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JAK ZAMÓWIĆ PSYCHIATRĘ?
W NASZYM KIOSKU NA STRONIE:
WWW.PSYCHIATRAONLINE.PL/SKLEP
ROCZNA PRENUMERATA / AKTUALNE WYDANIE /EGZEMPLARZE ARCHIWALNE

Drodzy Czytelnicy, 

Dziewiąty rok wydawania Psychiatry zaczynamy od po-
żegnania Darka Wasilewskiego. Darek był obecny na łamach 
naszego kwartalnika od samego początku. Jako psychiatra, 
jako artysta, jako kolega. Jest nam bardzo smutno, że odszedł 
tak nagle. W piątek 2 kwietnia odprowadziliśmy go do grobu 
w rodzinnym Mińsku Mazowieckim. 

I próbuję z warg zlizać nie chcianą szorstką rosę 
- rdza mówi językowi i język "nie" powtarza. 
Dłonie nie moje... Nagle gwiazda przez dłoń przecieka.

To fragment wiersza „Gwiazda” Rafała Wojaczka, jednego 
z ulubionych poetów Darka. W takich chwilach trudno napi-
sać coś więcej. 

Trudno też pisać dalej ten wstępniak do wiosennego nu-
meru AD 2021. Wypełniają go różnorodne artykuły, rozwa-
żania o miejscu i roli psychiatrii we współczesnej medycynie 
i współczesnym świecie. Refleksje na temat historii. Refleksje 
na temat leczenia. Wśród nich polecam artykuł doktora Boh-
dana Woronowicza. Ciekawą rozmowę z Mirą Marcinów. List 
Prezesa Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego Jerzego Sa-
mochowca. Mam nadzieję, że tak jak dotychczas, znajdziecie 
coś dla siebie na naszych łamach.

Tomasz Szafrański
Redaktor Naczelny

mailto:redakcja@psychiatraonline.com
http://www.mediadore.pl
http://www.psychiatraonline.pl/sklep/
http://www.psychiatraonline.pl/sklep
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foto: Archiwum prywatne J. Dobrowolski foto: Archiwum prywatne J. Dobrowolski

Doktor Dariusz Wasilewski był lekarzem 
z  powołania, jednym z  najlepszych dia-
gnostów wśród polskich psychiatrów, 

a  także autorem znakomitych piosenek. To on 
wymyślił i prowadził doroczny Dzień Walki z De-
presją, którego częścią był koncert dla koleżanek 
i  kolegów ze służby zdrowia. Był oparciem dla 
wielu ludzi, nie tylko dla chorych czy dla młod-
szych kolegów i koleżanek po fachu. Wielkodusz-
ny i serdeczny, opanowany, empatyczny i współ-
czujący, nie odmawiał nikomu pomocy, chętnie 
dzielił się swoim doświadczeniem, wiedzą i ener-
gią. Facet z  wielką klasą i  silnym charakterem. 
Jako przyjaciel był niezawodny. 

W czasach gdy zewsząd pospolitość skrzeczy 
i fałsze te budzą tak silne negatywne emocje, po-
został ostoją rozsądku i  równowagi. Dzięki swej 
bogatej osobowości i  niekłamanej życzliwości 
potrafił wcielać w życiu, to co głosił. Miał posta-
wę heroiczną, żywcem wziętą z  książek Conra-
da. Swoją charyzmą przyciągał ludzi i  podnosił 
na duchu. Jego nagła śmierć jest dla wszystkich 
szokiem.

Darek miał dystans do siebie, cudowne po-
czucie humoru i  talent aktorski. Umiał tworzyć 
na koncertach atmosferę poetyckiego misterium. 
Nagrał kilka płyt (w tym wiersze Rafała Wojaczka 
i „Modlitwę” Julina Tuwima), a ostatnia „Mamrot-
ki” jest Jego największym osiągnięciem. Psychia-
tra z gitarą, to dobre lekarstwo na nasze czasy. 

W czerwcu 1990 r. zagrał Arymana w moim 
happeningu poetyckim „Wniebowzięcie Sła-
womira Mrożka, czyli Vivat Mrożek!” na Rynku 
Krakowskim. Po recytacji wiersza Mickiewicza 
„Aryman i  Oromaz” skoczył z  góry postumen-
tu pomnika Mickiewicza na bruk. Na szczęście 
ćwiczył judo i odniósł tylko lekką kontuzję. Tym 
razem lata ćwiczeń japońskiej sztuki miecza nie 
pomogły i uległ ostremu zapaleniu trzustki. 

Darek by nie chciał byśmy rozpaczali po nim, 
bo potęgowanie rozpaczy to droga donikąd, lecz 
byśmy się kochali mądrze z  taką równowagą 
z jaką on nas kochał. Wylejemy łzy i osuszymy je 
i pożegnamy tego łagodnego wojownika o wiel-
kim sercu, pamiętając o jego odwadze, mądrości 
i uśmiechu.

Jacek Dobrowolski

Wspomnienie 
o Dariuszu Wasilewskim
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foto: Archiwum prywatne D. Wasilewski

pożegnania

Tak trudno powściągnąć emocje i  pozbie-
rać myśli po niespodziewanym odejściu 
naszego bliskiego Kolegi, aby napisać kilka 

słów o nim. Chyba najłatwiej zacząć od jego dzia-
łalności naukowej…

Karierę naukową Darek zaczął od nietuzin-
kowego doktoratu. Nietuzinkowego, bo oprócz 
głównego celu, jakim jest wykazanie się umiejęt-
nościami warsztatowymi badacza, ten doktorat 
poruszał istotną kwestię teoretyczną, jaką było 
powinowactwo benzodiazepin do zmienionego 
przewlekłym działaniem alkoholu kompleksu re-
ceptorów GABA-ergicznych, jak i rozpracowanie 
niezwykle istotnego zagadnienia praktyki kli-
nicznej: jakie dawki benzodiazepin należy stoso-
wać w celu optymalizacji leczenia alkoholowych 
zespołów abstynencyjnych. W  swojej pracy wy-
kazał, że w  przypadkach majaczenia alkoholo-
wego benzodiazepiny należy stosować śmielej, 
aż do prawdopodobnego wysycenia receptorów, 
co klinicznie ma manifestować się ewidentną 
sedacją, a następnie należy suplementować ben-
zodiazepiny, jeśli objawy nawracają. Wykazał, że 
takie postępowanie znacznie skraca czas lecze-

nia. W  tamtych czasach odejście od sztywnego 
dawkowania, według z góry założonego schema-
tu na rzecz zindywidualizowania, elastycznego 
dawkowania, było nowatorskie. 

Tymi wynikami Darek chętnie dzielił się 
z  praktykującymi klinicystami, propagując tę 
metodę w  dobrych, profesjonalnych czasopi-
smach krajowych i  w  czasie licznych prezenta-
cji kongresowych, zjazdowych, konferencyjnych 
i  na szkoleniach. Zwieńczeniem tych wysiłków 
było opublikowanie wraz z  zespołem świetnych 
młodych alkohologów z  Kliniki Psychiatrii AM 
w  Warszawie pracy: „Assessment of diazepam 
loading dose therapy of delirium tremens” w re-
nomowanym czasopiśmie Alcohol and Alcoho-
lism, co wówczas (1996) dla polskich psychiatrów 
klinicystów było nie lada osiągnięciem. Miarą 
sukcesu naukowego tej pracy jest liczba cytowań: 
w zasadzie każda rzetelna praca naukowa odwo-
łuje się do tego artykułu.

W  ślad za tą publikacją pojawiały się kolej-
ne w  czasopismach o  znacznym impact  factor: 
Alcohol and Alcoholism, Alcoholism: Clinical and 
Exprimental Research. Były to m.in. artykuły 

Psychiatra, 
Artysta,  
Człowiek…
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o  różnicach w  przebiegu alkoholowych zespo-
łów abstynencyjnych w zależności od płci (1997), 
ocenie zjawiska rozniecania w  patogenezie al-
koholowych zespołów abstynencyjnych (1999), 
roli chorób somatycznych i urazów w patogene-
zie majaczenia alkoholowego oraz wpływu tych 
zjawisk na jego przebieg (1999), a  także obrazu 
klinicznego i  przebiegu alkoholowych zespołów 
w zależności od wieku (2001). Darek brał udział 
w  zespołowych pionierskich pracach dotyczą-
cych oceny wartości oznaczania CDT w  rozpo-
znawaniu intensywnego picia (1998).

Równolegle do prac adresowanych głównie 
do światowych środowisk naukowych, Darek pu-
blikował artykuły skierowane do polskich lekarzy 
praktyków. I  tak: dzielił się syntetyczną wiedzą 
o rozpoznawaniu i leczeniu alkoholowych zespo-
łów abstynencyjnych (1995a, 1995b, 1997a, 1997b, 
1998a, 1998b, 1999, 2000), farmakoterapii uzależ-
nienia od alkoholu (1998, 2000a, 2000b), dysku-
tował o zaburzeniach odżywiania się jako formie 
uzależnienia (1998). Trudno pominąć też wystą-
pienia Darka na międzynarodowych (głównie 
ulubione przez niego kongresy European Socie-
ty for Biological Research in Alcoholism) i krajo-
wych zjazdach, kongresach, konferencjach i sym-
pozjach. Po części z nich ostały się wartościowe 
publikacje w formie abstraktów.

Początek lat dwutysięcznych to cezura w ka-
rierze Darka. Postanowił zmienić cel swoich dzia-
łań i w większym stopniu poświęcić się pomocy 
konkretnym osobom w lecznictwie ambulatoryj-
nym. Zorganizował i  przez lata kierował cenio-
ną poradnią „Psychomedica”. Nadal publikował, 
choć częściej pisał prace o  różnych aspektach 
depresji. Nie zrezygnował też z działalności edu-
kacyjnej i  prowadził zajęcia na poziomie przed 
i podyplomowym. Zmiana pracy przyczyniła się 
do pochylenia się Darka nad, do tego czasu dość 
zaniedbaną, kwestią szerzenia w społeczeństwie 
rzetelnych informacji o  zaburzeniach psychicz-
nych. Oprócz prac adresowanych do różnych 
niepsychiatrycznych środowisk medycznych 
(2001a, 2001b, 2001c), stał się współorganizato-
rem i głównym animatorem Ogólnopolskiej Kam-
panii Informacyjnej „Depresja jest chorobą. Lecz 
depresję” (2001-2002). Publikacja o tej inicjatywie 
(2002) była jednym ze wzorów kolejnych podob-
nych projektów, przede wszystkim Ogólnopol-
skiego Dnia Walki z  Depresją, w  organizowanie 
którego Darek był zaangażowany od 2003 roku. 
Był też założycielem i stałym konsultantem Sto-
warzyszenia „Aktywnie Przeciwko Depresji”.

 Wielkim błędem byłoby pominięcie au-
torstwa Darka w  telewizyjnym cyklicznym pro-
gramie „Psychiatria bez lęku” w  latach 2000-
2004, w którym w niepowtarzalny sposób udało 
mu się ukazać humanistyczne oblicze nowocze-
snej holistycznej psychiatrii opartej o  rzetelną 
wiedzę i  skoncentrowanej na indywidualnych 
potrzebach pacjentów. 

Kilka filmów fabularnych, dokumentalnych 
i  seriali dzięki merytorycznej konsultacji Darka 
uniknęło jakże licznych w innych filmach błędów 
i uproszczeń w sferze zdrowia psychicznego.

Nie wszyscy wiedzą jak wielką rolę w  jego 
życiu odgrywała sztuka. Jej poświęcał każdą 
wolną chwilę. Pisał i  tłumaczył poezje, kompo-
nował, wykonywał utwory muzyczne własne 
i  innych. Choć bywał zapraszany do koncerto-
wania przez najlepsze zespoły, występował na 
znanych festiwalach i scenach muzycznych, my, 
jego wielbiciele, najbardziej lubiliśmy uczest-
niczyć w  koncertach kameralnych, systemowo 
antykomercyjnych, z udziałem jego żony Doroty, 
wspaniałej artystki i  wspieranych często przez 
jego córkę Kalinę. Podobnie cieszyliśmy się z po-
za-oficjalnie-nie-obiegowych nagrań, bo któż 
piękniej pisał i śpiewał o radosnej miłości, od któ-
rej „żyły pękają w szwach…”.

My psychiatrzy podziwialiśmy Darka za jego 
dokonania artystyczne. Artyści milkli z podziwu 
nad Darka rzetelną wiedzą o człowieku w zdro-
wiu i  chorobie, a  przede wszystkim, dlatego że 
potrafił ich rozumieć, rozmawiać ich specyficz-
nym językiem, no i, jak nikt inny, pomagać im. Ta 
pozycja Darka spowodowała, że do samej śmier-
ci był formalnie przewodniczącym, a  faktycznie 
animatorem Komisji ds. Kultury i Sztuki PTP. To 
dzięki Niemu koledzy psychiatrzy mogli obcować 
z  artystami-celebrytami, dyskutować o  tym, co 
myślą o  psychiatrii. To dzięki niemu celebryci 
wspierali nieodpłatnie różne kampanie i podob-
ne aktywności, których celem było zrozumienie 
Odmiennych i poprawa jakości wspierania ich.

Iwona Grobel, Bogusław Habrat
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Dr n. med. Dariusz Wasilewski był jednym z głównych animatorów powołania  
Komisji Kultury Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.  

Od 2016 r. był nieprzerwanie Przewodniczącym Komisji, pomysłodawcą  
i prowadzącym wielu sesji poświęconych obecności psychiatrii w sztuce.

Idę sobie zamaszyście
i opada ze mnie życie, 
jak jesienne liście.
Władysław Broniewski, Dąb

Wspomnienie z czasów wspólnej pracy w Komisji Kultury  
Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Dr n.med. Dariusz Wasilewski 
(09.08.1961-26.03.2021)

Artyście, lekarzowi, tak jak żołnierzowi, należy się po-
rządny pogrzeb i  porządne wspomnienie. Dr Dariusz 
Wasilewski zagrał w życiu co najmniej dwie ponadprze-

ciętne role, psychiatry i poety, więc i wspomnienie musi mieć 
dubeltowe. 

Z góry wiedzieliśmy, że nie da się sprostać takiemu wy-
zwaniu w  krótkim, pisanym na gorąco tekście, ale czuliśmy, 
że coś napisać trzeba – na świeżo, bez znieczulenia upływem 
czasu. Okruchy rozmów i  biesiad z  czasów wspólnej pracy 
w Komisji Kultury ZG PTP zlepiliśmy w fotografię z założenia 
nieostrą, ale możliwie szczerą i niewyretuszowaną.

Żywimy nadzieję, że ktoś jeszcze na łamach Psychiatry 

o Darku napisze, głębiej merytorycznie lub bardziej lirycznie. 
Zmarły, bez dwóch zdań, zasłużył na to i zapracował.
1. (PB) Poezja była dla Darka oczywistością i rzeczywistością, 

jak wdech i wydech. Pamiętam Jego szczere, dziecięce zdu-
mienie, kiedy usłyszał ode mnie, że poezja to może najmniej 
udany fragment polskiej kultury i  że brakuje nam raczej 
prozaików z prawdziwego zdarzenia. Wszedłem wtedy na-
tychmiast na jego prywatną listę groźnych dla sprawy dzi-
waków, których lepiej się wystrzegać. Równie szybko z tej 
listy zszedłem, gdy okazało się, że dzielimy podziw dla frazy 
i warsztatu przynajmniej jednego poety – Władysława Bro-
niewskiego. Stąd i motto dla tego Wspomnienia.

2. (SJ) Nasz Przewodniczący kochał muzykę, którą przede 
wszystkim czuł. Potrafił odzwierciedlić tekst w muzycznej 
interpretacji, którą wykonywał w  sposób dający poczucie 
emocjonalnego zanurzenia. Gdy w  trakcie zebrania po-
jawiał się temat muzyki lub poezji, trudno było wrócić do 
spraw organizacyjnych. Miał własne zdanie w  tych tema-
tach, nie zawsze zgadzając się z  interpretacjami pozosta-
łych członków Komisji, ale zawsze odnosząc się z szacun-
kiem do tych innych spojrzeń. Po prostu miał duszę artysty, 
co rozumieliśmy i ceniliśmy. Trochę mu nawet zazdrości-
łem, że nie mam takich predyspozycji.

3. (PB) Darek przez życie szedł zamaszyście, nie nadużywa-
jąc procedur i schematów. Taka też była z nim współpraca 
w  Komisji Kultury. Kiedy napotykał na opór uchwał i  pa-
ragrafów, najpierw ciął gnuśną materię samurajskim mie-
czem*, a  dopiero potem negocjował. Do historii przejdzie 
Jego propozycja, by Komisję Kultury Zarządu Głównego 
PTP od Zarządu Głównego PTP uniezależnić. Na pytanie, 

czy uniezależnić także finansowo, czyli pozbawić dotacji, 
odpowiedział zupełnie poważnie – "No… nie. Z PTP Komisję 
można wyprowadzić, ale finansowanie pozostawić". 

4. (SJ) Darek miał w sobie taką dwoistość: duszę artysty nie za-
wsze godzącą się na prozaiczne ograniczenia łączył z cał-
kiem realnym podejściem do swojej pracy zawodowej, do 
tworzenia nowych inicjatyw w psychiatrii. Rozdzielał chyba 
tę realność od swojej uczuciowości, stworzył przecież nie-
powtarzalną ideę społecznej percepcji depresji i jej skutków.

5. (PB) Dr Dariusz Wasilewski był chyba najczęściej odwoły-
wanym przewodniczącym komisji w dziejach Towarzystwa. 
Powodem była dogmatyczna niechęć Przewodniczącego 
do chodzenia na skróty i kompromisy w sprawach kultury 
i sztuki. Nie jest tajemnicą, że Redaktor Naczelny periody-
ku, który użycza nam dziś swoich łamów, też składał wnio-
ski o odwołanie. Składał je prowokowany twardą niezgodą 
Darka na pragmatyczną kompromisowość przyjmowanych 
przez Komisję rozwiązań. Za każdym razem Komisja przy-
wracała Przewodniczącego na należne mu miejsce do-
strzegając, że sztuka jest dla Niego religią, a samotny upór 
nie wynika z sarmackiej przekory, a z wiary, że ustępstwo 
„w tych sprawach” to początek końca.

6. (SJ) Darek był bardzo otwarty na ludzi. W  trakcie zebrań 
Komisji potrafił dostrzec szanse na nowe, niebanalne ini-
cjatywy. Lubił jednak omawiać te sprawy w mniej formalny 
sposób. Miał duże rozeznanie w środowisku artystycznym, 
co mogło skutkować szybszym dotarciem do znanych i wy-
bitnych postaci, które chciał zapraszać do współpracy z Ko-
misją i środowiskiem psychiatrów. Był też bardzo otwarty 
na wyszukiwanie lekarzy z pasjami artystycznymi i literac-
kimi, które popierał i promował w naszym środowisku. Nie 
było w nim zawiści i zazdrości wobec osiągnięć innych, ra-
czej ciekawość i szacunek.

7. (PB) Biesiada, gawęda i dyskusja były Jego żywiołem. Zebra-
nia Komisji Kultury na warszawskim Ursynowie miały od 
początku kadencji tego Przewodniczącego charakter klubu 
dyskusyjnego o  zabarwieniu jawnie biesiadnym**. Dopie-
ro po jakimś czasie zorientowaliśmy się, że to pułapka, i że 
inaczej obradować już się nie da. Wszelkie próby pracy me-
todami standardowymi prowadziły nieodmiennie do atrofii 
myśli i czynów.

8. (SJ, PB) Będzie nam Go brakowało, jako artysty, jako leka-
rza, ale przede wszystkim, jako nietuzinkowego Człowieka 
o wielkim sercu.

Przemysław Bieńkowski, Sławomir Jakima

* Samurajskie miecze były pasją Darka
**Uwaga: koszty spotkań Komisji nigdy nie obciążały budżetu PTP
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O czym nie da się  
mówić, o tym 
trzeba tańczyć
O historii polskiego  
szaleństwa opowiada 
Mira Marcinów

PSYCHIATRA – Jakub Tercz: Dlaczego napisałaś 
historię polskiego szaleństwa?

Mira Marcinów: Pewnie przede wszystkim 
dlatego, że sama chciałam coś takiego przeczy-
tać. Gdy pisałam „Historię polskiego szaleństwa” 
miałam już za sobą kilka lat prac badawczych z za-
kresu psychopatologii. Współczesne studia nad 
zaburzeniami psychicznymi nie pozwalały mi jed-
nak na zadawanie wielu pytań spoza nomenklatu-
ry psychiatrycznej. Szczególnie w odniesieniu do 
etiologii. Przypadkiem trafiłam na zniuansowane 
debaty poświęcone przyczynom zaburzeń psy-
chicznych z końca dziewiętnastego wieku i tak za-
interesowałam się historią psychiatrii. Znalazłam 
sporo opracowań z dziejów światowej psychiatrii 
i niewiele analogicznych publikacji poświęconych 
rodzimej myśli psychiatrycznej. Poza tym, praca 
w  archiwach była dla mnie przyjemnością. Tro-
chę jako odtrutka na ten wyścig za nowinkami.  



15PSYCHIATRA / PISMO dla praktyków / wiosna 2021

rozmowy

Przez lata stu-
diów, pisania prac 
zaliczeniowych, 
czytania krót-
kich doniesień 
z ostatnich badań, 
gdzie tekst sprzed 
dwóch lat był już 
uważany za stary, 
miałam potrze-
bę wyjść poza 
współczesną per-
spektywę. Chcia-
łam przyjrzeć się 
początkom my-
ślenia u nas o cierpieniu psychicz-
nym. Myślę, że nie da się zrozumieć 
obecnych dyskursów na temat za-
burzeń psychicznych bez analizy 
ich początków. Dlatego napisałam 
o dawnej polskiej psychiatrii. 

J.T.: I jaka była ta dawna polska 
psychiatria?

M.M.: Warto zacząć od tego, że 
narodziny polskiej psychiatrii przy-
padają na czas upadku polskiej pań-
stwowości pod koniec XVIII wieku. 
Tracimy niepodległość i  publikuje-
my pierwsze medyczne teksty po-
święcone chorobom umysłowym. 
To nie jest bez znaczenia, że na 
początki psychiatryzacji myślenia 
o  cierpieniu psychicznym na zie-
miach polskich przypadają większe 
problemy. Instytucjonalizacja psy-
chiatrii odbywa się w  warunkach 
nieistnienia państwa polskiego. Le-
karze chcący się zająć chorobami 
umysłu muszą się kształcić w  in-
nych językach: głównie po niemiec-
ku, rosyjsku, ale i  po francusku. 
Próbują następnie stworzyć polskie 
nazewnictwo psychiatryczne. Pra-
cując pod różnymi zaborami mają 
mniejsze możliwości komunika-
cyjne, nie dążą do unifikacji języka 
psychiatrycznego, często posługu-
jąc się autorskim słownikiem na na-
zwanie dolegliwości pacjentów psy-

chiatrycznych. 
Stąd tak bogaty 
jest dziewięt-
n a s t o w i e c z -
ny polski język 
psychiatryczny. 
Alieniści (dawna 
nazwa psychia-
trów) szeroko – 
bez limitów zna-
ków – opisują 
swoich pacjen-
tów. Nie krępuje 
ich narzucona 
odgórnie no-

menklatura. W swoich tekstach po-
kazują, jak wygląda ich stosunek do 
chorych, jak ich leczą, z  czego ich 
zdaniem wynika choroba. Zgadza-
ją się co do podziału na psychiczne 
i  fizyczne przyczyny i  sposoby le-
czenia chorób psychicznych. Wska-
zują, że z powodu braku środków na 
rozwijanie metod somatycznych te-
rapii powinni skoncentrować się na 
psychicznym leczeniu: na rozmowie 
z chorym, na zajęciach na świeżym 
powietrzu, na unikaniu czynności, 
które pogłębiają cierpienie psy-
chiczne ich pacjentów. To, oczywi-
ście w drapieżnym skrócie, początki 
polskiej psychiatrii.

J.T.: Dlaczego rozpoczęłaś od 
melan cholii?

M.M.: Melancholia jest poję-
ciem, które przez wieki było po pro-
stu synonimem szaleństwa. Przed 
stworzeniem psychiatrii jako dzie-
dziny wiedzy i  praktyki nie mówi-
liśmy o zaburzeniach psychicznych 
czy też chorobach umysłowych. 
Najczęściej używanym w  okresie 
przedpsychiatrycznym określeniem 
było szaleństwo czy też melancho-
lia właśnie. Melancholia z  czasem 
ewoluowała na określenie nie tyle 
wszystkich rodzajów odmienno-
ści psychicznej łączonej z  cierpie-
niem, ale na konkretny stan łączo-

ny z  obniżonym nastrojem, apatią, 
ruminacjami, problemami ze snem, 
a  często również ze śmiercią sa-
mobójczą czy morderstwem do-
konanym w  przypływie „ataku 
zadumowego”. Zaduma to najczę-
ściej używane u  nas określenie na 
melancholię, kolejne to ponurowa-
tość, posępnica, śledziennictwo czy 
smutnodur. Tych nazw używano na 
określenie stanów bliskich temu, co 
obecnie nazywa się depresją. Po-
wód, dla którego zaczęłam pisanie 
„Historii polskiego szaleństwa” od 
melancholii, był nie tylko chrono-
logiczny. Melancholia w  kulturze, 
nie tylko polskiej, stworzyła topos. 
Mamy wiele odniesień do tego sta-
nu. Przez to melancholia wydaje się 
możliwa do wyobrażenia.

J.T.: Nie jest to praca ukończo-
na. Jaki będzie ciąg dalszy?

M.M.: Ciąg dalszy to stany co-
raz dalsze możliwości wyobrażenia. 
Następne dwa tomy tej trylogii mają 
zostać poświęcone kolejno histerii 
i psychozie. Na wzór „Studium me-
lancholii” z  tomu pierwszego „Hi-
storii polskiego szaleństwa” two-
rzony jest więc dalszy ciąg: historia 
histerii i historia psychozy.

J.T.: Wielokrotnie przerzucasz 
paralelę pomiędzy badaniem po-
szczególnych aspektów XIX-wiecz-
nej myśli psychiatrycznej, a  próbą 
zdefiniowania polskości. Czy ba-
dając dyskurs na temat zdrowia 
psychicznego w  danym momencie 
historycznym można Twoim zda-
niem dowiedzieć się czegoś o całej 
epoce?

M.M.: Zdecydowanie. Szcze-
gólnie, gdy przyjmiemy, że rozwój 
danego społeczeństwa możemy 
określić dzięki badaniu jego stosun-
ku do najsłabszych. Wydaje się, że 
pacjenci psychiatryczni należą wła-
śnie do tej grupy. Studiując to, jak 

Myślę, że nie da się 

zrozumieć obecnych 

dyskursów na temat 

zaburzeń psychicz-

nych bez analizy ich 

początków. Dlatego 

napisałam o dawnej 

polskiej psychiatrii. 
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– na przykład 
w  XIX wieku 
na ziemiach 
polskich – ra-
dzono sobie 
u nas z osoba-
mi cierpiącymi 
psych iczn ie , 
możemy wiele 
dowiedzieć się 
na temat nie 
tylko stanu wiedzy psychiatrycznej 
w  tamtym okresie, ale i  na temat 
ówczesnej wrażliwości, a także sto-
jących za tym supozycji na temat 
kondycji ludzkiej czy wolności.  

J.T.: Dlaczego współczesny 
psychiatra lub terapeuta powinien 
wiedzieć co robili, jak diagnozowa-
li, jak leczyli, na co zwracali uwagę, 
jak nazywali sprawy ich koledzy 
i koleżanki 100 lat temu?

M.M.: Trochę już o tym powie-
działam. Nie wiem, czy tak bym to 
nazwała, że współcześni psychia-
trzy powinni znać historię upra-
wianej przez siebie dziedziny, ale 
z  pewnością im to nie zaszkodzi. 
Z jednej strony wydaje mi się, że ta 
wiedza na temat dziejów psychiatrii 
(szczególnie rodzimej) może przy-
czynić się do wzmocnienia tożsa-
mości zawodowej polskich psychia-
trów. Z drugiej, może fakt, że wielu 
pacjentów psychiatrycznych na 
spotkaniach autorskich wokół mojej 
książki mówiło, że tak dobrze od-
najdują się w opisach psychiatrycz-
nych z  XIX wieku będzie dobrym 
powodem, by zapoznać się z  tymi 
opisami sprzed 100 lat. 

J.T.: W swojej pierwszej książce 
zajmowałaś się historią współpracy 
polskiego filozofa Henryka Struve-
go ze środowiskiem psychiatrów 
na przełomie lat 60. i 70. XIX wie-
ku. Struve został zaproszony do 
udziału w  regularnych semina-

riach przez Sekcję 
Chorób Nerwo-
wych, Umysłowych 
i  Medycyny Są-
dowej Warszaw-
skiego Towarzy-
stwa Lekarskiego. 
W  książce intere-
sowała Cię kwe-
stia wewnętrznego 
przyzwolenia na 

szaleństwo. Pytałaś, czy jest taki 
moment, w którym dana osoba nie-
jako „wpuszcza obłęd” i jak to uar-
gumentować w kategoriach filozo-
ficznych. W ten sposób wytropiłaś 
polskie korzenie filozofii psychia-
trii, za której początek przyjmuje 
się zwykle dopiero wydanie przez 
Karla Jaspersa „Psychopatologii 
ogólnej” w 1913 roku. Dziś na świe-
cie filozofia psychiatrii jest ważną 
dziedziną, rozwijaną przy najlep-
szych jednostkach psychiatrycz-
nych. 

Sama określasz się także jako 
historyczka, ale 
także filozofka. 
Co Twoim zda-
niem filozofia 
wnosi do psy-
chiatrii, psycho-
logii czy nauk 
o  zdrowiu psy-
chicznym?

M.M.: Wiele 
miejsca w  mo-
ich badaniach 
zajmuje reflek-
sja filozoficzna. 
R z e c z y w i ś c i e 
dziewiętnasto-
wieczni polscy 
psychiatrzy bliż-
si byli filozofii. 
Właściwie po-
trzeba eksplika-
cji założeń filozoficznych, tkwią-
cych za niemalże każdą koncepcją 
psychiatryczną, była tak silna, że 

prawie każdy polski podręcznik 
psychiatrii (a  było ich bardzo wie-
le w  XIX wieku) rozpoczynał się 
od wyjaśnienia jak ważne miejsce 
w  nauce o  chorobach umysłowych 
zajmują kwestie filozoficznych. 
Moim zdaniem to znowu aktualna 
myśl. A  najlepszą odpowiedzią, co 
wnosi filozofia do psychiatrii, jest 
cała subdyscyplina filozoficzna tak 
prężnie obecnie rozwijana, jaką jest 
filozofia psychiatrii. Dla prowadzo-
nych przeze mnie badań szcze-
gólnie istotne jest użycie filozofii 
do integracji różnych odmiennych 
podejść psychiatrycznych, różnych 
sposobach pisania i myślenia o za-
burzeniach psychicznych. Filozofia 
daje możliwość zunifikowania tak 
różnych programów nauk o  zdro-
wiu psychicznym. Myślę, że w dobie 
tak wielkiej różnorodności podejść 
do zaburzeń psychicznych jest to 
jedna z  głównych ról filozofii psy-
chiatrii. Oczywiście wciąż warto 
przypominać zdanie Karla Jasper-

sa, który mówił, 
że odrzucona 
czy zanegowana 
filozofia zawsze 
wraca w  postaci 
najgorszej ide-
ologii. Dlatego 
też tak ważna jest 
jawna refleksja fi-
lozoficzna w psy-
chiatrii.

J.T.: Czy eks-
perci przez do-
ś w i a d c z e n i e 
mają wpływ na 
Twoje badania?

M.M.: My-
ślę, że jak naj-
bardziej mają. 
Oczywiście, gdy 

zajmuję się dziewiętnastowieczną 
myślą psychiatryczną na ziemiach 
polskich, to nie piszę o ekspertach 

Wiedza na temat 

dziejów psychiatrii 

(szczególnie rodzi-

mej) może przyczy-

nić się do wzmoc-

nienia tożsamości 

zawodowej polskich 

psychiatrów.

Filozofia daje możli-

wość zunifikowania 

tak różnych progra-

mów nauk o zdrowiu 

psychicznym. Myślę, 

że w dobie tak wiel-

kiej różnorodności 

podejść do zaburzeń 

psychicznych jest to 

jedna z głównych ról 

filozofii psychiatrii.
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Dr Mira Marcinów – Adiunktka w Instytucie Filozofii 
i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Prezeska Fundacji 
IFiS PAN. Ukończyła filozofię i psychologię w ramach 
Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Huma-
nistycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wyróżniona 
nagrodą premiera za rozprawę doktorską z psycholo-
gii (2015) oraz nagrodą im. Jerzego Perzanowskiego za 
dysertację z filozofii (2009). Otrzymała m.in. Paszport 
Polityki w dziedzinie literatura (2021), stypendium dla 
wybitnych młodych naukowców (2018), stypendium Fun-
duszu im. Adama Krzyżanowskiego (2013) oraz stypen-
dium Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2014). 
Nominowana do Poznańskiej Nagrody Literackiej (2019). 
Finalistka Nagród Naukowych Polityki (2019). Główne 
obszary jej badań to filozofia psychiatrii, historia myśli 
psychiatrycznej i psychopatologia kognitywna. Zreali-
zowała projekty badawcze poświęcone dziejom psycho-
analizy (Narodowy Program Rozwoju Humanistyki), 
psychopatologii i integracji w kognitywistyce (Narodo-
we Centrum Nauki) oraz psychoanalizie w kontekście 
niemiecko-polsko-żydowskim (Alexander von Humbold-
t-Stiftung). Autorka książek: „Na krawędzi wolności. 
Szaleństwo jako wybór w filozofii Henryka Struvego” 
(2012), „Historia polskiego szaleństwa, t. 1: Słońce wśród 
czarnego nieba. Studium melancholii” (2017), „Niezabliź-
niona rana Narcyza. Dyptyk o nieświadomości i począt-
kach polskiej psychoanalizy” (2018, wraz z B.Dobroczyń-
skim) i prozy „Bezmatek” (2020).

Dr Jakub Tercz –filozof, prezes Fundacji Otwarte 
Seminaria Filozoficzno-Psychiatryczne, Specjalista ds. 
Partnerstw Lokalnych w Mokotowskim Centrum Zdro-
wia Psychicznego przy Instytucie Psychiatrii i Neurolo-
gii, członek zespołu sterującego International Network 
for Psychiatry and Philosophy oraz redakcji czasopisma 
„Eidos. A Journal for Philosophy of Culture”, instruktor 
Teatru Kryzys, Z-ca Przewodniczącego Rady Koordyna-
cyjnej Zespołu Regionalnego Koalicji na Rzecz Zdrowia 
Psychicznego kierującego działalnością Warszawskiego 
Domu pod Fontanną. Organizator licznych wydarzeń 
naukowych, artystycznych i popularyzatorskich uwraż-
liwiających na wagę humanistyki w systemie ochrony 
zdrowia psychicznego.

przez doświadczenie, ale taką rolę 
pełnią dla mnie dzienniki, pamięt-
niki czy listy od chorego. Utrud-
niony dostęp do tekstów pisanych 
przez pacjentów psychiatrycznych 
stanowi dla mnie obecnie najwięk-
sze wyzwanie. Przygotowując drugi 
tom historii polskiego szaleństwa 
poświęcony historii histerii bardzo 
zależy mi na oddaniu głosu pacjen-
tom czy częściej pacjentkom. Jest 
to niezwykle trudne, ale tylko takie 
opowiedzenie tej historii wydaje mi 
się obecnie sensowym wyzwaniem. 
Pewnie dlatego praca nad drugim 
tomem zajmuje mi znacznie więcej 
czasu niż myślałam. 

J.T.: Zostałaś pisarką, w  ubie-
głym roku wydałaś „Bezmatek”, ale 
elementy literackie są stałą częścią 
Twoich prac o historii polskiej psy-
chiatrii czy psychoanalizy. Jesteś 
także performerką, tancerką, zaj-
mujesz się też choreoterapią. Czy 
jest tu jakiś głębszy związek, tak 
jakby literacki (artystyczny) sposób 
ujmowania spraw dopowiadał to, co 
wymyka się dyskursowi naukowe-
mu? 

M.M.: Myślę, że potrzebuję tych 
różnych rodzajów ekspresji, by zbli-
żyć się do zrozumienia problemów, 
które najmocniej zajmują mnie od 
lat. Nie rezygnuję z  języka filozofii 
psychiatrii czy psychopatologii, bo 
wydaje mi się on nadal płodny. Są 
historie, których jednak nie da się 
opowiedzieć w języku nauki, wtedy 
sięgam po te inne sposoby mówie-
nia. A jak i tak się nie da, to parafra-
zując wiadomą frazę: o czym nie da 
się mówić, o tym trzeba tańczyć. n

Z Mirą Marcinów w marcu 2021 
roku, z przerwami na kwarantan-
nę, trochę na żywo, trochę zdalnie, 
rozmawiał Jakub Tercz.
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Rozważania o miejscu 
psychiatrii we współczesnej 
medycynie
Grzegorz Opielak
| Katedra Fizjologii Człowieka UM w Lublinie. Oddział psychiatryczny w Janowie Lubelskim.

A zupełnie na poważnie, to w mojej ocenie raczej 
powinniśmy się cieszyć z tego powodu, że wła-
śnie nie musimy prosić jakiegokolwiek lekarza 

o  pomoc czy poradę. Tak mi się przynajmniej zawsze 
wydawało! W  oparciu o  powyższe doświadczenia na-
leżałoby jednak postawić inne ważne pytanie – z czego 
wynika to trywializowanie naszej specjalizacji? Z cze-
go wynika wyraźna niechęć do naszych pacjentów? 
Czy tylko z niewiedzy? A może trochę winy jest jednak 
w nas samych – psychiatrach? Zdarza się bowiem, że 
szufladkujemy się w  naszej specjalności, zapominając 
choćby o  internistycznych podstawach naszego pięk-
nego zawodu. 

W XXI wieku ludzie latają w kosmos i chcą koloni-
zować Marsa, z drugiej strony nadal nie wszyscy mogą 
pojąć, że choroba psychiczna to nie jest świadomy wy-
bór pacjenta. Szpitalne mury różne rzeczy już widzia-
ły, ale w  zdecydowanej większości przypadków, jeśli 
ktoś na oddziale somatycznym ma kartę z  „grubym” 
rozpoznaniem od psychiatry, od razu jest traktowany 
z dużą dozą niepewności. Choćby nawet był najmilszy 
i  najbardziej uśmiechnięty na całym oddziale… Mimo 
wszystko, na przestrzeni ostatnich lat powoli idzie ku 
lepszemu, nie tylko dlatego, że już się nie pisze psychia-
trycznej dokumentacji na żółtym papierze. Po co wła-
ściwie to robiono? Żeby się bardziej rzucała w  oczy… 
Jak wiemy, weszło to nawet do języka potocznego i dzi-
siaj każdy Polak zna określenie dotyczące posiadania 
żółtych papierów i doskonale wie jak ma to rozumieć! 
Proces przesuwania psychiatrii poza medycynę, mimo 
wszystko, nie był krótkotrwały, ale wieloetapowy. Za-
burzenia psychiczne w czasach, gdy zębami zajmowali 
się kowale, opisywał już sam Hipokrates. Dzisiaj stoma-
tolog stanowi przykład pełnoprawnego przedstawicie-
la medycznej rodziny, a psychiatra? Już od czasów René 
Descartesa, który niejako trwale „oddzielił duszę od 
ciała”, ludzie zajmujący się zaburzeniami psychicznymi 
zaczęli pozostawać na marginesie tego prawdziwego – 
„medycznego” życia. Oczywiście w  czasach Kartezju-
sza nikt nie wyodrębniał psychiatrii z całego spektrum 
ówczesnej medycyny, podobnie jak na porządku dzien-
nym było leczenie zaburzeń psychicznych metodami 

Wszyscy praktykujący psychia-

trię spotykamy się ze strony na-

szych rodzin, znajomych i niekiedy 

(o zgrozo!) kolegów lekarzy innych 

specjalności z pewną dozą scep-

tycyzmu. Niekiedy przychodząc 

na konsultacje do dużego szpitala 

klinicznego słyszę od pielęgniarek, 

że one też mają dziwne objawy  

i są do natychmiastowej diagnostyki. 

Psychiatrycznej rzecz jasna!  

Pytam wtedy, czy w ten sam  

sposób referują problem i zwracają 

się do pozostałych konsultantów: 

ginekologa, onkologa lub też ga-

strologa, który niejako przez przy-

padek może „przechodzić z endo-

skopem” i wykonać badanie.
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właściwymi dla zupełnie in-
nych przypadłości, niekoniecz-
nie psychiatrycznych. Czasami nawet niekoniecznie 
medycznych… Dodatkowo należałoby wspomnieć, iż 
przywołany filozof (o trudnym do przecenienia wpły-
wie na kształt współczesnej filozofii i współczesnego 
postrzegania świata), miał także swoje teorie dotyczą-
ce powstawania chorób psychicznych. Były one swo-
jego rodzaju continuum kartezjańskiej teorii dualizmu 
psychofizycznego, według której choroby psychiczne 
nie stanowiły niczego więcej ponad zaburzenia w za-
kresie funkcjonowania „duszy zwierzęcej” osadzonej 
w ludzkim ciele. Jakkolwiek by nie było, mówimy o cza-
sach minionych, kiedy nauka w znanym nam kształcie 
nie istniała, a  poznawanie świata ograniczało się do 
przyjęcia wyjaśnień kapłana i koniecznością przyjęcia 
„woli Pana”.

Wiele, wiele lat później, psychiatria istniała już 
jako pełnoprawna specjalizacja, a  medycyna dyspo-
nowała pierwszymi lekami przeciwpsychotycznymi 
i  przeciwdepresyjnymi. Mało tego, znany był nawet 
mechanizm ich działania. Właśnie w takim momencie 
narodził się nurt antypsychiatrii! Chyba żadna inna 
specjalność nie miała w swojej historii nurtu negujące-
go sens jej istnienia (czy ktoś słyszał o antychirurgii czy 
antyginekologii?). W  mojej ocenie zaprzeczanie wie-
loletniemu dorobkowi psychiatrii przez samych psy-
chiatrów wydatnie przyczyniło się do „zewnętrznego” 
postrzegania naszej specjalności. Jak wiemy, w obrębie 
nurtu antypsychiatrii postrzegano psychiatrów jako 
osoby odbierające wolność innym jednostkom, tym 
niedostosowanym do norm panujących w  zachod-
nich społeczeństwach. To na zachodzie Europy, bo na 
wschodzie na dobrą sprawę też mieliśmy nurt antypsy-
chiatrii i to tak daleko rozwinięty, że wyrosła z niego 
schizofrenia bezobjawowa. Ale nie, to jednak zupełnie 
inna historia… Czy to wszystko mogło mieć jakieś zna-
czenie dla postrzegania naszej specjalności? Oczywi-
ście, że tak! Mówimy potocznie, że historia nas uczy, 
a w istocie historia po prostu powtarza się w pewnych 
cyklach. Aby zrozumieć, czego jesteśmy świadkami, 
zauważmy, że w  naszym kraju dzisiaj rośnie w  siłę 

skrajnie idiotyczny nurt mający 
na celu zanegowanie zasadności 

i  skuteczności wszelkich szczepionek. Prawdziwych 
fachowców w tym gronie w zasadzie nie ma, ale to już 
nie ma znaczenia. Nie ma też większego znaczenia, że 
historia medycyny na swoich kartach ukazuje wyraź-
nie skuteczność i zasadność szczepień, a także fakt, że 
całe rzesze naukowców codziennie pracują nad roz-
wojem i bezpieczeństwem szczepionek. Najważniejszy 
jednak pozostaje fakt, że ktoś powiedział o  autyzmie 
i  ściekach przemysłowych używanych do produkcji 
szczepionek (wnioskuję, że stąd w ich składzie metale 
ciężkie)… Najważniejsze też pozostaje, że w  pewnym 
odsetku po zaszczepieniu doszło do działań niepożą-
danych, czyli normalnego, choć potencjalnie groźnego 
powikłania. Czy nasi pacjenci nie podnoszą do granic 
absurdu faktu rzekomej toksyczności legalnie przepi-
sywanych im leków, równocześnie przyjmując ponad 
miarę wszelakie NLPZ, popijając alkohol z  przemytu 
i  popalając tanie papierosy bez akcyzy? Wszystko to 
moim zdaniem jest wyrazem braku zaufania do nas, do 
naszej pracy oraz braku wiary w to, że lekarz chce pa-
cjentom pomóc, a nie na nich zarobić.

Mimo wszystko, najgorsze jest chyba to, co nadal 
(czyli ponad 4 wieki po Kartezjuszu) jesteśmy w stanie 
zauważyć. Widzimy zatem, iż niektórym z nas – ludzi 
z  jednej strony na wskroś współczesnych – te daw-
ne i  zdawałoby się nieaktualne teorie pozostają bli-
skie, nawet wypełniają całą wspomnianą „ciekawość 
świata”. Z  pełną powagą spróbujmy teraz pomyśleć 
o niektórych naszych kolegach i znajomych, a czasem 
członkach rodzin, czy przypadkiem nie mam racji… 
Brak wiedzy i  brak chęci do zgłębienia problemów 
psychicznych, czy po prostu pełna ignorancja, mają-
ca w mojej ocenie źródło przede wszystkim w strachu 
przed nieodgadnionym. Wygląda to jak machnięcie 
ręką na wiecznie psujący się samochód i zakup nowego 
– chociaż skala problemu zupełnie inna, to rozwiąza-
nie podobne. Nie mój problem, nie będę go zgłębiał…

A  teraz spróbuję znaleźć analogię do jeszcze in-
nych, za to jak najbardziej aktualnych i współczesnych 
„problemów” oraz porównać z tym, w jaki sposób trak-

Chyba żadna inna 

specjalność nie miała 

w swojej historii nurtu 

negującego sens  

jej istnienia (czy ktoś 

słyszał o antychirurgii  

czy antyginekologii?).
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tuje się psychiatrię. Przejdźmy 
więc do XXI wieku i  słusznie 
minionego roku 2020. Właśnie w  owym roku minęło 
sto lat od epidemii hiszpanki, przypominam, epidemii, 
która zabiła na świecie co najmniej 50 milionów ludzi. 
Zaburzenia psychiczne, jak już wspominałem, opisy-
wane były od czasów starożytnych, ale prawdziwe ich 
zrozumienie i możliwość jakiejkolwiek interwencji po-
jawiła się dopiero w momencie wprowadzenia pierw-
szych neuroleptyków, czyli dobre 20 lat po hiszpance. 
Dlaczego więc przywołuję pandemię w artykule, było 
nie było, poświęconym chorobom psychicznym? Dla-
tego właśnie, że wiele wspólnego pozostaje w społecz-
nym postrzeganiu zarówno chorób psychicznych, jak 
i samego koronawirusa. A konkretnie negowanie oby-
dwu! Wiele dziwnych opinii wygłaszanych przez roz-
maitych ludzi, którzy z całą swoją „powagą” wskazują, iż 
pandemia SARS-CoV-2 jest czymś na miarę zbiorowe-
go paranoicznego doświadczenia. Podobnie jak istnie-
nie depresji ma według nich związek tylko i wyłącznie 
z zapewnieniem bytu psychiatrom oraz psychologom, 
a zdecydowanie mniej z rzeczywistością… A ja, rozmy-
ślając o  tym, przywołuję shakespeareowskie: „there’s 
a method in our madness”. Śmiem twierdzić, że to nie 
tyle pandemia koronavirusa, co właśnie jej obecny od-
biór w społeczeństwie dokładnie odzwierciedlają to, co 
widzimy od kilkudziesięciu lat w przypadku braku ak-
ceptacji dla chorych psychicznie. Każdy praktykujący 
psychiatra zawsze będzie pamiętał jakiegoś pacjenta 
mającego trudności w  zaakceptowaniu choroby – jej 
istoty czy, tym samym, konieczności leczenia. Rozterki 
takie mieli i mają przede wszystkim ludzie z psychia-
trią czy medycyną jako taką kompletnie niezwiązani, 
z  jednym wszakże wyjątkiem – tych, których rodziny 
lub oni sami zostali problemem dotknięci. Ta zasada 
dotyczy w  równym stopniu wirusa, jak i  chorób psy-
chicznych.

Karol Darwin w  swojej teorii ewolucji uznał, że 
wszystkie cechy podlegają procesowi stopniowe-
go dostosowywania. Może po prostu nie zdążyliśmy 
jeszcze dojrzeć do zrozumienia tego, co wszakże sam 
człowiek odkrył, ale co stoi za pożądanym współcze-

śnie postrzeganiem psychiatrii 
– empatia i  zrozumienie istoty 

choroby? W takim razie, czy psychiatrów (a przy okazji 
wirusologów) nie należałoby traktować jak wizjone-
rów, ludzi, którzy myślą i analizują więcej niż pozostali? 
Coś w tym jest, bo w końcu nadal dużo lepiej radzimy 
sobie z ostrym stresem wyzwolonym nagłym zagroże-
niem, niż przewlekle trwającą reakcją na tle obciążeń 
zawodowych. Czy nie stanowi to nawiązania do faktu 
historycznego, bowiem kilka tysięcy lat temu mieszka-
liśmy w jaskiniach i na porządku dziennym było zagro-
żenie ze strony dzikich zwierząt czy kaprysów przy-
rody, ale raczej o mobbingu nikt wówczas nie słyszał? 
Zdążyliśmy przywyknąć do zwierząt i zdominować je, 
zaś rzeczy niezrozumiałe, w  tym zjawiska pogodowe 
zostawiliśmy najczęściej zagadnieniom wiary. W  ten 
sposób wypracowaliśmy kolejne mechanizmy obron-
ne, ale tylko w przypadku nagłych, tym samym mniej 
zrozumiałych, zagrożeń. A te przewlekłe? Uczymy się 
dopiero z nimi walczyć i do nich dostosowywać!

Nie wiadomo, ile jeszcze czasu zajmie uzyskanie 
powszechnego zrozumienia, że każda forma zabu-
rzeń psychicznych ma swoje wytłumaczenie, choćby 
w zakresie zaburzeń neuroprzekaźnictwa. Psychiatrzy 
bez wątpienia stanowią dzisiaj nieodłączny i integral-
ny element mechanizmu opieki zdrowotnej, pozostają 
lekarzami na miarę wspomnianych na wstępie – gine-
kologa, onkologa czy gastrologa. Opinie i decyzje psy-
chiatrów w XXI wieku są niezbędne nie tylko w sądzie 
czy prokuraturze, potrzebują ich w  równym stopniu 
nasi koledzy. Na takiej interdyscyplinarnej podstawie 
powinno się uszczegółowić leczenie, diagnozę czy 
wreszcie zaproponować i przeprowadzić proces kom-
pleksowego leczenia po opuszczeniu przez pacjenta 
któregokolwiek szpitala, nie tylko psychiatrycznego. 

Opisywany proces powrotu psychiatrii do medycz-
nej macierzy trwa, ale do jego pomyślnego zakończenia 
potrzebna jest także wola nie tylko naszych kolegów 
„po fachu”, ale i tych „po specjalizacji”. W przeciwnym 
razie, uciekając od znajomości podstaw interny czy 
ogólnej farmakologii na dobre skończymy jako grupa 
zaszufladkowana na obrzeżach medycyny. n

Wiele wspólnego 

pozostaje w społecznym 

postrzeganiu zarówno 

chorób psychicznych, jak 

i samego koronawirusa. 

A konkretnie negowanie 

obydwu!
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ROLA PSYCHIATRY  
WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE
Wojciech Kosmowski
| Katedra Psychiatrii CM w Bydgoszczy

Kolejne pytanie, już bardziej złożone, brzmi – jak 
to robić? Niektórzy są skłonni odpowiadać, że 
trzeba czynić wszystko zupełnie inaczej niż 

w  przeszłości, że należy zerwać z  tradycją, szukać 
wyłącznie nowych metod, nowych teorii, nowych idei. 
Wszystko przecież się zmienia, mamy nowe techno-
logie, nowe gadżety, nowe media, nowe prawdy, nową 
Polskę, nowy świat. Inni będą skłonni sięgać do histo-
rii, tradycji, dostrzegać różne perspektywy. To drugie 
spojrzenie odpowiada bardziej istocie zawodu leka-
rza. Jest też bezpieczniejsze dla chorych. Daje szerszą 
perspektywę. Chroni przed uleganiem modom, a tak-
że błędom przeszłości na rzecz trzeźwego podejścia. 
Oczywiście stanie się tak tylko pod warunkiem, że 
zapatrzenie w  przeszłość nie przesłoni teraźniejszo-
ści i  przyszłości. Równie szkodliwe jak uleganie mo-
dom może być bowiem kurczowe trzymanie się sta-
rych rozwiązań. Innymi słowy – trzeba umieć znaleźć 
zdrową równowagę. Widać tu analogię do prowadze-
nia terapii „starym” lekiem u chorego. Po pojawieniu 
się „nowych” leków nie zmieniamy automatycznie mo-
delu leczenia. Rozważamy, czy przyniesie to korzyść 
dla pacjenta.

Specyficzny jest obszar odpowiedzialności psy-
chiatry: „zdrowie psychiczne”, „psychika”. Dla wie-
lu osób, nawet lekarzy innych specjalności, to bar-
dzo ulotny, trudny do rozumienia problem – pomimo 
znacznego rozpowszechnienia zaburzeń psychicz-
nych, np. depresji. Zupełnie tak samo, jak motyl (słowo 
psyche bowiem po grecku oznacza zarówno „duszę” 
czy„psychikę”, jak dziś mówimy, jak i „motyla”). Widać 
zatem, że bardzo ważna jest edukacja zdrowotna. Nie 
tylko pomoże to uzgodnić pojęcia, ale i ma znaczenie 
w  profilaktyce zaburzeń psychicznych, w  skutecznej 
terapii i rehabilitacji. Narosło wokół tego wiele mitów. 
Niektóre z nich są skutecznie eliminowane, np. taki, że 
tylko psychiatra może rozpoznawać i  leczyć depresję. 
Jednak narastają nowe, np. że tylko psychiatra może 
wykonywać niektóre świadczenia, sporządzać okre-
ślone zaświadczenia, np. na temat specjalistycznych 
usług opiekuńczych, zdolności do wyrażenia świado-
mej zgody.

Co to znaczy być psychiatrą dzisiaj? 

To samo, co wczoraj. To samo,  

co jutro. Psychiatra jest lekarzem. 

Powinien być wierny swojemu 

powołaniu – leczyć, nieść ulgę 

w cierpieniu, prowadzić działania 

profilaktyczne, pokrzepiać, poma-

gać, edukować. Zasady primum  
non nocere oraz salus aegroti  
suprema lex są wciąż aktualne.  

To znaczy – z jednej strony chodzi 

o to, by nie szkodzić oraz – by  

zdrowie pacjenta było naszym  

podstawowym celem. Warto  

od razu zauważyć, że słowo salus 

po łacinie ma wiele znaczeń – tłu-

maczy się je bowiem także jako 

„zbawienie” albo „dobro”.  Jednak 

podstawowym zadaniem lekarza 

nie jest quasi religijna działalność 

ani przysparzanie dóbr, rozumia-

nych np. jako wydawanie korzyst-

nych ekonomicznie czy prawnie 

orzeczeń.

Psychiatria dzisiaj
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Poniżej odniosę się do wybranych, współczesnych 
wyzwań dla psychiatry. Część z nich ma znaczenie glo-
balne. Inne natomiast wynikają z polskiej specyfiki.

Psychiatra wykonuje swoje działania nie na pu-
styni, ale w świecie, który ma określoną kulturę, tra-
dycję, wśród ludzi, którzy wyznają różne wartości, 
różne religie. Istnieje pokusa, by te wartości czy re-
ligie pacjentów zastąpić „wiedzą” czy „nauką”. Jednak 
ten sposób działania prowadzi do akulturacji ludzi, 
wśród których praktykujemy. Z jednej strony nie jest 
to korzystne dla zdrowia psy-
chicznego pacjentów. Z drugiej 
– może prowadzić do sprze-
niewierzenia się powołaniu 
lekarza oraz dezorientowania 
opinii publicznej.

W  ochronie zdrowia psy-
chicznego pracuje wielu róż-
nych profesjonalistów – nie 
tylko mających medyczne wy-
kształcenie. Pracownicy so-
cjalni, pedagodzy, prawnicy, 
przedstawiciele nowych zawo-
dów w  ochronie zdrowia mają 
często zupełnie inne spojrze-
nie, inne standardy. Trzeba z  nimi współpracować, 
rozumieć nawzajem swoje kompetencje i  wspólnie 
działać dla dobra pacjentów. Wymaga to cierpliwości 
i dobrej woli wszystkich zaangażowanych w takie dzia-
łania stron.

Dużym wyzwaniem jest zmienność w  czasie 
przepisów prawnych i  standardów oraz ich częsta 
niezgodność z  wiedzą medyczną. Kazus Gostynina 
dowodzi, niestety, że Polska nie jest wolna od nad-
używania psychiatrii do celów politycznych. To jeden 
z  najbardziej jaskrawych przejawów psychiatryzacji 
życia. Wiele osób i  instytucji wymaga – niesłusznie 
– zaświadczeń wyłącznie od psychiatry. Dotyczy to 
na przykład specjalistycznych usług opiekuńczych, 
dokumentów na temat nauczania indywidualnego 
czy niezbędnych dla ubiegania się o  ustalenie stop-
nia niepełnosprawności. Ciekawym przypadkiem jest 
też wymaganie wyłącznie od psychiatry orzeczenia, 
że chorzy nie są w  stanie udzielić świadomej zgody 
– przed kierowaniem wniosku do sądu opiekuńczego 
o  leczenie chorych somatycznie. Dotyczy to często 
chorych w  śpiączce, cierpiących na majaczenie czy 
np. afazję mieszaną. W  ogóle konsultacje psychia-
tryczne w szpitalach to osobny problem – wskazują, 
że psychiatra ma do wykonania misję liason – łącze-
nia różnych perspektyw: medycznej, społecznej, kul-
turowej, prawnej i innych.

Dochodzimy tu do kwestii dotyczących edukacji 
– przeddyplomowej i  podyplomowej. Coraz większe 
rozpowszechnienie zaburzeń psychicznych oraz ich 
skutków w postaci np. zamachów samobójczych, czyni 
koniecznym szeroką edukację lekarzy oraz innych pro-
fesjonalistów w dziedzinie psychiatrii. Z drugiej strony 
psychiatra też powinien uczyć się od innych lekarzy 
czy przedstawicieli innych zawodów medycznych, od 
samych pacjentów i członków ich rodzin. 

Problemy ekonomiczne, mała dostępność opieki, 
niosą z  sobą także wyzwania 
etyczne. Kogo leczyć najpierw? 
Jaki standard zapewnić? Czy 
stosować rozwiązania opłacal-
ne dla lekarzy czy placówek, 
w  których pracują? Koopero-
wać, czy konkurować z  innymi 
profesjonalistami? Te wyzwania 
dodatkowo komplikuje pande-
mia niosąca z sobą niepewność, 
modyfikująca funkcjonowa-
nie naszych miejsc pracy, ale 
przede wszystkim zaburzająca 
rytm życia całego społeczeń-
stwa. W psychiatrii zawsze jest 

tak, że wszystko to, co się dzieje w sferze społecznej, 
politycznej, gospodarczej, natychmiast znajduje od-
zwierciedlenie w praktyce klinicznej. 

Istnieje obecnie pokusa, by dotychczasowe modele 
postępowania, terapii, zastępować sztuczną inteligen-
cją, by szeroko wprowadzać rozwiązania w  zakresie 
telemedycyny. Jednak takie ułatwienia nie są substy-
tutem spotkania z  drugim człowiekiem – tak bardzo 
potrzebnego w naszych czasach. Ponadto, zbyt szero-
kie stosowanie metod informatycznych wydaje się być 
trudne do zaakceptowania i  wdrożenia przez istotny 
odsetek naszych pacjentów. 

W tym miejscu dochodzimy do pointy całego wy-
wodu. Te wszystkie wyzwania są do pokonania w opar-
ciu o EBM i VBM – a zatem oparcie o praktyki bazujące 
na dowodach naukowych i na zasadach etyki jest roz-
wiązaniem najlepszym. Jednak daje się zauważyć różne 
próby odchodzenia od tych paradygmatów – z  jednej 
strony próbuje się dopasować praktykę do z góry przy-
jętych założeń. A z drugiej, próbuje się wykazywać, że 
wartości podlegają zmienności, że niektóre można od-
rzucić – te, które były dotąd fundamentem moralno-
ści, etosu, obyczaju. Jednak zmienność zaburza rozwój 
tożsamości, poddaje w  wątpliwość sens życia. Warto 
sięgnąć do wzorców moralnych, do ideałów etycznych, 
jak np. dr Józef Bednarz, który mawiał, że stosunek do 
chorych psychicznie jest miarą człowieczeństwa. n

W psychiatrii zawsze jest 

tak, że wszystko to, co się 

dzieje w sferze społecznej, 

politycznej, gospodar-

czej, natychmiast znajduje 

odzwierciedlenie w prak-

tyce klinicznej.
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PERSPEKTYWA Z OSTATNIEGO 
ROKU KIERUNKU LEKARSKIEGO
Jakub Andryańczyk
| Przewodniczący Studenckiego Koła Naukowego Psychiatrii WUM, Członek Zarządu Fundacji eFkropka

Psychiatria dzisiaj

Kierunek lekarski należy  

do najdłuższych i najbardziej 

wymagających studiów.  

Wydawać by się mogło, że po 

6 latach intensywnego studio-

wania, mnóstwie godzin wy-

kładów, seminariów oraz zajęć 

praktycznych, absolwenci 

powinni być gruntownie przy-

gotowani do pracy w zawodzie. 

Czy tak rzeczywiście jest?

Jako osoba szczególnie zainteresowana psychiatrią, 
chciałbym zwrócić uwagę głównie na zajęcia z tego 
przedmiotu. Możliwość uczestniczenia w nich była 

dla przyszłego psychiatry bar-
dzo wartościowa i  przydatna. 
Jednak patrząc na nie z  per-
spektywy, chciałbym przed-
stawić konstruktywną, mam 
nadzieję, krytykę owych zajęć, 
której celem jest zachęcenie 
do refleksji oraz wprowadzania 
pozytywnych zmian, dla dobra 
pacjentów i nas wszystkich.

Zacznę od tego, że na za-
jęciach z  psychiatrii mówi się 
głównie o  objawach, jednost-
kach chorobowych i  lekach. 
Trochę jakby psychiatria nie 
zajmowała się człowiekiem, a  jedynie chorobami. 
Wszyscy studenci uczą się teorii „całej psychiatrii” – 
kryteriów rzadkich jednostek chorobowych z ICD-10, 

różnicowania rodzajów schizofrenii, teoretycznych in-
formacji o lekach itd. Na zajęciach praktycznych głów-
nie przeprowadza się pełny wywiad psychiatryczny 
z pacjentami oddziałów zamkniętych. Mam wrażenie, 
że nie jest to najlepszy sposób nauczania przyszłych 
lekarzy nie-psychiatrów, którzy stanowią pewnie ok. 
95% studentów medycyny.

Brakuje nauczania elementów praktycznych 
z  punktu widzenia pracy przyszłego lekarza dowol-
nej specjalności: co konkretnie robić, mając styczność 
z pacjentami z zaburzeniami psychicznymi. Jakie jed-
nostki chorobowe i  jak mam leczyć sam, a  jakie ode-
słać do psychiatry? Jak z  odpowiednim szacunkiem 
i wrażliwością postępować z osobami z zaburzeniami 
psychicznymi? 

Niestety, będąc po zajęciach z psychiatrii nie dzi-
wię się, że nie-psychiatrzy nie 
potrafią w praktyce samodziel-
nie leczyć lekkich depresji czy 
zaburzeń lękowych, oceniać 
orientacji psychicznej czy ade-
kwatnie opiekować się osobami 
przewlekle leczonymi u  psy-
chiatry z innych powodów…

Kolejną kwestią jest fakt, 
że na zajęciach widzimy przede 
wszystkim pacjentów oddzia-
łów zamkniętych, hospitali-
zowanych w  zaostrzeniu, czę-
sto nie zdając sobie sprawy, że 
osoby z  diagnozą CHAD-u  czy 

schizofrenii mogą dobrze funkcjonować oraz aktywnie 
żyć i  działać społecznie. Studenci medycyny na mo-
jej uczelni przekonali się o  tym dopiero biorąc udział 

Zacznę od tego, że na za-

jęciach z psychiatrii mówi 

się głównie o objawach, 

jednostkach chorobowych 

i lekach. Trochę jakby 

psychiatria nie zajmowała 

się człowiekiem, a jedynie 

chorobami.
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w  warsztatach antydyskrymi-
nacyjnych, prowadzonych przez 
osoby z  doświadczeniem kry-
zysów zdrowia psychicznego. 
Niestety, studenci w  większo-
ści przypadków przychodzą na 
studia mając powszechne w na-
szym społeczeństwie uprzedze-
nia i  stygmatyzujący stosunek 
do osób z  zaburzeniami psy-
chicznymi, więc wspomniany 
wyżej, jednolity dobór pacjen-
tów na zajęcia owego stosunku 
nie poprawia.

Uważam, że na początku 
zajęć z  psychiatrii każdy stu-
dent powinien przejść przez ja-
kąś formę zajęć antydyskryminacyjnych, np. warsztaty 
z osobami z zaburzeniami psychicznymi, które ze swo-
jej ludzkiej perspektywy opowiadałyby o doświadcze-
niu chorowania i zdrowienia. 

Oczywiście powyższa krytyka w żadnym wypadku 
nie dotyczy tylko zajęć z psychiatrii. W bardzo podob-
ny sposób mógłbym napisać o większości przedmiotów 
na studiach medycznych. Studenci są traktowani jak 
osoby, które powinny przyswoić dosłownie wszystko, 
co w ramach szeroko pojętej medycyny wiemy. Medy-
cyna szczyci się współcześnie 
mianem bycia „Evidence Based 
Medicine”. Jednak nie da się 
powiedzieć, żeby kształcenie 
przyszłych kadr opierało się na 
krytycznej ocenie stosowanych 
metod, badaniach, jakie sposoby 
działają najlepiej, sprawdzaniu 
czy nauczanie studentów jest 
rzeczywiście skuteczne. Bardzo 
wiele na tym wszyscy tracimy. 
To nie jest wiedza tajemna, że 
jeżeli przyswojonego materiału 
nie wykorzystuje się na bieżąco praktycznie lub nie po-
wtarza regularnie, to on po prostu zniknie z pamięci. 
Osobiście mogę powiedzieć, że z  wielu tomów przy-
swojonych na pierwszym, drugim i nawet późniejszych 
latach pamiętam strasznie mało, z  niektórych przed-
miotów prawie nic.

Prędkość przyrostu wiedzy medycznej jest obec-
nie bardzo duża… i  cały czas rośnie. Wszystkie spe-
cjalizacje medyczne stają się coraz bardziej pojemne 

i  praktykowanie każdej z  nich 
wymaga ciągłego powiększania 
swojej wiedzy. W  przyszłości 
obecny model kształcenia bę-
dzie się stawał coraz bardziej 
niewydolny. Warto o  tym my-
śleć już dziś.

Myślę, że w obszarze kszta-
ł ce nia przeddyplomowego kadr 
medycznych można by rela-
tywnie niewielkim nakładem 
pracy zmienić bardzo dużo 
na lepsze. Szczególnie istotne 
jest pamiętanie o podstawowej 
roli jaką, przynajmniej według 
mnie, powinny pełnić studia. 

Jest to wykształcenie lekarza, który potrafi leczyć lu-
dzi. Na pewno możliwe byłoby takie kształcenie, aby 
po studiach i stażu podyplomowym, młody adept me-
dycyny potrafił samodzielnie zająć się odpowiednio 
90% przypadków w gabinecie POZ i na izbie przyjęć 
szpitala. 

Obecnie, na podstawie własnych doświadczeń 
oraz rozmów ze starszymi kolegami i  koleżankami, 
stwierdzam, że lekarz przed specjalizacją tego nie po-
trafi. Dlatego bardziej zasadne byłoby skoncentrowa-
nie się w trakcie studiów na porządnym i gruntownym 

nauczaniu podstaw praktycz-
nej medycyny, co umożliwiło-
by realizowanie powyższego 
celu, uczenie specjalistycznej 
wiedzy jedynie w  sposób pro-
filowany, zgodnie z zaintereso-
waniami każdego ze studentów 
i  położenie większego nacisku 
na ustawiczną edukację leka-
rzy, w obrębie dziedzin, który-
mi się zajmują. 

Podsumowując, uważam, 
że studenci i lekarze będący świeżo po studiach, po-
winni brać udział przynajmniej w konsultowaniu pro-
gramów nauczania na uczelniach. Nie będzie przesa-
dą, gdy napiszę, że ich (nasza) perspektywa jest w tej 
materii bardzo istotna. Każdy z nas bardzo chciałby, 
żeby te studia były jak najlepsze i  jesteśmy najlepiej 
rozeznani w tym, co po nich potrafimy, jakie są nasze 
braki oraz co można by poprawić, żebyśmy lepiej po-
magali ludziom. Ostatecznie taki jest cel nas wszyst-
kich. n

Uważam, że na początku 

zajęć z psychiatrii każdy 

student powinien przejść 

przez jakąś formę zajęć 

antydyskryminacyjnych, 
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z zaburzeniami psychicz-
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dący świeżo po studiach, 
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najmniej w konsultowaniu 

programów nauczania na 

uczelniach.
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PSYCHIATRIA KULTUROWA 
CZY EKOPSYCHIATRIA?
Zenon Waldemar Dudek 

„Dziś świat, w którym żyjemy, stał się domem wariatów”
Carl Gustav Jung 

Czy psyche to komputer?
Dlaczego psychiatria nie 

jest pierwszą opcją wyboru 
w  przypadku niejasnych pro-
blemów psychicznych, a  lu-
dziom bliżej dziś do usług co-
acha, trenera personalnego, 
NLP, reiki czy numerologa? 
Zarówno psychiatrzy, jak też 
lekarze somatyczni przesta-
li wierzyć w  duszę i  zjawiska 
psychiczne jako realne zdarze-
nia wewnętrzne. Szukają tyl-
ko obiektywnego, wymiernego 
wskaź nika. Gdy pacjent coś 
czuje i okazuje emocje, lekarze 
mówią (niczym jasnowidze): 
„Ale to nie boli”. Inni komen-
tują arbitralnie: „To nie może 
boleć”. 

Psychiatrzy zupełnie od-
dali pole psychiczne psycho-
logom. Nie mają wiedzy o tym, 
jak wyobraźnia przeładowana 
obrazami lęku, brutalnej se-
paracji, pamięcią emocjonalną 
traumy, wypartymi potrze-
bami rozwoju ogranicza pole 
zdrowia psychicznego i  upośledza zdrowie fizyczne. 
Czynniki psychiczne działają wiele lat przed ukształto-
waniem się syndromu nerwicowego, depresyjnego czy 
stanów borderline. Na obecnym etapie wiedzy wciąż 
musimy badać i  poznawać pacjenta poprzez symp-
tomy wyrażone w  obszarze mowy, języka, idei, wie-
dzy, zachowań i wartości. Są to przejawy aktywności  
duszy (psyche), których nie da się wciąż ściśle powią-
zać ze strukturami mózgu. Jak pisał profesor Stani-
sław Pużyński, „możliwości badań i  rzetelna wiedza 
w  zakresie relacji dusza–mózg są ograniczone, wciąż 
posługujemy się hipotezami, (…) uproszczonymi ana-
logiami funkcji mózgu do działania komputerów  
(Dylematy współczesnej psychiatrii, 2015, s. 15–16). 

Subiektywny świat  
psychiczny a świat 
technologii

W  XXI wieku jesteśmy 
świadkami postępującej erozji 
humanistycznego obrazu czło-
wieka, który znika pod napo-
rem materialistycznego i  tech-
nologicznego modelu świata. 
Ucieczka w  świat interneto-
wych gier, behawioralnych 
uzależnień i  przestrzenie uro-
jone bez tworzenia świadomej, 
społecznie dojrzałej osobowo-
ści jest coraz częstszą opcją 
wyboru. Człowiek reaktywny, 
sterowany przez algorytmy 
i  podprogowo działające obra-
zy opanowuje planetę. Zanika 
model człowieka jako istoty 
tworzącej kulturę, przeżywa-
jącej wartości i  doświadczają-
cej subiektywnych, osobistych 
prze żyć, czyli realnych i  we-
wnętrznie zrozumiałych faktów 
psychicznych. Subiektywną re-
alność zamienia się na wskaź-

niki i  pomiary, które pomagają jeszcze skuteczniej 
sterować i manipulować zachowaniem. 

Jaki los czeka subiektywny świat psychiczny pod-
dany masowemu sterowaniu i  presji ze strony rzecz-
ników zdehumanizowanego modelu świata? Czy słowa 
Carla Gustava Junga – „Dziś świat, w którym żyjemy, 
stał się domem wariatów” (Rozmowy, wywiady, spo-
tkania, 1999, s. 82) – wypowiedziane ponad pół wieku 
temu, nie nazwały istoty problemu, z jakim się mierzy-
my i  jako psychiatrzy dobrze rozumiemy ich znacze-
nie? Jakie antidotum na te fenomeny mają psychiatrzy?  
Kolejne wersje farmaceutyków? Leczenie środowi-
skowe? Elektrowstrząsy? Ekopsychiatrię? A może od-
syłanie do egzorcystów i coachów, którzy są w stanie 
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cjonalną traumy, wypar-

tymi potrzebami rozwoju 

ogranicza pole zdrowia 

psychicznego i upośledza 

zdrowie fizyczne. Czynniki 

psychiczne działają wiele 

lat przed ukształtowaniem 

się syndromu nerwico-

wego, depresyjnego czy 

stanów borderline.
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przyjmować ludzi pogubionych „od ręki”, a  nie – jak 
w Polsce – za rok lub dwa na pierwszą psychiatryczną 
konsultację od wystąpienia kryzysu.  

Co się stało z duszą? 
Wróćmy do źródeł i definicji. Czym (a raczej kim) 

zajmuje się psychiatra? Człowiekiem? Duszą? Dusza to 
subiektywny, realnie doświadczany świat psychiczny, 
opisywany od starożytności przez filozofów. Czy psy-
chiatrzy wiedzą dziś coś więcej na temat człowieka niż 
powiedział Arystoteles, a  głębiej ujmował to Platon? 
Pierwszy wyróżnił duszę roślinną (por. stany wegeta-
tywne i  rolę pnia mózgu), duszę zwierzęcą (por. rolę 
paleocortexu i biologiczne struktury mózgu odpowie-
dzialne za ruch i percepcję zmysłową) oraz duszę ludz-
ką (por. znaczenie neocortexu i struktur odpowiedzial-
nych za mowę, logiczne myślenie, tworzenie symboli 
i integrację osobowości). Drugi geniusz filozofii jest au-
torem metafory jaskini, w której umysł człowieka widzi 
zaledwie migające cienie i obrazy, a prawda, czyli ich 
znaczenie, znajduje się w  innym wymiarze. Wszystko 
wskazuje na to, że owa prawda jest zapisana w kultu-
rze i wielowiekowej tradycji. Nie jest to jednak prawda 
tylko materialna, lecz także, a może przede wszystkim, 
psychiczna i duchowa.

Psychiatra – lekarz duszy?
Greckie słowo iatros znaczy „lekarz”, a  psyche to 

„dusza” (lub „motyl” w  pierwotnym, potocznym uży-
ciu). Naukowa, przyrodnicza, obiektywizująca wizja 
człowieka anulowała potrzebę używania tradycyjnego 
pojęcia duszy. O duszy mówią artyści, jest ona obec-
na w języku potocznym. Na przykład ktoś mówi, że mu 
„ciężko na duszy”, albo że ktoś „ma wrażliwą duszę”. 
W wieku XX dusza została pozbawiona nawet ogólne-
go, abstrakcyjnego, pomocniczego znaczenia. Znikła 
z języka i z myślenia specjalistów, również psychiatrów. 
W efekcie „psychiatra” stał się lekarzem „czegoś tam”, 
ale nie duszy. Jakie słowo zastępuje „psyche” w pojęciu 
„psychiatria”? Mózg, brain, umysł, mind, ego, receptor?

Co leczy psychiatra?
O rozwoju psychiatrii mogą świadczyć kolejne „od-

krycia diagnostyczne”, które stymulowały poszukiwa-
nie odpowiednich metod leczenia. Wiek XIX wniósł do 
psychiatrii pojęcie psychozy, stworzył warunki do jej 
biologicznego rozumienia. Pojęcie choroby psychicz-
nej uwarunkowanej czynnikami wrodzonymi, endo-
gennymi, weszło na stałe do myślenia psychiatrycz-
nego. Pierwsza połowa XX wieku dała podstawy do 
psychologicznego wyjaśnienia mechanizmów nerwicy. 
Swoją rolę odegrały psychiatria kliniczna, psychoana-
liza i inne kierunki psychoterapii. Nerwicę objaśniono 
mechanizmami pozabiologicznymi, czyli jako wynik 
konfliktu wewnętrznego i wpływu czynników nieświa-

domych, jak wyparcie agresji (instynktu śmierci) czy 
popędu seksualnego (instynkt życia). 

Druga połowa XX wieku przyniosła „sławę” zabu-
rzeniom afektywnym i  spopularyzowała pojęcie de-
presji. Całe to spektrum objęło problemy uznawane 
za dziedziczne (endogenne), afektywne skutki sytuacji 
stresowych, rytmów sezonowych, wpływ urazów i in-
nych czynników psychologicznych (cechy osobowości), 
wyczerpania („wypalenia”), wyuczonej bezradności.
Pojęcie depresji obejmuje odtąd spektrum diagno-
styczne, w którym znalazły się zaburzenia wywołane 
cechami psychicznymi, czynnikami biologicznymi, 
społecznymi, stylem życia, jak też oddziaływaniem cy-
wilizacji. 

Na przełomie XX i XXI wieku rangi symbolu nabra-
ła osobowość borderline. Zaburzenie to stało się bi-
blioteką całej psychiatrii. Zmieściły się w jego ramach 
objawy wszystkich kręgów diagnostycznych i  zespo-
łów klinicznych (piszę o tym w książce Terapia stanów 
pogranicza, 2019). Patrząc wstecz, można zauważyć, 
że psychiatria kliniczna „wędruje za objawami”, któ-
re odkrywa. Są to jednocześnie tematy, które stawia 
w centrum cywilizacja. Psychiatrzy nie tyle poszukują 
prawdy o psyche (o duszy), co rejestrują zjawiska i pro-
cesy, które zakłócają pracę wnętrza współczesnego 
człowieka i są aktualnie modne, dominujące. 

Wychodząc od powyższej obserwacji, opracowa-
łem kulturowe ujęcie pola działań psychiatrii. Bazuje 
ono na analizie różnych szkół psychoterapii, własnej 
praktyce i  psychologii Junga. Model uwzględnia psy-
chiatrię skoncentrowaną na osobie, psychoterapii 
i „małej psychopatologii” (person oriented psychiatry), 
psychiatrię kliniczną i  „dużą psychopatologię” oraz 
psychiatrię „obiektywną”, skupioną na oddziaływa-
niach społecznych i biologicznych (patrz Ryc. 1. str 27). 
W tym modelu zdrowie psychiczne i odporność na kry-
zysy wynika ze stabilnie ukształtowanej osobowości, 
indywidualnej tożsamości (wartości personalne i sper-
sonalizowane) oraz zdolności do korzystania z  zaso-
bów kultury (wartości duchowe).

Czy „eko” znaczy „dusza”?
Na Zachodzie modny jest ruch na rzecz powszech-

nej „troski o  klimat” (mit Matki Ziemi). Idąc tym tro-
pem, trafiamy na ideę o wzbogaceniu modelu psychia-
trii środowiskowej o  orientację „klimatyczną”. Są już 
organizowane konferencje z  tematem „Ekopsychia-
tria”. Dodając przedrostek „eko-” do psychiatrii, otrzy-
mujemy – poprzez zabieg wizerunkowy – nową jakość. 
„Eko” oznacza dziś „wszystko” albo „prawie wszystko”. 
„Eko” znaczy wspólny dom. Przywołuje obraz otacza-
jącego świata, w którym żyjemy. Powinniśmy czuć się 
z nim związani i w pewnym sensie odpowiedzialni zań. 
Mówiąc „eko”, sugerujemy, że trzeba dbać o  środo-
wisko, aby żyło się nam lepiej, zdrowiej, bezpiecznej. 
Okazujemy troskę o naturę, którą zaśmiecaliśmy, two-

Psychiatria dzisiaj



27PSYCHIATRA / PISMO dla praktyków / wiosna 2021

Pole zdrowia, odporności  
na kryzysy i rozwoju osobowości

CULTURE ORIENTED PSYCHIATRY

4.

Cecha wiodąca badanej osoby: elasty
czna odporność (resilience), świadoma  
tożsamość osobista i kulturowa 

Świat subiektywny: rozwój wewnętrzny, 
proces indywiduacji (ego w relacji  
z archetypami)

Integracja wewnętrzna i zewnętrzna ego  

Integracja wymiarów życia 
wewnętrznego i aktywności  
społecznej 

Pole niestabilnej odporności  
na stres, frustrację i konflikty

PERSON ORIENTED PSYCHIATRY

3.

Cecha wiodąca badanej osoby: autono
miczna struktura ego konfrontująca się 
z nieuświadomionymi kompleksami  
i wpływem czynników środowiskowych, 
świadome mechanizmy obronne

Świat subiektywny: niestabilna inicjacja 
wewnętrzna, rozwojowe dylematy, praca 
nad obrazem własnej wartości 

Możliwość objawów i stanów  
neurotycznych oraz kryzysów 
rozwojowych 

Pole „dużych” stanów kryzysowych  
i objawów psychotycznych

CLINICAL (GENERAL) PSYCHIATRY

2.

Cecha wiodąca badanej osoby: dominuje 
stan rozszczepienia, ambiwalencji,  
projekcje, uległość wobec kompleksów, 
bezradność społeczna, destrukcyjne  
wpływy nieświadomości 

Świat subiektywny: rozbicie wewnętrzne, 
otchłań psychiczna, niewydolne mecha
nizmy obronne, utrata wewnętrznego 
centrum decyzyjnego, uległość wobec 
struktury Cienia

Pole zaburzeń zachowania  
i objawów psychopatycznych
Zachowania antyspołeczne

BRAIN- AND SOCIETY-ORIENTED  
PSYCHIATRY

1.

Cecha wiodąca badanej osoby: dominuje 
postawa agresywna, konfrontacyjna,  
roszczeniowa 

Świat subiektywny: płytki i ubogi,  
brak empatii, zachowania manipulacyjne 
i destrukcyjne 

Ryc. 1. Model kulturowo zorientowanej psychiatrii (opracowanie własne) 
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rząc wylęgarnie karaluchów, bakterii i innych nosicieli 
wirusów. Przygotowaliśmy planetę na atak koronawi-
rusa, nie dbając w międzyczasie o własną „elastyczną 
odporność”. 

Psyche, czyli dusza, którą wypędziliśmy ponad 
wiek temu z refleksji naukowej, 
ponieważ kojarzyła się z  me-
tafizyką i  religijnym pojęciem 
Boga, ulokowała się pod wie-
loznacznym pojęciem „eko”. 
Wymieńmy kilka jego znaczeń: 
„dom”, „świat”, „wspólnota”, 
„ukryta moc”, „ziemia, z  której 
wyrastamy”, „życie”, „wszyst-
ko”. „Eko” nie oznacza wpraw-
dzie duszy indywidualnej, przy-
pisanej do linii życia określonej 
jednostki, ale jako wyobrażenie, 
czyli projekcja „duszy świa-
ta”, pozwala doświadczyć eko-
-ludziom, że dusza istnieje. 
Ekopsychiatra ma więc głębszy 
sens niż słowo „psychiatra”, 
w  którym pierwszy człon nie 
znaczy nic albo coś tak enigma-
tycznego i  niezrozumiałego 
z  codziennego życia psychia-
try, jak „receptor dopaminowy”, 
„hamowanie postsynaptyczne”, 
„uro je nia owła dnię cia”  czy „stany  
pre su icydalne”.

Prefix „eko” wskazuje na rolę natury, środowiska 
fizycznego i  społecznego. To także, a  może i  przede 
wszystkim, środowisko kulturowe, które zawiera sym-
bole, mity, język i rytuały. To tradycja, która wypraco-
wuje i przekazuje potomnym narzędzia do zrozumienia 
siebie, własnych emocji, wyobraźni, pamięci, osobowo-
ści, sensu życia i świata wartości. Owe narzędzia słu-
żą jako drogowskazy pomocne w kierowaniu osobistą 
i zbiorową linią życia (narzędzia do obsługi świata su-
biektywnego oraz służące komunikacji z kulturą Jung 
nazywa archetypami). 

Jako psychiatra badam na co dzień naturalne fe-
nomeny psychologiczne i  fizjologiczne, jak marzenia 
senne i  symptomy zaburzeń typowe dla pola 1, 2 i  3 
(por. Ryc. 1). Ale interesują mnie też tradycyjne wytwo-
ry ludzkiego umysłu, jakimi są baśnie i mity oraz psy-
chologiczne sylwetki współczesnych bohaterów wy-
obraźni i symbole kultury (pole 4). Fascynacje tematem 
„eko” uważam za zjawisko świadczące o potrzebie do-
świadczenia istoty człowieka, która jest wewnętrznie 
odporna na kryzys. Spełnienie tej potrzeby wymaga 
ukształtowania przestrzeni nazywanej „światem su-
biektywnym” dzięki świadomej relacji psychicznej ego 
(pole 3) ze światem kultury (pole 4). 

Kulturowy model psychiatrii zakłada, że tradycyj-
ne pojęcie duszy nie może być puste. Jeśli przestanie-

my go używać, wprowadźmy pojęcie „eko” jako nośnik 
znaczenia duszy, czyli żywego, wrażliwego miejsca 
w  psychice ludzkiej, kierującego całością uczuć, my-
śli, wyobrażeń, pamięci i  działań. To centrum świata 
subiektywnego, które dba o  odporność na „trucizny 

psychiczne”. Dokonuje tego już 
na poziomie komunikacji, a  nie 
dopiero wtedy, gdy pojawia się 
myśl o samobójstwie czy ujaw-
nia się jako czyste szaleństwo. 
W rezonansie i tomografii kom-
puterowej śladów tych trucizn 
nie dostrzeżemy.

Epilog 
Idea psychiatrii ukierun-

kowanej kulturowo skłania do 
podjęcia „wielkich” tematów” 
dotyczących człowieka, które 
sygnalizuje Ryc. 1. W  tym mo-
delu psychiatria jest zdolna do 
sformułowania pozytywnej, 
a  nie tylko negatywnej defini-
cji zdrowia psychicznego jako 
„braku objawów”. W takim mo-
delu psychiatria może tworzyć 
i  rozwijać takie działy jak psy-
chiatria kulturowa i międzykul-
turowa, psychiatria terroryzmu 

i  wojny, psychiatria Internetu, mediów i  cyberprze-
strzeni, psychiatria biznesu i  korporacji, psychiatria 
instytucji, organizacji i polityki, psychiatria mody, stylu 
życia i  zjawisk masowych, psychiatria edukacji, spor-
tu i  rozrywki. W  takiej formule psychiatra potrzebu-
je umiejętności odczytywania świata subiektywnego 
(pole 3) i rozumienia mitów i zjawisk kultury (pole 4). 
Jest zdolny zajmować się człowiekiem jako człowie-
kiem „z  duszą”, a  nie jako biologiczną czy społeczną 
maszyną.

Model zachęca psychiatrię do większego zaanga-
żowania w  medycynę somatyczną i  tworzenia takich 
interdyscyplinarnych projektów jak onkopsychiatria, 
kardiopsychiatria, dermopsychiatria i in. Swoją szansę 
mogą mieć takie działy nauki o „leczeniu duszy” jak lin-
gwo- lub sermopsychiatria (psychiatria mowy i języka), 
socjopsychiatria (psychiatria stosunków i zjawisk spo-
łecznych), adultopsychiatria (psychiatria dorosłych), 
seksopsychiatria (psychiatria płci oraz funkcji i  dys-
funkcji seksualnych), oniropsychiatria (symptomatolo-
gia marzeń sennych).

Każdy może dopisać inne wersje i zastosowania psy-
chiatrii, niezwykle potrzebne, aby świat, w którym żyjemy, 
nie był, jak pisze Jung, „domem wariatów”, a psychiatrzy 
nie byli końcowym ogniwem leczenia skrajnych stanów 
szaleństwa. Ich miejsce jest na pierwszym etapie powsta-
wania problemów i genezy psychicznych zaburzeń.  n

Psyche, czyli dusza, którą 

wypędziliśmy ponad wiek 

temu z refleksji naukowej, 

ponieważ kojarzyła się 

z metafizyką i religijnym 

pojęciem Boga, ulokowała 

się pod wieloznacznym 

pojęciem „eko”. 

Wymieńmy kilka jego 

znaczeń: „dom”, „świat”, 

„wspólnota”, „ukryta 

moc”, „ziemia, z której 

wyrastamy”, „życie”, 

„wszystko”. 
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Profesor  
Janusz Rybakowski

wśród najlepszych  
naukowców świata

Psychiatria dzisiaj

Pod koniec ubiegłego roku opu-
blikowano zaktualizowany – bio-
rący pod uwagę publikacje ze 

wszystkich dziedzin, które ukazały 
się do maja 2020 roku – ranking bi-
bliometryczny najczęściej cytowanych 
naukowców świata. Ranking został 
opracowany przez Johna Ioannidisa z 
Uniwersytetu Stanforda i wsp. na pod-
stawie bazy danych SCOPUS prowa-
dzonej przez wydawnictwo Elsevier. 
Zestawienie powstało z uwzględnie-
niem takich parametrów jak indeks 
Hirsha, liczba cytowań (z korektą na 
autocytowania), Impact Factor, miej-
sce na liście autorów.

TOP 2%
Ranking zawiera nazwiska dwóch 

procent najczęściej cytowanych na-
ukowców. Wśród prawie 160 tysięcy 
naukowców reprezentujących 22 dys-
cypliny naukowe (oraz 176 bardziej 
szczegółowych dziedzin) znalazło się 

726 osób z naszego kraju. Najczęściej 
cytowanym polskim naukowcem jest 
nieżyjący już profesor Zdzisław Paw-
lak, matematyk i informatyk, kolejnym 
profesor Tomasz Dietl z Instytutu Fi-
zyki PAN, a podium zamyka profesor 
Elżbieta Frąckowiak z Politechniki 
Poznańskiej. Najwięcej osób jest zwią-
zanych oczywiście z dwiema najważ-
niejszymi uczelniami w naszym kraju: 
Uniwersytetem Warszawskim i Uni-
wersytetem Jagiellońskim. 

Jedynym psychiatrą z Polski na tej 
prestiżowej liście jest profesor Janusz 
Rybakowski z Poznania, któremu ser-
decznie gratulujemy!

W gronie neurologów znalazła się 
profesor Anna Członkowska z Instytu-
tu Psychiatrii i Neurologii w Warsza-
wie. Na liście dostrzegliśmy również 
nazwisko współautora Ornitologii te-
rapeutycznej profesora Piotra Tryja-
nowskiego. [T.Sz.] n

Zainteresowanych dalszymi szczegółami odsyłamy do publikacji: 
Ioannidis JPA, Boyack KW, Baas J (2020) Updated science-wide 
author databases of standardized citation indicators. PLoS Biol 
18(10):e3000918. https://doi.org/10.1371/journal.pbio.3000918

wpływowi psychiatrzy
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Szanowne Koleżanki i Koledzy,
Polskie Towarzystwo Psychiatryczne wkroczyło w  kolejny rok swojej działalności – jego 

centralnym punktem będzie 46 Zjazd Psychiatrów Polskich i obchody 100-lecia istnienia na-
szego Towarzystwa.

Jesteśmy świadomi, że cały czas musimy podejmować nowe działania, aby sprostać ak-
tualnym oczekiwaniom wobec naszej organizacji i zmierzyć się z wyzwaniami, które niesie 
współczesność.

Dlatego chciałbym przekazać Wam kilka ważnych informacji oraz prosić o refleksje i uwagi, 
a przede wszystkim o wsparcie w realizacji działań, które stoją przed nami:

1. Priorytetem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego jest wspieranie reform organi-
zacji i finansowania psychiatrii dorosłych i psychiatrii dzieci i młodzieży promujących 
modele opieki oparte o  przesłanki naukowe oraz najlepsze doświadczenia koleża-
nek i kolegów psychiatrów z innych krajów. Zdajemy sobie sprawę, że wprowadzanie 
reform w  psychiatrii jest ogromnym przedsięwzięciem. Po wielu latach zaniechań, 
przy ogromnych niezaspokojonych potrzebach pacjentów i ich bliskich, a dodatkowo 
w kontekście trudnych warunków pandemii realizacja reform wymaga stałego i kon-
sekwentnego wysiłku wszystkich środowisk bez względu na naturalne różnice do-
tyczące poszczególnych rozwiązań. ZG PTP od półtora roku regularnie spotyka się 
i współpracuje ze Pełnomocnikami Ministra Zdrowia ds. reform dotyczących psychia-
trii, Konsultantem Krajowym ds. psychiatrii oraz Przewodniczącym Rady ds. Zdro-
wia Psychicznego. Sekcja Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji prowadzi aktyw-
ne działania wspierające realizację jednego z wymiarów reformy, także na szczeblu 
lokalnym, tworząc sieć wsparcia osób działających na rzecz wprowadzanych zmian. 
Działania wspierające reformy w  najbliższym czasie to między innymi zmiany legi-
slacyjne, opracowanie standardów organizacyjnych CZP oraz działania na rzecz wy-
korzystywania środków europejskich z  perspektywy 2021-2027 na dofinansowanie 
zmian systemowych.

2. Zdajemy sobie sprawę, że jakość psychiatrii w naszym kraju będzie zależała od jako-
ści kadr – zarówno lekarzy psychiatrów, jak też lekarzy innych specjalności, w tym 
lekarzy rodzinnych, psychoterapeutów i  psychologów, pielęgniarek i  pielęgniarzy 
psychiatrycznych, terapeutów i terapeutek środowiskowych oraz innych fachowych 
pracowników ochrony zdrowia zaangażowanych w  pomoc osobom z  zaburzeniami 
psychicznymi:
a) Trwają prace, pod egidą Konsultanta Krajowego, nad nowym programem specjali-

zacji z psychiatrii. PTP bierze udział w jego tworzeniu, program powinien powstać 
do końca marca b.r. i zawierać rozwiązania promujące rozumienie różnych nurtów 
współczesnej psychiatrii.

b) ZG PTP widzi konieczność doskonalenia programów szkoleń podyplomowych dla 
„nie-psychiatrów”. Nowopowstała Sekcja Psychiatrii Konsultacyjnej (a w niej m.in. 
kol. Hanna Karakuła z  Zespołem) buduje propozycje programu specjalizacyjnego 
(stażu na psychiatrii) kolegów specjalizujących się w medycynie rodzinnej, onkolo-
gii, kardiologii, neurologii, itd.

POLSKIE TOWARZYSTWO  
PSYCHIATRYCZNE W 2021 ROKU 

PLAN PRACY I MISJA
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c) ZG PTP zainicjował i wspiera działania mające na celu uregulowanie kwestii psycho-
terapii. Dzięki pomocy i zaangażowaniu Pełnomocnika ds. Reformy dr M. Balickiego 
udało się po wielu miesiącach rozmów doprowadzić do wypracowania wspólnego 
stanowiska dotyczącego zasad prowadzenia psychoterapii, jej finansowania i sys-
temu certyfikacji i kształcenia psychoterapeutów przez cztery największe organi-
zacje skupiające psychoterapeutów – Polskie Towarzystwo Psychiatryczne (Sekcja 
Naukowa Psychoterapii i  Sekcja Naukowa Terapii Rodzin), Polskie Towarzystwo 
Psychologiczne (Sekcja Psychoterapii), Związek Stowarzyszeń Polska Rada Psycho-
terapii i  Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i  Behawioralnej. Wypracowane 
stanowiska i propozycje w tej sprawie zostały w grudniu 2020 przesłane do MZ.

d) Oczywiście rozwijamy szereg działań edukacyjnych adresowanych do młodych 
człon ków Towarzystwa, przyszłych specjalistów psychiatrów. Jednym z nich jest 
Szkoła Młodych Psychiatrów Zarządu Głównego PTP i Sekcji Kształcenia Specja-
lizacyjnego PTP. 

3. ZG PTP dostrzega, że propozycje zmian w systemie ochrony zdrowia psychicznego 
nie znajdują jednoznacznego poparcia w całym środowisku psychiatrów i członków 
PTP. Jesteśmy jednak przekonani, że w związku z tym istnieje konieczność tłumacze-
nia niejasności, wątpliwości i przekłamań, które pojawiały się w przeszłości i pojawia-
ją się na obecnym etapie realizacji reform. Zamierzamy wkrótce uruchomić portal, 
którego celem będzie wyjaśnianie i  edukowanie, przygotowywanie odpowiedzi na 
najczęściej pojawiające się pytania i zgłaszane obawy. Jednocześnie chcemy, aby PTP 
jako organizacja skupiająca osoby z różnych środowisk i o różnych poglądach wyko-
rzystała swój potencjał i stała się forum konstruktywnej dyskusji, której efekty będą 
nakierowane na pomoc w doskonaleniu kształtu szczegółowych rozwiązań w ramach 
prowadzonej obecnie reformy, ale także dyskusji, która zdefiniuje obszary i przygotuje 
program działań dotyczących zmian, które są konsekwencją i wynikają z proponowa-
nego modelu środowiskowego.

4. Jednym z obszarów, a zarazem sprawą budzącą wiele troski i emocji jest sprawa zde-
finiowania nowego miejsca i roli dużych szpitali psychiatrycznych, lecz również dal-
szych zasad finansowania i  funkcjonowania klinik psychiatrycznych. Niestety różne 
uwarunkowania, także historyczne i personalne sprawiają, że mamy do czynienia ze 
znaczną polaryzacją stanowisk w tej sprawie, czasami postrzegania jej w kategoriach 
„walki o  budżet i  władzę w  psychiatrii” i  hamowania procesów zmian. Uważam, że 
konieczne jest pilne opracowanie pozytywnego planu rozwiązań w tym obszarze, pla-
nu uwzględniającego cele i założenia proponowanej reformy środowiskowej (rozwój 
sieci CZP i oddziałów psychiatrycznych przy szpitalach ogólnych). ZG PTP zamierza 
prowadzić działania, które zgodne z założeniami reformy, będą miały na celu opra-
cowanie propozycji dotyczących zasad organizacji i realizacji opieki psychiatrycznej:
n Poziomu 2 - czyli wyspecjalizowanej opieki psychiatrycznej realizującej specjali-

styczne programy zdrowotne (której realizatorami byłyby ośrodki specjalistyczne 
(szpitale psychiatryczne), część CZP oraz Kliniki Psychiatryczne).

n Poziomu 3 - czyli opieki wysokospecjalistycznej (realizowanej przez Kliniki Psychia-
tryczne i ustaloną przez MZ sieć ośrodków III poziomu referencyjnego).

ZG PTP zamierza prowadzić te działania powołując odpowiednie Komisje i  tworząc 
grupy robocze:
n Zadaniem Komisji ds. Szpitali Psychiatrycznych jest opracowanie dotyczące mapy 

szpitali psychiatrycznych, ich struktury i  funkcji (realizacja programów specjali-
stycznych, psychiatria sądowa, zakłady opiekuńczo lecznicze, oddziały ostroprzy-
jęciowe dla lokalnych CZP) oraz zdefiniowanie potrzeb i zaleceń dotyczących ko-
niecznych przekształceń lub w razie konieczności wygaszenia działalności.

n Zostanie powołana komisja, która zajmie się opracowaniem propozycji programów 
leczenia specjalistycznego, które będą docelowo realizowane w  ramach poziomu  
2 (jak leczenie i  diagnostyka lekoopornych postaci chorób, wyspecjalizowane  
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programy psychoterapii, leczenie zaburzeń odżywiania, snu, leczenie biologiczne, 
niefarmakologiczne, itp.).

n ZG PTP zamierza również powołać grupę roboczą kierowników klinik psychiatrycz-
nych celem wypracowania założeń dla opieki wysokospecjalistycznej na III poziomie 
referencyjnym.

ZG PTP oczekuje od MZ jasnego zdefiniowania roli Instytutu Psychiatrii i Neurolo-
gii w  systemie opieki psychiatrycznej. Utrzymanie potencjału i  dalszy rozwój tego 
ważnego instytutu naukowego leży w szeroko rozumianym interesie psychiatrii, jako 
jednego z kluczowych obszarów na mapie współczesnej polskiej medycyny.

5. Jednym z  priorytetowych celów tej kadencji ZG PTP jest profesjonalizacja obsługi 
członków naszego Towarzystwa. Chcemy poprawić dostęp do informacji, do elektro-
nicznej wersji czasopism wydawanych przez PTP, wprowadzić możliwość prostego 
opłacania składek członkowskich. Obecnie finalizujemy wprowadzanie programu 
komputerowego SORGA – prosimy o mobilizowanie naszych członków do logowania 
się do systemu i potwierdzanie i aktualizację swoich danych.
Adres: https://psychiatria.sorga.pl
W  tym roku zamierzamy również uruchomić nową, nowocześniejszą wersję strony 
internetowej PTP.

6. Chciałbym również przypomnieć i poinformować, że ZG PTP prowadził i nadal pro-
wadzi aktywne działania w związku z wyzwaniami, które niesie pandemia. Opraco-
waliśmy szereg stanowisk, zaleceń i rekomendacji, udostępniliśmy wiele materiałów 
przygotowanych przez inne towarzystwa psychiatryczne, podejmowaliśmy działania 
i interwencje na szczeblu MZ i centrali NFZ, między innymi dotyczące dostosowania 
możliwości jak najszerszego realizowania świadczeń psychiatrycznych w warunkach 
pandemii. W styczniu wystąpiliśmy z apelem o nadanie priorytetu szczepieniom pa-
cjentów z ciężkimi chorobami psychicznymi.

7. Z  uwagą wsłuchujemy się w  głosy naszych członków dotyczące spraw będących 
przedmiotem gorącej debaty publicznej. Chciałbym podkreślić, że zawsze pamiętamy 
o tym, że nasze Towarzystwo jest towarzystwem naukowym i zrzesza osoby o róż-
nych poglądach i przekonaniach. Jeżeli decydujemy, czy zabrać głos w jakiejś sprawie, 
staramy się uwzględniać pluralizm poglądów członków naszego towarzystwa. Zawsze 
skupiamy się na realizacji celów statutowych. Polskie Towarzystwo Psychiatryczne 
nieprzerwanie wspiera i  inicjuje działania na rzecz poprawy zdrowia i  jakości życia 
osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin. Istotną i komplementarną czę-
ścią misji Towarzystwa jest wspieranie aktywności w zakresie profilaktyki zaburzeń 
psychicznych. Dlatego zapewniam, że oceniając wszelkie propozycje zmian legislacyj-
nych, ZG PTP oczekuje od autorów tych propozycji wskazania – w sposób udokumen-
towany naukowo – jak proponowana zmiana może przyczynić się do:
a) poprawy zdrowia i jakości życia osób z zaburzeniami psychicznymi,
b) profilaktyki zaburzeń psychicznych i poprawy wskaźników populacyjnych w tym 

zakresie.

8. Setna rocznica istnienia PTP i wyzwania czasu, w którym żyjemy stanowią kanwę 
do dalszej, pogłębionej refleksji nad Misją Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego 
w XXI w (pełny tekst propozycji Misji PTP na następnej stronie). n

Z poważaniem
Jerzy Samochowiec

Prezes Polskiego Towarzystwa  Psychiatrycznego 
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MISJA PTP  
(PROPOZYCJA 02.2021)
Współczesne społeczeństwa mierzą się z  olbrzymimi wyzwaniami dotyczącymi 
zdrowia psychicznego. Polskie Towarzystwo Psychiatryczne stojąc w obliczu tego 
zadania odpowiada konkretnymi działaniami, których celem jest zarówno pomoc 
osobom potrzebującym, jak i przygotowanie na najwyższym poziomie profesjonali-
zmu wszystkich specjalistów, którzy niosą ulgę w cierpieniu.

Celami działania PTP są przede wszystkim:

Działania ukierunkowane na przygotowywanie i  wdrażanie nowoczesnych 
i efektywnych metod pomocy w zakresie problemów zdrowia psychicznego oraz 
stałe reformowanie sposobów organizacji pomocy w tym zakresie, tak aby w każ-
dym czasie odpowiadały one współczesnej wiedzy naukowej, najlepszym opraco-
wanym metodom organizacyjnym i potrzebom zmieniającego się społeczeństwa.

Działania na rzecz prowadzenia badań naukowych podnoszących możliwości 
niesienia pomocy osobom z  zaburzeniami psychicznymi, a  także propagowania 
wiedzy na temat współczesnych zasad niesienia tej pomocy oraz wdrażania ich do 
praktyki profesjonalistów zdrowia psychicznego.

Działania na rzecz transformacji psychiatrii opartej o model medyczny w psy-
chiatrię środowiskową i rozwijaniu obok psychiatrii klinicznej, opartej na modelu 
biopsychospołecznym, wczesnym wykrywaniu i interwencji, psychiatrii prewen-
cyjnej, opartej na modelu higieny psychicznej i zmierzającej do utrzymania zdro-
wia psychicznego społeczeństwa i  zapobiegania występowaniu kryzysom psy-
chicznym.  

Działania na rzecz kształcenia profesjonalistów zdrowia psychicznego, zarów-
no lekarzy psychiatrów, jak i wszystkich innych grup zawodowych wspólnie włą-
czonych w leczenie zaburzeń psychicznych, jak i inne formy niesienia ulgi w cier-
pieniu osób z problemami dotyczącymi zdrowia psychicznego.

Działania na rzecz członków Towarzystwa i  środowiska profesjonalistów 
ochrony zdrowia psychicznego w zakresie ich potrzeb edukacyjnych, zawodowych, 
ochrony praw i pomocy w sytuacjach, które takiej pomocy wymagają.

Działania na rzecz społeczeństwa jako całości w odpowiedzi na potrzeby do-
tyczące zdrowia publicznego, edukacji społecznej, kształtowania właściwych po-
staw wobec osób z zaburzeniami psychicznymi i profesjonalistów ochrony zdrowia, 
a także w obliczu występowania czynników ryzyka zaburzeń psychicznych związa-
nych z katastrofami naturalnymi i zmianami cywilizacyjnymi.

Działania w wymiarze międzynarodowym na rzecz zapewnienia polskiej psy-
chiatrii miejsca w  międzynarodowych społecznościach profesjonalistów zdrowia 
psychicznego, propagowania dorobku polskiej psychiatrii w  zakresie naukowym 
i  organizacyjnym oraz przepływu informacji i  doświadczeń sprzyjających podno-
szeniu jakości leczenia i pomocy w zakresie problemów zdrowia psychicznego oraz 
przygotowaniu zawodowemu profesjonalistów. n
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Niedawno natknąłem się na promocyjną ofertę: „Zestaw trzech Anielskich Kamer-
tonów, które otwierają nas na Świat Aniołów. Są one oparte na serii nadtonów 
dziewiątej oktawy. Posiadają częstotliwość 4096 Hz, 4160 Hz i 4225 Hz, i stano-

wią doskonałe narzędzia do przywracania równowagi psychicznej i emocjonalnej oraz 
promowania duchowego podniesienia”. A może by tak skorzystać z promocji i uboga-
cić ofertę terapeutyczną? Wiadomo, że muzyka może uaktywnić mózgowe ośrodki na-
grody. Zwiększa się produkcja endorfin i poziom dopaminy. Muzyka może też działać 
kojąco, obniżając poziom hormonów stresu. Na poziomie fizjologicznym stwierdzono, 
że osoby bez wykształcenia muzycznego, które nie interesują się muzyką, odbierają ją 
prawą półkulą mózgu przy pomocy struktur odpowiedzialnych głównie za przetwarza-
nie prostych wrażeń słuchowych. Wiadomo, że osoby z  wykształceniem muzycznym 
i melomani odbierają muzykę również półkulą lewą, co pozwala na odbiór bardziej ana-
lityczny i głębszy. Następstwem uszkodzenia struktur mózgowych, szczególnie w pła-
tach skroniowych, może wystąpić dysfunkcja zwana amuzją, która polega na utracie 
zdolności do odbioru muzyki jako specyficznego i logicznego bodźca. 

No dobrze, tyle praktyki – teraz mistyka. Pitagoras podobno stwierdził: „We wszech-
świecie istnieje supermuzyka, ogarniająca sobą wszystkie żyjące dusze. Nie jest ona 
uchwytna uchem, ale całym wewnętrznym jestestwem”. W starożytnej Mezopotamii, In-
diach, Chinach czy Grecji muzyka często była postrzegana jako element kosmosu i mia-
ła za zadanie łączyć z  bóstwem. Sufizm, mistyczny nurt w  islamie, w  swojej muzyce 
odtwarzał kreacyjną zasadę wszechświata – kosmiczny dźwięk. Suficka muzyka miała 
odzwierciedlać prawa całego wszechświata, gdzie duch rodzaju ludzkiego wyraża się 
dźwiękiem. Zgodnie z hinduską tradycją religijną i filozoficzną, OM (ॐ) to pierwszy świę-
ty dźwięk, który zabrzmiał chwilę po kreacji świata, boskie ziarno. 

W niektórych kulturach muzykę dzieli się na boską i szatańską. Są religie, które za-
kazują komponowania, grania i słuchania muzyki jako narzędzia szatana, inne używają 
muzyki na chwałę Pana. W kościele katolickim muzyka liturgiczna osiągnęła absolutny 
szczyt artyzmu w XVII-XVIII wieku, poczynając od sakralnych kompozycji szkoły we-
neckiej, po genialną mszę kantatową h-moll J.S. Bacha czy równie boską Stabat Mater 
G.B. Pergolesiego. W kościele nie wszystkie dźwięki były jednak dozwolone. Począw-
szy od okresu średniowiecza aż po wiek XIX na indeksie kościelnym znalazła się kwin-
ta zmniejszona lub kwarta zwiększona. Ponieważ w harmonii klasycznej interwały te 
brzmiały niepokojąco dysonansowo, uznano je za dzieło diabła, nazywając diabolus in 
musica. Ten diabelski interwał to tryton, czyli odległość między dwoma dźwiękami (in-
terwał), wynosząca trzy całe tony (łac. tritonus – złożony z trzech dźwięków). Dla tych, 
którzy chcieliby sprawdzić, jak to brzmi mała podpowiedź – w szeregu diatonicznym są 
to dźwięki f – h. 

Islam zakazuje słuchania muzyki jako narzędzia szatana. Wprawdzie Prorok nigdy 
wprost nie zakazał muzyki, ale nigdy jej też wprost nie pochwalił. Od wczesnych lat 
rozwoju islamu trwa dyskusja na ten temat. Islamiści uważają, że również instrumenty 
muzyczne są dziełem szatana (szczególnie haram są instrumenty perkusyjne). Za ich 
słuchanie groziło dawniej otwarcie przed słuchaczami ziemi lub łagodniejsza kara zmia-
ny w małpy i świnie. Współcześni islamscy fundamentaliści wykazują mniejszą inwencję 
i po prostu ucinają melomanom głowy. Amerykańskie służby specjalnie w walce z fun-
damentalistycznymi terrorystami islamskimi wykorzystywały muzykę jako specyficzną 
formę tortury, zmuszając pojmanych i przesłuchiwanych terrorystów do wielogodzin-
nego słuchania głośnej muzyki metalowej. Powstała nawet specyficzna lista przebojów, 
na której królowały Guns'n'Roses z utworem Welcome To The Jungle, Metallica z Enter 
Sandman i AC/DC z Hell’s Bell. Oczywiście zupełnym przypadkiem jest fakt, że w struk-
turze melodycznej tych kompozycji dominującym interwałem jest tryton. 
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Niepocieszonych czytelników, którzy nie znaleźli w powyższym 
tekście nic o chorobie Alzheimera przepraszam bardzo i zapra-

szam na Konferencję Polskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego, 
która odbędzie się w dniach 27-28.05.2021, niestety online. Obiecu-
ję, że będzie dużo i ciekawie o AD i nie tylko. Informacje i zapisy: 

https://www.termedia.pl/Konferencja-IV-Konferencja-Otepie-
nie-W-Praktyce-Intro,1431,12653.html

Początkowo biali, wierzący Amerykanie traktowali bluesa jako diabelską muzykę, 
chociaż jego źródła biorą się z  murzyńskiej pieśni pracy i  religijnej gospel. O  niektó-
rych bluesmanach, jak Robert Johnson, krążyły legendy, jakoby zaprzedali duszę diabłu. 
Może to wina wymienionego już wcześniej interwału o nazwie tryton, który ubarwia 
w  skali bluesowej melodię pentatoniki (kwarta zwiększona). Muzykiem, który uciele-
śniał jazzowy styl życia okresu American Modern Jazz Era i pokazywał swoim życiem 
i twórczością, jak wyglądają anielskie i diabelskie strony geniuszu był Charlie Bird Par-
ker. Stał się on profesjonalnym muzykiem (saksofon altowy) w wieku 15 lat, ale szyb-
ko pojawiły się problemy z uzależnieniem od heroiny. Grający z nim muzycy próbowali 
brać heroinę, żeby grać równie dobrze jak on. Ciągle towarzyszyły mu kłopoty związane 
z ryzykancką impulsywnością. Od 1951 roku miał zakaz koncertowania w Nowym Yorku. 
Był przez wiele miesięcy internowany w szpitalach psychiatrycznych. Miał dwie próby 
samobójcze. Zmarł w 34 roku życia. Lekarz, który robił autopsję sądził, że pacjent miał 
ponad 60 lat. Parker był jednym z najbardziej inspirujących muzyków jazzowych, ojcem 
bebopu. Był wyrazem artystycznego buntu przeciw temu, co było w muzyce jazzowej 
przed bebopem. Jego ulubionym interwałem była kwinta zmniejszona (tryton). 

Długo by dywagować, czy muzyka jest w nas, czy wokół nas, czy jest kosmiczna, 
ziemska, anielska, czy diabelska – w opinii znakomitego pianisty Krystiana Zimermana 
muzyka to nie są dźwięki, ale niepowtarzalna sprawa, która wydarza się między artystą 
i publicznością.  



SIL leku znajduje się na stronie 88 - 89
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POTRZEBY OSÓB Z ZABURZENIAMI 
POZNAWCZYMI, A ZASTOSOWANIE 
NOWYCH TECHNOLOGII
Monika Szymańska1, Elżbieta Kozak- Szkopek2, Jerzy Kołakowski3,  
Bartosz Błachucki4, Katarzyna Broczek2

|
 1. Szpital Kliniczny UCK WUM SKJD Warszawa,  
 2.Klinika Geriatrii, Warszawski Uniwersytet Medyczny,  
 3. Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych, Politechnika Warszawska,  
 4. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy im. Edmunda Bojanowskiego Sióstr Służebniczek NMP w Warszawie

Dotychczas rozwiązania techno-
logiczne w  zakresie teleopieki 

i  telemedycyny znalazły zastoso-
wanie w następujących obszarach:
n bezpieczeństwo: monitorowanie 

środowiska, ochrona przed in-
truzami, lokalizacja, automatyka 
domowa, detekcja upadków;

n pomoc w codziennych czynno-
ściach: lokalizacja przedmiotów, 
zegary i kalendarze, przypomi-
nanie, nawigacja;

n zdrowie i samopoczucie: moni-
torowanie aktywności, przyjmo-
wanie leków, ćwiczenie pamięci, 
monitorowanie snu, rehabilitacja, 
detekcja błądzenia, obsługa apa-
ratury medycznej;

n komunikacja i rozrywka: kontakt 
z opiekunami, multimedia, kon-
takt z przyjaciółmi, gry.

W  amerykańskich wytycz-
nych [6] dodatkowo wymienia się: 

Technologie informacyjno-komunikacyjne (Information and Communication 
Technologies ICTs) coraz częściej pomagają osobom starszym w codziennym 

funkcjonowaniu oraz w realizacji ich psychicznych potrzeb związanych 

z samodzielnością oraz komunikacją z bliskimi. Rozwój technologii oraz 

możliwości zastosowania rozwiązań technologicznych w opiece nad 

osobami starszymi wydają się niezwykle korzystne i długo oczekiwane 

przez opiekunów. Na ich zapotrzebowanie odpowiadają już niektóre 

firmy, dostarczając urządzenia pomagające monitorować stan zdrowia 

i lokalizację podopiecznych. Seniorom natomiast oferuje się pomoc 

w zakresie treningu pamięci albo wsparcia w codziennych czynnościach.

transport (wyposażono samocho-
dy w systemy bezpieczeństwa) oraz 
utrzymywanie niezależności w ob-
szarze związanym z żywieniem i hi-
gieną. 

Nowe technologie zapew-
ne znajdą zastosowanie w  prawie 
wszystkich dziedzinach życia i sta-
ną się szansą na poprawę jakości 
życia wielu osób. Dla osób starszych 
najważniejsze zagadnienia, które 
wiążą się z jakością ich życia, doty-
czą potrzeb bezpieczeństwa i rela-
cji z bliskimi. 

Podstawowe potrzeby osób star-
szych [14] to: potrzeba przynależno-
ści, użyteczności i uznania, niezależ-
ności, bezpieczeństwa i  satysfakcji 
życiowej. Czerniawska [za 14] opisuje 
style życia seniorów, które wynikają 
z ich głównych aktywności: 1) styl cał-
kowicie bierny, 2) aktywny ruchowo, 
3) aktywny społecznie, 4) domocen-

tryczny, 5) pobożny, 6) edukacyjny. 
Właśnie w  tych obszarach użytecz-
ność ICTs mogłaby być największa. 
Rozwój zainteresowań i  korzystania 
z ICTs we wszystkich wymienionych 
obszarach musi poprzedzić zaspo-
kojenie potrzeby bezpieczeństwa, 
która bezpośrednio wiąże się ze sta-
nem zdrowia, stąd istotne są badania 
w zakresie teleopieki i telemedycyny. 

Projekt IONIS
Od 2017 do marca 2020 roku 

Klinika Geriatrii Warszawskiego 
Uniwersytetu Medycznego i  In-
stytut Radioelektroniki i  Technik 
Multimedialnych Politechniki War-
szawskiej realizowały międzynaro-
dowy projekt badawczy o akronimie 
IONIS (czyli Indoor and Outdoor 
NITICSplus Solutions for Demen-
tia Challenges) dotyczący syste-
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mu wsparcia osób z  zaburzeniami 
poznawczymi w  środowisku do-
mowym i poza domem. Projekt był 
realizowany przez międzynarodo-
we konsorcjum składające się z  10 
partnerów z  5 krajów: Polski, Ru-
munii, Słowenii, Szwajcarii i Węgier. 
Projekt był wdrażany i finansowany 
w  ramach europejskiego programu 
AAL (Active and Assisted Living), 
http://www.aal-europe.eu/pro-
jects/ionis/. Praca była finansowa-
na przez Narodowe Centrum Ba-
dań i Rozwoju w ramach umowy nr 
AAL/Call2016/3/2017 (IONIS).

Cele projektu obejmowały: ana-
lizę potrzeb osób w fazie łagodnych 
zaburzeń poznawczych, analizę 
problemów doświadczanych przez 
opiekunów, opracowanie i  wdro-
żenie rozwiązań ICTs oraz projek-
towanie gotowych produktów lub 
prototypów urządzeń służących 
teleopiece. W  rezultacie rozwią-
zania technologiczne miały za cel 
zwiększyć niezależność w codzien-
nym funkcjonowaniu, poprawić ja-
kość życia, przedłużyć czas życia 
we własnym domu oraz przedłużyć 
ogólną codzienną aktywność.

W  tym miejscu chcemy opisać 
niektóre z socjopsychologicznych as-
pektów korzystania z  nowych tech-
no logii w ramach projektu IONIS. 

Cieniem twoich rąk…
Shadowing jest socjologiczną 

metodą obserwacji, polegającą na 
tym, że „niby cień” kroczy się za 
osobą obserwowaną i  uczestniczy 
w jej codziennych czynnościach [11]. 
Jest to skuteczna forma weryfikacji 
informacji zebranych podczas spo-
tkań z  respondentami i  ich opie-
kunami. Badanie poprzedzone było 
wypełnieniem dziennika codzien-
nych aktywności, co  dostarczało 
bardziej szczegółowych informacji 
na temat czynności wykonywanych 
przez monitorowaną osobę oraz 
środowiska, w  którym osoba ta 
funkcjonuje. Pozwalało także wnio-
skować, które czynności będzie 
można w  przyszłości wspierać lub 
uprościć przez zastosowanie ICTs.

W  pierwszej fazie badania ob-
serwacją objęto 17 osób z  czterech 
krajów. Podczas obserwacji istotne 
były takie pytania jak: 

n Która z codziennych czynności 
wymaga większego wysiłku?

n Czy dana osoba korzysta ze 
sprzętu medycznego (np. ciśnie-
niomierzy, glukometrów)?

n Czy ma problemy z przecho-
wywaniem wyników? Gdzie są 
przechowywane wyniki?

n Czy osoba ta wykonuje czynności, 
które mogą oznaczać, że nie jest 
pewna swojej wiedzy na temat 
otaczającego ją środowiska? Czy 
sprawdza zamknięte drzwi, okna? 

n Czy osoba korzysta z domowych 
systemów oświetlenia w sposób 
niestandardowy? Czy oświetlenie 
jest wystarczające? Czy używa 
się go w nocy? 

n Czy dana osoba korzysta ze sprzę-
tu domowego (np. żelazka)? Czy 
dana osoba ma problemy ze zna-
lezieniem przedmiotów? Jakiego 
rodzaju rzeczy są poszukiwane? 

n Jakie ubrania, buty noszone są 
przez użytkownika? Czy często 
są zmieniane? Czy osoba ta nosi 
zegarek, wisiorek itp.?

n Czy mieszkanie jest duże, zagra-
cone, czyste? Ile jest pokoi? Są 
duże/małe?

Shadowing jest aktywną ob-
serwacją wymagającą dużej uwagi 
i  nakładu czasu. Sesja shadowingu 
powinna trwać kilka godzin. Ba-
dacz musi pozostać biernym ob-
serwatorem, w takim znaczeniu, że 
nie może przypominać badanemu 
o  ważnych czynnościach codzien-
nych, ani nakłaniać go do jakiejś ak-
tywności. Badany sam decyduje, jak 
chce spędzić dany czas. Ewentual-
nie można zachęcać go do dziele-
nia się swoimi myślami i uczuciami 
podczas tego działania. 

Na podstawie tego badania wy-
łoniono pięć obszarów, w  których 
należało szukać większych możli-
wości zastosowania ICTs: 
n monitorowanie stanu zdrowia;
n orientacja (wewnątrz, na ze-

wnątrz), poszukiwanie przedmio-
tów, zakupy, spacer, transport;

n codzienne czynności: kąpiel, pra-
nie, farbowanie włosów, goto-
wanie/pieczenie, szycie, praso-
wanie, sprzątanie/odkurzanie/
zamiatanie;

n czas wolny i rekreacyjne czyn-
ności poznawcze: rozwiązywanie 
krzyżówek, czytanie;

n dzwonienie/używanie telefonu, 
używanie urządzeń.

Opracowano kwestionariusz 
dla respondenta i  opiekuna, który 
stał się podstawą do kolejnej części 
badania IONIS.

Wypełniamy kwestionariusz
Dobór respondentów, któ-

rzy wypełniali kwestionariusz był 
przypadkowy i  wynikał z  profilu 
działania partnerów projektu, np. 
w  Polsce większość stanowili pa-
cjenci poradni geriatrycznej. Osoby 
badane musiały być starsze niż 60 
lat. Mieszkały we własnych domach 
lub w ośrodkach opieki długotermi-
nowej. Po dokonaniu wstępnej oce-
ny funkcji poznawczych (MMSE), 
do grupy badanej włączono osoby 
w  fazie łagodnych zaburzeń po-
znawczych i  lekkiego otępienia 
(czyli uzyskujące wynik w  prze-
dziale 19-27 punktów na 30 moż-
liwych). Badaniem objęto łącznie 
120 uczestników z czterech krajów  
(Polska - 20, Rumunia - 20, Słowe-
nia - 44, Węgry - 36) w wieku 63-96 
lat  (w tym 76 kobiet, tj. 63%).

Kwestionariusz zawierał pyta-
nia odnoszące się do: stanu zdro-
wia (stan wzroku, słuchu), snu, 
spożywania posiłków, zażywania 
lekarstw, higieny osobistej, czynno-
ści porządkowych, poruszania się 
w  domu i  poza domem, akceptacji 
korzystania z  rozwiązań technolo-
gicznych.

Wśród czynników socjopsycho-
logicznych, wpływających na ko-
rzystanie z ICTs, badano:
n sposób zamieszkiwania (samot-

nie/z rodziną/w domu opieki),
n formę wsparcia: opiekun formal-

ny lub nieformalny,
n czas i intensywność kontaktu 

z opiekunem,
n nastrój badanego,
n relacje społeczne: częstość 

spotkań z innymi ludźmi, chęć 
zwiększenia kontaktu, formy 
komunikacji z innymi,

n aktualne użytkowanie urządzeń 
służących do komunikacji,

n akceptację urządzeń wspomaga-
jących codzienne funkcjonowanie,

n potencjalny koszt, który zostałby 
poniesiony w związku z instalacją 
urządzeń.



41PSYCHIATRA / PISMO dla praktyków / wiosna 2021

TEORIA I PRAKTYKA

Czego się dowiedzieliśmy, 
czyli wyniki…

Prawie 72% respondentów 
mieszkało w  swoim mieszkaniu 
w  bloku lub w  domu jednorodzin-
nym, 34 osoby zamieszkiwały 
w  domu opieki. Warunki zamiesz-
kania jako bardzo dobre lub do-
bre zgłaszało 65% respondentów, 
średnie 30%, zaś złe lub bardzo złe 
5%. Osoby, które nie przebywały 
w  domu opieki, korzystały z  for-
malnych opiekunów (16,3%), opieki 
nieformalnej (61,6%), 33 osoby nie 
miały opiekuna.

Wyniki badań dotyczące na-
stroju respondentów pokazały, że 
41,7% doświadcza uczucia smutku, 
niepokoju i napięcia. Spośród bada-
nych 42 osoby (35%) na tyle mocno 
doświadcza obniżenia nastroju, że 
odczuwa jego wpływ na codzienne 
funkcjonowanie. 

W  tabeli nr 1 przedstawio-
no dane dotyczące częstotliwości 
kontaktów z innymi dla wszystkich 
respondentów oraz dla grupy osób 
mieszkających w  swoich mieszka-
niach, a także wyniki przedstawia-
jące chęć zmiany kontaktów i prefe-
rowane formy komunikacji.

Tabela 2 przedstawia wyniki 
dotyczące częstości użytkowania 
poszczególnych urządzeń, zaś w ta-
beli 3 cel używania.

Gotowość poniesienia kosztów 
za instalację i  używanie urządzeń 
deklarowało 58 osób (48,6%). Chęć 
opłacenia kosztów w  ramach abo-
namentu i  ubezpieczenia zdrowot-
nego zadeklarowało 53 responden-
tów. 69 osób uważało, że najlepiej 
byłoby, aby opłaty ponosił sektor 
publiczny. 

Wyniki dotyczące akceptacji 
urządzeń przez opiekunów i  re-
spondentów przedstawiono w  ta-
beli nr 4.

Rozwój teleopieki
W dobie postępu technologicz-

nego zwracamy uwagę na potrzeby 
seniorów w  kontekście używania 
technologii komunikacyjno-infor-
macyjnych. Technologie ICT roz-
wijają się w  sferze telemedycyny, 

liczba %

codzienny kontakt 85 70,8

raz w tygodniu 23 19,2

kilka razy w miesiącu 10 8,3

mniej niż raz w tygodniu 2 1,7

codzienny kontakt 71 71

raz w tygodniu 32 32

kilka razy w miesiącu 14 14

mniej niż raz w tygodniu 3 3

nie chcę zmieniać 71 57,5

brak odpowiedzi 32 0,8

chcę zwiększyć 14 37,5

chcę zmniejszyć 3 4,2

kontakt osobisty 120 120

kontakt telefoniczny 117 117

sms 53 53

komunikatory, internet, komputer 36 36

Częstotliwość kontaktów dla wszystkich badanych

Częstotliwość kontaktów osób zamieszkujących tylko mieszkania/dom

Chęć zmiany częstotliwości kontaktu

Preferowane formy komunikacji

Tabela 1:  Częstotliwość kontaktów społecznych

Tabela 2:  Używanie urządzeń przez respondentów

Używanie urządzeń Często  (%) Rzadko (%) Nigdy (%)

Telefon komórkowy 77 64,2 20 16,6 23 19,2

Smartfon 33 27,5 5 4,2 82 68,3

Tablet 8 6,6 11 9,2 101 84,2

Komputer 27 22,5 15 12,5 78 65,0

TV z pilotem 110 91,7 6 5,0 4 3,3

Tabela 3:  Cel używania smartfona/komputera/tabletu

Cel używania urządzeń Często  (%) Rzadko (%) Nigdy (%)

Czytanie i pisanie e-mail 23 19,2 18 15 79 66

Korzystanie z internetu 29 24,2 12 10 79 66

Gry komputerowe 5 4,2 15 13 99 83
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w sferze teleopieki oraz w obszarze 
technologicznym, tworząc różne 
urządzenia monitorujące parame-
try zdrowia i ułatwiające codzienne 
funkcjonowanie w domu i poza do-
mem. 

Teleopieka rozumiana jako 
wsparcie udzielane na odległość 
z  wy ko rzystaniem nowoczesnych 
technologii informacyjno-komu-
nikacyjnych przyniosła pozytyw-
ne rezultaty w  Wielkiej Brytanii, 
zmniejszając liczbę przyjęć o  20% 
w nagłych przypadkach i redukując 
o 14% dni noclegowe w jednostkach 
szpitalnych [12]. Podobne efekty 
osiągnęła Norwegia. W  Niemczech 
seniorzy korzystają z  urządzeń 
monitorujących określone para-
metry i  przesyłają dane do lekarza 
prowadzącego. W  Polsce teleopie-
ka rozwija się w  sektorze prywat-
nym i  wiąże się z  dostępnością do 
elektronicznych czujników, np. 
w  opaskach i  wysyłających sygnał 
do konkretnych odbiorców, a także 
urządzeń monitorujących parame-
try różnych funkcji życiowych [12]. 
W  świetle projektu IONIS okazu-
je się, że teleopieka ma największe 
znaczenie dla osób badanych, jak 
i  ich opiekunów. Co druga osoba 
deklaruje, że mogłaby potencjalnie 
opłacać dodatkowy abonament za 
użytkowanie ICTs.

Z badania IONIS wynika, że du-
żym zainteresowaniem cieszą się 
urządzenia monitorujące parame-
try życiowe, stan zdrowia i  lokali-

zację. Wątpliwości natury etycznej 
budzi natomiast nadmierne moni-
torowanie podopiecznych. Część 
osób realizujących badania IONIS 
(w tym autorzy pracy) słyszała od 
respondentów zgłaszane potrzeby 
zachowania prywatności, zacho-
wania autonomii i  niezależności. 
W  tym kontekście niechęć do ko-
rzystania z urządzeń technologicz-
nych wynika z potrzeby utrzymania 
samodzielności i prywatności.

Samotność bez sieci
W kontekście zapotrzebowania 

na urządzenia ICT wydaje się za-
sadne zadać trzy podstawowe pyta-
nia: Czy seniorzy w ogóle korzystają 
z internetu? Jakie mają podejście do 
urządzeń elektronicznych? W  ja-
kich obszarach codziennego funk-
cjonowania osoby starsze najchęt-
niej korzystają z ICT?

Szukając odpowiedzi na te py-
tania warto przyjrzeć się bada-
niu CBOS [5] przeprowadzonym 
w  kwietniu 2018 roku w  Polsce na 
próbie liczącej 1140 osób dorosłych. 
Z internetu korzystało 66% wszyst-
kich badanych dorosłych. O  obec-
ności online decydował wiek. Aż 
¾ respondentów w  wieku powyżej 
65 lat nie korzystało z  Internetu. 
Ci zaś, którzy korzystali z  interne-
tu, robili to w celu sprawdzenia ja-
kichś informacji np. rozkładu jazdy 
(83% badanych w  tej grupie). Spo-
śród osób korzystających z interne-

tu w  wieku 65+, aż 73% korzystało 
z  bezprzewodowego internetu (np. 
w smartfonach) i spędzali w nim po-
nad 7 godzin tygodniowo. Wyniki te 
można uznać za pozytywne i  uka-
zują chęć korzystania z  urządzeń. 
Badania Błachnio i  Bulińskiego [4] 
dotyczące podejścia pacjentów ge-
riatrycznych do teleopieki pokazu-
ją, że aż 40% badanych pozytywnie 
odnosi się do możliwości korzysta-
nia z urządzeń mobilnych i elektro-
nicznych, ale zaledwie 10% wyraża 
takie zapotrzebowanie. 

Czy mamy więc prawo oczeki-
wać od obecnych 80-latków moty-
wacji do korzystania z ICTs? A  jeśli 
tak, to w  jakim zakresie? Niektóre 
badania bardzo pozytywnie opi-
sują zmagania seniorów w  proce-
sie informatyzacji, podkreślając 
jednocześnie wysoki stopień lęku 
i  niepewności w  sytuacji braku in-
strukcji i pomocy zewnętrznej. Po-
kazanie zalet korzystania z  tabletu 
miało znaczenie w  deklarowaniu 
chęci używania go w  przyszłości 
[20]. Badania amerykańskie i  chiń-
skie zgodnie podkreślają, że w gru-
pie osób 80 lat i więcej, technologie 
ICTs służą głównie do nawiązywa-
nia kontaktów z  rodziną. Relacje 
z  sąsiadami nie są tak istotne jak 
więzi z  rodziną i  tylko ze względu 
na te kontakty 80-latkowie używa-
ją komputerów [7,17]. Projekt IONIS 
potwierdził dużą ostrożność w  te-
stowaniu przez osoby starsze tech-
nologii informacyjno-komunika-
cyjnych, co koresponduje z danymi 
międzynarodowymi. 

Seniorzy, jeśli już decydują się 
używać ICTs, to przede wszystkim 
w celu podtrzymywania kontaktów 
i to wtedy, gdy nie ma innej możli-
wości. Z  badań IONIS wynika, że 
wszyscy woleliby spotkać się oso-
biście.

W  kontekście nawiązywania 
i  utrzymywania więzi należy mó-
wić o  zaburzeniach nastroju, gdyż 
to one wynikają często z  izolacji 
i samotności. Ponad 40 osób bada-
nych stwierdziło, że często odczu-
wają smutek, niepokój i napięcie. Co 
3 osoba uznała, ze zmiany nastroju 
wpływają na ich codzienne funkcjo-

Tabela 4:  Akceptacja urządzeń wg opiekunów i respondentów

liczba (%) liczba (%)

detekcji upadków 94 91,3 109 90,8

odnajdywania przedmiotów 82 79,6 91 75,8

monitorowania ruchu 67 65,0 75 62,5

lokalizacji na zewnątrz 69 67,0 82 68,3

monitorowania snu 81 78,6 84 70

monitorowania parametrów 

zdrowia
82 79,6 93 77,5

osobisty kalendarz 76 73,8 93 77,5

przypominania o lekach 75 72,8 92 77

  Akceptacja urządzeń
wg opiekunów wg respondentów
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nowanie. Badania pokazują rozpię-
tość występowania depresji u osób 
starszych i akcentują trudną praw-
dę, że w  praktyce co druga osoba 
starsza może mieć objawy depresji 
[1]. Z  obszernych badań polskich 
w  ramach gerontologicznego pro-
jektu PolSenior wynika, że wśród 
osób starszych, w  wieku powyżej 
65 roku życia, prawie 30% spośród 
3916 zbadanych, prezentuje obja-
wy depresji [2]. Tureckie badania 
przeprowadzone na grupie 913 osób 
pokazało dodatnią korelację między 
depresją a  samotnością [16]. Ba-
danie IONIS wskazuje dodatkowo 
preferencje częstotliwości kontaktu 
z  innymi. Spośród osób badanych, 
co druga osoba nie chciała zmieniać 
tego kontaktu (3/4 z nich miało co-
dzienny kontakt z innymi), zaś co 3 
osoba chciałaby je zwiększyć. Z ba-
dań Szatur-Jaworskiej dowiadujemy 
się, że 70% kobiet oraz prawie tyle 
samo mężczyzn w  wieku powyżej 
65 lat kontaktuje się więcej niż 1 raz 
w  miesiącu ze swoimi dziećmi lub 
wnukami [18]. 

Motywacja
Seniorzy zmotywowani do ko-

rzystania z  urządzeń ICTs w  celu 
podtrzymywania kontaktu wyra-
żają swoją aprobatę i dostrzega-
ją użyteczność tych urządzeń, ale 
faktyczne użytkowanie innych, 
prostszych narzędzi było rzadsze.

Znaczna większość uznawa-
ła korzyści płynące z  użytkowania 
takich urządzeń jak: urządzenie 
do detekcji upadków, urządzenie 
do odnajdywania przedmiotów, do 
monitorowania ruchu, do lokaliza-
cji na zewnątrz, do monitorowania 
snu, monitorowania parametrów 
zdrowia, osobisty kalendarz, urzą-
dzenie do przypominania o wzięciu 
lekarstw. 

Ponad połowa uczestników ba-
dania wyrażała pozytywną ocenę 
i  znaczenie poszczególnych tech-
nologicznych rozwiązań, ale były to 
deklaracje, które nie przekładały się 
na realne zapotrzebowanie. Okaza-
ło się bowiem, że poza telefonem, 
z  którego korzysta prawie 80% 

badanych oraz TV z  pilotem (pra-
wie 100%), niewiele osób korzysta 
z komputera (ponad 20%) i z tabletu 
(5%). Natomiast korzystając z  tych 
urządzeń, tylko 20% używa tele-
fonów do pisania i  odczytywania 
SMS, a zaledwie 4% do gier kompu-
terowych. 

Opiekunowie osób starszych 
zwracają uwagę przede wszystkim 
na bezpieczeństwo swoich pod-
opiecznych. Chętnie korzystaliby 
z  urządzeń monitorujących stan 
zdrowia oraz lokalizację podopiecz-
nych. Najbardziej skłonni byliby wy-
korzystywać urządzenie do detekcji 
upadków (ponad 91%) i  do znajdo-
wania przedmiotów (prawie 80%). 
Najmniejszym zainteresowaniem 
cieszyłby się czujnik ruchu (65% 
spośród wszystkich badanych).

Badania IONIS pokazują więc, że 
wśród badanych, wybór urządzeń 
ICT ogranicza się do nawiązywania 
kontaktu, a  nie jest podyktowany 
chęcią uczynienia swojej codzien-
ności łatwiejszej lub ciekawszej. 
Nowe technologie nie są przecież 
używane tylko w  celu utrzymania 
relacji. Przykładowo w Holandii i we 
Włoszech projekt ChefMySelf służy 
poprawie nawyków zdrowego ży-
wienia przy zachowaniu możliwo-
ści widzenia innych uczestników, 
a  w  Hiszpanii, Finlandii i  Austrii 
funkcjonuje aplikacja ASSISTANT, 
która jest dostępna na smartfo-
nach i  komputerach, a  która służy 
orientacji w terenie i dostarcza in-
formacji o długości podróży, możli-
wych przesiadkach i przeszkodach, 
powiadamia kiedy należy wysiąść 
[8]. Być może, gdyby wspominane 
wyżej aplikacje wprowadzono na 
rynek Polski, zainteresowanie taki-
mi urządzeniami trochę by wzrosło. 
Wzrost ten jednak byłby niewielki, 
skoro wśród zbadanych seniorów, 
z  internetu korzysta zaledwie co 
piąty respondent [5].

Oczywiście ograniczeniem ba-
dania w  ramach projektu IONIS 
była stosunkowo mała liczba osób 
do niego zakwalifikowanych, gdyż 
przedstawione badania stanowiły 
tylko niewielki element programu 
badawczco-rozwojowego IONIS.

Kontakt do autorki: 
monika.szymanska2021@gmail.com

Piśmiennictwo u autorki  
oraz na psychiatraonline.com

Wnioski
1. Spośród czynników wpły

wających na używanie 
ICTs największe znaczenie 
mają relacje międzyludzkie 
i uczestnicy badania najchęt
niej korzystają z urządzeń 
w celu nawiązywania i pod
trzymywania kontaktów. 

2. Rozrywkowe lub edukacyjne 
zastosowania Internetu ma 
rolę drugorzędną.

3. Korzystanie z ICTs jest przez 
uczestników rozważane 
w kontekście potrzeby  
zachowania prywatności.

4. Opiekunowie osób starszych 
są skłonni do korzystania 
z różnych technologicznych 
rozwiązań, przede wszyst
kim w celu zabezpieczenia 
zdrowia i życia.

5. Ograniczeniem stosowania 
rozwiązań technologicznych 
nie są warunki mieszka
niowe, jest natomiast koszt 
użytkowania, który nie powi
nien być większy niż mie
sięczna opłata za abonament 
telefoniczny. 

6. Istotnym aspektem wdra
żania rozwiązań ICTs jest 
adresowanie rozdźwięku 
między deklarowanym za
interesowaniem użytkowa
niem, a faktycznym korzy
staniem z urządzeń.  
Jednym z istotnych czynni
ków jest odpowiednie przy
gotowanie seniorów  
do korzystania z nowych 
technologii. Oferowanie 
pisemnej instrukcji bez 
osobistego zaangażowania, 
znacznie zmniejsza szanse  
na opanowanie obsługi 
i zainteresowanie danym 
urządzeniem. 
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Asystenci 
zdrowienia
eksperci w byciu  
człowiekiem? 
Maciej Wodziński
| Instytut Filozofii UMCS

Wprowadzana w życie środowi-

skowa reforma polskiej psychiatrii 

uwzględnia powstanie nowego 

zawodu: asystenta zdrowienia. 

Jest to osoba, która sama przeszła 

kryzys zdrowia psychicznego, 

a następnie, po odbyciu wyma-

ganego szkolenia i odpowiednim 

przepracowaniu tego doświad-

czenia, włączana jest do zespołu 

terapeutycznego pacjenta.

Jest to idea znana i  sukcesywnie wprowadzana 
w  wielu krajach od lat. Mimo tego, w  dalszym ciągu 
obecność ekspertów przez doświadczenie w procesie 
zdrowienia osób doświadczających kryzysu psychicz-
nego budzi wątpliwości w środowisku profesjonalistów 
medycznych. Napięcia te wynikają z  wielu różnych 
czynników, jak choćby obawy o  poziom kompetencji 
asystenta, trudności w  udokumentowaniu skutecz-
ności takiego działania czy obawy przed utratą do-
tychczasowej pozycji w  systemie opieki zdrowotnej. 
Wszystkie te, i wiele innych, wątpliwości skutkują swe-
go rodzaju epistemiczną nierównością wobec asysten-
tów zdrowienia, czyli nieprzyznawaniem ich świadec-
twom i kompetencjom odpowiedniej wagi i rangi.

Zrozumieć doświadczenie
Fundamentów odpowiedzi na pytanie o to, dlacze-

go asystenci zdrowienia stanowią tak istotny element 
systemu opieki psychiatrycznej, powinniśmy szukać 
również (choć nie tylko) w filozoficznej i antropologicz-
nej strukturze człowieka, w opartym na tej strukturze 
jego modelu poznawczym i samym, zmieniającym się, 
pojęciu zdrowia psychicznego.

Wsłuchując się w głos twórców współczesnej filo-
zofii psychiatrii (wywiady z nimi publikowane były na 
łamach Psychiatry w  zeszłym roku) od pewnego czasu, 
zaczynamy postrzegać zdrowie psychiczne nie tyl-
ko jako stan jednostki, który mieści się gdzieś w wy-
znaczonych, choć czasowo i  kulturowo zmiennych 
normach. Stan, który daje się łatwo określić i  skla-
syfikować za pomocą odpowiednich podręczników 
diagnostycznych. Coraz częściej kierujemy się ku po-
strzeganiu zdrowia psychicznego jako swoistej zdol-
ności człowieka m.in. do ustanowienia i prowadzenia 
satysfakcjonujących relacji z całym otoczeniem. Relacji 
i więzi charakterystycznych dla każdej jednostki, nie-
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koniecznie zawsze wpisujących się 
w  dość sztywno ustalone normy. 
Granice pomiędzy tym, co „zdro-
we”, a  tym, co „patologiczne” – na 
dobre i na złe – rozmywają się, sta-
ją się coraz bardziej płynne i mniej 
wyraźne. Nieprzypadkowo w  dys-
kusjach nad nowymi klasyfikacjami 
jesteśmy świadkami rozważań nie 
tylko nad „kategoriami”, ale także 
„wymiarami”, czy „kontinuum”.

Z  perspektywy fenomenolo-
gicznej, przeżycie kryzysu psy-
chicznego wiąże się ze zmianą 
tych relacji, z utratą „zakorzenienia 
w  świecie”, które stanowi istotny 
wymiar ludzkiej egzystencji. Prze-
strzeń życiowa pacjenta ulega za-
wężeniu i  zniekształceniu, skutku-
jąc poczuciem „bycia nie u  siebie”. 
To wszystko są składowe zdro-
wia psychicznego, których ujęcie 
w sztywnych kryteriach wydaje się 
niemożliwe. Właśnie ze względu na 
tę relacyjność pojęcia zdrowia psy-
chicznego, proces zdrowienia wią-
że się z  dokładnym zrozumieniem 
potrzeb i wartości wszystkich stron 
w  niego zaangażowanych oraz 
z  uwzględnieniem wszystkich sfer, 
w których może przebiegać, w tym 
np. sfery emocjonalnej czy aksjolo-
gicznej.

Pytanie, jakie pojawia się w tym 
momencie, brzmi: czy profesjonali-
ści medyczni zaangażowani w pro-
ces zdrowienia, eksperci tacy jak 

psychiatrzy, psychologowie czy 
pielęgniarki mają pełen wgląd w ów 
skomplikowany i  wielowymiarowy 
świat doświadczeń pacjenta i  jego 
otoczenia? Wydaje się, że nieko-
niecznie. I nie wynika to z braku ich 
kompetencji, ale ze specyfiki spo-
sobu doświadczania świata w trak-
cie kryzysu psychicznego, którego 
nie każdy z nas mógł osobiście do-
świadczyć.

Nadzieja i inspiracja
Historycznie rzecz ujmując do-

mena udzielania pomocy osobom 
z  problemami na tle psychicznym 
zarezerwowana była niemal wy-
łącznie dla tych ekspertów, któ-
rzy swoich kompetencji nabierali 
w procesie edukacji oraz, w dalszej 
kolejności, wraz z doświadczeniem 
praktycznym w  danej dziedzinie. 
Dziś mamy do czynienia z  wy-
raźnym „rozluźnieniem” pojęcia 
eksperckości, co stwarza zarów-
no szanse, jak i  zagrożenia. Jed-
ną z  takich szans jest niwelowanie 
wspomnianego wcześniej zjawiska 
epistemicznej nierówności wobec 
ekspertów przez doświadczenie, 
a  więc osób, które same zmagają 
się lub zmagały z  trudnościami na 
danym polu, doświadczyły kryzysu 
osobiście, a  swoim pierwszooso-
bowym doświadczeniem mogą się 
dzielić z  innymi. Choć ów „trady-

cyjny”, teoretyczny model eksperc-
kości nadal jest niezwykle istotny, 
to zaczynamy dziś dostrzegać, że 
nie zawsze jest wystarczający – 
w szczególności w dziedzinie zdro-
wia psychicznego.

Od starożytności, gdy tylko 
pojawiły się pierwsze próby sys-
tematyzowania posiadanej przez 
ludzi wiedzy i  wraz z  pojawieniem 
się pierwszych refleksji na temat 
różnic pomiędzy „specjalistą” a „la-
ikiem” w  danej dziedzinie, wyjąt-
kową i  uprzywilejowaną pozycję 
w  hierarchii władz poznawczych 
zajmował rozum. Ludzkie pozna-
nie wpisujące się w  ów „racjonal-
ny” model postrzegane było zawsze 
jako „czystsze”, lepsze, sięgające 
bliżej prawdy. Natomiast to zawie-
rające elementy inne niż rozumowe 
– emocje, intuicję, doświadczenie 
wewnętrzne – postrzegane było jako  
„zanieczyszczone”, traciło na zna-
czeniu, było mniej istotne. Dopro-
wadziło to do sytuacji, w  której 
z  dużą dozą nieufności odnosimy 
się do ekspertów przez doświad-
czenie. Paradoksalnie, jak zauważa 
dziś wielu badaczy, nierzadko ich 
poziom specjalizacji w  pewnym, 
wąsko określonym polu tematycz-
nym, z  którym stykają się na co 
dzień, może nawet przewyższać 
wiedzę wielu profesjonalistów. Lecz 
nie o sam zakres posiadanej wiedzy 
tu chodzi.

Coraz częściej kierujemy się ku 

postrzeganiu zdrowia psychicznego 

jako swoistej zdolności człowieka 

m.in. do ustanowienia i prowadzenia 

satysfakcjonujących relacji z całym 

otoczeniem.

Granice pomiędzy tym, 

co „zdrowe”, a tym, co 

„patologiczne” – na dobre  

i na złe – rozmywają się,  

stają się coraz bardziej płynne 

i mniej wyraźne.
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Człowiek, jako istota złożona 
i  wielowymiarowa, posiada wię-
cej sfer kształtujących jego egzy-
stencję niż wyłącznie ta racjonal-
na. W  związku z  tym także więcej 
płaszczyzn, na których zachodzić 
mogą procesy poznawcze. Również 
takich, wykraczających poza sferę 
czysto rozumową. Trudno bowiem 
umieścić w tej sferze zjawiska takie 
jak nadzieja, sens życia czy poczu-
cie sprawczości lub własnej war-
tości. Asystenci zdrowienia, jako 
osoby, które same doświadczyły 
kryzysu psychicznego mają własny 
zapas doświadczeń, którym dzielą 
się z  pacjentami, a  które nie są po 
prostu dostępne tradycyjnie rozu-
mianym ekspertom. Mówią innym 
językiem niż profesjonaliści, opi-
sują swoje doświadczenia, z który-
mi pacjent może się identyfikować, 
inspirują własnym przykładem, po-
kazują, że jest nadzieja na lepszą 
przyszłość – a elementy te, to jedne 
z najważniejszych składowych pro-
cesu zdrowienia.

Zaproszenie do współpracy
Co bardzo istotne, i  co warto 

podkreślać w  dyskusji na ten te-
mat z całą mocą, asystentów zdro-
wienia nie należy postrzegać jako 
„konkurencji” dla ekspertów przez 
edukację czy też przedstawicieli 
jakiejś ideologii wrogiej tradycyj-

nie rozumianej psychiatrii, któ-
rym zależy na jej zwalczaniu. Mają 
oni stanowić element dopełniający 
kompetencje profesjonalistów me-
dycznych.

Oczywiście, oficjalne powoła-
nie tego zawodu rodzi liczne, ważne 
pytania, dotyczące m.in. standa-
ryzowania ścieżki kształcenia asy-
stentów zdrowienia czy zakresu ich 
odpowiedzialności. Jak dokonywać 
wyboru kandydatów? Czy osoby po 
każdym rodzaju kryzysu mogą nimi 
zostać? W  jaki sposób ewaluować 
ich pracę? 

Łatwo jest ulec pokusie, aby 
w  tej sytuacji postulować odłoże-
nie wprowadzenia ekspertów przez 
doświadczenie do zespołów tera-
peutycznych działających w  śro-
dowiskowych Centrach Zdrowia 
Psychicznego. Postulować zgroma-
dzenie większej liczby dowodów, 
zgodnie z regułami EBM…

Warto jednak zastanowić się, 
na ile jest to rzeczywiście kwestia 
konieczności zebrania dowodów, 
a na ile wynikającego z innych wąt-
pliwości oporu środowiska przed 
nowym, nieznanym jeszcze dobrze 
rozwiązaniem. Podobne rozterki 
pojawiały się wszędzie tam, gdzie 
eksperci przez doświadczenie za-
częli uczestniczyć w  systemach 
opieki nad zdrowiem psychicznym 
m.in. w Wielkiej Brytanii, Nowej Ze-
landii, Niemczech czy Szwajcarii.

Próba wypracowania odpo-
wiedzi na te i  wiele innych pytań 
w  drodze środowiskowego dialogu 
przyczyni się do lepszego zrozu-
mienia miejsca asystentów zdro-
wienia w  systemie opieki i  korzy-
ści wynikających ze współpracy. 
A co za tym idzie, do zmniejszenia 
nieufności, z  jaką nadal spotykają 
się eksperci przez doświadczenie 
w zakresie zdrowia psychicznego.

Warunkiem tego dialogu i prze-
łamywania barier nieufności jest 
odwołanie się do żywego, faktycz-
nego doświadczenia płynącego 
z włączania asystentów zdrowienia 
w  pracę zespołów zajmujących się 
zdrowiem psychicznym. Warto po-
zwolić, aby stawało się to możliwe 
właśnie tu i teraz w ramach prowa-
dzonej reformy.

Asystentów zdrowienia nie należy postrzegać 

jako „konkurencji” dla ekspertów przez edukację 

czy też przedstawicieli jakiejś ideologii wrogiej 

tradycyjnie rozumianej psychiatrii, którym zależy 

na jej zwalczaniu.

Wszystkich zaintere-
sowanych prowa-

dzeniem dialogu zapra-
szamy do współpracy 
z naszą grupą badawczą, 
poświęconą tematyce 
ekspertów przez doświad-
czenie, utworzoną w In-
stytucie Filozofii UMCS 
w ramach Zespołu Badaw-
czego „Wiedza Ekspercka 
i Procesy Decyzyjne”. n
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Pracownik 
z doświadczeniem 
kryzysu psychicznego
podwójne standardy 
Paweł Ratyński

Ten błędny zestaw przekonań 
i oczekiwań dotyczących pracowni-
ków, którzy ujawnili swoje doświad-
czenie kryzysu oraz diagnozę psy-
chiatryczną istnieje i ma się dobrze 
również w całym środowisku profe-
sjonalistów zdrowia psychicznego, 
a więc wśród osób niejako zawodo-
wo odpowiedzialnych za walkę ze 
stygmatyzacją. W społeczności zaj-
mującej się zdrowiem psychicznym 
przybiera on szczególną formę po-
dwójnych standardów.

Dyskryminację, która 
dotyka osoby, które w pracę 
na rzecz klientów systemu 
wsparcia włączają własne, 
zwykle bardzo trudne do-
świadczenia charakteryzuje to, że 
jest głęboko zakorzeniona, niewy-
powiedziana (ukryta) i arbitralna.

Współpracując z  zespołami 
zdrowia psychicznego obserwowa-
łem ją na różnych poziomach i  na 
przecięciach „sprawstwa”- od dzia-
łów kadr po kierownictwo i  pracę 
kliniczną. 

Podwójny standard 
Na czym polega ten podwójny 

standard? Istnieje on m.in. za spra-
wą medykalizacji zdrowia psychicz-
nego. Objawy chorób psychicznych 
zostały skodyfikowane w  systemie 
ICD 10 oraz DSM-5. Jednak ich oce-
na jest subiektywna. Jeśli ktoś, kto 
nie ujawnił diagnozy, zgłasza pro-
blemy ze snem lub przygnębienie, 
nikt nie zastanawia się nad tym dwa 
razy. Ale w przypadku osób, którym 
przypisuje się chorobę, te same do-
świadczenia są postrzegane jako 
„objawy” i  mogą prowadzić innych 
członków zespołu do kwestiono-
wania kompetencji kolegów z  do-
świadczeniem kryzysu.

Pomyślmy o tym na przykładzie 
asystentów zdrowienia. Są to oso-

by po kryzysie psychicznym, któ-
re wykorzystują własne doświad-
czenie zdrowienia we wspieraniu 
klientów. Poprzez akt ujawnienia 
się, przez cały czas eksploatują wła-
sne doświadczenia w  swojej pracy. 
Opisują swoje przeżycia klientom, 
ale także kolegom z  zespołu, te-
rapeutom, psychiatrom, pracow-
nikom socjalnym, dziennikarzom. 
A ci w większości – jak się okazuje 
– są nieraz bardzo przywiązani do 
stygmatyzującej idei choroby.

Przez wielu praca osób z  do-
świadczeniem kryzysu psychiczne-
go jest nie tylko nadal źle rozumia-
na, lecz jest postrzegana jako praca 
osób, które nadal są zaburzone lub 
chore. Pomimo rzekomo egalitar-
nego, niehierarchicznego zorgani-
zowania zespołów interdyscypli-
narnych, osoby ujawniające swoje 
doświadczenie czy diagnozę z pew-
nością nie są traktowane na równi, 
tak, jak ich koledzy z zespołu.

W istniejących placówkach zaj-
mujących się zdrowiem psychicz-
nym jest to widoczne zwłaszcza 
w  odniesieniu do swoistego nie-
formalnego zestawu pytań, obie-
gowych opinii i  komentarzy na te-
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mat wyników pracy i stanu zdrowia 
osób z  doświadczeniem. Odkąd 
przyglądam się różnym zespołom 
w  całej Polsce, koledzy z  ujawnio-
nym doświadczeniem bywają oce-
niani przez pryzmat kryzysu.

Zdrowie miarą użyteczności 
Niepokojące jest to, że po pod-

jęciu pracy osoba z diagnozą nadal 
wydaje się być poddawana ciągłej 
i  nieformalnej ocenie kolegów bez 
ujawnionego doświadczenia kry-
zysu czy leczenia psychiatryczne-
go. Co do wszystkich pozostałych 
pracowników, zakładamy, że mogą 
wykonywać swoją pracę, że ich 
zdrowie nie będzie przeszkadzać. 
Ale dla nas, z  ujawnioną diagnozą, 
nieartykułowane założenie jest ta-
kie, że jakość naszej pracy zawsze 
powinna być poddawana w wątpli-
wość, nasze zdrowie zawsze było na 
skraju kolizji z naszą pracą.

Chociaż poziom funkcjonowa-
nia osób z doświadczeniem kryzysu 
jest obecnie ogólnie akceptowany 
jako termin kliniczny, to paradok-
salnie znalazł nowe znaczenie i za-
stosowanie przeciwko doświad-
czonej społeczności. O  ile bowiem 
wartość i  umiejętności osób z  do-
świadczeniem kryzysu psychicz-
nego wydają się być podsumowane 
właśnie przez ich poziom funkcjo-
nowania, to w  praktyce nierzad-
ko zdolność do pracy jest określa-
na – w systemie: tak dobra, jak ich 
zdolność do prezentowania się jako 
osoba zdrowa dla innych członków 
zespołu. Standard tej oceny klinicz-
nej, której poddawana jest część ze-
społu, jest tak samo absurdalny, jak 
arbitralny.

Gdy ta granica zostaje przekro-
czona, pytania dotyczące zdrowia 
przerodziły się w coś więcej niż tyl-
ko rozmowę na przerwie w  pracy: 
od sugerowania, że mile widziane 
byłoby dostarczenie zaświadczenia 
o niepełnosprawności, po naciski na 
rezygnację z pracy. Na przykład, je-

śli u pracownika pojawiały się nowe 
i nietypowe zachowanie, nagle jego 
kompetencje były kwestionowane.

W  środowisku pracy spoty-
kamy osoby (np. terapeutów, pra-
cowników socjalnych, psychia-
trów), którzy podczas prywatnych 
spotkań towarzyskich lub w  pracy 
rozmawiają o własnych nieudanych 
związkach lub emocjonalnych za-
chowaniach. W jakiś sposób ci spe-
cjaliści nie są uważani za chorych 
ani wymagających leczenia. Te za-
chowania są powszechne. To, co nie 
jest tak powszechne, to przyzwole-
nie dla osób, które ujawniły swoje 
doświadczenie kryzysu (np. asy-
stentów zdrowienia) na takie same 
zachowania.

Pracownicy ci tymczasem chcą 
czuć się komfortowo będąc sobą, 
bez obawy o  utratę pracy lub sza-
cunku ze strony kolegów. A  jednak 
nie mogą zachowywać się w  ten 
sposób bez lęku, że zostaną nazwa-
ni „chorymi”. Koledzy z  pracy bez 
ujawnionego doświadczenia kryzy-
su nie są na nią narażeni. Te same 
zachowania, które terapeuci i  psy-
chologowie postrzegają jako nor-
malne i zrozumiałe, są uważane za 
objawy choroby, gdy prezentują je 
osoby z  ujawnionym doświadcze-
niem kryzysu.

Być wystarczająco dobrym
Podwójne standardy wobec 

osób z  doświadczeniem kryzy-
su psychicznego nie są ani wypo-
wiedziane, ani nazwane w  środo-
wisku pracy. Ich istotą jest to, że 
wymaga się od nas czegoś więcej, 
niż wykazania się umiejętnościami 
i  talentami, aby pomagać ludziom 

w zdrowieniu. Wymaga się ciągłego 
udowadniania, że poziom funkcjo-
nowania jest odpowiedni. W  efek-
cie osoby z  doświadczeniem ujaw-
nionym, np. w roli ekspertów przez 
doświadczenie, choć radzą sobie 
z  tymi samymi lub nawet poważ-
niejszymi problemami, nie mogą 
czuć się publicznie komfortowo ze 
swoimi problemami oraz pracować 
razem z  innymi osobami wykonu-
jącymi swoje zawody na równych 
zasadach. W  sposób niewypowie-
dziany uważa się, że są mniej zdol-
ne do stawiania czoła problemom 
i angażowania się w pracę, zgodnie 
z doświadczeniem zawodowym czy 
posiadanymi kompetencjami. A  te 
powinny być poświadczone w spo-
sób obiektywny – dyplomami czy 
ocenianymi obiektywnie efektami 
pracy.

Co możemy zrobić w  sprawie 
podwójnych standardów i  podej-
ścia, które przykładowo w  zespo-
łach zdrowia psychicznego fawory-
zuje jedną część systemu kosztem 
drugiej (przykładem uprzywile-
jowania medycznej części zespo-
łu kosztem pracujących w  nim 
asystentów zdrowienia)? Ta dys-
kryminacja musi być zauważona 
i transparentnie opisywana. W spo-
sób wolny również od autostygma-
tyzacji, która może być tema-
tem oddzielnych rozważań. Tylko 
w  większych, interdyscyplinarnych 
zespołach, ponad rzeczywistością 
pojedynczego środowiska zawodo-
wego, gdzie pracujemy, z  refleksją 
nad metodami zarządzania pracą 
własną i innych w sposób niewyklu-
czający będziemy w  stanie raz na 
zawsze położyć kres temu podwój-
nemu standardowi. n
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Nie ulega wątpliwości, że każda ilość alkoholu 

jest szkodliwa dla zdrowia, zarówno z punktu 

widzenia toksykologii, jak i psychologii, chociaż 

po jednorazowym spożyciu małej dawki alkoholu, 

szkody te mogą być trudne do uchwycenia.

Światowa Organizacja Zdrowia wyod-
rębniła przed laty dwa rodzaje proble-
mowego picia alkoholu, tj. szkodliwe 

i ryzykowne spożywanie alkoholu (hazardo-
us and harmful alcohol consumption). Szko-
dliwe spożywanie alkoholu oznaczało taką 
konsumpcję, która wywołuje szkody w funk-
cjonowaniu fizycznym i  psychicznym czło-
wieka. Ryzykowne spożywanie alkoholu to 
jest picie alkoholu w takich ilościach i w taki 
sposób, że wiąże się ono z  bardzo dużym 
prawdopodobieństwem wystąpienia szkód 
zdrowotnych, o  ile sposób picia nie ulegnie 
istotnym zmianom.

Przez wiele lat uważano, że tzw. bez-
pieczna, a  więc niezwiązana ze zbyt dużym 
ryzykiem wystąpienia szkód zdrowotnych, 
granica wynosi dla mężczyzn 3-4 porcje1, 
a dla kobiet 2 porcje alkoholu dziennie, wypi-
jane przez 5 dni w tygodniu (sugeruje się dwa 
dni przerwy w tygodniu). Brytyjskie badania 
z 2016 r. wykazały jednak, że ryzyko zdrowot-
ne powiązane z piciem alkoholu nie różnicuje 
kobiet i mężczyzn. W związku z tym dopusz-
cza się picie poniżej 14 jednostek alkoholu na 
tydzień, zarówno przez kobiety, jak i  męż-
czyzn (6 butelek dużego piwa lub 7 kieliszków 
wina). Utrzymanie takiej wielkości spożycia 
alkoholu oznacza zmniejszenie ryzyka takich 
chorób jak marskość wątroby czy nowotwory. 
Jednakże picie alkoholu nawet w zalecanych 
ilościach może zwiększać długoterminowe 

ryzyko przedwczesnej śmierci, jeśli cały „ty-
godniowy przydział” alkoholu jest wykorzy-
stywany w 1-2 dni. Specjaliści nadal sugerują, 
że dopuszczalna ilość alkoholu powinna być 
„rozłożona” podczas całego tygodnia, najle-
piej z kilkudniową przerwą. Zaleca się także 
picie alkoholu powoli, przy jednoczesnym je-
dzeniu i piciu wody2.

Ze względu na indywidualne cechy kon-
sumentów nie należy jednak mówić o  tzw. 
„bezpiecznych” dawkach alkoholu. To, co jest  
„bezpieczne” dla jednych, może okazać się 
bardzo niebezpieczne dla innych, a poza so-
matycznymi następstwami spożywania alko-
holu, który jest obecnie jedną z  głównych 
przyczyn zgonów na świecie, poważny pro-
blem stanowi uzależnienie od alkoholu (zabu-
rzenia spożywania alkoholu wg DSM5). 

Aby skutecznie zapobiegać somatycznym 
i  psychicznym następstwom nieumiarkowa-
nego spożywania alkoholu lekarze powinni 
znać obiektywne sygnały świadczące o  na-
rastającym lub już rozwiniętym problemie 
alkoholowym. Ponieważ osoby pijące alkohol 
z  reguły minimalizują ilość i  częstotliwość 
spożywanego alkoholu (celowo bądź nieświa-
domie), należy oprzeć się na obiektywnych 
wskaźnikach klinicznych, badaniach labora-
toryjnych oraz testach i  kwestionariuszach 
pomocniczych.

TEORIA I PRAKTYKA

1. 1 porcja to 10 g czystego alkoholu

2. GBD 2016 Alcohol Collaborators. 
Alcohol use and burden for 
195 countries and territories, 
1990–2016: a systematic analysis 
for the Global Burden of Disease 
Study 2016. .The Lancet, 2018
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Wskaźniki kliniczne
Wygląd – już na pierwszy rzut oka może 

być dostrzegalne obrzmienie twarzy z obec-
nymi niekiedy rozszerzeniami naczyń skór-
nych i pajączkami oraz przekrwione spojów-
ki, a  niejednokrotnie również drżenie rąk 
(a czasami również całego ciała).

Podczas rozmowy – osoba pijąca alkohol 
problemowo jest często rozdrażniona i pode-
nerwowana, a kiedy rozmowa schodzi na te-
mat picia alkoholu, przyjmuje postawę obron-
ną i bardzo niechętnie udziela informacji na 
swój temat, niektóre fakty stara się zbagateli-
zować, a inne zataić. Osoby, które zdają sobie 
sprawę z  tego, że piją zbyt wiele, mogą po-
czuć się dotknięte pytaniami bardziej szcze-
gółowymi bądź poddającymi w  wątpliwość 
ich punkt widzenia. Taką postawę należy 
traktować jako jeden z objawów choroby, a nie 
jako przejaw złej woli osoby, której zadajemy 
pytania.

Dodatkowych informacji może nam do-
starczyć uważna obserwacja zachowania 
osoby badanej podczas zadawania pytań na 
temat picia alkoholu, np. spuszczanie wzroku, 
pojawianie się rumieńca na twarzy, odwraca-
nie głowy, nerwowe ruchy czy zmiana rytmu 
oddychania.

W wywiadzie uzyskiwanym od osób z pro -
b lemem alkoholowym zawarte są zazwyczaj 
informacje o: 
n osłabieniu i nadmiernej męczliwości,
n przewlekłych bólach głowy (często 

związanych z nadciśnieniem),
n częstych infekcjach górnych dróg odde-

chowych,
n podatności na urazy oraz częstym ule-

ganiu wypadkom, 
n powtarzających się wizytach u lekarzy 

z trudnymi do zdiagnozowania dolegli-
wościami, takimi jak np. bóle w jamie 
brzusznej i klatce piersiowej czy też 
zaburzenia żołądkowo-jelitowe (utrata 
apetytu, nudności, wymioty, biegunki),

n braku wyraźniejszych efektów w lecze-
niu niektórych chorób (np. nadciśnienia 
czy cukrzycy),

n zaburzeniach miesiączkowania, bólach 
miednicy (u kobiet),

n leczeniu z powodu choroby wenerycznej,
n częstych staraniach o uzyskanie zwol-

nienia lekarskiego, 

n powtarzających się nieobecnościach 
w pracy i częstych zmianach pracy,

n konfliktach z prawem.

Nierzadko pacjent zgłasza również inne 
nietypowe dolegliwości, takie jak: zaburze-
nia snu (często skargi na bezsenność, trud-
ności z zaśnięciem czy „koszmarne sny”), za-
burzenia pamięci, przygnębienie, obniżenie 
nastroju lub „depresję”, myśli samobójcze, 
spadek aktywności oraz zaburzenia neuro-
logiczne dotyczące najczęściej czucia i  siły 
mięśniowej.

Podczas badania lekarskiego stwierdzić 
można: zapach świeżego lub przetrawione-
go alkoholu, zły stan higieniczny jamy ustnej, 
rozpulchnione dziąsła, ciepłą i wilgotną skó-
rę, blizny i sińce, czasami trądzik, powiększo-
ną i bolesną na ucisk wątrobę, przyspieszone 
tętno, zaburzenia rytmu serca, podwyższone 
ciśnienie krwi, mniej lub bardziej nasilone ob-
jawy zapalenia wielonerwowego oraz niedo-
żywienie (spowodowane zarówno nieprawi-
dłową dietą, jak i zaburzeniami wchłaniania).

Bardziej wnikliwej ocenie pod kątem pi-
cia alkoholu winny być poddane osoby, które 
w  przeszłości przyjmowały inne substancje 
psychoaktywne, mają słabą kontrolę impul-
sów (jedzenie, hazard, seks itp.), zaburze-
nia osobowości, silne i  przewlekłe objawy 
nerwicowe (obecnie lub w  wywiadzie), inne 
przewlekłe zaburzenia zdrowotne (fizyczne 
i psychiczne) oraz osoby, u których w trakcie 
leczenia obserwowano brak wyraźniejszych 
efektów bądź nagłą, niezbyt zrozumiałą i nie-
oczekiwaną poprawę lub pogorszenie.

Ponieważ wiele osób pijących alkohol 
w  sposób szkodliwy przyjmuje dodatkowo 
różnego rodzaju leki (w tym o potencjale uza-
leżniającym) należy zwracać także uwagę na 
dodatkowe fakty. Za możliwością istnienia 
problemu lekowego przemawiają m.in. sytu-
acje, kiedy:
n nieznane lekarzowi osoby proszą  

o receptę na leki uspokajające czy 
nasenne lub poprzez znajomych proszą 
o „załatwienie” recepty na te leki,

n nieznane lekarzowi osoby proszą  
o receptę na leki przeciwbólowe moty-
wując prośbę np. dolegliwościami zwią-
zanymi z przewlekłą kamicą nerkową, 
a jednocześnie nie posiadają odpowied-
niej dokumentacji (rtg czy USG), 
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n powtarzają się przypadki „zgubienia” 
recepty lub wykupionych już leków,

n pacjent odmawia leczenia, jeśli lekarz 
nie chce wypisać recepty na sugerowany 
przez niego lek o działaniu uspokajają-
cym, nasennym lub przeciwbólowym.

Badania laboratoryjne
Nie znaleziono dotychczas takiego testu 

laboratoryjnego, który z jednej strony umoż-
liwiałby wykrycie uzależnienia od alkoholu, 
a  z  drugiej mógłby ocenić związek stwier-
dzonych zmian narządowych ze spożywa-
niem alkoholu. Jednak wykonywane przy 
różnych okazjach badania laboratoryjne krwi 
mogą okazać się przydatne w  identyfikowa-
niu osób, które skrzętnie ukrywają fakt spo-
żywania dużych ilości alkoholu. Wprawdzie 
wśród rutynowo wykonywanych badań labo-
ratoryjnych nie ma swoistego wskaźnika dla 
alkoholowego uszkodzenia wątroby, jednak 
o szkodliwym piciu alkoholu czy o alkoholo-
wej etiologii uszkodzenia wątroby przema-
wiają:
n współistnienie istotnej przewagi ak-

tywności aminotransferazy asparagi-
nianowej (AST) nad aktywnością amino-
transferazy alaninowej (ALT) w surowicy 
tj. stosunek AST do ALT powyżej 2, 

n wysoka aktywność γ-glutamylotransfe-
razy (GGT), 

n większa objętość krwinki czerwonej,
n zwiększone stężenia immunoglobuliny A.

Dodatkowo, w  badaniach obrazowych 
wątroba jest wówczas powiększona i  wyka-
zuje cechy stłuszczenia, mogą też towarzy-
szyć objawy łagodnej cukrzycy z  cukromo-
czem i  zaburzenia elektrolitowe (np. niski 
poziom potasu).

Bardziej specjalistyczne i bardziej specy-
ficzne badania (a wśród nich tzw. biologiczne 
markery nadmiernego spożywania alkoholu 
czy tzw. markery czynnościowe) mogą wyka-
zać podwyższone wartości: cholesterolu li-
poprotein wysokiej gęstości w surowicy krwi 
(HDL), transferyny C, wskaźnika kwas alfa-
amino-masłowy/leucyna w  surowicy krwi 
oraz: anemia makrocytarna (zmniejszenie 
liczby krwinek czerwonych przy jednocze-
snym wzroście ich średniej objętości po ok. 
4-8 tygodniach intensywnego spożywania 

alkoholu), podwyższony poziom immunoglo-
bulin A w osoczu, obniżona aktywność płyt-
kowej monoaminooksydazy (MAO), obniżone 
stężenie aminokwasów rozgałęzionych. Jako 
markery używane bywają także 5-hydroksy-
tryptofol oraz CDT (carbohydrate-deficient-
transferyne). Mankamentem jest w przypad-
ku tych badań wysoki koszt przeprowadzenia 
analizy laboratoryjnej. 

Z  kolei fakt systematycznego spożywa-
nia alkoholu oraz spożycia niewielkich na-
wet ilości alkoholu można stwierdzić badając 
w  tkankach, płynach ustrojowych i  włosach 
obecność bezpośrednich metabolitów al-
koholu etylowego – glukuronidu etylowego 
(Ethyl Glucoronide – EtG), siarczanu etylu 
(Ethyl Sulfate – EtS) czy fosfatydyloetanolu 
(PEth) oraz pośrednich metabolitów, takich 
jak wspomniany wcześniej CDT. EtG i  EtS 
utrzymują się we krwi do 36 godzin i do 5 dni 
w moczu, a PEth wykrywany jest przez okres 
1-2 tyg. po ekspozycji na alkohol, podobnie 
jak CDT (Nanau i Neuman, 2015; Andreasen-
-Streichert i wsp., 2018; Mastrovito i Strath-
mann, 2020)3,4,5.

Są kraje, gdzie takie badania wykonywa-
ne są rutynowo w  celu zobiektywizowania 
informacji dotyczących spożywania alkoholu 
w ostatnim czasie. Przykładem może być hi-
storia jednej z moich pacjentek, która po stu-
diach w Stanach Zjednoczonych zamieszkała 
w jednym z europejskich krajów i podjęła tam 
dosyć odpowiedzialną pracę. Kiedy pewnego 
dnia po pracy, tak jak codziennie, opróżniła 
butelkę wina „żeby zrelaksować się” i chcia-
ła przynieść kolejną butelkę z  samochodu, 
mąż zabrał jej kluczyki od samochodu i  nie 
chciał ich oddać. Taką postawę potraktowała 
jako przemoc i zadzwoniła po policję. Policja 
przyjechała, przyjęła skargę, przy tej okazji 
zbadała alkomatem (wykazał ponad 1,5 pro-
mila alkoholu), wysłuchała męża i odjechała.  
Już następnego dnia przyszło wezwanie. 
Kiedy zgłosiła się na policję, została zbada-
na przez lekarza, a  następnie pobrano krew 
i  włos do badania. Wyniki badania zadecy-
dowały o tym, że została pozbawiona prawa 
jazdy na 1,5 roku. Po tym wydarzeniu zgłosiła 
się do mnie na konsultację online. Po zebra-
niu szczegółowego wywiadu rozpoznałem 
wstępnie uzależnienie od alkoholu, zapropo-
nowałem terapię i zwróciłem uwagę pacjent-
ki na to, w  jak prosty sposób wykształcony, 

3. Nanau R.M., Neuman M.G. (2015): 
Biomolecules and Biomarkers 
Used in Diagnosis of Alcohol 
Drinking and in Monitoring The-
rapeutic Interventions. Biomole-
cules 5(3):1339-85. doi: 10.3390/
biom5031339. PMID: 26131978; 
PMCID: PMC4598755.

4. Andresen-Streichert H, Müller A, 
Glahn A, Skopp G, Sterneck M. 
(2018): Alcohol Biomarkers in 
Clinical and Forensic Contexts. 
DtschArztebl Int. 115(18):309-
315. doi: 10.3238/arzte-
bl.2018.0309. PMID: 29807559; 
PMCID: PMC5987059.

5. Mastrovito R., Strathmann F.G. 
(2020): Distributions of alcohol 
use biomarkers including ethanol, 
phosphatidylethanol, ethyl glucu-
ronide and ethyl sulfate in clinical 
and forensic testing. ClinBio-
chem. 82:85-89. doi: 10.1016/j.
clinbiochem.2020.03.002. Epub 
2020 Mar 4. PMID: 32142735.
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ale nietrzeźwy człowiek potrafi sam sobie 
skomplikować życie. Wkrótce przekonam się, 
czy to doświadczenie zmieni cokolwiek w jej 
stosunku do alkoholu.

W Stanach Zjednoczonych (zgodnie z za-
leceniami National Council on Alcoholism 
and Drug Dependence) przyjmuje się, że 
stwierdzenie stężenia alkoholu w  surowicy 
krwi w wysokości 1 promila (w badaniu ruty-
nowym), powyżej 1,5 promila (bez wyraźniej-
szych objawów upojenia), a  powyżej 3 pro-
mili (bez względu na okoliczności) świadczy 
o podwyższonej tolerancji na alkohol i może 
przemawiać za istnieniem uzależnienia od 
alkoholu. 

Testy ułatwiające postawienie 
diagnozy 

W  identyfikowaniu osób z  problemem 
alkoholowym mogą pomóc liczne testy 
i  kwestionariusze (Woronowicz, 2009 str. 
124)6. Korzystanie z testów zapoczątkowane 
w  latach 40. ma na celu uchwycenie popu-
lacji osób pijących problemowo, u  których 
wystąpiły wczesne objawy ryzykownego lub 
szkodliwego picia oraz ułatwienie postawie-
nia diagnozy uzależnienia od alkoholu. Do 
najczęściej używanych w warunkach klinicz-
nych testów przesiewowych należą: CAGE 
oraz jego zmodyfikowane wersje przezna-
czone dla kobiet w  ciąży – TWEAK i  T-ACE 
oraz MAST (25-pytaniowy Michigan Alcoho-
lism Screening Test) wraz z  jego skrócony-
mi modyfikacjami (10-pytaniowym BMAST 
i  13-pytaniowym SMAST), SAAST (35-pyta-
niowy test do samooceny – Self-Administe-
red Alcoholism Screening Test), test AUDIT 
czy stosunkowo mało jeszcze u  nas znany 
test RAPS 4. Do badań przesiewowych wśród 
młodzieży opracowano w 1990 roku test PO-
SIT (Problem-Oriented Screening Instru-
ment for Teenagers), który zawiera 14 pytań 
dotyczących picia alkoholu oraz używania 
innych substancji psychoaktywnych.

Najczęściej stosowane w Polsce są: test 
przesiewowy CAGE oraz AUDIT (oba testy, 
i  nie tylko, można znaleźć we wspomnia-
nej wcześniej książce). Należy też pamiętać 
o  tym, że same tylko testy nie mogą być 
podstawą do postawienia diagnozy uzależ-
nienia.

CAGE
Nazwa testu pochodzi od pierwszych 

liter najważniejszych słów (akronim) w  po-
szczególnych pytaniach wersji oryginalnej. 
CAGE jest testem bardzo wygodnym, bowiem 
jego wypełnienie zajmuje około 1 minuty. Nie 
jest jednak wystarczający do postawienia 
diagnozy uzależnienia. Według Mayfielda 
(Mayfield i wsp., 1974)7 odpowiedź „tak” na co 
najmniej dwa pytania koreluje w najwyższym 
stopniu (r=0,89) z  kompleksową diagnozą 
uzależnienia od alkoholu. Stwierdzono, że 
osoby, które odpowiedziały twierdząco na 2 
pytania są 7 razy bardziej narażone na uza-
leżnienie w  porównaniu z  ogólną populacją. 
Czułość testu jest niższa w  populacji kobiet 
i osób starszych.

AUDIT
Pod koniec lat 80. Światowa Organizacja 

Zdrowia (WHO) zaproponowała stosowanie 
przesiewowego testu AUDIT (The Alkohol 
Use Disorders Identification Test), który:
n umożliwia wychwycenie populacji osób 

pijących w sposób ryzykowny i szkodli-
wy dla zdrowia,

n dotyczy aktualnego poziomu i stylu 
picia,

n koresponduje z sugerowanymi przez tę 
organizację kryteriami diagnostycznymi 
zawartymi w 10 wersji Międzynarodowej 
Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Pro-
blemów Zdrowotnych (ICD-10), 

n jest wystandaryzowany w sześciu kra-
jach,

n oprócz wywiadu uwzględnia dane z ba-
dania fizykalnego oraz poziom gamma-
-glutamylo-transferazy (GGT).

W  swojej praktyce stosuję, opracowany 
przeze mnie, zestaw pytań „Sprawdź, czy 
pijesz rozsądnie” a  zaznaczone odpowiedzi 
omawiam później szczegółowo z  pacjentem 
(Woronowicz, 2009, str. 57).

Pomaganie osobom z problemem 
alkoholowym i leczenie

Kiedy po zdiagnozowaniu lekarz dojdzie 
do wniosku, że pacjent z  problemem alko-
holowym wymaga leczenia, powinien mieć 
świadomość, co powoduje u pacjenta niechęć 

6. Woronowicz B. (2009): Uzależ-
nienia. Geneza, terapia, powrót 
do zdrowia. Poznań, Warszawa: 
Media RodzinaiParpamedia

7. Mayfield D, McLeod G, Hall P. 
(1974): The CAGE questionnaire: 
validation of a new alcoholism 
screening instrument. Am J 
Psychiatry. 131(10):1121-3. 
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do przyjęcia postawionej diagnozy i dlaczego 
tak trudno przychodzi mu decyzja o podjęciu 
leczenia. Ta świadomość może ułatwić prze-
konywanie pacjenta o potrzebie leczenia. Na-
leży więc pamiętać, że:

1. Większość osób z problemem alkoholo-
wym, w tym osoby uzależnione, nie ma 
świadomości problemu. Wiedzą, że piją 
zbyt często, czasami zbyt wiele, że ich 
picie różni się od picia wielu innych osób 
z ich otoczenia, jednak znajdują różnego 
rodzaju usprawiedliwienia dla swojego 
picia i głęboko wierzą w to, że są w sta-
nie zapanować samodzielnie nad swoim 
piciem.

2. Nikt nie chce być „alkoholikiem”, bowiem 
słowo „alkoholik” ma w naszym społe-
czeństwie wydźwięk negatywny i jest 
kojarzone z kimś, kto w wyniku picia 
alkoholu stracił bardzo dużo np. pracę, 
rodzinę, dom, zdrowie i funkcjonuje na 
marginesie życia społecznego, a trzeba 
wiedzieć, że takich osób wśród uzależ-
nionych jest jedynie ok. 5%. 

3. Rozpowszechnione w naszym społe-
czeństwie błędne przekonania na temat 
tego, kto jest „alkoholikiem”, pomagają 
osobom pijącym nadmiernie dystan-
sowanie się od problemu („nie jestem 
alkoholikiem, dobrze wykonuję swoją 
posługę, nie piję codziennie” itp.) oraz 
utrudniają zauważenie i przyznanie się 
do swojego problemu.

4. W oczach społeczeństwa „alkoholi-
kiem” stajesz się dopiero wówczas, kiedy 
zdecydujesz się na podjęcie leczenia albo 
zaczniesz uczęszczać na spotkania Ano-
nimowych Alkoholików i o tym dowie się 
otoczenie.

5. Osoby uzależnione od alkoholu, wyja-
śniając powody swojego picia są przeko-
nane, że przyczyna picia leży poza nimi 
(winni są inni ludzie, sytuacje, zdarzenia, 
los, warunki życia, pracy itp.). Jedno-
cześnie wierzą w to, że wkrótce sytu-
acja ulegnie poprawie bez konieczności 
podejmowania jakiejkolwiek aktywności 
z ich strony (w tym bez leczenia). Jeśli 
nawet odczuwają negatywne konse-
kwencje swojego picia, to nie wiążą ich 
bezpośrednio z piciem alkoholu. 

6. Wiele osób ma za sobą nieudane próby 
rozstania się z alkoholem i brakuje im 
wiary, że tym razem może się to udać.

7. Część osób uzależnionych boi się bardzo 

przykrych objawów psychofizycznych, 
które występują po odstawieniu alko-
holu. Są to szczególnie te osoby, które 
przebyły ostre psychozy alkoholowe 
(majaczenie, halucynozę) lub drgawkowe 
napady abstynencyjne.

8. Jedynie niewielki procent osób uza-
leżnionych od alkoholu (mniej niż 10% 
populacji tych osób) decyduje się na 
spotkanie ze specjalistą i ew. podjęcie 
leczenia. Dzieje się to najczęściej dlate-
go, że te osoby nie zdają sobie sprawy 
z tego, że są chore, a jednocześnie nie 
przyjmują do wiadomości, że mogą być 
chore (nie bez powodu uzależnienie od 
alkoholu nazywane jest „chorobą zaprze-
czeń”). Wprawdzie dopuszczają do siebie 
myśl, że być może piją za dużo albo zbyt 
często, ale zawsze mają jakieś „ważne” 
usprawiedliwienia dla swojego picia. 
Głęboko wierzą też w to, że są w stanie 
zapanować nad swoim piciem.

9. Jednocześnie osoby podejrzewające 
u siebie uzależnienie obawiają się spo-
tkania z terapeutą uzależnień, psycho-
logiem czy psychiatrą także dlatego, że 
może się ono zakończyć rozpoznaniem 
uzależnienia. Obawiają się, że wówczas 
trzeba będzie rozstać się z alkoholem, 
który pomimo różnych złych wspo-
mnień, pozwala na chwilową poprawę 
ich samopoczucia psychicznego. Jedno-
cześnie nie widzą wyraźnych korzyści 
z powstrzymywania się od alkoholu, 
a nawet nie wyobrażają sobie w ogóle 
życia bez alkoholu. 

10. Osoby, które nawet byłyby skłonne 
porozmawiać z kimś (także ze spe-
cjalistą) na temat swojego problemu 
alkoholowego obawiają się, że podczas 
takiej rozmowy będą oceniane, karcone 
i pouczane.

11. Osoby uzależnione, jak zresztą więk-
szość ludzi, nie wiedzą, na czym polega 
leczenie uzależnienia, nie rozumieją, na 
czym polegają oddziaływania psycho-
terapeutyczne. Słuchając z kolei osób, 
które po leczeniu powróciły do picia 
i obawiając się leczenia, mając co do 
niego wątpliwości, zbierają „dowody” na 
jego nieskuteczność.
Uwagi dotyczące udzielania pomocy oso-

bom z problemem alkoholowym oraz leczenia 
osób uzależnionych zacznę od tego, że w 2017 
r. Amerykańskie Kolegium Lekarzy (American 
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College of Physicians – ACP) wydało oświad-
czenie w  sprawie polityki dotyczącej zapo-
bieganiu i  leczeniu nadużywania substancji 
psychoaktywnych. Zostało ono opublikowa-
ne w „Annals of Internal Medicine". Podkre-
ślono w  nim, że uzależnienie jest chorobą 
przewlekłą, powinno być traktowane jako 
choroba oraz leczone podobnie jak inne cho-
roby przewlekłe, takie jak np. cukrzyca czy 
nadciśnienie tętnicze (ACP, 2017)8.

Myślę, że nadal aktualne są wyniki badań 
przeprowadzonych przez Millera i  Hestera, 
z  których wynika, że 1/3 pacjentów osiąga 
po odbyciu leczenia trwałą abstynencję, a 1/3 
poprawę funkcjonowania bez utrzymywania 
całkowitej abstynencji (Miller, Hester, 1986)9. 
Wprawdzie u  większości pacjentów powrót 
do picia następuje w  ciągu roku od zakoń-
czenia leczenia, bowiem osoby uzależnione 
nie potrafią w odpowiedni sposób korzystać 
z  umiejętności zdobytych podczas leczenia, 
jednak zdaniem wielu badaczy 2/3 osób le-
czonych z  powodu uzależnienia od alkoholu 
uzyskuje poprawę, aczkolwiek wymiar suk-
cesu zależy od przyjętego kryterium. Jeszcze 
inne badania wykazały, że 70% wszystkich 
leczących się bardzo wyraźnie ograniczy-
ło liczbę dni picia alkoholu oraz osiągnęło 
ogólną poprawę stanu zdrowia. Jednocześnie 
szacuje się, że około 10-20% osób pijących 
w  sposób problemowy zaprzestaje picia bez 
profesjonalnego leczenia. Poza leczeniem, 
na zaprzestania picia wpływają m.in. moty-
wy religijne czy też udział w ruchach samo-
pomocy, takich jak np. Wspólnota Anonimo-
wych Alkoholików. 

Osobom z problemem alkoholowym można 
zaproponować:

1. uczestniczenie w programach ogra-
niczania picia, tzw. POP (z mojego 
doświadczenia wynika, że ma to sens 
jedynie w przepadku osób pijących 
ryzykownie, szkodliwie oraz osób, które 
są w początkowej fazie uzależnienia wg 
DSM-5 i demonstrują 1-2 objawy psy-
chiczne lub fizyczne o łagodnym nasile-
niu);

2. uczestniczenie w programach psychote-
rapii uzależnień w warunkach ambula-
toryjnych, dziennych lub stacjonarnych, 
o ile rozpoznano u nich uzależnienie od 
alkoholu;

3. uczestniczenie w spotkaniach Wspól-

noty Anonimowych Alkoholików (wykaz 
miejsc i spotkań można znaleźć na stro-
nie https://aa24.pl/pl) – taka propo-
zycja bywa szczególnie przydatna dla 
osób, które boją się ujawnienia swojego 
problemu alkoholowego lub mają złe do-
świadczenia płynące z dotychczasowych 
kontaktów terapeutycznych (Worono-
wicz, 2020)10.

Ograniczanie spożywania alkoholu i le-
czenie uzależnienia może być wspierane 
środkami farmakologicznymi. Do leczenia 
uzależnienia od alkoholu zatwierdzone są 
obecnie przez Europejską Agencję Leków 
(EMA) lub Food and Drug Administration 
(FDA) leki z trzema mechanizmami działania. 
Najstarszy jest inhibitor dehydrogenazy alde-
hydowej disulfiram, a poza nim – antagoniści 
opioidów: naltrekson i nalmefen oraz posia-
dający właściwości GABA-ergiczne – akam-
prozat. Te leki mogą wpłynąć korzystnie na 
zmniejszenie wielkości całkowitego spożycia 
alkoholu, ograniczając liczbę dni oraz inten-
sywność picia alkoholu i tym samym ograni-
czyć ryzyko wystąpienia poważnych szkód 
zdrowotnych.

Na początku obecnego stulecia do lecze-
nia uzależnienia od alkoholu dopuszczono 
baklofen. Po pewnym czasie pojawiły się róż-
ne wątpliwości. W 2017 r. Specjalistyczny Ko-
mitet Naukowy Francuskiej Krajowej Agen-
cji ds. Bezpieczeństwa Leków i  Produktów 
Zdrowotnych (ANSM) wydał opinię o  nieko-
rzystnej relacji ryzyka do korzyści terapeu-
tycznej przy stosowaniu baklofenu w  lecze-
niu uzależnienia od alkoholu. W  czerwcu 
2020 r. zawieszono pozwolenie na dopusz-
czenie baklofenu do obrotu, ale w lutym 2021 
r. zastrzeżenia zostały wycofane (ANSM)11. 
Interesujące będzie dalsze stosowanie tego 
leku w  leczeniu uzależnienia od alkoholu, 
ponieważ jeszcze w  latach 90. amerykańska 
agencja FDA ostrzegała przed możliwością 
wystąpienia powikłań m.in. w postaci stanów 
majaczeniowych (omamy, urojenia, dezorien-
tacja) po nagłym odstawieniu dużych dawek 
baclofenu, na co zwrócili uwagę badacze 
z  Uniwersytetu Stanowego w  Buffalo (Leo 
i  Baer, 2005)12. Dodatkowe niebezpieczeń-
stwo wiąże się z  możliwością uzależnienia 
się od niego. Mechanizm działania baclofenu, 
jako agonisty receptorów GABA, jest bowiem 
podobny do działania silnie uzależniających 
leków nasennych z  tzw. grupy „Z” (np. zol-

8.  ACP (2017): https://www.
acponline.org/acp-newsroom/
acp-issues-recommendations-to-
-prevent-and-treat-substance-
-use-disorders

9. Miller W.R., Hester R.K. (1986): 
The Effectiveness of Alco-
holism Treatment. In: Miller 
W.R., Heather N. (eds) Treating 
Addictive Behaviors. Applied 
Clinical Psychology, vol 13. 
Springer, Boston, MA. https://
doi.org/10.1007/978-1-4613-
2191-0_7

10. Więcej informacji nt. Wspólnoty 
AA zawiera mój artykuł: Worono-
wicz B (2020): Dziedzictwo psy-
chiatrii i psychologii w programie 
Wspólnoty Anonimowych Alko-
holików. Alkoholizm i Narkomania 
33(2):161-98

11. https://www.ansm.sante.fr/
Dossiers/Baclofene/Baclofene-
-et-traitement-de-la-dependan-
ce-a-l-alcool/(offset)/0.

12. Leo R.J., Baer D. (Nov-Dec 
2005): “Delirium associated with 
baclofen withdrawal: a review 
of common presentations and 
management strategies”. Psycho-
somatics 46 (6):503-7).
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pidem, zopiklon), których nagłe odstawienie 
wywołuje objawy zespołu abstynencyjnego, 
świadczącego o uzależnieniu fizycznym.

Od 2004 r. nie zatwierdzono żadnych no-
wych leków, których stosowanie przełożyło-
by się na powstanie nowych metod leczenia 
(Heilig i  wsp., 2019)13. Jednocześnie panuje 
opinia, że stosowanie leków w  uzależnie-
niu od alkoholu jest niechętnie akceptowane 
przez pacjentów, a ich skuteczność jest ogra-
niczona (Jonas i  wsp., 2014)14. Badania nad 
skutecznością disulfiramu wykazały na przy-
kład, że jest on niewiele bardziej skuteczny 
niż placebo, zaś zjawiskiem powszechnym 
(ok. 80%) jest „oszukiwanie” przy jego przyj-
mowaniu. Stąd spotykane są opinie, że disul-
firam nie ma znaczącej skuteczności, o ile nie 
jest on stosowany pod nadzorem (Jorgensen 
i wsp., 2011)15. 

Ostatnio można zaobserwować powrót 
zainteresowania disulfiramem podawanym 
doustnie, bowiem stwierdzono, że wywołuje 
również wzrost stężenia dopaminy kosztem 
spadku stężenia noradrenaliny. Implanty di-
sulfiramu okazały się nieskuteczne ze wzglę-
du na problemy z jego uwalnianiem do krwi. 
Naltrekson został zarejestrowany jako lek 
w terapii uzależnienia od alkoholu już w 1994 
r. Przeprowadzone metaanalizy pokazały, że 
Naltrekson przede wszystkim zmniejsza ry-
zyko powrotu do intensywnego, niekontro-
lowanego picia, jednocześnie wpływając po-
zytywnie na długość utrzymania abstynencji 
(Wojnar M. 2017)16. Ryzyko istotnie zmniejsza 
się wówczas, kiedy osoba uzależniona uczest-
niczy jednocześnie w programie psychotera-
pii uzależnień. Badania wykazały jednak, że 
pacjenci nie stosują naltreksonu wg zaleceń 
lekarza, a zalecany kontakt terapeutyczny 
ogranicza się na ogół do krótkiej rozmowy i 
wydania recepty (Swift i wsp., 2011)17. Jedno z 
ostatnich badań grupy ponad 125 tys. Szwe-
dów wykazało, że naltrekson zmniejsza ryzy-
ko hospitalizacji osób z zaburzeniami zwią-
zanymi ze spożywaniem alkoholu (Heikkinen 
i wsp., 2021)18. Naltrekson wspomaga również 
leczenie uzależnień behawioralnych. 

Z kolei akamprozat zarejestrowany został 
przez FDA do leczenia uzależnienia od alko-
holu w 2004 r., pomimo tego, że amerykań-
skie badania porównywały jego skuteczność 
do placebo. W Austrii i we Włoszech do lecze-
nia uzależnienia od alkoholu, ale pod ścisłym 
nadzorem medycznym, zarejestrowany jest 
kwas gamma-hydroksymasłowy. Należy mieć 
jednak na uwadze jego potencjał uzależniają-
cy, krótki okres półtrwania oraz to, że może 
być wykorzystywany jako „pigułka gwałtu”.

Jestem zdecydowanym zwolennikiem 
stosowania – jako podstawowej metody le-
czenia uzależnień – oddziaływań psycho- 
i socjo- terapeutycznych, a moje doświadcze-
nie mówi, że do środków farmaceutycznych 
wprowadzanych do leczenia uzależnienia od 
alkoholu należy podchodzić z  dużą ostroż-
nością. Patrząc historycznie, warto przypo-
mnieć, że w  XVI wieku Paracelsus wprowa-
dził do lecznictwa nalewkę z opium. Jeszcze 
200 lat temu opium było powszechnie sto-
sowane w  leczeniu stanów lękowych (po-
dobnie jak alkohol), a  w  XIX wieku opium 
rozpuszczone w  alkoholu sprzedawane było 
jako lekarstwo o nazwie „laudanum” m.in. do 
leczenia przewlekłego alkoholizmu. Dopiero 
w II połowie XIX wieku zaczęto zdawać sobie 
sprawę z uzależniających właściwości opium 
i zastępować je nieświadomie inną substancją 
o właściwościach uzależniających – morfiną. 
Wywołane takimi działaniami kolejne uzależ-
nienie leczono heroiną, a kiedy odkryto uza-
leżniające właściwości heroiny, zastąpiono ją 
– oczywiście do czasu odkrycia właściwości 
uzależniających – kokainą.

Co do tego, że należy być bardzo ostroż-
nym we wprowadzaniu farmakologicznych 
„nowinek” do leczenia uzależnień utwier-
dziłem się w  2013 r., kiedy prawie natych-
miast po pozytywnej ocenie nalmefenu przez 
wspomnianą wcześniej EMA, grupa naszych 
utytułowanych kolegów-psychiatrów podjęła 
próbę przygotowania gruntu do jego obliga-
toryjnego stosowania w  leczeniu osób uza-
leżnionych od alkoholu. Wydali oni zalecenia, 
w  których można było przeczytać: „Każdy 
pacjent uzależniony od alkoholu jest poten-
cjalnym kandydatem do przewlekłej farma-
koterapii, a  odstąpienie od prób wdrożenia 
farmakoterapii spełniającej kryteria EBM wy-
maga uzasadnienia” (Bieńkowski i wsp., 2013) 19.  
Próba okazała się jednak nieudana, i bardzo 
dobrze, bo wkrótce zwrócono uwagę na to, 
że osoby badające nalmefen były powiązane 
z firmą produkującą ten lek (Braillon, 2014)20.  
Z  kolei w  czerwcu 2016 roku ukazał się ar-
tykuł szkockich naukowców z  University of 
Stirling, którzy stwierdzili, że nie było wy-
starczających dowodów na skuteczność nal-
mefenu w ograniczaniu spożywania alkoholu 
przez osoby uzależnione od alkoholu. Zwróci-
li oni uwagę na to, że pozytywna ocena EMA 
z 2012 roku oparta była głównie na wynikach 
trzech badań sponsorowanych przez produ-
centa leku. Szkoccy autorzy sugerowali jed-
nocześnie, że istnieje potrzeba zbadania za-
angażowania przemysłu farmaceutycznego 
w  leczenie farmakologiczne uzależnienia od 
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Sommer W.H. (2019): Developing 
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choice? Translational Psychiatry 
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C., Bobashev G., Thomas K., 
Wines R., Kim M.M., Shanahan 
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Clin. Exp. Res. 35, 1749–1758.
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Warszawa 2017

17. Swift R., Oslin D. W., Alexander 
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Drugs,72(6):1012-1018.
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E., Laahteenvuo M., Tiihonen J. 
(2021): Real‐world effectiveness 
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patients. Addiction.  doi:10.1111/
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M., Mierzejewski P., Samocho-
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Zalecenia Sekcji Farmakoterapii 
Polskiego Towarzystwa Badań 
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SPRAWDŹ, CZY POSTĘPUJESZ ROZSĄDNIE
Proszę usiąść wygodnie i wziąć do ręki ołówek. Przed udzieleniem odpowiedzi na pytanie „czy moje picie zaczyna stawać się 
problemem?” oraz przed podjęciem decyzji, jak dalej postępować – proszę przypomnieć sobie i zaznaczyć wszystkie pozytywne 
odpowiedzi:

* czy kiedykolwiek osoby z bliskiego otoczenia mówiły, że pijesz zbyt dużo albo zbyt często? 
Jeżeli powiedziała tak chociaż jedna osoba, której nie oceniasz jako swojego wroga - to zaznacz. 

* czy kiedykolwiek były w Twoim życiu takie okresy, kiedy rozważałaś/eś potrzebę ograniczenia picia?  
Jeżeli tak - to przypomnij sobie, co poprzedziło te rozważania i zaznacz. 

* czy zdarzyło Ci się kiedykolwiek, że odczuwałaś/eś wyrzuty sumienia, poczucie winy albo wstyd z powodu swojego 
picia, jego następstw lub swoich zachowań po wypiciu?  
Jeżeli tak - to przypomnij sobie wydarzania, które poprzedziły te odczucia i zaznacz. 

* czy zdarzyło Ci się kiedykolwiek, że rano po przebudzeniu jedną z pierwszych czynności było wypicie alkoholu (także 
piwa) dla „uspokojenia nerwów” albo w celu złagodzenia „kaca”? Jeżeli tak - to zaznacz. 

* czy zdarzyło Ci się chować alkohol przed innymi albo pić po kryjomu? Jeżeli tak - to zaznacz.  

* czy zdarzyło Ci się wypić więcej alkoholu niż pierwotnie planowałaś/eś? Jeżeli tak - to zaznacz. 

Teraz proszę policzyć wszystkie zaznaczone odpowiedzi. Jeżeli zaznaczono tylko jedną odpowiedź to nie jest źle, ale… warto 
zastanowić się, co może być dalej. 

Jeżeli są dwie lub więcej to oznacza, że picie alkoholu zaczęło stwarzać problemy. Teraz należałoby odpowiedzieć sobie na 
pytanie Czy chcę mieć tych problemów jeszcze więcej? 

Jeżeli nadal nie wiesz, co robić i  jaką podjąć decyzję – proponuję odpowiedzieć sobie na dalsze pytania i  zaznaczać kolejne  
pozytywne odpowiedzi. 

* czy odczuwałaś/eś kiedykolwiek potrzebę wypicia, a czasami nawet poczucie przymusu picia lub tzw. „głód” alkoholu 
(występujące zarówno w okresie utrzymywania abstynencji jak i podczas picia)?

* czy nasunęła Ci się kiedykolwiek myśl, że ostatnio miewasz trudności w kontrolowaniu swojego picia (np. czasami wy-
pijasz więcej alkoholu niż planowałaś/eś, pijesz częściej niż planowałaś/eś, miewasz trudność w  przerwaniu rozpoczętego picia, 
a czasami jest Ci trudno odmówić sobie wypicia alkoholu)?

* czy kiedykolwiek piłaś/eś alkohol (przypominam, że piwo to także alkohol) w  celu poprawienia złego samopoczucia  
po „przepiciu” (wypijałaś/eś tzw. „klina”)?

* czy kiedykolwiek zaobserwowałaś/eś obecność bardzo przykrych dolegliwości fizycznych i/lub bardzo złego samopo-
czucia psychicznego, przy próbach przerwania picia lub następnego dnia po “przepiciu” (np. niektóre spośród takich obja-
wów jak: silne osłabienie, nudności, wymioty, biegunki, nadmierna potliwość, drżenie rąk lub/i całego ciała, drażliwość, niepokój, 
lęki, niemożność zaśnięcia, przerywany sen z koszmarami itp.)?

* czy w ostatnim okresie Twoje kontakty z alkoholem nie ograniczają się często do dwóch możliwości (albo całkowita abs-
tynencja, albo parodniowe czy wielodniowe picie alkoholu, czyli tzw. „ciąg”, który wcale nie musi wiązać się z upijaniem się i opusz-
czaniem pracy)?

* czy przypadkiem nie zrezygnowałaś/eś, na rzecz picia, z niektórych przyjemności i zainteresowań (np. masz mniej czasu 
dla rodziny, na swoje hobby, natomiast coraz więcej czasu zajmuje Ci „odzyskiwanie formy” po piciu czy też odrabianie zaległości 
powstałych podczas picia, zdobywanie pieniędzy na picie, poszukiwanie okazji do wypicia czy też samo picie), a może zmieniłaś/
eś pracę, albo wykonywany zawód w związku z piciem?

* czy obecnie reagujesz na alkohol inaczej niż kiedyś (masz „mocniejszą” lub „słabszą” głowę)?

* czy zdarzyło Ci się, z powodu picia alkoholu, „zawalić” jakąś sprawę, odwołać spotkanie, nie pójść do pracy itp.?   

* czy zdarzało Ci się pić alkohol wbrew zaleceniom lekarza, albo pomimo problemów finansowych, rodzinnych, zawodo-
wych, prawnych itp., o których wiadomo, że mogły mieć związek z piciem alkoholu?

Jeżeli tym razem pozytywnych odpowiedzi jest trzy lub więcej, to nie ulega wątpliwości, że problem wygląda poważniej,  
niż Ci się wydaje i należałoby skonsultować ze specjalistą wybór formy leczenia.

Wpisz liczbę pozytywnych odpowiedzi
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alkoholu, bowiem zdarza się wprowadzanie 
leków bez uzyskania wystarczających dowo-
dów potwierdzających ich skuteczność i wy-
nikających z  tego konsekwencji (Fitzgerald 
i  wsp., 2016; University of Stirling, 2016)21,22. 
W  świetle tego rodzaju zastrzeżeń i  wątpli-
wości należy tylko żałować, że autorzy wspo-
mnianego wcześniej artykułu z  zaleceniami, 
zapomnieli o umieszczeniu w nim deklaracji 
nt. konfliktu interesów. 

W tym samym mniej więcej czasie scep-
tycznie nastawiony do leczenia pacjent, któ-
remu lekarz zaproponował lek wpływający 
na zmniejszenie euforyzującego działania 
alkoholu, zadał mi pytanie: „czy ten lekarz 
myśli, że jestem idiotą, żeby przed wypiciem 
pół litra wódki, połknąć tabletkę w cenie zbli-
żonej do pół litra wódki tylko po to, żebym 
po wypiciu tej wódki nie poczuł tego, czego 
od jej działania oczekiwałem?”. Wyjaśnił, że 
chodzi mu o  „relaksowanie się” przy pomo-
cy alkoholu, a  jednocześnie nie chciał przy-
jąć do wiadomości, że korzystanie z alkoholu 
w  taki sposób prowadzi do wytworzenia się 
zależności psychicznej, a następnie fizycznej. 
Z podobnymi wątpliwościami spotykałem się 
częściej i trudno mi było dyskutować z takimi 
argumentami.

Nie mam natomiast wątpliwości co do 
tego, że dla części osób uzależnionych od al-
koholu, leki mogą stanowić okresowe wspar-
cie w  trakcie uczestniczenia w  programie 
psychoterapii uzależnienia. Uważam też, że 
na pewno warto stosować je w przypadkach, 
kiedy specjalista stwierdzi jednoznacznie, że 
pacjent, z  określonych powodów, nie nadaje 
się do uczestniczenia w  programie psycho-
terapii uzależnień i bez względu na okolicz-
ności będzie pił dalej. Wówczas stosowanie 
takich środków będzie miało na celu wydłu-
żenie życia pacjenta, poprzez zmniejszenie 
szkód zdrowotnych powodowanych przez 
picie alkoholu. 

Uczestniczenie osób uzależnionych 
we wspom nianych wcześniej programach 
ograniczania picia (POP) traktuję jako etap 
przejściowy, ułatwiający im podjęcie własnej 
przemyślanej decyzji o  leczeniu nastawio-
nym na pełną abstynencję. Osoba uczestni-
cząca w POP ma szansę przyjrzenia się, pod 
okiem terapeuty, swojemu piciu i  na skory-
gowanie swojego stosunku do celu terapii.  

Ma ona także poczucie wpływu na przebieg 
terapii i tym samym zwiększa swoją szansę na 
utrzymanie się w procesie terapii (Ambrogne, 
2007)23. Badania porównujące efektywność 
terapii nastawionej na abstynencję i na ogra-
niczenie spożycia alkoholu wykazują, że pa-
cjenci wybierający jako cel terapii całkowitą 
abstynencję istotnie częściej osiągali sukces 
terapeutyczny niż osoby deklarujące jedynie 
chęć ograniczenia ilości spożywanego alko-
holu. Jako sukces terapeutyczny definiowano 
zarówno osiągnięcie abstynencji, jak i  picie 
alkoholu w  sposób nieprzynoszący szkód 
(Adamson i wsp. 2010)24. W innych badaniach 
stwierdzono, że osoby wybierające abstynen-
cję charakteryzował cięższy przebieg uzależ-
nienia i były bardziej zmotywowane do lecze-
nia, jednocześnie stwierdzono, że 23% osób, 
które jako cel postawiły sobie ograniczenie 
picia, już po 4 sesjach zmieniło cel terapii na 
całkowitą abstynencję (Hodgins i wsp. 1997)25.

Moje prawie 50-letnie doświadczenia 
w  leczeniu osób uzależnionych od alkoholu 
dostarczyły wielu dowodów na to, że można 
tym osobom skutecznie pomóc. Trzeba tylko 
wybrać odpowiednią formę pomocy i  prze-
konać do niej pacjenta, uwzględniając jego 
dotychczasowe doświadczenia i  niepowo-
dzenia. Jest to możliwe wówczas, kiedy pod-
chodzimy do Niego z szacunkiem, pomagamy 
odzyskać godność, a jednocześnie potrafimy 
rozbudzić nadzieję na lepsze życie. Arabskie 
powiedzenie mówi, że „wystarczy promyk 
nadziei, aby otworzyło się niebo”, a ks. prof. 
Tischner mawiał: „jaka jest ludzka nadzieja, 
taki jest ludzki heroizm” (Tischner, 2005)26.

Zainteresowanym problematyką uzależ-
nień Kolegom chciałbym przekazać informa-
cję, że oddałem do Wydawnictwa Media Ro-
dzina kolejną książkę pod roboczym tytułem: 
„Zachowania, które mogą zranić, czyli o tzw. 
uzależnieniach behawioralnych… i nie tylko”. 
Książka ma ukazać się w 2 kwartale 2021 r.

Prof. Jan Czesław Czabała napisał o niej: 
„Monografia „Zachowania, które mogą zra-
nić…” to lektura przeznaczona zarówno dla 
laików, jak i  dla profesjonalistów, napisana 
jest bowiem bardzo przystępnym językiem, 
a  jednocześnie uwzględnia relacje z najnow-
szych badań naukowych dotyczących uzależ-
nień behawioralnych. n

21. Fitzgerald N., Angus K., Elders 
A., de Andrade M., Raistrick D., 
Heather N. iMcCambridge J. 
(2016): Weak evidence on 
nalmefene creates dilemmas for 
clinicians and poses questions 
for regulators and researchers. 
Addiction 5;111(8):1477-87).

22. University of Stirling. "Weak 
evidence for prescribed 
alcohol drug, say scientists.
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<www.sciencedaily.com/rele-
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htm>.

23. Ambrogne, J. A. (2002): Redu-
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Alcohol.; 45 (2): 136–142. 

25. Hodgins D.C, Leigh G., Milne R., 
Gerrish R. (1997): Drinking goal 
selection behavioral self-ma-
nagement treatment of chronic 
alcoholics. Addict. Behav.; 22 (2): 
247–255. 

26. Tischner J. (2005): Świat ludzkiej 
nadziej, Wydawnictwo „Znak”.

W kolejnych numerach Kwartalnika Psychiatra zamierzamy opublikować opisy 
kliniczne praktycznych aspektów stosowania naltreksonu jako leku wspo
magającego utrzymanie abstynencji od alkoholu.
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CHORZY CZY  
NIEODPOWIEDZIALNI?
Część 3.
Roman Pomianowski

Dłużnicy Anonimowi o skłonności  
do chronicznego zadłużania się

Na bazie doświadczeń wspólnoty Ano-
nimowych Alkoholików, w  roku 1971 w  USA, 
w  Needham w  stanie Massachusetts wyło-
niła się odrębna wspólnota samopomocowa 
dla osób doświadczających problemu kom-
pulsywnego/ryzykownego zadłużania się – 
Anonimowi Dłużnicy1. Przyczyny były dość 
oczywiste – „większość alkoholików ma dłu-
gi”, jak stwierdzają autorzy tzw. Wielkiej Księgi 
– „Anonimowi Alkoholicy” w VI rozdziale s.792. 
Wspólnota DA przejęła wszystkie zasady AA 
– 12 kroków, 12 tradycji oraz zasady organizo-
wania spotkań /mitingów/, także podstawową 
literaturę AA. 

Chroniczne zadłużenie z perspekty-
wy wspólnoty DA

Pierwsze skojarzenie wynikające z  faktu, 
że osoby zadłużone z  pożytkiem korzystają 
z tych samych zasad, co uzależnieni od alko-
holu, mogłoby sugerować, że mamy do czy-
nienia jednak z rodzajem uzależnienia od za-
dłużania się. Przy bliższej analizie czynników 
wsparcia i mechanizmów pomocy oferowanej 
we wspólnotach 12-krokowych taki wniosek 
jest jednak nieuzasadniony. Zacząć należy od 
powszechnego poglądu członków wspólnot, 
że ich program nie jest ofertą leczenia takiej 
czy innej choroby. Lata współpracy człon-
ków wspólnot z  profesjonalistami: lekarzami, 
psychologami, terapeutami, ustaliły wyraźny 
podział zakresu kompetencji i  ról w  procesie 
pomagania osobom z  różnymi problemami 
(Woronowicz, 2020).

Pogłębione analizy programu 12 kroków 
oraz warunków skuteczności tej formy samo-
pomocowej podkreślają zdecydowanie niete-
rapeutyczny charakter tych działań. George 
Valiant3 (2004) w  swym opracowaniu pod-
kreśla, że: „Czynnikami pomagającymi wyjść 

W  niniejszym tekście proponujemy  
omówienie dwóch kolejnych punk - 
t ów widzenia:

n perspektywy wspólnoty Dłużników 
Anonimowych (DA),

n traktowania skłonności do ryzykownego 
zadłużania jako specyficznego elementu 
stylu życia, Stantona Peele.

W poprzednich tekstach cyklu /

Psychiatra nr 30 i 31/ podjęta 

została próba analizy problemu 

skłonności do ryzykownego 

zadłużania się jako konsekwencji 

zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych 

lub nowego rodzaju uzależnienia 

behawioralnego. Choć bardzo 

interesujące, obie perspektywy 

nie dają ostatecznej odpowiedzi 

na zasadnicze pytanie, jak 

traktować tzw. „chronicznych 

dłużników” – jako chorych czy 

nieodpowiedzialnych? Leczyć ich 

czy karać?

1. https://pl.qaz.wiki/wiki/De-
btors_Anonymous, https://
debtorsanonymous.org/ 

2. Anonimowi Alkoholicy – tzw. 
Wielka Księga AA. Fundacja 
Biuro Służby Krajowej AA 
w Polsce. Warszawa 2019.

3. Psychiatra jednocześnie 
Powiernik AA George E. Vaillant 
(2004) Alcoholics Anonymous: 
cult or cure? W polskim tłuma-
czeniu: Wieści Nr 2/33/2015 
https://aa24.pl/uploads/wie-
sci/230420152050.pdf
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z nałogu z pomocą AA są: zewnętrzny nadzór, 
nowa zależność, nowe związki oparte na tro-
sce i wzmożone zainteresowanie duchowością”. 
Żadne z nich nie są środkiem, narzędziem te-
rapii.

Można pójść dalej wskazując, że dla wie-
lu członków wspólnot 12-krokowych są one 
atrakcyjną i  konstruktywną alternatywą dla 
destruktywnego sposobu życia w  czynnym 
nałogu. Stają się podstawą nowej filozofii ży-
cia opartej na innych wartościach, sposobach 
radzenia sobie, której celem nie jest wyłącznie 
abstynencja, ale systematyczny osobisty roz-
wój i poprawa jakości życia (Wnuk, 2010, Po-
mianowski 2015). Na to, co dzieje się w trakcie 
realizacji programu 12 kroków, można spoj-
rzeć jeszcze z perspektywy Psychologii Pozy-
tywnej. Można wtedy dostrzec, że konkretne 
działania („praca na kolejnych krokach”) słu-
żą rozwijaniu, codziennemu treningowi cnót 
i  zalet charakteru, zidentyfikowanych przez 
autorów tego nurtu psychologii w  przepisie 
na tzw. dobre, szczęśliwe życie. Badania, prze-
prowadzone na grupie 33 członków wspólnoty 
AA z długim stażem abstynencji (średnio 16,5 
roku), taką tezę upoważniają. Wskazują na 
istnienie istotnej statystycznie zależności – 
długotrwałe praktykowanie programu 12 kro-
ków powoduje wzrost stanu kluczowych cnót 
charakteru wg. Seligmana, a towarzyszy temu 
zdecydowanie wyższa ocena jakości obecne-
go życia, szczególnie w porównaniu do okresu 
czynnej fazy uzależnienia („picia”)4. 

Fakt, że osoby zadłużone z  pozytywny-
mi efektami korzystają z  podobnego progra-
mu, nie jest przesądzającym argumentem na 
rzecz traktowania chronicznego zadłużania 
w  kategoriach uzależnienia. Pojawia się więc 
pytanie o to, czym jest wspólnota Dłużników 
Anonimowych i  co w  swoim programie ofe-
ruje swoim członkom? Zgodnie z  preambułą 
ruchu DA jest „Wspólnotą mężczyzn i  kobiet, 
którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem, 
siłą i  nadzieją, żeby rozwiązać swój wspólny 
problem i pomagać innym w wyjściu z zadłu-

żenia”5. Służy temu realizacja programu 12 
kroków DA oraz liczne procedury i narzędzia 
wsparcia. Wspólnota funkcjonuje w  oparciu 
o ściśle określone zasady tzw. 12 tradycji oraz 
12 koncepcji, ma zorganizowane struktury 
światowe, krajowe i regionalne6. DA, podobnie 
jak inne wspólnoty 12-krokowe, jest ruchem 
ateoretycznym i eklektycznym – posiada pro-
gram, który nie odwołuje się do żadnej kon-
kretnej teorii naukowej. Powstał w  wyniku 
gromadzenia doświadczeń samych członków, 
chętnie korzystających z  profesjonalnego 
wsparcia, w początkach nawiązując do dorob-
ku naukowego Junga oraz innych specjalistów 
i  duchownych. Wsparcie specjalistów nie-al-
koholików zostało systemowo usankcjonowa-
ne poprzez włączenie ich do gremiów kieru-
jących wspólnotą tzw. Powierników Klasy A7 
(nie-alkoholików), wśród których znaleźli się 
wybitni przedstawiciele nauki, np. dr George 
Valiant w  USA i  Kanadzie oraz dr Bohdan T. 
Woronowicz w Polsce.

Różnorodne doświadczenia, sięganie do 
różnych źródeł wiedzy, ma charakter ści-
śle pragmatyczny – przyjmowane jest to, co 
służy realizacji celów wspólnoty, okazuje się 
pomocne osobie wychodzącej z uzależnienia. 
Wspólnota nie prowadzi badań naukowych, 
statystyk, nie włącza się w  spory akademic-
kie, spotyka się wręcz z  zarzutami niechęci, 
zamknięcia na świat nauki, w  trakcie mityn-
gów przestrzega swoich członków przed wy-
powiedziami teoretyzującymi. Nie oznacza 
to jednak, że we wspólnotach nie toczą się 
gorące dyskusje i to w fundamentalnych kwe-
stiach np. rozumienia czy formalnego statusu 
używanego powszechnie we wspólnocie po-
jęcia „zadłużenia kompulsywnego” (compulsi-
ve debting). Z  jednej strony akceptowany jest 
pogląd, że kompulsywne zadłużenie nie jest 
traktowane w kategoriach choroby w DSM-V 
i kwalifikuje się je jako zaburzenie kontroli im-
pulsów. 

Z  drugiej strony zaś w  relacjach wielu 
uczestników spotkań DA pojawiają się drama-
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(…) dla wielu członków wspólnot 12-krokowych są 

one atrakcyjną i konstruktywną alternatywą dla 

destruktywnego sposobu życia w czynnym nałogu. 

Stają się podstawą nowej filozofii życia opartej na 

innych wartościach, sposobach radzenia sobie, 

której celem nie jest wyłącznie abstynencja, ale 

systematyczny osobisty rozwój i poprawa jakości życia

4. R. Pomianowski AA znaleźli 
drogę: www.aa24.pl/uploads/
wiesci/070920151535.pdf 

5. Polskie tłumaczenie podsta-
wowych tekstów Dłużników 
Anonimowych: www.pro-
gramwsparcia.com/wspolnota-
-anonimowych-dluznikow/ 

6. Wg danych z 2011 roku w pi   
ętnastu krajach odbywało się 
około 500 mityngów tygo-
dniowo. W Polsce funkcjonują 
obecnie dwie stacjonarne 
grupy Dłużników Anonimo-
wych - w Poznaniu i Warszawie 
oraz mityng on-line na Skype: 
https://www.facebook.com/
groups/182188132392087 

7. AA wkraczają w dojrzałość… 
także www.aa24.pl/uploads/
wiesci/020220152150.pdf 

8. www.dafresno.org/index.php/
what-compulsive-debting/ 
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tyczne opisy szkód zdrowotnych spowodo-
wanych zadłużeniem oraz poczucie ciężkiej, 
postępującej choroby8. Poważne wątpliwości 
budzi także kwestia odpowiedzialności za po-
wstałe zadłużenie, między innymi podstaw 
moralnych ubiegania się o  umorzenie długu 
w oparciu o procedurę upadłości konsumenc-
kiej. 

Niewątpliwą zasługą DA jest upowszech-
nienie pojęcia kompulsywnego zadłużenia, 
nawet jeśli go precyzyjnie nie definiują, nie 
wyjaśniają jego mechanizmów psychologicz-
nych i  ograniczają się do opisu jego symp-
tomów oraz propozycji działań zaradczych 
i  samopomocowych. Analiza materiałów DA 
dotyczących symptomów zadłużenia kom-
pulsywnego i  sposobów jego rozpoznawania 
pozwala zrozumieć sposób widzenia w niniej-
szym opracowaniu problemu kluczowego, tj.: 
Czy wspólnota traktuje je jako uzależnienie, 
czy też inny sposób? W literaturze DA znajdują 
się dwa wzajemnie uzupełniające się materiały 
dotyczące symptomów zadłużenia kompul-
sywnego. 

Pierwszy to tzw. Test 15 pytań /zał. 1/9,  
kwestionariusz autodiagnozy polecany 
w  szczególności osobom, które w  związ-
ku ze swoimi problemami finansowymi mają 
wątpliwości co do natury swoich problemów 
w zarządzaniu pieniędzmi i ewentualnej stra-
tegii poradzenia sobie (czy należy skorzystać 
z  pomocy prawnej, doradztwa finansowe-
go, a  może też wsparcia psychologicznego 
i wspólnoty DA?). Test zawiera 15 stwierdzeń 
opisujących konkretne zachowania, myśli, 
uczucia, których obecność w swoim postępo-
waniu, myśleniu i odczuwaniu ma potwierdzić 
(lub nie) poddający się autodiagnozie10. Doty-
czą one w szczególności szkód, jakie powodu-
je zadłużenie w  sferze rodzinnej, zawodowej, 
w relacjach z otoczeniem, a szczególnie z wie-
rzycielami. Kwestionariusz zwraca uwagę na 
myśli i uczucia najczęściej towarzyszące sytu-
acji zadłużenia, problemy zdrowotne, z  kon-
centracją uwagi, ze snem, itd. Zawiera też opis 
podejmowanych często strategii – składanie 
nierealnych obietnic, wprowadzanie okreso-
wego ostrego reżimu spłaty, element myśle-
nia życzeniowego czy samooszukiwanie się 
i usprawiedliwianie.

Nie jest to w  żadnym stopniu usystema-
tyzowana lista symptomów zaburzeń kom-
pulsywnych czy uzależnienia, pozwalająca na 
rzetelną diagnozę czy wskazanie mechani-

zmów leżących u podstaw zachowania osoby 
zadłużonej. Rozpoznanie u siebie ośmiu i wię-
cej symptomów z tej listy ma jedynie zwrócić 
uwagę osoby dokonującej samooceny na fakt, 
że zadłużenie stało się istotnym problemem 
w jej życiu i wymaga dalszej pogłębionej ana-
lizy. W tym sensie Test 15 pytań można trak-
tować jako rodzaj narzędzia przesiewowego 
typu test CAGE, RAPS 4, MAST czy Test Balti-
morski dla uzależnienia od alkoholu (Worono-
wicz, 2009 s.125).

Bardziej rozbudowaną formą opisu symp-
tomów kompulsywnego zadłużania wg. DA 
jest Lista 12 oznak. Zawiera ona opis typo-
wych zachowań oraz cech, motywów i nawy-
ków osób kompulsywnie zadłużających się, 
a  także okoliczności sprzyjających ryzykow-
nemu zadłużaniu się. Nie jest to klasyfikacja 
także w sensie klinicznym, a raczej opis spo-
sobu funkcjonowania osoby, która może po-
dejrzewać u  siebie problemy z zarządzaniem 
pieniędzmi i radzeniem sobie z zadłużeniem. 
O  ile Test 15 pytań jest narzędziem wstępnej 
autodiagnozy, o  tyle Lista 12 oznak pozwala 
rozpoznać dokładniej u  siebie symptomy ry-
zykownego zadłużania się wraz z  okoliczno-
ściami i  przyczynami pojawiania się proble-
mów. Jej głównym celem jest zwrócenie uwagi 
uczestników spotkań DA na podobieństwo 
doświadczeń, przeżyć, ale także stosowa-
nych nieefektywnych, sprzyjających popa-
daniu w zadłużenie, strategii radzenia sobie. 
Lista oznak nie ma charakteru zamkniętego 
i nie wyczerpuje wszelkich możliwych symp-
tomów. Ma jednak inspirować i  zachęcać 
uczestników spotkań do pogłębionej analizy 
swojej sytuacji i dzielenia się osobistymi spo-
strzeżeniami, refleksjami, a przede wszystkim 
doświadczeniem w  konstruktywnym radze-
niu sobie. Temu też służą tzw. narzędzia DA11. 
Wśród najważniejszych wymienia się: spotka-
nia, czyli mityngi dzielenia się doświadcze-
niem, spotkania grupy wsparcia, spotkania 
„biznesowe”, pracę ze sponsorem, studiowa-
nie literatury, korzystanie z  pomocy online 
i  telefonicznej. Wśród narzędzi DA pojawiają 
się wszystkie działania dotyczące nauki ra-
cjonalnego zarządzania finansami osobisty-
mi: prowadzenie budżetu domowego, opra-
cowywanie planu wydatków, planów działań 
naprawczych. To wszystko służy uporząd-
kowaniu życia zdewastowanego przez długi, 
wzięcia odpowiedzialności za wyrządzone 
krzywdy i  szkody (sobie i  innym) i  podjęciu 
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9. http://programwsparcia.com/
wp-content/uploads/2019/09/
Kwestionariusz-15-py-
ta%C5%84.pdf 

10. Pełny tekst polskiego tłuma-
czenia: www.programwspar-
cia.com 

11. www.programwsparcia.com/
wspolnota-anonimowych-
-dluznikow/#5 
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prób działań naprawczych, zadośćuczynienia 
tym, wobec których jest to możliwe. Ważnym 
aspektem korzystania z  programu i  narzę-
dzi DA jest zapobieganie powrotowi do daw-
nych zachowań – zadłużania się oraz praca 
na rzecz innych, jeszcze zadłużonych osób, 
realizowana w  ramach 12 kroku – „niesienia 
posłania”. Różnorodność narzędzi, ale także 
ich charakter – są zbiorem zasad racjonalnego 
i  odpowiedzialnego radzenia sobie nie tylko 
z  zadłużeniem, ale wskazaniem do nieusta-
jącego rozwoju osobistego. Można traktować 
je jako ostateczny argument na rzecz tezy, że 
wspólnota Dłużników Anonimowych nie trak-
tuje skłonności do kompulsywnego zadłuża-
nia się w  kategoriach choroby, w  klinicznym 
tego słowa znaczeniu, a  swych członów jako 
ludzi chorych, wymagających leczenia czy te-
rapii psychologicznej:

1. Próba spojrzenia na paradoksalne, najczę-
ściej destruktywne zachowania osób chro-
nicznie zadłużających się w  kategoriach 
uzależnienia i  dołączenia ich do rosnącego 
zbioru uzależnień behawioralnych, choć 
bardzo interesująca, budzi poznawczo moje 
istotne wątpliwości: Pomimo podobieństwa 
mechanizmów psychologicznych leżących 
u  podstaw zachowań tak osób uzależnio-
nych, jak i  zadłużonych (Mellibruda, 2006), 
trudno kategorycznie uznać, że mają one 
stricte patologiczny charakter i  odpowia-
dają wprost za pojawianie się nałogowych 
zachowań. Każdy człowiek podejmuje dzia-
łania, których głównym celem jest regu-
lacja samopoczucia, wszyscy korzystamy 
z  dobroczynnego działania mechanizmów 
obronnych oswajając i  koloryzując nieco 
rzeczywistość oraz dążymy do kształto-
wania pozytywnej samooceny, poprawiamy 
swoje poczucie własnej wartości i tożsamo-
ści. Opisane przez Mellibrudę mechanizmy, 
w przypadku rozwijającego się uzależnienia, 
z  całą pewnością ulegają poważnemu nasi-
leniu i – zamiast wspomagać dobre funkcjo-
nowanie – odrywają uzależnioną osobę od 
realnej rzeczywistości. Podobnie dzieje się 
w przypadku osób chronicznie zadłużonych, 
ale także w wielu innych sytuacjach, np. do-
świadczania ostrego kryzysu psychicznego, 
wielu zaburzeń psychicznych (w nerwicach, 
depresji, itd.).

2. Interesujące jest dopatrywanie się podo-
bieństwa w zachowaniach nałogowców oraz 

osób chronicznie zadłużonych. Z całą pew-
nością widać je w postępującej koncentracji 
ich życia na obszarze problemowym, postę-
pującym zaniedbywaniu innych przyjemno-
ści, zainteresowań oraz sposobów radzenia 
sobie, przez co życie osób ulega istotnemu 
zubożeniu w  obu grupach. Nie jest to jed-
nak sytuacja specyficzna wyłącznie dla uza-
leżnienia czy zadłużenia. Całkowicie inne 
okoliczności, np. poważna choroba własna 
lub osoby najbliższej może w istotny sposób 
także zmienić obraz życia, ustalając zdecy-
dowanie inne priorytety.

3. Znaczące podobieństwo można zauważyć 
w  rodzaju i  natężeniu narastających szkód 
i kosztów, jakie powoduje uzależnienie oraz 
zadłużenie. Dotyczą one wszystkich klu-
czowych obszarów życia w  obu grupach 
osób. Najwyraźniej dostrzec je można w sfe-
rze życia rodzinnego12, zawodowego, po-
stępujących problemach zdrowotnych oraz 
finansowych i prawnych, ale także w istot-
nym zakłóceniu relacji społecznych osób 
doświadczających obu problemów. Z  jednej 
strony jest to postępująca alienacja i  po-
głębiająca się samotność, z  drugiej strony 
zaś wciąganie osób z  własnego otoczenia 
w  postępujące uzależnienie i  zadłużenie. 
W obu przypadkach problemów można mó-
wić o współuzależnieniu i współzadłużeniu. 
Co istotne, podobieństwo dotyczy nie tyl-
ko stosowanych w  obu grupach mechani-
zmów manipulacji, nawet rodzaju szantażu 
emocjonalnego i  prób przerzucania odpo-
wiedzialności na najbliższych. Najgorsze, 
że te zabiegi częstokroć okazują się na tyle 
skuteczne, że najbliżsi dają się w te działa-
nia wciągnąć i przejmują odpowiedzialność. 
Tak w przypadku uzależnienia, jak i zadłu-
żenia, częstą sytuacją są: nawet wielokrotne 
spłacanie zaległych zobowiązań finanso-
wych, rozwiązywanie problemów prawnych 
powstałych w wyniku uzależnienia czy za-
dłużenia. Dość typowe jest też to, że w obu 
grupach pozytywny przełom, np. poszu-
kiwanie pomocy, inicjują nie sami zainte-
resowani tylko ich najbliżsi. Można mówić 
też o  zewnętrznym podobieństwie innych 
mechanizmów i  zjawisk: wzroście toleran-
cji, symptomach odstawienia oraz skłonno-
ści do nawrotów destruktywnych strategii 
zachowania po okresach abstynencji czy 
czasowego powstrzymywania się od zadłu-
żania się.

12. Z danych Ministerstwa Spra-
wiedliwości wynika, że 30% 
rozwodów spowodowanych jest 
problemami finansowymi.
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4. W obu grupach (osób uzależnionych i zadłu-
żonych) dość charakterystyczne jest kon-
tynuowanie czynności nałogowej czy dal-
szego zadłużania się, pomimo świadomości 
doświadczania trwałych lub nawracających 
problemów somatycznych, psychologicz-
nych, społecznych, finansowych, spowodo-
wanych lub nasilanych przez obraną stra-
tegię działania. W obu też grupach rodzi to 
często silne poczucie bezradności, poczucie 
znalezienia się w  pułapce bez wyjścia, co 
sprzyja pojawianiu się bierności, apatii, my-
śli rezygnacyjnych, nawet czynnych zacho-
wań autoagresywnych i  samobójczych. Za-
chowania osób w zaawansowanym stadium 
uzależnienia i zadłużenia stają się sztywne, 
schematyczne, wyznaczają je zbiory ruty-
nowych, jakby zautomatyzowanych, czę-
sto prymitywnych nawyków. Stąd właśnie 
użytecznym wydaje się spojrzenie na oba 
obszary problemowe w  kategoriach teorii 
wyuczonej bezradności13.

Pojawia się, wart choćby zasygnalizo-
wania, dodatkowy problem – uzależnienie 
i  zadłużenie często współwystępują u  tych 
samych osób. Z  badań przeprowadzonych 
wśród uzależnionych od alkoholu wynika, że 
aż 87 proc. z  nich (Pomianowski, 2019)14 do-
świadczyło poważnego zadłużenia w związku 
ze swym uzależnieniem. Oczywiście, bada-
nie tego typu nie wskazuje żadnej zależności 
(poza korelacyjną), w szczególności nie suge-
ruje jej kierunku czy związku przyczynowo 
skutkowego. Trudno je jednak zignorować lub 
bagatelizować. Te i wiele innych argumentów 
mogłoby przemawiać na rzecz uznania chro-
nicznego zadłużenia jako kolejnej formy uza-
leżnienia behawioralnego, gdyby nie trudny do 
rozstrzygnięcia problem istoty, natury utraty 
kontroli nad zachowaniami nałogowymi i  za-
dłużaniem się, któremu wiele miejsca poświę-
ciłem w tym opracowaniu. Dodatkowo, biorąc 
pod uwagę dyskusję nad kryteriami wyklucza-
jącymi, rozpoznanie uzależnienia behawioral-
nego trudno rozstrzygnąć jednoznacznie, czy 
zachowania osób zadłużających się chronicz-
nie nie są:
n (…) konsekwencją świadomego wyboru;
n (…) zachowanie jest sposobem radzenia 

sobie w określonych sytuacjach; (Kar-
dafelt-Winther i wsp., 2017 za Woronowicz 
(2020)).

Wadliwa adaptacja
Dla pełniejszego rozważenia 

sygnalizowanego problemu przy-
datną może okazać się koncep-
cja Stantona Peele, który dla 
opisu zachowań nałogowych 
odwołuje się do mechani-
zmów wadliwej adaptacji 
(Peele 1987). Stwierdza on, 
że: „Uzależnienie od alko-
holu oraz innych środków 
odurzających (a  jak się 
okaże również uzależnie-
nie nienarkotyczne) sta-
nowi obszar o szczególnie 
dużym prawdopodobień-
stwie „ucieczki od wolno-
ści” (Pomianowski,1998). 
Proces rozwijania się nało-
gu rozumieliśmy błędnie jako 
reakcję na otoczenie. Tym-
czasem wszystkie dane wska-
zują na to, że nałóg jest stylem 
życia, sposobem radzenia sobie ze 
światem i  samym sobą, sposobem 
interpretowania swoich doświadczeń, 
łącznie z  doświadczeniami wywołany-
mi przez środki psychoaktywne” (Peele 1987 
w  s.64, za Dodziuk, (1993). Peele proponuje 
kryteria zakwalifikowania danych zachowań 
jako nałogowych, wymieniając ich następujące 
cechy:
1. Uzależnienie stanowi kontinuum – dana 

osoba może być mniej lub bardziej uzależ-
niona, o  czym decyduje fakt, do jakiego 
stopnia to przyzwyczajenie panuje nad jej 
życiem;

2. Uzależnienie odciąga jednostkę od pozo-
stałych zajęć, sedno - to zawężenie pola 
życiowej aktywności aż do ograniczenia jej 
wyłącznie do nałogu. Tylko jednostka może 
określić, jak wielką szkodę wyrządza jej to 
w życiu i dlatego tylko jednostka może oce-
nić stopień uzależnienia i zająć się nim;

3. Uzależnienie nie jest przyjemnym doświad-
czeniem. Eliminuje ono cierpienie. Ofiary 
nałogu sięgają po swoje środki wtedy, kiedy 
pojawia się negatywna motywacja (strach, 
poczucie winy, lęk, złe samopoczucie) 
zmniejszana tymczasowo przez jakąś sub-
stancję lub działanie. A  zatem każdy nałóg 
jest dobry, byle tylko przytępił odczuwane 
cierpienie.

TEORIA I PRAKTYKA

13. R. Pomianowski Psychologiczne 
konsekwencje zadłużenia 2015 
www.programwsparcia.com/
wp-content/uploads/2019/09/
Wyuczona-bezrad-
no%C5%9B%C4%87-.pdf 

14. Terapia UiW lub www.pro-
gramwsparcia.com/wp-content/
uploads/2019/09/Prezenta-
cja_16.08.2019-Katowice.pdf 
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4. Uzależnienie to niemożność wyboru, aby 
czegoś nie robić. To w istocie utrata kontroli 
nad czynnościami szkodliwymi lub takimi, 
które przestały być przyjemne. Peele pod-
kreśla, że zachowaniem nałogowca kieruje 
wiele niekontrolowalnych motywów, które 
skłaniają go do kontynuowania czynności aż 
do momentu, gdy już fizycznie nie jest w sta-
nie jej podołać albo powstrzyma go jakaś siła 
zewnętrzna.

Utratę kontroli, uzależnienia, Peele nie 
traktuje jednak jako defektu nieodwracal-
nego i  podkreśla: „Leczenie uzależnienia jest 
proste i  jednocześnie niezwykle trudne. Nie 
ma żadnych tajemniczych środków ani me-
chanizmów poza przeorganizowaniem całych 
sfer życia i  częściowymi zmianami wszyst-
kich jego aspektów. Zatem wszystko, co zwięk-
sza zdolność do radzenia sobie oraz wzbogaca 
egzystencję, jest najlepszą gwarancją, że nie 
pojawią się sytuacje sprzyjające nawrotom. 
Zresztą w  ostatecznym rozrachunku zmaga-
nie się z uzależnieniem jest niekończącym się 
procesem” (s. 79). Aby uwolnić się od nałogów 
musimy nauczyć się lubić i  szanować siebie 
samych, a  także radzić sobie z  własnym oto-
czeniem i zyskiwać jego szacunek (…). Analiza 
ta wymaga zbadania swego życia, aby wykryć 
słabe miejsca – przyczynę trudności w podej-
mowaniu właściwych działań. Oznacza bezli-
tosną uczciwość w odkrywaniu sytuacji, które 
nas przerażają. Uzbrojeni w  taką autoanalizę 
możemy rozpocząć modyfikację tych wzorów 
życiowych, których wynikiem jest uzależnione 
zachowanie (s.80).

Poglądy Peele są warte szczególnej uwa-
gi z  dwóch istotnych powodów: po pierw-
sze – jego szerokie traktowanie uzależnienia 
stało się punktem wyjścia badań nad uzależ-
nieniami behawioralnymi, z  drugiej strony 
– potraktowanie zachowań nałogowych jako 
wyrazu błędnej (wadliwej) adaptacji, jako for-
mę stylu życia realizowanego nie zawsze i nie 
do końca z  świadomego wyboru, jest chyba 
najbliższe rzeczywistości zadłużenia. O  tym, 
że ktoś wkracza na taką drogę decydują za-
równo czynniki osobowościowe, jak i okolicz-
ności sytuacyjne, np. błędna decyzja finanso-
wa, presja społeczna, nieuczciwa reklama, itd. 
Najistotniejsza w podejściu Peele’a  jest jednak 
konkluzja dotycząca perspektyw, możliwości 
i warunków poradzenia sobie z tak traktowa-
nym uzależnieniem, zadłużeniem – koniecz-
ność systemowej zmiany, gruntownej osobistej 

reorientacji, przeorganizowaniem całych sfer 
życia i częściowymi zmianami wszystkich jego 
aspektów. Takie podejście pozwala uwzględ-
nić i  wykorzystać w  praktyce wspomagania 
osób zadłużonych szeroką wiedzę z  zakresu 
przyczyn niewłaściwej czy niewystarczającej 
kontroli/samokontroli zachowania (Baume-
ister,2000).

Proponowane przez Peele’a15 podejście 
z drugiej strony dobrze koresponduje z ofertą 
programu wspólnoty DA, która nie proponuje 
leczenia czy terapii psychologicznej osób za-
dłużonych, żadnych cudownych recept i me-
tod, lecz uznanie faktów i gruntowne przeor-
ganizowanie swojego życia. n
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Tematyce pomagania osobom zadłużonym 
poświęcony będzie ostatni 4 odcinek cyklu 
„Chorzy, czy nieodpowiedzialni?” w kolej-
nym wydaniu kwartalnika Psychiatra.

Zapraszamy do dyskusji, zadawania pytań 
– kontakt do autora: pomrom@o2.pl 

Kwestionariusz „15 pytań” - na stronie 65

 15. www.peele.net/index.html
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Sprawdź, czy problem zadłużenia, niewypłacalności dotyczy Cię osobiście, 
odpowiedz szczerze:

Odpowiedź TAK na więcej niż 8 pytań, sugeruje istnienie problemu  
psychologicznych/życiowych konsekwencji zadłużenia wymagających  

podjęcia pilnych działań zaradczych.

1. Czy długi, które masz, negatywnie wpływają na Twoje życie rodzinne i czynią  
je nieszczęśliwym?

2. Czy problem długów rozprasza Cię w Twojej codziennej pracy?

3. Czy Twoje długi wpływają na Twoją reputację?

4. Czy Twoje długi powodują, że gorzej o sobie myślisz, wstydzisz się, doświadczasz 
poczucia winy ?

5. Czy kiedykolwiek udzielałeś fałszywych informacji /kłamałeś/ by otrzymać 
kredyt?

6. Czy kiedykolwiek składałeś nierealne obietnice swoim wierzycielom?

7. Czy z powodu swoich długów zaniedbywałeś obowiązki wobec swojej rodziny?

8. Czy kiedykolwiek bałeś się, że Twój pracodawca lub bliscy dowiedzą się  
o Twoich długach?

9. Czy w trudnej sytuacji finansowej, perspektywa pożyczania pieniędzy dawała  
Ci wyraźne uczucie ulgi?

10. Czy z powodu swoich długów miewasz problemy ze snem?

11. Czy z powodu długów kiedykolwiek rozważałeś upicie się lub tak postąpiłeś?

12. Czy kiedykolwiek pożyczałeś pieniądze nie patrząc na to, jakie koszty będziesz 
musiał zapłacić?

13. Czy zazwyczaj spodziewasz się negatywnej odpowiedzi, gdy sprawdzana jest 
Twoja zdolność kredytowa w banku lub wypłacalność kiedy płacisz kartą?

14. Czy kiedykolwiek postanowiłeś wprowadzić ostry reżim spłaty swoich  
długów, a potem złamałeś się pod wpływem okoliczności i powróciłeś  
do dawnych zasad?

15. Czy szukasz usprawiedliwień dla swojej sytuacji zadłużenia, np. winnych  
Twoich problemów lub wierzysz, że to przejściowe trudności i kiedy tylko się 
weźmiesz w garść, to wyjdziesz z długów?

Kwestionariusz „15 pytań”

/zapożyczony z materiałów wspólnoty DA w nieautoryzowanym przekładzie/
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ŻONGLOWANIE LEKAMI  
NA LINII ŻYCIA
Marek Krzystanek
| Klinika Rehabilitacji Psychiatrycznej, Katedra Psychiatrii i Psychoterapii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Zanim zaczniemy żonglować lekami 

i dawkami zastanowiłbym się, po pierw-

sze, nad planem leczenia i wyborem 

leku. Wybór leku jest z kolei pochodną 

tego, co wiemy na temat mechaniki 

działania neuronów i obwodów neuro-

nalnych. Im więcej wiemy, tym więcej 

potrafimy. Na pewno jednak złożoności 

mechanizmów powstawania choroby 

psychicznej, procesów zachodzących 

w mózgu, receptorowych i komórko-

wych powikłań tych procesów, kon-

dycji sieci neuronowej po zakończeniu 

procesu chorobowego i konsekwencji 

zastosowania samego leczenia farma-

kologicznego dla dalszego przebiegu 

choroby nie widać z płaskiej i jedno-

wymiarowej orientacji charakterystyki 

produktu leczniczego każdego poje-

dynczego leku. Na pewno CHPL nie 

jest przewodnikiem w leczeniu chorób 

psychicznych; co więc jest?

Dobór leku
Wybór leku jest kwintesencją sztuki le-

czenia. Obserwując objawy pacjenta musimy, 
na ich podstawie, określić profil zaburzeń 
w biochemii mózgu. Według mnie, tym wła-
śnie powinien kierować się wytrawny klini-
cysta – analizą profilu objawów, wskazują-
cych na przykład, czy w depresji skupić się 
na interwencji proserotoninowej, prodopa-
minowej, czy pronoradrenalinowej, a w schi-
zofrenii, czy chcemy działać na zaburzenia 
związane na przykład z  układem mezokor-
tykalnym, czy mezolimbicznym. Co więcej, 
skupienie się na regulacji biochemicznej sa-
mego zaburzenia, związanego z  epizodem 
choroby, jest do pewnego stopnia widze-
niem tunelowym, nieujmującym głębszego, 
patogenetycznego podłoża choroby. Istotą 
depresji mogą być zaburzenia rytmów bio-
logicznych, a przyczyną schizofrenii słabość 
architektury mózgu, budowy błon neuro-
nów czy receptorów i  wtedy leczenie musi 
uwzględniać również ten wymiar choroby. 
Być może ponad wszystkimi chorobami psy-
chicznymi panuje zespół przewlekłej deza-
daptacji do stresu i w tym kontekście sztuka 
leczenia jest sztuką życia, w  którym kiero-
wać się należy bilansem wysiłku mózgu jako 
narządu, którym radzimy sobie z  rozumie-
niem i zmienianiem świata oraz wypoczynku 
i  wyciszania stymulacji oraz szukania spo-
koju, pozwalając mózgowi odpocząć. Takie 
balansowanie pozwala, z  jednej strony, nie 
nadużywać zakresu autoregulacji procesów 
neurofizjologicznych w  mózgu, a  z  drugiej 
pozwala na regenerację i utrzymanie czegoś, 
co można by nazwać neurostazą. 
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Neurostaza
Nauczenie się sztuki balanso-

wania pomiędzy granicami kom-
fortu psychicznego i  intensywnego 
używania mózgu jest nadrzędnym 
przesłaniem filozofii długiego życia 
(antiaging, wydłużanie zdrowego 
życia) i psychiatrii prewencyjnej. 

Przez analogię do proteostazy 
pojedynczej komórki, jeżeli podej-
mujemy się, w  skali dnia lub życia, 
zbyt dużej liczby wątków zanie-
dbując wypoczynek mózgu, do-
prowadzamy do jego nadmiernej 
eksploatacji. Na pewno mniejszy 
koszt takiej nadeksploatacji pono-
simy w pierwszej części życia, jed-
nak wraz z początkiem somatopau-
zy proporcja wysiłek/odpoczynek 
mózgu, w  imię prewencji chorób 
psychicznych i  ich nawrotów, musi 
być przesuwana coraz bardziej 
w stronę wypoczynku i regeneracji 
(Rycina 1).

Każdy człowiek może zajechać 
mózg, tak jak zajeżdża się najlep-
szego konia czy silnik. To kanon 
życia, któremu podlega tak mózg, 
jak i  każdy inny narząd człowieka. 
Trudniejszą sytuację mają osoby, 
które, zwykle tego nie wiedząc, 
noszą w  sobie biologiczną podat-
ność do zaburzeń psychicznych. 
Przez słabszą budowę i  kondycję 
białek strukturalnych, receptoro-
wych czy układów enzymatycznych 
w różnych częściach mózgu są oni 

bardziej podatni na zmęczenie ob-
ciążeniem stresem środowiskowym 
i szybciej ujawnia się u nich gorsza 
regulacja myśli, emocji, impulsów 
czy nastroju. Ten aspekt również 
należy uwzględnić w  leczeniu far-
makologicznym.

Leczenie przyczyny i skutku
W sztuce leczenia, jaką znamy, 

jeszcze za mało wiemy na temat 
możliwości wychodzenia naprze-
ciw potencjalnej 
chorobie psy-
chicznej, czyli 
zaburzeniu pracy 
mózgu. Na pew-
no jednak doce-
niamy już teraz 
nowe odkrycia 
psychiatrii doty-
czące roli mikro-
biomu, witamin, 
kwasów ome-
ga-3, treningu 
uważności (min-
dfulness), afir-
macji pozytyw-
nych przekonań, 
regularnego tre-
ningu poznaw-
czego, wczesnej 
interwencji, treningu oddechowego 
czy też znaczenia poczucia szczę-
ścia dla zdrowia i  odpowiedzial-
ności każdego człowieka za swo-
je szczęście w  sensie poznawania 

swoich potrzeb (nosce te ipsum) 
i zaspokajania ich. 

Patologiami, które trawią świat 
ludzi są ignorancja, niedojrzałość 
i  niekompetencja. Lekarze muszą 
docenić znaczenie rozwijania umie-
jętności radzenia sobie ze stresem 
przez każdego człowieka, aktyw-
nie zwiększać świadomość społe-
czeństwa na temat zasad zdrowego 
używania ciała oraz uświadamiać 
każdemu, że to, jaki będzie jego los 
zdrowotny, spoczywa na własnych 

barkach każdej 
istoty ludzkiej, 
a  nie na syste-
mie opieki zdro-
wotnej, lekarzu 
czy terapeucie. 
Psychiatria pre-
wencyjna jest 
melodią bli-
skiej przyszłości 
i  nowoczesnym 
kierunkiem me-
dycyny, który 
powstaje na na-
szych oczach. 

Psychiatr ia 
tra  dycy jna zacho -
wa swoje miejsce, 
jednak dzięki 
psy  chiatrii pre-

wencyjnej zyska szerszy kontekst, 
a w miarę rozwoju psychiatrii pre-
wencyjnej jej rola będzie stopnio-
wo maleć (Rycina 2 -> na następnej 
stronie). 

Nauczenie się sztuki 

balansowania po-

między granicami 

komfortu psychicz-

nego i intensywnego 

używania mózgu 

jest nadrzędnym 

przesłaniem filozofii 

długiego życia i psy-

chiatrii prewencyj-

nej.

Rycina 1. Wraz z wiekiem proporcja: intensywna praca – odpoczynek mózgu powinna przesuwać się w lewą stroną ryciny. 
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Psychiatria naprawcza
W szerszym kontekście współ-

czesną psychiatrię można więc 
nazwać psychiatrią naprawczą. 
W  tej dziedzinie nasza wiedza jest 
znacznie większa niż w psychiatrii 
prewencyjnej, ale i  tutaj zdajemy 
sobie już sprawę, że oprócz regu-
lacji aktualnego zaburzenia neuro-
chemicznego mózgu możemy, więc 
musimy, zrobić więcej. Lecząc de-
presję na poziomie interwencji mo-
noaminowej na głębszym poziomie 
powinniśmy uwzględnić neurore-
generację i  stymulację neurogene-
zy, a  na jeszcze głębszym regulo-
wać zakłócone rytmy biologiczne, 
na przykład w  formie pogłębienia 
snu wolnofalowego, regulacji po-
siłków, aktywności fizycznej oraz 
życia seksualnego. Z  kolei lecząc 
schizofrenię, na głębszym pozio-
mie należy być może stabilizować 
pracę receptorów NMDA, a na jesz-

cze głębszym stosować leki pro-
kognitywne czy też kwas eikoza-
pentaenowy, w  formie wczesnej 
interwencji, być może już w  dzie-
ciństwie. Kiedy chcemy uwzględ-
nić cały zakres możliwych inter-
wencji psychiatrycznych, które są 
konieczne do objęcia wszystkich 
tych poziomów choroby psychicz-
nej, zbliżamy się do możliwości 
wyleczenia jej epizodu. Skoncen-
trujmy się na samym wyborze leku 
– czy mamy szansę znaleźć jeden, 
który zrobi to wszystko?

Komponowanie leczenia
Odpowiedź jak u  mistrza Zen 

brzmi: i  tak, i  nie. Wszystko zale-
ży od indywidualnego przypadku 
pacjenta i  współczesna psychia-
tria zbliża się coraz szybciej do 
standardu medycyny spersonali-
zowanej. W  aspekcie leczenia far-
makologicznego na podstawie pro-

filu objawów klinicznych jesteśmy 
w stanie coraz lepiej rozpoznawać 
rodzaj zaburzenia neurochemicz-
nego i  neurofizjologicznego i  do-
pasowywać do niego lek albo leki. 
Może to być jeden lek, jeżeli np. 
u  pacjenta ze schizofrenią domi-
nują objawy wytwórcze albo ne-
gatywne, a  w  depresji lęk, anhe-
donia czy anergia. W przypadkach 
bardziej złożonych klinicznie, leki 
działające na wiele receptorów lub 
wielomodalnie na receptory mogą 
objąć swoim działaniem większą 
liczbę objawów. Możemy oczywi-
ście komponować leczenie z  kilku 
leków, tworząc super-lek, miesza-
ninę, która łączy różne mechani-
zmy działania bez niekorzystnych 
interakcji farmakokinetycznych. 
Kiedy mamy już pomysł, jaki lek lub 
leki wybrać, pozostają jeszcze ko-
lejne kwestie: wskazań rejestracyj-
nych, dawki i czasu leczenia. 

TEORIA I PRAKTYKA

Rycina 2

Rycina 2

Zwiększenie roli psychiatrii prewencyjnej (kosmetycznej) doprowadzi do zmniejszenia roli psychiatrii klinicznej, która ma charakter leczenia 
naprawczego i objawowego. 
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Wskazania i dawka 
Wiedząc jaki mechanizm dzia-

łania ma lek i jakiego działania far-
makologicznego wymaga leczenie 
pacjenta, klinicyści, nie tylko w psy-
chiatrii, dokonują często transgresji 
wskazań rejestra-
cyjnych. W  prak-
tyce dotyczy to 
około 30% prze-
pisywanych leków 
i  jest konsekwen-
cją prymatu ra-
cjonalnego wybo-
ru mechanizmu 
działania leku 
adekwatnie do 
mechanizmu po-
wstawania choro-
by oraz pewnego 
opóźnienia reje-
stracji wskazań 
leków w stosunku 
do postępu i  od-
kryć klinicznych. 

Dawki leków 
stwierdzone w  badaniach klinicz-
nych odzwierciedlają (w przybliże-
niu) z jednej strony efekty progowe 
działania leków (na przykład bloka-
da 80% pomp serotoninowych lub 
60% receptorów dopaminowych 
typu 2), a z drugiej granice bezpie-
czeństwa i  tolerancji. Należy pa-
miętać, że okno terapeutyczne to 
duża rozpiętość dawkowania, od-
zwierciedlająca odmienność ludzi 
co do masy ciała czy metabolizmu 
leków. Średnia dawka przypada 
na człowieka o masie około 70 kg, 
co daje wskazówkę, jak ją ustalać 
w przypadku osób otyłych czy wy-
chudzonych. 

Pozostaje jeszcze czas. 

Cierpliwość
Dzisiejszy świat przyspieszył, 

mówi się, że ludzie chodzą dwa 
razy szybciej. Ewolucja mózgu nie 
nadąża za tym tempem i nic w za-
sadzie nie zmieniło się, jeżeli chodzi 

o  czas działania 
leków, które we-
szły z nami w XXI 
wiek. Świat szu-
ka szybciej dzia-
łających leków; 
przykładem jest 
esketamina, jed-
nak większość 
leków z  powodu 
swojego mecha-
nizmu działania 
wymaga – gene-
ralizując – raczej 
tygodni, a  nie 
dni, do początku 
swojego dzia-
łania. W  przy-
padku leków 
przeciwpsycho-

tycznych jest to związane z czasem 
wysycenia dawką leku, który zajmu-
je około pięciu okresów półtrwania. 
W  przypadku leków przeciwde-
presyjnych i przeciwlękowych, po-
czątek ich działania jest opóźniony 
przez reakcje receptorowe i  syn-
tezę nowych białek struktural-
nych i czynnościowych, co zajmuje 
zwykle co najmniej dwa tygodnie. 
Można oczywiście stosować różne 
sposoby augmentacji np. kwasem 
acetylosalicylowym, pindololem, 
kwasem foliowym, tryptofanem, 
blokować receptory serotoninowe 
typu 2A lub pobudzać receptory 1A 
– te arkana sztuki psychofarmako-
logii mogą przyspieszyć działanie 
leków przeciwdepresyjnych. Ale 
i tak psychofarmakologia pozostaje 
sztuką cierpliwości. 

Sklejona filiżanka
Po wyleczeniu epizodu choro-

by psychicznej mózg wraca teore-
tycznie do poprzedniej formy. Pa-
cjent i lekarz są bogatsi o wiedzę, że 
u  pacjenta ujawniła się podatność 
na zachorowanie i że może wystą-
pić nawrót choroby. To ogromne 
pole do popisu dla psychiatrii pre-
wencyjnej, a  nie tylko wskazanie 
do profilaktycznego podawania 
leków. Otwartym pytaniem pozo-
staje, jakie są skutki przewlekłego 
podawania leków, które wyręczają 
mechanizmy samoregulacyjne ko-
mórek nerwowych i  pętli neurofi-
zjologicznych.

Być może powinniśmy poda-
wać je w  najmniejszych skutecz-
nych dawkach albo tylko okresowo 
lub okresowo zwiększając dawkę 
na krótki czas kryzysu psychicz-
nego? Czy stosując je przewlekle 
nie doprowadzamy do sytuacji, 
przypominającej karmienie dziecka 
wtedy, kiedy potrafi już samo jeść 
albo zanik nieużywanych mięśni 
w  przestrzeni kosmicznej czy po 
odnerwieniu? Czyli do wtórnej in-
walidyzacji? Pozostawię każdego 
z tym pytaniem do medytacji wła-
snej. n
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Otwartym pyta-

niem pozostaje, 

jakie są skutki 

przewlekłego poda-

wania leków, które 

wyręczają mecha-

nizmy samoregu-

lacyjne komórek 

nerwowych i pętli 

neurofizjologicz-

nych.
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Refleksje wstępne
Idea standaryzacji farmakotera-

pii chorób psychicznych zasadniczo 
opiera się na wyborze konkretnego 
leku celem leczenia zdiagnozowanej 
choroby, określeniu jego dawek oraz 
ustaleniu czasu stosowania. Stan-
dard leczenia, już z  samej definicji 
tego pojęcia, powinien być oprawio-
ny w informacyjne ramy, w których 
mieszczą się: hierarchia zleceń, mi-
nimalna i  maksymalna dawka za-
lecanego leku, potencjalizacja jego 
efektywności oraz strategie kombi-
nacji dopuszczalnych zleceń. Pośród 
ram standardu widnieją punkty wę-
złowe, które są niczym zakotwiczo-
ne latarnie morskie – służą one lep-
szej nawigacji w procesie leczenia. 

Wypuszczając się poza grani-
ce wyznaczone ramami standardu, 
niejako wypływamy z  pacjentem 
w  obszary nieznane. Bez tej leko-
wej mapy, łatwo utracić pewność 
siebie: nierzadko dryfujemy wtedy 
ku mieliznom terapeutycznym bądź 
też po prostu roztrzaskujemy się na 
rafach błędów jatrogenii. Zakładam, 
że potrzeba wyrwania się poza ramy 
standardu farmakoterapeutycznego 
nie wynika z wielkościowej postawy 
osoby leczącej, a  jest jedynie rezul-
tatem frustrujących porażek tera-
peutycznych. Pragnieniu niesienia 
pomocy za wszelką cenę sprzyjają 
oczekiwania pacjenta oraz presja 
systemu rodzinnego. Niezależnie od 
przyczyn, ryzyko takiego postępo-
wania jest co najmniej znaczące. Jak 
widać, fenomen farmakoterapii dys-
funkcji psychicznych daleko wykra-
cza poza, i  tak już bardzo złożoną, 
problematykę zaburzeń w  neuro-
transmisji.

Cóż więc począć, aby bezpiecz-
nie optymalizować możliwości le-
czenia psychiatrycznego, a zarazem 
minimalizować straty, które z niego 
wynikają?

W poszukiwaniu NSP
W  swej praktyce klinicznej 

często podejmuję leczenie osób 
o  szczególnie trudnym przebiegu 
objawów zespołu natręctw, zabu-
rzeń lękowych czy depresji. Pa-
cjentów już doświadczonych far-
makoterapią, nierzadko wieloletnią, 
nieefektywną i  obciążającą soma-
tycznie. Ludzi wędrujących po pol-
skich klinikach i  szpitalach w  na-
dziei na odnalezienie Najbardziej 
Skutecznego Psychiatry (NSP), któ-
ry oto wreszcie odpowiednio roze-
zna sytuację i wyleczy nieuleczalne 
stosując Lek Doskonały (LD). Cho-
rzy tacy mają ogromne oczekiwania 
względem kolejnego etapu lecze-
nia, tak więc pierwszym zadaniem, 
które sobie stawiam jest praca nad 
zmniejszeniem ich oczekiwań: nie 
istnieje ani NSP, ani LD. Tym samym, 
już na początku relacji z pacjentem 
często pojawia się rozczarowanie, 
jednak urealnienie własnych możli-
wości jest warunkiem niezbędnym. 
Odwołuję się też do hipotetycznego 
pojęcia zdrowia (próbujemy sobie 
wyobrazić, na czym by ono miało 
polegać) i jak się okazuje, wielu z pa-
cjentów pragnie tego, czego w życiu 
dorosłym nigdy nie doświadczyło. 
Czy zatem miałyby to uczynić zle-
cone przeze mnie leki? Wydaje się, 
że zmniejszenie lub nawet ustąpie-
nie objawów chorobowych, to tylko 

kilka pierwszych stopni stosunkowo 
wysokiej drabiny terapeutycznej, bo 
przecież uzyskany zdrowostan nie 
jest tożsamy z błogostanem. W isto-
cie, odzyskiwane zdrowie prowo-
kuje wiele dalszych wyzwań oraz 
oczekiwań. Bywa, że są one na tyle 
przerażające, iż świeży ozdrowie-
niec wycofuje się w  obszary, które 
uznaje za bezpieczne. W praktyce – 
dochodzi do nawrotu choroby.

Sytuacja zastana,  
czyli Pacjent 300

Dla przykładu, wyobraźmy 
sobie pacjenta cierpiącego z  po-
wodu OCD, który codziennie za-
żywa 300 mg klomipraminy, 300 
mg sertraliny, 300 mg kwetiapiny, 
300 mg pregabaliny oraz 300 mg 
czegoś jeszcze. Nierzadki przykład 
polipragmazji. A  rezultat? Objawy 
OCD obecne, jednak jakby mniej ak-
tywne, podobnie zresztą jak i  sam 
pacjent. Choć pewnie zdaje on so-
bie sprawę z  ilości przyjmowanych 
leków, to zarazem docenia ulgę, 
wynikającą z sedacji polekowej. Dla 
pacjenta to korzyść, dla mnie objaw 
uboczny, czyli strata. 

Postępowanie z  takim chorym 
nie jest łatwe. Chciałbym poznać 
tego człowieka bez farmakologicz-
nego kamuflażu, który go w  isto-
cie skrywa. Wyobrażam więc sobie 
stopniowy powrót do uznanych 
algorytmów farmakoterapii OCD. 
Krok pierwszy: rewizja zastanych 
zleceń, czyli odstawianie (warto 
przypomnieć, iż kwetiapina może 
przejawiać działanie obsesjogenne, 
nie ma natomiast żadnych dowo-
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dów – mimo chęci wielu z nas – aby 
była skutecznym lekiem przeci-
wobsesyjnym). Decyzja: stopniowo 
zmierzam ku monoterapii, a  za lek 
główny uznaję klomipraminę (może 
być nim i  sertralina), zostawiam 
też – najpewniej przejściowo – pre-
gabalinę. I  tu pojawia się problem. 
Pacjent przestaje spać, zgłasza lęk, 
czuje wzmożone napięcie afektyw-
ne, a  także złość, której obecności 
sobie nie życzy, ponieważ jest mu 
„zakazana moralnie”. Co zrobić, aby 
pokonać ten etap, 
który chory na-
zywa „Miało być 
lepiej, a  jest go-
rzej”? Pomocna 
może być jedy-
nie cierpliwość, 
psychoedukacja, 
a  bez wątpienia 
– równoczesna 
praca psycholo-
giczna. Powiedz-
my, że się uda. 
Zadanie: jak skło-
nić ku refleksji, iż 
satysfakcjonująca 
Pacjenta 300 sedacja polekowa nie 
była prawdziwym rezultatem te-
rapeutycznym, a  jedynie efektem 
ubocznym? Jak mu wytłumaczyć, iż 
farmakologiczne stłumienie afektu 
jest klęską, którą pojmował za suk-
ces? Zasadniczo nie istnieje lek, któ-
ry służy autorefleksji. Nie ośmielam 
się oceniać, czy byłoby dobrze, gdy-
by go zsyntetyzowano. Cofamy się 
więc do źródeł. A są nimi natręctwa, 
ich złożone przyczyny oraz teraź-
niejsze, wielowymiarowe funkcje. 
Pacjent 300 jest wyraźnie rozcza-
rowany: „Miał pan przecież być NSP 
i  miał pan mi zlecić LD, a  tymcza-
sem oczekuje pan ode mnie więcej, 
niż potrafię z  siebie dać”. W  od-
powiedzi staram się wypracować 
następującą sytuację: „Jesteśmy 
partnerami w leczeniu i zasadniczo 
pracujemy na pańskich zasobach, 
wykorzystując moje umiejętno-
ści”. Uświadamiam pacjentowi, że 
klomipramina w  dawce 300 mg/d 
jest już dla mnie zleceniem total-
nym. Relacja chorego z lekiem (i ze 
mną) komplikuje się: „Pragnę wię-
cej od tej klomipraminy lub proszę 
mi zmienić lek na inny, ewentualnie 
wrócić do poprzednich zleceń”. Dla 

pewności: u Pacjenta 300 stosowa-
no już wszystkie SSRi w odpowied-
nich dawkach. Obecna poprawa jest 
umiarkowana i  niesatysfakcjonują-
ca. Co robić? Nie ulega wątpliwości, 
iż chory przeżywa nasilone natręc-
twa. Wiele standardów leczenia 
OCD wskazuje, iż w opornych tera-
peutycznie przypadkach tej choro-
by należy rozważyć wykorzystanie 
nawet ponadnormatywnych dawek 
leków o  profilu serotoninergicz-
nym. W  kuluarach psychiatrycz-

nych mówi się też 
o tym, że pacjenci 
anankastyczni są 
obdarzeni nad-
zwyczajną tole-
rancją względem 
takich dawek. 
Hm. Być może 
są po prostu, tak 
jak i Pacjent 300, 
osobami karnie 
podporządkowu-
jącymi się każ-
demu zleceniu 
lekarskich auto-
rytetów. W takim 

też rozumieniu należy ich chronić 
przed autoagresją, która jest prze-
cież wpisana w  charakter obsesyj-
no-kompulsyjny. 

Korekta widzenia
I  pojawia się we mnie reto-

ryczne pytanie: dlaczego u  niektó-
rych cierpiących na OCD wystar-
czy dawka 150 mg/d, a  u  innych 
nie sprawdza się żadna? Czy jest to 
tylko fenomen osobniczo zmien-
nej neurobiologii danego pacjenta? 
Mając na uwadze szeroki wachlarz 
problemów psychologicznych tych 
chorych, pewno nie. W  opisanej tu 
sytuacji klinicznej mamy do wyboru 
dwa kierunki postępowania. Mo-
żemy spełnić oczekiwania pacjenta 
poprzez ponowną intensyfikację 
(być może po prostu „syfikację”) le-
czenia farmakologicznego. Możemy 
też pozostawić klomipraminę 300 
i  wrócić do wątku przepracowy-
wania problemu NSP i  LD. W  obu 
sytuacjach przed pacjentem dłu-
ga, być może i  całożyciowa, relacja 
z  lekami. Warto więc wybrać taką 
metodę, w  której farmakoterapia 
będzie mniej obciążająca i to nie tyl-

ko somatycznie. W pierwszej wersji, 
leczenie zmierza ku coraz większej 
zależności Pacjenta 300 od stoso-
wanych leków. Wpadamy w  pułap-
kę obsesyjnych oczekiwań i  nie-
świadomie realizujemy z  chorym 
karzące go kompulsje. Aby sobie to 
lepiej wyobrazić, nasuwa mi się try-
wialne porównanie. Powszechnie 
wiadomo, że u krótkowidza dobrze 
jest stosować okulary z  minusową 
dioptrią. Poprzez korekcję widzenia 
uzyskujemy poprawę ostrości na-
rządu wzroku i z pewnością pacjent 
będzie nieustannie używał szkieł. 
Można by nawet uznać, iż jest od 
tych okularów uzależniony, jednak 
czy wydaje się nam to jakąkolwiek 
stratą? Brzmi irracjonalnie. Jeśli na-
tomiast ten sam krótkowidz będzie 
pytał, czy na pewno dobrze widzi 
i  że chciałby widzieć jeszcze lepiej, 
to w  jaki sposób zinterpretujemy 
jego oczekiwania? Czy zalecilibyśmy 
mu stosowanie wielu par okularów 
naraz, aby ostatecznie wyostrzyć 
jego wzrok i do tego poszerzyć pole 
widzenia? Oczywiście, sytuacja ob-
jawowa w  OCD jest zdecydowanie 
bardziej skomplikowana, a moje po-
równanie celowo przejaskrawione. 
Jednak widać, że obok problemu ob-
jawu/deficytu, w  obu przypadkach 
istnieje również obsesyjna potrzeba 
intensyfikacji efektów leczenia, któ-
ra chce nam coś narzucić, a  to coś 
jest nierealne i niezdrowe. Wracając 
do Pacjenta 300: wybieram wersję 
drugą. Proponuję kontynuowanie 
leku o udowodnionym profilu prze-
ciwobsesyjnym w  odpowiedniej, 
być może i maksymalnej dawce, bo 
tak nakazuje mi wiedza, rozsądek 
i  standardy terapii OCD. Jeśli poja-
wią się objawy uboczne, to wspólnie 
z  Pacjentem 300 będę się zastana-
wiał nad zyskami i  stratami wyni-
kającymi z  leczenia. Może i  nadal 
zachodzi tu pewna zależność, jed-
nak ten jej rodzaj istnieje zapewne 
w  każdej specjalności medycznej. 
Czy więc będzie to pacjent leczony 
w  kierunku nadciśnienia, cukrzycy 
lub korzystający z  rozrusznika ser-
ca, jest on adekwatnie protezowany 
medycznie, co wydaje mi się akurat 
sukcesem w  terapii, a  nie rozleni-
wieniem jego narządów. Psychiatria, 
z całą jej złożonością, stanowi jedną 
z wielu gałęzi drzewa medycyny. n

Cóż więc począć, 

aby bezpiecznie 

optymalizować 

możliwości leczenia 

psychiatrycznego, 

a zarazem minimali-

zować straty, które 

z niego wynikają? 
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Aripiprazol LAI  
Czy 1 + 14 = 2 + 1?
Przemysław Bieńkowski
| Katedra i Klinika Psychiatryczna, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Od niedawna w  Charaktery-
styce Produktu Leczniczego 
(CHPL) aripiprazolu w iniek-

cjach długodziałających (aripiprazol 
LAI) opisany jest nowy sposób inicja-
cji leczenia. Oprócz dostępnej do tej 
pory metody nr 1:

n jedna iniekcja startowa  
400 mg plus 14 dni suplemen-
tacji doustnej (p.o.) dawkami 
10-20 mg/d, 

dopuszczona została metoda nr 2:

n dwie iniekcje startowe 400 mg 
plus jedna dawka 20 mg p.o. 
tego samego dnia (Ryc. 1A).

U pacjentów z wolnym tempem 
metabolizmu wątrobowego, można 
zastosować niższą dawkę aripipra-
zolu LAI - 300 mg, co miesiąc, z ini-
cjacją metodą nr 1 lub metodą nr 
2 (patrz - ChPL Abilify Maintena). 
Jeśli, w związku z wolnym tempem 
metabolizmu leku i  ryzykiem inte-
rakcji, dawka aripiprazolu LAI zo-
stanie ustalona na 200 mg, metoda 
nr 2 nie jest wskazana.

Zmiana ChPL aripiprazolu LAI 
nabiera znaczenia w  kontekście 
celu stosowania neuroleptyków 
LAI u  pacjentów z  rozpoznaniem 
schizofrenii. Jeżeli pojawiają się 
wątpliwości odnośnie tego, czy 
lek przeciwpsychotyczny w  posta-
ci p.o. jest faktycznie zażywany, 
to warto rozważyć i  wypróbować 
postać iniekcyjną. Tu pojawia się 
pewien dylemat. Przynajmniej dla 
risperidonu LAI i  aripiprazolu LAI, 
zgodnie z  ChPL, konieczna jest na 
początku leczenia suplementacja 
p.o. (przez 3 tyg. dla risperidon 
LAI i  14 dni dla aripiprazolu LAI). 
Nowy sposób inicjacji leczenia ari-
piprazolem LAI omija ten problem 
- dłuższa suplementacja p.o. prze-
staje być potrzebna. 

Zaletą nowej metody inicjacji 
jest szybsze uzyskiwanie stężeń 
terapeutycznych (Ryc. 1A). Sposób 

tradycyjny z  suplementacją p.o. 
może mieć pewną przewagę dopó-
ty, dopóki trwa suplementacja, jed-
nak pod warunkiem, że pacjent fak-
tycznie zażywa tabletki. Po dwóch 
tygodniach, stężenia aripiprazolu 
podawanego metodą nr 2 są już 
wyższe i  szybciej stabilizują się na 
docelowym poziomie. Jeżeli, hipo-
tetycznie, inicjacja obejmowałaby 
tylko jedną iniekcję startową (Ryc. 
1B), stężenie aripiprazolu we krwi 
przez długi czas pozostawałoby 
poniżej progu stężeń terapeutycz-
nych.

Aripiprazol LAI można wstrzy-
kiwać do mięśnia naramiennego 
lub do mięśnia pośladkowego. Przy 
inicjacji metodą nr 2 należy pamię-
tać, by dwie iniekcje startowe po-
dawać do dwóch różnych mięśni. 
Mogą to być:

n dwa różne mięśnie naramienne,

n dwa różne mięśnie pośladkowe,

n jeden mięsień pośladkowy 
 i jeden mięsień naramienny.

Ważną kwestią w  czasie le-
czenia przy pomocy LAI pozosta-
je ogólny wybór - raczej mięsień 
naramienny, czy raczej mięsień 
pośladkowy? O  ile w  przypadku 
długodziałającego risperidonu i pa-
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liperidonu wyższe stężenia leku 
uzyskiwane są zwykle po podaniach 
do mięśnia naramiennego, o  tyle 
w przypadku aripiprazolu LAI wyż-
sze stężenia leku we krwi uzyskuje 
się raczej po podaniach do mięśnia 
pośladkowego. Dlatego u  pacjen-
tów, u  których spodziewamy się 
wyższych stężeń aripiprazolu z po-
wodu wolnego tempa metabolizmu, 
lub u których występowały w prze-
szłości działania niepożądane, ari-
piprazol LAI należy preferencyjnie 
podawać do mięśnia naramienne-
go. W  przypadku inicjacji leczenia 
metodą nr 2, dwie iniekcje mogą 
być podane do dwóch różnych mię-
śni naramiennych lub - w  warian-
cie pośrednim - do jednego mięśnia 
naramiennego i  jednego mięśnia 
pośladkowego.

Nie wiadomo, na ile metoda 
inicjacji leczenia aripiprazolem LAI 
przekłada się na długoterminową 
skuteczność terapii. Można przy-
puszczać, że u  części pacjentów, 
którzy nie suplementowaliby re-
gularnie leku drogą doustną przez 
pierwsze dwa tygodnie, sposób nr 
2 (dwie iniekcje plus jedna dawka 
20 mg p.o.) przełoży się na większą 
skuteczność leczenia. Jednak moim 
zdaniem wybór metody inicjacji jest 

korzyścią samą w sobie. Procedurę 
startową można lepiej dostosować 
do potrzeb i  oczekiwań pacjenta. 
Wydaje się, że u  większości pa-
cjentów warto zastosować metodę 
szybszego i  bardziej przewidywal-
nego nasycania dwiema iniekcjami 
(metoda nr 2), chyba że pacjent pre-
feruje jedną iniekcję startową i ak-
ceptuje przedłużoną suplementację 
p.o. n

Opracowano na podstawie: ChPL Abilify 
Maintena; Mallikaarjun i wsp. (2013); 
Wang i wsp. (2020).

Rycina A

Opracowano na podstawie: Mallikaarjun i wsp. (2013), Wang i wsp. (2020) przy założeniu, że pacjent 
otrzymuje wcześniej dawkę 20 mg/d p.o.
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inicjacja metodą nr 1: jedna iniekcja ALAI 400 mg w dniu 1 plus  

suplementacja p.o. 10-20 mg/d przez 14 dni 

dzień 1 kolejna iniekcja ALAI 400 mg 
po 28 dniach

inicjacja metodą nr 2: dwie iniekcje ALAI 400 mg  
plus jedna dawka p.o., 20 mg, w dniu 1
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kolejne 
iniekcje
400 mg,  

co miesiąc

Rycina B

Opracowano na podstawie: Mallikaarjun i wsp. (2013), Wang i wsp. (2020) przy założeniu, że pacjent 
otrzymuje wcześniej dawkę 20 mg/d p.o.
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dzień 1 kolejna iniekcja ALAI 400 mg 
po 28 dniach

inicjacja nową metodą: dwie iniekcje 
ALAI 400 mg plus jedna dawka p.o., 

20 mg, w dniu 1

sytuacja hipotetyczna: 
jedna iniekcja ALAI 400 mg 
w dniu 1 bez dodatkowych 

podań i.m. lub p.o.
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Duże i małe zalety  
WORTIOKSETYNY 
TOMASZ SZAFRAŃSKI 

| Wolskie Centrum Zdrowia Psychicznego

TEORIA I PRAKTYKA

Dawką początkową jest 10 mg, 
jednak u  osób w  wieku 65 
lat i  starszych jako dawkę 

początkową należy stosować naj-
mniejszą skuteczną dawkę, czyli 
5mg. Od niedawna mała 5 miligra-
mowa tabletka jest dostępna w ap-
tekach, zwiększając komfort sto-
sowania leku. „Start low, go slow” 
– żelazna zasada farmakoterapii 
u osób w wieku podeszłym nie wy-
maga specjalnego komentarza. 

Warto jednak przy tej okazji za-
stanowić się, do czego jeszcze taka 
mniejsza tabletka wortioksetyny 
może nam się przydać.

Wortioksetyna należy do leków 
o  wyraźnej dawko-zależności jeśli 
chodzi o odpowiedź na leczenie. 

-> Rycina 1
Dawkozależność odróżnia ją od 

większości inhibitorów wychwytu 
zwrotnego serotoniny, w  przypad-
ku których dość szybko następuje 
wysycenie transportera serotoniny 
(SERT) i eskalacja dawki nie przekła-
da się na efekt farmakodynamiczny 
ani wyraźny wzrost skuteczności.

W  przypadku wortioksety-
ny, obok blokowania wychwytu 
zwrotnego 5HT, mamy do czynienia 
z  drugim – receptorowym – me-
chanizmem działania. Stąd bierze 
się określenie „wielomodalność”.

Wortioksetyna jest nowo-

czesnym lekiem przeciwde-

presyjnym zarejestrowanym 

do leczenia dużych epizo-

dów depresyjnych u osób 

dorosłych. 

Dawka 5 mg blokuje około 40% 
transportera serotoniny, dawka 10 
mg średnio 63%, zwiększanie daw-
ki (i tym samym stężenia leku) mo-
żemy sobie wyobrazić również jako 
kolejne „odpalanie” działania na 
poszczególne receptory w  nastę-
pującej kolejności: 
SERT = 1.6 nM
5HT3 = 3.7 nM (antagonizm)
5HT1A = 15 nM (agonizm)
5HT7 = 19 nM (antagonizm)
5HT1B = 33 nM (częściowy agonizm)
5HT1D = 54 nM (antagonizm)

-> Rycina 2
Multimodalne działanie prze-

kłada się nie tylko na zwiększenie 
aktywności serotoniny, ale także 
noradrenaliny, dopaminy, acety-
locholiny i  histaminy w  różnych 
rejonach mózgu. Czy zatem zawsze 
przemawia to za stosowaniem 
wyższych dawek leku? Za zwięk-
szeniem dawki wortioksetyny do 15 
lub 20 miligramów? 

Bez wątpienia może to być po-
trzebne w  przypadku pacjentów, 
u  których w  leczeniu bieżącego 

epizodu depresji nie uzyskano po-
prawy mimo zastosowania leku 
z  grupy selektywnych inhibitorów 
zwrotnego wychwytu serotoniny 
lub z  grupy inhibitorów wychwytu 
zwrotnego serotoniny i noradrena-
liny. Tacy pacjenci najbardziej sko-
rzystają z  „odpalenia” całego wie-
lomodalnego i wieloreceptorowego 
spektrum. Istnieje bowiem hipote-
za, że brak odpowiedzi na leczenie 
przeciwdepresyjne jest związany 
z  wcześniejszą ekspozycją na pod-
wyższone synaptyczne poziomy 
neurotransmiterów. W tym wypad-
ku czysty mechanizm blokowania 
wychwytu zwrotnego serotoniny, 
czy nawet podwójny serotoniny 
i  noradrenaliny, jest niewystarcza-
jący. 

Po drugiej stronie jest jednak 
rzesza pacjentów, którzy dopiero 
zaczynają swoje leczenie. Dla tych, 
którzy nie byli leczeni w przeszło-
ści, i dla których wortioksetyna jest 
pierwszym lekiem przeciwdepre-
syjnym, dawka 5 mg może być daw-
ką skuteczną i  dobrze tolerowaną. 

Rycina 1
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Średnia poprawa objawów depresji (MADRS) w zależności  
od stosowanej dawki wortioksetyny 
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Tolerowaną na tyle dobrze, że śred-
nia obserwowana częstość działań 
niepożądanych nie różni się prak-
tycznie od placebo. Dlaczego mała 
dawka leku może być u nich w pełni 
skuteczna? Dlatego, że nie doszło 
w tej grupie chorych do takich zja-
wisk jak up-regulacja transportera 
serotoniny, down-regulacja postsy-
naptycznych receptorów 5HT, ani 
do możliwego zmniejszenia liczby 
synaps serotoninergicznych.

-> Rycina 3

Na zakończenie tych rozważań 
na temat dawkowania wortiokse-
tyny musimy przypomnieć, że jest 
to lek o  prostej i  przewidywalnej 
farmakokinetyce i  małej liczbie in-
terakcji. Biodostępnośc jest dobra – 
na poziomie 75% – i nie jest zależna 
od tego, czy lek jest przyjmowany 
z  posiłkiem, czy bez posiłku. Lek 
wchłania się powoli i  maksymalne 
stężenie w osoczu występuje śred-
nio 7-11 godzin od przyjęcia daw-
ki leku. Wortioksetyna wiąże się 
w dużym stopniu z białkami osocza 
(98-99%).

Średni okres półtrwania eli-
minacji wynosi 66 godzin i  33 l/h. 
Metabolizm praktycznie wyłącznie 
odbywa się w  wątrobie (CYP2D6, 
w  mniejszym stopniu CYP3A4/5 
i  CYP2C9, a  następnie sprzęganie 
z  kwasem glukuronowym). Wor-
tioksetyna jest słabym substratem 
i inhibitorem P-gp. 

Farmakokinetyka wortioksety-
ny jest liniowa. Stężenia w  osoczu 
w stanie stacjonarnym są osiągane 
po około 2 tygodniach.

Około 2/3 nieaktywnych meta-
bolitów wydala się z moczem, a oko-
ło 1/3 z kałem. Nie ma konieczności 
dostosowania dawki w  przypadku 
zaburzenia czynności nerek. U  pa-
cjentów ze schyłkową niewydolno-
ścią nerek jedynie niewielka część 
wortioksetyny była usuwana pod-
czas dializy. Nie stwierdzono także 
wpływu łagodnych lub umiarkowa-
nych zaburzeń czynności wątroby 
na farmakokinetykę leku i  nie ma 
w tym przypadku konieczności do-
stosowania dawkowania – można 
je rozważyć u pacjentów z ciężkimi 
zaburzeniami czynności wątroby ze 
względu na konieczność zachowa-
nia ostrożności i małą liczbę danych.

Populacją chorych, w  której 
dawka 5 mg znajduje zastosowanie 
są osoby ze słabym metabolizmem 
za pośrednictwem CYP2D6. Ten 
słaby metabolizm może być uwa-
runkowany genetycznie lub spowo-
dowany podawaniem silnych inhibi-
torów CYP2D6. Ponieważ stężenie 
wortioksetyny w  osoczu może być 
w takim wypadku około dwukrotnie 
większe – stąd zalecenie obniżenia 
dawkowania leku o połowę. Z kolei 
u osób, u których stosowane są leki 
indukujące CYP, zachodzi koniecz-
ność stosowania wyższych dawek 
leku. Sama wortioksetyna nie wpły-

wa w  istotny klinicznie sposób na 
metabolizm innych leków. 

Wortioksetyna nie wpływa na 
repolaryzację mięśnia sercowego 
i nie powoduje wydłużenia QTc. Nie 
obserwowano również negatywne-
go wpływu na funkcje psychomo-
toryczne, prowadzenie samochodu 
i obsługę maszyn. Nie stwierdzono 
również wpływu wortioksetyny na 
farmakodynamikę alkoholu i  ben-
zodiazepin. Nie zaobserwowano 
również negatywnego efektu na 
doustne hormonalne leki antykon-
cepcyjne. Wortioksetyna wykazuje 
również minimalny wpływ na INR 
i  czas protrombinowy i  wydaje się 
nie nasilać działania aspiryny ani 
warfaryny.  n

Piśmiennictwo:
1. Brintellix – Charakterystyka Produktu 

Leczniczego.
2. Chen G, Højer AM, Areberg J, Nomikos 

G.Vortioxetine: ClinicalPharmacokinetics 
and DrugInteractions.ClinPharmacokinet. 
2018;57(6):673-686.

3. Chen G, Nomikos GG, Affinito J, Jacobson W, Zhao 
Z, Wang S, Xie J.Effects of IntrinsicFactors on 
the ClinicalPharmacokinetics of Vortioxetine.
ClinPharmacolDrugDev. 2018;7(8):880-888.

4. He H, Wang W, Lyu J, Zheng J, Guo L, An X, Fan Y, 
Ma X. Efficacy and tolerability of different doses 
of three new antidepressants for treating major 
depressivedisorder: A PRISMA-compliant meta-
analysis..J PsychiatrRes. 2018;96:247-259. 

5. Holper L. Optimal doses of antidepressants 
in dependence on age: Combinedcovariate 
actions in Bayesian network meta-analysis. 
EClinicalMedicine. 2020;18:100219. 
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Rycina 2

Powinowactwo wortioksetyny (nM) do transportera serotoniny 
 i poszczególnych receptorów serotoninowych (im większe  

powinowactwo tym wyższa dawka leku potrzebna do wyzwolenia 
 efektu działania na dany receptor)
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MAURYCY BORNSZTAJN  
I SZPITAL NA CZYSTEM
Katarzyna Prot-Klinger

Oddział psychiatryczny Szpitala  
Starozakonnego na Czystem

Szpital żydowski przy ulicy Dworskiej 
w  wówczas podwarszawskiej gminie Czyste 
został zbudowany w  1902 roku, ale pawilon 
psychiatryczny otworzono jako pierwszy, już 
w  18981. Poprzedni szpital żydowski mieścił 
się w okopach Cytadeli i  jego rozbudowa nie 
była możliwa, a na oddziale psychiatrycznym 
panowały szczególnie trudne warunki. Decy-
zja o budowie zapadła w 1886, a w 1887 roku 
powołany został Komitet Budowy Szpitala, 
któremu przewodniczył prezes gminy żydow-
skiej Ludwik Natanson – lekarz, założyciel 
i redaktor Tygodnika Lekarskiego, pierwsze-
go polskiego czasopisma medycznego. W tym 
okresie przykładano dużą wagę do miejsca 
budowy szpitali ze względu na warunki at-
mosferyczne2. Miejsce leżące na granicy 
miasta, z dużą ilością zieleni i wysoko poło-
żone uznano więc za odpowiednie. Kompleks 
szpitalny zaprojektował arch. Artur Goebel, 
uczeń Henryka Marconiego, jednego z  naj-
wybitniejszych polskich architektów. Szpital 
miał układ pawilonowy oraz w  większości 
małe sale – jedno lub dwuosobowe. Pawilon 
„chorób umysłowych” (podobnie jak wene-
rologiczny) oddzielony był murem od reszty 
szpitala i  miał własny ogród. W  początko-
wym okresie szpital miał 535 łóżek, 252 dla 
mężczyzn, 270 dla kobiet i 13 dla dzieci, roz-
mieszczonych w 195 salach chorych. Personel 
lekarski i pomocniczy liczył łącznie 313 osób. 

Szpital od początku swego istnienia był 
przez lata przodującym ośrodkiem lecznic-
twa zamkniętego w Warszawie. Prowadzono 
w  nim działalność szkoleniową i  naukowo-
-badawczą. W  1903 roku powstało Koło Na-
ukowe przy Szpitalu Starozakonnych, które 
organizowało kursy i  wykłady dla lekarzy 
i pielęgniarek oraz posiedzenia naukowe. Od 

1922 roku ukazuje się „Kwartalnik Kliniczny 
Szpitala Starozakonnych”, w  którym publi-
kowano doniesienia z  badań oraz materiały 
z  posiedzeń naukowych, odbywających się 
regularnie w szpitalu. Publikowali w nim tak-
że wszyscy lekarze oddziału psychiatrycz-
nego. Sytuację na oddziale psychiatrycznym 
opisuje praca z  1922 roku Kamilli Horowitz 
i  Leona Prussaka3 – asystentów w  podod-
działach psychiatrycznych kierowanych 
w tym czasie przez Wizla i Bornsztajna. Od-
dział psychiatryczny w  1921 roku liczył 140 
łóżek. Na każdym pododdziale było dwóch 
lekarzy (ordynator i  asystent), felczer oraz 
personel pomocniczy. Autorzy podkreślają 
duży ruch chorych świadczący, że oddział 
zajmuje się aktywnym leczeniem, chorzy po-
prawiają się i  w  stosunkowo krótkim czasie 
opuszczają szpital. Z  tego powodu uważają, 
że chorzy chroniczni powinni być przyjmo-
wani do innych szpitali – Tworki, Zofiów-
ka, Drewnica. Z  tego oraz innych artykułów 
zamieszczanych w  „Kwartalniku” widać, że 
psychiatrzy zorientowani psychoanalitycznie 
– Bornsztajn, Wizel, Markuszewicz, Bychow-
ski4 propagują wiedzę i myślenie psychoana-
lityczne, także w  rozumieniu konkretnych 
pacjentów, ale metody terapii szpitalnej są 
przede wszystkim biologiczne. Chorzy le-
czeni są poprzez szczepienie malarii5,6,  oraz 
„stałe wanny”7. Metoda ta w założeniu pole-
gała na utrzymywaniu chorego, nawet tygo-
dniami, w ciepłej kąpieli. W warunkach szpi-
tala na Czystem tak długie stosowanie kąpieli 
nie było możliwe ze względu na brak ciepłej 
wody po południu8. Stosowane są też inne 
środki farmakologiczne celem uspokojenia 
chorych pobudzonych – morfina, scopolami-
na, wodzian chloralu9. W pracach Bornsztaj-
na raz pojawia się wzmianka o kontynuowa-
niu leczenia psychoanalitycznego pacjenta 
w szpitalu10. 

1. B. Lis –Udrycka Zarys historii Szpi-
tala Wolskiego, dawniej Szpitala 
Starozakonnych na Czystem. 
https://www.wolski.med.pl/vda-
ta/_pliki/ht[2232]_zarys.pdf  
(pobrano: 16.06.2017)

2. F. Tournelle Warunki budowlane 
szpitali W: Rys historyczno-staty-
styczny szpitali i innych zakładów 
dobroczynnych w Królestwie 
Polskim. Wydanie redakcji gazety 
lekarskiej w drukarni Józefa Ber-
gera. Warszawa 1872, s. I – XVI.

3. K. Horowitz, L. Prussak (1922) 
Sprawozdanie z działalności 
oddziałów psychiatrycznych 
w 1920 i 1921 r. ze szczególnym 
uwzględnieniem ruchu chorych. 
Kwartalnik Kliniczny Szpitala 
Starozakonnych w Warszawie 
1(4): 207-219.

4. Gustaw Bychowski pracował 
od 1922 do 1933 najpierw 
w oddziale Wizla, po jego śmierci 
w 1928 roku kontynuował pracę 
w szpitalu pod kierownictwem 
Bornsztajna.

5.  Prussaki A.Wizel Doświadcze-
nia kliniczne nad leczeniem 
bezwładu postępującego szcze-
pieniem zimnicy. Sprawozdanie 
z posiedzenia z dn. 30.03.1923r. 
Kwartalnik Kliniczny Szpitala 
Starozakonnych w Warszawie 
2(4): 297-298.

6.  A. Wizel i R. Markuszewicz  
O pierwszych próbach leczenia 
schizofrenji zimnicą. Spra-
wozdanie z posiedzenia z dn. 
20.05.1927r. Kwartalnik Kli-
niczny Szpitala Starozakonnych 
w Warszawie 6(4): 297-298.

  7.  M.Bornstein (1908) Listy psy-
chiatryczne. Medycyna i Kronika 
Lekarska 1, s.21.

 8.  K. Horowitz, L.Prussak (1922) 
Sprawozdanie z działalności 
oddziałów psychiatrycznych 
w 1920 i 1921r. ze szczególnym 
uwzględnieniem ruchu chorych. 
Kwartalnik Kliniczny Szpitala 
Starozakonnych w Warszawie 
1(4), s.207-219.

  9.  R. Markuszewicz (1926) Nowa 
metoda leczenia stanów podnie-
cenia w schizofrenji. Sprawozda-
nie z posiedzenia z d. 11.12.1925r. 
Kwartalnik Kliniczny Szpitala 
Starozakonnych w Warszawie 5: 
124-126.

 10.  M.Bornsztajn Nerwica natręc-
twa a schizophrenia. „Neurologja 
Polska” 1922, z. 6, s. 115-121.
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Ważnym wydarzeniem 
było otwarcie przy szpitalu 
w  1923 roku szkoły kształ-
cącej pielęgniarki, drugiej 
Warszawie, a trzeciej Polsce. Możliwe to było 
dzięki wsparciu JDC (Jewish Distribution 
Committee). Uczennice, oprócz odbywania 
w szpitalu zajęć praktycznych, miały obowią-
zek podejmowania w nim pracy po uzyskaniu 
dyplomu. Dzięki temu szpital pozyskiwał wy-
kształconą, dobrze wykwalifikowaną i  przy-
gotowaną do pracy kadrę pielęgniarską11.

Ze względu na bardzo wysoki poziom 
szpitala ściągał on wybitnych lekarzy, na-
ukowców. Jednym z nich był światowej klasy 
uczony dr Edward Flatau, który należał do 
pionierów neurologii światowej.

W  końcu lat 20. coraz dotkliwszy brak 
funduszy i  coraz większy napływ chorych 
skutkował brakiem miejsc, znacznym pogor-
szeniem warunków pobytu, ograniczeniem 
w  ilości bielizny pościelowej i  osobistej12. 
W końcu 1933 roku część chorych z pawilo-
nu psychiatrycznego, gdzie warunki stały się 
tragiczne wskutek ogromnego zagęszczenia, 
przeniesiono do szpitala w Choroszczy.

W 1933 roku lekarze szpitalni ogłosili ofi-
cjalny protest: „ze względu na panujące obec-
nie stosunki w  Rzeczy Niemieckiej” – ordy-
natorzy i  wszyscy pozostali lekarze szpitala 
zaprzestali w proteście stosowania środków 
farmaceutycznych produkcji niemieckiej, 
a także zaniechali kupna i prenumeraty ksią-
żek i  czasopism medycznych wydawanych 
w Rzeszy13.

W pierwszych miesiącach okupacji szpi-
tal na polecenie Niemców przekazano pod 
zarząd Gminy Żydowskiej i  przeznaczono 
wyłącznie dla ludności żydowskiej. Oddział 
psychiatryczny został zlikwidowany. Jedy-
nym szpitalem psychiatrycznym na terenie 
Generalnej Guberni przeznaczonym dla cho-

11. I. Fliederbaum (1927) O ewo-
lucji pielęgniarstwa w szpitalu 
starozakonnych na Czystem. 
Kwartalnik Kliniczny Szpitala 
Starozakonnych w Warszawie 
6: 39-45.

12.   „Najgorzej przedstawiał się stan 
oddziałów psychiatrycznych, 
gdzie chorzy często niszczyli 
bieliznę i sprzęty. W Szpitalu 
Starozakonnych oddział dla 
spokojnych kobiet, przy 75 
pacjentkach, dysponował łącznie 
bielizną (w użyciu, w pralni 
i w reperacji) w liczbie: 152 
prześcieradła, 100 poszewek, 
150 koszul, 15 ręczników i 46 
szlafroków. W oddziale kobiet 
niespokojnych, przy 66 chorych: 
80 prześcieradeł, 60 poszewek, 
150 koszul, 10 ręczników i 75 
szlafroków. W oddziale męskim 
stan posiadania przedstawiał się 
jeszcze gorzej”. Z. Podgórska-
-Klawe Szpital Starozakonnych 
w Warszawie cz.2.Pamiętnik TLW 
2008. http://www.tlw.waw.pl/
index.php?id=25&newsy_id=186 
(pobrano 16.06.2017).

13.  Wiadomości Różne. Medycyna 
1933, 10, s. 319.

14.  Prot K., Biedka Ł. (2006)  
Zofiówka. Zapomniani pacjenci. 
Dialog. Zeszyty Polsko-Niemiec-
kiego Towarzystwa Zdrowia 
Psychicznego 14, s. 277-285. 

15. Zagłada chorych psychicznie. Pa-
mięć i historia. Red: T. Nasierowski, 
G. Herczyńska, D. Myszka.  
Eneteia. Warszawa. 2012. 

16. G. Herczyńska Maurycy 
Bornsztajn 1874–1952. Postępy 
Psychiatrii i Neurologii 2003,  
z. 12, s. 1-8.

17. E. Herman Historia Neurologii 
Polskiej. Wrocław, Warszawa, 
Kraków, Gdańsk 1975, s.165-167.

18. E. Herman E. Neurolodzy Polscy. 
Warszawa 1958, s.136 – 145.

19. P. Dybel Maurycy Bornsztajn 
(Bornstein) (1874-1952)  
W: Od Jekelsa do Witkacego. Psy-
choanaliza na ziemiach polskich 
pod zaborami 1900–1918. Wybór 
tekstów. Redakcja: B. Dobroczyń-
ski i Paweł Dybel. Kraków 2016. 

rych psychicznie Żydów była Zofiówka koło 
Otwocka14. Nie jest jasne, czy pacjenci od-
działu psychiatrycznego szpitala na Czystem 
trafili do Zofiówki, czy do szpitala w  Cho-
roszczy koło Białegostoku. Połowa pacjentów 
Zofiówki do 1942 roku umarła wskutek głodu 
i  zimna, pozostali zostali zamordowani ra-
zem z mieszkańcami getta otwockiego w 1942 
roku15. Jeżeli trafili do Chroszczy, to mogli być 
w 1940 roku wywiezieni do szpitali psychia-
trycznych na terenie Związku Radzieckiego 
lub w 1941, po wkroczeniu wojsk niemieckich, 
rozstrzelani w masowych egzekucjach. Leka-
rze szpitala i oddziału w większości znaleźli 
się w getcie warszawskim. 

Maurycy Bornstein (Bornsztajn)
Maurycy Bornstein16, 17,  18, 19 urodził się 

w  War szawie w  1874 roku w  zasymilowanej 
rodzinie żydowskiej. Do lat dwudziestych 
używał nazwiska Bornstein, które potem 
spolszczył na Bornsztajn. Maurycy studio-
wał medycynę na Uniwersytecie Warszaw-
skim. Kształcenie kontynuował w wybranych 
przez siebie dziedzinach, neurologii i  psy-
chiatrii, w Berlinie. W 1901 r. wrócił do War-
szawy, pracował z najwybitniejszym polskim 
neurologiem Edwardem Flatauem. W  1904 
r., kiedy Flatau w wyniku konkursu otrzymał 
ordynaturę chorób nerwowych w  szpita-
lu żydowskim na Czystem, Bornstein został 
jego pierwszym asystentem. W  roku 1907 
Bornstein pojechał na pół roku do Mona-
chium do psychiatry Emila Kraepelina, twór-
cy określenia „otępienie wczesne” dla cho-
roby współcześnie nazywanej schizofrenią.  
Za ważne kryterium choroby Kraepelin uwa-
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żał negatywne rokowanie. Bornstein kryty-
kował Kraepelina za nieuwzględnianie strony 
psychologicznej w chorobach psychicznych:

"Nie słyszałem ani razu, ażeby usiłował 
wyjaśnić powstawanie i  przebieg psycho-
logiczny takiego lub innego urojenia, tej lub 
innej drogi chorobliwego myślenia, tego lub 
innego sposobu zachowywania się chorego. 
Przechodzi nad tem do porządku dziennego, 
stara się ująć jak najprędzej chorego ze strony 
klinicznej, zanadto już może zrywa wszelkie 
więzy z  dawnym fenomenologicznym okre-
sem w psychiatryi, zanadto jest klinicystą, za 
mało semiologiem”20.

Po powrocie do Warszawy w  1908 zo-
staje mianowany ordynatorem oddziału psy-
chiatrycznego szpitala na Czystem, gdzie 
pracował do 1939 roku. W  latach 1908-1928 
prowadził jeden oddział na około 50 łóżek. Po 
śmierci Adama Wizla w  1928 roku obejmuje 
także jego odział – w sumie około 100 pacjen-
tów. W 1939 roku przechodzi na emeryturę, 
ale kontynuuje praktykę prywatną. W  1940 
roku przenosi się z  rodziną w obręb murów 
getta. Według dokumentu z  1928 roku sam 
Bornsztajn był wyznania rzymsko-katolic-
kiego21. Rodzice Bornsztajna – Markus i He-
lena byli wyznania mojżeszowego. Bornsztajn 
przeżył wojnę, po wojnie został kierowni-
kiem katedry psychopatologii Uniwersytetu 

20. M. Bornstein, Listy psychiatryczne 
II „Medycyna i Kronika Lekarska” 
1908, z. 2, s. 44.

21. Karta rejestracyjna Izby Lekar-
skiej warszawsko-białostockiej 
w teczce osobowej M. Bornsztaj-
na, Materiały Izby Lekarskiej. 
Główna Biblioteka Lekarska. 
Zbiory Specjalne. L. 635.

22. M. Bornsztajn Psychoanaliza: 
6 Wykładów wygłoszonych na 
Wolnej Wszechnicy w Warsza-
wie. Kraków 1930, s.133.

23. Tenże Charakter w świetle teorii 
psychoanalitycznych. „Rocznik 
Psychjatryczny” 1933, z. 20, 
s. 138.

Łódzkiego. Na emeryturę przeszedł w  1950 
roku, zmarł w  1952 roku w  Łodzi. Młodszy 
syn, student uniwersytetu, zginął w powsta-
niu warszawskim 9 sierpnia 1944 r. Bornstein 
w  swoich pracach zawsze podkreślał wagę 
rozumienia psychologicznego pacjenta i war-
tość metody psychoanalitycznej.

Maurycy Bornsztajn (Bornstein) 
jako psychoanalityk

Maurycy Bornsztajn był lekarzem psy-
chiatrą, praktykował w  Szpitalu Staroza-
konnym „na Czystem” w Warszawie (obecnie 
szpital Wolski). Przypuszczalnie swojej psy-
choanalizy nie przeszedł. W  „Psychoana-
lizie” pisze: „zapoznanie się z  nią [psycho-
analizą] nie może polegać na przeczytaniu 
szeregu książek i  broszur, ale na stosowa-
niu praktycznem; zanim się jednak do tego 
przystępuje, należy samemu poddać się 
psychoanalizie lub co najmniej analizować 
przez dłuższy czas własne sny, zapisując je 
swobodnie i kojarząc swobodnie do poszcze-
gólnych elementów snu w  celu wyjaśnienia 
sobie znaczenia marzenia sennego”22. Jest to 
być może wskazówka, że sam wybrał drogę 
analizowania swoich snów. 

O Maurycym Bornsztajnie można powie-
dzieć, że był psychoanalizą zafascynowany, 
stał się gorliwym propagatorem nauki Freuda 
w Polsce. W 1913 roku spotyka się z Freudem. 
Spotkanie to opisuje w pracy z 1933 roku:

„Panie i  Panowie, przed 20 laty bezma-
ła, bo w roku 1913, będąc w Wiedniu odwie-
dziłem mistrza. Byłem wtedy początkującym 
psychoanalitykiem, który stopniowo zdoby-
wał doświadczenie, a że artykuł rewelacyjny 
Freuda o charakterze i erotyce analnej miał 
zaledwie kilka lat życia, nie wszedł jeszcze 
w krew i życie wszystkich i we mnie również 
rzecz ta nie mogła nie budzić sceptycyzmu, 
postanowiłem poruszyć tę sprawę w  roz-
mowie z  Freudem. Pamiętam, jakby to było 
dziś, uśmiechnął się niepewnie i powiedział: 
„jeżeli coś w  teorji mojej jest pewne, to to 
właśnie jest najpewniejsze; zresztą nie będę 
Pana przekonywał, niech Pan pracuje, niech 
Pan analizuje jak najwięcej, pacjenci lepiej 
Pana przekonają ode mnie.” Nie wiem, już jak 
długi upłynął czas, kiedy oddałem mu całko-
witą sprawiedliwość.”23

W  80. rocznicę urodzin Freuda, 6 maja 
1936 roku, Bornsztajn wygłasza w  Polskim 
Towarzystwie Psychiatrycznym odczyt „Hi-
storia rozwoju psychoanalizy i jej stan współ-
czesny” opublikowany później w  dwóch 
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Maurycy Bornsztajn na zjeździe w Owińskach, 1938,  
źródło: Archiwum Sekcji Historii Psychiatrii Polskiej,  
Zakład Zdrowia Publicznego Instytut Psychiatrii i Neurologii, 
fot. Zdzisław Jaroszewski.
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częściach w „Warszawskim Czasopiśmie Le-
karskim”24,25. W  tym wykładzie daje wyraz 
swojemu entuzjazmowi wobec nauki Freuda:

„Na przestrzeni stuleci narcyzm czło-
wieka trzykrotnie ugodzony został boleśnie. 
Po raz pierwszy przez Kopernika, który ode-
brał ziemi miejsce centralne w systemie pla-
netarnym; po raz drugi przez Darwina, któ-
ry zdetronizował człowieka w  stosunku do 
gatunków zwierzęcych, a  po trzeci – przez 
Freuda, który jaźń człowieka uczynił zależ-
ną od przemocy nieświadomych tendencyj 
i  impulsów. A  jednocześnie ten sam Freud 
dał ludzkości w ręce świetne narzędzie, przy 
którego pomocy wyzwolić się może z  pęt 
nieświadomości, ściszyć władcze nakazy 
srogiej nadjaźni, a  Erosa oddać częściowo 
w  służbę normalnej rozkoszy płciowej, oraz 
przedłużenia gatunku, częściowo zaś zde-
seksualizować, uwznioślić i  uczynić z  niego 
twórczą konstruktywna siłę na wyższych 
płaszczyznach życia”26.

Odczyt ma charakter teoretyczny, je-
dyny materiał kliniczny cytowany przez 
Bornsztajna to sen pacjenta chorego na 
nerwice natręctw, marzenie senne z okresu 
zdrowienia:

„Przed wejściem do domu mojego w  P. 
kręci się kilku cyganów; podejrzewam ich 
o  chęć okradzenia naszego mieszkania. 
Wchodzę na podwyższenie, znajdujące się 
naprzeciwko naszego mieszkania, aby stąd 
obserwować cyganów. Stwierdzam z  zupeł-
nym spokojem, że dom został zalany wodą – 
jest to dzieło cyganów. Znajduję się, jakby na 
wyspie, wśród morza. Miejsce obserwacyjne 
przemienia się w mieszkanie wspólnika ojca 
mego. Wspólnik ten, jako zdolny mechanik, 
podejmuje się usunąć wodę i przywrócić zie-
mię do jej pierwotnego wyglądu. Myślę rów-
nocześnie o tem, że gdy nasze dzieło nam się 
uda, to jest po usunięciu skutków potopu, 
trzeba będzie również wprowadzić większą 
sprawiedliwość do stosunków społecznych. 
Widzę, że dzieło nam się udało, woda całko-
wicie ustąpiła i płynie obecnie dwoma, uję-
tymi w brzegi strumieniami, a przez szeroko 
otwartą bramę wchodzi nowa ludzkość, któ-
ra ma zaludnić nową odrodzoną ziemię. Na-
strój uroczysty…”27.

Bornsztajn interpretuje sen jako pro-
ces, w  którym pacjent utożsamia się z  oj-
cem, popęd destrukcji zostaje opanowany. 
Nie sposób nie myśleć o tym śnie, jako o śnie 
Bornsztajna dotyczącym psychoanalizy – 
nauki, która ma przynieść znaczącą zmianę 
społeczną.

W  tym kontekście interesujące jest, że 
najwięcej wątpliwości Bornsztajna budzi 
teoria Freuda dotycząca konfliktu Erosa 
i Tanatosa. Podobnie zresztą ma wiele wąt-
pliwości do ostatniej freudowskiej teorii po-
pędów inny polski psychoanalityk – Ryszard 
Markuszewicz. Zastanawiające jest, dlacze-
go akurat ten fragment teorii był trudny do 
przyjęcia. W  pismach zarówno Bornsztajna, 
jak i Markuszewicza brzmi nadzieja, że psy-
choanaliza nie będzie tylko nową nauką, że 
stworzy ona nowego, lepszego człowieka. 
Zdaniem Dybla teoria Freuda służyła Marku-
szewiczowi do budowania własnej społecznej 
utopii28. 

Przykładem takiej nadziei jest fragment 
z pracy Bornsztajna z 1933 roku:

„I  żmudna praca nasza często miewa 
te świetlane momenty, kiedy widzimy, jak 
dzięki niej zmieniają się charaktery ludzkie, 
jak z  ciężkiego neurotyka, słabego, pełne-
go skrupułów i  wątpliwości, pozbawionego 
energii i  chęci do życia, powoli, literalnie, 
jak Feniks z  popiołów „Suantummutatug ab 
illo” powstaje inny człowiek o cechach wręcz 
przeciwnych. Tu psychoanalityk dokonał 
zaniedbanej pracy wychowawczej, dokonał 
tego, czego nie potrafił uczynić zbyt suro-
wy czy zbyt pobłażliwy ojciec, a mianowicie 
przeobraził w  sposób odpowiedni nadjaźń 
człowieka, wyzuł ją z  cech srogości, która 
domagała się nieustannie ze strony świado-
mej jaźni pokuty za grzechy nieświadome we 
wczesnym dzieciństwie w  intencjach popę-
dowych popełnione. Zwolniona z tego brze-
mienia dyktatury jaźń może wówczas swo-
bodnie zwrócić się ku słońcu życia, zamiast 
tkwić w  pomrokach wewnętrznych konflik-
tów”29.

Tak ekstremalne oczekiwania wobec 
teorii psychologicznej wpisują się w zjawisko 
końca XIX wieku, jakim było powstawanie 
utopijnych idei, które miały uleczyć proble-
my świata. W tym samym czasie inny lekarz 
– okulista L.L. Zamenhof tworzy wspólny 
język, język nadziei, który ma stanowić pod-
stawę wspólnoty ludzkiej, a  w  przyszłości 
wspólnej religii30.

Danuta Danek pisząc o kolejnym polskim 
psychoanalityku – Gustawie Bychowskim 
podkreśla, że zainteresowanie psychoanalizą 
związane było z pewną formacją inteligencji 
polskiej zaangażowanej społecznie, wyzna-
jącej głębokie ideały społeczne31. Tak więc 
koncepcja zakładająca, że psychika ludz-
ka ma również tendencje destrukcyjne była 
trudna do przyjęcia32.

24. M. Bornsztajn Historia rozwoju 
psychoanalizy i jej stan współcze-
sny. „Warszawskie Czasopismo 
Lekarskie”1936, z. 17, s. 293 
- 299. 

25. Tenże Historia rozwoju psycho-
analizy i jej stan współczesny. 
„Warszawskie Czasopismo Lekar-
skie”1936, z. 18, s. 313-317. 

26. Tamże, s. 317.

27. Tamże, s. 317.

28. P. Dybel Emancypacyjne 
przesłanie psychoanalizy według 
Romana Markuszewicza na 
podstawie wczesnych prac tego 
autora.„Konteksty” 2016, nr. 1,  
s.162-170. 

29. M. Bornsztajn Charakter w świe-
tle teorii psychoanalitycznych. 
„Rocznik Psychjatryczny” 1933, 
z. 20, s. 138.

30. A.Jagodzińska Religia uniwer-
salna zamiast konwersji. W: W po-
szukiwaniu religii doskonałej. 
Konwersja a Żydzi. Wydawnictwo 
Uniwersytetu Wrocławskiego. 
Wrocław 2012.

31. D. Danek Gustaw Bychowski 
– zapoznana postać z dziejów 
kultury polskiej. W: G. Bychowski 
Słowacki i jego dusza. Studium 
psychoanalityczne, wstęp i opra-
cowanie D. Danek, Kraków 2002, 
s. XXVII.

32. Bornsztajn zmienia przypusz-
czalnie swoje nastawienie do tej 
teorii popędów. W 1938 roku 
publikuje pracę Uwagi z powodu 
artykułu Zygmunta Freuda p. n. 
„Psychoanaliza, która się daje za-
kończyć i taka, która dłuży się bez 
końca.” „Rocznik Psychiatryczny” 
1938, z. 33, s. 40, w której używa 
pojęć Erosa i Tanatosa.
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Takie idealistyczne podejście w  pew-
nych sytuacjach utrudniało usłyszenie lęków 
pacjentów. Lena Magnone pisze o  wpływie 
żydowskiego pochodzenia psychoanality-
ków i ich pacjentów na rozumienie objawów, 
omawiając między innymi przypadek Dory 
opisywany przez Zygmunta Freuda33. Maury-
cy Bornsztajn też wydaje się nie słyszeć lęku 
przed antysemityzmem swoich żydowskich 
pacjentów34. Nawet tak ewidentne obrazy, 
relacjonowane w  psychozie przez żydowską 
pacjentkę, jak widok „żydów wynędzniałych, 
głodnych, z drugiej strony chłopów z siekie-
rami”35 nie nasuwają Bornsztajnowi skojarzeń 
z pogromem. 

Bornsztajn w  pracy O  stanach lękowych 
w  świetle psychoanalizy podejmuje dyskusję 
z  drugą teorią lęku Freuda36. Uważa, że na-
pady lękowe związane są przede wszystkim 
z zaburzeniami przetwarzania libido i fanta-
zją kastracyjną. Uważa, że lęk związany jest 
z obszarem nieświadomym, a ego („jaźń”) wy-
konuje pracę tłumienia popędu. Nie zgadza 
się z ujęciem drugiej teorii lęku Freuda, w któ-
rej istnieje lęk niezwiązany z popędami, a rze-
czywistym zagrożeniem związanym z ego. 

Interesujące są przykłady pochodzące 
z tej pracy Bornsztajna. Wszystkie przypadki 
dotyczą mężczyzn i związane są z agorafobią. 
Analizując objawy i sny pacjentów Bornsztajn 
pokazuje związek agorafobii (aż do niemoż-
ności chodzenia) z lękiem kastracyjnym i re-
gresją libido do faz pregenitalnych (przede 
wszystkim analnej). Powołując się na Ran-
ka uważa, że napad lękowy „zapożycza swój 
kształt, swą morfologię” od lęku związanego 
z  traumą narodzin37. Rozróżnia za Freudem 
nerwice lękowe aktualne, związane z  prze-
szkodą w zaspokojeniu libidinalnym oraz psy-
chonerwice mające swój początek w niewła-
ściwym rozwoju seksualnym w dzieciństwie. 

Teoria psychoz Maurycego 
Bornsztajna

Szczególnym obszarem zainteresowa-
nia Maurycego Bornsztajna jako psychiatry, 
ordynatora oddziału psychiatrycznego, były 
psychozy. Jego zdaniem teoria Freuda cał-
kowicie zmieniła podejście do psychoz dając 
narzędzie ich zrozumienia. Pisze, że przed 
Freudem „chodziliśmy pośród naszych cho-
rych ślepi, po omacku segregując tylko obja-
wy psychotyczne, ale nie rozumiejąc ich zu-
pełnie”38. Wskazuje na podobieństwo doznań 
psychotycznych do marzeń sennych oraz na 
możliwość wyjaśniania stanów paranoidal-

nych poprzez mechanizm projekcji39. Uważa, 
że życie psychiczne chorych na schizofrenię 
podlega tym samym mechanizmom co życie 
człowieka normalnego w  marzeniu sennym, 
w  którym dochodzi do cofnięcia się do my-
ślenia prelogicznego, niespełnione pragnie-
nia ulegają realizacji w doznaniu psychotycz-
nym. Zajmuje się w swoich pracach objawami 
psychopatologicznymi – urojeniami i  oma-
mami. Zgadza się z  Jaspersem co do funkcji 
obronnej urojeń. Urojenia poprzez nadanie 
sensu niezrozumiałej i  przerażającej rze-
czywistości porządkują ją i zmniejszają lęk40. 
Omamy omawia w oddzielnej pracy, w której 
omamy słuchowe występujące w schizofrenii 
wiąże z  regresem i  rozszczepieniem osobo-
wości41. Uważa, że zmiany w  osobowości są 
warunkiem koniecznym wystąpienia oma-
mów. Ujmuje to, jak sam pisze, w „lapidarnym 
zwrocie”:

„Schizofrenicy są omamieni, nie schizo-
frenicy nie są omamieni”42.

W  1916 roku Bornsztajn pisze pracę 
„O odręb nym typie rozszczepienia psychicz-
nego”43,44. W  pracy tej, zestawiając myśle-
nie Freuda i  Jaspersa, uważa, że kluczowe 
w  diagnozowaniu psychoz jest określenie 
związku objawów chorobowych z  doświad-
czeniem przedchorobowym. Należy próbo-
wać zrozumieć „genetycznie” (w rozumieniu 
freudowskim) treść objawów oraz studiować 
formę przeżywania objawów (zgodnie z po-
stulatami fenomenologii Jaspersa). Istotne 
jest też uwzględnianie osobowości chorego. 
Bornsztajn uważał (za Jaspersem), że objawy 
psychotyczne mogą być nasileniem („wyol-
brzymieniem”) cech psychicznych chorego 
lub osobowość pacjenta może ulegać zmianie 
w stosunku do tego, co było przed chorobą 
(„przybyły elementy obce”). Ta druga moż-
liwość przemawia za rozpoznaniem schizo-
frenii. 

Bornsztajn prowadził psychoanalizę pa-
cjentów psychotycznych, niestety nie opisuje 
tego procesu dokładniej w  swoich pracach. 
Jedynym szczegółowym opisem jest frag-
ment z pracy dotyczącej nerwicy natręctw45. 
Opisuje w niej pacjenta, którego przed wybu-
chem psychozy w 1914 roku prowadził z po-
wodu nerwicy natręctw. Uważa, że proces 
schizofreniczny powstaje na podłożu cech 
charakterologicznych, w  związku z  trudno-
ściami seksualnymi – zarówno niemożno-
ścią „wyżycia się płciowego”, jak i sublimacji. 
Kontynuuje psychoanalizę pacjenta po przy-
jęciu go do szpitala. Bornsztajn interpretu-
je zaburzenia pacjenta jako zahamowanie 

33. L. Magnone Emisariusze Freuda. 
Transfer kulturowy psychoanali-
zy do polskich sfer inteligenckich 
przed drugą wojną światową. 
Universitas. Kraków 2016,  s. 48.

34. K. Prot-Klinger Psychotyczny 
„świat obok”. Psychoza jako 
sposób komunikacji ze światem. 
Konteksty 2016, nr. 1, s.72-77. 

35. M. Bornstein O odrębnym typie 
rozszczepienia psychicznego 
(Schizothymiareactiva). Wy-
dawnictwo kasy Mianowskiego. 
Warszawa 1916, s.15- 16. 

36. Tenże O stanach lękowych 
w świetle psychoanalizy. „Lekarz 
Wojskowy” 1929  z. 1-4, s. 50-67. 

37. Podobnie jak w przypadku psy-
choz bada objaw pod względem 
genetycznym (freudowskim) oraz 
strukturalnym (zgodnie z postula-
tami Jaspersa).

38. Bornsztajn M. Historia rozwoju 
psychoanalizy i jej stan współcze-
sny. „Warszawskie Czasopismo 
Lekarskie”1936, z. 18, s.317.

39. Tamże, s.317.

40. Tenże Wstęp do psychiatrii kli-
nicznej dla lekarzy, psychologów 
i studentów. Wydanie drugie, 
uzupełnione. Łódź 1948, s. 
203-204.

41. Tenże Omamy a osobowość. 
„Rocznik Psychiatryczny” 1938, z. 
34/35, s. 61-73.

42.  Tamże, s. 71.

43. Tenże O odrębnym typie 
rozszczepienia psychicznego 
(Schizothymiareactiva).  
Wyd. Kasy Mianowskiego. War-
szawa 1916.

44. C. Żechowski O odrębnym typie 
rozszczepienia psychicznego – 
zapomniana praca Maurycego 
Bornsztajna„Dialogi”, 1-2, s. 
73-74.

45. M.Bornsztajn Nerwica natręc-
twa a schizophrenia. „Neurologja 
Polska” 1922, z. 6, s. 115-121.
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w  rozwoju płciowym w  okresie 
narcystycznym oraz analno-sa-
dystycznym, z regresją libido. 

W  tej pracy Bornsztajn 
tworzy oryginalną teorię do-
tyczącą związku nerwicy na-
tręctw i  schizofrenii. Uważa, 
że u  części pacjentów natręc-
twa są już objawem procesu 
psychotycznego. A  więc nie 
jest tak, jak uważała część psy-
chiatrów, że nerwica natręctw 
może przejść w  schizofrenię, 
ale że objawy natręctw mogą 
występować zarówno w nerwi-
cy natręctw, jak i w schizofre-
nii. Oczywiste jest, że ważne 
w  takim razie jest odróżnie-
nie psychozy i  nerwicy, które 
dają podobny obraz psychopa-
tologiczny. Opisując analizowanych przez 
siebie pacjentów Bornsztajn stwierdza, że 
psychoanaliza daje narzędzie pozwalające 
na odróżnienie tych zaburzeń. Za podstawę 
rozróżnienia uznaje za Freudem okres fik-
sacji libido. Pierwotna fiksacja na poziomie 
analnym, a  w  procesie chorobowym regre-
sja do tego okresu prowadzi do nerwicy na-
tręctw, natomiast jeżeli regresja postępuje 
do okresu pierwotnego narcyzmu mamy do 
czynienia ze schizofrenią. Objawy natręctw 
w  schizofrenii związane są z  fiksacją libido 
zarówno na etapie analnym, jak i w stadium 
narcystycznym. Psychoanalizę tych pacjen-
tów Bornsztajn prowadził przypuszczalnie 
krótko (co do jednego z nich podaje, że były 
to trzy miesiące), nie odnosi się do rezulta-
tów terapii, opisy przypadków służą mu do 
przedstawienia swojej koncepcji diagno-
stycznej. 

Podobne myślenie, jak wobec różni-
cowania nerwicy natręctw i  schizofrenii, 
stosuje Bornsztajn wobec różnych typów 
w  obrębie schizofrenii. Uważa, że opisany 
przez niego typ schizofrenia reactiva circu-
mscripta jest spowodowany płytszą regre-
sją – do poziomu, jak określa „odnalezienia 
obiektu”46, do którego jest większa dostęp-
ność, nie ma cech autyzmu. Urojenia są po-
dobne do snów dziecięcych, spełniających 
zakazane, wyparte pragnienie. Pacjent może 
zatrzymać się na tym poziomie regresji, ale 
w  toku choroby regresja może postępować 
dalej do poziomu narcystycznego z typowy-
mi urojeniami wielkościowymi, poczuciem 
wszechmocy.

46. Tenże Schizophrene Symptome 
im Lichte der Psychoanalyse. 
„InternationaleZeitschrift fur 
Psychoananlyse” 1929, z.12, s. 
95 – 99.

Zakończenie
Na zakończenie chciałam podkreślić, że 

dorobek Maurycego Bornsztajna nie ma jedy-
nie waloru historycznego. Uważam, że wiele 
jego obserwacji jest bardzo interesujących 
i pobudzających do refleksji również aktual-
nie. Siłą jego prac jest bardzo dokładny opis 
pacjentów, zawierający codzienne obser-
wacje chorego. Daje to, podobnie jak wobec 
prac Freuda, możliwość innego spojrzenia 
na prezentowane w  artykułach zaburzenia. 
Bornsztajn poza wyraźnym zafascynowa-
niem odkryciami Freuda prezentuje swo-
je własne, całkowicie niezależne myślenie. 
Szczególnym tego przykładem spoza ścisłego 
obszaru klinicznego jest obserwacja dotyczą-
ca zmienności objawów pacjentów w związku 
ze zmianami społecznymi (teoria schizofre-
nizacji). Za najbardziej istotny naukowy wkład 
Bornsztajna uważam twórcze kontynuowa-
nie myśli Freuda w odniesieniu do pacjentów 
z rozpoznaniem psychozy, uznanie znaczenia 
doświadczeń pacjenta w  kształtowaniu ob-
jawów psychotycznych. Pokazuje, że pacjen-
ci z  rozpoznaniem psychozy mogą podlegać 
rozumieniu i  leczeniu podobnie, jak pacjenci 
z nerwicą czy zaburzeniami osobowości. n
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Tłumaczenie tekstu, który ukazał się po niemiecku:  
Katarzyna Prot-Klinger „Maurycy Bornsztajn und das 
Judische Krankenhaus in Czyste",  W: Zwischen Hoffnung 
und Verz weiflung (Red.  Ewa Kobylińska-Dehe, Paweł Dybel, 
Ludger M. Hermanns).  Psychosozial-Verlag  2018, s. 193-204

Fotografie na stronach 91, 95:
https://www.wolski.med.pl/pl12/
teksty355/zarys_historii_szpitala_
wolskiego_dawniej_szpitala_staro-
zakonnych_na_czystem
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PSYCHOANALIZA NA WOLI
PIERWSZY ROK DZIAŁANIA ODDZIAŁU REHABILITACJI  
PSYCHIATRYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZPITALU 
WOLSKIM W WARSZAWIE
cezary żechowski

Kiedy w marcu 2020 roku 

otwieraliśmy Dzienny  

Oddział Rehabilitacji 

Psychiatrycznej dla Dzieci 

i Młodzieży w Szpitalu 

Wolskim w Warszawie,  

nikt z nas nie przypuszczał, 

jak będzie wyglądał pierwszy 

rok naszej pracy.

Kilka dni po otwarciu oddziału zdiagnozowano 
pierwszego w  Polsce pacjenta z  Covid-19, a  na 
poziomie krajowym zapadały decyzje o  loc-

kdownie. Dla nas oznaczało to wstrzymanie przyjęć 
i  trzy długie miesiące oczekiwania. Pierwsi pacjenci 
przybyli w  lipcu na krótkie dwutygodniowe turnusy 
wakacyjne. Okazało się jednak, że młodzież z  rodzi-
cami decydowała się na dłuższe pobyty i  większość 
osób przyjętych na pierwszy turnus pozostała z nami 
do końca wakacji. Trudno zapomnieć pierwsze dni 
funkcjonowania oddziału i martwą ciszę na korytarzu. 
Smutek, przygnębienie, milczenie, nasilone myśli sa-
mobójcze, autoagresja i lęk to główne problemy, z któ-
rymi przyszło nam się zmierzyć. Pierwszy rysunek, 
który młodzież wspólnie stworzyła przedstawiał koło 
– w  oddzielnych sektorach okręgu pozamykane były 
ludzkie postacie. Bez twarzy, bez rąk, bez komunika-
cji z drugim (rys. 1). Czuliśmy, że ten pierwszy rysunek 
pokazuje psychologiczną sytuację młodzieży pozba-
wionej kontaktów z rówieśnikami w trakcie pandemii 
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i dramatyczne skutki izolacji społecznej. Czy jednak nie 
wskazywał też na coś głębszego, na coś, co ma swoją 
wieloletnią historię i dynamikę, i co pandemia wydo-
była na światło dzienne? To pytanie towarzyszyło nam 
na co dzień, w trakcie konsultacji, zbierania wywiadów 
i prowadzenia terapii.

Z każdym dniem i tygodniem atmosfera w oddziale 
zmieniała się. Młodzież stworzyła grupę, która uczest-
niczyła w codziennych zajęciach szkolnych i zebraniach 
społeczności, a my krok po kroku budowaliśmy zespół 
i strukturę terapii. W przestrzeni oddziału pojawiły się 
nowe dźwięki – rozmowy, krzyki, piski, śmiechy, pęka-
jące plastikowe butelki i balony, muzyka ukulele i rap. 
Cisza powracała jednak falami wraz z pojawianiem się 
takich problemów jak przemoc rówieśnicza, opór, ab-
sencje, myśli samobójcze i  autoagresja. Uzgodniliśmy 
tygodniowy plan zajęć, w  którym każdy z  pacjentów 
ma propozycję terapii indywidualnej i rodzinnej. Roz-
poczęliśmy prowadzenie zajęć grupowych i  regular-
nych spotkań z nauczycielami. Dość szybko przekona-
liśmy się jak ważna jest współpraca z siecią społeczną 
pacjentów, ich wcześniejszymi terapeutami, lekarzami, 
kuratorami sądowymi czy szkołą. Gdy zorganizowali-
śmy spotkania pacjenta i  jego terapeutów indywidu-
alnych sprzed hospitalizacji i aktualnych, okazało się, 
że możliwe jest nawiązanie ciągłości między obu pro-
cesami. Zrozumieliśmy, jak bardzo konfliktowe mogą 
być sytuacje przerwania leczenia w  jednym miejscu 

i rozpoczynania w drugim. Widzieliśmy, że budowanie 
mostów między otoczeniem społecznym młodzieży 
i  oddziałem nie tylko wzbogaca sam proces leczenia, 
ale też wspiera procesy zmiany w pacjencie, rodzinie, 
środowisku i samym zespole. Staraliśmy się pamiętać, 
że za młodym człowiekiem jest jakaś historia, a przed 
nim przyszłość, że ma on/ona rodzinę, przyjaciół, zna-
jomych i otoczenie, w którym żyje.

Pierwszy rok pracy w oddziale przynosi refleksję, 
że większość hospitalizowanej młodzieży (powyżej 
50%) doświadczyła złożonych traum psychicznych, 
z czego ok. 30% wykorzystania seksualnego. Pod ką-
tem diagnostycznym rzadko mamy do czynienia z po-
jedynczymi zaburzeniami, regułą jest współchorobo-
wość. Widzimy też jak silny jest efekt „halo” diagnozy 
psychiatrycznej, która może zakrywać skomplikowa-
ne problemy emocjonalne i  relacyjne młodej osoby, 
redukować je do konkretnej diagnozy i  pozostawiać 
nierozpoznane. Z kolei brak właściwej diagnozy może 
skutkować porażkami w leczeniu oraz wzmocnieniem 
poczucia bezradności pacjenta i jego rodziny. Jesteśmy 
zespołem psychiatrów i  terapeutów psychoanalitycz-
nych otwartych na doświadczenie innych profesjona-
listów i terapeutów. W naszym podejściu kierujemy się 
zasadą, którą opisał szwedzki psychoanalityk dzieci 
i młodzieży Björn Salomonsson (1): „Ustalenia pocho-
dzące z „laboratorium psychoanalitycznego”, czyli do-
świadczenia zebrane w trakcie procesów terapeutycz-

Rys 1
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nych, pomagają nam zrozumieć jakie są doświadczenia 
(…) dziecka w związku z objawami i jak te objawy łączą 
się z jego światem afektywnym”. Z kolei Jonathan She-
dler (2), którego metodę diagnozy zaburzeń osobowo-
ści SWAP-200A zaczynamy wprowadzać w  oddziale, 
przytacza takie cechy terapii psychoanalitycznej, które 
i w naszej pracy wydają bardzo istotne. Są nimi: sku-
pienie na emocjach i życiu afektywnym, badanie rela-
cji społecznych, w tym relacji terapeutycznej, badanie 
pragnień, fantazji, myśli i powtarzających się wzorców 
przekonań, zachowań, interakcji i uczuć, zarówno tych 
świadomych i  tych, których młody człowiek próbuje 
uniknąć. Pracując wspólnie, wielokrotnie przekonali-
śmy się, jak istotne jest znaczenie zespołu, w którym 
możemy otwarcie dyskutować, wypracowywać roz-
wiązania i  poszerzać nasze myślenie nawet w  sytu-
acjach, które dla poszczególnych osób wydawały się 
wcześniej bez wyjścia. Uważamy, że istotną funkcją ze-
społu jest pomieszczanie i  przetwarzanie problemów 
oraz zapewnienie środowiska dialogu. W tym zakresie 
odwołujemy się do prac W. Biona (3) i  Jaakko Seikkuli 
(4). Otwarty Dialog (4) pomaga nam być bliżej doświad-
czenia pacjentów i  ich rodzin, a wielogłosowość staje 
się zasadą spotkań rodzinnych i naszych zebrań.

W  naszej pracy pomagają nam superwizorzy – 
Anastasia Nakov z  Francuskiego Towarzystwa Psy-
choterapii Psychoanalitycznej Dzieci i Młodzieży, któ-
ra przez wiele lat prowadziła terapeutyczne oddziały 

dzienne i  całodobowe w  szpitalu psychiatrycznym 
w  Metz, Krzysztof Srebrny z  Polskiego Towarzystwa 
Psychoanalitycznego oraz Petyia Petkova z Brytyjskie-
go Towarzystwa Psychoanalitycznego, konsultująca 
instytucje NHS dla dzieci i młodzieży w Londynie. Dr 
Petkova dwukrotnie prowadziła seminarium kliniczne 
dla naszego zespołu. Wszystkim im jesteśmy bardzo 
wdzięczni za wkład w rozwój oddziału.

W  2020 roku zorganizowaliśmy dwa webinaria 
poświęcone psychoanalizie. Nazwaliśmy je „Psycho-
analiza na Woli” mając w  pamięci fakt, że pracujemy 
w szpitalu z bogatą tradycją psychoanalityczną. Przed 
wojną istniał tu Szpital Starozakonnych na Czystem, 
który w tym czasie był jednym z najnowocześniejszych 
szpitali w Polsce. W oddziale psychiatrycznym praco-
wali Maurycy Bornsztajn (5) i  Gustaw Bychowski (6). 
Obaj byli autorami szeregu publikacji i  książek. Mau-
rycy Bornsztajn jest autorem podręcznika psychiatrii, 
psychoanalizy, koncepcji schizotymii reaktywnej oraz 
badań psychoanalitycznych nad procesami społeczny-
mi. Gustaw Bychowski, który po wojnie praktykował 
i  tworzył w  USA, wniósł istotny wkład w  rozwój my-
ślenia o psychozach i destrukcyjności człowieka. Jest 
to tradycja, o  której chcielibyśmy pamiętać i  z  której 
chcielibyśmy czerpać.

W  webinariach „Psychoanaliza na Woli” wykłady 
wygłosili Petyyia Petkova i  Gustaw Sikora z  Brytyj-
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skiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, a  kore-
feraty Katarzyna Prot-Klinger i  Krzysztof Srebrny. 
Uczestniczyło w  nich kilkaset osób. Mamy zamiar 
kontynuować tę formę współpracy ze środowiskiem 
psychoterapeutów.

Oddział nie mógłby istnieć, gdyby nie inicjaty-
wa Katarzyny Stankiewicz i  Tomasza Szafrańskiego 
z  WCZP. Katarzyna Stankiewicz, kierowniczka Wol-
skiego Centrum Zdrowia Psychicznego, była osobą, 
która od początku wspierała rozwój środowiskowej 
opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży na Woli. 
Bez jej życzliwości, pomysłowości i  pracy na każdym 
etapie rozwoju oddziału jego działalność nie byłaby 
możliwa. Mamy to szczęście, że funkcjonujemy w przy-
jaznym i rozumiejącym środowisku Szpitala Wolskiego, 
za co wyrazy wdzięczności należą się dyrektorowi Ro-
bertowi Mazurowi, dyrektorowi Arkadiuszowi Ciupa-
kowi oraz dyrektor Taidzie Muchli-Jastrzembskiej. 
Oddział uzyskał istotną pomoc finansową na remon-
ty pomieszczeń i  wyposażenie ze strony Miasta Sto-
łecznego Warszawa, które nadal interesuje się sytuacją 
psychiatrii dziecięcej na Woli i wspiera jej rozwój.

Liczymy, że najbliższy rok umożliwi nam posze-
rzenie oferty i  powołanie Środowiskowego Centrum 
Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, a słabną-
ca pandemia stworzy warunki do większej dostępności 
naszych działań. n
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Pandemiczna wyprawa 
ornitologiczno-psychiatryczna 

wynikała z tęsknoty. 
Z pewnością była realizacją 

licznych tęsknot, wśród 
których dominowała tęsknota 

za spotkaniem z dzikimi 
ptakami i nagle obudzone 

pragnienie oderwania się od 
codzienności wyznaczanej 

odpowiedzialnością, 
obowiązkami i restrykcjami.
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PANDEMICZNA WYPRAWA 
ORNITOLOGICZNO-PSYCHIATRYCZNA 
Sławomir Murawiec
Zdjęcia: Marek Jarema, Sławomir Murawiec, Marcin Wojnar

Tę tęsknotę wzbudziła lodówka, piękna arktyczna 
kaczka. Ptaki tropików i  ptaki dalekiej północy 
są niezwykle piękne i  barwne. Ptaki tropików 

uderzają w  zmysł wzroku intensywnością kolorów 
w zaskakujących, kontrastowych zestawieniach, obej-
mujących wszystkie odcienie barw, jakie może wydo-
być zwrotnikowe słońce. Ptaki dalekiej północy, takie 
jak lodówka, turkan czy edredon cechuje większa ele-
gancja i stonowanie, ale nie mniejsza fantazja, jeśli cho-
dzi o kształty i barwy. Północne słońce wydaje się lubić 
nieco mniej intensywne kolory, zestawione z bieli, czer-
ni skontrastowanych barwnymi akcentami, niezwykły-
mi kształtami głowy i ozdobnymi piórami ogonowymi. 
Aksamitna lodówka: biało-czarno-brązowo-beżowa, 
ozdobiona eleganckimi piórami imitującymi rozłożo-
ne regularnie sople lodu na grzbiecie i  fantazyjnym 
ogonem, to ptak budzący zaskoczenie niezwykłym, ale 
harmonijnym doborem barwnych plam.

Zdjęcie kaczki lodówki, które udało mi się wykonać 
w styczniu 2021, i które przesłałem dwóm uczestnikom 
poprzednich wypraw ornitologiczno-psychiatrycz-
nych, wzbudziło przywołaną na wstępie tęsknotę. Tę-

sknotę za ptakami, których można doświadczyć, które 
można zobaczyć, i  którymi można się zachwycić. Ta 
tęsknota za wolnością poprowadziła nas na począt-
ku lutego w  teren, nad wodę, na zimowisko ptaków. 
W  bardzo mroźny, ale przepełniony jasnym światłem 
dzień. Tym razem słońce pod naszą szerokością geo-
graficzną świecąc szczodrze sprzyjało obiektywom 
aparatów, które miały zarejestrować nasze spotkanie 
z ptakami. 

Tysiące ptaków – dosłownie – ukazały się naszym 
oczom. Wśród nich dominowały gągoły. Było ich kil-
ka setek. Gągoły to także kaczki eleganckie, ale na-
tura kierowała się w  ich przypadku innymi kanonami 
wyboru kształtu ciała, niż przygotowując lodówki. Są 
bardziej zwarte w budowie, mają wysokie czoła i białą 
plamę na policzku (u samców). Głową wysklepiająca się 
ku górze, przypomina trochę przewrócony romb. Sam-
ce także w kontrastowej czarno-białej tonacji pasują do 
północnych klimatów i wpisują się w barwy lodowatej 
wody wprowadzając akcent życia i ruchu. Intensywnie 
nurkują. Znane wszystkim kaczki krzyżówki nie potra-
fią takiej sztuki, co najwyżej zanurzają przednią część 

po godzinach
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ciała w wodzie. Gągoły wykonują obrót ciałem i znikają 
nieoczekiwanie z pola widzenia właśnie w momencie 
naciskania migawki aparatu, wynurzając się w zupeł-
nie innym miejscu niż zanurkowały. Nurkują do kilku 
metrów pod powierzchnią wody, żywiąc się tym, co 
znajdą na dnie.

Kilka setek gągołów oznaczało istnienie kilku setek 
dziupli w  starych drzewach, w  północnych regionach 
kontynentu. Dziupli na tyle dużych, aby mógł się w nich 
zmieścić lęg tej kaczki. Oznaczało także, że każdy z tych 
gągołów na początku życia wykonał skok z wysokości. 
Czasami była to wysokość kilku, ale czasami kilkunastu 
metrów. Ale niezależnie gdzie dziupla była zlokalizo-
wana, każdy z nich był maluchem, który w pierwszym 
dniu życia dokonał tego odważnego czynu – wychylił 
się z dziupli umiejscowionej gdzieś wysoko na drzewie, 
a  następnie wyskoczył i  wylądował na ziemi. Potem 
podreptał wraz z  matką i  rodzeństwem do wody, aby 
w wodzie wieść swoje życie wytrwałego nurka.

Może takie doświadczenie uczy ostrożności i dba-
nia o samego siebie? Kiedy tak staliśmy na brzegu, gą-
goły zaczęły zrywać się w powietrze i lecieć w jednym 
kierunku. Nie my je przestraszyliśmy, stało się to jasne 

dość szybko – wszystkie uciekały w naszą stronę. Nie 
od nas wzdłuż nurtu rzeki, ale lekceważąc obiektywy 
aparatów i lunety, przemykały przed naszymi oczyma. 
Ich lęk był wyczuwalny w powietrzu. Marcin domyślił 
się pierwszy – „bielik” – powiedział. Bielika nie było 
widać. Nie było go widać jeszcze kilka, a może nawet 
kilkanaście minut. Wreszcie pojawił się, by potwier-
dzić hipotezę, co do powodu tego nagłego poruszenia. 
Leciał nad wodą, a gągoły i łyski pierzchały z kierun-
ku, który wyznaczała jego obecność. Nadleciał i  siadł 
w koronie drzewa. „Szkoda, że tak daleko – powiedział 
Marek – mógłby siąść tu na drzewie przed nami i dać 
sobie porobić zdjęcia”. Rzeczywiście, widać go było go-
łym okiem, ale był zbyt daleko, aby zrobić mu bliskie 
ujęcie. Tylko krzyżówki wydawały się nie być nim bar-
dzo zaniepokojone. Potem wyczytałem, szukając wyja-
śnienia spostrzeżenia, że uciekały gągoły, a nie krzy-
żówki, że bieliki gustują w  kaczkach, które świetnie 
nurkują, ale w związku z tym słabiej latają. Krzyżówki 
czuły się bezpiecznej, widocznie także gdzieś o  tym 
przeczytały.  

Nie przeczytały o  tym w  „Ornitologii terapeu-
tycznej”, o której przez chwilę rozmawialiśmy w dro-
dze powrotnej. Czyli książce o pozytywnym wpływie 
amatorskiej obserwacji ptaków na różne aspekty zdro-
wia psychicznego. Marek jest recenzentem tej książki, 
której autorami są prof. Piotr Tryjanowski i autor tego 
tekstu. Przez chwilę, bo temat szybko uległ rozszerze-
niu na kwestie publikacji naukowych wskazujących na 
znaczenie kontaktu z przyrodą, zieleni w miejscu za-
mieszkania, obserwowania ptaków dla zdrowia psy-
chicznego. 

po godzinach
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Zastanawiałem się, czy można tę wyprawę nazwać 
pandemiczną wyprawą psychiatryczno-ornitologicz-
ną. W  numerze „Psychiatry” wydanym latem w  roku 
2018 opublikowaliśmy relację z pierwszej wyprawy or-
nitologiczno-psychiatrycznej „Operacja Delta Duna-
ju 2018”. Pływaliśmy wtedy kilka dni po rozlewiskach 
rzeki Dunaj fotografując ptaki. Czy ta lutowa wyprawa 
z 2021 powinna odwoływać się do pandemii? Czy być 
po prostu operacją „Zimowa Wyprawa 2021”? Pomy-
ślałem, że jednak tak, pandemia była kontrastem, do 
którego odwoływała się nasza wycieczka-ucieczka. 
Nie rozmawialiśmy oczywiście przez cały czas o niej, 
choć wymieniliśmy się informacjami kto, w której fa-
zie szczepienia aktualnie się znajduje. Ale towarzyszy-
ło nam cały czas docierające z  każdej strony światło 
pandemii, kontrast pandemii. On malował zupełnie 
odmienny od wyprawy z 2018 roku pejzaż znaczenio-
wy tej wyprawy. Tamten czas jawił się jako beztroska 
wyprawa po przygodę, po nowe obserwacje, po nowe 
doświadczenia, po udane zdjęcia. W  tle ptaków były 
tylko woda, niebo i trzciny. 

Tamta wyprawa do Delty Dunaju w  2018 była 
po prostu realizacją hobby, pasji, zainteresowania. 

W  2019 opublikowałem, na zaproszenie kwartalni-
ka Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, 
„Ptaki” Kolorowe życie wewnętrzne – o  podobień-
stwach obserwowania ptaków do psychoterapii. Ten 
tekst zbliżał już obserwację ptaków do psychiatrii 
i  psychoterapii. Ale nadal był „beztroski”. To znaczy 
jego myślą przewodnią było zaciekawienie pewnym 
podobieństwem etyki i  praktyki obserwowania pta-
ków do praktyki terapeutycznej. Snucie analogii po-
między oboma aktywnościami, ale bez wyraźnego 
kontekstu terapeutycznego samej czynności obser-
wowania ptaków. Teraz, w  czasie pandemii, ukazała 
się „Ornitologia terapeutyczna”, napisana już w  jej 
trakcie, już w świetle pandemii. W tej książce obser-
wacja ptaków to już nie hobby, nie zainteresowanie, 
tylko propozycja wspomagania zdrowia psychiczne-
go. W  ciągu dwóch lat tak bardzo zmieniły się zna-
czenia. Obserwacja ptaków już nie jest dla mnie tylko 
miłym oderwaniem od pracy. Stała się całkiem realną 
propozycją oddziaływania prozdrowotnego adreso-
wanego do potencjalnie dużej populacji. I  do siebie 
samego. Ten czas pandemii oznaczał skok, który wy-
konaliśmy wszyscy, w skali całego świata. n

relacje
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JAKI TO PTAK?
Zdjęcia: Maciej Bartnicki

Cicer cum caule

2.

1.

Tym, którzy dotarli do tej strony naszego kwartalnika i poczuli dezorientację – czy to aby na 
pewno jeszcze PSYCHIATRA, czy może jakieś kukułcze jajko z  magazynu ornitologicznego? 
– spieszymy z wyjaśnieniami. Po pierwsze, tyle ostatnio słyszymy o pożytkach płynących z pa-

trzenia na ptaki, że widząc piękne zdjęcia Macieja Bartnickiego nie mogliśmy się im oprzeć. Po drugie, 
kiedy zaczęliśmy składać ten numer gazety, ptaki zaczęły coraz donośniej i coraz wcześniej obwiesz-
czać nadejście wiosny. Redaktor wybudzony przed świtem miał jeszcze w półśnie wizję nowej rubryki 
z krótkimi informacjami „o czym ćwierkają ptaki”. Na przykład o tym, że Koreańskie Biuro Własności 
Intelektualnej przyjęło zgłoszenie patentu firmy VistaGen Therapeutics na donosowy spray zawiera-
jący PH10 – nowy lek mający zastosowanie w leczeniu depresji. Uwaga! Wcale nie chodzi o ketaminę, 
tylko o neurosteroid – womeroferynę! Inny ptaszek miał ćwierkać o KarXT, leku modulującym re-
ceptory muskarynowe, którego obiecujące działanie na objawy schizofrenii potwierdzono w badaniu 
EMERGENT-1 opublikowanym na łamach New England Journal of Medicine. 
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Cicer cum caule

1. Bernikla kanadyjska, 2. Łabędź krzykliwy, 3. Czeczotka, 4. Raniuszek, 5. Sójka, 6. Sikora modra

4.

3.

6.

5.

Jednakże, tymczasem postanowiliśmy poprzestać na tradycyjnej zgadywance. Dla pierwszej 
trójki czytelników, którzy przyślą na adres redakcji (redakcja@psychiatraonline.com) prawi-

dłowe nazwy bohaterów zdjęć wraz z informacją, którzy z nich przylatują do nas na wiosnę, 
przewidzieliśmy nagrodę-niespodziankę z autografem!
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TRANSGRESJE

COVID-19 TO NIE DŻUMA, 
ŚMIERCI NIE MA, A MIŁOŚĆ 
NIGDY SIĘ NIE KOŃCZY
Marek Krzystanek
| Klinika Rehabilitacji Psychiatrycznej, Katedra Psychiatrii i Psychoterapii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Może pojawiać się jednocześnie 
w świadomości różnych ludzi nawet 
odległych od siebie, może również 
wywoływać efekt motyla – wpły-
wać na poziomie kwantowym na 
inne zjawiska i  układy termodyna-
miczne o  dużej entropii. Być może 
nadszedł czas, żeby w sztuce min-
dfulness i afirmacji przejść od teo-
rii do praktyki i zastanowić się, jak 
ważne znaczenie w życiu ma nasta-
wienie (uwaga) skoncentrowane na 
konkretną myśl i myśli, które two-
rzymy lub przywołujemy. 

Myśl w  tym aspekcie może być 
używana jako narzędzie oddziaływa-

nia na konkretną rzeczywistość fizy-
kalną, która rozwija się w „tu i teraz”.

Jedno wyjaśnienie fenomenu 
wpływu myślenia na przebieg zda-
rzeń tkwi w  mechanice, czyli psy-
chologii naszego umysłu. Kiedy 
chcemy pokonać trudność, rozwią-
zać problem czy zwyciężyć prze-
ciwności, skupiamy uwagę na gro-
madzeniu strategii, które umożliwią 
nam osiągnięcie celu. Im bardziej 
koncentrujemy się na zadaniu i  im 
bardziej chcemy je rozwiązać i  za-
kończyć, tym bardziej jesteśmy zmo-
bilizowani i tym szybciej znajdujemy 
rozwiązania. Przypomina to mą-
drość samurajów, którzy mówili, że 
jeżeli w czasie bitwy chcemy stoczyć 
pojedynek z  wybranym przeciwni-
kiem, musimy iść prosto na niego, 
nie skupiając się na wątkach po-
bocznych („Hagakure – słowa ukryte 
pod liśćmi”). Podobnie mówi dziś Si-
mon Sinek, motywacyjny guru: jedni 
ludzie skupiają się na tym, co chcą 
osiągnąć, inni na tym, co powstrzy-
muje ich od osiągnięcia celu.

Przeciwna sytuacja dzieje się, 
kiedy koncentrujemy uwagę na 
czarnych scenariuszach i  wszyst-
kich możliwych wariantach prze-
szkód, trudności i  możliwościach 
przegranej. Myśli, które wtedy gro-
madzimy nie pomagają w  pokona-
niu problemu albo przeszkody, tylko 
zwiększają wagę problemu, demo-
bilizują i  zmniejszają przekonanie, 
że damy radę. Przypomina to ru-
minacyjne myślenie w depresji albo 
strategię martwienia się w  lęku 

uogólnionym – toczenie walki z nie-
istniejącymi sytuacjami odbiera siłę 
i  uniemożliwia walkę z  rzeczywi-
stym problemem (Rycina 1).

Na tym sprawa się nie koń-
czy. W  stanie przytomności mamy 
świadomość, że myśli tworzone 
i  gromadzone przez umysł są na-
szą własnością. Kiedy jednak tych 
negatywnych myśli jest za dużo 
i są związane z archetypowymi lub 
zbiorowymi wierzeniami i  przeko-
naniami, mogą one wchodzić w re-
zonans z  takimi samymi myślami 
w  umysłach innych osób. Przykła-
dem są stereotypy dotyczące losu, 
przeznaczenia, śmierci, klątwy 
itd. Spoiwem dla tych przekonań 
w  umyśle mogą być emocje, a  naj-
częściej podstawowa emocja rzą-
dząca człowiekiem – strach. Jeżeli 
człowiek wierzy w takie przekona-
nia, to nie będzie z  nimi walczyć, 
jego myśli zjednoczone przez ir-
racjonalne przekonanie stają się 
upodmiotowionym idolem (los, 
przeznaczenie, fatum, klątwa, pla-
ga) i tym trudniej z nimi walczyć, im 
mniej pamiętamy jeszcze, że sami je 
stworzyliśmy albo przyjęliśmy jako 
poglądy innych ludzi. Przekonanie 
o  niezależności własnych myśli od 
ego znamy z  psychoz. W  historii 
ludzkości pamiętamy wiele psychoz 
społecznych, kiedy ludzie tracili 
poczucie kontroli nad swoimi my-
ślami i  przekonania zbiorowe de-
tronizowały autonomiczną pozycję 
indywidualnego umysłu (Rycina 2).

Cicer cum caule

Każda osoba praktykują-

ca uważną introspekcję 

zauważa na pewno trud-

ne do wytłumaczenia 

związki, pomiędzy poja-

wiającymi się w świado-

mości myślami i zdarze-

niami, które następują 

wcześniej lub później syn-

chronicznie z tymi my-

ślami. Skoro myśl jest 

fenomenem związanym 

z kwantowymi procesami 

zachodzącymi w mózgu, 

podlega ona prawidłowo-

ściom fizyki kwantowej.
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strategie
rozwiązania

problemu

strategie
uniemożliwiające
rozwiązanie
problemu

PROBLEM

Rycina 1

W sytuacji pojawienia się problemu, człowiek rozważa w umyśle strategie rozwiązania go, jak 
również strategie uniemożliwiające jego rozwiązanie. Kluczowa jest rola woli i skierowania 
uwagi na jedną lub drugą grupę.
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Rycina 2

W sytuacji, kiedy dominuje irracjonalne przekonanie o słuszności strategii nierozwią-
zywalności problemu (wiara, myśl nadwartościowa, przekonanie zbiorowe, tabu itp.), 
dochodzi do sytuacji, kiedy własne myśli człowieka uzyskują w umyśle autonomię, co 
wyklucza krytyczne spojrzenie na nie. 
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Istnieje w  końcu wspomnia-
ny wymiar kwantowy. Werner 
Heisenberg podkreślał, że w  jego 
zasadzie nieoznaczoności nie cho-
dzi o  nieoznaczoność pędu i  po-
zycji, tylko o  to, że obserwator ma 
wpływ na przebieg zdarzeń na 
poziomie kwantowym i  na roz-
wijanie się takiego, a  nie innego 
scenariusza. Być może myśl jest 
bytem fizycznym mającym pewną 
energię, postrzeganym przez mózg 
i  wpływającym na to, co dzieje się 
w  naszym ciele. Brzmi to jeszcze 
jak metafizyka, ale nowa biologia 
postuluje wprowadzenie do nauki 
nowych pojęć, takich jak pola mor-
fogenetyczne organizujące budowę 

i  funkcje wszystkiego, od komór-
ki do wszechświata, ponieważ bez 
nich nie jesteśmy w stanie wyjaśnić 
przyczyn zjawisk fizycznych.

Z  modelu – myśl, jako moja 
własność i  modelu – myśli, jako 
pole zbiorowe, w  którym świado-
mie lub nieświadomie istniejemy, 
wynika odpowiedzialność za byt, 
który myśl kształtuje. Możemy do-
strzec („dojrzałość” ma źródłosłów 
w „dojrzeniu czegoś”), że tworzymy 
i utrzymujemy myśli własnym umy-
słem i to my, a nie strach lub cudze 
przekonania, mamy decydować, 
na których myślach się skupiamy, 
i które z nich wybieramy. Do nas też 
należy decyzja, czy chcąc rozwiązy-

wać problemy będziemy wybierać 
strategie gromadzenia argumentów 
o  możliwości ich rozwiązania, czy 
też argumenty przeciwne. To niby 
proste. A  może z  jakiegoś powodu 
za proste? 

Może to, że nie używamy swojej 
woli do oczyszczania umysłu i życia 
ze zmartwień, jest celową strategią? 
Behawioryzm mówi, że utrzymuje-
my tylko te strategie, które są sku-
teczne. Może więc zajmowanie się 
problemami i  zmartwieniami jest 
celową strategią, która zabezpie-
cza nas przed zobaczeniem praw-
dy, która czai się za tym wszyst-
kim, prawdy o  człowieku, który 
jest w stanie zrobić wszystko, ale… 
mu się nie chce i  szuka racjonali-
zacji dla swojego lenistwa? Niccolò 
Machiavelli, doświadczony znawca 
ludzkiej natury, pisał, że ludzie są 
leniwi z natury, a ku dobremu kie-
rują się tylko, kiedy muszą. W  tym 
przypadku rodzi się nowa definicja 
inteligencji człowieka jako zdolno-
ści do wymyślania coraz lepszych 
racjonalizacji dla lenistwa i nierób-
stwa.

Może więc pora się ocknąć i zo-
baczyć, że każda chwila jest pełna 
możliwości, za niewykorzystanie 
których, podobnie jak za niedojrza-
łość, nie usprawiedliwi nas żaden 
kulturowy albo zbiorowy przesąd 
ani ostatecznie – żaden Bóg. n

Acknowledgement
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LEKARZ W PROCESIE KARNYM  
JAKO GWARANT TAJEMNICY LEKARSKIEJ

Książka omawia problematykę tajemnicy le-
karskiej oraz jej wpływ na prawa i obowiązki 
procesowe lekarza, w tym lekarza psychiatry, 

który uczestniczy w procesie karnym. Zagadnienie 
zostało omówione odrębnie dla każdej z potencjal-
nych ról procesowych, w jakich lekarz może wystę-
pować w takim procesie, tj. odpowiednio dla lekarza 
będącego: 
• oskarżonym, • podejrzanym, • osobą podejrzaną,
• świadkiem, w  tym świadkiem anonimowym, 
• biegłym (sądowym i ad hoc), • pokrzywdzonym,  
• oskarżycielem prywatnym, • oskarżycielem po-
siłkowym, • podmiotem zobowiązanym, • lekarzem 
wezwanym do uczestnictwa w otwarciu i oględzi-
nach zwłok, • lekarzem sądowym. 

We wszystkich wyżej wymienionych sytu-
acjach lekarz pozostaje prawnie i deontologicznie 
zobowiązany do zachowania tajemnicy lekarskiej, 
która wpływa modyfikująco na zakres posiada-
nych przez niego praw i obowiązków procesowych. 
Wpływ ten nie jest jednakowy. Tajemnica lekarska 
może bowiem pozostawać w kolizji z innymi obo-
wiązkami procesowymi (np. obowiązkiem złoże-
nia zeznań) albo ustępować wobec konkretnych 
uprawnień procesowych (np. wobec prawa do 
obrony). Zagadnienia te zostały szczegółowo prze-
analizowane i  omówione w  kolejnych rozdziałach 
monografii. 

Książka zawiera osobny rozdział poświęco-
ny problematyce tajemnicy psychiatrycznej. Ta 
ostatnia jest rodzajowo odmiennym od tajemnicy 
lekarskiej obowiązkiem poufności i  jako taka pod-
lega odrębnym reżimom ochrony. W rozdziale tym 
omówiono między innymi przesłanki zwolnienia 
z  tajemnicy psychiatrycznej, kwestie wzajemnej 
relacji tajemnicy lekarskiej i  psychiatrycznej, za-
gadnienia związane z  zakresem obowiązywania 
tajemnicy psychiatrycznej czy karnoprocesowym 
reżimem jej ochrony. 

Autor przedstawił nadto, obecne w  literatu-
rze przedmiotu, stanowiska dotyczące kwestii 
spornych i  podjął próbę rozstrzygnięcia dylema-
tów związanych m.in. z obowiązkiem zachowania 
tajemnicy przez studentów medycyny, wpływem 
tajemnicy na możliwość sporządzania opinii pry-
watnych w  procesie karnym czy skutecznością 
uchylenia tajemnicy lekarskiej przez osoby mało-
letnie i ubezwłasnowolnione. n
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PSYCHOLOGIA 
INTEGRALNA JUNGA

Psychologia integralna Junga 
jest pracą nietuzinkową. Przedstawia 
interdyscyplinarność perspektywy jun-
gowskiej, przekraczającej granice między 
psychologią, pedagogiką, filozofią, kul-
turoznawstwem czy religioznawstwem. 
Wskazuje ona również na pułapki i szan-
se, które wiążą się z rozwojem psychicz-
nym każdego z nas, jak i kultur, których 
jesteśmy częścią. 

Autor znakomicie przedstawia skutki 
lekceważenia nieświadomości i życia 
symbolicznego. Stwierdza, że: „Libe-
ralny mainstream, przywódcy rewolucji 
technologicznej i świat nauki spłaszczają 
obraz człowieka do urządzenia biologicz-
no-społecznego i umysłu sterowanego 
przez aplikacje”.

Książka ta jest nie tylko intelektualną 
rozmową z Czytelnikiem. Autor prowo-
kuje do zadawania pytań dotyczących 
naszych lęków, pragnień, złudzeń oraz 
ścieżek rozwoju psychicznego. Już sama 
próba odpowiedzi na nie może poszerzyć 
naszą świadomość, a w efekcie wyzwolić 
od kompleksów i traum oraz destrukcyj-
nych wyborów, które przeistaczają się 
w nasze niechciane i pogmatwane losy. 

dr hab. Tomasz Olchanowski
Uniwersytet w Białymstoku, Instytut Studiów Kulturowych

To, czego nie włączymy  
do świadomości, pojawia 
się w naszym życiu jako los.

Carl Gustav Jung
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Wynegocjowałem wyższe, znacznie wyższe, niż 
zwykle wynagrodzenie za tę opinię, bo czekała mnie 
niemała podróż samochodem. Ale między nami mó-
wiąc, lubię jeździć w tamte strony, a pora roku – póź-
na wiosna – była wprost wymarzona do odbycia wy-
cieczki.

Czekało mnie niełatwe zadanie. Pani była poważ-
nie chora, wielokrotnie hospitalizowana w renomowa-
nych, naprawdę renomowanych ośrodkach klinicznych 
z  rozpoznaniem choroby afektywnej dwubiegunowej. 
Nie podejmowała leczenia po zakończeniu kolejnych 
hospitalizacji. A  lektura opisanych w  aktach wskazań 
do leczenia szpitalnego mogła przyprawić nawet do-
świadczonego psychiatrę, jeśli nie o ból głowy, to przy-
najmniej o zwiększenie głębokości i długości pionowej 
zmarszczki pośrodku czoła...

Nieśpieszna podróż autem przez malownicze oko-
lice pośród świeżej zieleni wprawiła mnie w dość błogi 
stan, którego resztki pozostawały we mnie nawet wte-
dy, gdy przekroczyłem otwierane tylko z jednej strony 
drzwi oddziału, w  którym miała znajdować się moja 
rozmówczyni. Jakież było moje zdziwienie, gdy okazało 
się, że nie ma jej tam, bo wraz z wieloma innymi pacjen-
tami wyszła właśnie na spacer i na zakupy do dość od-
ległego sklepu. Więc i ja urządziłem sobie przechadzkę. 
W końcu nasiedziałem się już w życiu sporo w oddzia-
łach psychiatrycznych... Nikt z  odwiedzonych przeze 

Ta historia wydarzyła się wiele lat 

temu. Zatelefonowała do mnie do 

pracy pewna pani sędzia z sądu ro-

dzinnego z odległego miasta. Miała 

duży problem. W miejscowym 

oddziale psychiatrycznym była 

hospitalizowana bez zgody pewna 

młoda kobieta, która zażądała, by 

opinię w jej sprawie wydał biegły 

psychiatra z innej części kraju, 

ponieważ ktoś z jej bliskiej rodziny 

pracował w wymiarze sprawiedli-

wości w tym mieście. Chora doma-

gała się, by biegły był bezstronny, 

zupełnie nieznany i niezależny od 

miejscowych układów. Wynajęła 

znanego adwokata do obrony swo-

ich interesów... W głosie pani sędzi 

było mnóstwo słodyczy, a w treści 

wypowiedzi dużo autentycznego 

przejęcia się sytuacją tej rodziny... 

Dałem się skusić. 

Zamieszanie
Ireneusz Cedeński

PRZEMYŚLENIA ZESTRESOWANEGO PSYCHIATRY
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mnie kolegów nie zaoferował mi gościny czy kubka 
herbaty. Ba, nawet nie zagadnął... Słusznie, myślę so-
bie, sprawa jest napięta, nie chcą wpływać na opinię 
biegłego. Niech się sam boryka. Poza tym, myślę sobie 
teraz po latach, że my psychiatrzy nie lubimy, gdy jakiś 
inny, jakiś obcy psychiatra wkracza na nasze szpitalne 
terytorium. To tak, jakby jakiś obcy muzyk dosiadł się 
do orkiestry w czasie próby. Wiadomo, że nawet mimo-
chodem oceni, czy dobrze gramy, czy nie, ale przecież 
nie wie, czy długo już ćwiczymy; czy ma być forte, czy 
piano, czy może coś pomiędzy. Więc lepiej niech się nie 
przygląda i nie podsłuchuje.

Włóczyłem się po okolicy szpitala czując się mało 
ważny i mało potrzebny; tymczasowy wyrzutek z psy-
chiatrycznej rzeczywistości, w której, kto ma klucz, ten 
rządzi.

Gdy w końcu doszło do spotkania z pacjentką, chy-
ba ujęła ją moja nieporadność i  wypisana na twarzy 
słaba samoocena, bo choć bodaj w  czterdziestej se-
kundzie mojego wstępu przerwała mi, odmawiając ja-
kiejkolwiek wypowiedzi, to jednak potoczyła się jakoś 
ta nasza rozmowa. Jej szczegóły zatarły się już w mojej 
pamięci. Pamiętam tylko, że zamieniła się w długi mo-
nolog (nie z mojej strony bynajmniej), w którym badana 
ujawniła mi, że w okresie dojrzewania była ofiarą mo-
lestowania seksualnego. Zapytałem ją, czy rozmawiała 
już o tym z psychologiem lub z psychiatrą. Zaprzeczyła. 

Zdziwiony, nieśmiało spytałem, dlaczego właśnie mnie 
to powiedziała. 

– Wie pan jak to jest. To tak, jak gdy się z kimś je-
dzie pociągiem i  wie się, że się tego kogoś już drugi 
raz w życiu nie spotka, to można wiele rzeczy powie-
dzieć… – odparła.

Spytałem najdelikatniej jak umiałem, czy pozwoli-
łaby mi na to, bym przekazał tę informację ordynatoro-
wi oddziału lub komuś wskazanemu przez nią. Bo może 
to mieć duże znaczenie dla rozpoznania i  leczenia jej 
zaburzeń. Zgodziła się.

Borderline! Oczywiście, że borderline! Wszystko 
się zgadza! Ordynator nie posiadał się z radości...

Parę miesięcy potem na jakiejś dużej konferencji 
wpadłem na tego ordynatora… Powiedział mi, że stan 
psychiczny tej pacjentki był wreszcie stabilny. Oprócz 
leczenia farmakologicznego zaczęła korzystać z  dłu-
goterminowej psychoterapii u  psychiatry, którego jej 
polecił. Podobno była w dobrej relacji z rodziną…

Tak to się wszystko czasem zamiesza. Nasze role 
biegłych i terapeutów… Może niektórym nigdy nic się 
nie miesza, zazdroszczę im trochę. Lepiej, żeby się nie 
mieszało, ale jak się trafi na bardzo pomieszaną osobę, 
to czasem się pomiesza. Najważniejsze, żeby nie szko-
dzić.

P.S. Sąd nie podzielił mojej opinii w tej sprawie i za-
rządził zakończenie hospitalizacji. n
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Rozważania przed zaśnięciem

Cicer cum caule

STAROŚĆ.
Hipermnezja 

i LGBT
Antoni Jakubczyk

Przypadkiem znalazłem się w  starości. Dawniej 
w  to nie wierzyłem – przecież starość dotyczy 
tylko staruszków i emerytów, a nie mnie. Nie do 

wyobrażenia była dla mnie sytuacja, kiedy nie mogę 
jeździć na nartach. Staruszkowie i  emeryci to trochę 
inny gatunek człowieka, z którym ja, człowiek dorosły 
i sprawny fizycznie i umysłowo mam niewiele wspól-
nego. Traktowałem ich z szacunkiem, ale też z pewną 
pobłażliwością. Obecnie natomiast sytuacja się nie-
co odwróciła – ja sam mam poczucie, że mam coraz 
mniej wspólnego z osobami młodszymi. Oni żyją ina-
czej, żyją innymi sprawami i mają inne wartości niż ja. 
Doświadczam tego wyraźnie uczestnicząc w  pewnej 
społeczności na Warmii, gdzie mam pozycję „czcigod-
nego starca”, gdzie jestem doceniany za doświadczenie 
w sprawach np. żeglarskich, ale jednak w innych spra-
wach trochę odsunięty. Ten wątek widać w filmie Ku-
rosawy „Siedmiu Samurajów”, a potem w westernie „7 
Wspaniałych”. Tam występuje taki starzec, do którego 
społeczność się zwraca z różnymi problemami, ale sta-
rzec ten żyje już na uboczu, poza społecznością.

W związku z tym mam kilka autoobserwacji, któ-
rych nie znajdzie się w podręcznikach gerontopsychia-
trii (podręczniki te piszą nie staruszkowie, a  ludzie 
dojrzali).

Przede wszystkim sprawa czasu. Przeszłość jest 
rozciągnięta, przyszłość skurczona, a w teraźniejszo-
ści czas płynie dużo szybciej.

Przeszłość zajmuje teraz znacznie więcej miejsca 
w umyśle, myślę, że ma to związek z objawem hiperm-
nezji. Wraca się do dawnych wspomnień, zaintereso-
wań. Jeżeli ma się wnuki, to te zainteresowania można 
realizować z nimi (np. klejenie modeli, zabawy z lalką). 
Ja sam zrealizowałem tę potrzebę, kupując profesjo-
nalny łuk i procę. Wnuki niestety szybko się zniechę-
ciły i wróciły do komputera, ale teraz czasem strzelam 
sobie sam (gdy nikt nie widzi). Wraca się też do daw-

nych lektur i filmów, odczytując je też inaczej, często 
w sposób bardziej dojrzały, albo też stwierdzając z sa-
tysfakcją „dawniej to robiono filmy, nie to co teraz”. 

Fakt przewagi przeszłości w przestrzeni psychicz-
nej sprzyja pisaniu pamiętników (co prawda wcześniej 
ma się dużo mniej do pisania). W  życiu towarzyskim 
odczuwam pewną barierę z  tym związaną. W  wie-
lu rozmowach sam się łapię na tym, że jedyne co mi 
się nasuwa, to „pamiętam jak… lub „kiedyś to…., a  za 
komuny to…”. Staram się tego unikać, ale moje myśli 
zawsze biegną w stronę przeszłości. Musi to stwarzać 
pewną barierę między osobą starą a młodą. Niedawno 
na spotkaniu towarzyskim gospodarz wyraźnie unikał 
zaproponowania mi alkoholu, pewnie się bał, że coś mi 
się stanie i  będzie kłopot. Na moim ostatnim obozie 
narciarskim, gdzie wyraźnie odbiegałem wiekiem od 
innych, instruktorzy unikali przyjęcia mnie do swoich 
grup przesuwając codziennie do innej (pewnie bali się, 
że się rozpadnę na kawałki na stoku). A miałem wów-
czas zaledwie 68 lat! Ludzie w wieku podeszłym żyją 
całkiem innymi sprawami, sprawy młodszych są dla 
nich odległe. Zwłaszcza, jeżeli dojdzie do tego star-
cza rozwlekłość myślenia i  częste powtarzanie tych 
samych treści, wówczas człowiek stary staje się dla 
młodszego otoczenia nudny. 

Teraźniejszość jest trudniejsza. Czas płynie szyb-
ciej, wszelkie czynności zajmują więcej czasu. Zało-
żenie skarpetek to nie jest już jakieś hop-siup, tylko 
złożona operacja logistyczno-gimnastyczna. U  mnie 
poranne zebranie się trwa całkiem długo: rozruch obo-
lałego aparatu kostnego, herbatka, lekarstwa, spraw-
dzenie poczty, gazeta w elektronicznej prenumeracie, 
druga herbatka. Potem dopiero wyjście z  psem. Naj-
więcej czasu zajmuje planowanie czynności do wy-
konania, a  potem skreślanie połowy z  nich. Dopiero 
po tym wszystkim mogę się zabrać do przyjmowania 
pacjentów (głównie online), choć teraz niektórzy już 
przychodzą osobiście. Mój najdawniejszy pacjent pro-
wadzony przez 50 lat nie chce konsultacji zdalnej, po-
nieważ czuje potrzebę zapachu mojej fajki.

Znika długofalowe planowanie – raczej nikt nie 
udzieli kredytu na wiele lat (chyba, że oszuści, którzy 
chcieliby przejąć moje mieszkanie). Zresztą człowie-
ka, który w  podeszłym wieku starałby się o  miliono-
wy kredyt podejrzewałbym o  stan manii. Planowanie 
może dotyczyć jedynie dzieci (ew. wnuków).

Po długim okresie dojrzałości wypełnionej kre-
atywnością zaczyna się powolny regres, bardzo mi 
tu pasują freudowskie koncepcje faz rozwoju (oralna 
– analna - genitalna). Regresując się, powtarzamy ele-
menty tych faz. Przejawia się to np. w rubaszności star-
szych panów o  różnym stopniu realizacji („rubaszny 
dziadek”, „obleśny staruch). Dalej mamy ponowne po-
jawienie się cech analnych i preokupacja funkcjami wy-
dalniczymi. Na końcu nasilenie uwagi sprawami jedze-
nia. W chorobie Alzheimera proces takiego regresu jest 
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przyspieszony i  wyraźniejszy. W  schyłkowym okresie 
tej choroby mamy już do czynienia z odpowiednikiem 
niemowlaka w  kołysce zabezpieczonej przed wypad-
nięciem i wymagającym karmienia, i zmiany pampersa. 
W  tym procesie regresji następuje wyraźna zamiana 
ról – dzieci przejmują funkcje opiekuńcze i  rodziciel-
skie w stosunku do swoich rodziców.

W temacie starczej hipermnezji mam kilka wspo-
mnień związanych z aktualnym niby-problemem LGBT 
(mam już prawo do rozwlekłości). 

W  latach 50. mieszkałem na dużym osiedlu. Było 
tam na podwórku bardzo dużo dzieci wychowywanych 
przez powojenne samotne matki. Wiele z  tych dzieci, 
zwłaszcza chłopców, stwarzało problemy wychowaw-
cze, sporo z nich poszło potem w stronę alkoholizmu 
lub przestępczości. Dziewczynki wychowywane przez 
samotne matki raczej nie stwa-
rzały problemów. Ale były też 
dzieci wychowywane przez 
dwie kobiety (prawdopodobnie 
siostry). Rozwój tych dzieci od-
bywał się znacznie bardziej pra-
widłowo. W  liceum też miałem 
czterech kolegów wychowywa-
nych przez samotne matki; aż 
trzech z nich popadło w alkoho-
lizm. W  mojej własnej rodzinie 
były dwie pary sióstr mieszka-
jących razem. W  tych parach 
dochodziło w  sposób naturalny 
do polaryzacji ról – jedna osoba 
wypełniała rolę bardziej „mę-
ską”, zarabiając na utrzymanie, 
druga bardziej dbała o  prowa-
dzenie domu. W  ten sposób 
element pierwiastka bardziej 
męskiego i  bardziej kobiecego 
był zachowany. Sądzę, że para 
dwóch kobiet lub dwóch mężczyzn w  spolaryzowa-
nych rolach, bardziej kobiecej i bardzie męskiej, mogła-
by wychowywać normalnie dzieci. Ta obserwacja nie 
ma oczywiście żadnej wagi naukowej, ale nie wiem, czy 
potwierdzenie tego przez solidne badanie socjologicz-
ne jest możliwe.

Tu pozwolę sobie na dygresję – dlaczego napisa-
łem: „niby-problem LGBT” ?

Po pierwsze, takiego problemu w  ogóle nie ma. 
Od wielu lat w  prawie każdej społeczności były oso-
by o orientacji seksualnej innej niż standardowa i nikt 
o tym nie wiedział. A nawet jak wiedział, to tolerował. 
Te osoby musiały się głęboko ukrywać, często żyjąc 
w ciągłym strachu. Takie osoby w swoim środowisku 
funkcjonowały jak stare panny lub starzy kawalero-
wie, albo też trwali w jakimś niezadowalającym związ-
ku małżeńskim męcząc siebie i  partnera/partnerkę.  
I nie było żadnego problemu. Nagle problem się poja-

wił, nie wiem dlaczego, może jest w tym jakiś cel po-
lityczny, np. znaleźć wroga. Widziałem w  telewizji 
transmisję z  obrad radnych jakiegoś małego miasta, 
gdzie potępiono LGBT, ale większość tych radnych nie 
bardzo wiedziała, co ten skrót oznacza. No ale wróg 
był w  tym momencie potrzebny, więc go znaleziono. 
Argumentem politycznym jest konieczność ochrony 
rodziny. Tylko kto tej rodzinie grozi? Natura, ewolucja 
czy jakkolwiek nazwiemy siłę sprawczą, w swojej mą-
drości stworzyła pewną pulę osób, które z racji swoich 
preferencji nie mają własnych dzieci. I te osoby są zna-
komitymi wujkami i ciotkami dla swoich siostrzeńców 
i bratanków, wspierając swoje rodzeństwo w trudnych 
chwilach, np. zastępując rodziców w razie ich choroby 
lub nawet śmierci. Te osoby bardzo wspierają rodzinę.

Grozi się ludziom, że LGBT ma ideologię, której ce-
lem jest wychowanie obiektów 
do realizacji celów pedofilskich 
i homoseksualnych. Nie słysza-
łem dotąd większej bzdury, to 
już przybliża nieco do definicji 
urojenia.

Jaka ma być ta ideologia? Co 
ma głosić? Jaka jest w niej idea? 
Nikt nie wie, poza tym, że nie-
którzy ludzie domagają się swo-
ich praw, a także walczą o swoje 
bezpieczeństwo (bo faktycznie 
są zagrożeni fizycznie ze stro-
ny np. niektórych kibiców pił-
karskich). Katoliccy wrogowie 
LGBT argumentują, że jest to 
wbrew naturze określonej przez 
Boga. Tylko o naturze decydują 
nie poszczególne grupy ludzi, 
a właśnie Bóg. Inni z kolei krzy-
czą, że to jest chore i  trzeba 
leczyć. Ale po pierwsze, o  tym, 

co jest chore decydują nie kibice Legii, Widzewa czy 
Wisły, a lekarze psychiatrzy i seksuolodzy, ze Świato-
wą Organizacją Zdrowia na czele, którzy jednoznacz-
nie stwierdzają, że nie jest to choroba. I nie podlega to 
leczeniu. Zresztą mój homoseksualny znajomy, który 
zainteresował się wynikami leczenia, nie znalazł w in-
ternecie nikogo „wyleczonego”. 

Środowiska LGBT domagają się kilku praw – głów-
nie prawa do ślubu. I tu jest właściwie tylko spór o sło-
wa, czy taki związek nazwiemy małżeństwem, czy nie. 
Na pewno takim związkom należą się prawa cywilne 
identyczne jak prawa małżeńskie. 

I to by było na tyle. To jest cytat z dawnego progra-
mu satyrycznego. Dawniej to były porządne programy 
satyryczne, nie to, co teraz!

PS Miałem jeszcze dużo do napisania, ale zapo-
mniałem co. n

W wielu rozmowach  

sam się łapię na tym,  

że jedyne co mi się 

nasuwa, to „pamiętam 

jak… lub „kiedyś to…., 

a za komuny to…”. Staram 

się tego unikać, ale moje 

myśli zawsze biegną 

w stronę przeszłości. 

Musi to stwarzać pewną 

barierę między osobą 

starą, a młodą.
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1.  Wiarosław Sandelewski,  
Puccini, PWM, Kraków 1973

ZARAZA
 KATARZYNA PROT-KLINGER

Psychiatra w operze

Cyganeria (La Bohème) to opera Puc-
ciniego z  1896 roku. Akcja rozgrywa 
się w  Paryżu ok. 1830 roku. Libretto 

stworzył duet Illica-Giacoso w oparciu o po-
wieść Henry Murgera Sceny z życia cyganerii. 
Książka ta podbiła serce Pucciniego, pisał, 
że sam poczuł się „jak w  rodzinie”, znał ta-
kie życie z  okresu stu-
diów w konserwatorium 
w  Mediolanie1. Powieść 
składa się z luźno zwią-
zanych historii, z  któ-
rych libreciści stworzyli 
jedną opowieść, budując 
psychologicznie główne 
postaci i relacje między 
nimi. 

Cyganeria to histo-
ria czterech artystów 
– poety Rudolfa, mala-
rza Marcelego, muzyka 
Schaunrada i  filozofa 
Colline, i  związanych 
z  nimi dwóch kobiet – 
Mimi i  Musetty. Ope-
ra podzielona jest na 
cztery „obrazy”. Pierw-
szy to początek uczu-
cia pomiędzy Rudolfem a  hafciarką Mimi. 
Drugi pokazuje zabawę w  dzielnicy łaciń-
skiej, poznajemy też Musettę – przyjaciółkę 
Marcelego. W trzecim obie pary rozstają się. 
Marceli nie chce znosić flirtowania Musetty 
z innymi mężczyznami, a ona jego zazdrości 
i ograniczeń. Z kolei Rudolf widząc chorobę 
Mimi (przypuszczalnie gruźlicę), rozstaje 
się z nią, gdyż nie jest w stanie zapewnić jej 
odpowiednich warunków. Opera kończy się 
obrazem czwartym – powrotem Mimi na 
poddasze do Rudolfa, żeby umrzeć w  jego 
obecności. 

Opera stała się inspiracją dla Jonathana 
Larsona, twórcy musicalu Rent z  1993 roku. 
Larson użył treści opery dla przedstawie-
nia życia grupy młodych artystów w ubogiej 
dzielnicy Nowego Jorku w epoce AIDS. Rock 
opera Rent jest jednym z  pierwszych dzieł 
scenicznych poruszających temat narkoma-

nii, homoseksualno-
ści i  transseksualizmu. 
Dzięki przeniesieniu 
w  2005 roku na duży 
ekran możemy oglądać 
musical w  wersji filmo-
wej.

Postaciom Rent 
odpowiadają ich pier-
wowzory z  Cyganerii. 
I  tak Rudolf w musicalu 
staje się Rogerem – pio-
senkarzem i  nosicielem 
HIV, Mimi – hafciarka 
staje się Mimi – tan-
cerką erotyczną, także 
zakażone wirusem HIV, 
a  potem chorującą na 
AIDS. Malarz Marcello 
staje się Markiem – nie-
zależnym filmowcem, 

alter ego autora Rent (wskazuje na to mię-
dzy innymi pokazywanie żydowskiej rodziny 
Marka). Mark (podobnie jak Marcello) zostaje 
porzucony przez przyjaciółkę Maureen (któ-
rej pierwowzorem jest Musetta) dla, tym ra-
zem, kobiety z zamożnej rodziny – prawniczki 
Joanne. Kolejną nieheteronormatywną parę 
tworzy Angel – muzyk, drag queen umiera-
jący na AIDS ( jego pierwowzorem jest Schau-
nard) oraz Tom – informatyk i filozof, następ-
ca Collina z La Bohème. W Cyganerii artyści 
mają problem z  domagającym się czynszu 
właścicielem kamiennicy – Benoit, w musica-

Nikt tak nie wierzył, jak 
myśmy wierzyli. Nigdy nie 
kochałem nikogo tak bar-
dzo, jak mych rówieśników, 
którzy przeżywali swoje 
pierwsze wiosny w ten sam 
czas co ja, którzy patrzyli 
już w oczy śmierci, lecz do-
stąpili łaski – i teraz brną 
przez to długie, burzliwe 
lato.

Cicer cum caule
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2. Susan Sontag „Choroba jako 
metafora”, „AIDS i jego metafo-
ry”  PIW Warszawa 1999, s.62

3. Jw., s.39

lu Rent Benny – właściciel kilku loftów – chce 
pozbyć się niewygodnych lokatorów. 

Musical dotyczy epidemii AIDS końca lat 
80. Możemy obecnie czytać o  tym okresie 
w niedawno wydanej książce Wierzyliśmy jak 
nikt Rebeki Maccai. Opisuje ona dramatyczną 
sytuację osób zakażonych, pozostawionych 
bez opieki. Widać też, jak epidemia AIDS stała 
się pożywką dla homofobicznej nagonki. To, 
co łączy książkę, operę i  musical, to głębo-
ka analiza psychologiczna postaci. Książka 
napisana jest z  tak dużą troską o  szczegóły 
tego okresu, że możemy mieć wrażenie ob-
cowania z rzeczywistymi postaciami. Autor-
ka pisze, że nie wzorowała się na konkret-
nych osobach, ale podobnie jak w Cyganerii 
i Rent bohaterowie portretowani są z czuło-
ścią i  wrażliwością. No i  „last but not least” 
wszystkie te utwory są o  miłości. Motto do 
książki Maccai stanowi cytat z  Johna Scot-
ta Fiztgeralda, przedstawiciela cyganerii po 
I Wojnie Światowej, tak zwanego „straconego 
pokolenia”: „Nikt tak nie wierzył, jak myśmy 
wierzyli. Nigdy nie kochałem nikogo tak bar-
dzo, jak mych rówieśników, którzy przeży-
wali swoje pierwsze wiosny w  ten sam czas 
co ja, którzy patrzyli już w oczy śmierci, lecz 
dostąpili łaski – i teraz brną przez to długie, 
burzliwe lato”.

Zestawiając Cyganerię i  Rent nie spo-
sób nie odnieść się do esejów Susan Sontag. 
W eseju Choroba jako metafora Sontag pisze: 
„Każda choroba, której przyczyny są nieja-
sne, a  leczenie nieskuteczne, ocieka wręcz 
znaczeniem. Najpierw z  tą chorobą utożsa-
mia się przedmiot największego lęku (zepsu-
cie, rozkład, zanieczyszczenie, rozprzężenie, 
słabość). Choroba sama staje się metafo-
rą. Następnie w  imieniu choroby (to znaczy 
posługując się nią jako metaforą) przenosi 
się piętno na inne obiekty”2. Na przykładzie 

gruźlicy i  choroby 
nowotworowej Son-
tag pokazuje sposoby, 
w jakie społeczeństwo 
stygmatyzuje chorych 
i  demonizuje niektóre 
choroby. Według niej 
w XVIII i XIX wieku chorobą – metaforą do-
brze korespondującą z mitem romantycznym 
tego okresu jest gruźlica. „W wieku dwudzie-
stym cały zespół metafor i  postaw począt-
kowo wiązanych z gruźlicą ulega rozpadowi 
i  reorganizacji wokół dwu innych chorób. 
Niektóre cechy gruźlicy zostają przeniesio-
ne na obłęd: przeświadczenie, że chory jest 
niespokojną, niepohamowaną istotą żyjącą 
w  świecie emocjonalnych skrajności, kimś 
nazbyt wrażliwym, by znieść okrutną pospo-
litość codziennego życia. Inne cechy przypi-
sane zostają rakowi – cierpienia, których nie 
sposób poddać romantycznej obróbce. Nie 
gruźlica, lecz właśnie obłęd jest współcze-
snym nośnikiem świeckiego mitu autotran-
scendencji”3.

Po 10 latach od napisania eseju Choroba 
jako metafora dotyczącego przede wszystkim 
stygmatyzacji związanej z chorobą nowotwo-
rową, Sontag w  eseju AIDS i  jego metafory 
pisze, że „zachorowanie na raka nie jest już 
tak wielkim stygmatem, źródłem „tożsamo-
ści ułomnej””. Wiąże to ze skutecznymi meto-
dami leczenia oraz pojawieniem się choroby 
znacznie bardziej stygmatyzującej – AIDS. 
Pomijając dyskusje dotyczące samej Son-
tag, przede wszystkim zarzuty dotyczące jej 
braku zaangażowania w  realne działania na 
rzecz chorych, samo zwrócenie uwagi na po-
wrót metafor związanych z  „zarazą” i wyni-
kający z tego stosunek do samych zarażonych 
podejmuje ważny temat sytuacji społecznej 
wokół choroby.

Każda choroba, której przy-
czyny są niejasne, a leczenie 
nieskuteczne, ocieka wręcz 
znaczeniem. Najpierw z tą 
chorobą utożsamia się 
przedmiot największego lęku 
(zepsucie, rozkład, zanie-
czyszczenie, rozprzężenie, 
słabość). Choroba sama 
staje się metaforą. Następnie 
w imieniu choroby (to znaczy 
posługując się nią jako me-
taforą) przenosi się piętno na 
inne obiekty
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4. W średniowieczu chorobą 
nadającą piętno i po dziś dzień 
stanowiącą w języku synonim 
piętna i wykluczenia był trąd. 

5 .Pierwszym tekstem jude-
ochrześcijańskiego kręgu 
kulturowego, który łączy skazę 
z przekleństwem jest Księga 
Kapłańska, w której jest wyraź-
ny zakaz zbliżania się do sacrum 
osób naznaczonych piętnem 
cielesnym „Człowiek z nasienia 
twego [..], który by miał zmazę, 
nie będzie ofiarowywał chleba 
Bogu swemu, ani przystąpi do 
służby jego; jeżeli będzie ślepy 
albo chromy; jeśli małego nosa, 
albo wielkiego, albo krzywego; 
jeśli złamanej nogi; jeśli ręki; 
jeśli garbaty; jeśli płynących 
oczu; jeśli mający bielmo na 
oku; jeśli świerzb ustawiczny; 
jeśli parchy na ciele, albo wypu-
kły” (Lev. XXI, 17-20, Wujek).   

6. Grzegorz Niziołek „Zapomniana 
metafora AIDS’”. Teksty Drugie 
2/2018, s. 354-368

7. Monika Sznajderman „Zaraza. 
Mitologia dżumy, cholery 
i AIDS.” Wydawnictwo Nauko-
we Semper. Warszawa 1994.

Zdaniem Sontag, AIDS jako choroba, wo-
bec której medycyna jest bezsilna, zostaje 
uznana społecznie za „karę boską”. Dodat-
kowym elementem wskazującym na aspekt 
moralny choroby jest rozprzestrzenianie się 
jej (między innymi) poprzez stosunki sek-
sualne, a  więc wstrzemięźliwość seksualna 
staje się formą prewencji. Wirus pochodził 
od „obcych” (z  Afryki), nasuwa skojarzenia 
z  trądem4. Dodatkowo ciemne plamy zwią-
zane z rozwojem mięsaka Caposiego, często 
towarzyszącego AIDS, stają się stygmatem – 
piętnem cielesnym5. 

Grzegorz Niziołek analizuje niewspo-
mnianą przez Sontag metaforę pojawiającą 
się w  czasie trwania epidemii AIDS – me-
taforę Holokaustu6. Pisze o  jej znaczeniu na 
różnych płaszczyznach – politycznej, psycho-
logicznej i historycznej. Konstatuje: „W prze-
ciwieństwie do metafory plagi, która służyła 
umacnianiu się postaw bierności wobec AIDS 
zarówno wśród homoseksualnej, jak i  hete-
roseksualnej społeczności, metafora Holo-
kaustu miała działać aktywizująco na obie te 
grupy. Przenosiła uwagę z  genezy choroby, 
która w  mediach masowych (nie bez udzia-
łu reprezentantów środowisk medycznych, 
działaczy religijnych, polityków) powiązała 
ją z homoseksualistami i trybem ich życia, na 
jej polityczne znaczenia i konteksty”. Niziołek 
odnosząc się do tej metafory przytacza wy-
powiedzi homoseksualnych Żydów o tym, jak 
dla naznaczonych „gejowską plagą” naturalne 
stawały się odniesienia do doświadczenia ich 
ocalałych z  Holokaustu rodziców – stygma-
tyzacji, getta, masowej śmierci, obojętności 
świadków. 

Przekaz traumy może odbywać się w ro-
dzinie, ale też dotyczyć grup, które z tą trau-
mą są związane. Czytając książkę Maccai 
Wierzyliśmy jak nikt zastanawiałam się, na ile 

u moich homoseksualnych pacjentów obecny 
jest nieświadomy przekaz międzypokolenio-
wy związany z masową śmiercią w społecz-
ności gejowskiej lat 80. Być może objawem 
przekazu traumatycznego jest to, że oso-
by zakażone wirusem HIV, pomimo istnie-
nia skutecznego leczenia, nadal przychodzą 
z  dużym lękiem i  poczuciem „naznaczenia”, 
zdecydowanie niekorespondującym z  real-
nym zagrożeniem. 

Trauma odtwarza się w przeżyciach pa-
cjentów, ale dyskryminacja i  stygmatyzacja 
odtwarzana jest w  przestrzeni społecznej. 
Nagle rodząca się w czasie pandemii nagon-
ka na środowisko LGBTQ wydaje się czymś 
trudnym do zrozumienia bez kontekstu hi-
storycznego i  rozumienia, że odtwarzamy 
stare scenariusze. Jak w  1994 roku pisała 
Monika Sznajderman: „Zaraza jest w  ży-
ciu tak jednostek, jak zbiorowości, sytuacją 
szczególną, jak powiedziałby Jaspers – gra-
niczną. Jako stały element mitologicznego 
scenariusza towarzyszy wszelkim kryzy-
som, katastrofom i  przełomom dziejowym. 
Jest znakiem końca świata”7. Wydaje się, że 
wirus – pochodzący od „obcych”, na który 
nie ma lekarstwa odtwarza stare schematy. 
Tak jak AIDS stał się trądem XX wieku, tak 
COVID nieświadomie odtwarza lęki związa-
ne z AIDS w XXI wieku.

Wracając do Cyganerii. Jedną z ciekaw-
szych propozycji wystawienia jest realizacja 
włoskiego reżysera Damiano Michieletto na 
festiwalu w  Salzburgu w  2012 roku. Akcja 
toczy się we współczesnym Paryżu. Ła-
twość z  jaką realia XIX-wiecznej opowieści 
dały się przenieść w czasy współczesne po-
kazuje, że osią Cyganerii nie są historycznie 
umocowane wydarzenia, ale ponadczasowe 
emocje – przyjaźń, miłość, lojalność, roz-
pacz. n

Nagle rodząca się w cza-

sie pandemii nagonka na 

środowisko LGBTQ wyda-

je się czymś trudnym do 

zrozumienia bez kontek-

stu historycznego i rozu-

mienia, że odtwarzamy 

stare scenariusze.
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Historia psychiatrii krakowskiej
od Kuchni

Jacek Bomba

Piwniczne studia 
nad czynnościami 

mózgu

Nie wiąże się na ogół krakowskiej szkoły psychia-
trii z biologią. Jakże niesłusznie. Humanistycz-
ne podejście do medycyny, ludzki stosunek do 

chorych, troska o poszanowanie ich godności nie wy-
magają negowania biologicznej natury życia ludzkiego. 
Nie przeszkadza mu też przyjęcie istnienia ścisłego 
związku życia psychicznego z pracą mózgu. Myślenie 
krakowskich psychiatrów wyróżnia raczej wysiłek sca-
lania wiedzy o człowieku i cierpieniu, zdobytej z per-
spektyw psychologicznej, socjologicznej i biologicznej.

Doktor Julian Gątarski jest tego dobitnym przykła-
dem. Jego nazwisko otwiera listę współautorów pierw-
szych powojennych doniesień z psychoterapii grupo-
wej wprowadzanej do leczenia w Klinice Krakowskiej 
w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku. Kiedy jednak 
pojawiła się możliwość badania elektrycznej czynności 
mózgu i  do Kliniki dotarł aparat do elektroencefalo-
grafii, cały oddał się tej nowej formie badania. Z mgr 
Mieczysławą Chlipalską tworzyli zespół badający stan-
dardowo wszystkich hospitalizowanych pacjentów, 
tych, którzy byli diagnozowani 
w  trybie am-
b u -

latoryjnym oraz rzesze osób badanych w  różnych 
programach naukowych. Najbardziej znane są wyniki 
badania byłych więźniów obozów koncentracyjnych, 
w  tym dzieci oraz wyniki badań robotników pracu-
jących w  środowisku ultradźwięków i  wibracji. Jego 
własne badania objęły bokserów. Wykazał związek 
licznych mikrourazów z  zanikami korowymi i  ence-
phalopathia pugilistica. 

Zajmując się elektrycznym obrazem pracy mózgu 
nie tracił kontaktu z życiem klinicznym. Gościł w ga-
bineciku pracowni EEG codzienne spotkania zespołu 
swojego macierzystego oddziału na porannych konfe-
rencjach po wizycie, którą prowadził profesor Kępiń-
ski. Cała pracownia, łącznie z  gabinecikiem, mieściła 
się w  suterenach Kliniki, bo gdzie indziej nie było na 
nią miejsca. Nie było go też na konferencje zespołu 
oddziału. Koleżanki i  kolegów dr Gątarski częstował 
kawą, a na Szefa czekał solodrążek do kawy.

Doktor Gątarski parzył kawę, jak wówczas wszy-
scy, w szklance. Nie wydaje się jednak, żeby nie lubił 

caffè corretto. Lekko zmody-
fikowanej.

CAFFÈ CORRETTO
1

25 ml
• krótkie espresso

• śliwowicy łąckiej

W ciśnieniowym ekspresie do kawy, do ogrzanej  
filiżanki, zrobić „krótkie”, mocne espresso.
Następnie wlać do kawy śliwowicę, zamieszać ły-
żeczką, którą, po wypiciu napoju, zebrać ze ścia-
nek filiżanki piankę. 
Żeby zakończyć ceremonię należy tę piankę wło-
żyć łyżeczką do ust. 

Solodrążek, czyli świeża bułeczka zwinięta jak 
rogalik, ale nie wygięta w półksiężyc i posy-

pana gruboziarnistą solą, jest świetnym, chociaż 
niekoniecznym dodatkiem.
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Tina Turner  
Private Dancer

Płyty, które warto znać
MIREK SUKIENNIK

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

10.

I Might Have Been Queen
What’s Love Got To Do It
Show Some Respect
I Can’t Stand The Rain
Private Dancer
Let’s Stay Together
Better Be Good To Me
Steel Claw
Help!
1984

Maj 1984

Trwająca od ponad roku pandemia jest tak dominującym 
w życiu czynnikiem, że trochę mniej dostrzegamy inne 
ważne wydarzenia społeczne. W  Polsce jest nim na 

pewno Strajk Kobiet, a w USA ruch Black Lives Matter. Łączy 
je to, że zwracają one uwagę na problem nierówności i dys-
kryminacji.

Kobiety w Polsce oczekują przede wszystkim dostrzeże-
nia ich trudnej sytuacji i chociaż przekształcanie się tego ru-
chu społecznego w polityczny może budzić wątpliwości – nie 
zmienia to faktu, że wiele postulatów jest słusznych i wiele 
aspektów życia wymaga poprawy 
i respektowania praw.

Jednym z  najpoważniejszych 
problemów kobiet na całym świe-
cie jest przemoc fizyczna. Nieste-
ty, pandemia i  lockdowny przy-
czyniły się do wzrostu problemu 
przemocy domowej.

Przemoc domowa oczywiście 
nie ogranicza się tylko do Polski, 
prawdziwa katastrofa dotyka też 
rodzin latynoskich i Afroameryka-
nów. W USA rządy Trumpa dobit-
nie pokazały, że segregacja rasowa 
nadal istnieje i ogromne problemy 
nie są dostrzegane ani rozwiązy-
wane. 

Bohaterka dzisiejszego tekstu 
to kobieta, której dotyczyły oba te problemy, i która pokazuje, 
że zawsze można dzięki sile charakteru i ciężkiej pracy poko-
nać nawet największe i najtrudniejsze przeszkody…

Anna Mae Bullock urodziła się w  mieście Bronsville, 
Kentucky w  USA 26 listopada 1939 roku. Rodzice pracowali 
na farmie w Natbush Tennessee, następnie w fabryce zbro-
jeniowej, a  wychowaniem dzieci zajmowała się babcia. Gdy 
dziewczynka miała 11 lat, matka odeszła od ojca, który często 
nadużywał alkoholu i ją bił. Ojciec po dwóch latach ponownie 
się ożenił i odesłał Ann i jej siostrę do swojej matki. Mieszka-
jąc u niej w Natbush dziewczynka zaczęła śpiewać w chórze 
kościelnym, gdzie szybko dostrzeżono jej niezwykły, silny 
głos. Gdy miała 16 lat, babcia zmarła i siostry przeniosły się 
do matki do St. Louis. Ann skończyła w 1958 roku szkołę śred-
nią i rozpoczęła pracę jako pielęgniarka. Wieczorami razem 
z siostrą chodziły do klubów, gdzie Ann obserwowała wystę-
pujące zespoły. Cały czas chciała spróbować swoich sił jako 
wokalistka. Jednym z  występujących zespołów był grający 
soul i R’n’B Ike Turner & The Kings of Rhythm. Ann poprosi-
ła wokalistę o możliwość wspólnego występu, ale on odmó-

wił. Po kilku dniach, w czasie przedstawiania zespołu wzięła 
sama mikrofon i zaśpiewała razem z Ike’em. Wyszło świetnie 
i część występu była już wspólna. Ike szybko zorientował się, 
że trafił na prawdziwy talent i rozpoczął pracę nad jej woka-
lem i scenicznym wizerunkiem. W tym czasie Ann romanso-
wała z  saksofonistą zespołu i  skończyło się to ciążą, której 
efektem był syn Craig. Początkowo zamieszkali razem, ale 
szybko od niej odszedł i została samotną matką. 

W 1960 roku Ike i Ann nagrali wspólny singiel A Fool In 
Love (początkowo miała śpiewać inna wokalistka, ale nie po-

jawiła się w  studio). Ike wymusił 
zmianę imienia na Tina jako „lep-
sze marketingowo”. Singiel szybko 
stał się przebojem, a  Ike zapro-
ponował występy jako duet Ike & 
Tina Turner. Głos Tiny różnił się 
od innych wokalistek – był mocny, 
bliższy męskim brzmieniom, a  do 
tego Tina była świetna na scenie 
– doskonale czuła rytm i potrafiła 
jednocześnie tańczyć i śpiewać. To 
przełożyło się na popularność du-
etu, kilkadziesiąt singli i płyt z ta-
kimi przebojami jak Poor Fool, It’s 
Gonna Work Out Fine, River Deep 
– Mountain High, Proud Mary 
i  Nutbush City Limits. Początko-
wo Ike nie interesował się Tiną, 

ale zostali parą i wkrótce urodził się ich syn Ronnie, a w 1962 
roku wzięli ślub w Meksyku.

Niestety, od początku Ike pił i bił Tinę – jako gitarzysta, 
aby nie uszkodzić sobie rąk, używał zawsze różnych przed-
miotów. W początku lat 70. Ike oprócz picia alkoholu zaczął 
nadużywać narkotyków, a  rękoczyny stały się regułą. Tina 
zafascynowana mężczyzną, uzależniona od niego zawodowo, 
prywatnie i finansowo znosiła to długo. W końcu zmęczona 
znoszeniem upokorzeń próbowała popełnić samobójstwo 
poprzez zażycie dużej ilości tabletek nasennych, ale udało się 
ją uratować. Zachowanie Ike’a się nie zmieniło.

W  czasie trasy koncertowej w  1976 roku pokłócili się 
w drodze do hotelu w Dallas i Tina uciekła tak jak stała – bez 
niczego, mając przy sobie tylko drobne 36 centów. Poszła do 
innego hotelu i poprosiła o pomoc managera, a  ten widząc, 
w  jakim jest stanie, dał jej przenocować. Sytuacja wokalist-
ki była nie do pozazdroszczenia – zerwała trasę koncertową 
w jej trakcie, co w branży jest bardzo źle widziane, wszystkie 
pieniądze i prawa miał zagwarantowane Ike. W czasie rozwo-
du Tina zgodziła się oddać praktycznie wszystko poza pra-
wem do nazwiska Turner. 
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Postanowiła od tej pory pracować tylko na swój rachu-
nek i  nie być uzależniona od nikogo. Początkowo występo-
wała w małych klubach i hotelach, aby zarobić na utrzymanie 
i spłatę długów. Wydała dwie płyty solowe, które nie sprze-
dawały się dobrze, przeniosła się nawet do Europy, aby wy-
stępować w  celu podreperowania finansów. O  tym, że była 
naprawdę w  potrzebie świadczy choćby występ w  RPA, za 
który została mocno skrytykowana, a nawet koncert na war-
szawskim Torwarze w listopadzie 1981 roku. 

Jednak miesiąc wcześniej nastąpił pozytywny zwrot – 
Rod Stewart zaprosił Tinę do wspólnego wykonania swojego 
hitu Hot Legs w popularnym programie Saturday’s Night Live, 
a  The Rolling Stones do otwierania ich trasy koncertowej 
w USA. Branża sobie o niej przypomniała. Okazało się jednak, 
że problemem jest pochodzenie Tiny. Afroamerykanie dopie-
ro przecierali pierwsze ścieżki. Sukcesy Michaela Jacksona, 
Prince’a i Lionela Richie pokazały, że rynek jest na nich goto-
wy, ale ponad 40-letnia czarna kobieta? 

Tina podpisała w 1983 roku nowy kontrakt z Capitol Re-
cords za namową managera Johna Cartera, który zapropo-
nował jej nowe podejście do wizerunku scenicznego i reper-
tuaru – na mocniejszy, seksowny i bardziej pop rockowy. Już 
pierwszy singiel, cover Al Greene’a  Let’s Stay Togehter stał 
się dużym przebojem i  przekonani do słuszności wybranej 
drogi artystka i firma postanowili szybko nagrać nową pły-
tę. Specjaliści z Capitol gorączkowo poszukiwali utworów na 
płytę – nagrywano ją początkowo w Anglii, a w końcu w USA 
przy współpracy kilku producentów. Rezultat był doskonały  
– wokal Tiny świetnie sprawdził się w  nowym repertuarze, 
a utwory zostały dobrane zaskakująco dobrze. 

Największe przeboje z płyty to odrzuty z sesji nagranio-
wych innych wykonawców – mocne rockowe What’s Love Got 
To Do It z albumu brytyjskiej grupy Buck Fizz, piękna balla-
da Private Dancer nie weszła na Love Over Gold Dire Straits. 
Ten utwór był zresztą różnie interpretowany, głównie jako 
opowieść o  kobiecie lekkich obyczajów. Na gitarze nie za-
grał jednak autor przeboju Mark Knopfler, ale inny z wielkich 
brytyjskich gitarzystów Jeff Beck. Tylko trzy utwory na tym 
albumie zostały napisane specjalnie dla Tiny – rozpoczynają-
cy I Might... z elementami autobiograficznymi oraz taneczny 
Show Some Respect i Steel Claw. Pozostałe, to nowe wersje już 
nagranych wcześniej piosenek – szybki rytmiczny soul z ele-
mentami disco I Can’t Stand The Rain – Ann Peebles, Better 
Be Good To Me – Spider, Help! – The Beatles, 1984 – David Bo-
wie. Ta z  pozoru przypadkowa mieszanka stworzyła świet-
ny zestaw – większość nowych wersji jest znacznie lepsza 
od pierwowzorów (oczywiście poza The Beatles i Bowie'm). 
Płyta została bardzo dobrze przyjęta – zdobyła wiele nagród, 
świetnie się sprzedawała, a Tina dzięki temu stała się w wieku 
44 lat nową wielką gwiazdą.

Album i  nowy sceniczny image Tiny były przełomem – 
dotychczas symbolami seksu były młodsze osoby, a sceniczny 
temperament był domeną mężczyzn. Piosenkarka z pięknymi 
długimi nogami w szpilkach i burzą włosów stała się praw-
dziwą ikoną stylu pop-rock. Private Dancer pozostaje jednym 
z  największych sukcesów komercyjnych w  historii z  prawie 
20 milionami sprzedanych płyt. Trasa koncertowa z eksplo-
dującą wigorem i entuzjazmem, tańczącą na scenie Tiną tylko 
ugruntowała jej status gwiazdy. 

W 1985 roku wystąpiła u boku Mela Gibsona w trzeciej 
części Mad Maxa, do której nagrała przeboje We Don’t Need 
Another Hero i One Of The Living. W 1986 roku wydała nową 
płytę Break Every Rule z takimi przebojami, jak Typical Male, 
Two People i What You Get Is What You See. Spotkała się ona 
z bardzo dobrym przyjęciem, podobnie jak koncertowa, wy-
dana na dwóch CD lub trzech LP Tina Live In Europe z 1988 
– jeden z najlepszych koncertów w historii z niezapomniany-

mi duetami: z  Davidem Bowie, Bryanem Adamsem, Erikiem 
Claptonem i  Robertem Crayem. Polecam ten koncert,  jeśli 
ktoś chce wrócić do najlepszych lat branży muzycznej i zo-
baczyć pełen gwiazd i świetnej muzyki ponad dwugodzinny 
spektakl. Szczególnie, że w czasach pandemii chyba długo nie 
zobaczymy niczego podobnego. 

Następna płyta Foreign Affair to przebój tytułowy i hit 
The Best. Składanka Simply The Best wydana w 1990 roku to 
ogromny sukces – ponad 8 milionów sprzedanych egzem-
plarzy. Następne trasy koncertowe to kolejne spektakular-
ne sukcesy – w 1993 roku ukazał się film What’s Love Got To 
Do It opisujący historię Tiny i Ike’a, do którego Tina nagrała 
piosenkę I Don’t Wanna Fight. W  1995 roku nagrała tytuło-
wy wielki przebój Goldeneye do nowego Bonda. Rok później, 
w trakcie nowej trasy, odwiedziła ponownie Warszawę – tym 
razem dając świetny koncert na stadionie Gwardii. Wszyscy 
tam obecni pamiętają spektakularną scenografię, doskonałą 
formę wokalną i fizyczną Tiny (a także fajnego długowłosego 
saksofonistę). 

Kolejne płyty to również sukcesy – Wildest Dreams 
i Twenty Four Seven i kolejne ogólnoświatowe trasy koncer-
towe. Wreszcie w  roku 2007 ogłosiła zakończenie kariery. 
Trwające dwa lata tournee było ostatnim. Tina zachowała 
prawdziwą klasę odchodząc w wielkim stylu.

Poturbowana przez związek z Ikiem,  długo nie mogła 
znaleźć sobie partnera. W 1985 roku w czasie promocji w An-
glii poznała młodszego od siebie o kilkanaście lat pracownika 
EMI z Niemiec Erwina Bacha. Opiekował się on Tiną w czasie 
pobytu w Europie i bardzo się ze sobą zaprzyjaźnili. Pojawiło 
się uczucie i  po kilku miesiącach zostali parą. W  2013 roku 
wzięli ślub w Szwajcarii, a Tina zrzekła się obywatelstwa USA 
i została Szwajcarką (zdała nawet egzamin z języka niemiec-
kiego i  historii Szwajcarii). Są szczęśliwi i  mocno wspierają 
się w trudnych chwilach – Tina przeżyła samobójstwo syna, 
wylew, leczenie raka jelit, a także chorobę nerek – potrzebna 
była transplantacja, a dawcą został Erwin. Mieszkają razem 
w Zurychu, ostatnio ze względu na stan zdrowia Tina ogra-
nicza kontakty z  mediami. W  2007 roku Ike Turner zmarł  
w wyniku przedawkowania narkotyków. Tina nie pojawiła 
się na pogrzebie – wydała oświadczenie, że nie utrzymywała 
z nim żadnych kontaktów od ponad 30 lat i nie będzie się na 
jego temat wypowiadać.

Ike w jednym z ostatnich wywiadów powiedział, że ow-
szem, bił Tinę, ale tak przecież był wychowany i nie uważał, 
że robi coś złego – w jego społeczności była to raczej norma. 
Jest to dobra ilustracja sedna problemu, który stara się ure-
gulować Konwencja Stambulska. Przemoc w rodzinie to na-
ruszenie praw człowieka, niezależne od statusu społecznego 
i  ekonomicznego, które nie może być tłumaczone uwarun-
kowaniami kulturowymi czy źle rozumianą tradycją. Błędy 
akceptowane w  przeszłości nie mogą być powielane, a  jeśli 
takie przypadki się pojawią, nie mogą być prywatną sprawą 
ukrywaną w zaciszu domowym, tylko muszą być zwalczane 
wymuszonym przez państwo i  jego instytucje prawem. Na-
leży osobom dotkniętym tym problemem zapewnić pomoc 
ekonomiczną i  psychologiczną. Nie każda kobieta znajdzie 
w sobie tyle siły i odwagi, aby postąpić tak jak Tina.

W jednym z ostatnich udzielonych wywiadów Tina wy-
znała, że miała ciężkie życie: przez prawie 50 lat na scenie, 
nieustannie w drodze i trasie, zaniedbywała rodzinę i przy-
jaciół. Czerpała jednak energię i radość z dawania przyjem-
ności i  zabawy tak wielu ludziom. Nie obwiniała nikogo za 
swoje błędy. Radziła, aby nie oglądając się na innych patrzeć 
zawsze z nadzieją w przyszłość. Teraz jest szczęśliwa, kocha-
na i spełniona, wiedząc, że szanując siebie i ciężko pracując 
mogła osiągnąć wszystko, o czym marzyła… Poruszające sło-
wa pięknej kobiety i wielkiej gwiazdy. n Zd
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REZYDENCJA

Pacjent przerwał mój zawiły monolog, patrząc 
na mnie z  mieszanką politowania i  rozbawienia 
– „Pani Doktor, ja wiem, Pani musi tutaj o  tym 

zdrowym trybie życia mówić, nie pić, nie palić, kupić 
sobie obcisłe spodnie i jeździć na rowerze, ale gdybym 
potrzebował takiej pomocy, to bym nie tutaj przyszedł. 
W  mojej kamienicy, wie Pani, na dole, przyjmuje die-
tetyczka, fajna dziewczyna. Ona 
te wszystkie zielska i  bulwy 
przygotowuje, podobno można 
na tym schudnąć. Ale ja na takie 
rzeczy nie mam czasu, zresztą 
wie Pani, przecież siłownie są 
zamknięte. To już nie te cza-
sy, żeby przed telewizorem się 
rozciągać, poza tym do połu-
dnia nie mam ochoty wstawać 
z  łóżka, a co dopiero przysiady 
robić. A  tę tabletkę mam brać 
raz dziennie rano, tak?”. And 
another one bites the dust… 

W sumie przestałam już na-
wet liczyć ile razy moje próby uświadomienia, że sze-
roko pojęta aktywność fizyczna to nie tylko kwestia 
wpisania się w sympatyczny trend na mediach społecz-
nościowych i  wrzucanie zdjęć z  morsowania (zresz-
tą, wiosna się zbliża, więc pozostaje już chyba tylko 
moczenie stópek w  zimnych, górskich strumieniach 
lub kałużach, które jeszcze przez chwilę będą poma-
gać w  ukrywaniu rosnącej plagi dziur w  nawierzchni 
okolicznych dróg po zimie), ale gdy odpowiednio za-
planowany, jeden ze sposobów wzmacniania swojego 
zdrowia, w  tym również różnych aspektów zdrowia 
psychicznego, zderzały się ze ścianą niezrozumienia. 
O ile każdy zawsze potulnie kiwał głową, gdy malowało 
się przed pacjentem wizję powikłań w  postaci zawa-
łów, udarów, cukrzycy czy zaburzeń erekcji i koniecz-

ności podejmowania działań prewencyjnych w postaci 
bardzo konkretnych programów ćwiczeń fizycznych, 
o tyle wchodząc na grząski grunt psychiatrii, sugestie 
związane z wysiłkiem fizycznym traktowane były i są 
najczęściej jako próba minimalizowania skarg i braku 
wiary w  potrzebę faktycznego leczenia. „Tak, staram 
się ruszać codziennie, wychodzę z  psem na spacer, 

bo to jest taki kundelek kana-
powy, ale jak się nie przejdzie-
my, to potem do wieczora bie-
ga po mieszkaniu, więc wokół 
bloku chodzimy, to jest dużo, 
mamy pięć klatek schodowych 
w  budynku”, a  z  kieszeni wy-
staje paczka mentolowych pa-
pierosów wzbudzając we mnie 
uzasadnione podejrzenia, że 
wysiłek fizyczny podejmowa-
ny przez pacjentkę może nie 
spełniać oczekiwań. Pomijając 
zupełnie fakt, że jakość powie-
trza w miejscu, w którym przy-

szło mieszkać pacjentce, jak i mnie, pozostawia jeszcze 
więcej do życzenia (szybki rzut oka na system monito-
ringu – „bardzo zła”, indeks wskazuje standardowo kil-
kukrotne przekroczenie wartości zawieszonych pyłów 
w powietrzu). Tymczasem ruch to lek. I to nie byle jaki.

Na spacerze w parku minęła mnie grupa uśmiech-
niętych nastolatek, a w oczy rzuciła mi się torba, któ-
rą jedna z  nich miała na ramieniu – „zakupy to moje 
kardio” głosił napis na niej. W duchu pomyślałam so-
bie, że w ostatnim czasie te treningi muszą być ogra-
niczone; może gdybym radziła pacjentom wyścigi do 
kasy w  okresie sezonowych wyprzedaży, moje suge-
stie spotykałyby się z  większym zrozumieniem? Za-
wsze nam powtarzano na studiach, że trzeba mówić 
językiem zrozumiałym dla każdego, jednak do tej pory 

Recepta na

Anna Szczegielniak
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miałam wrażenie, że odnosi się to tylko do tłumaczenia 
na potrzeby zaliczenia wykładów z biologii i immuno-
logii. Usiadłam na ławce. Pierwsze, nieśmiałe promie-
nie słońca pozwalały na chwilę zapomnieć o  tym, co 
dzieje się wokół i po prostu cieszyć się wolnym popo-
łudniem. Obok mnie zatrzymała się dwójka mężczyzn 
w  średnim wieku, nabierając z  trudem powietrze po 
zakończeniu joggingu. Z zaangażowaniem dyskutowali 
na temat ograniczeń z dostępem do ulubionej siłowni, 
braku odpowiedniego sprzętu na potrzeby przepro-
wadzenia treningów, które z dbałością rozpisał trener 
personalny, a także dostępnego obuwia sportowego na 
rynku i tego, jak ważne jest jego 
dobranie do warunków – w koń-
cu, w  pewnym momencie nasz 
PESEL już nie pozwala na trak-
towanie stawów kolanowych 
z  lekceważeniem. A  te ścieżki 
w parku to prawdziwy tor prze-
szkód, właściwie misja samobój-
cza, uprawianie sportu w dobie 
pandemii mija się z celem. To nie 
zdrowie, to polowanie na uraz... 
Nie chcąc zarażać się niepo-
trzebnym pesymizmem posta-
nowiłam dyskretnie spojrzeć na 
ekran swojego telefonu – kolega 
właśnie podzielił się zdjęciem. 
Zamiast hantli trzymał puszki piwa, a podpis brzmiał 
„crossfit wątroby w  dobie zarazy”. Tego treningu nie 
będę polecać pacjentom.

W definicji Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) 
aktywność fizyczna to właściwie każdy ruch ciała 
wywołany przez mięśnie szkieletowe, który wymaga 
energii, możemy więc do niej zaliczyć nie tylko zor-
ganizowane zajęcia sportowe, ale także codzienne 
zajęcia domowe, zawodowe, edukacyjne, a  także te 
wykonywane w ramach rekreacji i wypoczynku. W li-
stopadzie 2020 roku WHO opublikowało nowe wytycz-
ne dotyczące aktywności fizycznej (oraz negatywnych 
konsekwencji siedzącego trybu życia) skupione na 
częstości, intensywności i czasie jej trwania, wymaga-
nych do osiągnięcia korzyści zdrowotnych i ogranicze-
nia zagrożeń dla zdrowia w  poszczególnych grupach 
wiekowych. W  przypadku osób dorosłych wystarczy, 
zgodnie z zaleceniami, 150 do 300 min umiarkowane-
go aerobowego wysiłku fizycznego w tygodniu (lub też 
75-150 min intensywnego), a  dla osiągnięcia jeszcze 
lepszych efektów sugeruje się ćwiczenia wzmacniające 
mięśnie o  umiarkowanej lub większej intensywności, 
które obejmują wszystkie główne grupy mięśni min. 2x 
w tygodniu. W opracowaniu przedstawiono zebrane do 
tej pory dowody naukowe mówiące m.in. o zmniejszo-
nej śmiertelności ogólnej i  spowodowanej chorobami 
układu krążenia czy nowotworami, poprawie marke-
rów progresji w  odniesieniu do cukrzycy typu 2 czy 
nadciśnienia tętniczego, redukcji objawów depresyj-
nych i lękowych, poprawie w zakresie funkcji poznaw-
czych, a także korzystnym wpływie na sen nocny i ja-

kość życia. Aktywność fizyczna sprzyja pozytywnym 
zmianom w  szlakach metabolicznych, hormonalnych 
i zapalnych, zarówno w ujęciu krótko, jak i długotermi-
nowym. Po raz pierwszy w opracowaniu uwzględniono 
również potrzeby kobiet w ciąży i po porodzie czy osób 
z szerokim wachlarzem chorób przewlekłych i niepeł-
nosprawnościami. 

Ćwiczenia fizyczne, rozumiane jako aktywność 
regularna, ustrukturyzowana i  powtarzalna, co udo-
wodniono w  badaniach laboratoryjnych na zwierzę-
tach, indukują angiogenezę i  neurogenezę w  obrębie 
OUN, wpływają na neuroprzekaźnictwo (noradrenali-

na, acetylocholina, serotonina) 
czy modulują ekspresję neuro-
tropowego czynnika pochodze-
nia mózgowego (BDNF). Funk-
cjonalne i  strukturalne zmiany 
OUN determinują liczne korzy-
ści z punktu widzenia biologicz-
nego i psychologicznego, czego 
wynikiem może być np. poprawa 
funkcji poznawczych (co fanta-
stycznie pokazują badania pro-
wadzone wśród pacjentów ze 
schizofrenią). Dane z badań na-
ukowych potwierdzają również 
opóźnienie procesów starzenia 
się układu immunologicznego 

i  tłumienie odpowiedzi zapalnej. W  świetle tych fak-
tów warto spojrzeć na publikacje, które pokazują, że 
odpowiednio dopasowane treningi (przede wszystkim 
aerobowe) korzystnie wpływają na objawy depresji 
i  zaburzeń lękowych, jednocześnie zmniejszając ry-
zyko nawrotu choroby i  dając szansę na osiągniecie 
pełnej remisji. Ćwiczenia fizyczne wydają się również 
odpowiednie dla tych pacjentów, którzy mogą prezen-
tować obawy w odniesieniu do sugerowanej farmako-
terapii lub ograniczenia wynikające ze stanu zdrowia. 
Opublikowane doniesienia zdają się również zachęcać 
do rozważenia odpowiednio dopasowanego wysiłku fi-
zycznego w terapii uzależnień i zachowań nałogowych.

Na chwilę obecną nie dysponujemy ogólnie obo-
wiązującymi rekomendacjami, które jasno określały-
by jaką „dawkę” ćwiczeń fizycznych, określając m.in. 
rodzaj wysiłku, czas trwania sesji, intensywność czy 
częstotliwość, należałoby umieścić na recepcie dla 
pacjenta z konkretnymi skargami i rozpoznaniem. Jak 
z każdym nowym lekiem na rynku, potrzeba czasu, by 
każdy z nas się przełamał, wypróbował i wprowadził go 
na stałe do swojego gabinetu. n
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refleksje

WIELKANOC
ZARAZA

NADZIEJA
Jacek wciórka

Oto pamięć wielkiego orędzia nadziei okupione-
go ofiarą życia współwystępuje z  dramatycz-
nym zmaganiem o zdrowie i życie tysięcy ludzi. 

Wielkie wartości w konfrontacji z ludzkim działaniem. 
Wielkie pytania, wielkie oczekiwania, niełatwe odpo-
wiedzi.

Mało kto myśli o  nadziei lub rozgląda się za nią 
w  dobrym czasie. W  cza-
sie trudnym świadomość 
jej znaczenia dojrzewa, tym 
szybciej, im trud większy 
i  bardziej złowróżbny. Wte-
dy staje się potrzebna i nie-
zbędna.

Czas zarazy jest czasem 
trudnym. Ożywia tema-
ty eschatologiczne, nawet 
wtedy, gdy wcześniej udało 
się nam je już niemal odsu-
nąć, wyprzeć lub zapomnieć. 
Bezradność, samotność, 
strach, cierpienie, śmierć, 
sąd, wieczność - zapełniają codzienność, są tuż obok, 
prawie dotykają, nie dają się zignorować. Nie jest to 
czas trudu jednostkowego, na którego przezwycięża-
nie nasza oświecona epoka przygotowała nas lepiej lub 
gorzej, ale czas trudnego, wspólnego doświadczenia, 
które za sprawą niewidocznego patogenu coraz bar-
dziej przenikliwie i bezwzględnie ogarnia zbiorowe ży-
cie, zmienia mu tory, przestawia zwrotnice, unieważ-

nia rozkłady jazdy. Nadzieja wprawdzie nie umiera, ale 
nie spełnia zapowiedzi ani tak szybko, ani tak radykal-
nie, jak by tego oczekiwały nowoczesne i ponowocze-
sne roszczenia. Trzeba ją pielęgnować wstrzymując 
zniechęcenie, ważąc decyzje, formując i wytrwale re-
alizując plany. Szanse zachowania nadziei wzmacniają 
wiara –zawierzenia proponowanym zasadom sanitar-

nym, i  miłość – gotowość 
solidarnego współdziałania 
i ofiarności. Te trzy… Bo cóż 
zdziała nadzieja pokładana 
w  decyzjach i  programach, 
jeśli maski zostają w kiesze-
ni, ręce nie są dezynfekowa-
ne, a do szczepienia brakuje 
szczepionek? 

Jako psychiatrzy wiemy, 
że cięższe kryzysy zdrowia 
psychicznego wnikliwie te-
stują osobiste zasoby na-
dziei. Jej dostępność pomaga 
wytrwać i przetrwać, a nie-

dostatek zamyka przyszłość, zaciska przestrzeń, za-
nurza w rezygnacji. Unieruchamia i przytłacza. Więzi 
i dusi. Odbiera wolę i siły, zniekształca poznanie. Wyłą-
cza światło. Odbiera sens wydarzeniom. Doświadcze-
nie kliniczne podpowiada, że zachowanie nadziei jest 
często ważnym kluczem, pozwalającym chorującym 
zaufać i współdziałać w zdrowieniu. Niestety, domina-
cja płytkiego racjonalizmu sprawia, że taki aksjologicz-

Obietnica Wielkiej Nocy zbiega się w tym 

roku ze szczytem kolejnej fali pandemii. 

To jest doświadczenie z wielu powodów 

trudne, ale pobudzające do refleksji. 

Mało kto myśli o nadziei lub 

rozgląda się za nią w dobrym 

czasie. W czasie trudnym 

świadomość jej znaczenia doj-

rzewa tym szybciej, im trud 

większy i bardziej złowróżb-

ny. Wtedy staje się potrzebna 

i niezbędna. 
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ny klucz często pozostaje nierozpoznany i przemilcza-
ny, uporczywie ustępując pola zawodnym przecież 
narzędziom technologicznym. To głównie one budują 
profesjonalne poczucie prestiżu i mocy oraz wiążą je 
ze splendorem nauki i „prawdziwej” medycyny. Nawet 
głośne i  poruszające apele pacjentów o  wysłuchanie 
oraz okazanie zrozumienia 
i serca mają w tej konfrontacji 
niewielkie szanse. Nie wyda-
je się jednak, by racjonalizm 
musiał rugować narzędzia 
odwołujące się do aksjolo-
gii. Odwołanie do wartości 
(VBM) nie wyklucza odwoła-
nia do dowodów (EBM), ale je 
dopełnia. Możliwość, a także 
potrzeba odnoszenia się do 
wartości w niesieniu pomocy, 
wymaga jednak internalizacji 
cnót, tj. ważnych wyborów 
i  dyspozycji moralnych. Użycie tu tego starożytnego 
terminu może budzić uśmiech zaskoczenia, ale zostało 
przywołane celowo, ponieważ oznacza, że motywowa-
ny cnotami profesjonalista sam w sobie staje się narzę-
dziem oczekiwanej (!) pomocy – budzącym albo pod-
trzymującym nadzieję, zawierzenie czy solidarność. Te 
trzy… Łatwiej mu wtedy wspierać pacjentów i pomagać 
im na trudnych ścieżkach i  progach wyzwalania się 
z choroby i powrotu do zdrowia.

A  nawet więcej – zaniedbanie lub deficyt postu-
latów etyki cnót może z  wielu powodów ograniczać 
skuteczność udzielanej pomocy. W  przypadkach in-
dywidualnych z powodu, na przykład: słabej więzi te-
rapeutycznej, demobilizującego hasła „oporności na 
leczenie”, czy iluzji wynikających z niekrytycznego za-
stępowania uważnego słuchania algorytmami diagno-
stycznymi lub wskaźnikami laboratoryjnymi.

A  w  przypadkach zbiorowych? Przykładami jest 
usiana cała historia traktowania zbiorowości osób 

chorujących psychicznie – pełna niespełnionych za-
powiedzi, popełnionych błędów, głośnych nadużyć, 
pozornych przełomów, zaniechanych reform. Jej 
sztandarową instytucją był, albo nadal jest, „szpital 
psychiatryczny”. Ostatnio w dyskusji nad zmianą jego 
roli i funkcji pojawiło się pytanie „co jest złego w szpi-

talu psychiatrycznym?”. 
Otóż nic, jeśli jest szpi-
talem, a  nie tanim miej-
scem zsyłki, zaniedbanym 
izolatorium kłopotliwych 
osób, tj. gdy udziela po-
mocy o  wysokim stan-
dardzie terapeutycznym 
z niezwłocznym dostępem 
do wielospecjalistycznych 
konsultacji, gdy dysponuje 
do tego właściwą infra-
strukturą, wyposażeniem, 
organizacją i  zatrudnie-

niem zapewniającymi komfort, bezpieczeństwo bez 
zbędnej opresji i  naruszania poczucia godności, gdy 
jest odpowiedzialnie zarządzany, przejrzyście finan-
sowany i  nieuwikłany w  polityczne interesy organu 
właścicielskiego, gdy jego wielkość nie wymusza biu-
rokratyzacji, rytualizacji i  totalizacji funkcjonowania, 
a odpowiada na potrzeby lokalnej populacji, dla której 
stanowi terapeutyczny wybór wśród innych dostęp-
nych i  koordynowanych rodzajów pomocy, gdy nie 
uzależnia od siebie, nie ogranicza autonomii i nie znie-
kształca tożsamości.

Z  nadzieją, że w  nieodległej przyszłości aksjo-
logiczne tu i  teraz podmiotów i  instytucji ochrony 
zdrowia psychicznego będzie stopniowo kształtowało 
nową tradycję językową, w której niezrozumienie, na-
znaczanie i wykluczanie okażą się zbędne. n
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doświadczenie

Nawroty,  
czy powroty?

Jadwiga Myrtiluk

Zastanawiam się, dlaczego jakieś zdarzenia 
z przeszłości wyglądają w moich myślach tak, 
a nie inaczej; dlaczego konkretne wspomnie-

nia łączą się ze sobą i  na jakich zasadach. Interesuje 
mnie też proces skojarzeń, w  którym jeden element 
przywołuje ciąg kolejnych. Czasem jest to proces 
oczywisty, ale częściej muszę dobrze przemyśleć, czy 
chodzi o zapach, smak, czy na przykład kolor. Ale jak to 
się ma do nawrotów i powrotów z tytułu, czy w ogóle 
choroby psychicznej? 

Nawrót choroby to trochę taki straszak. Żeby 
brać leki, dbać o siebie (cokolwiek to znaczy), 
nie pić alkoholu, chodzić spać o odpowied-

niej porze. Dla mnie nawrót nie jest wynikiem zanie-
dbania tych czynności. Albo może nie tylko, bo zawiera 
w sobie coś jeszcze – strach. Strach, który jest wspo-
mnieniem poprzednich epizodów choroby. Jeśli ktoś je 
przeszedł i wie, co wtedy czuł, rozpoznaje emocje i ból, 
który niesie choroba psychiczna, będzie czuł strach. 
Moim zdaniem jest to nieuniknione. Kiedyś myślałam, 
że zawsze będę go czuła, gdzieś za plecami. Że od tego 
nie można uciec, ani się uwolnić. Myliłam się. 

Nie jest łatwo przestać czuć strach. U  mnie 
był to długi, myślę, że około dwuletni proces 
pracy nad sobą. Nie w gabinecie psychiatry 

czy psychoterapeuty. To była moja praca, w mojej gło-
wie. Oczywiście, pomagałam sobie, na przykład bardzo 
dużo pisząc (zawsze był to dla mnie autoterapeutyczny 
element mojego życia). Nie udało mi się zmienić wspo-
mnień. Sprawić, że magicznie znikną i będę pamiętać 
epizody psychotyczne zupełnie inaczej albo wcale. To 
tak nie działa. Ale w mojej pamięci udało mi się posprzą-
tać na tyle, że stwierdziłam, iż to co już przeszłam, było 

najgorsze w moim życiu. I nadal tu jestem. Co więcej, 
tworzę stabilną, mocną rzeczywistość, w  której jest 
jednak miejsce na chorobę. Ona nie odeszła i nigdy nie 
odejdzie. Zmiana nastąpiła w moim postrzeganiu tego 
elementu świata. 

Zdaję sobie sprawę, że bez wymienionych wyżej 
psychiatrów i  psychoterapeutów nie mogła-
bym sama przejść takiej drogi. Dzięki nim na-

uczyłam się korzystać z różnych narzędzi. Korzystam 
z nich codziennie i są dla mnie ogromnym wsparciem. 
Gdy czuję się źle, to PRZYPOMINAM sobie, czy – bar-
dziej metaforycznie, wyławiam z pamięci to, co mi po-
maga. Nie zawsze trafiam od razu. Nie zawsze w ogóle 
trafiam. Ale czuję większy spokój, bo wiem, że gdzieś 
w mojej pamięci, dzięki temu, co wcześniej przeżyłam, 
są sposoby na to, co przeżywam teraz. 

A nie przeżywam niczego nowego, czego wcze-
śniej bym nie doświadczyła. Zazwyczaj są to 
sytuacje związane ze stresem, nadmierną 

koncentracją na sobie czy brakiem koncentracji, albo 
przebodźcowaniem. Wiem, jak mogę się wtedy zacho-
wać. Nie jestem już schizofreniczką sprzed dziesięciu 
lat, którą załamuje każdy powiew wiatru. Zyskałam bar-
dzo dużo siły. Właśnie z tych złych rzeczy. Bardzo nie 
lubię powiedzenia "Co cię nie zabije, to cię wzmocni". 
Nie wszystko, co stawia nas na granicy i z niej nie spy-
cha, wzmacnia. Ale na pewno pozostawia ślad. Może 
być trwały, jak blizna czy tatuaż, może być tylko zadra-
paniem. A siła pochodzi raczej z  tego, czy mimo blizn 
i nierówności potrafimy żyć. 

Często myślę o tym, co mogę dla siebie zrobić. 
Żeby czuć się lepiej, bardziej komfortowo. Żyć 
w zgodzie ze sobą itp. Rzeczy, które robiłam 

przed chorobą nie działają, mimo, że w mojej pamięci 
są wciąż kolorowe, czasem nawet za bardzo. Mój mózg 
mówi mi, że przecież nastąpiła zmiana, że jestem inną 
osobą i to oczywiste, że dawne sposoby nie zadziałają. 
I  tak, w  różnych gorszych momentach nauczyłam się 
nie obwiniać. I nie bać, że łzy czy niepokój prowadzą do 
nawrotu. Nie, to tylko powracające emocje, które niosą 
ze sobą, oprócz bólu, bardzo dużo piękna. n

Tytułowe pytanie jest wynikiem  

obserwacji zjawiska, jakim jest pamięć.  

Nie chcę podchodzić do niej szeroko,  

wręcz przeciwnie – w swojej mikroskali, 

w swoim mikroświecie. Jej zagadki 

i niespodzianki bardzo mnie intrygują.
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Anna Netrebko i reszta świata
Snobistyczno-pretensjonalny felieton  

grafomańsko-plotkarski
Bogusław Habrat

Krosno leży dokładnie w  połowie drogi między 
dwoma kulturowymi stolicami Polski: Lwowem 
i Krakowem. I dlatego ma w herbie pół lwa i pół 

orła. Ale to właściwie tylko poprzeczka w literce „T”, bo 
Beskid Niski zdefiniowany jest raczej pniem literki „T” 
i kontaktami z południem. 

Na południe wiodą mniej lub bardziej ponure, 
wspinające się do przełęczy doliny, by opaść na kiedyś 
węgierskie, potem słowackie i czechosłowackie, a  te-
raz znów słowackie i  trochę rusińskie odpowiedniki 
beskidzkich dolin. Na potęgę przewożono tu legalnie 
i przemycano wina węgierskie. Bogaciły się miasteczka 
i  ich właściciele, a  od czasu do czasu przetaczały się 
boczne, mniej znane Historii nurty wojenne, które cha-
rakteryzowały się znacznie większym okrucieństwem 
niż wojny nizinne. Miasta traciły swą miejskość, a wsie 
się całkowicie wyludniały i  porastały kiepską olchą 
szarą, choć gdzieniegdzie na wiosnę zakwitały małymi 
kwiatkami zdziczałe jabłonie i wiśnie. Po wielu wsiach 
pozostały jedynie nazwy i wielkie lipy na wzgórzach, 
jako pozostałości po nieistniejących już świątyniach. 
Właśnie: świątyniach. Bo wyznań było tu wiele, więc 
i  trochę kościołów katolickich, ale i  cerkwi oriento-
wanych na Kijów, Moskwę albo unickich. Zresztą była 
tu znaczna dynamika i  świątynie „reorientowano”, 
przekształcano i  niszczono. Przypadki współużytko-
wania były krótkie i konfliktorodne. I tak jest do dziś. 
Wszędzie dużo zapiekłych emocji spowodowanych 
i  zniekształconych krzywdami osobistymi, i  pamięcią 
grupową. Jedno co jednoczy, to niechęć estetyczna do 
ruin skądinąd interesującego eksperymentu ekono-
micznego, jakim było powstanie imperium Igloopolu.

Miłośnicy klimatów wielokulturowości i  natursz-
czykowstwa raczej mieszali butami błoto w  Biesz-
czadach, niż w  Beskidzie Niskim, choć przenikanie 
kulturowe i  zawieruchy były nieporównanie większe 
i bardziej różnorodne w tym ostatnim, bo nie tylko na 
osi wschód-zachód, ale i na osi północ-południe. Be-
skid Niski kulturowo „odkrył na nowo” Miron Biało-
szewski, choć nie zapuszczał się bardziej na południe 
niż do Daliowej. Dziw nad dziwy, ale nie ma większe-
go piewcy tych terenów niż on, a ulic jego imienia nie 
uświadczysz... Dziwne to, ale może to miejscowy kon-
serwatywny sceptycyzm do nieheteronormatywno-
ści? Tym bardziej interesujące, że Marii Konopnickiej 
to jakoś nie zaszkodziło.„Ale co tam baba z babą może 
zgrzeszyć…” – jak mi wyjaśniano. 

Od Daliowej rzut beretem do Jaślisk, które były 
znaczącym punktem mytowania i  składowania win 
i  innych dóbr płynących z  i  do Węgier. Przełęcz Du-
kielska stała się na tyle atrakcyjna, że szlak na Węgry 
przez Jaśliska zarósł, a miasto stało się najpierw mia-
steczkiem, a potem zdegradowało się do wioski. Wieki 
kryzysu ekonomicznego spowodowały skansenizację 
Jaślisk, przez co stały się atrakcyjne dla filmowców. Fil-
my spowodowały tak duże zainteresowanie ceprów, że 
organizowane są tam atrakcyjne festiwale filmowe.

Drugim re-odkrywcą Beskidu Niskiego (ale raczej 
jego wschodniej części, od Dukli) okazał się Andrzej 
Stasiuk, ale raczej dla „warszawki”, niż dla „tutejszych”. 
Realizm jego książek budzi nieufność, czy czasem nie 
obśmiewa miejscowych, a poza tym w opowiadaniach 
wypuszcza się trochę za daleko: przez Rumunię do Tur-
cji (świetny „Taksim”, nie gorsze: „Jadąc do Babadag”), 
co było udziałem tylko nielicznych eksploratorów po-
łudnia Europy z czasów stoisk na łóżkach składanych.

Transformacja ustrojowo-ekonomiczno-kulturo-
wa spowodowała uniformizację w  sferze estetycznej, 
ale zaowocowała też nieprawdopodobnym zwiększe-
niem zainteresowania własnymi terenami u  Beski-
dzian Niskich (poza mną nikt się nie identyfikuje z tym 
terminem). Tym bardziej, że pomaga w tym strumień 
judaszowych srebrników na projekty transgranicz-
ne. Legendarna zaradność ekonomiczna miejscowych 
skutkuje budzącym podziw naciąganiem finansowania 
lokalnych potrzeb pod pojęcia transgraniczności. 

W ostatnim roku odwołano festiwal transgraniczny 
połączony z festiwalem win węgierskich, ale miejsco-
we restauracje kontynuują serwowanie obfitych dań 
inspirowanych kuchnią węgierską (różnica: smaczniej-
sze niż podawane na Węgrzech) (dla mniej zasobnych). 
Względną nowością jest chwalenie się wołowiną z by-
ków piemonckich pasionych na beskidzkich łąkach (dla 
snobów) i bardziej egalitarne konsumowanie miejsco-
wych serów. W jednym z hotelików karta dań jest rów-
nie czytelna jak menu z restauracji w Indonezji lub na 
Węgrzech. Czanachy, kiesałycia, hreczanyki, fuczki… 
Trochę przepisów zdobyłem, część udoskonaliłem… 
Może choć pośmiertnie zostanę nobilitowany przez 
prof. B. zamieszczeniem przepisu np. na zmodernizo-
wane hreczanyki, choć pewnie z suchego przepisu wy-
padłyby nieodzowne czary-mary.

Anna Netrebko w Beskidzie Niskim nie była i, o ile 
wiem, nie wybiera się tam. n
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autobusowe super-wizje

Słowo „psacer”, oznaczające szczególny rodzaj spaceru 
z psem, wymyśliło się samo. Czy przypadkiem nie tak jest 
ze wszystkimi najlepszymi określeniami? Podczas pisania 

innego felietonu niechcący napisałem w ten sposób i zoriento-
wałem się, że właśnie tak chciałem napisać, tyle tylko, że wów-
czas nie wiedziałem, że chcę. Nie wiem, czy wszyscy ludzie tak 
mają, ja mam tak bardzo często i przestałem się już dziwić. 

Pierwszy psacerek w moim życiu był bardzo krótki, choć 
wówczas jeden krok dla człowieka był wielkim krokiem dla 
ludzkości. Kiedy miałem półtora roku, odbyłem psacerek do 
psiej miski z psem, którego imienia nie pamiętam (konwencja, 
zgodnie z którą psy nie mają imion, tylko „się wabią”, jest we-
dług mnie całkowicie nie do przyjęcia!). Nie wiem kto wygrał, 
ale jedliśmy obaj. Chyba jajecznicę? 

Czy mogę to pamiętać? Zapewne nie mogę, ale pamiętam. 
To było w Borowiczkach, tam gdzie robią się takie efektowne 
zatory lodowe na zakręcie Wisły. Pamiętam wiele rzeczy, któ-
rych pamiętać nie mogę. Dla równowagi nie pamiętam także 
coraz więcej rzeczy, które pamiętać powinienem. Więc się to 
pewnie wyrównuje. 

Na pewno drugim psem, z którym odbywałem psacerki, 
jeszcze nie psacery, gdyż byłem dzieckiem, był Saba. To było 
w Laskach, chyba w  latach 1965-1975. Tak mniej więcej. Saba 
był jak najbardziej psem rasy męskiej. Mój Tata dał mu oczy-
wiście imię na pamiątkę psa należącego do Nel z „W pustyni 
i w puszczy” (to taka zakazana patriarchalna książka z udzia-
łem osób pigmentododatnich), jednak w Laskach, nie na wsi, 
lecz na terenie należącym do klasztoru sióstr Franciszkanek 
Służebnic Krzyża, gdzie mieszkali wówczas Rodzice, i  gdzie 
nadal mieszka moja Mama, Saba kojarzyła się jedynie ze słynną 
biblijną królową, która romansowała z Salomonem, w związku 
z tym niemal każdego dnia musiałem tłumaczyć jakiejś zakon-
nicy, że to nie jest ona-Saba tylko on-Saba. I to właśnie tłuma-
czenie nadawało biblijno-filozoficzny ton naszym psacerkom. 

On-Saba był chyba równie mądry jak jego królewska 
imiennica, był walecznym kundlem, białym, pokrytym piegami 
czarnych kropek. Jakby jakiś dalmatyńczyk na krzywych nóż-
kach czy coś. Był też Saba bardzo romansowy i przez wiele lat 
większość piesków w okolicach Lasek i Izabelina była w czarne 
kropki…

Kolejne psy to już zdecydowanie psacery, nie psacerki. 
Korek, zawadiacki jamnik szorstkowłosy, który zginął tragicz-
nie wkrótce po urodzeniu się mojej pierwszej córki Anieli, a po-
tem Foczka zwariowana charcica polska, biała w duże czarne 
łaty (ideowo jednak trochę podobna do Saby), której nie można 
było w żaden sposób opanować, i którą musieliśmy oddać, po-
nieważ nie mogliśmy sobie z nią poradzić. Miała potem bardzo 
fajne życie z nowym właścicielem…

Potem było sporo lat przerwy, ponieważ mieszkaliśmy 
z moją Babcią, która miała swoje psacery ze słynnym, znanym 
raczej z mądrości niż urody Kleksikiem i nieznaną ani z tego, 
ani z tamtego Pchełką, niech mi Pchełka wybaczy. 

Po śmierci Pchełki psy wróciły do naszej części mieszka-
nia, które dzieliliśmy z  Babcią przez niemal 20 lat. Pierwsza 
była Szpulcia, terierka szkocka, która była z nami przez 16 lat. 
Psacery ze Szpulcią były mocno szczególne, ponieważ Szpulcia 
chodzić nie lubiła, a jak czegoś nie lubiła, to i nie robiła. Pisałem 

już o tym zresztą lata temu. Żeby jakoś tę niemoc przełamać, ko-
rzystałem z dwóch różnych sposobów. Po pierwsze, chodziłem 
po Żoliborzu nosząc psa na rękach. Szpulcia zwisała mi na rę-
kach bezwładnie, ponieważ bardzo lubiła tę pozycję. W związku 
z tym na ogół wszyscy sądzili, że piesek wpadł pod samochód 
i  niosę go do weterynarza. Muszę przyznać, że niezmiennie 
mnie to bawiło. Jestem absolutnie pewien, że Szpulcię, która 
była nieźle pieprznięta, te sytuacje bawiły co najmniej tak samo 
jak mnie, w związku z tym starała się wyglądać jak kompletnie 
zdechła. Ależ było fajnie, jakby powiedziały dzieci z Bullerbyn… 

Drugi sposób był jeszcze dziwniejszy i  chyba dostarczał 
nam jeszcze więcej radości. Zostawiałem Szpulcię pod lipą, na 
dole Wiaduktu Gdańskiego, a sam biegałem po Wiadukcie – na 
stronę Śródmieścia i  z  powrotem. Psacer polega na tym, że 
trzeba chodząc lub biegając pomyśleć i coś wymyślić. Może in-
nym ludziom to przychodzi szybko, ale mi nie aż tak – na ogół 
musiałem przebyć około 10 km… To zajmuje trochę czasu. Dla 
Szpulci jednak było to zupełnie bez różnicy, ponieważ miała 
tralfamadoriańskie poczucie czasu1, w związku z tym, ile bym 
tam nie biegał, tyle ona tam stała. Jednak nie wszyscy obywa-
tele są w  stanie to zrozumieć i  często gęsto trafiali nam się 
obrońcy zwierząt, którzy próbowali obronić Szpulcię przed nią 
samą i spod drzewa ją zabrać. 

Swoją drogą, jak wielu ludzi próbuje innych bronić przed 
nimi samymi, zupełnie nie rozumiejąc, co się tak naprawdę 
dzieje – to się po prostu nie mieści w głowie. Bez mała co drugi 
poważny problem psychiatryczny jest jakoś związany z  tym, 
że ktoś przeprowadzał staruszkę przez jezdnię wbrew jej woli, 
a potem się dziwił, że ona wierzga i krzyczy. Ludzie! Wypuście 
trochę powietrze! 

Szpulcia problemów psychiatrycznych nie miała, bo się 
zabrać nie dała i sobie na mnie czekała zgodnie z umową. Za-
sadniczo jest to dobra postawa, którą polecam, bo może po-
móc. Choć nigdy nie należy absolutyzować w tym względzie. 
Dowiedziałem się właśnie z niezwykle ciekawej książki Mikaela 
Launaya „Teoria parasola”, że wszyscy poruszamy się z pręd-
kością światła, przez cały czas, a różnią nas jedynie wektory. 
No i Szpulcia to wiedziała już przede mną. 

Ostatecznym, a może i ostatnim, choć przykro tak myśleć, 
objawieniem w moim życiu jest Boryś. Boryś chodzi, biega, lata 
w sposób niezmordowany. Od pięciu lat robimy co najmniej 100 
kilometrów tygodniowo. Oczywiście cały czas poruszaliśmy 
się z prędkością światła, więc nasz niewielki względny ruch nie 
ma zasadniczo żadnego znaczenia. Było nam jednak tak miło 
i uroczo, że trudno mi to przekazać. Dlatego psacerom z Bory-
siem będę musiał poświęcić tekst osobny. Nie pierwszy, ale też 
zapewne nie ostatni…

Psacerujcie. W tym wasza nadzieja. 

PS. Więcej różnych moich tekstów i felietonów można te-
raz znaleźć na facebooku, na fanpage’u zatytułowanym „Silva 
Rerum czyli czytane w autobusie”. Bardzo wszystkich Czytel-
ników zapraszam. Teksty pojawiają się tam zdecydowanie czę-
ściej niż raz na kwartał!! n

 1 Wyjaśnienie – patrz Kurt Vonnegut Jr. „Rzeźnia numer pięć, czyli 
Krucjata dziecięca, czyli Obowiązkowy taniec ze śmiercią”

PSACERKI I PSACERY
ŁUKASZ ŚWIĘCICKI 

https://www.facebook.com/prof.Lukasz.Swiecicki
https://www.facebook.com/prof.Lukasz.Swiecicki
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