz kolejny przyłapuje męża baraszkującego z kochanką na 
gorącym uczynku, chwyta butlę z  wyraźnym napisem "H2SO4" 
i  polewa kwasem przyrodzenie niewiernego małżonka, a  ten 

w odwecie obcina jej jednym ciachnięciem dwóch sztyletów oba 
ramiona. Wszystko to obserwuje Feniks, i jak się Państwo pewnie 
domyślają, ma to niebagatelny wpływ na jego psychikę.

Chłopiec trafia do zakładu zamieszkałego głównie przez pa-
cjentów z zespołem Downa. Opiekun zabiera pacjentów do kina, 
a potem częstuje białym proszkiem, wciąganym do nosa.

Feniks, który tymczasem dorósł, wydostaje się z  zakładu. 
A  jego matka Concha, jak się dowiadujemy z  kolejnych scen, 
ma na syna ogromny wpływ – steruje nim wedle woli. Jego ręce 
o paznokciach z naklejonymi długimi czerwonymi tipsami, stają 
się de facto jej rękami. W pewnym momencie matka kieruje rę-
kami siedzącego za nią syna i tak grają na fortepianie. Albo robią 
na drutach. Ale to drobiazg. Concha potrafi sprawić, żeby uległy 
Fenix zabijał na jej rozkaz. 

Rozpasana kochanka ojca pojawi się jeszcze w filmie. Ale naj-
pierw oddaje głuchoniemą Almę w łapy żądnego seksu ogrom-
nego żołdaka. Chwilę później ginie, pocięta nożem – nie wiemy, 
przez kogo, ale przed sceną zabójstwa widzimy opartą o framu-
gę delikatną dłoń z doklejonymi czerwonymi tipsami…

Feniks trafia do rewii, gdzie śpiewa jego matka. Częścią jej wy-
stępu są perfekcyjnie zsynchronizowane ruchy rąk stojącego za 
nią mężczyzny. Feniks poznaje tam seksowną dziewczynę, z któ-
rą opracowuje wspólny cyrkowy numer – ona, zahipnotyzowa-
na, stoi przy ścianie, a on rzuca w nią nożami. Kiedyś jego ojciec 
robił podobnie z Wytatuowaną Kobietą.

W  kulminacyjnym momencie pojawia się Concha, która ma 
niedobre skojarzenia. Nakazuje Feniksowi natychmiast zabić 
dziewczynę. 

Halucynacje Feniksa są, trzeba przyznać, imponujące. Ogrom-
ny wąż wychodzący ze spodni czy setki kurczaków bombardują-
cych naszego bohatera, robią wrażenie do dziś.

W pewnym momencie Feniks zaczyna czuć miętę do ogrom-
nej kobiety, walczącej na arenie z  grupą wielkich zapaśników. 
Kobieta przypomina trochę Eugeniusza Bodo w  filmie „Piętro 
wyżej”. Feniks wchodzi na scenę, gdzie jest karzeł i  ustawiona 
pionowo trumna mumii. Fenix otwiera wieko, a  tam w  środku 
– któżby inny? – jego własna matka Concha w stroju egipskim, 
która każe mu natychmiast zabić ogromną kobietę. Drobny Fe-
nix jest bez szans, ale w końcu sięga po samurajski miecz…

Kolejna scena, tym razem na cmentarzu. Z  grobów wstają 
nagie kobiety z  przezroczystymi welonami na głowach, które 
otaczają Feniksa. W  końcu Feniks spotyka swoją dziewczynę 
z dzieciństwa, Almę. Ją również każe mu zabić Concha. Feniks po 
chwili strasznych zmagań z mocą matki, wbija w nią nóż i każe jej 
zniknąć z jego życia.

Alma odrywa Feniksowi czerwone tipsy. Pojawia się policja 
i smutna muzyka. Koniec filmu.

Uwaga, film dozwolony od 18 lat. Są momenty. n

Psychiatra i film
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Od psychiatrii 
biologicznej do…?
Andrzej Axer Od… do…

TEORIA I praktyka

Rehabilitacja psychiatryczna i  psychiatria kliniczna 
traktowane są nieraz jak dwie zupełnie odrębne dziedziny 
praktyczne. Psychiatria jest dyscypliną medyczną, psychia-
trzy – lekarzami, a celem ich działalności – przynoszenie ulgi 
w  cierpieniach psychicznych, które opisywane są w  katego-
riach objawów chorobowych. Rehabilitacja psychiatryczna 
bywa definiowana jako dziedzina praktyki psycho- i  socjote-
rapeutycznej. Jej celem jest wspieranie osób doświadczają-
cych zaburzeń psychicznych, tak by pomimo uporczywych 
objawów udało im się osiągnąć powodzenie w pełnieniu nor-
malnych ról społecznych. Do udzielania takiego wsparcia nie 
potrzeba wiedzy medycznej. Bardziej niż rodzaj formalnego 
wykształcenia liczy się optymizm, bezpośredniość w relacjach 
z ludźmi i praktyczne umiejętności prowadzenia rehabilitacji. 
Rehabilitacja psychiatryczna posiada także swój własny aparat 
pojęciowy, np. „zdrowienie”, „wsparcie społeczne” czy „trening 
umiejętności życiowych.” 

Takie rozróżnienie obu dyscyplin odbiega od rzeczywisto-
ści. Psychiatrzy nie skupiają się jedynie na uśmierzaniu obja-
wów. Jeżeli tylko jest na to czas, rozmawiają z pacjentami o ich 
problemach życiowych. Nikt poważny nie upiera się dzisiaj, że 
choroby psychiczne mają jedynie podłoże biologiczne. Dwóch 
spośród trzech twórców rehabilitacji psychiatrycznej w  Sta-
nach Zjednoczonych – Allan Bellack i Robert Liberman – jest 
zasłużonymi profesorami psychiatrii. Obaj zawsze dobitnie 
podkreślali, że rehabilitacja psychiatryczna może być skutecz-
na tylko wtedy, kiedy prowadzi się ją w połączeniu z leczeniem 
farmakologicznym. Zarówno w psychiatrii, jak i w rehabilitacji 
psychiatrycznej, coraz częściej stosowany jest model pracy 
zespołowej, w  którym psychiatrzy współpracują z  przedsta-
wicielami zawodów nie-medycznych, niekiedy nawet po part-
nersku. Pod wszystkimi tym względami, podobieństwa są wy-
raźniejsze niż różnice.

Nasuwa się tutaj wspomnienie dychotomii, którą wpro-
wadził w  Polsce Kazimierz Jankowski w  połowie lat siedem-
dziesiątych. Atrakcyjny ze względów wydawniczych tytuł 
książki Jankowskiego sugerował, że dokonuje się ewolucja „Od 

Psychiatrii Biologicznej do Humanistycznej”. Pod pojęciem 
psychiatrii biologicznej należało rozumieć bezduszne ograni-
czania autonomii i  bezmyślne faszerowanie pacjenta lekami 
psychotropowymi. Pod pojęciem psychiatrii humanistycznej – 
eliminacje przemocy i partnerskie traktowanie pacjenta połą-
czone z nadzieją, że w ten sposób osiągnie on samorealizację. 
Od tej pory język, którym posługujemy się w stosunku do osób 
chorych psychicznie stał się rzeczywiście bardziej osobowy 
i taktowny. Słowa takie jak „chronik” lub „schizofrenik” wyszły 
z obiegu. Coraz głośniejszy staje się publiczny sprzeciw wobec 
nadmiernego stosowania leków psychotropowych.

Zapowiedziana przez Kazimierza Jankowskiego ewolucja 
w  kierunku „psychiatrii humanistycznej” jednak nie nastąpi-
ła. Amerykańska „Soteria” podsunęła Jankowskiemu pomysł 
wykorzystania wolontariuszy do pracy terapeutycznej. Ale 
to właśnie w  Ameryce lata 90. nazwano „Dekadą Mózgu”, by 
w ten sposób wyznaczyć kierunek rozwoju psychiatrii w tym 
kraju. Co do humanistycznego aspektu psychiatrii, to można 
byłoby wprawdzie oczekiwać od każdego lekarza znajomości 
literatury Odrodzenia, ale jeżeli okaże się, że mój psychiatra nie 
przeczytał Montaigne’a, to będę wprawdzie nieco rozczarowa-
ny, ale nie stracę do niego zaufania. 

Podkreślanie odmienności i pomijanie podobieństw mię-
dzy różnymi podejściami jest często stosowanym chwytem 
perswazyjnym. Ciekawsze od spraw ideologicznych wydaje 
się porównanie tego samego elementu praktyki terapeutycz-
nej w  dużym szpitalu psychiatrycznym i  w  małym zakładzie 
rehabilitacyjnym w  miejscu mojego działania w  Oregonie. 
Pragnę podzielić się obserwacjami dotyczącymi jednej tylko 
sprawy, takiej jednak, w której wyraża się w całości stosunek 
do pacjenta i  choroby, mianowicie do sposobu planowania 
postępowania leczniczego.

W szpitalu stanowym, wkrótce po przyjęciu, pacjent ba-
dany jest osobno przez lekarza, pielęgniarkę, psychologa, te-
rapeutę zajęciowego i  pracownika socjalnego. Każdy z  nich 
skupia się na innym aspekcie sytuacji pacjenta, zgodnie ze 

Rehabilitacja psychiatryczna i psychiatria kliniczna traktowane 
są nieraz jak dwie zupełnie odrębne dziedziny. Takie rozróżnienie 
obu dyscyplin odbiega od rzeczywistości.
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standardami swojego zawodu. Kiedy raporty z  takich badań 
są gotowe, zespół terapeutyczny konsoliduje informacje, 
wspólnie układając listę problemów, które będą przedmio-
tem leczenia. Problemy na tej liście należą do kategorii takich, 
jak objawy psychiatryczne, problemy somatyczne (psychiatra 
i pielęgniarka), nadużywanie substancji chemicznych i zacho-
wania ryzykowne (psycholog), potrzeby w zakresie czynności 
życia codziennego, w tym rekreacja (terapeuta zajęciowy), re-
lacje rodzinne i sytuacja materialna (pracownik socjalny). Bio-
rąc pod uwagę, że każdy z członków zespołu zobowiązany jest 
dorzucić coś ze swojej dziedziny, podstawowa lista obejmuje 
nieraz nawet do dziesięciu różnych problemów. Następnie ze-
spół zbiera się ponownie, aby sformułować cele terapeutycz-
ne. Dzieje się to zwykle bez obecności pacjenta, gdyż jest to 
zadanie trudne i nużące. Każda z dyscyplin musi bowiem jakoś 
zaznaczyć swój udział w leczeniu. Cele terapeutyczne formuło-
wane są przeważnie jako remisja objawów, poprawa wglądu, 
dbałość o zdrowie i higienę osobistą, aktywny udział w zebra-
niach grup abstynenckich, niskie ryzyko autodestrukcji i agre-
sji, zapewnienie bezpieczeństwa materialnego lub odbudowa-
nie relacji z rodziną. Jak widać, zakres celów wykracza daleko 
poza ramy ściśle medyczne. Każdy z celów musi być określony 
na tyle konkretnie, żeby po sześciu miesiącach można było 
stwierdzić, czy został osiągnięty. 

Oto przykładowe sformułowania: „Pacjent prowadzi rze-
czową rozmowę z personelem, nie wspominając o tym, że jest 
agentem obcego wywiadu, trzy razy w tygodniu przez 15 mi-
nut”, „Pacjent uczestniczy w zebraniach AA dwa razy w tygo-
dniu”, „Pacjent przyjmuje leki bez przypominania, codziennie 
w  stu procentach”, „Pacjent bierze prysznic z  użyciem mydła 
trzy razy w tygodniu”, „Pacjent odpowiada grzecznie na pyta-
nia personelu, zawsze i bez wyjątku”, „Pacjent wyraża zniecier-
pliwienie słowami, zamiast uderzać głową o ścianę”. 

Przeglądając takie plany, można odnieść wrażenie, że 
oczekuje się od pacjenta gruntownej przebudowy całego cha-
rakteru i stylu życia. Następnym zadaniem zespołu leczniczego 

jest ustalenie, kto i jak będzie odpowiadał za wykonanie każde-
go elementu planu poprzez indywidualne i grupowe kontakty 
terapeutyczne, nadzór nad leczeniem farmakologicznym lub 
asystowanie w  czynnościach codziennego życia. Na samym 
końcu, zespół zaprasza pacjenta, aby streścić mu wielostroni-
cowy dokument. Pacjent zwykle słucha tego cierpliwie, nieraz 
protestuje przeciw czemuś, np. „Nie lubię muzykoterapii”, „Nie 
potrzebuję pracować nad agresją, bo jestem z natury grzeczny 
i spokojny”. Tego rodzaju zastrzeżenia nie są brane pod uwagę, 
gdyż plan leczenia jest już wydrukowany i gotowy do podpi-
su. Pacjent przeważnie podpisuje go bez oporu, wiedząc do-
skonale, że sprzeciw nie będzie mile widziany. Uczestniczący 
w takim rytuale fachowy personel szpitalny traci z czasem po-
czucie absurdalności tej sytuacji.

Teraz z  kolei opiszę tryb planowania terapii w  małym 
ośrodku rehabilitacyjnym w Oregonie. Jeszcze przed wypisa-
niem ze szpitala, pacjent odwiedza placówkę, żeby zoriento-
wać się w warunkach bytowych i odbyć nieformalną rozmowę 
z szefem zakładu, terapeutą i nieraz także z lekarzem. Pacjent 
pyta najczęściej o  regulamin zakładu. Zespół terapeutyczny 
pyta o plany życiowe oraz próbuje wstępnie ustalić, dlaczego 
pacjent, we własnym pojęciu, nadal potrzebuje 24-godzinnej 
opieki i jakiej konkretnie pomocy wymaga. Jeśli pacjent odpo-
wiada, że nie potrzebuje niczego, zespół leczniczy wyjaśnia, że 
przygotowanie do samodzielnego życia we własnym mieszka-
niu po wielu latach pobytu w  szpitalu wymaga przeważanie 
kilku miesięcy przygotowania. Jeżeli pacjent decyduje się na 
pobyt w ośrodku, zaraz po przyjęciu spotyka się z psychiatrą 
w celu uzgodnienia szczegółów leczenia farmakologicznego, 
tak by było ono do zaakceptowania przez obie strony. Tera-
peuta przeprowadza z pacjentem szereg krótkich rozmów dla 
ustalenia w sposób bardziej konkretny, jaki powinien być cel 
rehabilitacji. Jest to proces, który trwa nieraz kilka tygodni. 
Wiele osób nie myśli o swojej przyszłości od razu w kategorii 
celów, raczej w formie marzeń i obaw. Pomocne bywa „magicz-
ne” pytanie o wyobrażenie sobie, „jak mój dzień powszedni bę-
dzie wyglądał za rok”. 

Od… do…
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Dla przykładu, mężczyzna w sile wieku zaczyna od tego, 
że „chciałby mieszkać w  pałacu ze służącym”. Terapeuta za-
miast odrzucić ten pomysł jako nierealistyczny, odczytuje go 
jako komunikat o potrzebie wygodnego miejsca do życia oraz 
opieki nad szwankującym zdrowiem. Po kilku spotkaniach, 
obaj są zgodni, że wprawdzie na pałac nie ma środków finan-
sowych, ale obszerne i ciche mieszkanie chronione, z docho-
dzącą codziennie pielęgniarką, może być osiągalnym kompro-
misem. 

Następnie terapeuta sugeruje, jakie mogą być pierwsze 
kroki w przygotowaniu do bardziej samodzielnego życia bez 
opieki całodobowej. Pacjent decyduje się najpierw na próbę 
pokonaniu lęku przed wychodzeniem z domu i postanawia raz 
w tygodniu wybrać się na spacer do pobliskiej kawiarni w to-
warzystwie znajomego. W tym momencie personel ustala, kto 
i w jaki sposób pomoże pacjentowi w osiągnięciu pierwszego 
celu etapowego. Na przykład terapeuta zajęciowy będzie co-
dziennie przez kwadrans ćwiczył z pacjentem właściwą formu-
łę zaproszenia znajomego na kawę i zaproponowania innego 
terminu w wypadku odmowy. 

Autor poproszony został kiedyś o konsultację w sprawie 
młodej pacjentki, słyszącej codziennie ubliżające glosy, nę-
kanej napadami lęku w  miejscach publicznych i  niezdolnej 
do kontrolowania poziomu cukru we krwi w zaawansowanej 
cukrzycy. Pacjentka jadła słodycze w tajemnicy przed persone-
lem, a następnie prowokowała wymioty. Współwystępowanie 
tych problemów budziło zrozumiałą troskę rodziny i terapeu-
tów ośrodka. Zwiększenie kontroli i naleganie, aby pacjentka 
bardziej rzetelnie liczyła węglowodany w posiłkach pogorszy-
ły sytuację do tego stopnia, że zaczęto rozważać konieczność 
przeniesienia jej do zakładu psychiatrycznego o  ściśle me-
dycznym profilu. Kobieta, kiedy się o tym dowiedziała, wpadła 
w  rozpacz. W  trakcie naszego pierwszego spotkania oświad-
czyła, że chce za kilka miesięcy przenieść się do własnego 
mieszkaniu w spokojnej okolicy, gdzie byłoby blisko do sklepu. 
Pomysł przeniesienia do innego zakładu z obcymi ludźmi był 
dla niej zupełnie nie do przyjęcia. Chciała za to mieć małego 
psa, a z czasem narzeczonego. Na pytanie, jak poradziłaby so-
bie z wychodzeniem na ulicę, kobieta rezolutnie odpowiedzia-
ła, że dlatego właśnie chciałaby mieszkać w miejscu, z którego 
wszędzie blisko na piechotę. Potem dodała, że na przeszkodzie 
w realizacji tych marzeń stoi jej niezdolność do kontrolowania 
cukrzycy, w szczególności skomplikowany sposób liczenia wę-
glowodanów, z  którym nie umie sobie poradzić. Na pytanie, 
jaki poziom cukru we krwi uznałaby za normalny, odparła bez 

namysłu, że poniżej 200 i  powyżej 90. Bała się hipoglikemii 
bardziej niż hiperglikemii. Ustaliliśmy potem, że w  ciągu po-
przednich siedmiu dni udało się jej zmieścić w  optymalnych 
ramach tylko jednego dnia. Uznaliśmy oboje, że miarą sukce-
su będzie utrzymanie poziomu cukru we krewi w  granicach 
90–200 przez dwa dni w ciągu następnego tygodnia. O jedze-
niu nie było mowy, ale umówiliśmy się z pacjentką, że będzie 
wychodziła na spacer wokół domu przynajmniej na 20 minut 
dziennie. Wszystko to z myślą o własnym mieszkaniu, psie i być 
może – narzeczonym. 

Opisane wyżej dwa podejścia do formułowania planu 
terapeutycznego mają niektóre cechy wspólne. W  obu prze-
padkach są to praktyki interdyscyplinarne wykraczające swo-
im zakresem poza leczenie objawów psychopatologicznych. 
Autor jest świadomy pokusy nadmiernego demonizowania 
praktyki szpitalnej i idealizowania praktyki rehabilitacyjnej. 
Biorąc pod uwagę to zastrzeżenie, można jednak pokusić się 
o pewne ostrożne podsumowanie. 

Planowanie postępowania terapeutycznego w prakty-
ce rehabilitacyjnej:
1. Nie zaczyna się od ustalania problemów, lecz tego, 

czego pacjent chce i jakich umiejętności potrzebuje, 
żeby swój cel zrealizować.

2. Jest bardziej partnerskie niż w szpitalu.
3. Jest to proces, a nie podpis pod dokumentem.
4. Jest lepiej rozumiane przez pacjenta i  traktowane 

bardziej serio niż w szpitalu.
5. Akcentuje potrzeby pacjenta związane z normalnym 

życiem w społeczności, bardziej niż konformizm we-
wnątrz organizacji leczniczej.

 W sumie, jest to podejście terapeutyczne, które wy-
raża szacunek dla ludzkiej autonomii i  wyznacza konkretne 
ramy pomocy ludziom, którzy potrzebują naszego realistycz-
nego optymizmu i taktu, aby odzyskać wiarę w siebie. Są oczy-
wiście różne inne formy mądrej i  czułej opieki nad osobami 
chorymi psychicznie, ale dla opisanej w  tym tekście praktyki 
zarezerwowana jest nazwa: rehabilitacja psychiatryczna. n

TEORIA I PRAKTYKA

Od… do…
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Przerwane 
sprzężenie 
zwrotne  
Czy metaanaliza 
zastąpiła 
doświadczenie 
kliniczne?
Sławomir Murawiec

Artykuły na temat farmakoterapii w psychiatrii 
są pisane z punktu widzenia farmakologa albo 
w formie przeglądu dotychczas opublikowa-
nych badań na temat danej substancji. Mają 
one służyć celom praktycznym – prowadzeniu 
leczenia w realnej praktyce tysięcy gabinetów 
lekarskich. Jednakże w przestrzeni przekazu 
wiedzy o farmakoterapii brakuje głosu lekarzy 
praktyków stosujących leki w swojej codziennej 
pracy.

Punktem wyjścia do refleksji zawartej w  tym tekście 
może być moje doświadczenie jako redaktora naczelnego 
naukowego czasopisma psychiatrycznego. Swoją refleksję 
mógłbym sformułować następująco: artykuły na temat farma-
koterapii w psychiatrii są pisane albo z punktu widzenia farma-
kologa, albo w formie przeglądu dotychczas opublikowanych 
badań na temat danej substancji. Mają one służyć jednak nie 
innym farmakologom lub autorom prac przeglądowych, lecz 
lekarzom praktykom. Mają służyć celom praktycznym – pro-
wadzeniu milionów procesów leczenia w  realnej praktyce 
w tysiącach gabinetów lekarskich, nie tylko psychiatrycznych. 
Brakuje jednak w przestrzeni przekazu właśnie tego trzeciego, 

zwrotnego głosu. Głosu lekarzy, stosujących farmakoterapię 
w  swojej codziennej pracy. Jeśli więc myśleć w  kategoriach 
pętli sprzężenia zwrotnego, pętla ta jest w pewnym momen-
cie osłabiona lub nawet przerwana. Przebiega w jedną stronę, 
od naukowców ku szerokim gremiom odbiorców, natomiast 
strzałka odpowiedzi zwrotnej często bywa bardzo słabo wi-
doczna lub niewidoczna w ogóle. Przynajmniej w tym nauko-
wym, oficjalnym, uznawanym obiegu informacji.

Ważne jest w tym miejscu, aby poczynić zastrzeżenie. Pra-
ce pisane przez farmakologów i autorów przeglądów i meta-
analiz są niezwykle ważne i użyteczne. Dostarczają wiedzy na 
temat samych leków, ich mechanizmów działania, zastosowa-
nia, objawów niepożądanych i wielu innych kluczowych kwe-
stii. Przeglądy badań i  metaanalizy są niezwykle ważne jeśli 
chodzi o informacje co do zastosowania leków, ich skuteczno-
ści, stosowania w różnych populacjach. Bez tego się po prostu 
nie da prowadzić współcześnie praktyki medycznej. Na pewno 
nie są to rodzaje publikacji, które chciałbym tu kwestionować. 
Stephen M. Stahl i Stefan Leucht oraz Andrea Cipriani są ważni 
i potrzebni, a nawet niezbędni. Ale… czegoś mi tu brakuje.

Paradoks czy reguła?

Pewnym paradoksem współczesności jest fakt nierów-
nowagi siły głosu różnych grup zaangażowanych w  szeroko 
pojęte zagadnienia farmakoterapii w  psychiatrii. Mówię tu 
o następującej sytuacji – jeśli chodzi o wskazówki dla lekarzy 
praktyków, przewodniki co do leczenia farmakologicznego, to 
są one opracowywane przez farmakologów i osoby zajmujące 
się badaniami klinicznymi. Metaanalizy Ciprianiego i Leuchta, 
i coraz bardziej metodologicznie wysublimowane randomizo-
wane badania kliniczne (RCT) są wyznacznikami standardów 
terapii. Na ich podstawie formułowane są wszelkie zalecenia, 
jak leczyć w praktyce klinicznej. Inne doniesienia uznawane są 
za nienaukowe, o mniejszej wartości lub nawet bezwartościo-
we.

Doświadczenie cudze 
i doświadczenie własne

Jak wspomniałem wyżej, jako redaktor czasopisma na-
ukowego dostrzegam tę właśnie tendencję. Jeśli do redakcji 
wpływa artykuł na temat substancji leczniczej, to donosi on 
o wynikach badań, które przeprowadzili Smith i Smith („zba-
dali 100 pacjentów przy pomocy skali X”). Tak naprawdę, czę-
sto informacje te są dla lekarza praktyka mało przyswajalne, je-
śli nawet zdecyduje się on podjąć próbę zapoznania się z nimi. 

Jeśli miałbym dokładniej opisać to spostrzeżenie, mógł-

TEORIA I PRAKTYKA
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bym odnieść się do następujących wydarzeń z  przeszłości. 
W  latach 50. XX wieku wprowadzono do leczenia w  Polsce 
chloropromazynę. Wkrótce potem lekarze oraz kliniki zaczęły 
publikować prace poświęcone doświadczeniom z tym lekiem 
[1,2,3,4,5,6,7]. Czyli z  jednej strony wchodzi do użytku nowy, 
przełomowy lek. Z  drugiej strony płynęła informacja – jakie 
doświadczenia i refleksje związane ze stosowaniem tego leku 
mają lekarze praktycy. Wyraźny był głos klinicystów. Załóżmy, 
że w roku 2018 wchodzi do praktyki klinicznej nowy, równie 
przełomowy jak chloropromazyna, lek. To, co pojawia się w pi-
śmiennictwie, to wyniki badań, wyniki RCT, przeglądy syste-
matyczne i metaanalizy. Najczęściej jednak tylko tyle. Chętnie 
zobaczyłbym analogiczne publikacje (do tamtych o chlorpro-
mazynie) współcześnie.

.  

Źródła wiedzy o leczeniu

Efekty tego stanu rzeczy mogą być różnorakie. Po pierw-
sze pada pytanie, czy praktycy uznają te publikacje za przydat-
ne, czy jednak za nieprzydatne i tak oderwane od rzeczywisto-
ści, że do nich nie zaglądają? Tu trzeba byłoby zapytać osoby 
zainteresowane.  

Po drugie – i na to chciałbym zwrócić uwagę – ma miejsce 
pewnego rodzaju ograniczenie pola percepcji lekarzy prakty-
ków. Jeśli lekarze uczestniczą w konferencjach lub napotyka-
ją publikacje oparte na badaniach i RCT, to w tym momencie 
otrzymują także przekaz: to jest źródło danych o leczeniu za-
burzeń psychicznych. Nie są natomiast takim źródłem pacjen-
ci, ich własne doświadczenia, spostrzeżenia i refleksje powsta-
łe w trakcie pracy. Może to prowadzić do pomijania pewnego 
zakresu źródeł informacji o  leczeniu, to znaczy wypowiedzi 
pacjentów i własnych spostrzeżeń lekarzy. Tu chciałbym przy-
wołać pewne własne doświadczenie wykładowe, kiedy mówi-
łem na wykładach o zblednięciu afektywnym po lekach SSRI. 
Cześć słuchaczy będących psychiatrami potwierdzała, że wi-
dzi to zjawisko, ale nie zwracali na nie należytej uwagi, bo nie 
ma tego w opisach leków, z którymi się dotychczas spotykali. 
Część słuchaczy mówiła, że zacznie pytać pacjentów, i potem 
potwierdzała, że rzeczywiście pacjenci o tym zjawisku mówią. 
Jeśli przekazu na jakiś temat, a więc o doświadczeniu klinicz-
nym, nie ma w przestrzeni wykładowo-publicznej i naukowej, 
to zjawiska, o którym się nie mówi jakby nie było. Znika ono. 

Ten element niepożądanych/pożądanych działań emo-
cjonalnych leków SSRI stanowi dobry przykład tego, co mam 
na myśli pisząc ten artykuł. Przez długi czas działania te były 
dla mnie widoczne w praktyce, ale nie pojawiały się do pewne-
go momentu w piśmiennictwie naukowym, być może do cza-
su opublikowania ważnej pracy na ten temat w British Journal 
of Psychiatry [8]. Zresztą nadal nie ma na ich temat informacji 

w przewodnikach farmakoterapii i podręcznikach, choć łatwo 
może je zaobserwować lekarz stosujący leki z tej grupy u swo-
ich pacjentów (jak opisał je jeden z moich pacjentów: „po tym 
leku już tak nie biorę sobie wszystkiego do głowy, nie przej-
muję się”). Być może przyczynia się do tej rozbieżności fakt, że 
trudno uzyskać relacje na temat tego typu działań w obrębie 
badań podstawowych. Ale w gabinecie już nie tak trudno.

A przecież, kiedy na przykład nowe leki wchodzą do po-
wszechnego użytku, parę refleksji na ich temat można opisać. 
Nawet takich spostrzeżeń i  refleksji, które nie pojawiały się 
w  publikacjach na temat badań poprzedzających rejestrację 
danej substancji. Samemu zdarzyło mi się takich opisów do-
konać [9].

Podsumowując: nie chciałbym tu napisać, 
że dane farmakologiczne są nieprzydatne, 
podobnie jak dane statystyczne. Są niesły-
chanie ważne, przydatne itd. Ale ważne 
jest także pytanie, jak stosowane są leki 
w  praktyce, w  gabinecie konkretnego le-
karza. n
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Od startu do mety-analizy 
I z powrotem  

Tomasz Szafrański

Metaanaliza to, wydawać by się mogło, niewinne i neutralne słowo. 
Potrafi jednak budzić skrajne emocje. Czy metaanaliza jest sojusznikiem, 

czy rywalem praktyki klinicznej? Jak interpretować wyniki metaanalizy 
i jak przekładać ich wyniki na leczenie konkretnych chorych?

Metaanaliza to, wydawać by się mogło, niewinne i  neu-
tralne słowo. Potrafi jednak budzić skrajne emocje. Autor był 
świadkiem zarówno pobłażliwych uśmiechów wśród słucha-
czy wykładów, których prowadzący z namaszczeniem przed-
stawiali wyniki metaanaliz jako dogmaty, widział też, jak ską-
dinąd spokojni i stateczni ludzie na dźwięk słowa metaanaliza 
dostawali napadów budzącej grozę wściekłości (czyli potocz-
nie rzecz ujmując, dostawali „piany” i ciskali przedmiotami). Ta-
kie skrajne emocje nie są, na szczęście, na porządku dziennym, 
ale problem jest. Tym bardziej, że w ostatnich latach obserwu-
jemy prawdziwą eksplozję publikacji wykorzystujących tech-
niki metaanalizy – także w  psychiatrii. Na czym polega pro-
blem? Można go ujmować w różny sposób, ale w przypadku 
medycyny sprowadza się on w gruncie rzeczy do pytania, któ-
re formułuje w opublikowanym po sąsiedzku artykule Sławek 
Murawiec: czy metaanaliza zastąpiła doświadczenie kliniczne? 

Wydaje mi się, że część wątpliwości i kontrowersji zwią-
zanych z metaanalizą wynika z faktu, że publikowane wyniki 
takich badań bywają nadinterpretowane lub niewłaściwie in-
terpretowane. Niejako zapomina się w nich o tym, czym jest, 
a  czym nie jest procedura statystyczna metaanalizy. Co jest 
jej siłą, ale też jakie są jej ograniczenia. Poniżej postaram się 
omówić kilka zagadnień, które mają moim zdaniem kluczowe 
znaczenie dla tego, jak rozumieć metaanalizy i jak przekładać 
ich wyniki na praktykę kliniczną.

EBM lubi metaanalizę
Potrzeba syntezy danych uzyskiwanych w  różnych ba-

daniach została po raz pierwszy dostrzeżona na początku XX 
wieku. Jednakże wypracowanie metod pozwalających na takie 
matematyczne i statystyczne techniki zajęło ponad pół wieku. 
Termin metaanaliza został zaproponowany w 1976 roku przez 
psychologa Gene Glassa. Kariera metaanalizy w medycynie to 
czasy najnowsze. W roku 2000 liczba wyszukiwanych publika-
cji przy użyciu terminu „metaanaliza” wynosiła niespełna 1000, 
w 2010 roku przekroczyła 5000, zaś w 2014 było to już prawie 
8000 opublikowanych metaanaliz.

 

Kariera metaanalizy jest bez wątpienia związana z  szerokim 
wprowadzaniem medycyny opartej na dowodach (evidence 
based medicine – EBM). EBM kładzie nacisk na formalną, sys-
tematyczną analizę danych z badań klinicznych i  ich syntezę. 
EBM wprowadziła zasadę hierarchiczności dowodów pozwa-
lających na określenie najlepszych metod leczenia w  danej 
chorobie. Na szczycie tej hierarchii są randomizowane badania 
kliniczne (randomized clinical trials – RCTs) i syntezy tych ba-
dań właśnie w formie metaanaliz.

Wyrocznia, która się nigdy nie myli?
Metaanaliza jest traktowana jako samodzielne i  pełno-

prawne badanie naukowe. Dzięki niej mamy szansę na uzy-
skanie lepszego obrazu i  szerszej wiedzy, niż dzięki analizie 
pojedynczych badań. Metaanaliza pozwala ustalić, czy wyniki 
badań są spójne, a  jeżeli są rozbieżności pomiędzy badania-
mi, to jakie mogą być ich przyczyny i na ile można uzyskane 
wyniki generalizować. Jednakże technika metaanalityczna 
nie jest wolna od wad. Wiele czynników może mieć wpływ na 
końcowe wyniki, a  sposób zaplanowania i  przeprowadzenia 
metaanalizy może być zakłócony zarówno przez czynniki sys-
temowe, jak też indywidualne założenia, uprzedzenia i decyzje 
badacza.

Chodzi tu między innymi o sposób identyfikacji i selekcji 
badań, które będą podlegały metaanalizie – im bardziej za-
węzimy kryteria dotyczące badanej populacji i  rodzaju inter-
wencji, tym bardziej ograniczymy możliwość generalizowania 
wyników w  codziennej praktyce klinicznej. Podobne konse-
kwencje może mieć fakt uwzględnienia wyników jedynie czę-
ści opublikowanych badań. Oczywiście wpływ na wyniki może 
mieć wybór metod statystycznych syntezy danych i  arbitral-
nie przyjmowane założenia konieczne do ich zastosowania. 
Konieczna jest tutaj przejrzystość i rzetelność przedstawiania 
przyjętych założeń, decyzji i  sposobu realizacji. W  1999 roku 
opublikowano zasady QUOROM, zaś w 2009 PRISMA (Prefer-
red Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analy-
ses) dotyczące właściwego prowadzenia systematycznych 
przeglądów piśmiennictwa i metaanaliz. 
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Pamiętajmy, że samo podanie rozpoznania i liczby bada-
nych wcale nie oznacza, że wyniki metaanalizy mają zastoso-
wanie do pacjenta, który siedzi w naszym gabinecie. Niestety, 
aby się o tym przekonać, musimy też wiedzieć, co zostało na-
pisane „małym drukiem”. 

Badania kliniczne i realny świat
Wnioski z  metaanalizy zależą od jakości włączonych do 

niej badań. No i tu właśnie zaczynają się schody. Oto bowiem, 
z jednej strony, mamy RCT uważane za standard wiarygodno-
ści w ocenie interwencji medycznych. Z drugiej zaś, wyniki RCT 
mają zastosowanie w realnym życiu w takim stopniu, w jakim 
brali w nich udział pacjenci, którzy na co dzień korzystają z na-
szej pomocy. 

Jeżeli kryteria udziału w badaniu wykluczają na przykład 
współistniejące choroby somatyczne, szkodliwe picie alko-
holu, myśli i  tendencje samobójcze czy niepełną współpracę 
w leczeniu, to może się okazać, że takich pacjentów w naszej 
praktyce prawie wcale nie ma… 

Oceniając każdą metaanalizę powinniśmy znaleźć odpo-
wiedź na pytanie:

- Czy badane zagadnienie jest istotne klinicznie?
- Czy odpowiedź jest użyteczna dla moich pacjentów?
To właśnie ocena, na podstawie jakich badań, prowadzo-

nych w  jakiej populacji chorych, pozwala na odpowiedź na 
pytania czy można i jeśli tak, to w jakim stopniu można wyniki 
metaanalizy generalizować. 

Reprezentatywność badanych grup to naprawdę trudne 
zagadnienie. Na rycinie 1 przedstawiono zestawienie obrazu-
jące, jaki odsetek pacjentów, którzy byli oceniani pod kątem 
udziału w  badaniach klinicznych, ostatecznie nie został do 
nich włączony. 

Choćby dlatego metaanalizy to nie wszystko. Choćby dla-
tego tak ważne są również duże obserwacyjne badania kohor-
towe. W ogóle w podejmowaniu decyzji klinicznych ważna jest 
umiejętność syntetyzowania różnych danych. 

Pojedyncza kliniczna obserwacja, seria przypadków – tak, 
one też mają znaczenie. Ale mają również swoje miejsce w sze-
regu. Zwłaszcza w  psychiatrii, gdzie wnioskowanie na temat 
przyczynowości może być bardzo trudne. Cieszy nas jakaś 
zaobserwowana poprawa, sukces. Raporty dotyczące „sukce-
sów” także łatwiej opublikować. 

Jednym z  najważniejszych źródeł błędów w  przypadku 
metaanalizy jest fakt, że badania, które mają wynik negatywny 
są dużo rzadziej publikowane, a jeżeli ich wyniki są ogłoszone, 
to są zwykle mniej dostępne. Zatem analiza bazująca wyłącz-
nie na opublikowanych (przeważnie pozytywnych wynikach) 
– może dawać fałszywie dodatnie wyniki lub zawyżać efekty 
danej interwencji. Podobnie, jeżeli mamy do czynienia z anali-
zą dotyczącą jedynie małych grup badanych (n<100), to zwy-
kle pokazują one większe efekty badanej interwencji w porów-
naniu z badaniami o dużej liczebności. 

Metaanaliza jest ważnym narzędziem pozwalającym na 
porządkowanie i syntetyzowanie naszej wiedzy klinicznej. Jak 
z  każdym narzędziem, musimy jej jednak właściwie używać, 
a na pewno nie nadużywać. Niestety, z takim nadużywaniem 
i nadinterpretowaniem wyników metaanaliz mamy do czynie-
nia. Prowadzi to do erozji zaufania do tego, co określamy EBM. 
W  efekcie, prowadzić to może do niestety fatalnego w  skut-
kach poczucia, że tak naprawdę, to liczy się tylko „moje do-
świadczenie” i nie muszę korzystać czy respektować tego, co 
wynika z badań czy rekomendacji klinicznych. 

Zadaniem metaanalizy nie jest zastępowanie doświadcze-
nia klinicznego. Wyniki metaanaliz nie są dogmatem do ślepe-
go zastosowania. W ogóle badania naukowe, wiedza zgodna 
z EBM nie jest rywalem – jest narzędziem, którego mamy wła-
śnie w kontekście naszego klinicznego doświadczenia używać. 
Używać w taki sposób, aby dokonywać najlepszych wyborów 
dla leczonych przez nas pacjentów. n
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RYCINA 1: Odsetek pacjentów, którzy nie zostali włączeni do badań klinicznych
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ogłoszenia
REGULAMIN DOFINANSOWANIA 
UDZIAŁU W KONGRESIE EPA 2019
DLA CZŁONKÓW POLSKIEGO  
TOWARZYSTWA PSYCHIATRYCZNEGo

UWAGA MŁODZI PSYCHIATRZY!!!

Do 25 września 2018  można zgłaszać streszczenia na kongres EPA, który odbędzie 

się 6-9 kwietnia 2019 roku w Warszawie!

PTP przewidziało możliwość dofinansowania udziału w tej prestiżowej konferencji!

1. Zarząd Główny PTP podjął decyzję o  dofinansowaniu udziału dla młodych psychiatrów, 
członków zwyczajnych PTP, którzy planują aktywny udział w  27 Europejskim Kongresie 
Psychiatrii EPA 2019, który odbędzie się w dniach 6-9 kwietnia 2019 w Warszawie.

2. Dofinansowanie udziału polega na opłaceniu przez PTP opłaty konferencyjnej i będzie do-
tyczyło maksymalnie 25 osób.

3. Wnioski o dofinansowanie są rozpatrywane przez Komisję Nagród PTP i po uzyskaniu pozy-
tywnej rekomendacji Komisji są przedstawiane do zatwierdzenia przez ZG PTP

4. Wnioski należy nadsyłać do przewodniczącego Komisji Nagród PTP do 31.10.2018 roku

5. Wniosek musi zwierać:

a. CV kandydata (wiek poniżej 40 lat)

b. Potwierdzenie członkostwa zwyczajnego z datą przyjęcia do PTP oraz potwierdzenie 
bieżącego opłacenia składek członkowskich, dokonane przez władze oddziału PTP

c. Zaświadczenie o odbywaniu specjalizacji w psychiatrii lub zaświadczenie o przygoto-
wywaniu pracy doktorskiej

d. Kopię zgłoszenia streszczenia wystąpienia na zjazd EPA 2019

6. W  przypadku streszczenia wystąpienia opracowanego przez kilku autorów (współauto-
rów), dofinansowanie jest przyznawane tylko jednemu autorowi, który powinien być au-
torem prezentującym doniesienie.

7. Regulamin został przyjęty przez ZG PTP na posiedzeniu w dniu 13 marca 2018 roku.
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Wprowadzenie do teorii 
przywiązania. Cz. 8.
Dezorganizacja przywiązania
Cezary Żechowski
| Katedra Psychologii Klinicznej, Instytutu Psychologii, 
  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Badając przywiązanie przy użyciu procedury Obcej 
Sytuacji i  kryteriów sformułowanych przez Ainsworth i  wsp. 
(1978) okazywało się, że ciągle pozostaje grupa dzieci, dla 
których nie można było ustalić dominującego wzorca. Ich za-
chowania były nietypowe i nie dawały się klasyfikować w do-
tychczasowym modelu. Tą grupą dzieci zajęły się Mary Main 
i Judith Salomon (1986) analizując 200 nagrań wideo proble-
matycznych diagnoz. Badaczki doszły do wniosku, że obser-
wowane zachowania dzieci nie posiadają spójnego wzorca 
organizacji. Dzieci te wydawały się lękliwe, zbliżały się do ro-
dzica z odwróconą głową, leżały skulone na podłodze, wkłada-
ły palce do ust, garbiły się, milczały, kiedy spotykały rodziców 
po krótkim okresie separacji (Lyons-Ruth, 2008). W  dalszych 
badaniach Main i Hesse (za Schore, 2001) obserwowali takie 
zachowania dzieci, jak nadmierne „wyciszenie emocjonalne”, 
oszołomienie, bezruch, padanie twarzą do podłogi, stereo-
typie oraz wydawanie dźwięków, które były pomieszaniem 
śmiechu i płaczu przypominając „rżenie”.

Main i  Salomon nazwały ten wzorzec zdezorganizowa-
nym (D) w przeciwieństwie do trzech zorganizowanych wzor-
ców opisanych przez Ainsworth. W dalszych swoich pracach 
(1990) przedstawiły jego następującą charakterystykę:

1. Sekwencyjne występowanie przeciwstawnych wzor-
ców zachowania – silne przywiązanie, po którym 
nagle następuje unikanie, zmrożenie, oszołomienie.

2. Symultaniczne występowanie przeciwstawnych za-
chowań – silne unikanie z intensywnym poszukiwa-
niem kontaktu, stresem i gniewem.

3. Nieukierunkowane, błędnie ukierunkowane, nie-
kompletne i  przerwane ruchy oraz ekspresje: np. 
silny wyraz stresu, ale odsuwanie się od matki, a nie 
przybliżanie.

4. Stereotypie, ruchy asymetryczne, „spóźnione” ruchy, 
dziwne postawy – np. potykanie się tylko w obecno-
ści rodzica.

5. Zamrożenie, znieruchomienie, zwolnione ruchy i eks-
presje – „podwodne”.

6. Wyraźne cechy obawy przed rodzicem – garbienie się 
i lękowy wyraz twarzy.

7. Wyraźne cechy dezorganizacji i  dezorientacji – błą-

dzenie, zamieszanie, oszołomienie, wielokrotne, na-
głe zmiany afektu.

Zdaniem autorek, w obserwowanych zachowaniach ma-
łych dzieci trudno było odnaleźć zewnętrzne podobieństwa, 
a  włączenie w  nową kategorię wzorca D zdezorganizowane-
go/z  dezorientacją początkowo dokonywało się na zasadzie 
wykluczenia poprzednich (Prior, Glaser, 2006). Autorki zauwa-
żyły też, że niektóre z dzieci próbowały używać strategii zor-
ganizowanych wzorców zachowań, a  więc bezpieczeństwa, 
unikania lub oporu. Przy dokładniejszej analizie obserwacji 
w zachowaniach dzieci wyraźnie można było dostrzec konflikt 
dwóch tendencji – zbliżania się i unikania. Konflikt, który nie 
pozwalał na wytworzenie spójnego wzorca ze względu na do-
minujący „lęk bez rozwiązania”, a więc bez znalezienia sposobu 
na jego obniżenie.

W  dalszej kolejności badacze podjęli próbę odpowie-
dzi na pytanie o  podłoże dezorganizacji przywiązania (DZ). 
Lyons-Ruth (2008) dokonała przeglądu badań zauważając, że 
nie znaleziono przesłanek na istnienie temperamentalnych 
i wrodzonych cech niemowlęcia, które uzasadniałby wrodzo-
ny charakter dezorganizacji. Znaleziono jednak istotne prze-
słanki potwierdzające wpływ czynników środowiskowych. 
W badaniach na bliźniętach istotnym czynnikiem ryzyka była 
trauma i niespójne traktowanie dziecka przez rodziców (Bok-
horst, 2003). Kolejne badania sugerowały, że dezorganizacja 
przywiązania (DZ) może być wynikiem nakładania się nieko-
rzystnych oddziaływań środowiska na podatność genetyczną, 
przy czym rozpatrywano udział polimorfizmu genetycznego 
receptora dopaminy D4 (DRD4) oraz transportera serotoniny 
(SLC6A4) (Intel, 2003. Fearon, 2017). Sam czynnik genetyczny 
bez udziału środowiska to prawdopodobnie jednak za mało, 
aby dezorganizacja przywiązania mogła się pojawić.

W swojej pracy Lyons-Ruth (2008) podaje czynniki ryzyka 
przywiązania zdezorganizowanego. Należą do nich: trauma 
i maltretowanie niemowląt (DP rozwija się u 80-90% niemow-
ląt maltretowanych), niespójne traktowanie przez rodziców, 
depresja matki (szczególnie depresja przewlekła i ciężka), uży-
wanie substancji psychoaktywnych, zaburzenia lękowe, zabu-
rzenie osobowości borderline, przywiązanie z nierozwiązanym 
problemem traumy i dezorganizacją rodziców. Większość ba-
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danych czynników ryzyka dotyczyła relacji z matkami, jednak 
w  rzeczywistości chodzi o  najważniejsze figury przywiązania 
małych dzieci, zatem pytanie o czynniki ryzyka dotyczy kształ-
tu rodzicielstwa we wczesnym dzieciństwie.

Mary Main wraz ze swoim mężem Erikiem Hesse (1990, 
2006) zajęli się pogłębionym badaniem nad opieką, jakiej we 
wczesnym dzieciństwie doświadczyły dzieci z  DP. Badacze ci 
starali się uzupełnić wnioski płynące z  obserwacji zachowań 
zrozumieniem stanów umysłu dorosłych opiekunów dzieci 
(matek i ojców). Stwierdzili, że rodzice dzieci z DP posiadają na 
ogół przywiązanie zdezorganizowane/z nierozwiązaną utratą 
(U). W przeprowadzanych wywiadach rodzice popełniali cha-
rakterystyczne pomyłki językowe. Dotyczyły one monitoro-
wania bądź rozumienia samego dyskursu. W pierwszym przy-
padku (monitorowania) rodzicom umykał kontekst rozmowy, 
milkli w  połowie zdania, kończyli zdania po 20 sekundach 
przerwy lub nie kończyli w ogóle, nie zwracali uwagi na to, że 
ich wypowiedzi stają się nadmiernie skoncentrowane na szcze-
gółach lub przypominają mowy pochwalne, nagle zmieniali 
temat rozmowy. W drugim przypadku (zakłóceń rozumienia) 
traktowali zmarłych tak, jakby nadal żyli lub też obwiniali się za 
niepopełnione czyny. Zdaniem Hessego i Main 
tego rodzaju niespójne funkcjonowania 
umysłu odzwierciedla doświadczenie 
nieprzepracowanej traumy, maltreto-
wania bądź utraty figury przywiązania. 
Stąd określenie „nierozwiązana utrata 
lub uraz”. Traumatyczne przeżycia rodzi-
ców były stale aktywne i wpływały nie tylko 
na ich relacje, komunikację, przywiązanie, ale 
przede wszystkim na rozwój umysłu ich dzieci. 
W odniesieniu do rodzicielstwa stany przywiązanio-
we umysłu rodzica przyjmowały postać „wrogo-bez-
radną” (HH – „hostile-helpless) Hesse (1996). Wspomnienia 
dotyczące ich własnych rodziców (opiekunów) charakteryzo-
wała wrogość i  dewaluacja poprzedzielana fragmentami po-
zytywnych narracji. Zaś z całości trudno było zbudować spójny 
obraz.

Dalsze obserwacje wykazały, że negatywne, nieprzepra-
cowane emocje rodziców istotnie wpływają na ich zachowa-
nia rodzicielskie, które miały tendencję do przyjmowania po-
staci „strasząco-lękowej” (frightening-frightened). Notowano 
epizody patrzenia w  oczy jako wyraz agresji, skradanie się 
za dzieckiem i chwytania za szyję lub gardło obiema rękami, 
„szczerzenie zębów” z jednoczesnym syczeniem, groźne war-
czenie, a w niektórych przypadkach epizody otwartej agresji, 
maltretowania i  wykorzystania seksualnego. Opiekunowie, 
u  których przeważał element lękowy w  relacjach ze swoimi 
dziećmi przeżywali stany dysocjacji lub stany podobne do 
transu, przejawiające się np. zamrożeniem i brakiem respon-
sywności na sygnały ze strony dziecka. Mieli oni tendencję do 
oddzielania się, odwracania tyłem, jąkania się, używania nie-
zwykłego tonu głosu (Lynos-Ruth, 2008). 

Main i  Hesse sklasyfikowali 6 podtypów strasząco-lęko-
wych zachowań rodzicielskich (za Lyons-Ruth, 2008):

1. Grożenie – przejawiające się niewerbalnymi wyraza-
mi agresji w mimice, postawie ciała, nagłe ruchy przy 
twarzy dziecka.

2. Przerażenie – poszukiwanie możliwości oddzielenia 
się od dziecka.

3. Dysocjacja – przełączanie się na zmienione stany 
świadomości, zastyganie.

4. Niepewność i  lękliwość – podporządkowywanie się 
niemowlęciu.

5. Tworzenie pary i romantycznego związku – nadmier-
na intymność i seksualizowanie opieki.

6. Zdezorganizowanie – wg kryterium Main i Salomon 
(1990).

W swoich badaniach Lyons-Ruth (2006) wyodrębniła dwa 
profile matek dzieci z DZ. Profil „wrogi/ksobny” charakteryzo-
wało pomieszanie ról, ukierunkowanie na siebie, negatywne-
-intruzywne zachowania, mieszanina zachowań odrzucają-
cych i  poszukujących uwagi niemowlęcia. Dzieci przejawiały 
częściej zachowanie zdezorganizowane, unikające, opierające 
się, W profilu „bezradnym/lękowym” – matki były lękowe, zaha-
mowane, wycofujące się, czasami opisywane jako „kruche” lub 
„słodkie”, nigdy otwarcie wrogie czy intruzywne. Jednak w re-
lacji z dziećmi dominowało wahanie się, ochłodzenie, odwra-

canie się od podejmowanych przez dziec-
ko prób nawiązania bliskiego kontaktu. 

Dzieci częściej przeżywały stres, ale 
zachowywały pewien stopień kon-
taktu z  matkami. Były niepewne, 
bezradne, okazywały dysforię. Matki 

przejawiające profil „wrogich zacho-
wań” były częściej ofiarami przemo-

cy fizycznej lub świadkami jakiejś formy 
przemocy. Z  silnym lękiem poradziły sobie 

poprzez identyfikację z agresorem. W przypadku 
matek „bezradnych i lękowych” częściej stwierdzano 

fakt wykorzystania seksualnego bez fizycznego znęca-
nia się lub też utratę rodzica. Matki z historią wykorzystania 

seksualnego miały trudności w  fizycznym kontakcie z  dziec-
kiem i częściej wycofywały się z interakcji.

Z przeprowadzonych obserwacji i badań wynika, że rodzi-
ce dzieci z  DZ zachowali pewien zakres responsywności, ale 
zachowania ich były sprzeczne, tak jak sprzeczne i skonflikto-
wane były ich wewnętrzne modele robocze oraz reprezentacje 
obiektualne. W tej sytuacji dziecku bardzo trudno jest wytwo-
rzyć spójną strategię przywiązaniową, ponieważ nie wie, czy 
ze strony opiekuna spotka je zainteresowanie, czy odrzucenie, 
wroga reakcja, czy empatyczne przyjęcie. Figura przywiązania 
jawi się mu jako przyciągająca i odpychająca, kochająca i za-
niedbująca. Stąd wynika nasilona ambiwalencja oraz podwój-
ność (sekwencyjna lub symultaniczna) przybliżania się i odda-
lania, która jest obecna zarówna na poziomie zachowań jak 
i struktury narracji czy komunikacji i jest do pewnego stopnia 
uogólnionym stanem umysłu.

Badania Main, Hessego, Lyons-Ruth i wielu innych wyka-
zały, że rodzice dzieci z DP są również ofiarami traumy. Sytu-
acja rodzicielstwa aktywuje ich własną traumę przywiązanio-
wą i uruchamia zakłócające modele robocze. Stwierdzenia te 
przyczyniły się do poszukiwania nowych, efektywnych metod 
pomocy zarówno straumatyzowanym rodzicom, jak i ich dzie-
ciom, a w konsekwencji stworzyły możliwość przerwania mię-
dzygeneracyjnej transmisji urazu. n
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Opieka senioralna 
na miarę XXI wieku

Ilona Hill, Hanna Białkowska-Przybylska

Starzejące się społeczeństwo oraz koniecz-
ność zaspokojenia potrzeb w zakresie wspie-
rania osób starszych, cierpiących na choroby 

przewlekłe i tracących zdolność do samo-
dzielnego funkcjonowania, to problematyka 
wymagająca podejmowania pilnych działań, 

mających za zadanie podniesienie poziomu 
usług w zakresie opieki, terapii i rehabili-
tacji. Inspirację dla wprowadzania zmian 

w naszym kraju mogą stanowić rozwiązania 
stosowane na świecie. 

tów dla osób niepełnosprawnych. Po ukończeniu studiów, 
wraz z kilkoma kolegami, założył firmę budującą i prowadzącą 
obiekty senioralne – jedną z największych dzisiaj w Kanadzie. 
W  2002 r. postanowił rozpocząć własną działalność celowo 
zmniejszając jej skalę, aby uzyskać lepszą kontrolę jakości.

Neil Prashad i Krzysztof Jacuński spotkali się w 2013 roku 
w Toronto, gdzie obaj mieszkają, aby podyskutować o  rynku 
senioralnym w  Europie, szczególnie w  Polsce. Od początku 
łączyło ich jedno – obaj są architektami, niezmiernie zafa-
scynowanymi architekturą terapeutyczną, stanowiącą jeden 
z  trzonów holistycznego podejścia do usług senioralnych. 
Kilka miesięcy po tej rozmowie Neil Prashad przyleciał do Pol-
ski, która zachwyciła go swoją gościnnością, a  jednocześnie 
zaintrygowała słabym poziomem rozwoju usług senioralnych, 
w  jego ocenie odpowiadającym poziomowi kanadyjskiemu 
sprzed około 30 lat. Prashad dostrzegł szerokie pole do wpro-
wadzenia sprawdzonej już koncepcji usług senioralnych Ori-
gin. Tak właśnie powstała idea stworzenia firmy Origin Polska, 
wykorzystującej doświadczenia Origin w Kanadzie. 

Analiza potrzeb w naszym kraju szybko skłoniła Krzyszto-
fa Jacuńskiego do rozszerzenia oferty kanadyjskiej firmy Ori-
gin, specjalizującej się głównie w  senioralnych mieszkaniach 
serwisowanych, o  pomysł stworzenia specjalistycznego cen-
trum opieki nad osobami dotkniętymi chorobą Alzheimera 
lub innymi formami demencji oraz o zaoferowanie szerokiego 
programu rehabilitacji. We współpracy ze specjalistami w Ka-
nadzie powstały trzy programy: MemoryCare, NeuroCare oraz 
OrtoCare, stanowiące trzon usług senioralnych Origin Polska.

Centrum Origin Otwock
Poszukiwania lokalizacji, w  której powstanie pierwszy 

ośrodek w naszym kraju zakończyły się w miejscu o szczegól-
nej historii – zniszczony budynek w Otwocku, gdzie w latach 
powojennych mieścił się dom dziecka, gościł od 1951 roku sie-
roty wojenne z Korei Północnej. 

Centrum Origin Otwock, które z  początkiem listopada 
2018 roku rozpoczyna swoją działalność, jest przykładem ta-
kiej inicjatywy, przenoszącej na nasz grunt dobre praktyki 
z kontynentu amerykańskiego. 

Neil Prashad, właściciel i  założyciel kanadyjskiej firmy 
Origin Active Lifestyle Communities, jest znany w  Kanadzie 
i  Stanach Zjednoczonych ze świetnie prowadzonych obiek-
tów opieki senioralnej. Do rozpoczęcia działalności w  Polsce 
przekonał go Kanadyjczyk polskiego pochodzenia – Krzysztof 
Jacuński. 

Filozofia działania Origin
Podstawą modelu opieki senioralnej oferowanego przez 

Origin jest opieka holistyczna. Taką właśnie filozofię od ponad 
30 lat rozwija Neil Prashad, od dziecka wychowywany w duchu 
szczególnej troski o  innych – jego matka, głęboko wierząca 
katoliczka pochodzenia portugalskiego, pracowała jako pielę-
gniarka w  szpitalu, a  w  weekendy dodatkowo była wolunta-
riuszką w domach opieki senioralnej. 

Neil Prashad ukończył studia architektoniczne na Harvar-
dzie, pisząc pracę dyplomową dotyczącą projektowania obiek-

Centrum Origin 
Otwock originpolska.com
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Teraz w tym miejscu, na hektarowej działce porośniętej la-
sem sosnowym, powstał, zaprojektowany zgodnie z zasadami 
architektury terapeutycznej nowoczesny obiekt na 126 miejsc 
pobytowych i 40 ambulatoryjnych. Zastosowany w nim układ 
klastrowy (każdy klaster na około 20 miejsc), będzie ułatwiał 
orientację, indywidualizował opiekę oraz sprzyjał tworzeniu 
minispołeczności mieszkańców. Przewidziano również prze-
stronne pomieszczenia wielofunkcyjne, gdzie wspólnie czas 
spędzać będą opiekunowie i podopieczni, nie tylko w czasie 
terapii i zajęć. 

Koncepcja programowa została opracowana przy udziale 
uznanych w świecie medycznym specjalistów z dziedziny psy-
chiatrii, neurologii, neuropsychologii, geriatrii, pielęgniarstwa, 
fizjoterapii i terapii zajęciowej. 

Program ORIGIN MemoryCare został opracowany pod kie-
runkiem prof. dr hab. Tadeusza Parnowskiego – jest to pełna 
koncepcja opieki i terapii dla osób w różnych fazach demen-
cji, w  tym choroby Alzheimera, wykorzystujący najbardziej 
uznane metody postępowania z chorymi, takie jak rewalidacja 
gerontologiczna Naomi Feil, modele opieki Virginii Hender-
son, Dorothea’y Orem i  Hanny Chrzanowskiej. Priorytetem 
są oddziaływania niefarmakologiczne, spowalniające rozwój 
choroby oraz łagodzące niepożądane zachowania pacjentów 
poprzez stosowanie stymulacji zmysłowej (np. arteterapii, 
snoezelen), aktywności ustrukturalizowanych (np. aktywno-
ści fizycznej, przywracania zainteresowań), ćwiczeń funkcji 
poznawczych (np. orientacji w rzeczywistości, terapia remine-
scencyjna, terapia walidacyjna). Zajęcia te będą wspomagane 
stosowaniem fizjoterapii (usprawnianiem stanu fizycznego) 
oraz ćwiczeniami w zakresie trudności komunikacyjnych (m.in. 
terapią afazji). Nieodzowną częścią terapii będą aktywności 
społeczne – gry i zabawy towarzyskie, uczestniczenie w przy-
gotowywaniu posiłków lub kontakty z młodszym pokoleniem.   

Prowadzona będzie także kontrola stosowanego leczenia 
oraz wdrażanie nowych metod terapeutycznych, zarówno od-
działywań niefarmakologicznych, jak i farmakoterapii.

Całość oddziaływań podporządkowana będzie zasadom 
dobrych praktyk stosowanych wobec chorych z  otępieniem: 
uwzględnieniem osoby z  otępieniem w  centrum każdego 
działania; umożliwieniem podtrzymywania relacji zgodnie 
z  jej wyborem, a więc szanowania jej autonomii; szanowania 
wartości ludzkiego życia; utrzymywania dobrej komunikacji 
w sposób otwarty, uczciwy i zrozumiały dla chorego; oraz pre-
zentowanie przez personel pozytywnych postaw.

W  odrębnej części, Centrum będzie również oferowało 
program Origin NeuroCare dla osób z dysfunkcjami neurolo-
gicznymi, w tym po udarach, urazach kręgosłupa, z SM, z cho-
robą Parkinsona. Rehabilitacja neurologiczna i  ortopedyczna 
prowadzona będzie z  wykorzystywaniem najnowocześniej-
szego sprzętu, w  tym urządzeń robotycznych do reedukacji 
chodu oraz reedukacji funkcji ręki, umożliwiających zindywi-
dualizowanie i  zintensyfikowanie ćwiczeń i  podniesienie ich 
efektywności.

W ramach myślenia holistycznego o funkcjonowaniu pa-
cjentów będących w programie MemoryCare oraz NeuroCare 
zostanie otwarta przychodnia specjalistyczna, gdzie możliwe 
będzie nie tylko kontynuowanie rozpoczętych działań proz-
drowotnych, ale także spotkania edukacyjne dla opiekunów 
pacjentów. Przychodnia przyjmować będzie także osoby z śro-
dowiska, potrzebujące pomocy fachowców.

Założyciele Origin oraz zaangażowany zespół pracowni-
ków dokładają starań, aby usługi i nazwa Origin kojarzyły się 
z profesjonalizmem, najnowszymi rozwiązaniami i zaufaniem, 
a także bezpieczeństwem, empatią, poszanowaniem i szacun-
kiem dla chorego. 

Otwarcie pierwszego w Polsce obiektu Origin nastąpi za 
kilka tygodni, ale już teraz specjaliści zainteresowani wdraża-
niem sprawdzonych na świecie metod postępowania z  pa-
cjentami mogą uzyskać szczegółowe informacje oraz podjąć 
współpracę w  wymianie doświadczeń, prowadzeniu wspól-
nych projektów, a nawet badań. n
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Podkarpackie 
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Zdrowia 

Psychicznego 
ma 10 lat!

Tekst: Jacek Barket, Maciej Kuligowski
Zdjęcia: Marta Buczyjan, Maciej Kuligowski

W spotkaniu wzięło udział ok. 100 lekarzy psy-
chiatrów i psychologów z Podkarpacia, pracownicy 
NZOZ-u  a  także zaproszeni goście. Spotkanie od-
było się pod patronatem Prezydenta Miasta Prze-
myśl. Podczas jubileuszu odbyła się sesja naukowa, 
w której wzięli udział zaprzyjaźnieni z Przemyślem 
i Bieszczadami prof. Dominika Dudek, prof. Przemy-
sław Bieńkowski oraz prof. Andrzej Czernikiewicz.

Uczestników, w  pięknej sali teatralnej (warto 
wspomnieć, że w Zamku mieści się siedziba najstar-
szego amatorskiego teatru w  Polsce – „Fredreum” 
działającego od 1869 r.) przywitała dyrektor Zamku 
pani Renata Nowakowska. Przed wejściem witała 
zaś ulubiona ”cytrynka” konsultanta wojewódzkie-
go ds. psychiatrii na Podkarpaciu i  jednocześnie 
współzałożyciela Podkarpackiego Centrum Zdro-
wia Psychicznego dr n. med. Macieja Kuligowskie-
go czyli zabytkowy Citroen 2cv.

Historia i teraźniejszość

NZOZ Podkarpackie Centrum Zdrowia Psy-
chicznego s.c. powstał 05.09.2007 r. w  Przemyślu 
przy ul. 3 Maja 59 z inicjatywy dr Macieja Kuligow-
skiego oraz dr Jacka Barketa. Był to wówczas pierw-
szy NZOZ psychiatryczny w Przemyślu (i tak zostało 
do dziś). Pierwszych pacjentów przyjęto w 2008 r. 
Początkowo powstała Poradnia Zdrowia Psychicz-
nego, następnie Poradnia Psychologiczna, Neuro-
logiczna, a od 2011 r. spółka rozszerzyła działalność 
o Dzienny Oddział Psychiatryczny.

Aktualnie NZOZ zatrudnia 35 osób, w tym 7 le-
karzy psychiatrów, 3 neurologów, 15 psychologów/
psychoterapeutów, 4 terapeutów zajęciowych, 6 
pielęgniarek, sekretarkę medyczną oraz specjalistę 
do spraw rozliczeń z NFZ. Jest to obecnie najwięk-
szy NZOZ psychiatryczny na Podkarpaciu.

Wszystkie świadczenia dla pacjentów udziela-
ne są bezpłatnie (NFZ). Zakres świadczeń obejmuje 
porady psychiatryczne, psychologiczne, psycho-
terapię, porady neurologiczne, fototerapię. W  od-
dziale dziennym ponadto prowadzona jest psycho-
terapia grupowa, terapia zajęciowa, joga, zajęcia 
sportowe, regularnie odbywają się zajęcia i konkur-
sy taneczne, filmowe oraz wokalne. Pacjenci mają 
pełny dostęp do badań neuroobrazowych (CT, MRI, 
RTG, EEG), badań laboratoryjnych oraz EMG.

W  2018 r. wprowadzono elektroniczną doku-
mentację medyczną, wszystkie gabinety zostały 
wyposażone w sprzęt komputerowy zakupiony ze 
środków własnych. W  bazie pacjentów zarejestro-
wanych jest ok. 15.000 osób, rocznie udzielanych 
jest ponad 15.000 porad (2017 r.). W ciągu 8 mie-

W dniu 15.09.2018 r. na Zamku Kazimierzowskim 
w Przemyślu odbyło się uroczyste zebranie od-
działu podkarpackiego Polskiego Towarzystwa 
Psychiatrycznego połączone z jubileuszem  
10-lecia działalności NZOZ-u Podkarpackie  
Centrum Zdrowia Psychicznego.

miejsca
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sięcy bieżącego roku udzielono już ok. 9.000 porad. 
Rocznie przybywa około 1.500 nowych pacjentów. 
W  Oddziale dziennym w  2017 r. hospitalizowano 
ok. 250 osób. Pacjenci przyjeżdżają do placówki 
z zakątków Bieszczad od Ustrzyk, po centrum Pod-
karpacia (Rzeszów), do krańców zachodnich (Mie-
lec, Dębica). 

W  uznaniu za działalność zarówno NZOZ jak 
i lekarze zostali kilka razy laureatami w plebiscycie 
pacjentów na najlepsze placówki medyczne i spe-
cjalistów spośród wszystkich specjalności w  Prze-
myślu.

Działalność szkoleniowa 
i badawcza

Centrum jest bazą szkoleniową dla Podyplo-
mowego Centrum Kształcenia Medycznego w Prze-
myślu oraz prowadzi staże dla studentów psycholo-
gii oraz rehabilitacji medycznej. Ponadto prowadzi 
badania kliniczne leków w programach międzyna-
rodowych oraz badania z zakresu telemedycyny.

Od kilku lat firma współorganizuje Między-
narodową Konferencję Naukowo-Szkoleniową 
Bieszczadzkie Dni Psychiatryczne (co roku ok. 500 
uczestników, w  tym ok. 40 wykładowców z  kraju, 
Ukrainy i  Francji) oraz Mistrzostwa Polski Lekarzy 
Psychiatrów w tenisie ziemnym.

Poza medycyną

Centrum wspiera Fundację Pomocy Dzieciom 
Przewlekle Chorym „jerzyk”, prowadząc licytację na 
rzecz Fundacji podczas Konferencji w  Arłamowie, 
gdzie dzięki hojności psychiatrów zebrano około 
40.000 zł.

NZOZ PCZP wspiera również Uczniowski Klub 
Sportowy Śródmieście w  zakresie specjalistycz-
nych badań okresowych. Klub prowadzi sekcję nar-
ciarską dla dzieci i młodzieży. W sezonie 2017/18 r. 
zdobył 2-gie miejsce na Podkarpaciu w  lidze PZN, 
członkowie regularnie zajmowali miejsca „na pu-
dle” w  licznych zawodach. Kulminacją był Finał 
Amatorskich Mistrzostw Polski w  Narciarstwie Al-
pejskim w Krynicy, gdzie UKS zajął 18 miejsc meda-
lowych, w tym 6 złotych medali. Spory wkład w ten 
dorobek miały dzieci i rodziny pracowników NZOZ-
-u. Drużyna w składzie Małgorzata, Oliwia, Maciej jr 
Kuligowscy zdobyli 5 miejsce w kategorii rodzinnej. 
Mistrzami Polski w swoich kategoriach wiekowych 
zostali Zofia i Jerzy Kuligowscy, srebro wywalczyła 
Oliwia, a brąz Małgorzata.  n
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Niekochana królowa
Tomasz Szafrański
| Instytut Neuronauki i Medycyny Cybernetycznej. Wydział Medyczny, Uczelnia Łazarskiego, Warszawa.

Klozapina jest skutecznym i efektywnym lekiem znanym od ponad 
50 lat, jednak w leczeniu schizofrenii stosowana jest zbyt rzadko, zbyt 
późno, w za małych dawkach. Czy możemy to zmienić?

Kiedy jest źle?
Jaka jest skuteczność leczenia 

prze  ciw psychotycznego? Najczęstsza 
odpo wiedź na to pytanie jest taka, że 
1/3 chorych bardzo dobrze reaguje na 
leczenie, wśród 1/3 obserwujemy czę-
ściową odpowiedź na leczenie, zaś 1/3 
wykazuje jedynie niewielką lub zupełny 
brak reakcji na stosowanie leków prze-
ciwpsychotycznych. Lektura różnych 
rekomendacji i  podręczników psychia-
trii przynosi zaskakującą obserwację, że 
ten jakże ważny fakt dotyczący leczenia 
jednej z najpoważniejszych chorób psy-
chicznych wcale nie jest jednoznacznie 
określony, a podawana liczba osób, które 
wcale lub jedynie w niewielkim stopniu 
odpowiadają na leczenie lekami prze-
ciwpsychotycznymi (LPP) waha się od 
10% do 60%! [1].

Ostatnio opublikowana analiza 
16 randomizowanych badań klinicz-
nych (n=6221 pacjentów) amisulprydu, 
flupentyksolu, haloperidolu, kwetiapi-
ny, olanzapiny, risperidonu i  ziprasido-
nu, w  której wykorzystano najnowsze 
kryteria remisji schizofrenii (Andreasen 
i  wsp.) oraz kryteria procentowej re-
dukcji objawów wykazała, że po 4-6 ty-
godniach leczenia remisję objawową 
osiągnęło 33,1% chorych. Redukcję na-
silenia objawów schizofrenii o  ponad 
50% stwierdzono u podobnego odsetka 
leczonych. Zmniejszenie nasilenia ob-
jawów o  ponad 75% osiągnęło jedynie 
13% chorych… Z  drugiej strony, u  2 na 
10 chorych (19,8%) uczestniczących 
w analizowanych badaniach klinicznych 
nie stwierdzono żadnej poprawy po 4-6 
tygodniach leczenia, zaś wśród 4 na 10 
chorych nawet minimalnej poprawy zde-
finiowanej jako co najmniej 25% redukcji 
wyjściowego nasilenia objawów [1].

Bad TRIPP
Brak odpowiedzi na leczenie LPP jest 

określany mianem lekooporności. Jak de-
finiujemy lekooporność w  schizofrenii? 
Oczywiście w  standardach i  podręczni-
kach znajdziemy taką definicję, ale jeżeli 
uważamy za oczywistą oczywistość, że 
powinna być to jedna standardowa defi-
nicja, to jesteśmy w grubym błędzie!

W pracy opublikowanej pod koniec 
2016 roku grupa badawcza TRIPP do 
spraw ustalenia konsensusu dotyczące-
go diagnozy i terminologii lekooporno-
ści w  schizofrenii (Treatment Response 
and Resistance in Psychosis (TRRIP) Wor-
king Group Consensus Guidelines on 
Diagnosis and Terminology) stwierdziła, 
że połowa analizowanych przez nią ba-
dań w  ogóle nie zawierała zoperacjo-
nalizowanych kryteriów lekooporności, 
zaś pozostałe używały kryteriów, które 
w  istotny sposób różniły się od siebie. 
Te różnice dotyczyły zarówno określenia 
nasilenia objawów, wcześniejszego le-
czenia, jak też dawkowania leków. Jedy-
nie w 2 analizowanych badaniach użyto 
dokładnie tych samych kryteriów [2]. 
Powiedzenie „śmieszne i  straszne” ma 
w  tym momencie jak najbardziej ade-
kwatne zastosowanie.

Autor tego raportu – Oliver Howes 
z Instytut Psychiatrii w Londynie (King's 
College) – w komentarzu dla Medscape 
zauważył, że obecne kryteria nie tylko są 
bardzo różne, ale także w większości nie 
biorą pod uwagę współpracy w  lecze-
niu, a zatem nie wiadomo, czy oceniają 
lekooporność, czy opór przed braniem 
leków…

Zgodnie z ustaleniami grupy TRRIP 
lekooporność w  schizofrenii powinna 
być zdefiniowana przez trzy kluczowe 
elementy [2]: 

(1) potwierdzoną diagnozę schizofrenii,
(2) odpowiednie leczenie farmakolo-

giczne,
(3) utrzymywanie się objawów pomimo 

prowadzenia leczenia.

Nowe kryteria 
lekooporności

Nowe kryteria lekooporności zapro-
ponowane przez TRIPP [2] obejmują:
n obecność objawów w określonym 

czasie, zdefiniowaną za pomocą stan-
daryzownej skali do oceny objawów,
n co najmniej umiarkowane upośle-

dzenie funkcjonowania określone za 
pomocą zwalidowanej skali,
n wcześniejsze leczenie co najmniej 

2 różnymi lekami przeciwpsycho-
tycznymi, przez odpowiedni czas 
i odpowiednią dawką (co najmniej 6 
tygodni leczenia optymalną dawką 
terapeutyczną = 600 mg ekwiwalen-
tów chlorpromazyny),
n systematyczną ocenę współpracy 

w leczeniu i współpracę na adekwat-
nym poziomie,
n dodatkowo (idealnie) przynajmniej 

jedną prospektywną ocenę skutecz-
ności leczenia(najlepiej lekiem o prze-
dłużonym działaniu przez 4 miesiące),
n zastosowanie kryteriów jasno 

różnicujących chorych lekoopor-
nych i chorych odpowiadających na 
leczenie – dla chorych lekoopornych 
zaproponowano tutaj próg reduk-
cji objawów poniżej 20%, zaś dla 
dobrze odpowiadających na leczenie 
nasilenie objawów najwyżej łagodne, 
utrzymujące się przez co najmniej 12 
tygodni i najwyżej łagodne upośle-
dzenie funkcjonowania określone 
standaryzowaną skalą.
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Stracone szanse?
Jakby nie patrzeć, jakby nie liczyć, 

jakby nie definiować lekooporności, 
mamy do czynienia z  ogromną grupą 
chorych na schizofrenię. Od lat 80. XX 
wieku wiadomo, że jedynym, a  w  każ-
dym razie wciąż najważniejszym LPP, 
który wykazuje istotną klinicznie sku-
teczność w tej grupie chorych jest kloza-
pina [3,4]. 

Klozapina pozostaje królową wielu 
rankingów skuteczności i  efektywności 
LPP w ogóle, zaś w grupie chorych leko-
opornych w  szczególności. Oczywiście 
klozapina nie jest panaceum, jednakże 
w  tej wyjątkowo trudnej do leczenie 
populacji pacjentów około 40% uzyska 
istotną poprawę po zmianie leczenia na 
klozapinę, zaś w  przypadku wszystkich 
innych LPP odpowiedź na leczenie nie 
przekroczy w najlepszym razie 5-10% [5]. 

Mimo że większość rekomendacji 
klinicznych mówi o tym, że w schizofrenii 
lekoopornej u pacjentów, u których po-
mimo odpowiedniego leczenia antypsy-
chotycznego utrzymują się uporczywe 
i  klinicznie istotne objawy pozytywne 
należy zastosować klozapinę, lek ten jest 
wykorzystywany zbyt rzadko [6,7].

U części pacjentów w ogóle nie jest 
podejmowana próba leczenia klozapiną, 
u innych dopiero po wielu latach wypeł-

nionych heroicznymi (i  często bezsen-
sownymi) próbami politerapii na prze-
mian z ponownym stosowaniem leków, 
które już w  przeszłości nie przyniosły 
efektu. To opóźnienie w stosowaniu klo-
zapiny także ma swoją cenę – niektórzy 
klinicyści podkreślają, że istnieje „opty-
malny czas” na wprowadzenie klozapiny 
i  jeżeli jest ona inicjowana dopiero po 
upływie 2-3 lat nieskutecznego leczenia 
innymi lekami, to jej efektywność jest 
niższa. Dane z  różnych krajów mówią 
o tym, że klozapina jest często inicjowa-
na dopiero po 5-10 latach wcześniejsze-
go leczenia!

Złoto i drogie kamienie
Korzyści ze stosowania klozapi-

ny nie dotyczą tylko jej skuteczności 
w  przypadku lekooporności – jest ich 
znacznie więcej (patrz ramka). 

Opublikowane w  2003 roku wyniki 
badania InterSePT – International Suicide 
Prevention Trial – potwierdziły mniejsze 
ryzyko zachowań samobójczych wśród 
chorych na schizofrenię oraz psychozę 
schizoafektywną leczonych klozapiną. 
Badanie InterSePT objęło 980 pacjentów 
z  dużym ryzykiem zachowań samobój-
czych. Byli oni leczeni przez 2 lata kloza-
piną lub olanzapiną. W  grupie leczonej 
klozapiną odnotowano zmniejszenie 

o 26% ryzyka prób samobójczych [9]. Ist-
nieje sporo prac pokazujących, że także 
uporczywe, oporne na leczenie zacho-
wania agresywne mogą zostać u  części 
chorych opanowane dzięki stosowa-
niu klozapiny [11]. W  opublikowanych 
w 2017 roku wynikach badania kohorto-
wego prowadzonego w  Szwecji stwier-
dzono, że stosowanie klozapiny (obok 
leków o  przedłużonym działaniu) wiąże 
się z  najmniejszym ryzykiem niepowo-
dzenia w leczeniu, jak też najmniejszym 
ryzykiem ponownej hospitalizacji [13]. 

Królowa czy zła macocha?
Mimo przekonujących dowodów na 

skuteczność klozapiny, pozostaje ona le-
kiem zbyt rzadko używanym. Niektórzy 
uważają, że jest to prawdopodobnie naj-
bardziej, spośród dostępnych, niewyko-
rzystana opcja farmakologiczna w  psy-
chiatrii [7]. 

Bachman i  wsp. opublikowali ana-
lizę dotyczącą zastosowania klozapiny 
w  17 krajach świata (patrz rycina 1). 
Autorzy przeanalizowali międzynaro-
dowe trendy w  stosowaniu klozapiny 
w latach 2005-2014. Na potrzeby swojej 
pracy przyjęli założenie, że średnie roz-
powszechnienie schizofrenii to 0,5-0,7% 
i że około 1/3 tych chorych to chorzy 
z  lekoopornością. Należałoby wówczas 

Hiszpania Francja Włochy Niemcy Dania Litwa Szwecja Finlandia Polska Teoretyczny
Optymalny
wskaźnik

Rycina 1. Średnie rozpowszechnienie stosowania klozapiny 
                    (liczba leczonych na 100000 osób w całej populacji)
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Dane na wykresie na podstawie [7], dane dotyczące Polski – obliczenia własne na podstawie danych QuintilesIMS (2017) i GUS 
(objaśnienie w tekście). 
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Korzyści ze stosowania klozapiny 
w schizofrenii

n Skuteczna u chorych opornych na dotychczasowe 
leczenie [3,4]

n Zmniejsza ryzyko zachowań samobójczych [9,12]

n Skuteczna u chorych z uporczywymi zachowaniami 
agresywnymi [11]

n Zmniejsza używanie substancji psychoaktywnych [10]

n Skutecznie zmniejsza ryzyko powtórnych hospitalizacji  
i nawrotów [13]

n Chorzy nietolerujący dotychczasowego leczenia  
z powodu objawów pozapiramidowych, hiperprolakty-
nemii, zatrucia wodnego [3]

oczekiwać, że gdyby wszyscy z nich byli 
leczeni klozapiną, to rozpowszechnienie 
stosowania klozapiny w populacji dane-
go kraju powinno wynosić około 0,2%, 
czyli 200/100 000 osób w  populacji. To 
oczywiście teoretyczny, ale użyteczny 
punkt odniesienia.

Wśród ocenianych krajów jedynie 
w  Finlandii wskaźnik jest zbliżony do 
oczekiwanego (189.2/100 000). Klozapi-
na jest również często stosowana w No-
wej Zelandii (116.3/100 000), jednakże 
w pozostałych krajach wskaźniki wahają 
się pomiędzy 30-70/100 000. Najniższy 
stwierdzono w Japonii (0.6/100 000) [7]. 

I  chociaż trendy czasowe wskazu-
ją na wzrost stosowania leku, to jednak 
zdaniem autorów cały czas adekwatne 
leczenie chorych na schizofrenię klozapi-
ną pozostaje ogromnym wyzwaniem [8].

Progi i bariery
Część barier w  stosowaniu kloza-

piny jest dobrze znana. Oczywiście lek 
wymaga monitorowania – wykonywanie 
morfologii co tydzień przez pierwsze 18 
tygodni, a potem co miesiąc, to wymóg 
w  większości krajów świata. W  niektó-
rych dodatkowo zaleca się lub rekomen-
duje monitorowanie poziom glikemii, 
troponiny, CRP i  EKG przez pierwszy 
miesiąc leczenia. W Japonii istnieje obo-

wiązek hospitalizacji przez pierwsze 18 
tygodni leczenia klozapiną i  może być 
czynnikiem wyjaśniającym niskie roz-
powszechnienie stosowania leku w tym 
kraju. Wpływ mogą mieć czynniki zwią-
zane z  liczbą psychiatrów, dostępnością 
leku, sposobem refundacji. Także to, jak 
bardzo „biologiczny” jest model prak-
tykowany przez większość psychiatrów 
w danym kraju oraz czynniki historyczne 
i kulturowe. Oczywiście znaczenie może 
mieć rodzaj leczonej populacji [7,8].

Nie ulega wątpliwości, że nasza wie-
dza na temat stosowania klozapiny jest 
obecnie na tyle duża, że jesteśmy w sta-
nie radzić sobie z wieloma przeszkodami 
w  jej skutecznym i  bezpiecznym stoso-
waniu. Jednakże działania pomagające 
w  szerszym stosowaniu klozapiny mu-
szą być zróżnicowane i dostosowane do 
lokalnych problemów i  percepcji. Bez 
wątpienia kluczem może być edukacja 
lekarzy [8].

Fiński psychiatra Jussi Niemi-Pyn-
tarii poproszony o  komentarz dla na-
szej gazety dotyczący wysokiego roz-
powszechnienia stosowania klozapiny 
w Finlandii powiedział: 

„Wydaje mi się, że fakt, że właśnie 
w  Finlandii w  latach 70. po raz pierw-
szy stwierdzono ryzyko agranulocytozy 
i wycofano lek, sprawił jednocześnie, że 
istniało duże zainteresowanie, aby po-

nownie go wprowadzić, gdy okazało się, 
jak możemy stosować go bezpiecznie. 
Sądzę, że firma Sandoz była zaintereso-
wana, aby stworzyć specjalne warunki 
dla ponownego wprowadzenia leku 
w  Finlandii i  prowadziła tutaj dużo róż-
nych działań edukacyjnych. Oczywiście 
to trochę spekulacja z  mojej strony, pa-
miętam jednak, jeszcze z lat 90. pracow-
nika firmy Sandoz pana Atso Partanena. 
Był on osobą, która jako swoją misję ob-
rała dostarczanie opartych na faktach, 
praktycznych informacji na temat lecze-
nia klozapiną fińskim lekarzom i studen-
tom medycyny. Działał na pewno przez 
wiele lat, przeszedł na emeryturę pod 
koniec lat 90. W środowisku wielu z nas 
nazywało go „Mr Leponex”. Oczywiście 
być może także nasza fińska genetycz-
na odrębność ma jakieś znaczenie, które 
sprawia, że lepiej reagujemy na ten lek…”.

Czas na krucjatę?
Spróbowaliśmy oszacować roz-

po  w   szechnienie stosowania klozapiny 
w  Polsce i  porównać ją z  sytuacją w  in-
nych krajach (jeszcze raz patrz na Rycinę 
1). W  tym celu posłużyliśmy się danymi 
z QuintilesIMS Polska dotyczącymi ilości 
sprzedanych opakowań klozapiny w cią-
gu roku (2017). Przyjęliśmy, że średnia 
dawka terapeutyczna to 300 mg/dz, co 
daje 109500 mg/na pacjenta/rok. Licz-
bę leczonych określiliśmy dzieląc łączną 
dawkę klozapiny sprzedaną w badanym 
okresie przez dawkę potencjalnie zuży-
waną rocznie przez 1 chorego – na tej 
podstawie można szacować liczbę osób 
leczonych klozapiną w  Polsce na oko-
ło 24000 osób. Następnie obliczyliśmy 
wskaźnik rozpowszechnienia stosowa-
nia klozapiny w naszym kraju na 100 000 
osób (populacja Polski zgodnie z danymi 
GUS na 31.12.2017 wynosi 38 433 558) 
uzyskując wynik 62,4/100 000. Oczywi-
ście uzyskany wynik należy traktować 
jako ogólną estymację, która może być 
obarczona szeregiem błędów. Niemniej 
jednak pokazuje ona skalę zjawiska. 

Naszym Czytelnikom pozostawiamy 
odpowiedź na pytanie, czy obecna sytu-
acja daje podstawy do podjęcia krucjaty 
w  imię szerszego stosowania klozapiny, 
czy pozwala uznać, że „mogło być go-
rzej” i nie ma o co kruszyć kopii.
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Niezależnie od wyniku 
tych rozważań postanowiliśmy, 
że w  kolejnych numerach PSY-
CHIATRY opublikujemy serię 
artykułów, w  których zajmiemy 
się różnymi praktycznymi aspek-
tami stosowania klozapiny, na-
piszemy jak można radzić sobie 
z  działaniami niepożądanymi, 
opiszemy również strategie po-
stępowania w różnych trudnych 
sytuacjach klinicznych, także 
takich, gdy efekt leczenia kloza-
piną pozostaje niewystarczający.

Zasady leczenia klozapiną
n Klozapina powinna być stosowana jako monoterapia
n Lek należy wprowadzać powoli. Należy stosować najniższe skuteczne dawki
n Zwykle optymalne dawkowanie to 300-450 mg/dz. Jednakże u części chorych od-

powiedź uzyskuje się dopiero przy wyższych dawkach, czasem przekraczających 
600 mg/dz. Dawka maksymalna to 900 mg/dz
n W przypadku braku odpowiedzi na leczenie dawką 300-450 mg/dz należy roz-

ważyć oznaczenie poziomu leku w surowicy krwi. To badanie było do niedawna 
prawie zupełnie niedostępne w naszym kraju, ale ostatnio dostępność wzrosła. 
Oznaczenie poziomu leku dokonujemy 12 godzin po przyjęciu ostatniej dawki 
n “Okno terapeutyczne” dla klozapiny jest określane na 350-500 ug/l, poziom powy-

żej 600 ug/l może być związany z większym ryzykiem toksyczności
n W przypadku decyzji o leczeniu klozapiną zalecana jest cierpliwość w ocenie wyni-

ków – czas oczekiwania na odpowiedź na leczenie to 12-24 tygodnie. Możemy się 
spodziewać, że około 30% chorych odpowiada na leczenie szybko, to jest w ciągu 
8 tygodni, ale u 10-20% odpowiedź może być widoczna nawet po roku leczenia
n Poziomy klozapiny są niższe u osób młodych, mężczyzn, palących. Zaprzestanie 

palenia może spowodować gwałtowny, przekraczający 50-100% wzrost stężenia 
leku i taka sytuacja wymaga zawsze monitorowania i dostosowania dawki n
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19 5 9 synteza substancji

19 7 2 rejestracja (Austria, Szwajcaria)

19 7 5 seria zgonów z powodu agranulocytozy (Finlandia) i wycofanie leku  
z wielu krajów i z badań w USA

19 8 8 publikacja badania Kane i wsp. potwierdzającego skuteczność w schizofrenii 
„lekoopornej”

19 8 9

2 0 0 3

2 0 0 6

2 0 0 9

rejestracja w USA i ponowne wprowadzenie leku w wielu innych krajach

badanie InterSePT wskazujące na działanie antysuicydalne klozapiny 

badania CATIE, CUtLASS potwierdzające wysoką skuteczność klozapiny

metaanalizy skuteczności wskazują, że klozapina jest najskuteczniejszym lekiem 
przeciwpsychotycznymi, zaś badanie FIN-11 (Tihhonen i wsp.) pokazuje najmniejszą 
umieralność wśród chorych na schizofrenię w grupie leczonej klozapiną

Krótka historia Klozapiny [14]
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Współwystępowanie 
czy współchorobowość?
Zaburzenia zachowania 
w psychiatrii i nie tylko…
Jerzy Samochowiec 1, Przemysław Bieńkowski 2

| 1. Katedra i Klinika Psychiatrii PUM w Szczecinie
  2. Katedra i Klinika Psychiatrii WUM w Warszawie

Już wielu klasyków opisywało współwystępo-
wanie chorób i zaburzeń różnie je interpretując. 
Za ojca pojęcia „współchorobowość” uważa się 
Feinsteina (1970), który np. włączył w nie i ciążę, 
i odchudzanie się, i nudności. Zwiększenie zain-
teresowania tym zjawiskiem nastąpiło w póź-
nych latach 80. i wczesnych 90. Przyczyniły się 
do tego badania Epidemiological Catchment 
Area (ECA – Robins i Regier, 1991) i National 
Comorbidity Survey (NCS – Kessler i wsp., 1994, 
Kessler, 2005).

Współchorobowość w psychiatrii jest za-
tem przedmiotem epidemiologicznych badań 
głównie od czasu, kiedy stało się możliwe ko-
rzystanie z nowoczesnych klasyfikacji zaburzeń 
psychicznych, jak i w pełni ustrukturyzowanych 
wywiadów diagnostycznych.

Według amerykańskiego Narodowego In-
stytutu Zdrowia Psychicznego (NIMH – Natio-
nal Institute of Mental Health), koordynującego 
największe badania epidemiologiczne z zakre-
su zaburzeń psychicznych, współchorobowość 
(comorbidity) to co-occurrence of disorders 
within the same individual („występowanie 
różnych zaburzeń u tej samej osoby”) [1]. 

Współchorobowość może dotyczyć zarów-
no zaburzeń psychicznych, jak i somatycznych. 
Istnieje obecnie wiele danych o powszechności 
współwystępowania zaburzeń – brak jest jed-
nak generalnych teorii wyjaśniających hipotezy 
w oparciu o dowody z konkretnymi powiąza-
niami etiopatogenetycznymi. 

Współwystępowanie problemów psychicznych 
w chorobach somatycznych

Choroby przewlekłe – (takie jak cukrzyca czy niewydolność ne-
rek, przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP)) – stanowią jedne 
z czynników ryzyka wystąpienia depresji, zaburzeń lękowych, zaburzeń 
używania alkoholu czy innych substancji psychoaktywnych. Współwy-
stępowanie schorzeń psychicznych z  chorobami somatycznymi może 
nastręczać problemy interakcji lekowych, gorszej współpracy pacjent-
-lekarz, nieregularnego brania leków, nieprzestrzegania reżimu diete-
tycznego czy ruchowego.

Psychiatria jest dziedziną medycyny, w  której poszczególne jed-
nostki chorobowe w  systemach klasyfikacyjnych nierzadko różnią się 
tylko pewnymi kryteriami. Przykładowo, obniżony nastrój spotykany 
bywa zarówno w zaburzeniach depresyjnych, chorobie afektywnej dwu-
biegunowej, jak i w cyklotymii czy dystymii. Różnice pozwalające posta-
wić odpowiednie dla danego pacjenta rozpoznanie, bywają niezwykle 
subtelne, doświadczeni psychiatrzy mimo to potrafią stawiać właściwe 
diagnozy.
Znajomość tych kwestii może się złożyć na istotny głos w dyskusji 
o współchorobowości w ogóle. Wiadomo że:
n połowa wszystkich zaburzeń psychicznych ma swój początek około 

14 roku życia;
n pierwsza próba kontaktu z lekarzem podejmowana jest średnio po 

upływie 11 lat od chwili, w  której objawy zaburzeń psychicznych 
pojawiają się po raz pierwszy;
n brak terapii może prowadzić do pojawienia się wtórnych zaburzeń psy-

chicznych, mających większe nasilenie i trudniejszych w leczeniu [1].
W naszym kraju, jako tłumaczenie angielskiego comorbidity, stosu-

je się pojęcia: „współchorobowość”, „współwystępowanie”, „współistnie-
nie”, „współzachorowalność”, „współzapadalność”, „choroby i zaburzenia 
towarzyszące” czy „podwójna diagnoza”. Podobnie, istnieje wiele termi-
nów w języku angielskim, choć najczęściej wykorzystywanym jest wła-
śnie comorbidity [2].

Najczęściej stosowaną definicją tego pojęcia jest definicja Wittche-
na użyteczna z  punktu widzenia epidemiologii: „obecność więcej niż 
jednego zaburzenia u danej osoby w ciągu całego życia albo w określo-
nym okresie”. 
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Takie rozumienie pozwala badać zarówno współchorobowość 
w ciągu całego życia (lifetime comorbidity), jak i w określonym czasie, 
na przykład w ciągu ostatnich 12 miesięcy (12-month comorbidity).

Idea współchorobowości budzi wiele kontrowersji. Jak już powyżej 
wspomniano, zgodnie z  obecną wiedzą o  etiologii i  patogenezie za-
burzeń oraz dyskusją wokół comorbidity (na przykład jako sztucznego 
wytworu współczesnych klasyfikacji), bywa ona rozumiana jako ujęcie 
pozwalające na pełny opis obserwowanych objawów, nie zaś rzeczywi-
ste współwystępowanie chorób. 

Najpowszechniejsze w  klinicznych przypadkach jest współwystę-
powanie chorób psychicznych i  nadmiernego spożywania alkoholu 
(teraz i innych substancji). Najczęstszym wspólnym mianownikiem jest 
występująca w intoksykacji, jak i w zespołach abstynencyjnych agresja 
i pobudzenie.

Agresja współwystępuje w wielu zaburzeniach 
psychicznych.

Rodzi się pytanie: Czy zawsze agresja jest zaburzeniem?
Agresja może być zachowaniem całkowicie adaptacyjnym: gdy wy-

stępuje w obronie własnego życia, w obronie bliskiej osoby, u nastolatki, 
która uciekła z domu, by nie być ofiarą maltretowania. 

Rozróżnienie pomiędzy agresją jako zachowaniem adaptacyjnym, 
a jako zachowaniem dezadaptacyjnym jest związane z decyzją, czy wią-
że się ona z indywidualną psychopatologią sprawcy, czy też wynika z ko-
nieczności przystosowania się do warunków środowiska. 

Rozpoznaniem pomiędzy tymi dwoma rodzajami agresji (planowa-
na, reaktywna) niesie ze sobą konieczność zastosowania różnych strate-
gii terapeutycznych, społecznych i prawnych. 

Czy możemy powiedzieć o sobie, że jesteśmy osobami nauczonymi 
zachowań agresywnych? Czy możemy powiedzieć o sobie, że jesteśmy 
zdolni do zaplanowanych działań agresywnych?

W  eksperymencie Bandury, dzieci oglądały kasetę video z  agre-
sywnym atakiem na lalkę Babo. Potem dzieci były zaprowadzone do 
pomieszczenia z atrakcyjnymi zabawkami, ale nie mogły się nimi bawić. 
Sfrustrowane dzieci były prowadzone do pomieszczenia z  lalką Babo 
i 88% dzieci imitowało agresywne zachowanie. W 8 miesięcy później aż 
40% tych dzieci powtórzyło zaobserwowaną reakcję.

Według DSM-5 pobudzeniem nazwano nad-
mierną aktywność psychoruchową związaną z  po-
czuciem wewnętrznego napięcia, zazwyczaj bez-
produktywną, powtarzalną i obejmującą: chodzenie, 
wiercenie się, wykręcanie palców, zrywanie odzieży, 
niemożność usiedzenia w miejscu. Zachowania agre-
sywne i  stosowanie przemocy nie stanowią kluczo-
wych cech stanów pobudzenia, ale postępujące 
nasilenie pobudzenia może prowadzić do zachowań 
agresywnych.
Pobudzenie może wystąpić w  różnych stanach 
i  zaburzeniach. Najogólniej można podzielić je 
na 3 grupy:

1. STANY OGÓLNOMEDYCZNE
2. INTOKSYKACJA ŚRODKAMI PSYCHOAKTYWNYMI
3. ZABURZENIA I CHOROBY PSYCHICZNE

Ad 1/ GŁÓWNA MANIFESTACJA ZABURZEŃ ORGA-
NICZNYCH (ogólnomedycznych)
n Urazy głowy
n Zapalenie mózgu, opon mózgowo-rdzenio-

wych, inne infekcje
n Encefalopatie (nerkowa, wątrobowa)
n Choroba Parkinsona
n Choroba Alzheimera
n Ekspozycja na toksyny
n Zaburzenia metaboliczne (hiponatremia,  

hipokalcemia, hipoglikemia)
n Niedotlenienie
n Zaburzenia funkcjonowania tarczycy
n Zatrucie lekami

Ad 2 / INTOKSYKACJA ŚRODKAMI PSYCHOAKTYW-
NYMI LUB ZESPOŁY ABSTYNENCYJNE
n Alkohol
n Kokaina
n Ecstasy
n Kokaina
n Ketamina

Rycina 1.  Problemy z zachowaniem mają rożną genezę 
                            (za: Frick 1994; Lochman 2003).

Kontekst 
rodzinny

Problemy 
z zachowaniem

Czynniki 
biologiczne

Schematy 
poznawcze

Relacje 
rówieśnicze

Czynniki 
Społeczne

Czy możemy powiedzieć 
o sobie, że jesteśmy 
osobami nauczonymi 
zachowań agresywnych? 
Czy możemy powiedzieć 
o sobie, że jesteśmy zdolni 
do zaplanowanych działań 
agresywnych?
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n Środki wziewne
n Metamfetamina

Ad 3/ ZABURZENIA I CHOROBY PSYCHICZNE
n Zaburzenia psychotyczne
n Epizody manii lub mieszane w przebie-

gu ChAD
n Depresja agitowana
n Zaburzenia lękowe
n Zaburzenia osobowości
n Zaburzenia adaptacyjne
n Zaburzenia ze spektrum autyzmu

Zasady ogólne postępowania 
w pobudzeniach na psychiatrii 
(i nie tylko) [3, 4, 5]:

Niewiele badań dotyczy stanów pobu-
dzenia i dostarcza wskazówek odnośnie po-
stępowania niefarmakologicznego.

Główne zasady to:
n ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA
n DIAGNOZA PRZYCZYN POBUDZENIA – 
n wstępna, najbardziej prawdopodobna, 

warunkuje dalsze postępowanie
n ISTOTNA JEST KWESTIA CZASU
n Wstępna ocena stanu psychicznego 

powinna być dokonana najszybciej jak 
to możliwe.
n Następnie możliwe pełne badanie 

psychiatryczne.
n Definitywne rozpoznanie nie stanowi 

podstawowego celu.
n Pomiar parametrów życiowych.
n Jak najdokładniejszy wywiad.
n Ocena wyglądu, zachowania, stanu 

świadomości, funkcji poznawczych.
n Informacje dodatkowe od innych osób 

i z historii choroby.
n Wykluczenie stanów zagrażających 

życiu.

U  osób bez wcześniejszej historii chorób 
psychicznych należy w pierwszym rzędzie 
wykluczyć:
n Majaczenie
n Intoksykację
n Stany neurologiczne
n Stany ogólnomedyczne

Ryzyko zachowań agresywnych wzrasta, gdy stwierdzimy: wcze-
śniejsze epizody agresji, zachowań autodestrukcyjnych, prób samobój-
czych; impulsywność; zachowania prowokacyjne; stosowanie przemocy 
słownej; większą liczbę poprzednich hospitalizacji; przedłużone okresy 
hospitalizacji, przyjęcie bez zgody; uzależnienie. Zmienne demograficz-
ne wpływające na agresję to: młody wiek, płeć męska, stan wolny. 

Jak działać niefarmakologicznie i zapobiegać 
agresji?

Podstawowe strategie oddziaływań niefarmakologicznych to zmia-
na otoczenia, techniki deeskalacji, izolacja i unieruchomienie. 

Nie ma niestety badań porównujących strategie niefarmakologicz-
ne. Ważne jest zapewnienie bezpieczeństwa pacjentowi i osobom po-
stronnym. Należy usunąć przedmioty potencjalnie zagrażające, zalecana 
jest bezpieczna odległość od pacjenta, poszanowanie jego przestrzeni 
osobistej, unikanie przedłużonego kontaktu wzrokowego. Ważna jest 
również tzw. „mowa ciała” lekarza – np. skrzyżowane ramiona, ręce za 
plecami, unikanie interakcji w pojedynkę.

Deeskalacja słowna to złożony interaktywny proces, który polega 
na redukcji pobudzenia, zapobieganiu zachowaniom agresywnym. 

Pomaga spokojny ton lekarza, oferowanie wyboru, poszanowanie 
godności pacjenta.

Zawsze konieczna jest obserwacja pacjenta – czy zdradza oznaki 
zagrożenia agresją i pobudzeniem.
Techniki deeskalacji:
n Szanuj pacjenta i jego przestrzeń osobistą.
n Unikaj zachowań prowokacyjnych wobec pacjenta.
n Nawiąż kontakt słowny.
n Bądź zwięzły w wypowiedziach.
n Określ potrzeby i samopoczucie pacjenta.
n Słuchaj uważnie tego, co pacjent mówi.
n Zgadzaj się albo przyjmij, że ty i pacjent możecie mieć różne zdania.
n Określ zasady i wyznacz jasne granice.
n Daj pacjentowi wybór i bądź pozytywnie nastawiony.
n Omów sytuację z pacjentem i personelem.

Jeśli konieczne są unieruchomienie i izolacja to:
n Na tak krótko, jak tylko możliwe.
n Nigdy jako forma kary.
n Nigdy dla wygody personelu medycznego.
n Konieczna jest odpowiednia liczba przeszkolonych pracowników.
n W dalszym ciągu należy podejmować próby deeskalacji słownej.
n Należy podawać środki farmakologiczne, aby uspokoić pacjenta 

unieruchomionego.
n Należy monitorować pacjenta, aby oceniać odpowiedź na leczenie 

i zapobiec powikłaniom. 
n Wszyscy członkowie zespołu powinni znać rodzaje unieruchomienia, ich  

poprawne stosowanie, sposoby oceny potencjalnych uszkodzeń ciała.
n Monitoring wideo w celu oceny post factum (w celu szkoleniowym, 

etc.).
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Interwencje farmakologiczne

Interwencje farmakologiczne powinny zapew-
nić optymalne leczenie w stanach ostrych u pacjen-
tów pobudzonych, jednak żadna z dostępnych obec-
nie opcji farmakologicznych nie spełnia wszystkich 
kryteriów stosowania. Konieczne są badania w celu 
poszukiwania nowych leków. Do leczenia farmakolo-
gicznego pobudzenia i  agresji stosujemy właściwie 
tylko trzy grupy leków: leki przeciwpsychotyczne 
pierwszej i  drugiej generacji (LPP1 i  LPP2) i  benzo-
diazepiny (BDZ). Istnieją nowe sposoby podawania 
leków, np. podjęzykowo albo w  formie wziewnej, 
ale najczęściej stosuje się haloperidol domięśniowo, 
mimo że dostępne są nowe formy leczenia i jego sa-
modzielne stosowanie nie jest wskazane.

Pożądane cechy interwencji farmakologicznych 
w stanach ostrych u pacjentów pobudzonych:
n Łatwość podania leku.
n Szybkie uspokojenie bez nadmiernej sedacji.
n Odpowiednia długość działania.
n Niskie ryzyko poważnych zdarzeń niepożąda-

nych.
n Niskie ryzyko interakcji lekowych.

Zasady leczenia farmakologicznego pobudzenia:
n Lorazepam i haloperidol w dalszym ciągu stano-

wią skuteczne metody leczenia pobudzenia.
n Wraz z dostępnością LPP2 coraz częściej zaleca-

ne jest stosowanie LPP2 jako leczenie pierwsze-
go rzutu (3). 
n Wydaje się, że nie istnieje szczególna różnica po-

między LPP1 i LPP2 stosowanymi samodzielnie, 
jak i w połączeniu z lorazepamem.
n Formy doustne, podjęzykowe, wziewne powin-

ny być stosowane jako leczenie z wyboru, gdyż 
podanie i.m. może zniszczyć kontakt terapeu-
tyczny.

Znaczenie współwystępowania 
chorób psychicznych w procesie 
leczniczym

Pacjent obarczony kilkoma jednostkami naraz, 
z  pewnością wymaga większej uwagi psychiatry, 
jego leczenie jest też zdecydowanie trudniejsze niż 
w przypadku osób borykających się z jedną chorobą 
psychiczną – nie oznacza to jednak, że nie ma możli-
wości rozwiązania wszystkich problemów. Taka moż-

liwość oczywiście istnieje, jednakże w  przypadku współchorobowości 
uporanie się ze wszystkimi dolegliwościami może zająć trochę czasu.

Zdiagnozowanie wszystkich przypadłości danego pacjenta jest 
istotne z tego względu, że możliwe jest przepisanie takich leków, które 
będą jednocześnie łagodziły objawy kilku różnych jednostek. Przykła-
dem niech będą leki z  grupy inhibitorów wychwytu zwrotnego sero-
toniny, które mogą zarówno wywierać korzystny wpływ na łagodzenie 
objawów depresji, jak i zmniejszać natężenie objawów lękowych. W sy-
tuacji, gdy lęk dominuje – wskazane jest stosowanie łączne leków z gru-
py benzodiazepin i leków przeciwdepresyjnych.

Współwystępowanie chorób psychicznych dotyczyć może również 
jednostek, które – choć miewają bardzo podobne objawy – leczone 
są w  zupełnie inny sposób. Tak jest w  przypadku choroby afektywnej 
i zaburzeń osobowości, i uzależnienia. W leczeniu pierwszego z nich do-
minuje farmakoterapia, z  kolei w  przypadku drugiego i  trzeciego naj-
istotniejszą rolę odgrywa psychoterapia. Pacjent może jednak cierpieć 
na kilka schorzeń jednocześnie i wtedy zachodzi konieczność wprowa-
dzenia odpowiednich modyfikacji w planie leczenia.

Choroby i  zaburzenia psychiczne współwystępują – taka sytuacja 
utrudnia nieco postępowanie terapeutyczne, ale nie uniemożliwia uzy-
skania poprawy stanu pacjentów. Kluczem do sukcesu jest właściwa 
diagnostyka i umiejętność połączenia farmakoterapii i psychoterapii. n
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Rycina 2.  Rodzaje agresji: punkty uchwytu leczenia
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Rycina 2 na podstawie Stahl S. Morisette DA. 2014
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Trazodon został wprowadzony na początku lat 70. 
XX wieku, jest więc z dużym prawdopodobień-
stwem lekiem starszym niż większość lekarzy, któ-
rzy go stosują (z pacjentami może być nieco inaczej, 
ponieważ trazodon jest często stosowany u osób 
w podeszłym wieku). Na tej podstawie można by 
zakładać, że jest to lek bardzo dobrze znany, niema-
jący przed lekarzami żadnych tajemnic. 

Mechanizm działania 
trazodonu

Trazodon jest pochodną triazolopi-
rydyny. Choć jego mechanizm działania 
u  człowieka nie jest do końca poznany 
(tak zresztą jest zazwyczaj, ponieważ 
pełne poznanie mechanizmów działa-
nia wymagałoby pewnych działań, które 
nie są możliwe ze względów etycznych), 
uważa się, że chodzi raczej o kilka dróg 
działania [1]. Trazodon jest pierwszym 
znanym lekiem przeciwdepresyjnym 
działającym zarówno hamująco na wy-
chwyt zwrotny serotoniny, jak i antago-
nistycznie w  stosunku do konkretnego 
receptora serotoninowego (dokładnie 
5-HT2A i  5-HT2C). Wyniki badań wska-
zują, że zarówno leki określane jako 
selektywne inhibitory wychwytu zwrot-
nego serotoniny (SSRI), jak i  inhibitory 
wychwytu zwrotnego serotoniny i  no-
radrenaliny działają poprzez zwiększenie 
aktywności serotoninergicznej na po-
ziomie receptora 5-HT1A. Uważa się, że 
działanie na receptory 5-HT2A i  5-HT2C 
odpowiada raczej za występowanie 
działań niepożądanych, w  tym zabu-
rzeń snu, lęku i  dysfunkcji seksualnych.  

Trazodon 
o długim czasie działania 
(extended release - XR)
na czym polega problem,  
czyli gdzie leży dialog 
Łukasz Święcicki 
| II Klinika Psychiatryczna IPIN 

Nie jest to słuszne założenie. 
Trazodon jest bowiem powszechnie po-
strzegany i stosowany jako lek nasenny, 
a jego niewątpliwy potencjał przeciwde-
presyjny rzadko bywa wykorzystywany. 
Czemu tak się dzieje? Odpowiedź nie 
jest wcale taka trudna – trazodon rze-
czywiście ma wyraźne i  szybkie działa-
nie nasenne, odczuwalne przez znaczną 
większość pacjentów już po przyjęciu 
pierwszej dawki. Działanie to jest na tyle 
dobre, że wielu pacjentów szybko za-
czyna narzekać na nadmierną senność. 
Tymczasem na tym etapie leczenia tra-

zodon nie jest jeszcze stosowany w daw-
ce skutecznej w terapii depresji (ok. 300 
mg na dobę). Podwyższenie dawki wy-
daje się jednak niemożliwe, ponieważ 
pacjent zastrzega wyraźnie, że nie życzy 
sobie większej senności, z pewnością nie 
jest to także marzenie lekarza. Z tej sytu-
acji jest oczywiście wyjście – należy mia-
nowicie zastosować trazodon o  długim 
czasie działania - XR (extended release). 
Czemu należy tak zrobić i  czemu mało 
osób tak robi – postaram się odpowie-
dzieć w dalszej części artykułu.

TEORIA I PRAKTYKA



54 PSYCHIATRA/PISMO dla praktyków/jesień 2018

Można się więc spodziewać, że zabloko-
wanie tych receptorów nie tylko zmniej-
szy ryzyko występowania działań niepo-
żądanych (poprawi tolerancję leku), ale 
także zwiększy siłę działania przeciwde-
presyjnego poprzez niezablokowany 
przecież receptor 5-HT1A [2].

Trazodon wywiera oprócz tego dzia-
łania antagonistyczne w  stosunku do 
receptorów adrenergicznych alfa 1 i alfa 
2, a także w stosunku do receptora hista-
minowego H1, nie wywierając przy tym 
niemal działania cholinolitycznego (an-
tycholinergicznego). Nasenne działanie 
trazodonu może być związane z  hamo-
waniem receptora H1 i  równoczesnym 
antagonizmem w stosunku do receptora 
5HT2A i receptora alfa-adrenergicznego. 

Trazodon o przedłużonym 
uwalnianiu

Wyraźne sedatywne działanie tra-
zodonu o  krótkim (IR immediate rele-
ase) a także średnim czasie działania (CR 
controlled release) znacznie ogranicza 
możliwość stosowania tego leku w tera-
pii depresji. Jest on w  praktyce najczę-
ściej stosowany w dawce od 50 do 200 
mg jako lek nasenny. Może to jednak nie 
być dawka wystarczająca do osiągnię-
cia skuteczności przeciwdepresyjnej 
[3]. Jak już wspomniano, trazodon ma 
szansę zadziałać przeciwdepresyjnie, 
jeśli zostanie zastosowany w  dawce co 
najmniej 300 mg na dobę. W celu umoż-
liwienia zastosowania takiej dawki opra-
cowano formułę trazodonu o  długim 
czasie działania - XR, podawanym raz 
dziennie. Zastosowanie takiej formuły 
pozwala na istotne zmniejszenie działa-
nia nasennego. 

PORÓWNANIE RÓŻNYCH FORM 
TRAZODONU

W bazie danych Medline znalazłem 
tylko jedno badanie prezentujące wyni-
ki porównania dwóch preparatów tra-
zodonu [4]. Badanie przeprowadzono 
z  wykorzystaniem metody podwójnie 
ślepej próby. Wzięło w  nim udział 347 
chorych z  depresją leczonych przez le-
karzy pierwszego kontaktu. Badani byli 
losowo dzieleni na grupy. Jedna grupa 
otrzymywała 150 mg trazodonu o  krót-
kim czasie działania - IR w jednej dawce 
na wieczór, druga taką samą dawkę tra-
zodonu o  średnim czasie działania - CR 
(controlled release). 44 osoby z  grupy 
pierwszej i 33 z drugiej przerwały udział 
w  badaniu przed jego zakończeniem. 
Po 6 tygodniach leczenia stwierdzono 
znaczną poprawę stanu psychiczne-
go w  obu grupach. W  grupie osób le-
czonych trazodonem o  średnim czasie 
działania - CR stwierdzono nieco mniej 
działań niepożądanych (nieco lepszą 
tolerancję), ale ta różnica nie była istot-
na statystycznie. Z wyników tego bada-
nia trudno wyciągać jakieś daleko idące 
wnioski. Stosowana dawka trazodonu 
była prawdopodobnie zbyt mała, sposób 
podawania (raz dziennie) był źle wybra-
ny – wydaje się, że trazodon o  krótkim 
czasie działania - IR należało stosować 
dwa razy na dobę, a  w  drugiej grupie 
podawać rano placebo. Już w roku 1980 
Wheatley [5] zaobserwował, że stosowa-
nie trazodonu o krótkim czasie działania 
- IR trzy razy na dobę pozwala znacznie 
zmniejszyć senność, a przez to zwiększyć 
skuteczność leczenia. 

Najważniejszym ograniczeniem 
badania Monna i  wsp. był jednak fakt, 
iż grupa osób leczonych z  pewnością 
nie była homogenna – autorzy określili 
pacjentów jako „chorych z objawami de-
presji”, nie precyzując rodzaju rozpozna-
nia. Niewątpliwie badanie powinno być 
powtórzone z  wykorzystaniem popra-
wionej metodologii. 

Pewne wnioski dotyczące porówna-
nia dwóch postaci trazodonu można wy-
snuć na podstawie badania Karhu i wsp. [6].  

W badaniu uczestniczyły 92 zdrowe oso-
by. Badani przyjmowali trazodon o  dłu-
gim czasie działania - XR podawany raz 
dziennie, na noc w  dawce 300 mg lub 
trazodon o krótkim czasie działania - IR 
3 razy dziennie po 100 mg. Stwierdzono, 
że maksymalne stężenie leku we krwi 
(Cmax) było w  pierwszej z  tych grup aż 
o 47% niższe niż w drugiej, podczas gdy 
pole powierzchni pod krzywą (AUC) było 
w  obu grupach jednakowe. Taki wynik 
świadczy o  tym, że trazodon o  długim 
czasie działania - XR wchłaniał się równie 
skutecznie jak trazodon o krótkim czasie 
działania - IR, ale jego wchłanianie prze-
biegało znacznie stabilniej, bez dużych 
skoków poziomu leku we krwi. Co cie-
kawe, stwierdzono, że po porannym po-
daniu trazodonu o krótkim czasie działa-
nia - IR skok poziomu leku we krwi jest 
znacznie wyższy (o 33%) niż po podaniu 
wieczornym tego samego leku – praw-
dopodobnie więc można się wówczas 
spodziewać jeszcze większej senności 
niż w  przypadku podania wieczorne-
go. Przyczyną tego zjawiska są dobowe 
zmiany farmakokinetyki leku (prawdo-
podobnie). Istotny jest także czas do 
osiągnięcia maksymalnego stężenia we 
krwi – w  przypadku trazodonu o  krót-
kim czasie działania - IR jest to 20 min  
do 1 godziny, a  w  przypadku trazodo-
nu o  długim czasie działania - XR aż  
9 godzin. Tak więc maksymalne stężenie 
leku we krwi jest w przypadku trazodo-
nu o długim czasie działania - XR nie tyl-
ko istotnie mniejsze, ale także osiągane 
po znacznie dłuższym czasie. Uzyskane 
dane nie są oczywiście bezpośrednim 
dowodem, są to jednak przesłanki po-
zwalające oczekiwać znacznie lepszej 
tolerancji trazodonu o  długim czasie 
działania - XR. Przy teoretycznie takiej 
samej skuteczności działania, w praktyce 
skuteczniejszy okazuje się lek lepiej tole-
rowany – ponieważ pacjenci są w stanie 
go przyjmować. Przewidywania takie 
potwierdza na przykład wynik badania 
przeprowadzonego przez Sheehana 
i  wsp. [7]. W  tym randomizowanym ba-
daniu z  podwójnie ślepą próbą i  grupą 
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placebo wzięło udział 412 chorych na 
depresję (206 przyjmowało trazodon 
o  długim czasie działania - XR). Tylko 
ośmiu chorych (4%) przerwało leczenie 
z  powodu sedacji lub nadmiernej sen-
ności – objawy te nie stanowiły więc 
poważnego problemu. Także w najnow-
szym opublikowanym badaniu dotyczą-
cym trazodonu o długim czasie działania 
- XR przeprowadzonym w  Serbii wystą-
pienie sedacji i  senności obserwowano 
jedynie u 15 z grupy 242 chorych (6,2%). 
Z kolei z badania Sasady i wsp. [9] wyraź-
nie wynika, że trazodon, w  odróżnieniu 
od mirtazapiny, stosowany nasennie 
u  zdrowych ochotników nie upośledza 
sprawności prowadzenia pojazdu na-
stępnego ranka. 

Na czym polega problem?
Jedna z moich córek jako dziecko lu-

biła kwieciste wypowiedzi (obecnie jest 
dziennikarką, co jakoś nikogo w rodzinie 
nie dziwi), ale trochę jej się myliły rze-
czowniki. Przez dłuższy czas była przeko-
nana, że „problem” oznacza „dialog” lub 
odwrotnie. Zaskoczyła kiedyś wszystkich 
pytaniem „gdzie właściwie leży dialog?” 
– chodziło jej o  „na czym polega pro-
blem?”. Zgodnie z tradycją mojej rodziny 
od tej pory zamiast pytać, na czym po-
lega problem, próbujemy ustalić – gdzie 
właściwie leży dialog? Tak zwykle mówi-
my. A swoją drogą to z dialogiem często 
jest rzeczywiście niezły problem – miało 
dziecko przeczucie. 

Wracając do tematu – skuteczny 
i dobrze zbadany lek przeciwdepresyjny 
jest stosowany głównie jako lek nasenny. 
Jako przeciwdepresyjny nie jest stoso-
wany, bo za bardzo usypia. Po zmianie 
formuły na lek o długim czasie działania 
sprawdza się w  większym stopniu jako 
lek przeciwdepresyjny. Ale w tej postaci 
jest stosowany zbyt rzadko, bo jest za 
mało nasenny... Czyli gdzie właściwie 
leży dialog?

Tak naprawdę nie ma dobrego na-
ukowego sposobu, który pozwoliłby od-
powiedzieć na tak postawione pytanie. 

W jednej z książek ks. prof. Hellera (chyba 
„Filozofia i  wszechświat”) przeczytałem 
kiedyś, że jedyny poprawny metodolo-
gicznie schemat badania polega na tym, 
że na zmienną o  znanej wartości działa 
się siłą o znanej wartości i sprawdza się, 
co z  tego wyszło. Pewnie zbyt mocno 
uprościłem, ale chyba o to mniej więcej 
chodzi. No więc w  przypadku tego py-
tania nie da się tak zrobić. Ponieważ po-
prawna metodologicznie odpowiedź nie 
jest możliwa – trzeba zdać się na intuicję. 

Oto moja intuicja w  sprawie tra-
zodonu: jeśli mam lek, który działa na-
sennie i  to w  zasadzie mnie cieszy, ale 
równocześnie ogranicza stosowanie 
tego leku, bo nie wszystkich chciałbym 
uśpić, to w momencie, kiedy dostanę ten 
sam lek w wersji o długim czasie działa-
nia (a  w  mojej głowie „o  przedłużonym 
działaniu”), to odruchowo uznam, że te-
raz pacjenci będą spać jeszcze bardziej, 
a  więc mój początkowy problem nie 
tylko nie zostanie rozwiązany, ale wręcz 
się zwiększy. Czyli ja tego nie chcę. I tyle. 
Żadnych mądrzejszych wyjaśnień, jak 
sądzę, nie trzeba. Pamiętam, że kiedy 
pierwszy raz dowiedziałem się o  istnie-
niu trazodonu o długim czasie działania, 
to właśnie tak, odruchowo, pomyślałem 
– jeśli poprzednia wersja powodowała 
poranną senność, to ta nowa spowoduje 
jeszcze większą, bo leku we krwi będzie 
rano więcej. Wcale tak nie jest, o  czym 
już pisałem, ale zrozumienie tego wy-
maga chwili refleksji, a  człowiek, który 
ma przekonanie, że rozumie o co chodzi, 
wcale nie jest skłonny do dalszego zasta-
nawiania się. 

Doświadczenia własne
W  praktyce klinicznej ostatecz-

nie rzecz sprowadza się do własnych 
doświadczeń. Jak pisał kiedyś Antoni 
Kępiński, niezależnie od wysiłków firm 
farmaceutycznych pacjenci szybko zwe-
ryfikują każdy lek – albo im pomoże, 
albo nie i  wyszukany marketing tego 
nie zmieni. Wychodząc z tego założenia 
zacząłem stosować u swoich pacjentów 
trazodon o długim czasie działania - XR. 
Na ogół zaczynam kuracje od trazodonu 
o  średnim czasie działania - CR, stoso-
wanego początkowo głównie z  myślą 
o działaniu nasennym, a następnie zmie-
niam na postać o długim czasie działania 
- XR, na ogół w  dawce 300 mg na noc. 
Moje obserwacje dotyczą kilkudziesięciu 
chorych. Ogólne wrażenie jest takie, że 
działanie nasenne trazodonu o  długim 
czasie działania - XR jest wyraźnie słab-
sze, do tego stopnia, że część pacjentów 
zaczyna się domagać dodatkowego leku 
nasennego. Niewątpliwie mniejsza jest 
także senność rano. Spotkałem się tylko 
z  pojedynczymi skargami na zwiększe-
nie porannej senności, na ogół nic ta-
kiego się nie dzieje. Nie spotkałem się 
z  innymi skargami ze strony pacjentów 
(np. skargami na bóle lub zawroty głowy, 
które były opisywane w badaniach kon-
trolowanych). 

Skuteczność przeciwdepresyjna 
trazodonu jest dobra, porównywalna 
z  innymi stosowanymi przez mnie leka-
mi. Trazodon niewątpliwie nie powo-
duje dysfunkcji seksualnych, a  w  wielu 
przypadkach nawet usuwa te, które już 
istniały. Tylko dwukrotnie spotkałem się 
z sytuacją, którą oceniłem jako „zagroże-
nie wystąpienia priapizmu”, choć objaw 
nie rozwinął się w pełni, mimo to profi-
laktycznie zleciłem odstawienie leku. Nie 
spotkałem się z  przypadkami przyrostu 
masy ciała u  osób leczonych trazodo-
nem. Ogólnie oceniam doświadczenia 
z  preparatem XR jako bardzo zachęca-
jące, choć przyznaję, że początkowo by-
łem naprawdę sceptycznie nastawiony.
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Podsumowanie niezwykle krótkie

Dobrych badań porównujących różne postaci 
trazodonu w zasadzie nie ma lub ja ich nie znala-
złem. Zarówno przesłanki nie wprost, jak i własne 
doświadczenia wprost, wskazują, że różnica jest, 
i że depresję łatwiej leczyć trazodonem o długim 
czasie działania - XR. n

Uwaga techniczna: warto uświa-
domić pacjentowi, że otrzymał inny, 
nowy preparat trazodonu (myślę o cho-
rych, którzy dostawali już preparat CR). 
Preparat XR nie jest obecnie refundo-
wany i  pacjenci spotykają się nierzadko 
w aptekach z uwagą typu „gdyby doktor 
dobrze panu zapisał lek, to miałby pan 
taniej” (w  domyśle – doktor pomylił li-
terki CR i XR – jak to doktorzy…, wiado-
mo…). Trzeba więc wyjaśnić pacjentowi, 
że umyślnie zapisujemy mu lek o  dłu-
gim czasie działania - XR, że wiąże się to 
z  większym wydatkiem, ale można się 
spodziewać lepszych efektów leczenia. 

✉ swiecick@ipin.edu.pl

Dawkowanie

Czas działania

T max* (godziny)

Preparaty 
dostępne 
w Polsce**

Odpłatność**

Formy trazodonu
IR

immediate release 
krótki czas działania

CR
controlled release 

średni czas działania

XR
extended release

Długi czas działania

3 x dziennie

Krótki

½-1

Brak

—

2 x dziennie

Średni

4

Trittico CR: 
75 mg i 150 mg

Refundacja 30% 
(chorzy psychicznie), 

Bezpłatny 75+

1 x dziennie

Długi

6-7

Trittico XR: 
150 mg i 300 mg

Pełnopłatny (100%)

* T max – czas do uzyskania maksymalnego stężenia w osoczu, ** na podstawie www.indeks24.pl dostęp 2016-08-16

Formy trazodonu
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Jeszcze częściej niż w  przebiegu za-
burzeń pod postacią somatyczną lekarz 
psychiatra może się spotkać ze skargami 
pacjenta na objawy somatyczne w prze-
biegu przewlekłych zespołów bólowych. 
Przewlekły ból o różnej etiologii dotyczy 
około 20% dorosłej populacji i  jest po-
wodem około 15-20% wizyt lekarskich 

W badaniach epidemiologicznych oceniających rozpo-
wszechnienie w krajach rozwiniętych zaburzeń psy-
chicznych jako najczęstsze wskazywane są zaburzenia 
lękowe, bezsenność i depresja. Ich rozpowszechnienie 
roczne wynosi około 14% dla zaburzeń lękowych i około 
7% dla bezsenności i depresji [1]. Wysoko w rankingu 
najczęstszych zaburzeń psychicznych znajdują się także 
zaburzenia występujące pod postacią somatyczną. 
Z rozpowszechnieniem równym około 5% [1] zwykle 
otwierają one drugą piątkę najczęstszych, związanych 
ze zdrowiem psychicznym, schorzeń mózgu.
Istotą tych zaburzeń są powtarzające się skargi na po-
wodujące cierpienie nasilone objawy somatyczne, które 
nie znajdują potwierdzenia w wynikach badań dia-
gnostycznych i nie mogą być wyjaśnione przez objawy 
współistniejących chorób somatycznych. 

[2]. Leczenie osób z przewlekłym bólem 
nie jest postrzegane jako obszar przy-
należny psychiatrii. Jest to z  pewnością 
uzasadnione w przypadku bólu ostrego, 
który pełni rolę sygnału ostrzegawczego, 
wymaga pilnego ustalenia jego przyczy-
ny, wykonania badań diagnostycznych, 
które dla lekarzy psychiatrów są prze-

ważnie mało dostępne. Inaczej wygląda 
sytuacja w  bólu przewlekłym. Jest on 
definiowany jako ból, który utrzymuje 
się mimo ustąpienia ostrych objawów 
choroby i po zakończeniu procesu zdro-
wienia, a  czas jego trwania lub nawra-
cania przekracza okres 3 miesięcy [2]. 
W  leczeniu takiego bólu najczęściej nie 
wykonuje się już kolejnych procedur 
diagnostycznych, małą rolę odgrywa-
ją zabiegi operacyjne, a  postępowanie 
lekarskie ogranicza się najczęściej do 
fizjoterapii i  farmakoterapii. Obejmuje 
ona stosowanie niesteroidowych leków 
przeciwzapalnych, układowych i  rdze-
niowych opioidów, miejscowych aneste-
tyków oraz leków przeciwpadaczkowych 
i  przeciwdepresyjnych, które są szcze-
gólnie wskazane w leczeniu bólu neuro-
patycznego. Dodatkowo ból przewlekły 
bardzo często współistnieje z  depresją. 
Z  tych powodów konsultacja psychia-
tryczna i właściwe leczenie może istotnie 
wpłynąć na komfort życia osób cierpią-
cych na przewlekły ból.

Celem artykułu jest omówienie 
znaczenia leków przeciwdepresyjnych 
w  leczeniu bólu na przykładzie wenla-
faksyny.
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szczególną rolę trójpierścieniowych le-
ków przeciwdepresyjnych (TLPD) i leków 
z  grupy inhibitorów wychwytu zwrot-
nego serotoniny i  noradrenaliny (SNRI) 
w  leczeniu bólu. Ból neuropatyczny jest 
szczególnym rodzajem bólu, który po-
wstaje nie na poziomie receptorów bó-
lowych, np. w  uszkadzanych procesem 
chorobowym tkankach, lecz w  obrębie 
ośrodkowego (OUN) lub obwodowego 
układu nerwowego w  następstwie ich 
uszkodzenia lub dysfunkcji najczęściej 
o  trwałym charakterze. Nieleczony ból 
neuropatyczny może trwać przez całe 
życie, nasilać się z upływem czasu i pro-
wadzić do ciężkiej niepełnosprawności. 
Leczenie bólu neuropatycznego jest 
istotnym wyzwaniem, ponieważ mimo 
intensywnej i  złożonej farmakoterapii 
ustąpienie lub zadowalające zmniejsze-
nie bólu udaje się osiągnąć tylko u około 
50% pacjentów [8]. Leki przeciwdepre-
syjne muszą być u  tych pacjentów sto-
sowane czasami w  wysokich, a  nawet 
maksymalnych dawkach. Jest to często 
trudne do osiągnięcia, ponieważ leki 
te nie są tak dobrze tolerowane przez 
chorych z  przewlekłym bólem jak ma 
to miejsce w  leczeniu depresji. Względ-
ne ryzyko przerwania leczenia lekami 
z grupy SNRI jest około 2,5-3 razy więk-
sze, a  lekami z  grupy TLPD około 4-6 
razy większe niż w  przypadku podawa-
nia placebo. Objawami niepożądanymi, 
które najczęściej powodują problemy są 
suchość w  ustach, zawroty głowy, nud-
ności, ból głowy i zaparcia [9].

Leki przeciwdepresyjne 
w leczeniu bólu

Leki przeciwdepresyjne odgrywają 
istotną rolę w leczeniu bólu z wielu po-
wodów. Po pierwsze, różnego rodzaju 
dolegliwości bólowe zgłasza średnio aż 
65% chorych na depresję [3]. Po drugie, 
objawy depresyjne spełniające kryteria 
dużej depresji bardzo często występują 
u  osób cierpiących z  powodu przewle-
kłego bólu, szczególnie w  zespołach 
bólowych narządu ruchu oraz uporczy-
wych bólach twarzy (Rycina 1) [3]. 

Po trzecie, obecność każdego z tych 
stanów depresji lub bólu zwiększa ryzy-
ko wystąpienia drugiego z  nich, zwięk-
sza jego nasilenie, zmniejsza szansę 
i wydłuża czas do wystąpienia poprawy 
i remisji, zwiększa ryzyko nawrotów oraz, 
o czym należy zawsze pamiętać i staran-
nie oceniać, zwiększa ryzyko próby sa-
mobójczej, szczególnie u starszych osób 
[4]. Z wszystkich tych powodów istotne 
jest jednoczesne i  skuteczne leczenie 
zarówno bólu, jak i  depresji z  użyciem 
zalecanych do leczenia obu tych stanów 
leków. Polskie standardy leczenia depre-
sji zaliczają do nich duloksetynę, wenla-
faksynę, amitryptylinę i milnacipran [5].

Leki przeciwdepresyjne mają 
korzystne działanie w  leczeniu bólu 
w  dwóch mechanizmach: poprzez bez-
pośredni, specyficzny wpływ na me-
chanizmy odczuwania bólu oraz po-
średnio poprzez wpływ na regulację 
emocji i  następstwa afektywne zwią-

zane z  przewlekłym bólem. Działanie 
niespecyficzne wykazują wszystkie leki 
przeciwdepresyjne. Poprawa stanu psy-
chicznego zmniejsza liczbę skarg na do-
legliwości fizyczne, częstość korzystania 
z porad lekarskich, częstość przyjmowa-
nia leków przeciwbólowych, niepełno-
sprawność, poprawia funkcjonowanie 
i  aktywność w  ciągu dnia, sprawia, że 
ból, nawet o  tym samym nasileniu, po-
woduje mniejsze cierpienie. Poprawie 
ulegają wyniki leczenia i rokowanie.

Mechanizmy specyficzne działania 
leków przeciwdepresyjnych w  leczeniu 
bólu polegają m.in. na modyfikowaniu 
przez nie odczuwania bólu poprzez 
wpływ na szlaki serotoninergiczne i no-
radrenergiczne docierające do położo-
nej w  śródmózgowiu istoty szarej oko-
łowodociągowej (ang. periaqueductal 
gray, PAG) oraz związanej z nią czynno-
ściowo brzuszno-dogłowowej części 
rdzenia przedłużonego (ang. rostral ven-
tromedial medulla, RVM), dwóch waż-
nych struktur anatomicznych zaangażo-
wanych w  modulację odczuwania bólu 
[6]. W  leczeniu bólu neuropatycznego, 
który dotyczy od 7% do 10% osób w po-
pulacji ogólnej [7], leki przeciwdepresyj-
ne wykazują dodatkowo bezpośrednie 
działanie przeciwbólowe niezależne od 
ich działania przeciwdepresyjnego po-
przez wpływ na receptory α2 i β2-adre-
nergiczne na poziomie rogów tylnych 
rdzenia kręgowego [7]. Efekt ten obecny 
jest jednak tylko w przypadku stosowa-
nia leków przeciwdepresyjnych o  dzia-
łaniu noradrenergicznym, co uzasadnia 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Populacja ogólna

Praktyki lekarzy rodzinnych

Oddziały leczenia bólu

Oddziały ginekologiczne

Kliniki stomatologiczne (leczenia zespołów bólowych twarzy)

Oddziały ortopedyczne i reumatologiczne

Oddziały psychiatryczne i konsultacje psychiatryczne

18 %

27 %

13 %

85 %

56 %

38 %

52 %

Rycina 1. Współwystępowanie dużej depresji u pacjentów leczonych z powodu       
                    przewlekłych zespołów bólowych  (na podstawie Bair i wsp. 2003) [3]
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Wenlafaksyna w leczeniu 
bólu przewlekłego

Wenlafaksyna jest pierwszym le-
kiem z  grupy SNRI, który został zareje-
strowany przez Amerykańską Agencję 
ds. Żywności i  Leków (FDA) do lecze-
nia epizodów dużej depresji (w  1993 r. 
w  postaci o  natychmiastowym uwal-
nianiu i  w  1997 r. w  postaci o  powol-
nym uwalnianiu). Poza działaniem na 
przekaźnictwo serotoninergiczne i  no-
radrenergiczne, zarówno wenlafaksy-
na, jak i  jej główny aktywny metabolit 
O-demetylowenlafaksyna, wykazują sła-
be działanie hamujące wychwyt zwrot-
ny dopaminy. Obecne, zarejestrowane 
wskazania do stosowania wenlafaksyny 
obejmują w Polsce: leczenie wszystkich 
postaci depresji, w tym zaburzeń depre-
syjnych z  lękiem, uogólnionego zabu-
rzenia lękowego, lęku społecznego, lęku 
napadowego z  agorafobią lub bez niej, 
zapobieganie nawrotom depresji. Lek 
ten jest zalecany również w leczeniu de-
presji z bólem [5] i zespołach bólowych 
współistniejących z  depresją. Wenlafak-
syna jest też powszechnie stosowana 
w  leczeniu przewlekłych zespołów bó-
lowych, w  tym bólu neuropatycznego 
[10;11], choć zarówno w  Europie (EMA) 
jak i  w  Stanach Zjednoczonych (USA) 
nie jest ona zarejestrowana w tym wska-
zaniu (rejestracja przez FDA obejmuje 
dużą depresję, uogólnione zaburzenie 
lękowe, lęk napadowy i społeczny). Poza 
działaniem noradrenergicznym do waż-
nych argumentów uzasadniających jej 
użycie w leczeniu bólu należą: 
n zbliżona struktura chemiczna wen-

lafaksyny do tramadolu (Rycina 2), 
leku opioidowego, zalecanego do 
stosowania jako drugi stopień dra-
biny analgetycznej wówczas, gdy 
działanie niesteroidowych leków 
przeciwzapalnych nie jest wystar-
czające. 

Zbliżona do tramadolu struktura che-
miczna powoduje, że wenlafaksyna 
wykazuje łagodne działanie prze-
ciwbólowe i  może być rozważana 
jako alternatywa do tramadolu, gdy 
działanie niepożądane tego leku 
(nudności, zawroty głowy, zaparcia) 
uniemożliwiają jego użycie [12]. 
Podobieństwo pomiędzy wenlafak-
syną a  tramadolem oznacza także, 
że tramadol w wysokiej dawce bar-

Rycina 2. Porównanie struktury chemicznej  
                    wenlafaksyny i tramadolu

(+/-) – Wenlafaksyna

(+/-) – Tramadol

CH3O

CH3

CH3N

HO

CH3O

CH3

CH3N

HO

dzo ostrożnie powinien być łączony 
z  lekami przeciwdepresyjnymi se-
rotoninergicznymi ze względu na 
ryzyko wystąpienia zespołu seroto-
ninowego.
n Niższe niż w  przypadku wielu in-

nych leków przeciwdepresyjnych 
hamowanie przez wenlafaksynę 
metabolizmu leków przez cyto-
chrom P450 izoenzym 2D6. Ozna-
cza to, że wenlafaksynę można bez 
obaw łączyć np. z  terapią tamoksy-
fenem, lekiem o działaniu antyestro-
genowym powszechnie stosowa-
nym w leczeniu raka piersi i  innych 
nowotworów hormonozależnych 
(raki endometrium, jajnika). Leki 
przeciwdepresyjne silnie hamują-
ce CYP2D6 (np. paroksetyna, TLPD, 
w  znacznie mniejszym stopniu 
bupropion, duloksetyna i sertralina) 
nie powinny być łączone z  terapią 
tamoksyfenem, który jest nieaktyw-
nym prolekiem. Zatem warunkiem 
jego skutecznego działania jest 
przekształcenie go do form aktyw-
nych m.in. z udziałem CYP2D6 [13].

Warto zwrócić uwagę również na to, 
że wenlafaksyna może być stosowana 
w  leczeniu pacjentów onkologicznych 
nie tylko w  celu leczenia bólu, ale też 
w  innych wskazaniach. Dodatkową do 
leczenia bólu i  objawów depresyjnych 
zaletą wenlafaksyny stosowanej u  ko-
biet leczonych tamoksyfenem z powodu 
raka piersi jest zmniejszanie przez nią 
nasilenia objawów wegetatywnych (np. 

uderzeń gorąca) powodowanych gwał-
townym obniżeniem poziomu estro-
genu [14]. Jest to istotnym problemem 
nawet u  co drugiej kobiety w  trakcie 
takiego leczenia [15], z  którym trudno 
sobie poradzić, ponieważ hormonalna 
terapia zastępcza jest względnie, a  cza-
sami nawet bezwzględnie, przeciw-
wskazana u  takich pacjentek. Korzystny 
wpływ wenlafaksyny na uderzenia gorą-
ca stwierdzono już przy stosowaniu leku 
w niskich dawkach 37,5-75 mg/d. Z kolei 
u  mężczyzn leczonych z  powodu raka 
prostaty chemioterapią, leczenie wen-
lafaksyną w  dawce 37,5 mg dwa razy 
dziennie w postaci o przedłużonym dzia-
łaniu i  w  dawce 50 mg w  postaci o  na-
tychmiastowym uwalnianiu podawanej 
1 godzinę przed podaniem leku przeciw-
nowotworowego (oksaliplatyna) powo-
dowało istotnie zmniejszenie objawów 
związanych z  neurotoksycznością che-
mioterapii takich jak: zaburzenia czucia 
i obwodowa neuropatia czuciowa mani-
festująca się np. jako nadwrażliwość na 
zimo [16].

Choć w łagodzeniu objawów depre-
syjnych i  wegetatywnych towarzyszą-
cych przewlekłemu bólowi wystarczają-
ce są niskie dawki wenlafaksyny (czyli do 
150 mg/d), w bólu neuropatycznym ko-
nieczne jest najczęściej użycie wyższych 
dawek leku. Wykazano, że w  leczeniu 
bólu w  przebiegu neuropatii cukrzyco-
wej dawka wenlafaksyny 150-225 mg/d 
jest istotnie bardziej skuteczna niż dawka 
75 mg/d i wykazuje wysoką skuteczność 
(NNT=4,5) [17]. Z kolei w badaniu wyko-
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nanym w  Klinice Psychiatrii Dorosłych 
Uniwersytetu Medycznego w  Poznaniu 
stwierdzono, że podawana w dawce 75-
225 mg/d wenlafaksyna nie różniła się 
skutecznością w leczeniu bólu od dwóch 
innych ocenianych leków przeciwdepre-
syjnych: escitalopramu i  nortryptyliny 
[18]. Jest to wyraźna wskazówka, że jeśli 
efekt przeciwbólowy jest niezadowala-
jący, warto dążyć do dawek przekracza-
jących 225 mg/d, czyli wywierających 
wyraźne działanie noradrenergiczne, 
a w przypadku dawek najwyższych (375-
450 mg/d) dodatkowo dopaminergicz-
ne. Leczenie konieczne należy zacząć 
jednak od dawek niskich (37,5 mg/d) 
i zwiększać dawkę powoli, np. o 37,5 mg 
co tydzień. Mimo, że wenlafaksyna jest 
lepiej tolerowana niż amitryptylina (np. 
rzadziej powoduje suchość w  ustach 
i zaparcia), również może stwarzać pro-
blemy z tolerancją na początku leczenia. 
Najczęstszym działaniem niepożąda-
nym wenlafaksyny u  osób cierpiących 
z powodu przewlekłego bólu są nudno-
ści. Inne częste działania niepożądane 
wenlafaksyny w tej populacji pacjentów 
to: senność, zwiększenie napięcia mię-

śniowego, szczególnie mięśni żuchwy, 
spadek libido, rozszerzenie źrenic, nad-
mierne pocenie się i  zaburzenia odda-
wania moczu, zaparcia [10].

Decyzję o konieczności zwiększenia 
dawki powyżej 225 mg/d należy podjąć 
dopiero po 6-8 tygodniach jej stosowa-
nia. Przed przerwaniem leczenia z  po-
wodu braku wystarczającej skuteczności 
warto to jednak uczynić. Zaletą wenla-
faksyny jest jej liniowa farmakokinety-
ka w  szerokim zakresie dawek 75-450 
mg/d[19], co umożliwia indywidualny 
dobór dawki w  zależności od potrzeb 
danego pacjenta. Początkowe trudności 
we wdrożeniu terapii z  powodu nud-
ności i  innych objawów niepożądanych 
równoważy niższe niż w  przypadku 
duloksetyny, innego leku z  grupy SNRI, 
ryzyko zwiększenia aktywności tran-
saminaz (AST, ALT), które jeśli zostanie 
przeoczone może prowadzić do ostrego 
uszkodzenia wątroby [10]. Trzeba o tym 
pamiętać i  monitorować, tym bardziej, 
że wielu pacjentów z  przewlekłym bó-
lem, szczególnie w  przebiegu chorób 
onkologicznych może już wyjściowo 
mieć podwyższone wartości ALT i AST.

Podsumowanie
Znaczne rozpowszechnienie przewlekłego bólu, jego częste współ-

występowanie z  depresją oraz skuteczność leków przeciwdepresyjnych 
z grup SNRI i TLPD w leczeniu przewlekłych zespołów bólowych sprawia-
ją, że warto wykonać konsultację psychiatryczną i  wdrażać typowe dla 
psychiatrii leczenie przeciwdepresyjne i  interwencje psychoterapeutycz-
ne również w tej grupie chorych. Dostępne dane, szczególnie dla wenla-
faksyny, pierwszego i  w  związku z  tym najdłużej dostępnego do lecze-
nia leku z grupy SNRI, wskazują, że leki przeciwdepresyjne są skuteczną 
formą leczenia bólu neuropatycznego [7;20]. Dodatkowo wenlafaksyna 
stosowana jest w leczeniu zespołów bólowych w przebiegu najczęstszych 
schorzeń onkologicznych: nowotworów hormonozależnych u kobiet (rak 
piersi, endometrium, jajnika) i  u  mężczyzn (rak prostaty), łagodząc nie 
tylko ból, ale też objawy wegetatywne np. powodowane leczeniem anty-
estrogenowym i  działaniem neurotoksycznym chemioterapii. Kluczowe 
znaczenie dla sukcesu leczenia ma jego stopniowe wprowadzenie i właści-
wy dla potrzeb pacjenta dobór docelowej dawki. Podczas gdy do leczenia 
objawów wegetatywnych, lękowych wystarczające mogą być niskie dawki 
(≤150 mg/d), w leczeniu ciężkich objawów depresyjnych i bólu, szczegól-
nie neuropatycznego, warto dążyć do dawek wysokich 225-375 mg/d, któ-
re uruchamiają dodatkowe działanie przeciwdepresyjne i przeciwbólowe 
zależne od przekaźnictwa noradrenergicznego. n
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Fluwoksamina jest obecnie najdłużej stosowanym lekiem z grupy selektywnych 
inhibitorów wychwytu serotoniny (SSRI), zarejestrowanym w Europie do leczenia 
depresji w 1983 roku. 

Fluwoksamina jest inhibitorem transportera serotoniny o sile działania większej od 
fluoksetyny, ale słabszej od paroksetyny i sertraliny. Jej wpływ na wychwyt zwrotny 
noradrenaliny jest słaby, wykazuje jedynie niewielkie powinowactwo do recepto-
ra muskarynowego oraz histaminowego, natomiast jest najsilniejszym spośród 
wszystkich SSRI agonistą receptora sigma-1. 

Aktywacja receptora sigma-1 
może wpływać na aktywność receptora 
NMDA. W modelach zwierzęcych fluwo-
ksamina poprawiała deficyty poznawcze 
wywoływane przez fencyklidynę (PCP), 
czyli antagonistę receptora NMDA. Za-
burzenia funkcji poznawczych (w  któ-
rych powstawaniu istotną rolę przypi-
suje się układowi glutaminergicznemu) 
cechują wiele zaburzeń neuropsychia-
trycznych: schizofrenię, chorobę afek-
tywną dwubiegunową, depresję, OCD, 
zaburzenia lękowe, ADHD, autyzm. Te 
właściwości farmakologiczne warunkują 
specyficzne działanie kliniczne. 

Po podaniu doustnym, fluwoksami-
na niemal całkowicie wchłania się z prze-
wodu pokarmowego. Maksymalne stę-
żenie w surowicy obserwuje się średnio 
po 2-4 godzinach i czas ten nie jest uza-
leżniony od rodzaju spożywanych po-
karmów. Jest metabolizowana w wątro-
bie przez izoenzymy cytochromu P450, 
a jej metabolity to substancje nieaktyw-

ne farmakologicznie, które wydalane są 
z moczem. Okres półtrwania leku wynosi 
10-20 godzin. Fluwoksamina jest silnym 
inhibitorem izoenzymu CYP1A2, co wią-
że się z  zahamowaniem metabolizmu 
innych leków, np. klozapiny, olanzapiny, 
propranololu, trójpierścieniowych le-
ków przeciwdepresyjnych, teofiliny oraz 
warfaryny. W praktyce klinicznej oznacza 
to – przy równoczasowym stosowaniu – 
wzrost poziomu wyżej wymienionych le-
ków (narasta ryzyko zatrucia). Podobny, 
choć nieco mniejszy wpływ fluwoksami-
ny na CYP3A4 powoduje spowolnienie 
metabolizmu alprazolamu, diazepamu, 
metadonu, risperidonu i  tioridazyny. 
Opisywano także interakcje fluwoksa-
miny z  lekami metabolizowanymi przez 
CYP2C19, takimi jak amitryptylina, klo-
mipramina, diazepam, imipramina, ome-
prazol i propranolol. Nie stwierdzono na-
tomiast interakcji farmakokinetycznych 
fluwoksaminy z litem oraz alkoholem.

Fluwoksamina w praktyce 
klinicznej – przegląd badań 

i opis przypadku
Anita Pląder
| PZP Centrum Medyczne Femina, Katowice.
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Zaburzenia nastroju

Depresja

Liczne badania kliniczne potwierdziły 
skuteczność fluwoksaminy w  leczeniu 
depresji oraz w  profilaktyce jej nawro-
tów. Rappaport w  pierwszym badaniu 
tego leku w USA opublikowanym w 1996 
roku porównał działanie oraz tolerancję 
fluwoksaminy i  fluoksetyny w  leczeniu 
ciężkiej depresji. Badanie objęło 100 pa-
cjentów otrzymujących 100-150 mg/d 
fluwoksaminy (n=51) i 20-80 mg/d fluok-
setyny (n=49). W obu grupach, w czasie 
7-tygodniowej obserwacji wykazano 
zbliżoną skuteczność przeciwdepresyj-
ną, jak również podobną i zasadniczo do-
brą tolerancję. 

Dalery i Honig w 2003 roku opubli-
kowali badanie 184 pacjentów porów-
nujące działanie fluwoksaminy w dawce 
100 mg/d i fluoksetyny 20 mg/d w cięż-
kim epizodzie depresyjnym. Oba leki 
były dobrze tolerowane i okazały się sku-
teczne w terapii symptomów ciężkiej de-
presji, z tym że fluwoksamina cechowała 
się szybszym początkiem działania oraz 
lepszym wpływem na jakość snu. 

Van den Broek i  współpracowni-
cy w  2004 roku porównali skuteczność 
imipraminy i fluwoksaminy u pacjentów 
cierpiących z  powodu depresji. W  trwa-
jącym 4 tygodnie badaniu 138 chorych, 
spośród których 70 otrzymywało imipra-
minę (w średniej dawce 253 mg/d), a 68 
fluwoksaminę (średnio 287,5 mg/d), oba 
leki okazały się efektywne, imipraminę 
cechowała nieco większa skuteczność, 
jednak kosztem istotnie gorszej toleran-
cji. 

Depresja z objawami 
psychotycznymi  

Bardzo interesujące są badania, które do-
tyczą stosowania fluwoksaminy w depre-
sji z objawami psychotycznymi. W 1996 r. 

Zastosowanie fluwoksaminy 
w praktyce kliniczne

Gatti i wsp. opisali korzystny wpływ flu-
woksaminy w  grupie 59 chorych z  psy-
chotyczną depresją – korzystna odpo-
wiedź dotyczyła ponad 80% z  nich. Ten 
sam zespół opublikował kolejne prace 
potwierdzające efektywność fluwoksa-
miny w terapii ciężkich epizodów depre-
syjnych, opisy podobnych przypadków 
publikowali również autorzy z  Japonii. 
Co istotne, w  cytowanych badaniach 
korzyści terapeutyczne dotyczyły fluwo-
ksaminy stosowanej w monoterapii, bez 
wsparcia leczenia lekiem przeciwpsy-
chotycznym. Parnowski (2015) – pod-
sumowując dotychczasowe badania 
dotyczące fluwoksaminy stosowanej 
w monoterapii – stwierdził, że pokazują 
one wysoki odsetek poprawy w depresji 
psychotycznej, prawdopodobnie naj-
większy spośród wszystkich SSRI. 

Zaburzenia depresyjne 
na podłożu organicznym 

(w chorobach neurologicz-
nych)

Przyjmuje się, że 40% pacjentów po 
przebyciu epizodu niedokrwienne-
go mózgu cierpi na depresję, której 
głównym objawem jest spowolnienie 
psychomotoryczne, deterioracja funk-
cji poznawczych oraz anhedonia. Czy 
fluwoksamina jest lekiem, który może 
okazać się pomocny w  leczeniu takich 
zaburzeń? W  2003 roku Miyazaki opisał 
przypadki efektywnego leczenia fluwok-
saminą pacjentów przejawiających obja-
wy depresji po przebyciu udaru mózgu. 
Yahnoo i Fedotova w 2017 roku poddali 
obserwacji 299 pacjentów cierpiącymi 
z powodu zaburzeń depresyjnych, które 
wystąpiły w przebiegu różnych schorzeń 
neurologicznych (choroba Parkinsona, 
padaczka, SM), i  u  których stosowano 
fluwoksaminę (w dawkach od 50 do 300  
mg/d) średnio przez 90 dni. Leczeniem 
uzyskano znaczący spadek nasilenia 
objawów zespołu depresyjnego oraz 

poprawę funkcjonowania poznawczego 
i  normalizację rytmów dobowych. Jed-
nocześnie nie odnotowano istotnych 
klinicznie objawów niepożądanych wy-
nikających z przyjmowania leku. 

Depresja w przebiegu 
schorzeń kardiologicznych

 
W  przypadku zastosowania fluwoksa-
miny u chorych z depresją w przebiegu 
schorzeń kardiologicznych istotny jest 
brak wpływu tego leku na receptory mu-
skarynowe, co pozwala uniknąć niepo-
żądanych efektów cholinolitycznych ty-
powych dla leków przeciwdepresyjnych 
o  budowie trójpierścieniowej. Ponadto 
okazało się, iż agoniści receptora sigma-1 
wykazują w modelach zwierzęcych dzia-
łanie kardioprotekcyjne. Hewer, Rost 
i  Gattaz (1995) opisali, że fluwoksamina 
stosowana w  dawce 200 mg/d (n=33) 
nie powodowała zaburzeń w  układzie 
bodźcoprzewodzącym mięśnia sercowe-
go oraz wpływu na parametry ciśnienia 
krwi.   

Zaburzenia 
obsesyjno-kompulsyjne 
(OCD)

Pierwsze doniesienia wykazujące 
efektywność fluwoksaminy w  terapii 
OCD sięgają późnych lat osiemdziesią-
tych ubiegłego wieku. Wyniki kolejnych 
badań po wielokroć udowodniły poten-
cjał przeciwobsesyjny fluwoksaminy. Po-
niżej, tylko niektóre z nich: 
n Perse i wsp. (1988): 8-tygodniowe 

leczenie dawką 300 mg/d – 56% 
redukcja objawów anankasty-
czych.  

n Goodman i  in. (1989): 6-8 tygo-
dniowe leczenie dawką do 300 
mg/d – istotny efekt przeciwob-
sesyjny w  przypadku 9 spośród 
21 pacjentów. 
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n Hollander i  wsp (2003): leczenie 
dawką 100 - 300 mg/d przez 
okres 12 tygodni – efekt przeci-
wobsesyjny już w  drugim tygo-
dniu badania (chociaż większość 
danych zawartych w  piśmien-
nictwie wskazuje, iż właściwy 
początek działania ma miejsce 
pomiędzy 10 a 12 tygodniem far-
makoterapii fluwoksaminą (Go-
odman, 1997, Zohar 2001). 

W  przypadku leczenia OCD optymal-
ne dawki fluwoksaminy są wyższe niż 
w  przypadku zaburzeń depresyjnych. 
Dawka poniżej 100 mg najczęściej nie 
okazuje się skuteczna. Leczenie inicjuje-
my ostrożnie, zaczynając od 25-50 mg/d 
i  stopniowo zwiększamy dawkę o  50 
mg/d co 3-4 dni, aby zminimalizować ry-
zyko objawów ubocznych, jednakże do-
celową dawką dla chorego z OCD może 
być dawka 200-300 mg/dz.

Schizofrenia
W przypadku stosowania fluwoksa-

miny w leczeniu kombinowanym trzeba 
mieć na uwadze, że jest ona inhibitorem 
izoenzymów cytochromu P450, głów-
nie CYP1A2, a  w  mniejszym stopniu 
CYP2C19 i  CYP3A4. Tę właściwość leku 
należy uwzględnić podczas leczenia 
chorych zażywających leki przeciwpsy-
chotyczne. Stosowanie fluwoksaminy 
może hamować metabolizm i prowadzić 
do zwiększenia poziomu niektórych le-
ków na przykład: klozapiny, kwetiapiny 
i olanzapiny – konieczna jest więc ostroż-
ność przy stosowaniu leku i analiza bez-
pieczeństwa uwzględniająca skutki po-
tencjalnych interakcji.

Niektórzy badacze przypuszczają, 
że fluwoksamina może mieć efekt neu-
roprotekcyjny i być pomocna w leczeniu 
późnych dyskinez, a  nawet w  zapobie-
ganiu rozwoju psychozy.  W  2016 roku 
opublikowano pracę Zamira, który osza-
cował wpływ fluwoksaminy (w  dawce 

100 mg/d) na funkcje poznawcze u  36 
pacjentów cierpiących z  powodu schi-
zofrenii, przyjmujących jednocześnie 
jeden z  leków przeciwpsychotycznych 
drugiej generacji. Współleczenie fluwo-
ksaminą przyniosło korzyści w  zakresie 
niektórych funkcji poznawczych, takich 
jak koncentracja i uwaga. 

Zaburzenia lękowe
Dobrze udokumentowana jest sku-

teczność fluwoksaminy w  leczeniu fo-
bii społecznej oraz zaburzeń lękowych 
z  napadami paniki. Jedno z  takich ba-
dań (Stein, 1999), trwające 12 tygodni, 
dotyczyło 92 pacjentów cierpiących na 
fobię społeczną. Otrzymywali oni 50-300 
mg/d fluwoksaminy, wśród większości 
z nich (n=86) w 8 tygodniu leczenia od-
notowano wyraźną redukcję objawów 
fobii społecznej. Z  kolei wpływ leku na 
redukcję napadów lęku panicznego opi-
sał w 1994 r. Vliet stosując fluwoksaminę 
u 30 pacjentów przez 12 tygodni w daw-
ce 150 mg/d. Do podobnych wniosków 
doszedł Asnis (2001) badając 188 pa-
cjentów z  napadami lęku panicznego. 
Fluwoksamina zmniejszała częstość i na-
silenie napadów paniki oraz relatywnie 
szybko ujawniała swoje działanie.

Tolerancja fluwoksaminy 

Fluwoksamina jest lekiem dobrze 
tolerowanym. W  1995 roku Wagner 
i współpracownicy podsumowali 66 ba-
dań klinicznych obejmujących 34 584 
chorych leczonych fluwoksaminą głów-
nie z  powodu depresji. Najczęstszymi 
objawami ubocznymi w tej grupie osób 
były nudności (15,7%), senność (6,4%), 
bóle głowy (4,8%), suchość w  ustach 
(4,8%) i bezsenność (4%). 

Profil działań niepożądanych fluwo-
ksaminy jest podobny do innych leków 
z grupy SSRI. Przyczyną wystąpienia nie-
pokoju (lęku), akatyzji i zaburzeń snu jest 

nadmierna stymulacja receptorów 5HT2, 
natomiast dolegliwości ze strony układu 
pokarmowego i  bóle głowy wynikają 
ze zwiększenia aktywności receptorów 
5HT3. 

Uważa się, że w  porównaniu z  in-
nymi lekami z  grupy SSRI, zaburzenia 
seksualne w przebiegu leczenia fluwok-
saminą są mniej nasilone. Potwierdza to 
m.in. badanie Montejo-Gonzales (1997), 
które pozycjonowało fluwoksaminę po-
śród leków o  umiarkowanym potencja-
le wywoływania zaburzeń seksualnych 
(obok mirtazapiny, escitalopramu, dulo-
ksetyny oraz imipraminy).

Opis 
przypadku

TEORIA I PRAKTYKA



68 PSYCHIATRA/PISMO dla praktyków/jesień 2018

na i nie dawano jej prawa do martwienia 
się o  cokolwiek. Niewypowiedziany, ale 
mocny komunikat „Ty i  tak masz łatwiej 
niż ona” towarzyszył jej w wejściu w do-
rosłe życie. Pacjentka ukończyła presti-
żowy kierunek studiów, podjęła studia 
doktoranckie i  jednocześnie rozpoczęła 
pracę.

Podczas pierwszych wizyt 
u  lekarza przejawiała umiarkowanie ob-
niżony nastrój, napięty i  silnie tłumiony 
afekt. Jej komunikacja była dobra, zdania 
wyważone i  ostrożne; najwyraźniej nie 
czuła ufności. Chora preferowała wątki 
intelektualne (gdzie czuła się pewnie), 
unikając problematyki emocjonalnej 
(natychmiast tracąc pewność siebie). 
Zdawała się odcięta od własnych przeżyć 
i analizowała je z dystansu obserwatora. 
Zgłaszała trudności w odczuwaniu przy-
jemności, lęk i zaburzenia koncentracji. 

Przede wszystkim, niepokoiły ją jed-
nak specyficzne rytuały dotyczące jej po-
włok skórnych. Obsesyjnie skupiała się 
na wszelkich dostrzegalnych lub wyczu-
walnych nierównościach powierzchni, 
po czym odczuwała przemożną chęć ich 
„wyrównania”, czemu towarzyszył istot-
ny, trudny do zwerbalizowania dyskom-
fort. Aby rozładować to napięcie, rozdra-
pywała skórę „aż do krwi”, po czym czuła 
nie tylko przemijającą ulgę, ale wręcz sa-
tysfakcję. Pacjentka sądziła, iż w ten wła-
śnie sposób należycie zapanowała nad 
własną „nieatrakcyjnością”. Z czasem, ów 
psychologiczny osąd zamienił się w jedy-
nie słuszną pewność i zdominował inne 
sfery pozyskiwania przyjemności. Chora 
dostrzegała pewną „psychopatologicz-
ną” zależność: im bardziej starała się od-
dalić od systemu rodzinnego, tym też sil-
niej narastały jej autoagresywne rytuały. 
Sytuacja przybrała charakter błędnego 
koła. 

Chora relacjonowała też liczne inne 
objawy obsesyjno-kompulsyjne. Pośród 
nich dominowały natręctwa dotyczące 

sfery porządku, 
gromadzenia, czy-
stości i potrzeby syme-
trii. Dla przykładu: po dzia-
łaniach rozdrapujących skórę, 
chora porządkowała swój pokój i długo, 
w specyficzny sposób myła ręce, często 
bardzo gorącą wodą. Zbierała też wycin-
ki z gazet i układała je w pamiętniku na 
kształt serc. Potem cięła wszystkie kart-
ki na idealnie równe paski i  na powrót 
lepiła w  całość. Przyglądając się przez 
dłuższy czas, sprawdzała efekty swojej 
pracy. Kontrolowała też bezpieczeństwo 
swojego otoczenia poprzez dokręcanie 
zaworów i  porządkowanie przedmio-
tów. Rytuały te towarzyszyły jej od chwili 
przebudzenia, a nasilały się przed snem. 

Terapia psychologiczna 
pacjentki nie powiodła się. Zapewne 
stało się tak z różnych powodów, jednak 
najistotniejszą przyczyną była niemoż-
ność spełnienia warunku uczestnictwa 
w  psychoterapii, który postawiono pa-
cjentce: powstrzymania się od wykony-
wania działań autoagresywnych. 

Po dokonaniu analizy syndromolo-
gicznej, postawiono rozpoznanie zabu-
rzeń obsesyjno-kompulsyjnych i skubac-
twa (skin picking disorder; według DSM-5 
schorzenie zaliczane do spektrum OCD). 
Przeprowadzono ocenę skalą Y-BOCS, 
w  której chora uzyskała 26 punktów 
(ciężkie nasilenie zespołu natręctw). 
Formularz diagnostyczny ukierunkowa-
ny na obsesje sensoryczne (węchowe) 

Pani Kaja, blisko 30-letnia pa-
cjentka cierpiąca z  powodu wahań 
nastroju, napięcia emocjonalnego, 
a  przede wszystkim objawów lękowych 
o charakterze napadów paniki, ofidiofo-
bii oraz nyktofobii. Chora relacjonowała 
przymus drapania skóry twarzy, dekoltu, 
przedramion i ud. Czynności te przyno-
siły jej chwilową ulgę, jednocześnie sta-
jąc się przyczyną obniżonego poczucia 
własnej wartości, wycofania ze swobod-
nego funkcjonowania psychospołecz-
nego, rezygnacji z  zainteresowań. Pani 
Kaja dotychczas korzystała ze wsparcia 
psychologicznego, jednak nie przynio-
sło to istotnej poprawy samopoczucia. 
Psycholog zalecił kontakt z  psychiatrą. 
Początkowo, leczenie farmakologicz-
ne prowadzono za pomocą tianeptyny, 
fluoksetyny, a  z  czasem wenlafaksyny 
i trazodonu. Trwało ono ponad rok i nie 
przyniosło oczekiwanych efektów, a cho-
ra postanowiła zmienić lekarza prowa-
dzącego. 

Wywiad rodzinny 
ujawnił potencjalny kontekst psycholo-
giczny zaburzenia. Pacjentka była córką 
alkoholika i  matki cierpiącej z  powodu 
nawracających zaburzeń depresyjnych. 
Miała starszą o 6 lat siostrę, od urodzenia 
wymagającą szczególnej opieki z  uwa-
gi na chorobę genetyczną związaną 
z  aberracją jednego z  chromosomów. 
Pacjentka czuła istotny niedosyt opie-
ki rodzicielskiej, zwłaszcza zaniedbanie 
w  sferze uczuciowej. W  swoich wspo-
mnieniach, pani Kaja odnosiła się do 
poczucia winy związanego z kalectwem 
siostry. W  domu panowała atmosfera 
żałoby i  nieustająca, nigdy niewerbali-
zowana mobilizacja, która miała służyć 
kompensowaniu deficytów siostry. Sama 
pacjentka pozostawała jakby w tle tego 
systemu – jako, że urodziła się „zdrowa”, 
oczekiwano od niej więcej, niż sama 
uzyskiwała. Uznawano za oczywiste, iż 
powinna być zawsze usatysfakcjonowa-

Opis przypadku
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potwierdził istot-
nie nasilone objawy 

anankastyczne również 
w  tej sferze zmysłów (pani 

podejrzewała, iż nieprzyjemnie 
pachnie, co sprawdzała poprzez nie-
ustanne wąchanie). Badanie EEG okazało 
się prawidłowe. 

Po analizie dotychczasowe-
go leczenia farmakologicz-

nego, 
podjęto decyzję o  zastosowaniu flu-
woksaminy. Zaproponowano również 
terapię behawioralno-poznawczą. Le-
czenie rozpoczęto od dawki 25 mg na 
noc. Pacjentka dobrze tolerowała lek, 
nie zgłaszała żadnych dolegliwości so-
matycznych. Podczas kolejnych wizyt 
stopniowo zwiększano dawkę fluwoksa-
miny do 200 mg/d, a równocześnie oma-
wiano problemy psychologiczne w kon-
tekście systemu rodzinnego (wcześniej, 
pacjentka nie była zdolna do pracy nad 
wglądem). Uwidoczniły się surowe cechy 
osobowości anankastycznej: sztywność, 
upór, przesądność i skrupulatność. 

Pacjentce zaproponowano posze-
rzenie leczenia o terapię czerpiącą z róż-
nych metod. Początkowo, zanurzano 
chorą w lękorodne sytuacje, np. gładziła 
jedną ręką powierzchnię skóry przedra-
mienia, po czym powstrzymywała się od 
przymusu drapania się. W międzyczasie, 
obserwowano istotne i stale narastające 
napięcie pacjentki. Nie podejmowano 
działań pacyfikujących czy relaksują-

cych, a  wręcz przeciwnie. Zachęcano 
panią Kaję do okazywania złości, lęku 
i  smutku w  kontekście relacji terapeu-
tycznej (co redukowało lęk przed kon-
frontacją z  autorytetem rodzicielskim). 
Następnie, oddalano się od problemów 
bieżących (rozumianych przez pacjent-
kę jako przyczyny objawów obsesyjno-
-kompulsyjnych) i  analizowano zdarze-
nia z okresu dzieciństwa. 

Z  czasem (po około 3 miesiącach 
takiej pracy), pani Kaja zainicjowała 
samodzielne interpretacje zachowań 
i  postaw rodziców w  sposób krytyczny 
(do czego wcześniej nie była zdolna). 
Dokonywała też analizy swych stłumio-
nych emocji w  kontekście lęku przed 
odrzuceniem. Następcze poczucie winy 
korelowało z niską samooceną pani Kai, 
przez co i nadmiernie silnym poczuciem 
własnej odpowiedzialności. Pacjentka 
uświadamiała sobie, iż od lat odczuwa 
przemożną i  nieustającą chęć naprawy 
niezależnych od niej kwestii, zwłaszcza 
systemowych. Jako, że relacje i postawa 
jej rodziców nie zmieniały się, to i  stale 
podejmowała działania autoagresywne 
(karzące). Na tym etapie pracy z  chorą, 
początkowo aktywni, terapeuci stopnio-
wo wycofywali się. Chora coraz śmielej 
okazywała złość i  czuła się odbarczo-
na od odpowiedzialności. Zakończono 
ćwiczenia behawioralne, ponieważ pani 
Kaja nie odczuwała już napięcia w  kon-
takcie z własnym ciałem. 

Praca poznawcza 
polegała na powiązaniu sztywnych cech 
charakteru chorej z objawami OCD i nie-
trafnymi schematami kognitywnymi. 
Pacjentka zaczęła łagodzić swe surowe 
sądy, co skutkowało zmniejszeniem się 
objawów dotyczących sfery symetrii 
i  porządku. Oddalając się od teraźniej-
szości wskazywano na specyficzne funk-
cje natręctw (zwłaszcza przeniesienie 
złości na samą siebie). 

Po około 6 miesiącach (razem 9 mie-

sięcy leczenia psychologicznego), pani 
Kaja poczuła się osobą niezależną, bar-
dziej atrakcyjną i  zdolną do przeciwsta-
wienia się oczekiwaniom rodziców. Osta-
tecznie, przestała się okaleczać. Odczuła 
też wyraźną poprawę nastroju i redukcję 
symptomów lękowych. 

Dynamika leczenia farma-
kologicznego 

polegała na stopniowym zwiększaniu 
dawki fluwoksaminy do 200 mg/d. Nie 
obserwowano żadnych objawów niepo-
żądanych, a  tolerancja leku była bardzo 
dobra. Chora samodzielnie proponowała 
dalsze zwiększenie dawki fluwoksaminy, 
jednak lekarka nie widziała takiej potrze-
by i obawiała się, iż jest to jeszcze jeden 
przejaw autoagresji.  

Obecnie, 
utrzymuje się bardzo dobra poprawa. 
Obsesje dotyczące stanu dermatolo-
gicznego pojawiają się rzadko, zazwy-
czaj w  chwilach wzmożonego napię-
cia emocjonalnego, jednak chora nie 
podejmuje już impulsywnych działań. 
Przejawia istotnie większy dystans wo-
bec czynników stresowych związanych 
z  poczuciem winy, tym samym separu-
je się od systemu rodzinnego. Poprzez 
zmianę sposobów komunikacji (umiejęt-
ność stosowania odmowy i  prowadze-
nia konfliktu), w  bardziej fizjologiczny 
sposób rozładowuje napięcie związane 
z tłumioną wcześniej złością. Wolny czas 
przeznacza na wspinaczkę po górach 
z  przyjaciółmi i  jazdę na nartach. Zarę-
czyła się, planuje założyć rodzinę i mieć 
potomstwo. Pacjentka przyjmuje 100 
mg fluwoksaminy na dobę i, wobec zgła-
szanych przez nią oczekiwań, dawka ta 
będzie stopniowo redukowana. 
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Przedstawiony przypadek 
jest przykładem tego, w jaki spo-
sób zmiana leku przeciwdepre-
syjnego na fluwoksaminę okaza-
ła się mieć istotne znaczenie dla 
całości procesu leczenia. Wpływ 
ten można rozumieć w  dwojaki 
sposób: po pierwsze, fluwoksami-
na okazała się skuteczna w terapii 
zaburzeń obsesyjno-kompulsyj-
nych, zachowań impulsywnych, 
a  także w  leczeniu spadków na-
stroju. 

Po wtóre, fundamentalne 
znaczenie miał fakt, że korzyst-
ny efekt leczenia fluwoksaminą 
umożliwił podjęcie wielopozio-
mowej pracy psychologicznej. 
Działania psychologiczne nie 
mogły przynieść poprawy bez 
wcześniejszej stabilizacji nastro-
ju i zmniejszenia nasilenia zacho-
wań autoagresywnych.

Z  drugiej strony, poprzesta-
nie na samym leczeniu farma-
kologicznym nie pozwoliłoby na 
uzyskanie przez pacjentkę zna-
czącego wglądu i  trwałej zmiany 
funkcjonowania. 

Wydaje się, że w  przypadku 
leczenia zaburzeń obsesyjno-
-kompulsyjnych i  zaburzeń sfery 
behawioralnej, na pierwszym 
etapie szczególnie istotny jest 
właściwy dobór leku i  uzyskanie 
poprawy objawowej, natomiast 
zminimalizowanie wstępnych 
oczekiwań terapeutycznych i  do-
piero w  dalszej kolejności stop-
niowe zanurzanie osoby cierpią-
cej w leczenie psychologiczne. n

Za pomoc w przygotowaniu opisu przypadku 
dziękuję Maćkowi Żerdzińskiemu.

TEORIA I PRAKTYKA



71PSYCHIATRA/PISMO dla praktyków/jesień 2018

Prawdopodobnie dlatego, że jest to jedna z naj-
bardziej oryginalnych publikacji psychiatrycznych 
ostatniej dekady opublikowanych w naszym kraju. 
Jej autor jest świetnym klinicystą, który zajmuje się 
problematyką zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych 
(OCD) właściwie od początku swojej pracy jako le-
karz psychiatra. Zapytany, dlaczego zdecydował się 
na napisanie tej książki odpowiedział, że powodem 
był fakt, że żadna ze znanych mu monografii na ten 
temat nie była satysfakcjonująca. Były to przeważ-
nie pozycje jednostronne, nadmiernie koncentrują-
ce się na przykład na farmakologicznych metodach 
leczenia lub terapii poznawczo-behawioralnej.

Przygotowanie tej monografii zajęło autorowi 
rok, ale tak naprawdę jest to zapis ćwierćwiecza 
praktycznych doświadczeń w  leczeniu pacjentów 
z tymi, jakże trudnymi w terapii, zaburzeniami.

Żerdziński przedstawia nam krytyczny prze-
gląd aktualnego stanu wiedzy na temat OCD, 
przegląd napisany z  punktu widzenia klinicysty 
i ilustrowany szeregiem klinicznych opisów. To bez 
wątpienia stanowi o  przydatności tej książki dla 
każdego psychiatry, niezależnie czy znajdującego 

się na początku swojej drogi zawodowej, czy będą-
cego specjalistą. Żerdziński omawiając metody le-
czenia odwołuje się do swoich bogatych doświad-
czeń. Prezentuje swoje autorskie podejście do 
leczenia. Niezwykle ważne są jego uwagi dotyczące 
nie tylko tego, co można robić, aby pomóc naszym 
chorym, ale także uwagi o tym, czego unikać. Tych 
pułapek terapeutycznych jest w  przypadku lecze-
nia OCD niezwykle dużo i są to pułapki dotyczące 
zarówno farmakoterapii, psychoterapii a także psy-
chochirurgii.

Żerdziński pokazuje złożoność i  różnorod-
ność problematyki OCD, ich funkcje adaptacyjne. 
Natręctwa są przez niego rozumiane jako mecha-
nizm radzenia sobie z lękiem. Jednakże lękiem naj-
bardziej pierwotnym, bo lękiem egzystencjalnym. 
Wydaje mi się, że właśnie dzięki temu ta książka 
nie jest tylko kolejną monografią naukową. Staje 
się także książką o człowieku. I to wystarczy za od-
powiedź na pytanie, dlaczego powinna się znaleźć 
w bibliotece każdego lekarza psychiatry [TSZ]. n

Natręctwa – Maciej Żerdziński
Wydawnictwo 
Termedia, 2018

Dlaczego warto przeczytać monografię
„Natręctwa” autorstwa Macieja Żerdzińskiego?

czytanki

Cicer cum caule
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Jak psychoterapia 
może nam pomóc?
40 lat Laboratorium Psychoedukacji
Janina Sonik

Laboratorium Psychoedukacji 
(LPS) powstało w roku 1978. Był 

to pierwszy w Polsce niepubliczny 
ośrodek zajmujący się psychotera-
pią. Z okazji 40-lecia zorganizowa-

no w podwarszawskim Łochowie 
szkołę letnią i konferencję, która 

przyciągnęła około 600 uczestni-
ków z Polski i zagranicy.

Atmosfera podczas sierpniowego weekendu świad-
czyła, że organizatorom zależało, aby jubileuszowe obchody 
łączyły w sobie odsłonę towarzysko-sentymentalną z odsłoną 
ściśle współczesną i merytoryczną. I to się udało. 

40 lat to szmat czasu. Młodsi uczestnicy konferencji oraz 
zagraniczni goście z  trudem mogą sobie wyobrazić, jak pio-
nierskie było to przedsięwzięcie w  warunkach PRL. Początki 
Laboratorium miały inspiracje kontrkulturowe. Obecnie jest 
to renomowany i prężnie działający ośrodek pomocowy oraz 
ceniony w środowisku psychiatryczno-psychoterapeutycznym 
ośrodek szkoleniowy. Wielokrotnie podczas konferencji dzię-
kowano Zofii Milskiej-Wrzosińskiej, współzałożycielce i dyrek-
tor LPS za dbałość o konsekwentne podwyższanie standardów.  

Kolorowa Wyspa
Warte przypomnienia są początki. 40 lat temu Laborato-

rium Psychoedukacji współtworzyli: związany obecnie z  biz-
nesem Jacek Santorski, działający w  oparciu o  terapię inte-
gralną Wojciech Eichelberger oraz obecna dyrektor LPS Zofia 
Milska-Wrzosińska. Początki ich wspólnej przygody przybliżył 
nam wyświetlany drugiego dnia konferencji film. Członkowie 
Zespołu inicjalnego wspominali, jak uczyli się psychoterapii 
„na piechotę”. Trudno zdobywalną wiedzę z zagranicy wciela-
li w życie w sposób nieco eksperymentalny. Nie bez powodu 
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nazywani byli „Kolorową Wyspą”, a anegdota o tym, jak grupa 
pracy z ciałem przyszła na kolację nago, stała się legendą.

Na pierwszy rzut oka trudno znaleźć punkty wspólne mię-
dzy atmosferą New Age pierwszych grup wyjazdowych, a tym, 
jak obecnie funkcjonuje znakomicie zorganizowany ośrodek. 
Jubileuszowa konferencja potwierdziła jednak, że tak kiedyś, 
jak i dzisiaj, jest to miejsce otwarte na nowe trendy i aktualne 
wyzwania. Wektorem LPS była – i jest do tej pory – konsekwen-
cja w  śledzeniu innowacyjności. Zasada współpracy z  zagra-
nicą oraz dbałość, by uwzględniać doniesienia naukowe czy 
neuronaukowe znalazły odzwierciedlenie w programie konfe-
rencji. W ciągu trzech dni goście, w tym wielu z zagranicy, na-
ukowcy i znani specjaliści w różnych dziedzinach, prezentowa-
li wyniki swoich badań oraz nagrania sesji, dzieląc się wiedzą 
zdobytą w ciągu lat doświadczeń. 

Znękany świat
Hasłem konferencji i wspólnym mianownikiem wystąpień 

było pytanie-stwierdzenie: „Znękany świat – jak psychoterapia 
może nam pomóc? Nadzieje i iluzje”.

Obydwie części tytułu stały się polem manewru dyskusji 
i polemik. 

Czy świat jest znękany? Większość uczestników zdawała 
się nie mieć co do tego wątpliwości. Prof. Krystyna Drat-Rusz-

czak w swoich badaniach interesuje się wpływem zmian spo-
łecznych na współczesne zaburzenia osobowości. Omawiając 
kulturę indywidualizmu i pokolenie millenialsów w kontekście 
wzorców prezentowanych przez media społecznościowe po-
równała ilość hasztagów oznaczających wpisy skoncentrowa-
ne na sobie ("selfie") z  tymi, które zawierają element wspól-
notowy, opisujący ciepłą przyjaźń. Z  tych porównań wyłonił 
się świat znękany, w  rozumieniu bijącej z  niego samotności. 
W  znękanym świcie zaburzenie narcystyczne wydaje się być 
próbą dotrzymania kroku współczesnym modelom życia, 
a borderline nieudaną próbą adaptacji.

Prof. Irena Namysłowska – doświadczony terapeuta sys-
temowy (rodzinny) o  tożsamości także lekarskiej – zwracała 
uwagę na znaczenie perspektywy, jaką się obiera. Czym innym 
jest myślenie o  znękaniu świata w  kontekście postępującej 
wirtualizacji, a  czym innym myślenie o  znękaniu świata jako 
spuściźnie drugiej wojny światowej. Co to znaczy „nasz świat”? 
Jak go definiujemy? Czyżby nie determinował nas europocen-
tryzm? A  może znękany jest świat wewnętrzny? Odpowiedzi 
na te pytania można szukać na kontinuum od pesymizmu do 
optymizmu czy kontinuum od narcyzmu do pokory. Prof. Na-
mysłowska przywołała artykuł prof. Jacka Bomby i Krzysztofa 
Szwajcy, którzy w  ramach Polsko-Izraelskiego Towarzystwa 
Zdrowia Psychicznego uczestniczyli w  interesującym bada-
niu. Stworzono grupę, która posługując się metodami psy-
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choterapii grupowej, miała na celu wspólne przepracowanie 
dźwiganych następstw tragedii Holokaustu. Mimo, że teorie 
psychoterapii są wykorzystywane w  wyjaśnianiu historycz-
nych zdarzeń, mimo wszechobecności terminologii psychote-
rapeutycznej we współczesnym świecie, autorzy stwierdzają, 
że droga wykorzystująca teorię i technikę dynamiki grupowej, 
choć wpływa na relację między jednostkami, nie zmienia spo-
łeczeństwa. 

Iluzja neutralności
Nancy McWilliams, autorka przetłumaczonego na 22 ję-

zyki „Podręcznika diagnozy psychodynamicznej” otwierała 
konferencję tytułem „Dlaczego psychoterapia to za mało, żeby 
ocalić świat?”. McWilliams zwróciła uwagę, że świat z łatwością 
posługuje się psychoterapeutycznymi pojęciami dysocjacji 
i projekcji w kontekstach społecznych, np. rosnącej ksenofobii 
czy zjawiska hejtu w Internecie. Tymczasem psychoterapeuta 
zobowiązany jest do poznania siebie, nauczenia się rozpozna-
wania projekcji u  siebie, by dopiero w  następnej kolejności 
rozszerzać diagnozy. Przypomniała, że psychoanaliza zrodzi-
ła się jako dziedzina prestiżowa, którą uprawiali wyłącznie 
lekarze, mężczyźni, a  korzystały uprzywilejowane warstwy 
społeczeństwa. Wartością psychoanalizy jest założenie o nie-
wartościowaniu, nieocenianiu. Jednak neutralność jest mitem. 

Chcąc pomóc pacjentom, musimy mieć jakąś wiedzę i  jakieś 
przekonania, na przykład na temat tego, czym jest zdrowie 
psychiczne. Chcemy przywracać ludziom umiejętność pra-
cowania, kochania, zabawy. Łatwo jednak popaść w  pozycję 
wyższościową, w której „wie się lepiej” co jest lepsze, a co jest 
gorsze. A to prowadzi do pobłażliwego traktowania pacjenta. 
Lekcją pokory, na co dzień w pracy, może być zwrócenie uwagi 
na rolę szacunku w  tworzeniu przymierza terapeutycznego. 
Często bowiem łatwiej o empatię wobec pacjenta/klienta, niż 
o szacunek wobec jego poglądów, wyborów czy postaw.

Wobec „znękanych” diagnoz tytułową „iluzją” wydają się 
być proste rozwiązania. Nadziei szukać trzeba w próbach opi-
su rzeczywistości. To poprzez podejmowanie wysiłku opisu 
świata zastanego zyskujemy możliwość zrozumienia i ewentu-
alnie wtedy, pomocy.

Mario Mikulincer, autor ponad czterystu artykułów doty-
czących teorii więzi - zajmującej się wpływem bliskich relacji 
na rozwój pozytywnych i  negatywnych cech osobowości – 
mówił o relacji opartej na bezpiecznej więzi jako dającej po-
czucie zaufania, otwierającej człowieka na ciekawość świata 
i  dostarczającej umiejętności radzenia sobie w  stresie. Miku-
lincer obserwuje za pomocą rezonansu magnetycznego, jaki 
jest wpływ na mózg tego, że w stresie trzyma się za rękę bliską 
osobę.
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System PLAY
Cezary Żechowski przedstawił wyniki prac Jaaka Pank-

seppa, który opisał neurobiologiczne mechanizmy emocji, 
tworząc pojęcie neurobiologii afektywnej. Panksepp opisał 7 
systemów emocjonalnych, które determinują myśli i  zacho-
wania jednostek. Tym sposobem otworzył furtkę do refleksji 
nad sposobem, w jaki systemy emocjonalne mózgu pozostają 
w  relacji z  istniejącymi strukturami społecznymi. Żechowski 
przestawił kilka niezwykle ciekawych tez. Na przykład tezę 
o roli zabawy. Jednym z 7 mechanizmów emocjonalnych jest 
system PLAY (zabawa), który ma kluczowe znaczenie w prawi-
dłowym funkcjonowaniu, bowiem niezaspakajany, jest zastę-
powany agresją (system PLAY działa prewencyjnie na ADHD). 
Takie mechanizmy obserwujemy u młodzieży – gdy w proce-
sie wychowawczym zabawę zastępuje się nauką. Niezaspoko-
jona potrzeba zabawy ujawnia się w okresie dojrzewania, jak 
dążenie do impulsywnych i intensywnych doznań.

Organizatorzy nie pozostali gołosłowni – mając na uwa-
dze rolę systemu PLAY w prewencji agresji – istotnym punk-
tem programu okazała się jubileuszowa kolacja z towarzyszą-
cym koncertem i tańcami.

Jak pokazują omawiane wystąpienia mówiono wiele 
o diagnozach, iluzji, i o tym, w czym psychoterapia pomóc nie 
może. Ale w czym psychoterapia jednak może światu pomóc?

Patricia Coughlin zajmująca jest Intensywną Krótkoter-
minową Terapią Psychodynamiczną (ISTDP) przedstawiła na-
granie sesji, którą prowadziła. Wystąpienie wzbudziło dużo 
emocji. Niektórzy zawiedzeni byli formą, czyli brakiem wykła-
du. Przez ponad godzinę można było za to obserwować pracę 
dr Coughlin i  obserwować warsztat osoby specjalizującej się 
w metodzie, którą ostatnio intensywnie się bada. Przekaz był 
prosty – tak właśnie psychoterapia może pomóc światu. 

Relacja ta ma charakter subiektywny i z konieczności da-
lece ogólny. Świadomie pominęłam wątek znękania w kontek-
ście sytuacji politycznej świata zachodniego, jest zbyt kom-
pleksowy, by zamknąć go w  kilkunastu zdaniach. Zaznaczyć 
jednak trzeba, że konferencję zamknęło wystąpienie prof. de 
Barbaro „Terapeuta jako obywatel”. Czy jesteśmy uprawnieni 
do przykładania wzorów psychoterapeutycznych do polityki? 
Political self? A może jest to narcystyczne przypisywanie sobie 
możliwości ratowania świata?

Organizatorzy ze znaną sobie ambicją potraktowali jubi-
leusz LPS. Zaproponowano program wymagający i nasycony 
tematami najbardziej dzisiaj aktualnymi. n

Zdjęcia na str 72-75: www.40lps.pl/fotorelacja/
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Rola neurogenezy 
w psychiatrii
kolejna ślepa uliczka?   
Adam Płaźnik

LAB&LAJF

Na przestrzeni ostatnich lat procesy związane z neuroge-
nezą w dojrzałym mózgu były przedmiotem wielu badań nad 
patomechanizmami zaburzeń psychicznych i  źródłem wielu 
koncepcji psychopatologicznych. Na przykład, sugerowano, 
że stres poprzez neurotoksyczne działanie kortyzolu hamuje 
neurogenezę w zakręcie zębatym hipokampa i w ten sposób 
zaburza funkcję osi podwzgórze, przysadka i nadnercza, przy-
czyniając się do psychopatologii afektywnej. W badaniach na 
gryzoniach rzeczywiście stwierdzono, że różne bodźce streso-
we hamują hipokampalną neurogenezę, a leki przeciwdepre-
syjne i elektrowstrząsy ją przywracają. 

Długa historia badań nad neurogenezą
W 1965 roku Joseph Altman i Gopal Das podczas swoich 

badań prowadzonych na szczurach zaobserwowali nowopow-
stające neurony oraz fakt, że zostają one dodawane tylko do 
dwóch struktur mózgowych. To pierwsze odkrycie wywołało 
burzę w neurologii, ponieważ przez kilkadziesiąt lat panowało 
przekonanie, że w dorosłym układzie nerwowym ścieżki ner-

wowe są ustalone, zakończone i niezmienne. Wszystko może 
zginąć, nic nie może się zregenerować (Santiago Ramón y Cajal). 

Początkowo sądzono, że nowe neurony powstają jedy-
nie poprzez podział w pełni dojrzałych komórek nerwowych. 
Nieco później do badań wprowadzono lepsze znaczniki dzie-
lących się komórek, dzięki temu w 1983 roku Goldman i Not-
tebohm odkryli neurogenezę w  mózgu dorosłych kanarków, 
w ośrodkach odpowiadających za uczenie się śpiewu. W kolej-
nych latach neurogenezę stwierdzono ponad wszelką wątpli-
wość u laboratoryjnych gryzoni, a źródłem nowych neuronów 
okazały się neuronalne komórki macierzyste. Podziały komór-
kowe obserwuje się w dwóch obszarach: w warstwie podko-
morowej komory bocznej (ang. Subventricular zone, SVZ), skąd 
nowe komórki migrują do opuszki węchowej oraz w warstwie 
podziarnistej (ang. Subgranular zone, SGZ) hipokampa. 

Dopiero w  1988 roku Eriksson i  jego współpracownicy 
opublikowali dane wskazujące, że proces neurogenezy za-
chodzi również w mózgu dorosłego człowieka, w tych samych 
strukturach, co w  mózgu szczura. Badania przeprowadzano 
pośmiertnie, wykorzystując skrawki mózgów pacjentów cho-
rych na raka, którym wcześniej wstrzykiwano marker BrdU, 
jako znacznik monitorujący proces rozrastania się guza. Od 
tego momentu ustabilizowała się opinia, że neurogeneza 
dojrzałego mózgu jest bardzo ważnym elementem jego funk-
cjonowania i  jest powiązana z  różnymi psychopatologiami. 
Przyjęto ten fakt za pewnik, chociaż wczesne metody badania 
neurogenezy były nieprecyzyjne i niedostatecznie skontrolo-
wane. 

Bezsenność w San Francisco
Na szczęście znaleźli się badacze, którym kwestia wiary-

godności danych na temat neurogenezy dojrzałego mózgu 
ludzkiego nie dawała spać. Postanowili przy pomocy najno-
wocześniejszych metod odpowiedzieć na to pytanie. Jest to 
grupa uczonych pod kierunkiem Shawon’a F. Sorrells’a z Uni-
wersytetu Kalifornijskiego (Human hippocampal neurogenesis 
drops sharply in children to undetectable levels in adults. S. F. Sor-
rells i wsp. Nature, vol. 555, 377, 377-381). 

Eksperymentatorzy wykonali badania na 59 próbkach 
(jest to naprawdę dużo), pobranych od ludzi w  różnym wie-
ku (od stanu zarodkowego do dorosłości), zmarłych z różnych 
przyczyn, a także na tkance mózgowej in vivo, używając frag-

Procesy związane z neurogenezą w dojrzałym 
mózgu były przedmiotem wielu badań nad 

patomechanizmami zaburzeń psychicznych, 
a w nasileniu neurogenezy widziano obiecującą 

metodę leczenia chorób neurodegeneracyj-
nych oraz zaburzeń nastroju. Czy dzisiaj te 

wszystkie, idące w tysiące, artykuły naukowe 
opublikowane w najlepszych czasopismach 

oraz wynikające z nich hipotezy i nowe metody 
terapeutyczne należy wyrzucić do kosza?

Cicer cum caule
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mentów wycinanych w  trakcie operacji neurochirurgicznych 
(np. ogniska padaczkowe w  płacie skroniowym, zawierające 
hipokampy). Ponadto, porównali te wyniki z danymi otrzyma-
nymi na rezusach (naczelna małpa z grupy koczkodanów). Szu-
kali komórek progenitorowych1, poszukiwali także młodych 
neuronów przy pomocy całej baterii białkowych znaczników 
charakterystycznych dla wczesnej fazy rozwoju neuronów. 

Stwierdzili, że szczyt neurogenezy przypadał na okres 
zarodkowy (14 tydzień) i  dotyczył warstwy ziarnistej zakrętu 
zębatego hipokampów. W wieku 22 tygodni ten proces zaczy-
nał gwałtowne hamowanie. Co więcej, w okresie od narodzin 
do 7 lat liczba dzielących się komórek wykazujących ekspresję 
białek znacznikowych charakterystycznych dla komórek pro-
genitorowych/macierzystych gwałtownie malała. Analiza za-
wartości hipokampów 17 osób, które zmarły w wieku od 18 do 
77 lat, nie wykryła żadnych nowych neuronów. Podobnie, brak 
było śladu neurogenezy w próbkach żywej tkanki pobranej od 
11-letniego pacjenta operowanego z powodu padaczki. Mło-
de neurony wykryto natomiast w tkance pobranej od 10 mie-
sięcznego niemowlaka operowanego z tego samego powodu.  

Dla poszerzenia wnioskowania część badań wykonano 
na makakach. Stwierdzono, że w  okresie między urodzinami 
a wiekiem 1,5 roku, neurogeneza malała ośmiokrotnie. Nato-
miast liczba nowych neuronów w okresie od 1,5 roku do 7 lat 
zmniejszała się 35 razy i w kolejnych latach życia występowa-
ła w  bardzo ograniczonym zakresie. Ale to nie wszystko. Au-
torzy porównali także zmiany w ekspresji genów kodujących 
znacznikowe białka neurogenezy między ludźmi i  makami, 
zachodzące w czasie. Okazało się, że hamowanie neurogenezy 
występowało w obu gatunkach, z tym że u ludzi następowało 
znacznie szybciej. Makaki zachowały zdolność do słabej neu-
rogenezy nawet po osiągnięciu dorosłości, natomiast u  doj-
rzałych ludzi brak było oznak jakiegokolwiek procesu związa-
nego z neurogenezą. 

Prawda nas wyzwoli
Przedstawione badanie rodzi wiele pytań. Na przykład 

o wiarygodność przedstawionych wyników. Przecież przez co 
najmniej kilkanaście lat przyjmowano jako pewnik, że neuro-
geneza występuje u  ludzi przez całe życie i  ma bardzo duże 
znaczenie dla regeneracji mózgu oraz podtrzymania funkcji 
kognitywnych i  emocjonalnych. Hamowanie neurogenezy 
wiązano z wieloma patologiami, np. depresją. Natomiast w na-
sileniu neurogenezy widziano obiecującą metodę leczenia 
chorób neurodegeneracyjnych oraz zaburzeń nastroju. Czy 
te wszystkie idące w tysiące artykuły naukowe opublikowane 
w najlepszych czasopismach oraz wynikające z nich hipotezy 
i nowe metody terapeutyczne należy wyrzucić do kosza? 

Dlaczego neurogeneza występuje u  gryzoni i  w  ograni-
czonym stopniu u  makaków, ale nie u  ludzi? Przecież w  dal-
szym ciągu obowiązuje dogmat podobieństwa budowy 
i  funkcji mózgu w  całym świecie zwierzęcym, a  szczególnie 
w  królestwie ssaków. Czy jedna „negatywna” praca, nawet 
opublikowana w  Nature, może unieważnić pracę całego po-
kolenia naukowców i zamknąć tak obiecującą z perspektywy 
rozwoju nowych terapii dziedzinę wiedzy? 

Niezwykle trudno jest jednoznacznie odpowiedzieć 
na tak zadane pytania. Mogę tylko wyrazić osobistą opinię 
na ten temat. Uważam, że cytowana praca jest bardzo waż-
nym sygnałem do weryfikacji dotychczasowych danych na 
temat neurogenezy u ludzi. 

S.F. Sorrells i  wsp. wykonali niezwykle staranną i  bardzo 
bogatą metodologicznie pracę: stosowali bardzo bogatą pa-
letę znaczników neurogenezy, analizowali zmiany u  różnych 
gatunków w  wielu okresach rozwojowych mózgu, badali 
tkanki pobrane ex vivo i in vivo, przeanalizowali bardzo dużą 
jak na ten typ badań kolekcję próbek. Przykładem trudności 
może być fakt, że komórki glejowe mogą być znakowane przez 
niektóre markery neurogenezy, stąd potrzeba jednoczesnego 
badania ekspresji neurogenezy oraz markera swoistego dla 
komórki neuronalnej, dla upewnienia się, że opisany proces 
dotyczy wyłącznie neuronów. Można śmiało stwierdzić, że 
do tej pory nie było tak obszernie i dobrze wykonanej pra-
cy na temat neurogenezy u ludzi. Dotychczas opublikowane 
prace na ten temat w znakomitej większości dotyczyły niektó-
rych tylko parametrów neurogenezy na ograniczonej liczbie 
próbek. Odkrycie neurogenezy było tak ważnym dokonaniem, 
że bardzo wiele laboratoriów wręcz rzuciło się na jej analizo-
wanie. W takiej sytuacji i w warunkach olbrzymiej konkurencji 
o środki finansowe w nauce, biorąc także pod uwagę, że znacz-
nie łatwiej jest opublikować pracę oraz otrzymać grant mając 
„pozytywne wyniki” świadczące o  istotnej roli neurogenezy 
w jakimś procesie, bardzo szybko „wyprodukowano” wiele po-
wierzchownych prac pokazujących tylko pozytywne wyniki 
i prowadzących do optymistycznych wniosków. 

Wiadomo, że znacznie trudniej jest opublikować pracę 
„z  negatywnymi” wynikami, szczególnie zaprzeczającymi ja-
kimś powszechnie zaakceptowanym prawdom. Stąd też jest 
zrozumiałe negatywne nastawienie naukowców do wyników, 
które albo nic nie znaczą albo są trudne do interpretacji. 

Kolejnym źródłem opisanej sprzeczności między wynika-
mi badań na ludziach i gryzoniach jest fakt, że zwierzęta labora-
toryjne jednak w istotny sposób różnią się od nas. Przykładem 
jest rola węchu. Węch jest podstawowym zmysłem u szczurów 
i myszy żyjących w warunkach naturalnych w norach lub ka-
nałach. Silna neurogeneza u szczurów jest związana w dużym 
stopniu z transportem nowych neuronów do opuszek węcho-
wych, gdzie służą podtrzymaniu funkcji tego niezwykle istot-
nego u gryzoni organu czuciowego. Autorzy omawianej pracy 
przytaczają przykłady gatunków charakteryzujących się duży-
mi mózgami i  długowiecznością, a  u  których ponad wszelką 
wątpliwość nie stwierdzono występowania neurogenezy (del-
finy, żółwie, wieloryby). Chyba nie przypadkiem wszystkie te 
zwierzęta nie potrzebują zmysłu węchu w swoim środowisku?

Czekają więc nas ciekawe czasy. Proponuję uważnie śle-
dzić dyskusję naukową na temat neurogenezy, ponieważ pra-
ca Sorrells’a i wsp. zachwiała wieloma autorytetami. Ale proszę 
się nie niepokoić – prawda zwycięży. n

Cicer cum caule

1. Komórki macierzyste występujące w narządach dorosłych osobników, służące 
do regeneracji tych narządów - są one multipotentne lub unipotentne: dają po-
czątek ostatecznie zróżnicowanym komórkom somatycznym tylko jednej, danej 
tkanki. Od komórek somatycznych odróżnia je zdolność do podziałów.
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Marek Krzystanek (1972) 

Kontynuuje w swojej poezji nurt poezji metafizycznej. W jego twórczości 
wizje z bezczasowych rzeczywistości równoległych nakładają się na 
przeżycia ze świata ludzi. Dotychczas opublikował tomiki poezji: Krwawe 
Zimy (2007), Białe Wilki (2011), Zimne Słońce (2012), Bestionizm (2014) 
Jasne i Ciemne Haiku (2016). Wiersze, które publikujemy pochodzą  
z tomiku  Arkadia Indygo, który ukazał się w tym roku

szklana siostra
(z cyklu: Chmury z granitu)

na ręku sztylet i krwawa karta
na piersi blizna świeżo otwarta
szramy na duszy i zły sen życia
w zeszklonych oczach na zawsze znika

gdzie znów odeszłaś wiedzieć nie będę
całuję krople spadłe na ziemię
i plamy nowe zakwitłe w nocy
chowam pod łóżko w stertach przezroczy

kiedy się budzę stoisz na oknie
dywan od purpur i strupów moknie
spalone zdrady znaczą horyzont
w łunach ich widzę cię ciągle żywą

odarta z szklanej ochrony skrzydeł
patrzysz zmęczona wzrokiem bez życzeń
na krwawe ślady w naszej pościeli
i siostrę śpiącą w krainie bieli

póki nie widzisz łuk swój napinam
i płomień świecy w serce ci wbijam
potem podchodzę i zwłoki z lodu
strącam nieczule do studni chłodu

rozkosze
(z cyklu: Raj w oddali)

zbieram nocami jabłka w ogrodzie
noże księżyca śnią w srebrnej wodzie
kiedy układam jabłka na tobie
noc mokre włosy odgarnia z powiek

ciebie mi daje w kwiatach księżyca
śpisz tam gdzie anioł na trawie przysiadł
wyciągam brzytwy z piór i czerwieni
i klękam obok na cieplej ziemi

mieczami które jeszcze pamiętasz
wycinam szklane róże z powietrza
i gdy zakwitną całe w nektarze
czerwone z malin na skórze kładę

nad ranem duszę jęki rozkoszy
pocięty księżyc topię w łzach rosy
a ciebie biorę na wieżę białą
z której anioły z krzykiem spadają

czytanki
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Był to czas schyłku komuny. Pisząc „komuna” posługu-
ję się pewną licentia poetica. Może i  warto przypomnieć, że 
komunizm w  naszym kraju nie upadł. Nawet nie zaczęto go 
budować. Partia rządząca bała się wpisać to słowo do swojej 
nazwy. Żyliśmy w kraju realnego socjalizmu i system ten wła-
śnie dobiegał kresu, gdy skończyłem studia.  

Przed podjęciem pracy studenci medycyny opowiadali 
sobie wtedy historie w  rodzaju tych, że gdzieś na głębokiej 
prowincji chirurg kazał pewnemu stażyście samodzielnie 
zoperować zapalenie wyrostka robaczkowego, bo sam miał 
w  tym czasie ważniejszą robotę przy naprawie swojego sa-
mochodu zaparkowanego przed salą operacyjną i  od czasu 
do czasu przez otwarte okno udzielał młodemu koledze fa-
chowych instrukcji (Scena jak z filmu Barei, a może po prostu 
z filmu Barei…). 

Takich rzeczy już nie było, ale na pewno z młodymi sta-
żystami i  lekarzami dopiero rozpoczynającymi specjalizację 
obchodzono się znacznie bardziej bezceremonialnie, niż to 
się dzieje obecnie – wysyłano na zastępstwa do przychodni 

rejonowych, do poradni zdrowia psychicznego, do pogotowia 
ratunkowego i… jakoś to było. Aż się zmieniło.

Teraz dużo dłużej jest się młodym lekarzem. Ale jeśli 
przez „młody lekarz” rozumieć kogoś, kto wykonuje zawód 
samodzielnie i  jest jeszcze młody, to właściwie można by za-
ryzykować twierdzenie, że przeciwnie, młodym lekarzem jest 
się znacznie krócej, ponieważ samodzielność dawkuje się le-
karzom znacznie ostrożniej niż dawniej, więc zanim rozbłyśnie 
zimne, energooszczędne światło specjalistycznej wiedzy, to 
już dogasa i kopci ogarek młodości.  

Tak więc, będąc młodym lekarzem rzuconym do poradni 
zdrowia psychicznego w ramach łatania dziur w systemie, kilka 
tygodni po rozpoczęciu stażu, na długo przed rozpoczęciem 
specjalizacji, musiałem stawić czoła nagłemu przypadkowi 
psychiatrycznemu. Ekipa pogotowia ratunkowego przywio-
zła młodego chłopaka, który ledwie skończył osiemnaście lat. 
Jedyny pracujący na stałe psychiatra, zwany szefem, który już 
trochę niedowidział i  niedosłyszał, wyszedł był stawić się do 
sądu jako biegły. 

Chłopak był bardzo niespokojny, rozgorączkowany. Bez 
przerwy głośno mówił, zupełnie inkoherentnie. Zajął podane 
mu krzesło i czekał…

Panie rejestratorki… (dla tych, co nie wiedzą – realny 
socjalizm odznaczał się dużą ilością nisko kwalifikowanego 
personelu pomocniczego przy małej ilości personelu wysoko 
kwalifikowanego; odwrotnie, niż to jest obecnie, gdzie wszy-
scy są wysoko kwalifikowani, tylko pewnych rzeczy robić nie 
mogą).

Panie rejestratorki nic mi tu nie pomogą… 
Chłopak głośno wykrzykuje, jakby trawiony ogniem psy-

chozy, jest u kresu sił. Pacjenci, którzy postanowili zrezygno-
wać z moich usług i czekają cierpliwie na powrót szefa z sądu 
skulili się na swoich krzesłach.

Panie rejestratorki mamroczą półgłosem miedzy sobą, 
że nazwisko i adres wskazują na to, że ten chłopak jest synem 
znanej im pacjentki chorej na schizofrenię. Zgłosiły w dyrekcji 
ZOZ (monopolistyczna biurokratyczna struktura obejmująca 

Od czasu do czasu słyszę, że program 
specjalizacji z psychiatrii trzeba by zmie-

nić, zmodyfikować, uwspółcześnić. Chodzi 
podobno głównie o to, żeby wprowadzić do 

niego elementy psychiatrii środowiskowej, 
nauczyć młodych adeptów psychiatrii my-
ślenia w kategoriach relacji chorego z jego 

środowiskiem społecznym, bo taki jest 
współczesny europejski trend, od którego 

nie można uciec. No bo i dokąd? 
Przypomniały mi się początki mojej „ka-

riery”. Aż strach wspominać… Na szczęście 
od tamtej pory minęło tyle czasu, że moje 

przewinienie uległo przedawnieniu, a wielu 
świadków już nie żyje. 

Przedawniona sprawa
Ireneusz Cedeński

PZP
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całość państwowej służby zdro-
wia na danym terenie) potrzebę 
karetki transportowej, która by 
odwiozła chorego chłopaka do 
odległego o około 100 km szpita-
la psychiatrycznego.

Przyszedł ojciec tego chłopca, 
mąż tej chorej… Nie zapomnę wyrazu 
jego twarzy i nie podejmuję się go opisać… 
Usiadł koło syna w tej dość obskurnej poczekalni…

W  tej PZP, jak w  każdej poradni, był tak zwany gabinet 
zabiegowy. W  metalowej przeszklonej szafce leżały ampułki 
z  lekami. Poprosiłem panią rejestratorkę, która była zarazem 
pielęgniarką, by podała biednemu chłopcu ampułkę Fenactilu 
domięśniowo. Ze studiów pamiętałem, że 50 mg to 2 mililitry, 
a 25 miligramów ma objętość 5 ml. Nie pytajcie mnie, dlacze-
go. Zleciłem ampułkę mniejszą objętościowo, czyli silniejszą. 
Pacjent bez oporu przyjął iniekcję.

Zanim szef przyszedł z sądu, chory chłopak przestał krzy-
czeć. Siedział spokojnie. A jeszcze później, gdy przyjechało po-
gotowie, nieco senny poszedł chwiejnym krokiem do karetki 
podtrzymywany przez sanitariusza.

Był to pierwszy raz, kiedy zobaczyłem, jak działa klasyczny 
lek przeciwpsychotyczny zwany także dużym trankwilizato-
rem. Wprawdzie już na studiach, na ćwiczeniach z farmakolo-
gii widziałem jak asystent podał w obecności nas, studentów, 
haloperidol szczurowi, aby wywołać stan katalepsji, ale nie 
wywołał. Szczur zwyczajnie zdechł. A na zajęciach z psychia-
trii, pacjenci, których obserwowałem, byli już pod wpływem 
leków. 

Podobało mi się. Wyraźnie czułem, że przyniosłem ulgę 
temu chłopcu, jego ojcu, pozostałym pacjentom. Ba, nawet 
sanitariusz z pogotowia, który przyszedł po pacjenta z wielkim 
kaftanem bezpieczeństwa, wydawał się mile zaskoczony. 

Szefowi jednak nie spodobała się moja inicjatywa, okazało 
się, że paniom rejestratorkom także nie. W tej poradni nie po-
dawano leków w takich, jak opisałem sytuacjach, w obawie, że 

„coś mogłoby się stać”. 
Nie miałem poczucia 
winy z  powodu tego, 

co zrobiłem, bo uważa-
łem, że właśnie coś złe-

go się już stało. Dlaczego 
młody człowiek potrzebu-

jący leczenia miał czekać wiele 
godzin na to, by pierwszą dawkę 

leku otrzymać dopiero w  psychiatrycz-
nym azylu odległym o kilka godzin jazdy niewygod-

ną karetką w kaftanie bezpieczeństwa? 
Później, gdy wracałem myślą do tej sytuacji, nigdy nie 

wątpiłem w to, że postąpiłem słusznie. Pojawiały się różne 
dodatkowe refleksje. Jedna z  pierwszych była taka: Skoro 
pacjent tak znakomicie zareagował na pierwszą dawkę 
leku, to może dałoby się go leczyć bez wywożenia do od-
ległego szpitala? Przecież tam miał otrzymać to samo, ten 
sam lek… 

Kolejna refleksja: Przecież on nie rozwinął w  jeden 
dzień tak ciężkiej psychozy… Musiał się męczyć coraz bar-
dziej całymi tygodniami, może miesiącami. Pewnie dopie-
ro jego głośny krzyk zmusił rodzinę do szukania pomocy. 
Pomiędzy tą rodziną a poradnią, która leczyła matkę tego 
chłopca, musiała być niewidoczna bariera. 

A  może ten chłopak tak szybko się uspokoił, bo był 
zmęczony, a w obecności ojca czuł się bezpieczny?  

Komuna, czy jak kto woli, realny socjalizm dawno się 
skończył. A azylowy model leczenia? Trzyma się. n
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Niebezpieczne fantazje
Katarzyna Prot-Klinger

Opera

W  czasie premiery dyrygował światowej 
sławy Kazuhi Ono - dyrektor muzyczny Orkiestry 
Symfonicznej w Tokio. W czasie kolejnych spekta-
kli dyrygował, także bardzo dobrze oceniany, Bas-
sem Akiki. 

Treść opery powstała według powieści Wa-
lerija Briusowa i dzieje się w XVI wiecznych Niem-
czech. Akcja zaczyna się od spotkania w  oberży 
młodej kobiety – Renaty – z rycerzem Ruprechtem. 
Renata opowiada mu swoją historię. Gdy miała 8 
lat, zjawił się „anioł, ognisty, promienny”5. Stał się 
jej stałym towarzyszem zabaw – „pokochałam go 
bardziej niż ojca, bardziej niż mamę, bardziej niż 
rodzinę i  przyjaciółki”. Ognisty anioł o  imieniu 
Madiel powiedział jej, że zostanie świętą i  kazał 
umartwiać ciało. Gdy miała 16 lat, zaczęła prosić 
go o „zbliżenie cielesne”. Z powodu jej nalegania 
na „połączenie się w jedno ciało”, Madiel zniknął. 
Pojawił się następnie jako hrabia Henryk, z  któ-
rym żyła przez rok, ale zdaniem Renaty „nie chciał 
się przyznać, że jest Madielem” i zostawił ją samą 
w zamku. Według oberżystki, Renata jest „dziwką”, 
omotała hrabiego, ona sama jest wysłanniczką 
Szatana. 

Rumprecht z  Renatą wyjeżdżają, aby odszu-
kać Henryka. Między mężczyznami dochodzi do 
pojedynku, w  którym Rumprecht zostaje ciężko 
ranny. Dopóki jego życie jest w zagrożeniu, Renata 
jest przekonana, że kocha tylko jego. Jednak, gdy 
rycerz odzyskuje zdrowie i prosi ją o rękę, odma-
wia stanowczo i decyduje się wstąpić do klasztoru. 
Ostania scena dzieje się w  zakonie, gdzie siostra 
Renata zostaje skazana przez Inkwizytora na stos 
za „cielesne obcowanie z  diabłem”. Wybrałam 

z  libretta główny wątek pomijając elementy „magiczne” – spotkanie 
z wróżką, magiem, Faustem i Mefistofelesem. Jak widać, i  tak akcja jest 
skomplikowana i  pełna niespodziewanych 
zwrotów. 

Najprościej można powiedzieć, że po-
wieść „Ognisty anioł” opisuje doświadcze-
nia autora – Briusowa zakochanego w Ninie 
Pietrowskiej. Ona z  kolei miała swojego 
„ognistego anioła” w  postaci poety – mi-
styka Andrieja Biełego.  Briusow dedykuje 
„Ognistego anioła” Pietrowskiej – „kobiecie 
świetlanej, szalonej, nieszczęśliwej.”

A jaka jest Renata?
W  wywiadzie z  Kubą Mikrudą Treliński potwier-

dza, że kluczową postacią opery jest Renata, być może 
część wydarzeń, które widzimy na scenie odgrywa się 
tak naprawdę w jej głowie, jesteśmy w fantazji młodej 
kobiety6. Brytyjska psychoanalityczka Ignes Sodre na 
przykładach literackich i  klinicznych pokazuje, czym 
jest życie w stworzonym przez siebie świecie7. Opisuje 
postaci, które (jak Re-
nata) kompulsywnie 
snują marzenia senne 
na jawie, tworzą fan-
tazję dla zaprzecze-
nia rzeczywistości. 
Ważne jest odróżnie-
nie wyobraźni, która 
prowadzi do boga-
cenia życia psychicz-
nego i  rozwoju, od 
statycznej fantazji, 
która zamyka nas w  „psychicznym azylu”8 – narcystycznej organizacji, 
która chroni przed kontaktem z rzeczywistością. Organizacja ta buduje 
się we wczesnym dzieciństwie, często w kontakcie z nieobecnymi psy-
chicznie rodzicami. Rozróżnienie pomiędzy twórczym fantazjowaniem, 
a wycofaniem do psychicznego azylu jest ważne. Często rodzice pacjen-
tów psychotycznych widzą swoje dziecko jako wrażliwe i twórcze, które 
„wymyśla różne historie”, nie zauważając, że wycofuje się do azylu, żeby 
nie stawiać czoła rzeczywistości. Rzeczywista twórczość jest radzeniem 
sobie z  wymaganiami pozycji depresyjnej, zachodzi dzięki kontaktowi 
z  rzeczywistością, a  nie pozostawaniem w  świecie fantazji9. Podstawą 
twórczości jest tworzenie symboli, czego Renta nie jest w  stanie osią-
gnąć, dokonując licznych rozegrań w działaniu.

Jaka jest więc fantazja Renaty?
Jako przypuszczalnie opuszczone psychicznie dziecko wyobraża so-

bie towarzysza życia – Madiela. Dzieci tworzą w trudnych chwilach uro-
jonych „przyjaciół”, ale porzucają ich, gdy przystają być potrzebni. Mam 
takie doświadczenie osobiste, kiedy mój syn hospitalizowany w wieku 3 

Cicer cum caule

Kończąca sezon premiera „Ogni-
stego anioła” Prokofiewa w reży-
serii Warlikowskiego wzbudziła 
kontrowersje dotyczące przede 
wszystkim koncepcji wysta-
wienia - od zachwytu1 do ostrej 
krytyki2,3. Wszyscy byli zgodni co 
do piękna muzyki i wykonania. 
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lat bez możliwości kontaktu ze mną ani z  nikim z  rodziny stworzył ko-
legę – Bananka. Bananek był z  nami parę tygodni po hospitalizacji, po 
czym zniknął. Madiel na początku ma zastępować matkę (stąd być może 
jego imię) – „bawiliśmy się lalkami”, „zawsze 
był wesoły i  dobry”, „wieczorem Madiel kładł 
się ze mną do łóżka i wtulał jak kot”. Madiel ma 
równocześnie funkcje macierzyńskie i  ojcow-
skie. Pokazuje małej Renatce świat – „pokazy-
wał inne miasta, słynne katedry, nieziemskie 
osady.”

Bohaterka ro-
śnie, a  wraz z  tym 
zmieniają się jej 
potrzeby w  kie-
runku dorosłej 
seksualności. Po-
czątkowo próbuje 
je stłumić. Zgodnie 
z życzeniem anioła 
pości i  umartwia 

się, kaleczy ciało, karząc je za impulsy seksualne. Jednak to nie wystarcza. 
Potrzeby pozostają i Madiel ma odpowiedzieć na jej zmieniające się po-
trzeby uczuciowe i stać się pierwszym mężczyzną/kochankiem. Renata 
nie jest w stanie utrzymać tej fantazji, czy też wytworzyć urojenia, że żyje 
z wyobrażonym mężczyzną i Madiel „odchodzi”. 

Dalszy ciąg mógłby stanowić zakończenie takiej historii „wrażliwej 
dziewczynki”. Spotyka Henryka i  uznaje, że jest on tożsamy z  wyobra-
żonym aniołem, ale może z nim zrealizować swoje potrzeby seksualne. 
Niestety, Henryk też odchodzi. Dlaczego? W relacji Renaty „nie chciał się 

przyznać, że jest Madielem”. Czy to 
znaczy, że nie poddawał się idealiza-
cji? Chciał zbudować realny związek 
z  kobietą, co okazało się niemożliwe 
i  „stał się ponury i  smutny”, a potem 
niespodziewanie ją porzucił.

Poznajemy Renatę już po odej-
ściu Henryka i  rozumiemy, że ich 
związek na pewno nie był łatwy. Po-
kazuje to jej związek z  Ruprechtem. 
Renata oscyluje pomiędzy miłością 

i oddaniem: „Będę całować ci ręce i pierś, pierś i nogi, będę twoja na za-
wsze. Będę ci służyć, bo, bo cię kocham.”, a doszczętnym odrzuceniem 
– „drżałam z obrzydzenia, kiedy mnie obejmowałeś”. Nie do wytrzyma-
nia jest dla niej pytanie Rumprechta: „dlaczego winisz tylko mnie, a nie 
siebie?”. John Steiner  pisze, że patologiczna organizacja osobowości 
jest próbą chronienia obiektu i uniknięcia poczucia winy. W konfronta-
cji z  własną, niewybaczalną nienawiścią, nasileniu ulega masochistycz-
ne poczucie krzywdy. Tak więc, w odpowiedzi na pytanie Rumprechta, 

Zdjęcia: Ognisty Anioł - fot. Krzysztof Bieliński. Teatr Wielki 
Opera Narodowa 2018

1. A. S. Dębowska "Ognisty anioł" według Mariusza Trelińskiego. Świetna 
inscenizacja nawiedzonej i odjechanej opery Prokofiewa. http://
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3. D. Kozińska Wypalony anioł https://www.tygodnikpowszechny.pl/wypa-
lony-aniol-153382 (pobrano 15.08.2018).

4. Wszystkie cytaty libretta w przekładzie Agnieszki Lubomiry Piotrowskiej 
pochodzą z programu „Ognistego anioła”. Teatr Wielki – Opera Narodo-
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Opera Narodowa, Warszawa 2018, s. 30 – 33. 

6. „Anioły w głowie” z reżyserem Mariuszem Trelińskim rozmawia Kuba 
Mikruda. W: Ognisty anioł. Teatr Wielki – Opera Narodowa, Warszawa 
2018, s. 19-22.

7. I. Sodre Urojone istnienia. Psychoanalityczne rozważania o fantazji, 
literaturze, marzeniach sennych i śnieniu na jawie. Oficyna Ingenium. 
Warszawa 2016. 

8. J. Steiner Psychiczny azyl. Patologiczna organizacja osobowości u pacjen-
tów. Imago. 2017.

9.  H. Segal Psychoanalityczne podejście do estetyki. W: Teoria Melanie Klein 
w praktyce klinicznej. GWP. Gdańsk 2006, s. 274-287.

10. J. Steiner Psychiczny azyl. Patologiczna organizacja osobowości  
u pacjentów. Imago. 2017.
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Renata rani się nożem. Przebaczenie wymagałoby 
uznania zarówno dobrych, jak i złych uczuć w so-
bie i obiekcie, do czego Renata nie jest w tym mo-
mencie zdolna. 

Z  doświadczenia klinicznego wiemy, że oso-
by takie jak Renata – o  strukturze borderlinowej 
i  obronach histrionicznych, często kryją w  sobie 
tajemnicę poważnego doświadczenia trauma-
tycznego. Taką też drogę interpretacyjną wybiera 
Treliński. Reżyser traktuje końcowe sceny opery 
jako reminiscencję początku. Renata nie idzie do 
klasztoru, ale znajduje się w  szkole zakonnej czy 
też internacie. Jest to miejsce, gdzie Renata mo-
gła poznać Madiela/Henryka/Inkwizytora. Nie jest 
on czystym wytworem jej fantazji, ale sposobem, 
w jaki dziewczynka wytłumaczyła sobie przemoc. 
Coraz więcej relacji ofiar przemocy seksualnej 
pokazuje nam strukturę takiej sytuacji. Dziecko 
opuszczone psychicznie przez rodziców staje 
się łatwym łupem „opiekuna”, który daje opiekę 
i  wsparcie, równocześnie przedwcześnie pobu-
dzając i wykorzystując seksualnie. 

Można też potraktować zakończenie opery, 
jako powtórzenie początku. Renata w  przymusie 
powtarzania wraca do zakonu, miejsca gdzie wy-
darzyła się pierwsza sytuacja traumatyczna z nie-
świadomą nadzieją reparacyjną. Do reparacji nie 
dochodzi. Przemoc zostaje odtworzona. n
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Płyty, które warto znać

Cicer cum caule

W maju 1953 roku w Reading w Anglii przyszedł na świat Mi-
chael Gordon Oldfield. Ojciec był lekarzem, matka pielęgniarką, więc 
wydawało się, że obierze on karierę w medycynie. Ale Mike znacznie 
bardziej niż nauką interesował się muzyką. Jego rodzeństwo, siostra 
i brat, także muzykowali – na szczęście rodzice, widząc talenty swoich 
dzieci nie mieli nic przeciwko temu.

Przez pewien czas, jako gitarzysta, grywał z  siostrą utwory fol-
kowe, a z bratem bardziej rockowe, ale próbował też grać na wszyst-
kich instrumentach, które wpadły mu w ręce. Jego umiejętności gry 
na gitarze szybko rosły i już jako 17-latek został przyjęty do zespołu 

byłego gitarzysty Soft Machine, Kevina Ayersa, gdzie zaprzy-
jaźnił się z klawiszowcem i kompozytorem zespołu Davi-

dem Bedfordem. Wszechstronnie wykształcony muzyk 
zapoznał młodego zapaleńca z  muzyką klasyczną, 

kompozycją i  technikami nagrywania i  aranżacji 
muzyki. Wtedy Mike pożyczył od Ayersa magneto-
fon i w domu zarejestrował coś, o czym od wczesnej 
młodości marzył – zarys kilkudziesięciominutowej 

suity bez wokalu, łączącej brzmienia różnych instru-
mentów w  harmonijną całość o  folkowo progresyw-

nym zabarwieniu.
Czegoś takiego do tej pory w  muzyce nie było… Kil-

ku znajomych muzyków z dużym zainteresowaniem wysłuchało 
wersji wstępnej i  skierowało go do właśnie tworzącego się studia 
nagraniowego Manor Studio – nowej placówki świeżo powstałej fir-
my Virgin – założonej przez młodego zapaleńca, właściciela sklepu 
płytowego i firmy wysyłkowej Richarda Bransona. Realizator dźwięku 
Tom Newman po wysłuchaniu demo był zachwycony pomysłem i za-
pałem muzyka, i skontaktował się z Bransonem. Obaj uznali, że w tym 
momencie nie mają technicznej możliwości sfinansowania i wydania 
projektu, poradzili mu więc poszukanie wydawcy wśród firm fono-
graficznych. Mike odwiedził kilkanaście firm, ale nigdzie nie znalazł 
zrozumienia i chęci zajęcia się projektem. Gdy po roku Branson, który 
w  międzyczasie postanowił założyć własną firmę muzyczną skon-
taktował się z Oldfieldem szybko doszli do porozumienia i podpisali 
kontrakt. Mike miał już wtedy dopracowany zarys kompozycji i na-
grania w głowie, więc szybko wziął się do pracy. Aby koszty były jak 
najmniejsze, korzystał ze studia głównie w nocy i w przerwach mię-
dzy innymi zespołami. Nie potrzebował prawie żadnej pomocy, po-
nieważ na większości instrumentów grał sam. Nagranie zajęło kilka 
tygodni, w czasie których Mike praktycznie mieszkał w studio, a sesje 

Tempo życia nieustannie 
rośnie. W branży muzycznej 

przykładem takiego przy-
spieszenia są tzw. „wersje 
radiowe”. Przeprowadzone 

w latach 90. badania wśród słu-
chaczy pokazały, że po około  

3 minutach większość jest znudzona tym, 
czego słucha i potrzebuje zmiany. Rozgło-

śnie radiowe zaczęły więc żądać od firm 
fonograficznych i artystów utworów nie 

dłuższych niż te 3 minuty. Dlatego często 
wersje, które słyszymy w radio, są inne niż 
te, które znajdziemy na płytach. A o utwo-

rach kilkuminutowych nikt już nie chce 
słyszeć. Nie do pomyślenia więc jest dzisiaj 

to, co stało się w 1973 roku, ale zacznijmy od 
początku…

Mike Oldfield 
„Tubular Bells”

MIREK SUKIENNIK

Maj 1973
Tubular Bells Pt. 1
Tubular Bells Pt. 2

1.
2.
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były przeplatane wyprawami z  Newmanem do pobliskiego pubu, 
gdzie m.in. zaprosili do udziału w nagraniu, jako przedstawiającego 
pojawiające się w nagraniu instrumenty, „mistrza ceremonii” Viviana 
Stanshalla. Część pierwsza była gotowa dość szybko, trochę więcej 
czasu zabrało dopracowanie części drugiej, ale w  maju 1973 roku 
płyta została wydana jako pierwszy krążek nowo powstałej firmy mu-
zycznej Virgin Records.

Sama płyta… no cóż, mimo upływu lat nieczęsto można posłu-
chać czegoś podobnego. To dwa dwudziestokilkuminutowe utwory. 
Zaczynamy… Delikatna rytmiczna melodia, uzupełniana kolejno 
o  instrumenty, pozornie bezładne wtrącenia fraz i  dźwięków, które 
jednak łączą się w harmonijną, spójną całość. Po kilku minutach poja-
wia się motyw gitary, która prowadzi do rozwinięcia się prostej, forte-
pianowej melodii w prawie symfoniczną suitę. Częste zmiany rytmu 
podsycają zaciekawienie – co nas jeszcze dalej czeka. Czas upływa, 
ale nie jesteśmy znudzeni. Fortepian, organy, perkusja, flety, gitara 
basowa, elektryczna, akustyczna, dzwoneczki, kontrabas, oszczęd-
ne chórki, a  w  końcu tytułowe dzwony rurowe zapowiadane przez 
głos mistrza ceremonii. Pierwszy utwór to prawdziwe arcydzieło... 
A stworzył je samodzielnie niespełna 19 letni chłopak! Drugi utwór to 
też wielowarstwowa kompozycja stanowiąca rozwinięcie pierwszej 
części, może już nie tak świeża i harmonijna. Zaskakujące są partie 
wokalne Oldfielda – jest to efekt eksperymentu muzycznego. Po su-
gestiach firmy Virgin, aby dodać partie wokalne, które nadawałyby 
się do promocji radiowej, Mike i realizator totalnie się upili i w amo-
ku alkoholowym zarejestrowali odgłosy, jakie wydawał artysta. Pa-
radoksalnie, zamiast drażnić, jeszcze bardziej wzmagają siłę i wyraz 
artystyczny suity. Wiele razy dyskutowałem z osobami ze środowiska 
muzycznego i prawie każdy miał inne odczucia i inaczej interpreto-
wał odsłuch płyty. Ale każdy doceniał jej ogromne walory artystyczne 
i nikt nie był obojętny. Najlepiej więc samemu posłuchać tego nie-
zwykłego dzieła.

Po wydaniu, płyta szybko stała się wydarzeniem artystycznym. 
Recenzje były pozytywne, niektóre, jak np. znanego DJ’a  i  krytyka 
Johna Peela z  Radio BBC One wręcz entuzjastyczne. Początkowo 
sprzedaż była średnia, ale po kilku miesiącach przewodni motyw 
płyty został wykorzystany w horrorze Egzorcysta, co bardzo dobrze 
wpłynęło na sprzedaż i promocję. Motyw otrzymał Grammy w 1974 
roku, a płyta przez kilka lat utrzymywała się na listach przebojów. Ko-

lejne płyty Oldfielda początkowo były kontynuacją po-
mysłu Dzwonów, potem w końcu lat 70. i przez lata 80. 
bardziej popowe, a nawet disco, aby w początku lat 90. 
powrócić do motywów instrumentalnych. W 1992 roku 
ukazała się płyta Tubular Bells II, potem część III, a  na 
przełomie wieków Millenium Bell – ale były to niezbyt 
udane kontynuacje. Artysta nadal wydaje płyty, ale chy-
ba już zawsze będzie kojarzony głównie z premierowym 
materiałem.

Po wydaniu Tubular Bells Mike nie poradził sobie 
z ogromnym sukcesem, presją i zainteresowaniem me-
diów. Początkowo uciekał w pracę, ale szybko sięgnął po 
alkohol i narkotyki. Poprzez młodzieńczą naiwność, nie-
doświadczenie i  brak wsparcia bliskich, ten zamknięty 
w sobie i w gruncie rzeczy nieśmiały i samotny artysta, 
stał się ofiarą naciągaczy i  wykorzystujących go złych 
doradców. Kontrakt, jaki podpisał, nie dawał mu pełnej 
swobody twórczej, a nawet nie dawał zbyt dużo zysków. 
Powodowało to frustrację, depresję i owocowało liczny-
mi błędami w działalności muzycznej, promocyjnej i ży-
ciu prywatnym. 

Dopiero po prawie 20 latach udało mu się uporząd-
kować swoje życie osobiste i artystyczne i, aby podzielić 
się z  innymi wiedzą i  doświadczeniami z  tej walki, po-
wołał na 10 lat fundację Tonic, która pomagała w walce 
z depresją i problemami psychicznymi. W wielu wywia-
dach i  wypowiedziach publicznych Oldfield apelował 
o  pomoc młodym ludziom w  trudnym okresie dojrze-
wania i wyborze drogi życiowej oraz realizacji aspiracji. 
Czasami warto posłuchać młodych i pomóc im w reali-
zacji marzeń – Richard Branson jest dzisiaj multimilione-
rem i znanym mentorem biznesu… n



Historia psychiatrii krakowskiejod Kuchni
Jacek Bomba

Chociaż nosi stare weneckie 
nazwisko, aktualny kierownik Katedry Psy-

chiatrii UJ CM jest mocno związany z Krakowem. 
To prawda, że studia lekarskie ukończył w Warszawie, ale 

prawdą jest też, że rozpoczął je w Krakowie, a w krakowskiej Kli-
nice Psychiatrycznej praktykował już po pierwszym roku jako salowy, 

zresztą w towarzystwie dwóch innych przyszłych profesorów psychiatrii. 
Podyplomowe studia odbywał po obu stronach Atlantyku. I w USA, 

i w licznych ośrodkach europejskich, ale początki jego zaangażowania w psy-
choterapię też odnajdziemy w Krakowie. Zrazu w psychoanalizą wiedeńską na-

znaczonym ośrodku dla studentów szkół wyższych, a zaraz potem w psychodyna-
micznym dla neurotyków. Nie skończyło się na psychospołecznym leczeniu osób 
z rozpoznaniem schizofrenii (chociaż tym razem był współautorem programów: kli-
nicznego i badawczego). Nie sposób powiedzieć, na ile inspirowała go Maria Orwid, 
ale obszar terapii rodzin stał się jego głównym, ale przecież nie jedynym, polem 
działań. Jak przystało na krakowianina: klinicznym, badawczym i dydaktycznym. 

Stosunek profesora de Barbaro do dwuwiekowego dorobku modernistycznej 
psychiatrii oddaje najlepiej metafora jego stosunku do jabłek. Lubi i ceni te 

owoce, ale ze smakiem zjada z nich tylko pestki! W młodości jadał wie-
le, chętnie, ale niejako na stronie swoich innych zainteresowań. Pewnie 

ważniejszych. Z wiekiem jakby ascetycznie ograniczył harce ga-
stronomiczne i podążył drogą, którą już wcześniej zdawało się 

wytyczać upodobanie do sedna rzeczy (pestki!). Cała ga-
stronomia, dorobek wielu wieków rozwoju kultur, 

została zakwestionowana. Pozostało sedno: 
nasiona! Pestki jabłek i bób.  

Postgastronomia 
profesora 

Bogdana de Barbaro

Cicer cum caule
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Jacek Bomba

n Młode ziarna bobu, najsmaczniejsze, mają seledy-
nową osłonę znamiennie, a samo znamię –jasne. 
Świeżo zebrane winny mieć jasno seledynowy kolor.

n Po opłukaniu należy zalać wrzątkiem, posolić i posło-
dzić, i gotować na wolnym ogniu około 40 minut.  
Po pół godzinie wrzucić do gotującego się bobu 
zielony koper. Kiedy bób zmięknie, wyłowić koper 
i odrzucić, bób natomiast wrzucić do miski i zajadać 
odrzucając łupiny. Chyba, że jest bardzo młody 
a łupiny miękkie.

BÓB
1 kg

Kilka gałązek 
2 łyżeczki
½ łyżeczki  

• Świeżego, młodego bobu
• Świeżego kopru
• Soli 
• Cukru 

n Świeżą bazylię usiekać semiluną lub utrzeć w moź-
dzierzu (postgastronomicznie w blenderze) dodając 
oliwę i paprykę. Doprawić sosem wystudzone i obrane 
z łupin ziarna bobu.

n Jak wskazuje nazwa, podawać jak przystawkę.  
Ale nie trzeba sztywno wpychać się w kategorie.  
Taki bób może być daniem samodzielnym!

ANTIPASTO 
Z BOBU 

1 kg
100 ml 

garść
½ łyżeczki  

• Ugotowanego bobu
• Ulubionej oliwy z oliwek
• Świeżej usiekanej bazylii 
• Sproszkowanej ostrej papryki

Cicer cum caule
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n Ugotowany i przestudzony bób zmiksować na 
gładko w blenderze dodając oliwę, czosnek i pieprz. 
Podawać jak amerykański dip z krakersami  
lub jak bliskowschodni humus z bułeczkami pita. 

HUMUS Z BOBU 

1 kg
150 ml 

1 duży ząbek
½ łyżeczki  

• Ugotowanego bobu
• Ulubionej oliwy z oliwek
• Czosnku  
• Mielonego czarnego pieprzu
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Zapraszamy na konferencję VII OSF-P 
Antoni Kępiński: psychiatra, człowiek, filozof
która odbędzie się w 16 listopada w Pałacu Kazimierzowskim (Kampus Główny UW).

Celem tegorocznej konferencji będzie przypomnienie szerokiego dorobku i bogatego doświadczenia życiowego 
wybitnego krakowskiego psychiatry Antoniego Kępińskiego. Naszym celem jest szerokie i otwierające spojrzenie 
na autora „Rytmu życia” – takie, którym on sam starał się obdarowywać swoich pacjentów i współpracowników.

Szczegóły na stronie www.osfp.org.pl/kepinski 
oraz na Facebooku  www.facebook.com/events/284175135474715/]

Warsztaty Teatralno-Rozwojowe „Kim jestem” 
dla osób po kryzysie psychicznym
Zachęcamy do przekazywania tej informacji warszawskim pacjentom!

Warsztaty odbywają się od 22.09 -15.12.2018. Projekt zwieńczy wystawienie spektaklu.

Warsztaty Teatralno-Rozwojowe mają na celu wzmocnienie umiejętności ekspresji, rozpoznawania własnych 
potrzeb i wartości oraz umiejętności budowania relacji i samopoznania. Chociaż nie zastąpią terapii, to mogą 
przyczynić się podniesienia jakości życia i pewności siebie.

Szczegóły na stronie www.osfp.org.pl/warsztaty-teatralno-rozwojowe/ 
oraz na Facebooku www.facebook.com/events/263797107799280]

Aby wygłosić 20-minutowy referat prosimy do koń-
ca października przesłać abstrakt na adres  
kepinski@osfp.org.pl. Bierny udział jest bezpłatny 
i nie wymaga rejestracji.

Pośród potwierdzonych key speakerów znajdują się: 
prof. Zofia Rosińska, prof. Jacek Wciórka,  
prof. Andrzej Kapusta, dr Mira Marcinów  
oraz dr Jerzy Zadęcki – ostatni doktorant profesora 
Kępińskiego.

„Pokażemy Kępińskiego jako lekarza, ale także jako 
filozofa, antropologa, etyka, humanistę oraz postać 
o wielowątkowej biografii, wartej studiów historycz-
nych, urwanej przedwczesną śmiercią. Zapytamy także 
o aktualność jego poglądów medyczno-psychiatrycz-
nych oraz wspólnie zrekonstruujemy jego stanowisko 
filozoficzne” – mówi dr Jakub Tercz organizator konferencji 
i prezes Fundacji Otwarte Seminaria Filozoficzno-Psychia-
tryczne.

Cykl warsztatów obejmuje soboty od 22 września  
do 15 grudnia w godzinach 13:00 – 16:00.  
Warsztaty będą odbywać się w Wolskim Centrum  
Kultury (ul. Działdowska 6).

Aby wziąć udział w warsztatach należy posiadać 
orzeczenie o niepełnosprawności oraz mieszkać na 
terenie Warszawy. Pytania i zapisy można kierować  
na adres: teatr@osfp.org.pl. Udział w Warsztatach  
jest bezpłatny!
Projekt dofinansowany przez Małe granty w Biurze  
Pomocy i Projektów Społecznych m.st. Warszawy.

Warsztaty obejmować będą pracę różnorodnymi techni-
kami, m.in. pracę z ciałem, elementy dramy i psychodramy, 
pantomimę, pracę z tekstem, ćwiczenia dykcyjne.  
Równolegle podejmowana będzie refleksja na kwestiami 
tożsamości i wartości z wykorzystaniem wiedzy filozoficznej. 
Udział w projekcie będzie także stanowił okazję do poznania 
wielu ciekawych osób ze świata sztuki i humanistyki.

Warsztaty prowadza Agnieszka Brejwo (terapeutka) oraz 
Katarzyna Parzuchowska (ekspertka przez doświadczenie).

PSYCHIATRA. pismo dla praktyków objęło patronaty medialne
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GŁĘBOKO UKRYTE PIĘKNO
Jadwiga Myrtiluk

doświadczenie

Kilka lat temu wydano dwie książki Umber-
to Eco – „Historię piękna” i „Historię brzydoty”. 

Zafascynowała mnie zwłaszcza ta druga. 
Nie ze względu na ilustracje, które zajmują 

większość stron. Chodzi mi raczej o bliskość 
pozornych przeciwieństw. Wszak wydaje się, 
że piękno i brzydota się wykluczają. Kulturo-
wo tak to przecież rozumiemy. Ułatwia nam 

to kategoryzację pewnych zjawisk. Często 
używamy słów "ładne" i "brzydkie". Pierwsze 
z nich jest dla mnie (to najzupełniej osobiste 
odczucie) po prostu puste. W żaden sposób 
nie odnosi się do emocji, do reakcji – jakiej-

kolwiek. Natomiast drugie niesie ze sobą duży 
ładunek. Wiemy również, że pojęcia te, a ra-

czej ich reprezentacje, zmieniają się w czasie. 
Bywają skrajne, wywołują różne emocje. 

I są subiektywne mimo kanonów wyrzeźbio-
nych w różnego rodzaju kamieniach, namalo-

wanych nie tylko farbami czy wydrukowanych 
nowymi metodami. Ale nadal piękno i brzydo-

ta są blisko siebie. Mogą się nawet pokrywać 
czy uzupełniać. Brzydota bardzo często 

kojarzy się z chorobą. Nie tylko fizyczną, choć 
to wyobrażenie jest najprostsze i chyba naj-

bardziej popularne. Zniszczone chorobą ciało 
oznacza wiele rzeczy. 

A z drugiej strony, po zachowaniu ciała można 
spostrzec stan ducha.
Schizofrenia zmieniła moje ciało. Stało się 
o wiele trudniejsze, jeśli chodzi o jego kontrolę 
i postrzeganie, zarówno przez innych, jak 
i przeze mnie. Nie stałam się przez to inna. Po 
prostu ciało dawało sygnały światu zewnętrz-
nemu, że coś jest nie tak. 
Nawiązując do kategorii piękna i brzydoty mu-
szę stwierdzić, że schizofrenia je doskonale łą-
czy. W lustrze widzi się nie swoją twarz. Próbu-
je ona wyrażać emocje, ale to bardzo trudne. 
Sztywnieje i wydaje się obca. Nie ma w sobie 
życia, przynajmniej takiego, jak do tej pory. 
A jednocześnie może być twarzą spełniającą 
wszystkie reguły piękna. To połączenie jest dla 
mnie bardzo interesujące. Próbuję je odnieść 
do siebie, do swoich odczuć, ale uważam, że 
ma ono o wiele szerszy wymiar. Choroba, jaką 
jest schizofrenia, niszczy dotychczasowy obraz 
ciała i układa go na nowo według swoich reguł. 
Nakłada na niego urojenia, słowa i znaczenia 
z przeszłości, wytwory wyobraźni. Obraz ten 
jest zwielokrotniony przez spojrzenia i ocenę 
innych ludzi. Schizofrenia nie pozwala dotrzeć 
choremu do sedna. Czyli tam, gdzie jest ukryte 
piękno. n
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Leczyć, nie ranić!
Janina Sonik

REZYDENCJA
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W realiach szkolenia rezydenckiego podstawy psychote-
rapii są jednym z kilku zagadnień, z którymi stykamy się w ra-
mach kursów specjalizacyjnych. Osobliwa forma nauki, która 
zakłada, że jak się specjalizantowi zaaplikuje codzienną 8 go-
dziną dawkę prezentacji z power pointa to się czegoś nauczy. 
Folkoru dodaje fakt, że na kurs najczęściej należy wyjechać na 
drugi koniec Polski. Efekt końcowy trudno ocenić negatywnie. 
Wraca się wzbogaconym o pewne doświadczenia, z zaznacze-
niem, że utrwalona w  pamięci długotrwałej zostaje warstwa 
niekoniecznie stricte merytoryczna. Zresztą, by w formule kur-
su nauczyć podstaw kontaktu psychoterapeutycznego, ktoś 
musiałby stanąć na głowie… (albo skasować Power Pointa).

W  tych realiach nie sposób doświadczyć, czym jest i  na 
czym polega superwizja. Może taką funkcje mógłby pełnić 
kierownik specjalizacji? Mam wrażenie, że w obecnej sytuacji, 
właściwie jedyną metodą zapewnienia sobie w  tym zakresie 
odpowiedniej do zapotrzebowania wiedzy oraz pomocy, jest 
rozpoczęcie szkolenia psychoterapeutycznego. A  to oznacza 
dodatkowe zobowiązanie naukowe, czasowe i finansowe.

Zauważalna luka w  programie nauczania przekłada się 
na trudności w pracy, szczególnie w pracy w poradni. W cza-
sach, o których się mówi, że generują zaburzenia psychiczne, 
w których charakterystyczna jest łatwość nawiązywania rela-
cji i  trudność w  ich utrzymaniu, dość paradoksalnym jest, że 
kształcąc psychiatrów pomija się ten aspekt, zostawiając nas 
samym sobie.

Punktem wyjścia tych refleksji była dla mnie książka Ko-
munikacja terapeutyczna Paula L. Wachtela. Autor poddaje 
analizie różne rodzaje interwencji. Na konkretnych przykła-
dach tłumaczy, co w  niektórych naszych wypowiedziach 
może utrudniać pracę i  w  jaki sposób formułować nasze in-
terpretacje: Można zezłoszczonej na personel szkoły pacjentce 
powiedzieć:„Pewnie łatwiej jest pani obwiniać szkołę, niż przyj-
rzeć się temu, jak pani postępuje z dzieckiem”, ale można też: „Za-
stanawiam się czy jest w pani życiu coś jeszcze, co może być 
powodem pani złości, i czy to nie zwiększa złości na szkołę?”

Na zakończenie tych niewesołych refleksji ciśnie mi się 
na usta banalne, ale jakże prawdziwe stwierdzenie, że słowa 
mogą leczyć i  słowa mogą ranić. Także słowa wypowiadane 
przez psychiatrów. n

Oswoiliśmy się z kwestią niewydolności 
lekarskiego programu nauczania w zakresie 

komunikacji lekarz-pacjent. Na studiach 
nie uczą nas tego w ogóle. To zaniechanie 

znajduje swoje odzwierciedlenie w pojawia-
jących się co jakiś czas dyskusjach na temat 

niekompetencji lekarzy w zakresie przeka-
zywania trudnych informacji.

O  psychiatrach w  ten sposób się nie mówi. Tak jakby 
tę specjalność wybierali ludzie predystynowani do tego, by 
w kontakt z pacjentem umieć wchodzić z zasady, na mocy nie 
wiadomo jakiej pre-wiedzy. Albo, jak gdyby psychiatrzy byli 
genetycznie wyposażeni w  intuicyjną umiejętność leczenia 
słowem. Tego typu przekonanie o specjalnym (w tym aspek-
cie) powołaniu do psychiatrii sprowadza ogromną część naszej 
pracy do tematu tabu. Trudności komunikacyjne? Ale jak to 
tak? Szewc bez butów miałby chodzić?

Każdy z nas zdążył już zauważyć, że są rzeczy, które można 
powiedzieć przyczyniając się do procesu zdrowienia, a są ta-
kie, które będą u pacjenta budzić (łagodnie mówiąc) dyskom-
fort i  opór. Oczywiście, bacznie obserwując reakcje pacjenta 
na nasze interwencje, jesteśmy wraz z rosnącym doświadcze-
niem, wiele się nauczyć. Na tym może częściowo polegać 
nauka w  ramach odbywania rezydentury. Ale jak tę naukę 
przyspieszyć, by nie była jedynie „mądrością życiową”? Praca 
w zespole, samoprzyzwolenie by na temat rozmawiać i dzielić 
się wątpliwościami są pewnym wsparciem.

Tymczasem większość z nas, 
wcześniej czy później, zadaje 
sobie następujące pytanie: 
„Sądzę, że wiem, co się dzieje 
z pacjentem, ale tak naprawdę, 
co mam mu powiedzieć?”.
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Anna Netrebko i reszta świata
Bogusław Habrat

Snobistyczno-pretensjonalny felieton  
grafomańsko-plotkarskii
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1. Od redkacji: na-
pisał 5376 znaków 
– pomniejszyliśmy 
czcionkę, aby 
wszystko zmieścić.

No i  stało się! Już druga Czytelniczka (tym razem z  Kra-
kowa) zadeklarowała, że moje felietony się jej podobają. Bóg 
zapłać, Dobra Kobieto… Interesujące, jak Naczelny zareaguje 
na taki skokowy przyrost popularności… Panią Dr P. pozdrawia-
my i zapisujemy na listę oglądaczy transmisji z Met. Z żalem, bo 
prawdopodobnie jest jedyną krakowską reprezentantką psychia-
trii z przyległościami. Niestety, gusta mamy podobne i rozmowa 
nie klei się…

Czas letni to czas rozkwitu opery i działań operopodobnych. 
Klasycystyczne i manierystyczne (zazwyczaj) gmachy oper zosta-
ją zamknięte, natomiast pojawia się mnóstwo festiwali, głównie 
otwartopowietrznych i  plenerowych składanek. W  upalną noc 
końcoczerwcową uraczono nas w  TV koncertem w  Schönbrun-
nie (dziękuję Łodzi za informację). Filharmonicy Wiedeńscy, 
Giergiew, Netrebko (o  dziwo: w  dużej formie), repertuar raczej 
lekki, johannostrausowski… Fenomen: publiczność liczona była 
w  dziesiątkach tysięcy, podobno nawet >100.000. Początek: 
jeszcze jasno, koniec: już przy księżycu i  lampach pałacowych, 
plebs (panie w sukienkach na ramiączkach, panowie w polo od 
Lacoste’a  i  Hilfigera) tańczą coś walcopodobnego w  alejkach. 
Realizacja była niesamowita, a najbardziej zdumiało, że już po 2 
tygodniach można było dostać dvd i BD z tego zarejestrowanego 
koncertu, a  w  miesiąc później CD z  podpicowanym dźwiękiem. 
W Schönbrunnie przed sceną w równiutkich kwaterach i rzędach 
siedziały miejscowe elity („za zaproszeniami”), natomiast koncert 
był darmowy na miejsca na tzw. „górce”, skąd nieźle widać coraz 
nowocześniejsze telebimy. Tłumy zawsze mnie fascynowały, więc 
zerknąłem do moich zbiorów dvd/BD. A tam równiutko ułożone 
wszystkie koncerty sommernachtowe, prócz pierwszego z 2008! 
Ale i pierwszy się znalazł. Wśród piratów. A właściwie półpiratów, 
bo na końcu był napis, że to darmowy szpas dla melomanów 
i żeby się nie dać nabrać tym, którzy biorą za to pieniądze. No i na 
tym pierwszym są głównie elity, a „górka” pusta (żeby nie dep-
tać trawy). No i tak to się spodobało (Giergiew, Domingo, Villazon 
i Netrebko w zaawansowanej ciąży (tylko ta ostatnia)), że powsta-
ła „nowa tradycja”.

Nastały Mistrzostwa Świata w kopaniu skóry otaczającej po-
wietrze i, co już jest kolejną „nową tradycją”, poprzedzone zostały 
koncertem symfoniczno-operowym. Z moich informacji wynika, 
że transmitowano go jedynie na pierwszym kanale rosyjskiej TV. 
Cóż za wyczucie innych zagranicznych radiostacji! Repertuarem 
rosyjskich evergreenów dyrygował bardziej niż zwykle pocący 
się Giergiew, nieźle wypadł Matsujew za fortepianem, Domingo 
wyróżniał się głównie jakby-nie-tylko-ojcowską dżentelmenerią 
wobec Netrebko. Ta zaśpiewała tylko w  akompaniamencie for-
tepianu, co byłoby znośne, gdyby nie próby wytoczenia się ze 

sceny w czymś, co miało przypominać tany na luzie. Żenadę od-
notowały nawet, zazwyczaj życzliwe, rosyjskie media. Atmosfera 
sztucznego luzu, sztucznego zniżania się do poziomu widowni. 
Nie widziałem bardziej zagubionego człowieka niż Florez…

Na szczęście są płyty i Ania wydała je ostatnio dwie: składan-
ki, ale zawsze…

Wielce zniesmaczony podlizem podpubliczkowym przez 
przypadek zobaczyłem produkcje niejakiego pana Rieu. Zawsze 
mi się kojarzył z zaleganiem dziesiątek przecenionych dvd, więc 
nie zwracałem uwagi na jego występy, aż przez przypadek (na-
prawdę!) zobaczyłem go na jednym z  polskich kanałów TV. Aż 
mnie przymroczyło, bom tyle kiczu w jednym miejscu dawno nie 
widział. Natomiast najbardziej zdumiewające było to, że takiego 
porwania tłumów przez „artystów”, to jeszcze nie było mi dane 
oglądać. Tu pojawiły się różne paralelności z  falą intrygujących 
zjawisk społecznych pogardliwie (ale czy słusznie?) zwanych po-
pulizmem.

Polityka won! Polecam oglądanie koncertu w Pałacu Schön-
brunn na przemian z jakimkolwiek występem Rieu z jego zespo-
łem. 

Czytając mojego Prześwietnego Sąsiada Felietonistę. zwró-
ciłem uwagę, że żali się na Naczelnego, że mu limituje tekst do 
5000 znaków. A mnie ogranicza do 4000! Tylko błagam: nie ocze-
kuję złośliwej polemiki na „mojej” stronie. Więc piszę do 5000 
znaków!1

Zwróciliśmy wszyscy uwagę na uszminkowanie Ani. Nie 
będąc kobietą (przynajmniej tak mi się wydaje) na pewno uży-
ję nieodpowiedniego określenia do sztucznego karminu ust. 
Pytałem znaną reżyserkę i dowiedziałem się, że idzie o  to, żeby 
z  najdalszych rzędów widać było szparę (poziomą!) sopranist-
ki, która przy artykułowaniu niektórych dźwięków zamienia się 
w kółeczko i wtedy widać, że śpiewa. Z niektórymi kręgami kobiet 
toczyłem zaskakujące i inspirujące dyskusje o wpływie podpico-
wania czerwieni wargowej na zwiększanie atrakcyjności pozain-
telektualnej w zanęcające samców delta i gamma. Brak tu miejsca 
na oceny błyszczyków… Zagubiony w mnogości emocjonalnych 
opinii próbowałem odpocząć biernie uprawiając lekkąatletykę 
w czasie mistrzostw w Berlinie. Najpierw z zadowoleniem oglą-
dałem naszą mistrzynię jednego okrążenia, bo jej najbardziej 
szarofioletowy kolor ust świadczył, że dała z siebie wszystko, tzn. 
przełączyła się na oddychanie beztlenowe. Jakież było moje zdu-
mienie, gdy oglądałem dekorację i mistrzyni, i mistrzyń jednego 
kółka: wszystkie miały usta karminowo-czerwone (ewidentnie 
z tej samej kredki)! Do tego ktoś złośliwie przemalował usta srebr-
nej debiutantce po biegu na niecałą milę! O co tu chodzi? Czekam 
na opinie. n
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autobusowe super-wizje

Pimpuś vel Dżukasik 
czyli wakacje na Sejneńszczyźnie

Łukasz Święcicki

Jeszcze nie zacząłem pisać, a już czuję, że więcej będzie 
w tym felietonie przypisów, wyjaśnień i refleksji niż tekstu wła-
ściwego. Czyli – będzie to felieton. Niespodzianka.

Po co w czasie wakacji pisać teksty o wakacjach, banał, sko-
ro i  tak ukaże się to w druku nie wiadomo kiedy, ale przecież 
nie w wakacje, a więc tak czy siak nieświeże? Uważam, że jest 
powód, przynajmniej w  moim przypadku. Od wielu wielu lat 
nie wyjeżdżam w żadne tropiki (szczerze? – nigdy tam nie by-
łem), żadne zagranice, ani nawet na tureckie czy inne Riviery. Po 
prostu przestało mnie to interesować i pewnie już nie zacznie. 
Od pacjentów z depresją nauczyłem się, że i tak podróżuje się 
w swoim wnętrzu i wszędzie zabiera się siebie. W związku z tym 
jeżdżę tam, gdzie niedaleko i pusto. Głównym moim bagażem 
są książki, ich wyborowi poświęcam najwięcej czasu. Nie wda-
jąc się w  szczegóły – dla mnie wakacje są zupełnie szczegól-
nym czasem namysłu i refleksji, byłoby więc bez sensu, gdybym 
o tym nie pisał. Wręcz przeciwnie, chyba powinienem zacząć 
pisać wakacyjne felietony w różnych porach roku. No właściwie 
już tak robię, bo ja piszę, a Redaktor Naczelny wydrukuje, kiedy 
zechce. 

Druga sprawa – czemu Dżukasik? Jestem w tej niewielkiej 
części Polski, która jest w 80% zamieszkiwana przez Litwinów 
i pewnie dlatego sklep w pobliskim Puńsku nazywa się Dżukas. 
Domyślam się, że jest to jakieś litewskie słowo, które coś zna-
czy, ale nie wiem co. W związku z tym druga dygresja. Kiedyś, 
powiedzmy jeszcze dziesięć lat temu, czyli nie w czasach staro-
słowiańskich, jeśli ktoś napisał, że nie wie, co znaczy jakieś sło-
wo, to w zasadzie przyznawał się tym samym do lenistwa lub 
braku oczytania. Dziś przyznaje się w ten sposób do silnej woli!! 
To niezwykłe, ale tak właśnie jest! Przecież potrzeba jedynie 
kilku sekund, żeby sobie wygooglować, żaden wysiłek, żadna 
erudycja. Więc jeśli ktoś naprawdę nie wie i  nie sprawdził, to 
niewątpliwie, przynajmniej w moim przypadku, kwestia praw-
dziwie silnej woli. Od lenistwa i niechlujstwa do silnej woli – tak 
długa droga, tak szybko pokonana. Cały czas felietoniści eru-
dyci wydają się z siebie tacy dumni (przykłady można znaleźć 
nawet w  tym szacownym piśmie), a  przecież dowodzą tylko 
elementarnej zupełnie umiejętności korzystania z  komputera 
podłączonego do internetu! Wracając wreszcie do Dżukasika. 
W okolicach Puńska jestem, a z punktu widzenia Czytelnika by-
łem, z częścią swoich wnuków. Dla zainteresowanych tym wąt-
kiem mam ich już sześcioro: Tytusa, Leona, Antka, Henia, Bron-
ka i Frankę. Oprócz wnuków przyjechała także Teściowa (mam 
akurat jedną), Żona (też jedna i  do tego na zawsze ta sama), 
matka wnuków będąca moją córką, inna moja córka niebędąca 
matką wnuków, narzeczony mojej córki niebędącej i okresowo 
ojciec wnuków, czyli mój Pierwszy Zięć, który jednak był już bez 
urlopu, więc wyjeżdżał i przyjeżdżał. W tej sytuacji poczułem 

się nieco zagęszczony i wyszedłem z Borysem na spacer. 
Borys nie jest moim wnukiem. Jest psem i, jak już kiedyś 

pisałem, nie ośmielę się nazwać go moim psem, bo równie do-
brze jestem jego człowiekiem. Tak czy owak wyszliśmy z Bory-
sem. Ja w kaloszach, on boso. Przez pola i rżyska, przez zdzicza-
łe sady, nad jeziorem Szlinokiemie, którego na mapach nie ma. 
Jedna górka, druga górka, a między jedną, a drugą ukazał się 
nam zając, który wyskoczył z pola kukurydzy. Ja przyjąłem to 
spokojnie. Borys jest psem myśliwskim, na szczęście zając też 
musiał być myśliwski, więc poradził sobie. Już po 10 minutach 
Borys wrócił mocno ubłocony i  zamiast zagryzionego zająca 
przyprowadził mi zupełnie żywego Dżukasika vel Pimpusia. 
Dżukasik to wesoły kundelek typu wilczur bez nóżek. Pewnie 
Litwin, bo nie rozumie po polsku – „idź do domu!”. Dlatego na-
zwałem go Dżukasik, bo mam przekonanie niepoparte interne-
tem, że to po litewsku. I wiem, że nie jest to brzydkie słowo, bo, 
jako się rzekło, sklep się tak nazywa. Moje wnuki uznały, że to 
dziwactwo i nazwały pieska Pimpuś Sadełko. Jest to imię i na-
zwisko kota, więc oczywiście pomysł dziwaczny, no ale dzia-
dek stary i  kto by go tam słuchał… Od razu postanowiliśmy, 
to znaczy czynniki decydujące, czyli moja Żona i w zasadzie ja 
poniekąd, że nie damy Dżukasikowi jeść, bo się łobuz przywią-
że i po co nam to (jemu i nam). Dzień, dwa – zniechęci się. Po 
trzech dniach wiernego towarzyszenia nam wszędzie i w każ-
dej chwili, znoszenia różnego rodzaju głaskań ze strony Bron-
ka i  afrontów ze strony kota (no bo Ciach też jest oczywiście 
z  nami!) załamałem się i  dałem Pimpusiowi kolację. Borysowi 
od ust odjąłem, czyli od pyska. W tym czasie już zdecydowanie 
Dżukasik był Pimpusiem. Przez tydzień Pimpuś sprawował się 
świetnie. Zaprzyjaźnił się nie tylko z Bronkiem (to akurat było 
łatwe), ale nawet z kotem, a wreszcie nawet i z Teściową, czym 
w sumie wprawił wszystkich w osłupienie. Nie, żeby coś było 
nie tak z Teściową, która jest przemiłą osobą, no ale Pimpusia to 
akurat nie lubiła od początku. Wreszcie jednak nadeszła feralna 
noc i Pimpuś postanowił, że zostanie psem stróżem, co prze-
jawiło się szczekaniem aż do rana. Zarażony przez Pimpusia 
Borys dał mu silne wsparcie, a obudzony przez Borysa Bronek 
wzmocnił jeszcze siły obrońców domowego ogniska. Pozostali 
domownicy wyli w duchu. Ponieważ wcześniej już ustaliliśmy 
dokładnie, z jakiego gospodarstwa przywędrował do nas Pim-
puś, wsadziliśmy go w samochód i szybciutko wywieźliśmy do 
miejsca zamieszkania i narodzenia. Po powrocie do domu przy-
witał nas Pimpuś, który, jako miejscowy Dżukasik, przyszedł 
sobie na skróty. Nie wiem, jak to się skończyło, bo jeszcze tu 
siedzę. Dżukasik sobie szczeka, Borys mu wtóruje, Bronek się 
przyzwyczaja. Pewnie zabralibyśmy Pimpka ze sobą, ale mamy 
silne poczucie, że on się z nami nie wybiera. Czyli co? Zostać tu? 
Nad Szlinokiemiem? Bo ja wiem… n

Cicer cum caule
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