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Drodzy Czytelnicy! 

Wiosenny numer Psychiatry dla Lekarza Rodzinnego poświęciliśmy depresji 
u mężczyzn. 

Publikujemy orędzie na rzecz europejskiej perspektywy zdrowotnej 
profesora Wolfganga Rutza, wieloletniego doradcy europejskiej sekcji zdrowia 
psychicznego WHO. Profesor Rutz zwraca w nim uwagę, że w obliczu przemian 
społecznych i kulturowych, które przeobrażają gwałtownie część naszego kon-
tynentu, to mężczyźni, w porównaniu z kobietami, mają dużo większe trudności 
w odbudowywaniu sieci społecznych, zachowywaniu poczucia kontroli i sensu 
życia. Chociaż przyjmujemy, że kobiety częściej chorują na depresję, to męż-
czyźni wielokrotnie częściej giną śmiercią samobójczą. W jej tle jest przeżywana 
przez nich bezradność, rezygnacja bądź ryzykowne zachowania i agresja. 

W latach 1983-84 na Gotlandii – szwedzkiej wyspie na Morzu Bałtyckim – 
przeprowadzono intensywne szkolenie adresowane do pracujących tam leka-
rzy podstawowej opieki zdrowotnej. Były to dwa dwudniowe spotkania, które 
obejmowały wykłady i warsztaty dotyczące rozpoznawania i leczenia depresji. 
W  kolejnych latach po tej interwencji odnotowano spadek liczby samobójstw, 
zmniejszenie hospitalizacji oraz dni spędzanych na zwolnieniu lekarskim z po-
wodu depresji.

Wyniki tego badania stały się dowodem na to, że wczesne rozpoznawanie 
i  leczenie depresji przez lekarzy rodzinnych może być potężną interwencją po-
zwalającą na prewencję samobójstw (Rutz W, von Knorring L, Pihlgren H, Rih-
mer Z, Wålinder J. Prevention of male suicides: lessons from Gotland study. 
Lancet. 1995; 345(8948):524).

Obserwacje poczynione na Gotlandii zwróciły również uwagę na ważny 
aspekt, jakim jest kwestia rozpoznawania depresji u mężczyzn. Jej obraz może 
być mniej typowy – niekoniecznie smutek będzie na pierwszym planie. Mężczyź-
ni rzadziej proszą o pomoc i miewają trudności z opisywaniem swoich odczuć 
i przeżyć. Depresja może być powikłana i maskowana zachowaniami ryzykow-
nymi, agresją, piciem alkoholu. Gotlandzka skala „męskiej” depresji, którą pu-
blikujemy w tym numerze, powstała jako narzędzie, które ma pomóc w identy-
fikowaniu objawów u  mężczyzn. W  tym miejscu ogromne podziękowania dla 
profesora Wolfganga Rutza i profesora Jana Chodkiewicza z Łodzi – autora pol-
skiej adaptacji skali Gotland, za zgodę na udostępnienie jej naszym czytelnikom!

Jestem przekonany, że rozpoznawanie i  leczenie depresji u  mężczyzn ma 
kolosalne znaczenie w naszym kraju. Wskaźniki samobójstw w Polsce są bardzo 
wysokie, a 2/3 samobójstw popełniają mężczyźni w grupie wiekowej pomiędzy 
30 a 65 rokiem życia – to jest około 4000 zgonów rocznie. Tylko z pomocą i udzia-
łem lekarzy rodzinnych jesteśmy w  stanie wpłynąć na zmianę tej alarmującej 
statystyki.

W tym numerze naszego pisma znajdziecie także artykuł poświęcony pro-
blemom związanym z  leczeniem uogólnionego zaburzenia lękowego u  osób 
w  wieku podeszłym. To bardzo częste zaburzenie wśród pacjentów POZ, choć 
znowu często pozostaje nierozpoznane i nieleczone. 

Na koniec, jeszcze jeden ważny temat porusza artykuł pani Doroty Kuź-
mińskiej z PARPA, który mówi o ogromnej roli przedstawicieli ochrony zdrowia 
w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Życzę miłej lektury!
Tomasz Szafrański

Redaktor Naczelny
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Nadawanie sensu, 
samostanowienie, 
kontekst społeczny: 
tożsamość w czasie 
przemian społecznych 
Orędzie na rzecz europejskiej 
perspektywy zdrowotnej
Wolfgang Rutz

Strategie zdrowotne 
w zakresie psychiatrii i psy-
chologii społecznej często 
w ostatnim czasie odchodziły 
w zapomnienie, były kwe-
stionowane lub postrzegane 
jako przestarzałe. Rola i od-
powiedzialność psychiatrii 
społecznej i środowiskowej 
w rozwoju społeczeństwa 
i społecznym dyskursie poli-
tycznym często jest negowa-
na, a „nowoczesna“ psychia-
tria definiowana jest przede 
wszystkim jako neuro-psy-
chiatria, nauka biologiczna 
cechująca się udoskonalony-
mi, najwyższymi kompeten-
cjami w zakresie farmakolo-
gii i terapii behawioralnej.

Wolfgang Rutz jest obecnie 
honorowym profesorem Psychiatrii 
Społecznej na Uniwersytecie Nauk 
Stosowanych w Coburgu w Niem-
czech oraz Starszym Doradcą ds. 
międzynarodowego i publicznego 
zdrowia psychicznego Instytutu 
Karolinska w Sztokholmie. W latach 
1977-1999 pracował  
na Gotlandii, gdzie zrealizował słyn-
ne „Gotland Study”. Rozwijał pro-
gramy nakierowane na prewencję 
depresji i samobójstw w Skandyna-
wii i Krajach Nadbałtyckich.  
Był Doradcą ds. Zdrowia Psychicz-
nego Regionalnego Europejskiego 
Biura WHO (1998-2005), gdzie 
między innymi intensywnie 
promował rozwijanie psychiatrii 
środowiskowej.  
Jest autorem wielu publikacji 
naukowych, członkiem towarzystw 
naukowych, w tym honorowym 
członkiem World Association for 
Social Psychiatry, Estońskiego 
Towarzystwa Psychiatrycznego 
i Węgierskiego Towarzystwa Psy-
chiatrycznego.
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Narastająca krytyka dotyczyła strategii, które 
wywodziły się z  teorii opartych na socjologii lub 
koncepcjach psychodynamicznych, w  szczegól-
ności strategii skupionych na czynnikach socjo-
ekonomicznych, psychospołecznych, egzysten-
cjalnych, które mają wpływ na zdrowie psychiczne. 
W  dziedzinie psychiatrii i  zdrowia psychicznego 
coraz bardziej dominuje biologiczny (często ge-
netyczny) redukcjonizm. Można odnieść wrażenie, 
że ponownie dochodzi do aktywowania starych 
konfliktów pomiędzy badaniami jakościowymi 
a  ilościowymi, pomiędzy biologiczną pozytywi-
styczną a humanistycznie hermeneutyczną teorią 
nauki. 

Jednakże: „Medycyna jest nauką społecz-
ną…, a polityka nie jest niczym innym jak nauką 
medyczną zastosowaną w  szerszym kontekście“. 
Tak argumentował w  1848 r. w  wybitny patolog, 
chirurg, polityk i  reformator społeczny Rudolph 
Virchow. Żarliwie opowiadał się za swoim przeko-
naniem, że lekarze muszą być adwokatami osób 
pokrzywdzonych i chorych, a jego tezy – na długo 
zanim Engel w  1982 r. wysunął postulat „biopsy-
chospołecznego modelu choroby“ – zachowują 
największą aktualność w  obliczu procesów mar-
ginalizacji i zmian zachodzących w nowoczesnych 
społeczeństwach. To dotyczy przede wszystkim 

orędzie
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medycyny społecznej i psychiatrii społecznej, 
specjalizacji, które powinny być wiodące ze wzglę-
du na ich chęć i  możliwość połączenia zarówno 
przyrodniczej, jak i humanistycznej ideologii i teo-
rii nauki, realnego reprezentowania interaktywne-
go i holistycznego ludzkiego spojrzenia i rozwoju 
kompletnych prewencyjnych i  terapeutycznych 
strategii działania. 

Psychiatria środowiskowa, 
a zdrowie psychiczne – nowa 
perspektywa

Wychodząc z  aktualnych przekonań bazują-
cych na neuropsychiatrii i  neuropsychologii wy-
daje się, że pora wskazać na odpowiedzialność 
psychologów i  psychiatrów społecznych za pod-
noszenie sygnałów alarmowych i  pełnienie roli 
katalizatorów w koniecznym, zgodnym z duchem 
czasu i ponownie zhumanizowanym rozwoju spo-
łecznym. To nowe przekonanie obejmuje również 
wiedzę o  wzajemnym epigenetycznym wpływie 
środowiska i dziedziczenia, o biologii, psychologii 
i  warunkach egzystencjalnych, o  neuroplastycz-
ności i nieprawidłowej lub też prawidłowej budo-
wie struktury neuronów prowadzącej do patologii 
albo zdrowia, także o związku pomiędzy wczesny-
mi więziami, „przywiązaniem“ i późniejszą stabil-
nością strukturalną w  życiu dorosłym. Ta wiedza 
obejmuje również nowe badania dotyczące na 
przykład roli serotoniny, dopaminy, noradrenaliny, 
oksytocyny i endorfin w mediacji indywidualnych 
procesów socjalizacji i opanowywania stresu. 

Panorama problemu w Europie 
znajdującej się w czasie prze-
mian społecznych

W  dzisiejszej Europie, daleko przekraczają-
cej granice Unii Europejskiej, obejmującej także 
kraje byłego Związku Radzieckiego, sięgającej od 
Irlandii po Władywostok i od Grenlandii po Maltę 
wyraźnie widać skutki gruntownej, dramatycznej 
i szybkiej przemiany społecznej. 

Wydaje się, że najbardziej dotyczą one męż-
czyzn w państwach mających za sobą szczególnie 
gwałtowną i  szybką zmianę. Stwierdza się tam 
nawet 10 razy wyższy wskaźnik samobójstw przy 
wyraźnej analogii do zmian tradycyjnych struktur 
społecznych, wzorców zachowań i  ról płciowych, 
rozpadu rodziny, bezrobocia i zmian ról zawodo-
wych – często w  parze z  utratą tradycyjnej roli 
mężczyzny postrzeganego jako głowa i  żywiciel 
rodziny. Często wiąże się z  tym również utrata 
struktur „nadających sens“. Jeśli upada podobna 
do religii „polityczna“ ideologia społeczna mająca 
odpowiedź na wszystkie pytania i przewidywalną 
przyszłość, to nagle dochodzi do powstania eg-
zystencjalnej próżni z utratą poczucia sensu, bra-

kiem nadziei i perspektywy na przyszłość.
Zmiany zaszły też w  krajach i  społeczeń-

stwach zachodnioeuropejskich, dotykając różnych 
grup. Najpoważniejszą konsekwencją widoczną 
w tych grupach ryzyka jest „syndrom społeczny“, 
charakteryzujący się wyższą śmiertelnością i pod-
wyższonym ryzykiem zachorowania wskutek stre-
su i  cierpienia psychicznego. Charakteryzuje się 
on depresją, brutalnością i agresją, alkoholizmem, 
nałogami i odpowiednikami nałogów, ryzykowny-
mi i autodestrukcyjnymi zachowaniami, dążeniem 
do ryzykownych sytuacji zwiększających ryzyko 
wypadku zarówno w miejscu pracy, jak i w ruchu 
drogowym i  ponadto zwiekszoną umieralnością 
i zachorowalnością spowodowaną chorobami na-
czyniowymi mózgu, sercowo-naczyniowymi oraz 
cukrzycą.

Te indywidualne skutki stresu widoczne 
są statystycznie także na poziomie społecznym 
i prowadzą w poszczególnych krajach do drama-
tycznego pogorszenia się zarówno psychicznego, 
jak i  fizycznego zdrowia narodu – z  wyraźnym 
obniżeniem przewidywanej długości życia. Ze-
stresowane społeczeństwa przejawiają zjawiska 
regresywne, które są szczególnie wyraźne w kra-
jach, w  których jest zagrożenie wojną domową 
i  terroryzmem. Badania pokazują tutaj przede 
wszystkim wzrost nietolerancji, fundamentali-
zmu, ortodoksji, paranoicznej izolacji („kto nie jest 
z nami, jest przeciwko nam“), tęsknotę za silnym 
„liderem“ i „prawem i porządkiem“, powszechność 
biało-czarnego myślenia i jednocześnie skupienie 
się na grupach kozłów ofiarnych z  tendencją do 
wykluczania „obcych“, “innych “ (mniejszości, cho-
rych i każdego rodzaju odchylenia).

Determinanty zdrowia psychicz-
nego i fizycznego, na poziomie 
indywidualnym i społecznym

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) opisa-
ła w różnych obszernych raportach (np. w Świato-
wym Raporcie Zdrowia w 2001 i 2003 r.) zasadni-
cze determinanty zdrowia psychicznego. Panuje 
zgodne porozumienie co do tego, że promocja 
zdrowia psychicznego wymaga spełnienia wa-
runków zarówno na płaszczyźnie społecznej, jak 
i indywidualnej. 

Oczywiście obok stresu spowodowanego 
przemianami społecznymi istotną rolę odgrywa-
ją indywidualne kryzysy życiowe, w  przebiegu 
których może dochodzić do utraty tożsamości 
i  godności, integralności i  pozycji społeczno-za-
wodowej, umiejętności samookreślenia we wła-
snym życiu. Dodatkowo dochodzi do tego czę-
sto wzmożona „anomia“, utrata nadających sens 
struktur społecznych, egzystencjalnego poczucia 
wspólnoty i społeczno-kulturowej „ojczyzny“.  

W wielu społeczeństwach ludzie czują się dziś 
zmuszeni do zmiany i ułożenia na nowo swojego 

orędzie
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życia, zaakceptowania nowych systemów warto-
ści i wyrzeczenia się ideologii lub wierzeń, którymi 
się kierowali. Wydaje się, że zwłaszcza mężczyźni 
mają problemy z zaakceptowaniem sytuacji bez-
robocia i poradzeniem sobie z utratą dumy, god-
ności i poczucia szacunku dla siebie samego, ale 
też poważania, jaki okazywano tym mężczyznom 
w  bardziej tradycyjnym społeczeństwie. Pomimo 
podobnej traumatyzacji, to kobiety często lepiej 
zachowują możliwość ponownego budowania 
sieci społecznych, zachowania społecznego zna-
czenia, poczucia kontroli i  ponownego odtwo-
rzenia struktur nadających życiu sens. Mężczyźni 
znacznie częściej popadają w bezradność, apatię 
lub w  bezradną agresję, zachowują się ryzykow-
nie, kierują się przemocą i mają myśli samobójcze. 

Częstotliwość występowania 
chorób, umieralność jako zjawi-
ska psychospołeczne

Jako najpoważniejszą konsekwencję tego, co 
zostało omówione powyżej, można wskazać fakt, 
że problemy ekonomiczne oraz społeczny i  indy-
widualny stres związany ze zmianami wpływają 
nawet na podporę społeczeństwa i ludzkiej indy-
widualnej egzystencji: w niektórych krajach, gdzie 
zmiany społeczne były szybsze i dramatyczniejsze 
częstość morderstw i nieumyślnych zabójstw, tak-
że w  odniesieniu do dzieci wzrosła do poziomu 
dziewięć razy przewyższającego średnią w  kra-
jach należących do Unii Europejskiej. I  stało się 
tak, chociaż na początku lat 90. te dane również 
w tych krajach tylko trochę przewyższały średnią 
stwierdzoną w krajach UE. 

Z szerokiej europejskiej perspektywy można 
zatem potwierdzić, to co odtwarzalne jest w  ba-
daniach przeprowadzonych na zwierzętach – mia-
nowicie osobniki po zbyt długim i ciężkim okresie 
stresu, beznadziei i bezradności nie tylko załamu-
ją się, lecz także stają się agresywne wobec siebie, 
przy czym ofiarą paść może nawet ich własne po-
tomstwo. 

Powstaje pytanie, czy większa skłonność do 
przemocy zarówno w  pewnych młodzieżowych 
grupach społecznych, jak i  na przykład w  grupie 
osób słabych lub chorych psychicznie nie powin-
na być postrzegana nie tylko jako skutek pogor-
szenia sytuacji w polityce rodzinnej, szkole i opie-
ce zdrowotnej, lecz ma swoją przyczynę także we 
wzmożonym podziale, fragmentaryzacji i  silniej-
szym stresie społecznym. 

Są jednak dobre nowe wiadomości do prze-
kazania: w  krajach bałtyckich po maksymalnym 
pogorszeniu się sytuacji w  połowie lat 90. na 
przełomie wieków znowu stwierdzono tendencję 
do pozytywnych zmian. Wskaźniki umieralności 
w wyniku przemocy, samobójstw, chorób układu 
krążenia i  wypadków zmniejszyły się najwidocz-
niej wskutek ponownie większego optymizmu, 

nowej nadziei, większych możliwości realizacji 
własnej inicjatywy, poprawy partycypacji i  prze-
widywalności – to wszystko to ludzkie potrzeby, 
które są związane z przemianami społecznymi. 

Inicjatywy międzynarodowe
Analiza problemu, ale także przekonanie 

o możliwości ponownego powrotu społeczeństwa 
do zdrowia i społecznej “regeneracji” doprowadzi-
ły w  ostatnich dziesięcioleciach do intensyfikacji 
międzynarodowych i  przede wszystkim europej-
skich inicjatyw Światowej Organizacji Zdrowia. 

W  związku z  tymi działaniami poczyniono 
wysiłki przebudzenia również politycznej świa-
domości dotyczącej rozmiaru psychicznych i  du-
chowych zjawisk zdrowotnych i  potrzeby huma-
nitarnej, skupionej na osobie i  skierowanej na 
“ekologię człowieka” polityki.

Powołano międzynarodowe grupy tworzące 
sieci, zainicjowano polityczne patronaty stymulo-
wane za pomocą “Centers of Excellence” i “Colla-
boration Centers”, wdrożono naukowe programy 
badawcze i  podsumowano wyniki dotychczaso-
wych badań. 

Coraz więcej państw problemy zdrowia psy-
chicznego traktuje jako istotną kwestię polityczną. 

Istotne przesłania międzynaro-
dowej polityki zdrowotnej

Opierając się na Światowych Raportach Zdro-
wia można stwierdzić, że ważne są następujące 
fakty: 

Obciążenie zdrowia narodu zaburzeniami 
i chorobami psychicznymi jest ogromne i dotyczy 
zarówno cierpienia, roli społecznej, jak i jakości ży-
cia oraz kosztów ekonomicznych. 

Przynajmniej 15% krajowego obciążenia 
związanego z  polityką zdrowotną łączy się ści-
śle z  diagnozami psychiatrycznymi. Jeśli do tego 
dołoży się szerzej zdefiniowane stany cierpienia 
psychicznego, złe samopoczucie psychiczne, róż-
ne formy depresji i  choroby powodowane przez 
stres, to okazuje się, że stanowi to prawie 50% 

orędzie

W tej pracy skupiono się przede wszystkim  
na następujących zagadnieniach:

<cuadrado> przedwczesna umieralność związana ze stresem i depresją 
z uwzględnieniem chorób układu krążenia, nieszczęśliwych 
wypadków, agresji i samobójstw,

<cuadrado> psychiczne problemy młodzieży i młodych dorosłych, 
<cuadrado> potrzeba analizy sytuacji, opisu problemu i ewidencji środków 

zaradczych w różnych krajach Europy i grupach społecznego 
ryzyka w tych krajach,

<cuadrado> stygmatyzacja, dyskryminacja i wykluczenie osób chorych 
psychicznie, imigrantów i innych znajdujących się na margine-
sie grup ludności.
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specjalizują się w pracy na rzecz zdrowia psychicz-
nego narodu można przeciwdziałać poprzez sza-
nowanie ich pozycji, finansowe wsparcie, ułatwia-
nie kariery zawodowej – zarówno pod względem 
administracyjnym, jak i akademickim. 

To oznacza nie tylko traktowanie dalszej 
specjalizacji w  neuropsychiatrii jako „najlepszych 
kompetencji“, co sprawia, że psychiatria i praca na 
rzecz zdrowia psychicznego są atrakcyjne i intere-
sujące, lecz przede wszystkim traktowanie promo-
cji zdrowia psychicznego z szacunkiem i oferowa-
nie opieki dostosowanej do danej osoby. 

Dziś istnieje już wiele dokumentów politycz-
nych i  deklaracji ONZ, WHO, UE i  ich organizacji, 
które deklarują jako podstawowe prawo czło-
wieka dostęp każdego obywatela do uzyskania 
wsparcia psychicznego udzielanego w zdecentra-
lizowanych zespołach w pobliżu miejsca zamiesz-
kania – tam, gdzie się na co dzień mieszka i czuje 
się u siebie pod względem egzystencjalnym, spo-
łecznym i psychicznym. 

Odpowiedni dokument został podpisa-
ny w  2005 r. podczas europejskiej Konferencji 
Ministrów w  Helsinkach poświęconej zdrowiu 
psychicznemu w  Europie i  ratyfikowały go euro-
pejskie rządy. Na tym ministerialnym spotkaniu 
uchwalono również plan aktywności na ostatnią 
dekadę, do którego przestrzegania zobowiązały 
się europejskie rządy, co doprowadziło do po-
wstania „European Mental Health Act“.

Zestresowane społeczeństwo
Jeśli dokładniej przyjrzymy się opisanemu 

„syndromowi społecznemu“, polegającemu na 
depresji, agresji, zachowaniach nałogowych, 
przemocy, zachowaniach autodestrukcyjnych 
i samobójczych, chorobach układu krążenia i na-
czyniowych mózgu, wypadkach i  ryzykownym 
stylu życia oraz społecznym “obłędzie moralnym”, 
mianowicie utracie hierarchii wartości moralnych, 
to widać wyraźnie, jak te stany łączą się z brakami 
w  zmiennych, które dziś postrzegamy jako naj-
ważniejsze czynniki determinujące zdrowie psy-
chiczne i fizyczne:

<cuadrado> sensowność, egzystencjalne zaangażo-
wanie i poczucie przynależności,

<cuadrado> etycznie moralne pojęcia wartości, które 
są zintegrowane w osobistej hierarchii 
wartości,

<cuadrado> społeczna ważność i społeczna wydaj-
ność,

<cuadrado> samostanowienie i samokontrola, wraz z 
<cuadrado> tożsamością, integracją i godnością 

indywidualną.

Jeśli mamy uchronić ludzi i  ich zdrowie, to 
życie musi mieć sens, ważne jest to, żeby móc ko-
chać i być kochanym, i konieczne są samookreśle-
nie, autonomia, tożsamość i godność. 

finansowych nakładów państwa przeznaczanych 
na zdrowie.

Dziś mamy nowe możliwości promocji zdro-
wia, pierwotnej prewencji, leczenia i wspomaga-
jącej prewencji wtórnej. Łączą się one nie tylko 
z postępami w psychoterapii lub leczeniu farma-
kologicznym, lecz przede wszystkim osiągane 
są poprzez integrację różnych możliwości wspo-
magania i  terapii w ramach holistycznych i kom-
pleksowych programów terapeutycznych, które 
odzwierciedlają podstawowy warunek człowieka 
bycia zarówno ciałem, jak i duszą.

Takie działania wymagają stawiania hipotez 
wychodzących z  wielu dziedzin, profesji i  płasz-
czyzn, także zaangażowania różnych dyscyplin 
oraz wszystkich sektorów społeczeństwa, aby 
możliwe było przeprowadzenie zarówno terapii, 
jak i promocji zdrowia oraz prewencji pierwotnej 
w  wymiarze społecznym i  indywidualnym. Przy 
tym niezwykle ważne jest uniknięcie rozłamu 
pomiędzy terapiami socjo- i  psychoterapeutycz-
nymi, pomiędzy teoriami humanistycznymi po 
jednej stronie i  neuropsychiatrycznymi, medycz-
no-genetycznymi, pozytywistycznymi po drugiej 
stronie. 

Analiza istniejących przeszkód
Przeszkody na drodze do korzystnego roz-

woju to przede wszystkim brak zainteresowania 
i  wiedzy wśród polityków i  innych decydentów, 
także przedstawicieli zawodów medycznych. Róż-
nice pomiędzy świadomością dotyczącą środowi-
ska fizycznego, a zainteresowaniem środowiskiem 
psychicznym w  politycznych gremiach dzierżą-
cych władzę są uderzające. 

Jeśli ekolodzy mogą protestami zatrzymać 
budowę lotnisk, autostrad i  mostów, często ze 
względu na istniejące biotopy roślinne i  zwie-
rzęce, tak budowie mieszkań, dróg, zmianom na 
rynku pracy, polityce finansowej i  zmianom śro-
dowiskowym, które są głęboko sprzeczne z ludzką 
naturą, często niewiele stoi na przeszkodzie. 

Powodem może być istniejąca silna tabuiza-
cja i  stygmatyzacja, która obciąża problematykę 
zdrowia psychicznego, wstyd przed zwracaniem 
się o pomoc – często wskutek autostygmatyzacji. 
Dalszym powodem jest nierealistyczne „ja ideal-
ne” albo aleksytymiczna niezdolność do werbali-
zacji cierpienia i poproszenia o pomoc – te cechy 
bywają nasilone właśnie u  mężczyzn i  decyden-
tów płci męskiej.

Jak zatem można poprawić taką 
sytuację?

Należy uświadamiać opinii publicznej, jak 
ważne i jakim kapitałem społecznym jest zdrowie 
psychiczne. Stygmatyzację i tabuizację można po-
konać, wdrażając odpowiednie programy. Styg-
matyzacji i  autostygmatyzacji zawodów, które 

orędzie

Dziś istnieje już wiele 
dokumentów politycz-
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i psychicznym. 
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Praktyczne konsekwencje
Skutkiem tego jest potrzeba profesjonal-

nego, politycznego i  międzyludzkiego wsparcia 
w strukturach promocji zdrowia i leczenia chorób, 
istotna dla wszystkich członków zmieniającego 
się społeczeństwa – zarówno na zagregowanym 
poziomie społecznym, jak i indywidualnym. 

Instytucje, które są niezbędne w zbalansowa-
nym systemie ochrony zdrowia potrzebują uzu-
pełniającego wsparcia i  pomocy nieinstytucjo-
nalnych organizacji i ideowych aktywności. Istotą 
jest tutaj wspieranie ludzkiego dążenia do odpo-
wiedzialności za siebie, autonomii i samoleczenia 
psychiki – poprzez rozwój kompetencji społecz-
nych i  wspieranie umiejętności zachowania spo-
łecznego znaczenia. Trzeba wspierać realistyczne 
„ja idealne” i  umożliwić adekwatne zachowania 
związane z szukaniem pomocy. To dotyczy szcze-
gólnie młodzieży i  mężczyzn, którzy często sami 
się stygmatyzują, odrzucają oferowaną im pomoc 
i nie potrafią zasygnalizować w odpowiednim cza-
sie, że pomocy potrzebują. 

Programy i aktywności
Aby w  obywatelskim społeczeństwie pro-

mować odpowiedzialność osobistą, tolerancję, 
autonomię, demokrację i  zdrowie psychiczne, 
wypracowano w Europie strategie, które pokazały, 
że można skutecznie przeciwdziałać regresowym 
zjawiskom społecznym. Aktywności w  ramach 
promocji zdrowia psychicznego, jak i zorientowa-
nej na społeczeństwo psychiatrii ponoszą tutaj 
społeczną odpowiedzialność, która od długiego 
czasu jest nieodzownym elementem pracy w  ta-
kim zawodzie. 

Nadszedł czas stworzenia innowacyjnej 
i  obejmującej wiele zawodów psychospołecznej 
koncepcji promocji zdrowia, w której psychiatria, 
nauki społeczne, psychologia społeczna i eksper-
tyza egzystencjalna zajmują oczywiste miejsce. 

Ważne jest podkreślenie, że demokratyczny 
pluralizm wartości oraz nacisk na podstawowe 
etyczne i  moralne pojęcia wartości są koniecz-
nie potrzebne, aby ukształtować indywidualne 
odpowiednie etyczne, moralne i  duchowe wy-
bory. Nadające sens struktury typu społecznego, 
religijnego, ideologicznego i/lub filozoficznego 
są konieczne, aby ukształtować społeczeństwo, 
które wspomaga także podstawowe i  niezbędne 
systemy w ludzkim mózgu, takie jak wytwarzanie 
serotoniny, dopaminy, endorfin i  inne mechani-
zmy. Nowe badania w  zakresie neuropsychiatrii 
i  epigenetyki podkreślają duchowe wymagania 
ludzkiej egzystencji i fakt, że “nie samym chlebem 
człowiek żyje”. Dla zasadniczej „Conditio Humana” 
zarówno ciało, jak i umysł oraz dusza muszą two-
rzyć bezpośrednią i nierozłączną jedność. Psychia-
tria społeczna ma tutaj do odegrania decydującą 
rolę. Przedstawiciele tej dziedziny nie mogą dłużej 

unikać swojej społecznej odpowiedzialności. 
Nadanie priorytetu modnym strategiom 

psychoterapeutycznym lub wysoki status badań 
w  dziedzinie neuropsychiatrii są niewystarcza-
jące. Konieczne jest stworzenie ekonomicznych 
i naukowych systemów nagradzania, które wspo-
mogą robienie kariery, rozwój strategii, badanie 
i  określenie psychospołecznych i  egzystencjal-
nych warunków zdrowia. Jeśli tak się nie stanie, 
ryzykujemy nieustanny nadmiar redukcjonistycz-
nych i upraszczających strategii badawczych i te-
rapeutycznych, z  których niektóre przypominają 
dawną mierzącą czaszkę “frenologię”, nawet jeśli 
dziś jest ona umieszczona w mózgu czy ma gene-
tyczny ,,płaszczyk”.

Społeczeństwo 
humanoekologiczne

Lekarze, psycholodzy, socjolodzy i  przedsta-
wiciele innych istotnych profesji powinni mieć 
motywację do zaangażowania się w  te na nowo 
definiowane nauki o zdrowiu dotyczące psychia-
trii społecznej i  zdrowia psychicznego. Celem 
musi być bardziej dostosowany indywidualnie 
i  zintegrowany system wsparcia, wpisany w  hu-
manoekologiczne społeczeństwo.

Niektóre europejskie populacje obarczo-
ne ryzykiem zasługują na szczególną uwagę: na 
terenach rolniczych w  “nowej Europie” ludność 
obecnie boryka się z  intensywnymi przemianami 
strukturalnymi, które sprawiają, że społeczeństwo 
często musi żegnać się z konserwatywnymi syste-
mami wartości, etyką i często dumną identyfikacją 
z zawodem lub stanem. Szacuje się, że około 75% 
rolników będzie musiało w  następnych dziesię-
cioleciach zmienić zawód i  tym samym styl życia 
i system wartości. Będzie się to wiązało z koniecz-
nością zaakceptowania faktu, że zostanie zakwe-
stionowana ich odpowiedzialność za rodzinę, go-
spodarstwo oraz ich umiejętność odnajdywania 
się w  gospodarce rolnej i  tradycyjnym systemie 
wartości. Aby tego uniknąć, należy nie tylko wyjść 
z ofertą pomocy, lecz zrobić to jeszcze w sposób 
akceptowalny dla tych grup społecznych. Do tego 
potrzebne są systemy pomocy, które uwzględnią 
indywidualne wymagania, aspekty integralności 
i wartości tych ludzi i akceptują także np. tradycyj-
ne role płciowe w takim społeczeństwie. Koniecz-
ne jest uświadomienie polityków i  decydentów, 
że społeczeństwo zestresowane przemianami nie 
tylko wymaga wsparcia finansowego i  rozwiąza-
nia problemów materialnych, lecz także potrzebu-
je aktywnych i całościowych strategii pomocy, aby 
przejść przez proces zmiany. 

Podobne problemy spotykamy w  grupach 
imigrantów pochodzących z kultur, w których reli-
gijność, duchowość i wspólnotowe odnajdywanie 
sensu kształtują dzień w dzień życie i w których ro-
dzina wielopokoleniowa, ród lub gmina odgrywa-
ją istotną rolę. Odnalezienie się w nowych społe-

orędzie
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czeństwach wymaga przewartościowania, czasem 
zakwestionowania tego wszystkiego, w co wierzy-
ło się wcześniej i czym się kierowano. 

Zademonstrowane przykłady pokazują, że 
często potrzebna jest innowacyjna, wielodyscy-
plinarna i  wielosektorowa strategia społeczno-
-psychiatryczna i  społeczno-psychologiczna. Do 
tego potrzebne są znowu wypośrodkowane na 
jednostce i  pełne szacunku sposoby pracy w  za-
kresie wsparcia, promocji zdrowia, leczenia, ana-
lizy i doradztwa, które nie pogłębiają bezradności 
i nie naruszają dalej integralności i poczucia wła-
snej wartości, lecz umacniają samostanowienie, 
katalizują poczucie własnej wartości i społeczne-
go znaczenia oraz nasilają poczucie sensu, inte-
gralności i wolności.

Inwestycja w zdrowie 
psychiczne

Zdrowie psychiczne społeczeństwa jest 
jednym z  jego najcenniejszych skarbów. Decy-
denci polityczni muszą wiedzieć, jaki wpływ na 
psychiczne i  tym samym fizyczne zdrowie społe-
czeństwa mają ich decyzje. Dziś politycy często 
mają już wystarczającą świadomość konsekwen-
cji „ekologicznych” i  żądają w  razie potrzeby od-
powiednich analiz. Nie przywiązuje się jednak 
wagi do tego, jaki może być wpływ decyzji poli-
tycznych na zdrowie psychiczne społeczeństwa. 
Bilanse ekonomiczne sporządza się regularnie 
zarówno w  odniesieniu do struktur społecznych, 
jak i  w  prywatnych przedsiębiorstwach, bilanse 
zdrowotne, przede wszystkim dotyczące zdrowia 
psychicznego są natomiast w dużej mierze jeszcze 
nieznane i niestosowane. 

Należy zatem wprowadzić regularne analizy 
środowiska i  konsekwencji dla zdrowia psychicz-
nego. Świadomość w zakresie ekologii człowieka 
nie może dotyczyć tylko zmian klimatycznych 
i środowiska fizycznego, bo co najmniej tak samo 
pilne jest skupienie się na narażeniu zdrowia psy-
chicznego człowieka na ryzyko w  wyniku zmian 
społecznych. Nie można wykluczyć zjawiska takie-
go jak „mentalne tsunami“. Żadne społeczeństwa, 
także te bogate i „rozwinięte“ nie mogą sobie na 
dłuższą metą pozwolić na ignorowanie potrzeby 
promocji oraz zachowania zdrowia psychicznego. 

Także w  stabilnych krajach są części społe-
czeństwa, które znajdują się w  strefach ryzyka, 
u których problemy na rynku pracy, niepowodze-
nia w szkole, rozpad rodziny i brak poczucia sensu 
już teraz doprowadziły do alarmujących objawów 
zaburzeń psychicznych. Samobójstwa wśród mło-
dzieży, problemy psychiczne osób starszych, stan 
psychiczny imigrantów i  osób ubiegających się 
o  azyl, zjawisko marginalizacji w  społeczeństwie, 
problemy z  nałogami i  śmiertelność wśród osób 
uzależnionych, bezrobocie i jego skutki, szczegól-

nie u  długotrwale bezrobotnych młodych osób 
już dziś dają wyraźne sygnały. Pilnie potrzebny 
jest nowy, innowacyjny i  społeczny sposób po-
stępowania. Dysponujemy mającymi znaczenie 
badaniami z zakresu socjologii, antropologii i neu-
ropsychiatrii. Mamy dostępne modele rozwiązań, 
lecz trzeba je szerzej stosować. 

„Nie ma zdrowia 
bez zdrowia psychicznego”

Zarówno ONZ, jak i WHO oraz UE nadają dziś 
najwyższy priorytet promocji zdrowia psychiczne-
go, pierwotnemu zapobieganiu chorobom psy-
chicznym oraz polityce zdrowotnej skupionej na 
zdrowiu psychicznym.

Kilka lat temu ówczesny komisarz UE do 
spraw zdrowia, Markos Kyprianou skonstatował: 
„…cierpienie psychiczne może być tak samo 
śmiertelne jak cierpienie fizyczne, np. rak, ...każ-
dego roku więcej Europejczyków umiera popeł-
niając samobójstwo niż wskutek nieszczęśliwego 
wypadku lub zabójstwa, ...społeczeństwa, które 
stworzyliśmy powodują cierpienie psychiczne, 
mimo to temu cierpieniu i  chorobom psychicz-
nym poświęca się zadziwiająco mało uwagi…”

Największą przeszkodą w  drodze do kon-
struktywnych rozwiązań – zarówno w  polityce, 
jak i w ochronie zdrowia – jest cały czas istnieją-
cy redukcjonistyczny pozorny konflikt pomiędzy 
perspektywami socjologicznymi, psychoterapeu-
tycznymi, duszpasterskimi albo biologicznymi 
metodami postępowania. Żadna z  tych perspek-
tyw i żaden z  tych wymiarów nie są w stanie sa-
modzielnie sprostać kompleksowości procesów 
zachodzących w człowieku i wywrzeć na nie po-
zytywnego wpływu. 

Zintegrowana, holistyczna promocja zdrowia 
psychicznego, obejmująca wiele profesji i  sekto-
rów, postawiona wysoko w hierarchii politycznej, 
zawodowej i społecznej, silna i  traktowana z sza-
cunkiem, trwale i  długowzrocznie finansowana 
jest jedynym rozwiązaniem pozwalającym nadać 
zdrowiu psychicznemu i  pierwotnej prewencji 
rangę i  miejsce, na które zasługują. Jest to pilne 
i koniecznie potrzebne ze względu na nasz rozwój 
społeczny i przemiany zachodzące w skali global-
nej. n

Sztokholm, 09.10. 2015

Tłumaczenie: Kamila Ścisłowicz
Skróty pochodzą od redakcji

orędzie
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Depresja u mężczyzny, 
czy „męska depresja”? 
Dominika Dudek

Chłopaki nie płaczą
Nie można pozwolić sobie na refleksję 

na temat męskiej depresji bez odniesie-
nia się do stereotypów i wzorców kultu-
rowych. “Prawdziwy mężczyzna nigdy 
nie płacze”, “mażesz się jak baba”, “bądź 
facetem i nie użalaj się nad sobą” - jakże 

często mężczyźni borykający się z za-
burzeniami depresyjnymi słyszą takie 
słowa. Jak bardzo takie przekonania 

przeszkadzają w  poszukiwaniu 
pomocy, opóźniają diagnostykę 
i  podjęcie adekwatnego lecze-
nia? Jak bardzo wstydliwym pro-
blemem bywa męska depresja?

Stereotyp “silnego mężczy-
zny” kształtowany jest od naj-
młodszych lat i  widoczny jest 
w historii większości kultur. My-

śliwy, wojownik, głowa rodziny, 
musi być twardy i odporny na ból, 
nie wolno mu okazywać strachu 
i słabości. Aby stać się pełnopraw-
nym mężczyzną chłopiec musi 
poddać się nierzadko bolesnemu 
i wymagającemu odwagi rytuało-

wi inicjacyjnemu. Rytuał obejmuje 
często fizyczne uszkodzenie ciała 

w  wyniku okaleczenia (np. przy-
palanie języka, okaleczenie peni-

sa, wycinanie na skórze wzorów 
symbolizujących męską siłę), 
bicia czy walki. Na przykład 

w  plemieniu aborygenów 
Mardudjara chłopak 

w  wieku 10-12 lat 
musi usunąć je-

męska depresja

Dane epidemiologiczne wskazu-
ją, iż mężczyźni chorują na depre-
sję bez mała dwukrotnie rzadziej 
niż kobiety. Dotyczy to w zasadzie 
wszystkich grup wiekowych, poza 
małymi dziećmi, przed okresem 
pokwitania, u których depresja - ge-
neralnie rzadka - występuje częściej 
u chłopców. Pojawia się pytanie, 
czy to biologia chroni mężczyzn 
przed chorobą? A może ta ochrona 
jest tylko pozorna? Może męska 
depresja jest często niezauważona, 
nierozpoznana i zlekceważona? 

Badania pokazują, że głębokie zespoły de-
presyjne, o ciężkim endogennym obrazie klinicz-
nym, czy zaburzenia afektywne dwubiegunowe 
- te najcięższe, typu I, dotykają równie często obu 
płci. Zatem u  kobiet dominują diagnozy 
choroby afektywnej dwubiegunowej typu 
II oraz epizodów depresyjnych umiarko-
wanych i łagodnych, o wyraźnym kom-
ponencie psychogennym. 

Oczywiście, nie można całkiem 
pominąć przyczyn biologicznych - to 
kobiety zmagają się z  okołoporodo-
wymi zaburzeniami nastroju czy przed-
miesiączkową dysforią. Nie wydaje się 
jednak, aby te stany determinowały 
tak wyraźną przewagę depresji 
u  płci pięknej. Podobnie 
jak nie wydaje się, aby 
testosteron sku-
tecznie ochraniał 
mężczyzn przed 
z a b u r z e n i a m i 
depresyjnymi. 
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Szersze omówienie problemu 
depresji u  mężczyzn znajduje 
się w  książce „Psychiatria pod 
Krawatem” (red: Dominika
Dudek i Joanna Rymaszewska).

den przedni ząb, a jego przegroda nosowa zostaje 
przebita. Kolejnym elementem inicjacji jest obrze-
zanie, po którym chłopak musi połknąć swój na-
pletek. Kiedy penis zagoi się po obrzezaniu, nastę-
puje druga część rytuału. Penis jest podcinany od 
spodu i chłopak krwawi do ognia. To ma nauczyć 
nowego mężczyznę tego, co doświadcza kobieta. 
Innym przykładem są rytuały w plemieniu Matau-
sa z Papui Nowej Gwinei. Chłopcu przed wejściem 
w dorosłość na początek wkłada się dwa drewnia-
ne kije do przełyku, w celu wywołania wymiotów, 
aż do opróżnienia żołądka. Następnie do nosa 
wkłada się ostrą trzcinę, by wywołać krwawienie. 
Na koniec nacina się język chłopaka. Tego typy 
przykłady można mnożyć. Odniesione rany są po-
wodem dumy, symbolem przeobrażenia się, do-
wodem, że chłopiec jest godny bycia mężczyzną.

Życie to walka
W  naszym społeczeństwie młody człowiek 

nie musi stawać twarzą w twarz z lwem, ani prze-
chodzić prób wytrzymałości na ból. Jednak już od 
dzieciństwa, w  procesie wychowania, chłopców 
uczy się niezależności i aktywności, jednocześnie 
blokując rozwój zachowań wyrażających słabość, 
bezradność, nadmierną emocjonalność. Dziew-
czętom pozwala się na okazywanie uczuć i kulty-
wowanie więzi, natomiast u chłopców wspiera się 
asertywność, waleczność, a  nawet agresywność, 
przy równoczesnym hamowaniu nieskrępowane-
go wyrażania emocji oraz umiejętności tworzenia 
i podtrzymywania głębokich relacji. W toku socja-
lizacji chłopcy nagradzani są za aktywność, uczy 
się ich jak radzić sobie z problemami. Życie męż-
czyzny jest ciągłym współzawodnictwem, walką 
o zachowanie niezależności i uniknięcie niepowo-
dzenia. Musi on stale udowadniać, że jest godny 
uznania go za męskiego. Prawdziwy mężczyzna 
nie może być zbyt wrażliwy, powinien przecho-
dzić do porządku dziennego nad cierpieniem. Je-
śli sie załamie pod jego ciężarem, odczuje to jako 
hańbę, podobnie mogą to odebrać osoby z  jego 
otoczenia. Zatem bycie pokonanym przez własne 
emocje, smutki czy lęki, to już całkowita katastrofa 
- depresja zabiera nie tylko męską siłę, ale i kon-
frontuje z pogardzaną kobiecą emocjonalnością. 

Trudności z sięganiem po pomoc
Zatem wstyd chorowania na depresję prze-

waża nieraz nad potrzebą uzyskania fachowej 
porady. Wiadomo, iż mężczyźni rzadziej zwracają 
się o pomoc, zgłaszają mniejszą ilość objawów (co 
może prowadzić do błędu diagnostycznego i nie-
doszacowania powagi problemu), a po ustąpieniu 
depresji chcą jak najszybciej zapomnieć o  tym 
bolesnym doświadczeniu, co powoduje, że gdy są 
badani retrospektywnie, wspominane przez nich 
symptomy chorobowe nie spełniają kryteriów 
diagnostycznych epizodu depresyjnego. Sami kli-

nicyści, nawet ci doświadczeni, są bardziej skłon-
ni rozpoznawać zaburzenia natury psychicznej, 
emocjonalnej u kobiet niż u mężczyzn. 

Z  drugiej strony, u  depresyjnych mężczyzn 
częstszym zjawiskiem jest nadużywanie alkoholu 
i innych substancji, maskujące stan depresyjny, co 
implikuje diagnozę szkodliwego używania bądź 
uzależnienia od substancji, z pominięciem proble-
mu zaburzeń nastroju. 

Różnice w obrazie klinicznym
Należy pamiętać, że obraz epizodu depresyj-

nego u mężczyzn może być odmienny od typowej 
depresji prezentowanej przez kobiety. Depresja 
u mężczyzn często przybiera maskę ataków agre-
sji, wrogości, drażliwości. Nasilają się konflikty 
z  otoczeniem, występują zaburzenia seksualne, 
dodatkowo obniżające samoocenę, narastają pro-
blemy z wypełnianiem obowiązków zawodowych. 

Depresyjny mężczyzna zapada się w  sobie, 
odsuwa od bliskich, wycofuje albo broniąc się 
przed własnymi emocjami rani innych, ucieka 
w  zachowania autodestrukcyjne, w  tym i  te naj-
gorsze - samobójcze. Często pojawia się aleksyty-
mia, czyli niezdolność do rozumienia, wyrażania 
i  nazywania emocji. Tu powraca kwestia niedo-
szacowania częstości zjawiska męskiej depresji. 
Wszak wymienione powyżej objawy nie mieszczą 
się w spisie symptomów zgodnie z powszechnie 
przyjętymi systemami klasyfikacyjnymi.   

Czy istnieje męska depresja?
Czy zatem istnieje “męska depresja”? Skłania-

łabym się raczej do określenia “depresja u  męż-
czyzny” - zaburzenie psychiczne podobnie ciężkie 
i bolesne jak u kobiet, którego odmienności zdają 
się być swego rodzaju artefaktem uwarunkowa-
nym kulturowo i pokłosiem pielęgnowanych ste-
reotypów. Psychiatra powinien nie tylko prawi-
dłowo dobrać leki, które przyniosą poprawę, ale 
i kształtować myślenie swojego pacjenta, pomóc 
mu uporać się z tą “hańbą bycia jak baba”. 

Mężczyzna w  kryzysie, mężczyzna w  rozpa-
czy, mężczyzna słaby, smutny, wylękniony, nad-
wrażliwy nie przestaje być “prawdziwym męż-
czyzną” - wszak depresja jest również prawdą 
o człowieku i to w znacznie większym stopniu niż 
maska macho odnoszącego nieustannie sukcesy, 
prężącego bicepsy i pokazującego w olśniewają-
cym uśmiechu białe zęby. Co więcej, mężczyzna, 
który ma odwagę zdjąć maskę, stanąć twarzą 
w  twarz ze swoimi demonami, przyznać się do 
problemów i pozwolić sobie pomóc jest prawdzi-
wym męskim wojownikiem, fighterem i ma szansę 
wyjść jako zwycięzca.  n

męska depresja
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Po ciepłym przyjęciu, z  jakim spotkała się książka pt. Psychiatria 

na obcasach, poświęcona kobietom, postanowiłyśmy tym razem 

skupić się na mężczyznach. Wybitni eksperci piszą o problemach 

zdrowia psychicznego u  mężczyzn. Szeroki zakres zagadnień 

obejmujący aspekty medyczne i  neurobiologiczne, a  zarazem 

konteksty psychologiczne i kulturowe czyni tę książkę wyjątko-

wą. Mamy nadzieję, że publikacja ta zainteresuje zarówno lekarzy 

i psychologów, jak i wiele osób niezwiązanych zawodowo z me-

dycyną.   

Dominika Dudek i Joanna Rymaszewska
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 Wstęp
Znaczący wzrost zainteresowania pro-

blematyką depresji u  mężczyzn ma miejsce 
dopiero w ostatnich dekadach. Jednym z pierw-

szych źródeł tego zainteresowania były, opisane 
przez Rutza i  współpracowników, doświadczenia 
wprowadzonego w  latach 80. ubiegłego wieku 
na Gotlandii (Szwecja) programu prewencji sa-

mobójstw. Program ów, skierowany do lekarzy 
pierwszego kontaktu, miał na celu wczesne 

wykrywanie osób cierpiących na depresję 
i  umożliwienie im podjęcia odpo-

wiedniego leczenia. 

męska depresja

Męska depresja, 
jej geneza  
i sposoby pomiaru
Jan Chodkiewicz
| Zakład Psychologii Zdrowia 
  Instytut Psychologii Uniwersytet Łódzki

Interesujące okazały się wyniki programu – 
odnotowano bowiem spadek częstotliwości sa-
mobójstw i prób samobójczych, absencji w pracy 
oraz kosztów związanych z  leczeniem depresji, 
a  także używania leków nasennych. Jednakże 
dokładna analiza uzyskanych wyników pokazała, 
że odnotowane, korzystne zmiany dotyczyły wła-
ściwie wyłącznie kobiet, natomiast zachowania 
samobójcze mężczyzn nie zmieniły się. Ponieważ 
powtórzenie programu po latach dało rezultaty 
zbliżone do poprzednich, zaczęto zastanawiać 
się, czy za wspomnianymi różnicami nie stoi od-
mienność (atypowość) objawów depresji u męż-
czyzn, co utrudnia diagnozę i objęcie osób zagro-
żonych samobójstwem odpowiednią pomocą. 
Jedną z przesłanek takiego rozumowania był fakt, 
iż wspomniany program profilaktyczny oparty był 
na rozpoznawaniu typowych objawów depresyj-
nych.

„Męska” depresja pod lupą
Od tego czasu na objawy męskiej depresji 

zaczęło zwracać uwagę coraz więcej autorów, 
np. Cochran i  Rabinowitz w  szeroko cytowanym 
artykule z 2003 roku Gender-sensitive recommen-
dations for assessment and treatment of depression 
in men sugerują, iż nierozpoznana i  nieleczona 
depresja u  mężczyzn może być jednym z  głów-
nych powodów tego, że mężczyźni, w  porów-
naniu z  kobietami, znacząco częściej popełniają 
samobójstwo. Z kolei w książce I don’t want to talk 
about it: Overcoming the legacy of male depression 
T.Real wysuwa przypuszczenie, że nierozpoznana 
depresja może być jedną z  istotnych przyczyn 
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męska depresja

takich typowo „męskich” problemów jak alkoho-
lizm, zaburzenia seksualne, niektóre choroby so-
matyczne, stosowanie przemocy oraz załamanie 
się kariery zawodowej. Szereg interesujących ar-
tykułów dotyczących wspomnianej problematyki 
opublikowano też w  ostatnich latach na łamach 
czasopisma “Journal of Men’s Studies”.

Oczywiście, o  możliwości wystąpienia de-
presji w przypadku takich objawów, decyduje nie 
tylko samo ich pojawienie się, ale istotna, często 
widoczna dla otoczenia, zmiana ich nasilenia i czę-
stotliwości. Objawów takich jest po prostu w funk-
cjonowaniu mężczyzny więcej i  są one bardziej 
wyraziste. Jednocześnie mężczyźni ci nie sygnali-
zują (lub sygnalizują rzadko) odczuwania smutku, 
bezradności czy poczucia winy. Nie dzielą się swo-
imi problemami nawet z najbliższymi i nie szukają 
profesjonalnej pomocy. Starają się robić „dobrą 
minę do złej gry”. No i nie płaczą…

Przyczyny 
Wśród przyczyn występowania depresji 

u  mężczyzn charakteryzującej się atypowymi  
objawami wymienia się najczęściej uwarunko-
wania kulturowe i  stereotypy dotyczące płci  

występujące w  większości społeczeństw.Doty-
czą one tłumienia emocji, odporności, twardości 
i samodzielności (nie proszenia innych o pomoc). 
Mężczyzna rygorystycznie podporządkowują-
cy się tym normom powinien być waleczny, wy-
trzymały na ból (fizyczny i  psychiczny), a  także 
agresywny. Niektórzy autorzy (np. James Maha-
lik, współtwórca znanej metody do badania mę-
skich norm zachowania – Conformity to Masculine 
Norms Inventory CMNI) dodają jeszcze zdolność 
do podejmowania ryzyka, liczne kontakty i  pod-
boje seksualne, niechęć do homoseksualistów, 
pracowitość i  koncentrację na utrzymaniu statu-
su społecznego oraz zapewnianiu bytu rodzinie. 
Mężczyźni wyznający te normy mogą postrzegać 
własne problemy psychiczne jako typowe dla ko-
biet przejawy słabości i  „mazgajstwa”, które nie 
tylko wstyd ujawniać, ale wstyd się do nich nawet 
przyznawać. Taka „mieszanka wybuchowa”, w po-
łączeniu z trudnościami i wyzwaniami życiowymi 
oraz sytuacjami stresowymi prowadzić może do 
pojawienia się opisanych powyżej eksternaliza-
cyjnych objawów, które często (jak np. w sytuacji 
intensywnego picia alkoholu, które początkowo 
będąc próbą samoleczenia objawów, z  czasem 
staje się uzależnieniem) doprowadzają do dalsze-
go pogorszenia stanu psychicznego i pojawienia 
się tendencji suicydalnych.

Metody badania
Najbardziej znanym narzędziem badania 

depresji u mężczyzn jest stworzona w 1999 roku 
przez Wolfganga Rutza The Gotland Male De-
pression Scale (GMDS). Skala składa się z  13 po-
zycji testowych opisujących objawy występujące 
u  osoby badanej w  ciągu ostatniego miesiąca. 
Każde z  nich jest punktowane na czterostopnio-
wej skali Likerta – od 0 („zupełnie nieprawdziwe”) 
do 3 („całkowicie prawdziwe”). Wynik mieści się 
w przedziale od 0 do 39 punktów. Autorzy przyjęli 
następujący sposób interpretacji wyników: 0-12 
punktów – brak oznak depresji, 13-26 – możliwa 
depresja; odpowiednia terapia powinna być bra-
na pod uwagę, 27-39 – depresja; należy wdrożyć 
leczenie farmakologiczne. Jednocześnie w  przy-
padku osób uzależnionych od alkoholu wydaje się 
wskazane skupienie się nie tylko na sumarycznym 
wyniku uzyskanym w  skali, ale i  na jakościowej 
analizie uzyskanych odpowiedzi – niektóre pyta-
nia dotyczą bowiem objawów występujących tak-
że w uzależnieniu. Przemawia za tym wynik uzy-
skany przez Zierau i  współpracowników. Poddali 
oni mężczyzn uzależnionych od alkoholu bada-
niom przy użyciu Inwentarza MDI (Major Depres-
sion Inventory) stworzonego przez WHO i wykazali, 

Objawy 
Analiza literatury przedmiotu wskazuje, że wśród objawów  
typowych dla męskiej depresji wymienia się najczęściej:

n wzrost agresywności, drażliwości i irytacji.  
Reagowanie wybuchami złości nawet na drobne 
problemy i przeszkody, 
n wzrost impulsywności i zachowań acting-out,
n nadużywanie substancji psychoaktywnych  

(upijanie się, sięganie po narkotyki, zwiększenie liczby 
wypalanych papierosów),
n podejmowanie różnorodnych zachowań ryzykownych 

(nadaktywność zawodowa, przesiadywanie w pracy 
ponad normę, stosowanie bardzo wyczerpujących 
ćwiczeń fizycznych, ryzykowna jazda samochodem, 
siadanie za kierownicę po alkoholu, ryzykowne kon-
takty seksualne),
n spadek odporności na stres,
n objawy wypalenia zawodowego,
n wycofanie z bliskich relacji (rodzina, znajomi),
n nieokreślone dolegliwości somatyczne,
n silne tłumienie wszelkich, zwłaszcza przykrych emocji.
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że 17% z nich spełnia kryteria występowania de-
presji. Gdy tych samych pacjentów, w tym samym 
czasie, zbadano skalą Gotland Male Depression 
(GMDS), okazało się, że kryteria te może spełniać 
39% pacjentów. Wiele badań wykazało, że GDMS 
cechuje wysoka rzetelność i trafność. Skala zosta-
ła zaadaptowana w  kilku krajach, m.in. we Wło-
szech, Chinach, a  ostatnio także na Islandii. Pol-
ska adaptacja kwestionariusza dokonana przez 
Chodkiewicza wskazuje na dobre właściwości 
psychometryczne – alfa Cronbacha wynosi 0,92, 
współczynnik korelacji z  BDI Becka wyniósł 0,74 
(w grupie studentów) i 0,82 (w grupie pacjentów 
leczących się z powodu rozpoznanej depresji), na-
tomiast współczynnik korelacji z podskalą „symp-
tomy depresji” GHQ 28 Goldberga wyniósł 0,77. 
Analiza czynnikowa wskazuje na występowanie 
jednego czynnika, tłumaczącego ponad 55% 
ogólnej wariancji wyników. U osób uzależnionych 
od alkoholu wyniki uzyskane w skali istotnie kore-
lują z impulsywnością, agresywnością oraz bólem 
psychicznym. W niniejszym numerze „Psychiatry”, 
za zgodą autora, została zamieszczona polska 
wersja skali.

Inną metodą badania depresji u  mężczyzn 
jest The Male Depression Risk Scale (MDRS-22) 
stworzona w  2013 roku przez Rice’a  i  współpra-
cowników. Skala składa się z podskal oceniających 
poziom tłumienia emocji, zażywania narkotyków, 
nadużywania alkoholu, przejawów gniewu i agre-
sji, odczuwania objawów somatycznych (np. nie-
określonych bólów) i  podejmowania zachowań 
ryzykownych (np. jazda samochodem pod wpły-
wem alkoholu, przypadkowe kontakty seksual-
ne). Jak podają autorzy, właściwości psychome-
tryczne narzędzia są w pełni zadawalające. Wyniki 
skali korelują dodatnio z wspomnianą wcześniej 
metodą do badania męskich norm zachowania 
CMNI. Najsilniejsze związki z  CMNI zanotowano 
w  przypadku podskal MDRS dotyczących prze-
jawów gniewu i agresji oraz zachowań ryzykow-
nych. Metoda nie ma polskiej adaptacji.

Wspomnieć należy też o  trzecim narzędziu, 
to jest pochodzącej z  2008 roku The Masculi-
ne Depression Scale MDS Magovcevic i  Addisa. 
W  obrębie skali znajdują się dwa czynniki – in-
ternalizacja i  eksternalizacja. Pozycje wchodzące 
w  skład czynnika pierwszego dotyczą między 
innymi odczuwania napięcia, izolacji społecznej 
i tłumienia emocji. Z kolei podskala eksternalizacji 
zawiera pozycje dotyczące m.in. zachowań agre-
sywnych, używania alkoholu i  narkotyków oraz 
nadaktywności seksualnej. W badaniach okazało 

się, że ta podskala silnie koreluje z metodami ba-
dającymi przywiązanie do tradycyjnych, a wymie-
nionych wcześniej norm dotyczących „męskich” 
zachowań. Również brak jest polskiej adaptacji 
narzędzia.

Profilaktyka i dalsze 
poszukiwania 

Zarysowana powyżej, w sposób mocno 
skrótowy, koncepcja męskiej depresji owo-
cuje wysuwanymi przez jej zwolenników pro-
pozycjami pierwotnej i  wtórnej profilaktyki, 
i  oddziaływań terapeutycznych. Oczywiście 
zwraca się w nich uwagę na diagnozę (GDMS 
pierwotnie była stworzona w tym celu) oraz 
terapię mężczyzn przejawiających atypowe 
objawy depresji. Przykładem może być zaini-
cjowana w 2003 roku przez National Institute 
of Mental Health (NIMH) w USA telewizyjna 
i  internetowa kampania informacyjna: “Real 
Men. Real Depression”. Jej celem było pod-
niesienie świadomości społecznej odnośnie 
objawów depresji u  mężczyzn i  sposobów 
jej leczenia oraz zwrócenie uwagi lekarzy 
na problem diagnozowania oraz właściwe-
go postępowania w  przypadku podejrzenia 
depresji. Jak podają autorzy, zainteresowanie 
problematyką było ogromne i znacznie prze-
wyższyło oczekiwania.

Kończąc należy zwrócić uwagę, że kon-
cepcja męskiej depresji wymaga dalszych, 
pogłębionych studiów, bowiem nie wszyscy 
znawcy tematu się z  nią zgadzają. Krytycy 
zwracają uwagę na słabości narzędzi dia-
gnostycznych i  badań z  ich udziałem, spo-
śród których większość dotyczyła osób zdro-
wych (często studentów) lub specyficznych 
grup (np. uzależnionych od alkoholu), a  nie 
chorych na depresję. Podaje się również, że 
zbliżone do „męskich” objawy mogą wystę-
pować także u (przynajmniej niektórych) ko-
biet. Zwraca się wreszcie uwagę na trudności 
metodologiczne dotyczące badania wszel-
kich (także męskich) przejawów maskowanej 
depresji oraz różnicowania ich z  innymi za-
burzeniami. Problem wydaje się więc nadal 
otwarty, jednak ze względu na jego wagę 
należy mieć nadzieję, że będzie dalej eksplo-
rowany. n
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męska depresja

Punkty 1, 2, 5, 8, 9, 10, 12 – stanowią „podskalę distresu”, zaś „podskalę depresji” punkty 3, 4, 6, 7, 11, 13.

Interpretacja wyniku: 0–12 = brak depresji, 13–26 = możliwa depresja, prawdopodobnie jest potrzebne leczenie w tym leczenie farmakologiczne 
27–39 = wysokie prawdopodobieństwo depresji, najprawdopodobniej konieczne leczenie.

Piśmiennictwo:
• Rutz W, von Knorring L,  Pihlgren H, Rihmer Z, Walinder J. An educational project on depression and its consequences: is the frequency of major depression among Swedish men 
underrated, resulting in high suicidality? Primary Care Psychiatry, 1995; 1:59–63.
• Rutz W. Improvement of care for people suffering from depression: the need for comprehensive education.  International Clinical Psychopharmacology 1999, 14: S27-S33
• Chodkiewicz J. Polska adaptacja skali Gotland GDMS. Łódź: materiał niepublikowany

Proszę się zastanowić, czy w ciągu ostatniego miesiąca Pana zachowanie, według własnej opinii lub opinii 
innych ludzi, uległo zmianie? A jeśli tak, to w jaki sposób? Proszę zaznaczyć krzyżyk (X) w odpowiedniej rubryce:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10

11

12

13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1    2    3

1    2    3

1    2    3

1    2    3

1    2    3

1    2    3

1    2    3

1    2    3

1    2    3

1    2    3

1    2    3

1    2    3

1    2    3

Byłem bardziej zestresowany niż zwykle, 
miałem niższy próg odporności na stres

Byłem bardziej rozdrażniony, niespokojny, 
sfrustrowany

Miałem trudności w podejmowaniu zwykłych, 
codziennych decyzji

Miałem problemy ze snem: spałem za dużo/
za mało/niespokojnie, miałem trudności 
z zasypianiem, wcześnie budziłem się

Szczególnie rano miałem uczucie lęku, 
niepokoju, trwogi

Spożywałem nadmierną ilość alkoholu  
lub leków by się uspokoić, zrelaksować.  
Wyżywałem się ciężko pracując, dużo ćwicząc 
(bieganie, siłownia), przejadałem się 
lub mało jadłem

Czy sądzi Pan, że Pana zachowanie zmieniło się 
w taki sposób, że ani Pan, ani inni nie poznają 
Pana i trudno jest im z Panem wytrzymać?

Czy czuje się Pan, lub inni spostrzegają Pana 
jako ponurego, pełnego negatywizmu lub 
będącego w stanie beznadziejności, w którym 
wszystko ponuro wygląda?

Czy Pan lub inni stwierdziliście, że ma Pan 
tendencję do większego użalania się nad sobą, 
skarżenia się lub bycia „żałosnym”?

Czy w Pana rodzinie pochodzenia istnieje 
(istniała) tendencja do uzależnień, depresji/ 
przygnębienia, prób samobójczych  
lub skłonność do niebezpiecznych zachowań?

Byłem bardziej agresywny, miałem trudności 
w panowaniu nad sobą

Byłem ciągle niewytłumaczalnie zmęczony

Czułem się wypalony i pusty

  W ciągu ostatniego miesiąca: całkowicie
nieprawdziwe

trochę 
prawdziwe prawdziwe całkowicie 

prawdziwe

Gotlandzka Skala „męskiej” depresji
Gotland “Male “Depression Scale. Rutz (1995)
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Jak stosować Gotlandzką 
Skalę „męskiej” depresji?

 Tomasz Szafrański

męska depresja

Lekarz rodzinny dysponuje zwykle 
bardzo ograniczonym czasem, który może 
poświęcić na rozmowę i  badanie pacjenta. 
Zastosowanie skal samooceny – jako narzę-
dzi przesiewowych (skriningowych), może 
pomóc lekarzowi w  zidentyfikowaniu grupy 
osób wymagających bardziej wnikliwego ba-
dania, ale również dla pacjenta może stać się 
impulsem do rozpoczęcia rozmowy na temat 
dolegliwości psychicznych. Narzędzia tego 
typu były dotąd rzadko stosowane, ale bada-
nia dowodzą ich przydatności.

Skala Gotlandzka „męskiej” depresji jest 
skalą samooceny, która służy do identyfi-
kowania objawów mogących wskazywać 
na obecność zespołu depresyjnego u  męż-
czyzn – publikujemy w  tym numerze blok 
artykułów poświęconych „męskiej” depresji, 
trudnościom jakie są związane z  jej identyfi-
kowaniem, ale również zwracamy uwagę na 
pozytywne skutki, jakie może przynieść jej 
rozpoznawanie. 

Różnica pomiędzy skalą Gotland, a  kla-
sycznymi skalami do samooceny depresji (jak 
na przykład skala Becka) polega na tym, że 
obok typowych objawów depresji, obejmuje 
ona pytania związane z  przeżywaniem roz-
drażnienia, stresu, pustki, zmęczenia czy wy-
palenia. Pytanie numer 9 dotyczy nadmierne-
go spożywania alkoholu, ale też i  leków oraz 
innych zachowań służących „rozładowaniu 
stresu”. Ostatnie – 13 pytanie – dotyczy po-
tencjalnego obciążenia rodzinnego.  

Odpowiedź na pytania skali nie powinna 
zająć więcej niż kilka minut. Możemy popro-
sić, aby pacjent wypełnił skalę przed wejściem 
do gabinetu lub dać ją pacjentowi z  prośbą 
o  przyniesienie na następną wizytę. Jeżeli 
w  trakcie wizyty dochodzimy do wniosku,  
że możemy mieć do czynienia z  depresją,  

1. nastrój depresyjny
2. utrata zainteresowań i przeży-

wania przyjemności
3. zwiększona męczliwość

Obecne 
co najmniej 
2 objawy

Obecne 
co najmniej 
2 objawy

Nieobecne

Nieobecne

Obecne 
co najmniej 
2 objawy

Obecne 
co najmniej 
3 objawy

Mogą być 
obecne

Nieobecne

Obecne 
wszystkie 
objawy  

Obecne 
co najmniej 
4 objawy 
(niektóre 
o znacznym 
nasileniu) 

Prawie 
zawsze są 
obecne

Nieobecne

Obecne 
wszystkie 
objawy  

Obecne 
co najmniej 
4 objawy 
(niektóre 
o znacznym 
nasileniu)

Prawie 
zawsze są 
obecne

Obecne

n osłabienie koncentracji i uwagi
n niska samoocena i wiara  

w siebie
n poczucie winy i małej wartości
n pesymizm, czarne widzenie 

przyszłości
n myśli i czyny samobójcze
n zaburzenia snu
n zmniejszenie apetytu

n utrata zainteresowań lub brak 
przyjemności przy czynno-
ściach, które zazwyczaj radują 

n brak reaktywności emocjonalnej 
na wydarzenia, które zazwyczaj 
sprawiają przyjemność 

n wczesne budzenie się  
(na 2 lub więcej godzin przed 
zwykłą porą) 

n depresja narasta rano
n obiektywne przejawy spowol-

nienia lub pobudzenia psycho-
ruchowego

n wyraźna utrata apetytu
n ubytek masy ciała (o 5% lub wię-

cej w ciągu ostatniego miesiąca) 
n wyraźna utrata libido 

     Nasilenie epizodu Łagodny Umiarkowany Ciężki
Ciężki 

z objawami 
psychotycznymi

Kryteria diagnostyczne 
epizodu depresyjnego (F32 wg ICD-10)

        Typowe objawy

        Inne objawy

        Objawy somatyczne (melancholiczne, do rozpoznania „zespołu somatycznego” potrzeba co najmniej 4)

        Objawy psychotyczne

Czas trwania epizodu

Codzienna 
aktywność społeczna 

i zawodowa 

Może  
funkcjono-
wać, choć z 
trudem

Wyraźne 
trudności  
w funkcjono-
waniu

Zwykle nie jest  
w stanie  
funkcjonować

Zwykle nie jest  
w stanie  
funkcjonować

Nie krócej 
niż 2 
tygodnie

Nie krócej 
niż 2 
tygodnie

Nie krócej niż  
2 tygodnie,  
chyba że 
objawy szybko 
narastają i są 
bardzo nasilone

Nie krócej niż  
2 tygodnie,  
chyba że  
objawy szybko 
narastają i są 
bardzo nasilone

n urojenia (np. grzeszności, 
ubóstwa)

n omamy (np. szyderstwa)



męska depresja

poprośmy, aby pacjent wypełnił skalę po wyjściu 
z gabinetu, w tym czasie przyjmijmy kolejną oso-
bę, a potem spotkajmy się ponownie, aby zinter-
pretować wynik. 

Wynik uzyskujemy zliczając punkty za po-
szczególne odpowiedzi. Można przyjąć, że jeżeli 
suma punktów jest poniżej 12, to u pacjenta nie 
mamy do czynienia z depresją. Wynik powyżej 13 
punktów wymaga już weryfikacji, zaś wynik po-
wyżej 26 punktów prawie na pewno przemawia 
za obecnością depresji i koniecznością leczenia. 

Sam wynik skali nie jest jednak absolutnie 
wystarczający, aby postawić rozpoznanie depre-
sji. Trzeba zweryfikować odpowiedzi pacjenta 
i zadać dodatkowe pytania dotyczące innych ty-
powych objawów depresji. W tabeli przypomina-
my typowe objawy depresji i zasady rozpoznawa-
nia epizodu depresyjnego zgodnie z  kryteriami 
ICD-10.

Jeśli rozpoznamy depresję, to w  zależności 
od nasilenia objawów i obrazu klinicznego, albo 
sami rozpoczynamy leczenie, albo kierujemy pa-
cjenta do specjalisty psychiatry. 

Pamiętajmy również, że rozpoznanie depre-
sji i  szkodliwego używania bądź uzależnienia od 

Jedno proste pytanie:

Ile razy w  ciągu ostatniego roku wypił Pan  
więcej niż 5 standardowych drinków w  ciągu 
jednego dnia? 

Co to znaczy 5 standardowych drinków? To mniej 
więcej ilość odpowiadająca 150 ml wódki, 500 ml 
wina albo 1,5 litra piwa… (jeżeli zadajemy takie pyta-
nie kobietom, to pytamy je o 4 drinki). 

Odpowiedź, że zdarzyło się to przynajmniej raz 
należy traktować jako pozytywny skrining, którego  
czułość w  identyfikowaniu szkodliwego picia wynosi 
81.8%, zaś specyficzność 79.3%. Pozytywny skrining 
powinien skutkować pogłębieniem wywiadu, odpo-
wiednią poradą antyalkoholową lub skierowaniem na 
leczenie uzależnienia. <cuadrado>

alkoholu wzajemnie się nie wykluczają. Leczenie 
depresji u osoby uzależnionej może okazać się zu-
pełnie nieskuteczne bez równoczesnego leczenia 
uzależnienia. Dlatego wszystkim warto zadać py-
tanie skriningowe w  kierunku szkodliwego uży-
wania lub uzależnienia od alkoholu. 
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Wśród zadań, jakie przedstawiciele wyżej 
wymienionych służb mają realizować, jest m.in. 
uruchamianie, w  sytuacji podejrzenia przemo-
cy w  rodzinie, procedury „Niebieskiej Karty” oraz 
działanie w  zespołach interdyscyplinarnych ds. 
przeciwdziałania przemocy w  rodzinie i  grupach 
roboczych, które mają pracować z  rodzinami, 
w których dochodzi do przemocy.

Przedstawiciele ochrony zdrowia, w  szcze-
gólności lekarze, bardzo często o przemocy w ro-
dzinie dowiadują się jako pierwsi. Ze względu na 
pozycję społeczną, zaufanie jakim obdarzają leka-
rza pacjenci, może on odegrać bardzo ważną rolę 
w  zatrzymaniu przemocy. Rzadko jednak zdarza 
się tak, że pacjent wprost mówi o tym, że jest ofia-
rą przemocy w rodzinie.

 
Ofiara przemocy u lekarza

Najbardziej widocznym skutkiem przemocy 
domowej są uszkodzenia ciała będące efektem 
pobicia. Osoba doznająca przemocy w  rodzinie 
zgłaszając się do lekarza może mówić także o róż-
nego rodzaju dolegliwościach fizycznych i  psy-
chosomatycznych, które mogą świadczyć o prze-
mocy, a  których nawet ona może nie łączyć ze 
stresującą sytuacja domową. 

U  ofiar przemocy w  rodzinie obserwujemy 
szereg problemów zdrowotnych: neurologicz-
nych, kardiologicznych, psychicznych itp. Nie 
można zapominać, że ofiary przemocy w  rodzi-
nie żyją w  stanie ciągłego zagrożenia, napięcia 

W 2010 roku, znowe-
lizowaną ustawą o prze-
ciwdziałaniu przemocy 
w rodzinie, do syste-
mu przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie 
włączeni zostali przed-
stawiciele ochrony 
zdrowia, oświaty oraz 
członkowie gminnych 
komisji rozwiązywania 
problemów alkoho-
lowych. Dołączyli oni 
do policjantów i pra-
cowników socjalnych, 
którzy od wielu już lat 
podejmowali działania 
na rzecz ochrony rodzin 
przed przemocą i od 
tej pory mają wspólnie 
pracować w ramach lo-
kalnego systemu prze-
ciwdziałania przemocy 
w rodzinie. 

przemoc
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i stresu, co powodować może szereg dolegliwości 
somatycznych, takich jak: choroby wrzodowe żo-
łądka, problemy kardiologiczne czy dolegliwości 
związane ze zdrowiem psychicznym, np. zaburze-
nia snu, depresja, zaburzenia lękowe, myśli samo-
bójcze, nadużywanie środków psychoaktywnych 
(leki, alkohol), które mają pomóc poradzić sobie 
ze skutkami życia w  rodzinie z problemem prze-
mocy.

Statystyki
Szacuje się, że na świecie około 30% kobiet 

doznaje przemocy ze strony swojego partnera. 
Statystyki pokazują, że 20-35% kobiet szukają-
cych pomocy w  szpitalach na ostrych dyżurach, 
to ofiary przemocy w  rodzinie. Jednak tylko nie-
wiele z nich zgłasza ten fakt lekarzowi. Dzieje się 
tak m.in. z powodu strachu przed zemstą sprawcy 
przemocy, zależności finansowej ofiary od spraw-
cy, przekonania, że nikt nie jest w stanie zatrzymać 
przemocy i  pomóc w  zmianie sytuacji domowej. 
Okazuje się jednak, że mimo to, osoby doznające 
przemocy w  rodzinie oczekują, że lekarz wprost 
zapyta je o  przemoc – o  to co dzieje się w  ich 
domu, czy czują się bezpiecznie itp. 

Jak zapytać? 
Warto przede wszystkim nie tyle skupiać się 

na objawach, np. obniżonym nastroju, płaczliwo-
ści, poczuciu braku sensu życia, ale dopytywać, 
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przemoc

dociekać, co może być przyczyną takiego stanu 
rzeczy. Kiedy pacjent jako przyczynę złego samo-
poczucia podaje stres, trudną sytuację i problemy 
rodzinne, powinno się dopytać na czym ta trud-
ność polega, co konkretnie powoduje stres.

W  związku z  tym lekarz powinien posiadać 
nie tylko niezbędną wiedzę na temat zjawiska 
przemocy w rodzinie, ale także kompetencje w za-
kresie prowadzenia rozmowy z  pacjentem, który 
doznaje przemocy. 

 
Niebieska Karta

W przypadku, gdy podejrzewamy, że pacjent 
doświadcza przemocy ze strony członków rodzi-
ny, jesteśmy zobligowani uruchomić procedurę 
„Niebieskiej Karty”. Procedura ta jest procedurą in-
terwencyjną, której celem jest zatrzymanie prze-
mocy w rodzinie. Uruchamiamy ją poprzez wypeł-
nienie formularza „Niebieska Karta” A,  formularz 
dostępny tutaj: 

Następnie w  ciągu 7 dni jesteśmy zobowią-
zani ten formularz przesłać do przewodniczącego 
zespołu interdyscyplinarnego działającego w każ-
dej gminie i mieście. 

Przewodniczący przekaże tę kartę do zespo-
łu interdyscyplinarnego, który podejmie decyzję 
o  formach pomocy dla tej rodziny. Najczęściej 
w takiej sytuacji powoływana jest grupa robocza, 
w skład której wchodzą przedstawiciele służb i in-
stytucji, którzy znają rodzinę lub którzy pracują na 
terenie, gdzie rodzina zamieszkuje, np. pracownik 
socjalny, dzielnicowy, pedagog ze szkoły do której 
uczęszcza dziecko. Do takiej grupy, gdy sytuacja 
tego wymaga, może być też powołany przedsta-
wiciel ochrony zdrowia.

Lekarzu reaguj na przemoc!
Wychodząc naprzeciw potrzebom przedsta-

wicieli ochrony zdrowia, którzy zgłaszają, iż nie 
posiadają niezbędnej wiedzy do rozpoznawania 
przemocy i  prowadzenia rozmowy, została przy-
gotowana strona internetowa www.lekarzure-
agujnaprzemoc.pl, na której znajdują się infor-
macje dotyczące psychologicznych i  prawnych 
aspektów przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 
film instruktażowy pokazujący jak powinna prze-
biegać rozmowa z  pacjentem doznającym prze-
mocy w rodzinie, wywiady z lekarzami, którzy już 
włączyli się w proces przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie, itp. n
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Została wydana także książka 
pt. „Lekarzu reaguj na przemoc”.

Jeśli są Państwo zainteresowani  
bezpłatnym otrzymaniem powyższej 

publikacji prosimy o kontakt  
z Państwową Agencją Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych. 
e-mail: parpa@parpa.pl

www.lekarzureagujnaprzemoc.pl 
/index.php/prawo/formularze/13-
-niebieska-karta-a)
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Zaburzenia lękowe 
uogólnione u osób  
w podeszłym wieku 
Czy to w ogóle jest 
problem?
Piotr Wierzbiński
| Medsolver, Łódź

praktyka

Analizy demograficzne są nieubłagane. 
Szacuje się, że około 600 milionów ludzi na świe-
cie przekroczyło 65 rok życia. W ciągu najbliższych 
lat istotnie zwiększy się przyrost ludności w wieku 
powyżej 65 roku życia i ich liczba w ciągu najbliż-
szych lat istotnie się zwiększy. Taki trend obserwu-
je się również w Polsce. Z pespektywy psychiatry 
sprawa wydaje się oczywista - zwiększy się liczba 
chorych z  zespołami otępiennymi. Należy jednak 
podkreślić, że dużym problemem w tym wieku jest 
również depresja oraz zaburzenia lękowe, zwłasz-
cza zaburzenia lękowe uogólnione. 

Zespoły depresyjne u  osób w  podeszłym 
wieku, to problem epidemiologiczny, ale również 
i diagnostyczny. W oparciu o badanie Cache Coun-
ty Study  stwierdzono, że depresja u osób w wieku 
65 - 100 lat występuje z częstością 4,4% u kobiet 
i  2,7% u  mężczyzn. Wśród tych pacjentów tylko 
35,7% osób przyjmowało leki przeciwdepresyjne, 
a  27,4% pacjentów stosowało leki uspokajające 
i nasenne. Warto zaznaczyć, że często w przypad-
ku osób w  podeszłym wieku zespół depresyjny 
prezentuje subkliniczne nasilenie i  pojawia się 
trzykrotnie częściej niż pełnoobjawowy zespół de-
presyjny. [1] 

Najczęściej jednak spotykanymi zaburzenia-
mi w  praktyce klinicznej, zarówno psychiatry, jak 
i lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej są zabu-
rzenia lękowe. Ich rozpoznanie często bywa odro-
czone w czasie. Głównym powodem takiego stanu 
rzeczy wydaje się symptomatologia nie nasuwają-

ca podejrzenia etiologii psychiatryczno - psycho-
logicznej. Około 8 % osób zgłaszających się do 
lekarza podstawowej opieki zdrowotnej będzie 
miało zaburzenia lękowe uogólnione. Tylko 28% 
przypadków zespołu lęku uogólnionego jest wła-
ściwie rozpoznawane. W  40 % przypadków lęku 
uogólnionego okres nieleczonego zaburzenia 
trwa ok. 5 lat. [2,3] 

Zaburzenie lękowe uogólnione w  po-
pulacji osób powyżej 65 r.ż. występuje z  czę-
stością 1,2 - 7,3 %. [4], a  co istotne,  wiele  
z  przypadków lęku uogólnionego  współistnieje 
z zaburzeniami depresyjnymi. 13 - 23% pacjentów 
z  zaburzeniami lękowymi powyżej 55 r.ż. spełnia 
kryteria zaburzeń depresyjnych. [5] 

Zaburzenie lękowe uogólnione mają zwy-
kle przewlekły i  nawracający przebieg, a  chorzy 
cierpiący na nie często przez wiele lat szukają 
pomocy u lekarzy innych specjalności,  zwracając 
uwagę przede wszystkim na aspekty somatycz-
ne dolegliwości, nie dostrzegając komponenty 
psychologicznej. Według Lopez - Ibor’a,  u  pa-
cjentów z  lękiem uogólnionym można zaob-
serwować klasyczną drogę rozpoznań. W  wieku 
30 - 40 lat z  powodu lęku zaczynają stosować 
benzodiazepiny, od których się uzależniają, po-
tem mają rozpoznawaną depresję (40 - 50 r.ż.),  
by po 60 r.ż. mieć stwierdzane otępienie. [6] 

Zaburzenie lękowe 
uogólnione w popula-
cji osób powyżej 65 r.ż. 
występuje z częstością 
1,2 - 7,3 % , a co istotne,  
wiele z przypadków 
lęku uogólnionego  
współistnieje z zabu-
rzeniami depresyjny-
mi. 13 - 23% pacjentów 
z zaburzeniami lęko-
wymi powyżej 55 r.ż. 
spełnia kryteria zabu-
rzeń depresyjnych.
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Leczenie farmakologiczne zabu-
rzenia lekowego uogólnionego 
u osób powyżej 65 roku życia – 
na co warto zwrócić uwagę?

Stwierdzenie zaburzenia lękowego uogólnio-
nego o  znacznym lub umiarkowanym nasileniu, 
które istotnie upośledzają funkcjonowanie pacjen-
tów jest wskazaniem do leczenia. Należy podkre-
ślić, że farmakoterapia i  psychoterapia są podob-
nie skuteczne w  leczeniu lęku uogólnionego, ale 
to farmakoterapia działa szybciej. To bardzo często 
decyduje o zastosowaniu leków. Przed podjęciem 
leczenia należy również brać pod uwagę stosowa-
ne przez pacjenta leki na choroby somatyczne.

Stosowanie leków psychotropowych u  pa-
cjentów w  podeszłym wieku jest trudne i  trze-
ba brać pod uwagę wiele czynników które będą 
modyfikowały ich działanie w  porównaniu do 
zdrowej, dorosłej osoby w  średnim wieku. Osoby 
w  wieku powyżej 70 lat mają dwukrotnie więcej 
działań niepożądanych po stosowanych lekach, 
niż osoby poniżej 50 roku życia. Wpływa na to 
wiele czynników, z których najważniejsze to: zmia-
na farmakokinetyki i  farmakodynamiki leków. 
Zmianie może ulec absorpcja leków i zwiększa się 
dystrybucja leków. Zmniejszeniu ulega metabo-
lizm wątrobowy,  zmniejsza się klirens nerkowy 
(średnio o 20-40%), co wpływa na wydalanie leku 
i  jego możliwą kumulację. Znaczna lipofilność 

leków w  połączeniu ze wzrostem ilości tkanki 
tłuszczowej oraz  zmniejszeniem metabolizmu 
i  wydalania powoduje, że zwiększa się objętość 
dystrybucji i wydłuża się okres półtrwania leku. Ku-
mulacja leku powoduje więc więcej działań niepo-
żądanych. [7] Wraz z  wiekiem pojawiają się także 
zmiany neuronalne i receptorowe w ośrodkowym 
układzie nerwowym (OUN), które mogą odpo-
wiadać za większe ryzyko pojawienia się działań  
np. antycholinergicznych czy związanych z  nad-
mierną sedacją. W  zakresie układu serotoniner-
gicznego dochodzi do zmniejszenia liczby recep-
torów serotoninergicznych 5HT1 i 5HT2. Zmniejsza 
się synteza dopaminy, zmniejsza się liczba recep-
torów dopaminergicznych, maleje liczba neuro-
nów noradrenergicznych. Układ cholinergiczny 
w starszym wieku bywa poszkodowany na samym 
początku. Zmniejszaniu się liczby receptorów niko-
tynowych i muskarynowych towarzyszy obniżenie 
aktywności acetylotransferazy. [8, 9] 

Polskie standardy leczenia farmakologicznego 
zaburzenia lękowego uogólnionego jako leki I  wy-
boru rekomendują selektywne inhibitory wychwytu 
zwrotnego serotoniny i  noradrenaliny. II wybór to 
opipramol, pregabalina, buspiron i benzodiazepiny. 
III wybór obejmuje agomelatynę, bupropion, kwe-
tiapinę, mirtazapinę, trazodon i  trójpierścieniowe 
leki przeciwdepresyjne. [10] 

Selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego 
serotoniny wydają się być dość bezpiecznymi pre-

Escitalopram

Paroksetyna

Wenlafaksyna

Duloksetyna

Sertralina
(lek nie posiada 
zarejestrowane-
go wskazania  
w GAD)

Inhibitor wychwytu zwrotnego sero-
toniny, czynny S-enancjomer citalo-
pramu ale od niego 2 x silniejszy

Selektywny inhibitor wychwytu 
zwrotnego serotoniny, słabe działa-
nie cholinolityczne, niewielki wpływ 
na wychwyt zwrotny noradrenaliny. 
Hamowanie syntezy tlenku azotu. 

Hamowanie transportera serotoni-
ny, hamowanie transportera dopa-
miny (niewielkie)

W zależności od dawki hamuje wy-
chwyt zwrotny trzech monoamin

Silniejsze hamowanie wychwytu 
zwrotnego noradrenaliny niż wenla-
faksyna

Dobra tolerancja w podeszłym wieku, stosowanie połowy dawki 
standardowej na początku terapii poprawia tolerancję leku.
Umiarkowanie skuteczny w GAD u starszych pacjentów z odset-
kiem remisji nieco wyższym niż paroksetyna

[11]

[12]

[13]

[7]
[14]
[15]

[16]
[17]

[18]
[19]

[20]
[21]
[22]

U starszych osób zaleca się stosowanie dawki początkowej 10mg. 
Większe dawki powodują, że lek osiąga wyższe niż zalecane stę-
żenia.
Poprawy w GAD obserwuje się po 8 tygodniach u 60-75% pacjen-
tów.

Bezpieczny w przypadku pacjentów z chorobami układu krążenia 
i serca. 
Okres półtrwania może być wydłużony u pacjentów w pode-
szłym wieku. 
W GAD bardziej skuteczna od placebo (63% popraw vs 37% po 
placebo).

Osoby w podeszłym wieku mają zmniejszony klirens wenlafak-
syny o 15%.
Redukcja dawki nie jest wymagana.
W porównaniu do sertraliny może być gorzej tolerowana. 

T1/2 u osób w podeszłym wieku wydłuża się o 25%. Więcej osób 
rezygnuje z leczenia z uwagi na działania niepożądane.
Dawki 60-120mg nie zaburzają funkcji poznawczych u  osób 
w podeszłym wieku.
Skuteczność podobna jak wenlafaksyny, dość dobrze redukuje 
aktywacje autonomiczną oraz korzystnie wpływa na ból u  pa-
cjentów z GAD.

tabela 1. SSRI i SNRI w lęku uogólnionym u osób w wieku podeszłym
Nazwa leku Komentarz LiteraturaMechanizm działania

praktyka

7. Bazzire S. Przewodnik leków psycho-
tropowych 2010. Tom 1. Viamedica, 
Gdańsk 2010. 

8. Wang G.J., Volkov N.D. Logan J. 
Evaluation of age-related changes in 
serotonin 5-HT2 and dopamine D2 
receptor availability in healthy human 
subjects. Life Sci 1995, 56, 249-253

9. Kalaria R.N., Andorn A.C. Adrenergic 
receptors in aging and Alzheimer’s 
disease: decreased alpha-2 receptors 
demonstrated by [3H]p-aminoclo-
nidine binding in prefrontal cortex. 
Neurobiol Aging 1991,12,131-136

10. Landowski J, Cubała W.J. Zaburzenia 
lękowe obsesyjno - kompulsyjne i 
stresu pourazowego. W Standardy le-
czenia farmakologicznego niektórych 
zaburzeń psychicznych. Wyd. 2 Marek 
Jarema (red), Viamedica 2015

11. Wade A., Michael Lemming O., Bang 
Hedeqard K. Escitalopram10 mg/day is 
effective and well tolerated in a place-
bo — controlled study in depression in 
primary care. Int. Clin. Psychopharma-
col. 2002; 17: 95–102.

12. Lenze E.J., Rollman B.L., Shear M.K., 
Dew M.A., Pollock B.G., Ciliberti C., 
Constantino M., Snyder S., Shi P., Spit-
znagel E, Andreescu C, Butters M.A., 
Reynolds C.F.3rd. Escitalopram for 
older adults with generalized anxiety 
disorder: a randomized controlled 
trial. JAMA 2009 Jan 21;301(3):295-
303. doi: 10.1001/jama.2008.977.

13. Baldwin D.S., Nair R.V. Escitalopram in 
the treatment of generalized anxiety 
disorder. Expert Rev Neurother 2005 
Jul;5(4):443-9.



25PSYCHIATRA/dla lekarza rodzinnego/wiosna 2016

paratami stosowanymi u osób starszych, niemniej 
jednak również i  te leki mają swoje ograniczenia. 
Selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego sero-
toniny i  noradrenaliny (SNRI), takie jak wenlafak-
syna i duloksetyna, również są stosowane u osób 
w  podeszłym wieku. Stosowanie SNRI wiąże się 
jednak z  nieco większym odsetkiem pojawienia 
się działań niepożądanych i nieco gorszą toleran-
cją. Istotne informacje dotyczące stosowania SSRI 
i  SNRI w  lęku uogólnionym u  osób w  podeszłym 
wieku przedstawiono w tabeli 1. (wymieniono leki 
mające zarejestrowane wskazania, z  wyjątkiem 
sertraliny).

Opipramol jest kolejnym lekiem który posia-
da rejestrację do leczenia zaburzenia lękowego 
uogólnionego. Poza tym, jako jedyny w Polsce po-
siada rejestrację do leczenia zaburzeń występują-
cych pod postacią somatyczną. Z uwagi na długą 
obecność na rynku lek wydaje się mieć ugrunto-
waną pozycję. Opipramol został zsyntetyzowany 
w  1961 roku, jest pochodną iminostilbenu. Nie 
jest to lek trójpierścieniowy, choć budową jest 
podobny do trójpierścieniowych leków przeciw-
depresyjnych, głównie imipraminy, stąd uważano 
początkowo, że będzie działał podobnie do leków 
trójpierścieniowych. Mechanizm działania opipra-
molu wiąże się antagonizmem wobec receptorów 
dopaminergicznych (D2, D5), serotoninergicznych 
(5HT1, 5HT2) oraz histaminergicznych (H1, H2), 
a  także muskarynowych (M1). Efekt cholinolitycz-
ny jest jednak bardzo mały, co ma korzystne zna-
czenie w przypadku stosowania go u osób w po-
deszłym wieku. Wbrew oczekiwaniom lek ten nie 
hamuje wychwytu zwrotnego serotoniny i  nora-
drenaliny, tak jak to robią zarówno TLPD jak i SSRI 
czy SNRI. Z tego względu lek ten można nazywać 
atypowym lekiem przeciwlękowym z  mechani-
zmem przeciwdepresyjnym. 

Biorąc pod uwagę budowę chemiczną leku 
i mechanizm działania, główne przeciwwskazania 
dotyczą zaburzeń ze strony układu bodźco-prze-
wodzącego. Jeśli uwzględni się przeciwwskazania 
u osób w podeszłym wieku, to lek ten wydaje się 
być dość dobrze tolerowany. Uwagę zwraca nie-
kiedy konieczność modyfikacji leczenia hipoten-
syjnego w czasie równoległego stosowania leków 
przeciwnadciśnieniowych z opipramolem. 

Działanie leku wydaje się być dwufazowe. 
Najpierw powoduje spadek napięcia, zmniejszenie 
lęku i  poprawę snu, potem poprawia nastrój. Po-
czątek działania jest dość szybki (zwłaszcza spadek 
napięcia i  poprawa snu) z  uwagi na receptorowy 
mechanizm działania leku. [23] Z uwagi na krótki 
okres półtrwania, opipramol stosuje się w dawkach 
podzielonych, ale biorąc pod uwagę możliwy efekt 
sedatywny rozpoczyna się od dawek wieczornych. 
Początkowa dawka 50mg wieczorem, potem pod 
kontrolą stanu psychicznego i somatycznego oraz 
działań niepożądanych, dawki można zwiększać 

do 150mg/d. W  dostępnych badaniach wykaza-
no, że opipramol jest skuteczniejszy od placebo, 
a  równy alprazolamowi w  leczeniu GAD oraz po-
dobnie skuteczny jak imipramina, ale cechuje go 
szybszy początek działania. [24, 25] 

Opipramol 
n nie ma potencjału uzależniającego
n nie ma narastania tolerancji  

i nie ma konieczności zwiększania 
dawki z tego powodu.

Buspiron jest niebeznodiazepinowym le-
kiem anksjolitycznym. Lek cechuje się powolnym 
początkiem działania (2-4 tygodni), słabo działa 
u osób, które wcześniej stosowały beznodiazepiny. 
Lepiej wpływa na komponentę psychiczną lęku 
niż somatyczną. Wydaje się być skuteczniejszy od 
placebo, ale mniej efektywny niż benzodiazepiny 
i częściej bywa odstawiany właśnie na rzecz ben-
zodiazepin. U  osób w  podeszłym wieku nie ma 
istotnej zmiany w farmakokinetyce leku. Brak jest 
znaczących badań dotyczących stosowania buspi-
ronu u osób w podeszłym wieku [26, 27] 

Pregabalina jest analogiem leucyny. Jest to 
lek o  działaniu przeciwdrgawkowym, antyneu-
ralgicznym, ma również działanie przeciwlękowe 
i posiada rejestrację do leczenia lęku uogólnione-
go. Jej skuteczność w leczeniu GAD jest podobna 
do SSRI, SNRI i BZD. Klirens pregabaliny zmniejsza 
się wraz z  wiekiem i  u osób w  podeszłym wieku 
należy zwracać uwagę na parametry nerkowe sto-
sując pregabalinę, poza tym uważana za lek bez-
pieczny u osób starszych [28] 

Benzodiazepiny są bardzo często stosowane 
przez osoby w  podeszłym wieku. Epidemiologia 
stosowania tych leków u osób powyżej 65 r.ż. jest 
nieubłagana: więcej niż 25% wszystkich recept na 
benzodiazepiny otrzymują osoby starsze po 65 r.ż. 
[29, 30] 

Niestety, leki te bywają stosowane przez długi 
okres, a ocena zasadności ich przyjmowania często 
bywa wątpliwa. [31] Najczęściej pacjenci w pode-
szłym wieku otrzymują benzodiazepiny z powodu 
zaburzeń snu i zaburzeń lękowych. Wydaje się, że 
to właśnie zaburzenia lękowe skłaniają do długo-
trwałego stosowania tych leków. [32] 

Wyraźnie należy podkreślić, że benzodiazepi-
ny u osób w podeszłym wieku będą powodowały 
więcej działań niepożądanych. Oksazepam jest 
benzodiazepiną, którą można stosować w  stan-
dardowych dawkach, a  lorazepam potrzebuje tyl-
ko niewielkiej korekcji dawkowania. W przypadku 
pozostałych benzodiazepin czas półtrwania się wy-
dłuży. Zwłaszcza benzodiazepiny z długim czasem 
półtrwania i  licznymi metabolitami będą częściej 
powodować liczne działania niepożądane, głównie 
z powodu kumulowania się w organizmie. Najczę-
ściej wystąpią: sedacja, senność dnia następnego, 
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Podsumowanie
Zaburzenia lękowe uogólnione obok depresji i zespołów otępiennych 

wydają się być istotnym problemem pacjentów w  podeszłym wieku, 
a z uwagi na złożoną symptomatologię i towarzyszące liczne objawy so-
matyczne, nie są wystarczająco diagnozowane. 

Inwalidyzacja codziennego funkcjonowania pacjenta w  podeszłym 
wieku powoduje, że leczenie farmakologiczne może odegrać istotną rolę, 
szczególnie, jeśli jest potrzeba szybkiej poprawy stanu pacjenta. 

Stosowanie leków psychotropowych u  osób w  podeszłym wieku 
wiąże się z  licznymi odrębnościami w  porównaniu do osób dorosłych 
w młodszym wieku. Leki psychotropowe będą powodowały w tym wie-
ku więcej działań niepożądanych, a ich wybór powinien być poprzedzony 
oceną stanu somatycznego i  analizą obecności chorób współistnieją-
cych. Zwłaszcza niektóre leki stosowane w  wieku podeszłym, takie jak 
beznodiazepiny, hydroksyzyna czy niektóre trójpierścieniowe leki prze-
ciwdepresyjne mogą wiązać się z istotnymi potencjalnie groźnymi powi-
kłaniami. 

Właściwe dawkowanie i wiedza co do odmienności farmakokinetycz-
nych i farmakodynamicznych danych preparatów w tej grupie wiekowej 
pozwalają unikać nadmiernej ilości działań niepożądanych. n

zaburzenia chodu, osłabienie i upośledzenie funk-
cji poznawczych. Zwiększa się ryzyko upadków i 
złamania kości udowej. Wang i wsp. (2001) wykaza-
li, że dawki diazepamu > 3mg lub ekwiwalent tej 
dawki zwiększa ryzyko złamań biodra o 50%, szcze-
gólnie w  pierwszym miesiącu leczenia. Ponadto 
przewlekłe stosowanie benzodiazepin jest czynni-
kiem ryzyka otępienia. [33,34,35,36, 37, 38,39] 

W  leczeniu zaburzeń lękowych, czy też 
w ogóle w leczeniu osób starszych nie sposób nie 
wspomnieć o hydroksyzynie. Dość powszechnie 
stosowany lek w  lecznictwie, również w  zaburze-
niach lękowych przewyższał placebo, a w krótkich 
badaniach porównywano go nawet do benzodia-
zepin. W marcu 2015 roku ukazało się jednak do-
niesienie Europejskiej Agencji Leków (EMA), które 
ogranicza stosowanie hydroksyzyny i  zmniejsza 
maksymalne dawki dobowe. EMA wydała decy-
zję po analizie dostępnych danych dotyczących 
hydroksyzyny. Hydroksyzyna jest lekiem przeciw-
histaminowym, metabolizowanym do cetyryzyny, 
która blokuje obwodowe receptory H1. Hydroksy-
zyna może blokować kanały potasowe w mięśniu 
sercowym i w tym mechanizmie powodować wy-
dłużenie odstępu QT oraz może wiązać się z ryzy-
kiem wystąpienia zaburzeń rytmu serca. Ryzyko 
potencjalnych opisanych działań niepożądanych 
zwiększa się w grupie pacjentów, którzy obciążeni 
są chorobami serca, zwłaszcza w  zakresie układu 
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bodźco-przewodzącego. Dawkowanie hydrok-
syzyny ograniczono  do 100 mg dziennie u  osób 
dorosłych, natomiast w odniesieniu do osób star-
szych, jeśli nie można ograniczyć stosowania leku, 
to maksymalnie można zastosować  do 50 mg 
dziennie. Leku tego nie powinny zatem stosować 
osoby z  zaburzeniami rytmu serca lub pacjenci 
przyjmujący leki, które wydłużają odstęp QT lub 
działają proarytmicznie. W  grupie ryzyka są rów-
nież pacjenci z zaburzeniami elektrolitowymi. [40] 

Stosowanie trójpierścieniowych leków 
przeciwdepresyjnych u  osób starszych wiąże 
się również z  ryzykiem wystąpienia działań nie-
pożądanych związanych z układem krążenia. Leki 
trójpierścieniowe, z  uwagi na profil receptorowy 
i  mechanizm działania, będą wiązały się z  takimi 
działaniami niepożądanymi jak działanie antycho-
linergiczne, sedujące, hipotensyjne oraz kardiotok-
syczne, które wynika z ich wpływu na kanały pota-
sowe mięśnia sercowego. [41] Choć klomipramina 
wydaje się być równie dobrze tolerowana u  pa-
cjentów starszych jak i młodszych, to jednak dużo 
częściej spowoduje ortostatyczne spadki ciśnienia 
tętniczego i działania antycholinergiczne. [42] Bio-
rąc więc pod uwagę gorszą tolerancję leków trój-
pierścieniowych u pacjentów w podeszłym wieku, 
leki te należy stosować z ostrożnością, szczególnie 
u pacjentów starszych ze znaczną współchorobo-
wością somatyczną. 

praktyka
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n Pacjent przez cały czas odczu-
wa zagrożenie i pesymistycz-
nie ocenia przyszłość.  „Układa-
nie czarnych scenariuszy”.

n Nadmiernie przejmuje się 
wydarzeniami z życia codzien-
nego i wydaje się przesadnie 
czujny.  „Zamartwianie się 
drobiazgami”.

n Wydaje się bardzo koncen-
trować na bezpieczeństwie 
najbliższych, rodziny, ale też 
swoim zdrowiu.

n Lęk i zamartwianie się nasilają 
się w sytuacjach stresowych.
Powodem lęku może być oce-
nianie rzeczy lub sytuacji jako 
niosących zagrożenie podczas 
gdy takimi nie są.

n Pacjent nie dostrzega „psychia-
trycznych” przyczyn objawów 
somatycznych i szuka wyja-
śnienia swoich dolegliwości 
u lekarzy rodzinnych i innych 
specjalności (ale nie psychia-
trów).

n Sen jest niespokojny, spłycony, 
trudno jest zasnąć,

n Pacjent często relacjonuje 
problemy ze skupieniem się,

n Bliscy pacjenta często skarżą 
się na jego nadmierną drażli-
wość i łatwą irytację.

n Czy w ostatnim czasie martwi się 
Pan/Pani jakimiś rzeczami lub 
wydarzeniami?

n Czy ma to związek z pracą czy raczej 
z życiem osobistym?

n Czy to w jakiś sposób negatywnie 
odbija się na Pana/Pani życiu?

n Czy ma Pani/Pan obawy dotyczące 
swojej przyszłości?

n Czy odczuwa Pani/Pan lęk związany  
z codziennym życiem? O jakiej 
porze dnia lęk jest najsilniejszy? 

n Czy jakieś sytuacje w Pani/Pana 
życiu mogą mieć wpływ na obecny 
stres który Pani/Pan przeżywa?

n Czy te sytuacje o których Pani/Pan 
mówi inne osoby widzą podobnie 
jak Pan/Pani?

n Czy objawy, o których Pani/Pan 
mówi nasilają się w jakiś okoliczno-
ściach?

n Czy objawy somatyczne o których 
Pani/Pan mówi występują wszystkie 
jednocześnie  
w tym samym czasie?

n Od jak dawna występują objawy o 
których Pani/Pan mówi?

n Czy są okoliczności w których ten 
ciągły niepokój maleje?

n Nieuzasadniony, nadmier-
ny lęk i zamartwianie się 
licznymi wydarzeniami  
z życia codziennego.  
Występowanie przez 
większą część dni od co 
najmniej 6 miesięcy.

Trudność w opanowaniu 
lęku i zamartwiania się.

Najczęstsze  
objawy somatyczne lęku: 
n Zwiększenie napięcia 

mięśniowego,
n Bóle mięśni,
n Bóle głowy,
n Męczliwość,
n Tachykardia, 
n Nadmierna potliwość, 
n Suchość w jamie ustnej.

Najczęstsze 
objawy psychiczne:
n Zaburzenia koncentracji 

uwagi i pamięci,
n Drażliwość,
n Zaburzenia snu, 
n Ciągły niepokój i zdener-

wowanie.

Rozpoznawanie objawów lęku uogólnionego 
u pacjentów w podeszłym wieku

Objawy lęku uogólnionego Komentarz O co i jak pytać?

praktyka
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Robert Schumann

Robert Schumann, twórca popularnego „Marze-
nia”, przyjaciel naszego narodowego idola – Fryderyka, 
wraz z  innymi wybitnie uzdolnionymi artystami tamtych 
czasów wykreował muzyczny świat XIX wieku, epoki okre-
ślanej w sztuce jako Romantyzm. Kompozytor, dyrygent 
i pianista, któremu w karierze wirtuoza tego instrumentu 
na przeszkodzie stanęła kontuzja ręki od zbyt forsownego 
grania. Twórca dużych form orkiestralnych, m. in. czterech 
wspaniałych symfonii i koncertów na różne instrumenty 
z orkiestrą symfoniczną (na marginesie: gdyby do głowy 
przyszedł mi pomysł szukania podniosłej oprawy muzycz-
nej do własnego pogrzebu, pewnie pomyślałbym również 
o Kyrie eleison z Missa Sacra). Próbował również swych sił 
w operze, ale bez powodzenia (jedyna opera „Genoweva”, 
o której Rychard Wagner powiedział, że „wywołuje całko-
wite przerażenie pospolitością i  prymitywnością”, nie stała 
się przebojem). Naczelne miejsce w  jego twórczości zaj-
mują kompozycje na fortepian solo (jazda obowiązkowa: 
sonaty (Martha Argerich!), „Kreisleriana”, „Tańce Związku 
Dawida” czy „Sceny dziecięce” (Wladimir Horovitz!)) oraz 
pieśni (np. „Miłość i życie kobiety”) – można o nim śmiało 
powiedzieć, że był mistrzem małych form. Oprócz tworze-
nia muzyki, Schumann także pisał o muzyce – w tym celu 
stworzył popularne pismo „Neue Zeitschrift für Music”, 
w  którym propagował „nowe” w  sztuce, z  entuzjazmem 
promował twórczość Chopina, Brahmsa czy Schuberta. 
Nie wszyscy jednak ulegli urokowi zamieszczanej krytyki, 
np. Wagner po lekturze napisał krótki list do maestro: „Jest 
to czyste gówniarstwo! Adieu, najmilszy Schumannie!”. Ot, 
„szorstka przyjaźń”.

Robert Schumann pochodził z  rodziny obciążonej 
zaburzeniami psychicznymi. Oboje rodzice przejawiali bli-
żej nieokreślone „ataki nerwowe”, zaś jego siostra Emilia 
popełniła samobójstwo. Sam maestro chorował prawdo-
podobnie na ChAD (być może na zaburzenie schizoafek-
tywne), pod uwagę brana jest również neuroinfekcja kręt-
kiem bladym – zanim kompozytor poznał miłość swojego 
życia, przyszłą żonę, utalentowaną pianistkę Klarę Wieck, 
był kochliwym młodzieńcem; z powodu kiły, którą zaraził 
się od jednej z partnerek, poddano go rtęciowej terapii. 
Biegunowa choroba zrodziła dwa biegunowe alter ego 
artysty. W okresach podwyższonego nastroju Schumann 
zmieniał się we Florestala – energicznego, radosnego 
i twórczego kompozytora. To właśnie Schumann-Florestal 
w budzącym zdumienie tempie (w 4 dni!) skomponował 

swą I  Symfonię, o  wiele znaczącej, z  punktu widzenia 
psychopatologii, nazwie „Wiosenna”. W liście do dyrygen-
ta napisał: „Czy nie mógłby Pan natchnąć swojej orkiestry 
w czasie grania wiosenną tęsknotą? Chciałbym, aby od razu 
pierwsze wejście trąbek brzmiało jak sygnał przebudzenia – 
wstęp miałby ukazywać, jak wszystko zaczyna się zielenić, 
a Allegro – jak ciągle i ciągle przybywa wszystkiego, co na-
leży do wiosny”. Przeciwieństwem Florestala był Euzebiusz: 
cichy, smutny, wycofany. Zmieniał się wówczas również 
wygląd Schumanna – dotychczas zadbane długie włosy, 
teraz opadały w grube strąki na twarzy, poruszał się po-
woli, przygarbiony. W okresie rekonwalescencji po epizo-
dzie głębokiej depresji, Schumann-Euzebiusz przystąpił 
do komponowania swojej II Symfonii, traktując to również 
jako formę terapii („Symfonię pisałem w  grudniu 1845 r. 
jeszcze na wpół chory; przypuszczam, że to musi się w niej 
słyszeć. Dopiero w  ostatniej części poczułem się lepiej.”). 
W  błyskotliwym zestawie krótkich fortepianowych kom-
pozycji o  nazwie „Tańce Związku Dawida”, maestro oso-
biście podpisał, czy daną kompozycję stworzył Florestal, 
czy Euzebiusz („Związek Dawida” to fikcyjna, wymyślona 
przez kompozytora organizacja, której celem było „atako-
wanie bliskiej przeszłości jako nieartystycznej, wspierającej 
jedynie pustą wirtuozerię”, co miało doprowadzić do „przy-
gotowania i przyśpieszenia nadejścia nowej ery poetyckiej”).

Jesienią 1850 r. kompozytor objął zaszczytne stano-
wisko dyrektora programowego orkiestry düsseldorfskiej. 
Początkowo współpraca z  filharmonikami układała się 
zgodnie, ale po niedługim czasie muzycy zaczęli skarżyć 
się na problemy w komunikacji z maestro, który sprawiał 
wrażenie roztargnionego, „nieobecnego”, był małomówny 
i zamknięty w sobie, innym razem drażliwy i wybuchowy. 
Kiedyś w  trakcie próby Uwertury do Hamleta, Josepha 
Joachima, Schumann kazał muzykom w nieskończoność 
powtarzać pewien fragment, nie dając żadnej wskazów-
ki, co chce poprawić. Innym razem śpiewacy pogubili się 
i  umilkli, gry zaprzestał również akompaniator, mimo to 
Schumann w  ciszy dyrygował dalej, by po chwili oznaj-
mić: „Ten takt jest piękny!”. Czasami stawał gotowy z batu-
tą w  ręku, mimo to nie zaczynał dyrygować, więc orkie-
stra rozpoczynała grać sama. Z  tych powodów zaczęto 
stopniowo odsuwać go od sprawowanych obowiązków, 
w końcu kompozytor sam złożył dymisję z zajmowanego 
stanowiska.

Na trzy lata przed śmiercią Robert Schumann skom-

Maestro u psychiatry

Robert Schumann
Witold Misztal

| Specjalista psychiatra, pracuje w ambulatoryjnej opiece w Warszawie.
   Autor cyklu „Polka u psychiatry” na Polki.pl”.
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Robert Schumann

ponował koncert skrzypcowy 
d-moll, który wielu biogra-
fów i  krytyków muzycznych 
określa jako ciekawy materiał 
do analizy przez psychiatrów. 
W  tym okresie zaburzenia 
psychiczne kompozytora na-
siliły się i „nie był on już w pełni 
jasności władz umysłowych”. 
Koncert posiada charaktery-
styczne cechy stylu „schuman-
nowskiego”, ale jednocześnie 
frazy są jakby zniekształcone, 
„skrzywione”, a rejestry instru-
mentu solowego zadziwiająco 
niskie. W  czasie komponowa-
nia koncertu u maestro gościł 
młody Brahms – podejrzewa-
no nawet, że to on jest auto-
rem bądź współautorem kom-
pozycji. Nie chcąc zaszkodzić 
reputacji Schumanna, jego 
żona Klara Wieck, Johannes 
Brahms oraz Joseph Joachim, 
sławny skrzypek, któremu ma-
estro zadedykował koncert, 
zdecydowali o  zablokowaniu 
jego publicznych wykonań. 
Partytura utworu przeleżała 
w  zapomnieniu aż do 1937 r., kiedy 
to ukazała się drukiem i można było zacząć grać 
utwór na deskach sal koncertowych (po raz pierw-
szy dzieło wykonał Georg Kulenkampff).

Finał życia genialnego Roberta Schumanna 
był niestety smutny i tragiczny. W grudniu 1853 r. 
kompozytor znajdował się w stanie głębokiej de-
presji psychotycznej. Święta Bożego Narodzenia 
spędził na rozmowie z wyimaginowanym Franzem 
Schubertem (doznając intensywnych omamów 
słuchowych), skarżył się na uporczywe bóle głowy 
i bezsenność. Stan przedłużał się bez poprawy i 27 
lutego 1854 r. Schumann zdecydował o  zakoń-
czeniu bolesnej egzystencji poprzez samobójczy 
skok do ukochanej rzeki Ren (na jej cześć w 1841 
r. skomponował swoją III Symfonię zatytułowaną 
„Reńska”), na szczęście został w  ostatniej chwi-
li odratowany przez kapitana parowca Victoria 
i  miejscowych rybaków. Kilka dni później z  wła-
snej woli zgłosił się do prywatnej kliniki dla ner-
wowo chorych w Endenich (obecnie w granicach 
Bonn), którą kierował dr Richarz, ceniony lekarz, 
jeden z najlepszych i najbardziej kompetentnych 
psychiatrów działających w owym czasie w Nad-
renii. Warunki panujące w klinice, jak na ówczesne 
standardy szpitalnego lecznictwa psychiatryczne-
go, były znakomite. Robert Schumann był jednym 
z kilkunastu pacjentów przebywających w ośrod-
ku, nie stosowano wobec nich niepotrzebnej 
przemocy, nie bito ich ani nie wiązano, chociaż 

„lekarze 
byli aroganccy, nie-
wrażliwi i  pozbawieni 
wyobraźni”. Kompozytor 
miał do dyspozycji prywat-
ny pokój z  fortepianem, mógł też 
codziennie spacerować po ogrodzie peł-
nym pięknych kwiatów oraz przyjmować gości. 
Opłata za pobyt w  szpitalu (700 talarów rocznie) 
stanowiła równowartość rocznej pensji dyrygenc-
kiej Schumanna. Do podstawowych metod leczni-
czych należało upuszczanie krwi, zanurzanie cho-
rych w wodzie na przemian zimnej i gorącej oraz 
karmienie ich na siłę ciężko strawnymi posiłkami 
z  jednoczesnym podawaniem silnych środków 
przeczyszczających. Stan psychiczny maestro był 
zmienny. W  gorszył okresach „Schumanna nękały 
konwulsyjne drgawki, czasami miał halucynacje słu-
chowe i zawzięcie mówił do siebie. Tam i z powrotem 
przemierzał swój pokój lub padał na kolana i wykrę-
cał ręce. Bywał gwałtowny i  hałaśliwy, wrzeszczał, 
przeklinał lub po prostu mówił od rzeczy”.

Kompozytor przebywał w szpitalu aż do tra-
gicznej śmierci – wskutek odmawiania przyjmo-
wania posiłków (w  tym drastycznej „terapii die-
tetycznej”) zmarł z wycieńczenia 29 lipca 1856 r., 
w wieku 46 lat. W budynku dawnej kliniki znajduje 
się obecnie muzeum poświęcone Schumannowi 
oraz biblioteka muzykologiczna. n

Ilustracja ©Katarzyna Kowalska 
/T.Szafrański. Biografie: Robert 
Schumann. Nastroje 2007, 
Nr 5, str 4./ Slater E, Meyer 
A:„Contributions to a pathog-
raphy of the musicians: Robert 
Schumann”. Confinia Psychiat-
rica 1959 (2) 65-94)
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Koncert Pogodny
Sławomir Murawiec tekst i zdjęcia

Koncert był taki,  
że naprawdę drgało…

 Kiedy Tomek Lipiński za-
śpiewał „ jeszcze będzie przepięknie, jeszcze 

będzie normalnie…”, to niech żałuje każdy, kto tam nie 
był i nie mógł tego usłyszeć. Tam, czyli na „Koncercie Pogod-

nym” w Warszawie 22 lutego br. Koncert był wydarzeniem w każdym 
znaczeniu niezwykłym i  niezapomnianym. Chwilami wzruszał, chwilami 

bawił do łez, chwilami uwznioślony i patetyczny, po kilku minutach zamieniał 
się w familijną imprezę środowiska psychiatrów. Znakomicie prowadzony przez dr 

Dariusza Wasilewskiego i Piotra Gąsowskiego, którzy, albo w wersji solowej, albo w za-
bawnych duetach tytułowali się wzajemnie Doktorem i Doktorem Basenem (rola w seria-

lu „Daleko od noszy”). Trzecim doktorem był dr Kuba Sienkiewicz, który zaśpiewał własne 
utwory oraz wspólnie z prof. Jerzym Woy-Wojciechowskim i innymi doktorami wystąpił w ra-

mach formacji „De Doctors i Eskulap.” A poza nimi: bogactwo utworów, stylów i osobowości. 
Wymieniony już Tomasz Lipiński (Brygada Kryzys, Tilt), Muniek Staszczyk (T.Love), który zaśpie-
wał miedzy innymi „Lucy Phere”, Joanna Trzepiecińska, Viola Arlak, Małgorzata Bańka, Joanna 
Kołaczkowska, Dorota Miśkiewicz, Magdalena Stróżyńska, Marek Napiórkowski, gitarzysta 
jazzowy, kompozytor i  Bogdan Hołownia, pianista jazzowy. Kierownictwo muzyczne nad 
koncertem sprawowała Dorota Wasilewska. Tradycyjnie przyznano też doroczne nagrody 

„Aktywny w  walce z  depresją”, które w  tym roku otrzymali: profesor Dominika Dudek 
z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz redaktor Anna 

Morawska (kampania „Twarze depresji. Nie oceniam. Akceptuję”, redaktor książki 
”Twarze depresji”). Nagrody wręczyli Joanna Chatizow i Marek Kosmalski, czyli 

Prezes i Wiceprezes Stowarzyszenia Aktywnie Przeciwko Depresji, które 
było organizatorem koncertu. W tym roku jego tematem przewod-

nim był związek pomiędzy depresją i chorobami serca, stąd 
tytuł „Gdy serce drgnie…”. Koncert był taki, że na-

prawdę drgało… n

„ jeszcze  
będzie  
przepięknie, 
jeszcze  
będzie  
normalnie…”,

relacje






