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Opinie wyrażone w  artykułach publikowanych w  na-
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Szanowne Czytelniczki i Czytelnicy! 
Zygmunt Freud był podobno kilkanaście razy zgłaszany do Nagrody 

Nobla, ale nigdy jej nie otrzymał. Ani w dziedzinie medycyny, ani lite-
ratury. My zgłosiliśmy się raz, wprawdzie nie po Nobla, ale dostaliśmy 
natychmiast. Drogie Czytelniczki i Czytelnicy – Wy przecież nie macie 
wątpliwości – jesteśmy najlepszym ilustrowanym kwartalnikiem dla psy-
chiatrów w Europie Środkowej! Z dumą przynosimy Wam ten laur na na-
szej okładce. Cieszmy się i radujmy. Jak Anna Anroux. 

Z tej okazji oraz kolejnej rocznicy wydawania kwartalnika PSYCHIA-
TRA zrobiliśmy rachunek sumienia – co tu dużo mówić, to już kilka tysię-
cy stron. Chyba nadchodzi pora na The Best Of… Przez dekadę nazbierało 
się świetnych tekstów, więc mamy też w planach edycje międzynarodowe 
w językach obcych… Może na początek suomalainen? Byliśmy finofilami 
zanim Sanna Marin przeniosła się z rodziną do Pirkalli.

A jeśli chodzi o teksty, z którymi się głęboko nie zgadzacie, to oświad-
czamy, że publikowaliśmy, publikujemy i będziemy je publikować, choć 
poglądy autorów przedstawione w niektórych artykułach niekoniecznie 
odzwierciedlają stanowisko ich koleżanek i kolegów, redakcji Psychiatry 
oraz wielu innych szacownych instytucji i towarzystw. 

Z przyjemnością zamieszczamy kilka tekstów wokół medialnej burzy, 
którą rozpętała reakcja na jeden z ostatnich artykułów Joanny Moncrieff. 
No cóż, byliśmy jej fanami zanim stała się modna… Chyba od czasu, gdy 
dr Fuller Torrey (ten od czarowników i psychiatrów) napisał, że „młodzi 
psychiatrzy, tacy jak dr Moncireff, uratują nasz zawód przed degenera-
cją, zanim zmieni się w farmaceutyczny burdel”.

My pokładamy nadzieję w młodych psychiatrach, zdobywających for-
mację w trakcie kursów takich jak „Filozofia i psychiatria” – szeroko pi-
szemy o kolejnej inicjatywnie Otwartych Seminariów Filozoficzno-Psy-
chiatrycznych. 

Minister Zdrowia w trakcie 47 Zjazdu PTP, z którego relację zamiesz-
czamy, powiedział, że reforma psychiatrii to trudne wyzwanie, ale na 
pewno poradzimy sobie – dodał, że wszyscy jesteśmy współodpowie-
dzialni… Podobno reformujemy nieustannie, ewolucyjnie i systemowo, 
wprowadzamy zmiany organizacyjno-finansowe oraz nowelizujemy 
ustawy… Po Polsce krążą już legendy, których bohaterem jest król Midas 
czy nawet anty-Midas.

Nim wszystko zamieni się w opalizujące „złoto” pierwsza Konferen-
cja Polskiego Towarzystwa Psychiatrii Środowiskowej była poświęcona 
refleksji nad tym „Jakiej psychiatrii potrzebujemy”. Siedem punktów Re-
zolucji, którą publikujemy, to nasze dzisiejsze ¡No pasarán!

W tym numerze znajdziecie również priorytety nowej kadencji, no-
wej Prezeski PTP, prof. Dominiki Dudek. Kontynuujemy także cykliczne 
kolumny PSYCHIATRY, w tym artykuły na temat ICD-11 – dotyczą orga-
nicznych zaburzeń psychicznych (prof. Tomasz Sobów) i zaburzeń zwią-
zanych z ciążą i połogiem (wywiad z prof. Joanną Rymaszewską). 

Czytajcie! Piszcie! Prenumerujcie! Cieszcie się pracą i życiem!

Tomasz Szafrański
Redaktor Naczelny

psychiatria2022.medforum.pl
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ŻÓŁTYM numerem strony oznaczamy w PSYCHIATRZE artykuły sponsorowane albo artykuły, w przypadku których chcemy uprzedzić czytelników 
o istnieniu potencjalnego konfliktu interesów. Jest on zwykle związany z faktem wykupienia reklamy w niniejszym numerze pisma przez 
producenta leku lub suplementu diety, który jest wzmiankowany w artykule.

Zdjęcia na stronach:  43 –  www.stock.chroma.pl, Strona 88 została zaprojektowana przy użyciu zasobów z Flaticon.com

PTPŚ
8 Rezolucja I Konferencji Polskiego Towarzystwa 

Psychiatrii Środowiskowej „Jakiej psychiatrii  
potrzebujemy?

9 Jakiej psychiatrii potrzebujemy? – Artur Kochański

12 Takiej która... – Katarzyna Parzuchowska

12 Kawę pijam w towarzystwie – po konferencji  
- Jakub Tercz

RELACJE
22 Rethinking Mental Health Care – Włączenie,  

Dostęp, Szacunek, Godność – Ivan Sitsko

26 Relacja ze Zjazdu PTP 2022

DEBATA WOKÓŁ TEKSTU JOANNY  
MONCRIEFF

32 Enfant terrible współczesnej psychofarmakologii  
– Janusz Rybakowski

36 Między dyskredytacją a próbą otwartego dialogu 
Enfant terrible współczesnej psychofarmakologii  
– Replika – Radosław Stupak

38 Głuchy telefon – Anna Hoss

42 O co chodzi Joannie Moncrieff? – Tomasz Szafrański

OSFP
44 Czy zombie może mieć depresję? – Martyna Iwanicka

46 Jaka filozofia dla młodych psychiatrów? Wrażenia  
z pierwszego kursu – Jakub Tercz

51 Idealne uzupełnienie – Martyna Równiak

52 Eksperci przez doświadczenie poszukują  
wspólnego języka – Katarzyna Parzuchowska

54 Rozwijające doświadczenie – Szymon Konkol

STRONA PREZESKI PTP
30 Priorytety nowej kadencji – Dominika Dudek

STRONA PREZESA PTA
85 Szczęśliwy staruszek – Tomasz Gabryelewicz

W poprzednim wydaniu Kwartalnika Psychiatra 37 (2/2022 Lato) pominęliśmy istotną informację o roztoczeniu patronatu edukacyj-
nego nad przygotowaniem cyklu artykułów informacyjnych i edukacyjnych na temat ICD-11 przez firmę Egis Polska Sp. z o.o., za  co 
najmocniej przepraszamy!

TEORIA I PRAKTYKA
13 Znaczenie radości w psychoterapii  

– Ryszard Praszkier

18 Asystent zdrowienia – oczekiwania i przygoto
wanie – Anna Liberadzka

56 Duloksetyna dawkozależny potencjał farmakolo
giczny w spersonalizowanym leczeniu depresji  
– Marek Krzystanek

ICD-11
61 Otępienia, majaczenie i inne organiczne zabu

rzenia psychiczne w ICD11: wielkie zmiany,  
czy wiele hałasu o nic? – Tomasz Sobów

64 Zaburzenia psychiczne związane z porodem  
– z prof. dr hab. n.med. Joanną Rymaszewską  
rozmawia Justyna Wojteczek

72 Dwumecz: Wenlafaksyna vs Duloksetyna. Mecz  
nr 2  efektywność i praktyka – Piotr Wierzbiński 

CICER CUM CAULE
78 TRANSGRESJE: Kosmetologia Psychiatryczna – Psychia

tria dla ludzi w kryzysie – Marek Krzystanek

80 KLINIKA ARCHETYPÓW: Archetyp cienia i nerwice.  
Droga wewnętrznego bohatera  
– Zenon Waldemar Dudek

86 PZP: Tajemnica – Ireneusz Cedeński

88 HISTORIA PSYCHIATRII KRAKOWSKIEJ OD KUCHNI: Bystra prostota  
dr Wandy Badury na tle historycznym  
– Jacek Bomba

89 EXITUS ACTA PROBAT: 27 śmierci Toby’ego Obeda  
– Wojciech Oleksy

90 PŁYTY KTÓRE WARTO ZNAĆ: Paul Simon  Graceland  
– Mirosław Sukiennik

93 DOŚWIADCZENIE: W idealnym świecie – Jadwiga Myrtiluk

94 CZYTANKI: I konkurs im. Profesora Jana Łazowskiego 
na najlepszy esej opisujący relację studentpa
cjent: Relacja student-pacjent – Dominika Kabała

98 PSYCHIATRA W OPERZE: Przeklęte życie Łucji  
– Katarzyna Prot-Klinger

100 AUTOBUSOWE SUPER-WIZJE: Pozycja leków przeciwdepresyj
nych, czyli historia Adama i Ewy – Łukasz Święcicki

102 SNOBISTYCZNO-PRETENSJONALNY FELIETON GRAFOMAŃSKO-PLOTKARSKI:  
Anna Netrebko i połączone chóry konformistów, 
oportunistów oraz hipokrytów – Bogusław Habrat

http://WWW.PSYCHIATRAONLINE.COM


Informacja o leku znajduje się na stronach 68-70



E-KONFERENCJA

Zapraszamy Państwa do udziału w czwartej edycji konferencji Forum Psychoterapii Psychoz. 
Założeniem, które przyświeca nam w jej organizacji jest przekazywanie najbardziej współ-

czesnej wiedzy dotyczącej psychoterapii osób z doświadczeniem psychozy. W ostatnich latach 
wiedza ta rozwija się bardzo dynamicznie, szczególnie w obszarze znaczenia traumy i mechani-
zmów dysocjacyjnych. Ogromny postęp dokonuje się również w rozumieniu mechanizmów po-
wstawania halucynacji słuchowych, a w ślad za tym pojawiają się nowe podejścia terapeutyczne 
do terapii osób doświadczających głosów.

Obecna edycja zorganizowana będzie w formie online, ponieważ ostatnie dwa lata pozosta-
wiły wiele niepewności co do możliwości stacjonarnych spotkań, a ponadto uczestnictwo w ta-
kiej formie okazuje się o wiele łatwiejsze dla wielu osób. 

W obecnej edycji konferencji Eleanor Longden której TED talk miał 2,5 miliona obejrzeń 
w pierwszym roku i został przetłumaczony na 33 języki, w tym polski, opowie o projekcie terapii 
dla osób z doświadczeniem głosów. 

Izabela Stefaniak opowie o nowoczesnej terapii dla osób z doświadczeniem głosów prowa-
dzonej w polskich warunkach: terapii awatara. 

Ewelina Łoboz podzieli się refleksjami na temat relacji psychotycznej i  niepsychotycznej 
części umysłu. 

Amy Hardy przedstawi najbardziej współczesne koncepcje jak trauma prowadzi do psychozy. 
Radosław Tomalski opowie o znaczeniu regulacji emocjonalnej u osób z doświadczeniem psychozy.

Warsztat przedkonferencyjny
18.11.2022

INFORMACJA O KOSZTACH

• Opłata za udział w warsztacie przedkonferencyjnym i konferencji: 800 zł.

• Opłata za udział tylko w konferencji: 400 zł.

• Opłata za udział tylko w warsztacie przedkonferencyjnym: 450 zł.

PEŁNA INFORMACJA I ZAPISY: www.e-psyche.eu/4fpp

4.Forum  
Psychoterapii

Psychoz 
19.11.2022

Patron medialny

https://www.e-psyche.eu/pl/wydarzenia/4fpp
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Rezolucja / Resolution

Jako uczestnicy I  Konferencji Polskiego Towarzystwa 
Psychiatrii Środowiskowej jesteśmy przekonani, że 
podstawą planowania i wprowadzania działań związa-
nych z  reformą systemu opieki psychiatrycznej w  na-
szym kraju musi być równoprawny dialog pomiędzy Mi-
nisterstwem Zdrowia, Biurem ds. Pilotażu NPOZP, NFZ 
a partnerami społecznymi takimi jak PTPŚ czy PTP.

Odwołując się do wieloletniej tradycji polskiej psy-
chiatrii humanistycznej i  środowiskowej oraz debat 
prowadzonych w trakcie konferencji „Jakiej psychiatrii 
potrzebujemy?” uważamy, że racjonalna i  skuteczna 
kontynuacja reformowania polskiego systemu ochrony 
zdrowia psychicznego wymaga przede wszystkim:

1. Zapewnienia bezpiecznego poziomu finansowa-
nia opieki psychiatrycznej na poziomie 6% udziału 
w budżecie przeznaczonym na opiekę zdrowotną.

2. Wyodrębnienia gospodarki finansowej i autonomii 
CZP w ramach podmiotu leczniczego.

3. Utrzymania terytorialnej odpowiedzialności CZP 
za zdrowie psychiczne jasno zdefiniowanej lokal-
nej społeczności.

4. Tworzenia nowych CZP powinno utrzymać ogól-
ną zasadę „jeden podmiot – jedno centrum” 
z uwzględnieniem w pierwszej kolejności oddzia-
łów psychiatrycznych przy szpitalach ogólnych.

5. Wprowadzenia obowiązku zatrudnienia w  CZP 
asystentów zdrowienia.

6. Utrzymania obowiązku świadczenia pomocy do-
raźnej w CZP wyłącznie w warunkach szpitalnych.

7. Wdrażania i  konsekwentnego zrealizowania do 
2027 roku strategii deinstytucjonalizacji opieki 
nad osobami z  zaburzeniami psychicznymi zapi-
sanej w  dokumencie „Zdrowa Przyszłość” (Ramy 
strategiczne rozwoju systemu ochrony zdrowia na 
lata 2021-2027, z perspektywą do 2030, przyjętym 
przez Radę Ministrów w drodze uchwały w dniu 27 
grudnia 2021 r.), w szczególności stworzenia obej-
mującej całą Polskę sieci oddziałów psychiatrycz-
nych przy szpitalach ogólnych.

Uczestnicy konferencji 
„Jakiej psychiatrii potrzebujemy?”

Warszawa 10.09.2022

I Konferencji Polskiego Towarzy-
stwa Psychiatrii Środowiskowej 

„Jakiej psychiatrii potrzebujemy?”
As participants of the 1st Conference of the Polish As-
sociation of Community Psychiatry, we are convinced 
that the basis for the planning and implementation of 
measures related to the reform of the psychiatric care 
system in our country must be an equal dialogue be-
tween the Ministry of Health, the Pilot Office of the 
National Mental Health Program (NPOZP), the National 
Health Fund(NFZ) and social partners such as the Pol-
ish Association of Community Psychiatry(PTPŚ) and 
the Polish Psychiatry Association (PTP).

Referring to the long-standing tradition of Polish 
humanistic and community psychiatry and the debates 
during the "What kind of psychiatry do we need?" con-
ference, we believe that a rational and effective contin-
uation of the reform of the Polish mental health care 
system requires first and foremost:

1. Ensuring a secure level of funding for psychiatric 
care at 6% share of the healthcare budget.

2. Separation of the financial management and auton-
omy of the Mental Health Centers (MHCs) within 
the treatment entity.

3. MaintainingMHCs’ territorial responsibility for the 
mental health of a clearly defined local community.

4. Creation of new MHCs, maintaining the general 
principle of 'one entity – one center', with priority 
given to psychiatric wards in general hospitals.

5. Making the employment of Recovery Assistants in 
MHCs mandatory.

6. Maintaining the obligation to provide acute care in 
MHCs only in a hospital setting.

7. Implementing and consistently operationalizing by 
2027 the strategy of deinstitutionalization of care 
for people with mental disorders, described in the 
document "Healthy Future" (Strategic framework 
for the development of the health care system for 
2021–2027, with 2030 perspective, adopted by the 
Council of Ministers by resolution on 27 December 
2021), in particular creating a nationwide network 
of psychiatric wards in general hospitals.

Participants of the conference 
"What kind of psychiatry do we need?" 

Warsaw, 10.09.2022

of the 1st Conference of the Polish 
Association of Community Psychiatry 
"What kind of psychiatry do we need?"

http://WWW.PSYCHIATRAONLINE.COM
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RELACJE PTPŚ

Jakiej psychiatrii potrzebujemy?
Artur Kochański

W  dniach 9 i  10 września 2022 roku odbyła się 
w  Warszawie, w  gościnnych murach Uniwer-

sytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, I  Konferen-
cja Polskiego Towarzystwa Psychiatrii Środowisko-
wej (PTPŚ). Organizatorzy zaproponowali ponad 200 
uczestnikom konferencji dyskusję nad nieustająco ak-
tualnym tematem: „Jakiej psychiatrii potrzebujemy”. 
Wstępem do dyskusji podczas każdej z sesji były wy-
stąpienia osób znaczących dla przemian w  systemie 
opieki psychiatrycznym w naszym kraju. Sesję inaugu-
racyjną poprowadziły prof. Maria Załuska – Prezeska 
Zarządu PTPŚ wspólnie z  wiceprezeską Panią Kata-
rzyną Stankiewicz. Uczestników przywitali przedsta-
wiciele władz uczelni: ks. prof. Marek Stokłosa – Pro-
rektor UKSW i prof. Jan Cieciuch – Dyrektor Instytutu 
Psychologii UKSW, którzy zwrócili uwagę na potrzebę 
dbałości o zdrowie psychiczne i właściwego kształto-
wania postaw wobec osób z zaburzeniami psychiczny-
mi oraz podkreślili, że UKSW od lat aktywnie włącza 
się w  proces przemian w  systemie opieki psychia-
trycznej m.in. poprzez powołanie podmiotu lecznicze-
go EZRA UKSW, który prowadzi placówki środowisko-
wej opieki psychologiczno-psychoterapeutycznej dla 
dzieci i młodzieży. Pierwszym wykładowcą pierwszej 
sesji była prof. Dominika Dudek – Prezeska Zarządu 
Głównego Polskiego Towarzystwa Psychiatryczne-
go, która przedstawiła zarys reformy systemu opieki 
psychiatrycznej w Polsce w odniesieniu do trzech po-

ziomów referencyjności, z których pierwszy to centra 
zdrowia psychicznego (CZP), czyli podstawowa opieka 
psychiatryczna, drugi – programy specjalistyczne np. 
program leczenia osób z  zaburzeniami osobowości, 
odżywiania czy podwójną diagnozą, trzeci – jednostki 
kliniczne, które miałyby zajmować się diagnozą i tera-
pią szczególnie trudnych pacjentów zarówno z CZP jak 
i placówek prowadzących programy specjalistyczne. Po 
Pani Profesor głos zabrał Dariusz Poznański – Dyrek-
tor Departamentu Zdrowia Publicznego Ministerstwa 
Zdrowia, który zapewnił o  potrzebie kontynuacji re-
formy systemu opieki psychiatrycznej w naszym kraju, 
zarówno w odniesieniu do osób dorosłych, jak i dzieci 
i młodzieży. Trzecim wykładowcą była pani Małgorza-
ta Łyciuk-Bzdyra, specjalistka, która w ramach UKSW 
odpowiada za realizację projektów finansowanych ze 
środków Unii Europejskiej, m.in. utworzenie środo-
wiskowych ośrodków psychologiczno-psychotera-
peutycznych dla dzieci i młodzieży. Sesję zakończyło 
wystąpienie prof. Jacka Wciórki – Przewodniczącego 
Rady Naukowej PTPŚ – zatytułowane „Kto się boi psy-
chiatrii środowiskowej?”. Pan Profesor zwracał uwagę 
na wszelkiego typu zagrożenia dla rozwoju idei psy-
chiatrii środowiskowej, które mogą płynąć nie tylko 
ze strony urzędników, ale również samego środowi-
ska terapeutycznego, szczególnie psychiatrycznego. 
Zaapelował o psychiatrię opartą na wartościach i sza-
cunku dla osób dotkniętych kryzysem psychicznym. 
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relacje

Podkreślił, że osoby te przestają być odtąd wyłącznie 
beneficjentami opieki, ale stają się aktywnymi uczest-
nikami własnego zdrowienia, świadcząc coraz częściej 
pomoc innym pacjentom.

Tematem drugiej sesji prowadzonej przez dr Iza-
belę Ciuńczyk – Dyrektor CZP MEDISON w  Kosza-
linie i  Członka Zarządu PTPŚ oraz dr n. med. Artura 
Kochańskiego – Prezesa Zarządu Lubelskiego Stowa-
rzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego był pilotaż 
Centrów Zdrowia Psychicznego. Jako pierwszy wy-
kładowca wystąpił dr Marek Balicki – były Kierownik 
Biura ds. Pilotażu Narodowego Programu Ochrony 
Zdrowia Psychicznego (NPOZP), który mówił o  trud-
nych początkach, ale też znaczących osiągnięciach 
programu pilotażowego w CZP do 2021 roku. Drugim 
wykładowcą w tej sesji była dr n. med. Anna Depukat 
– obecny Kierownik Biura ds. Pilotażu NPOZP, która 
przedstawiła założenia związane z kontynuacją refor-
my w odniesieniu do Centrów Zdrowia Psychicznego. 
Sesja zakończyła się dyskusją nad kształtem reformy, 
ze szczególnym uwzględnieniem środków, które po-
winny znaleźć się w  budżecie NFZ, aby psychiatria 
mogła we właściwy sposób służyć potrzebującym.

Trzecia sesja poświęcona środowiskowej sieci 
opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi była 
prowadzona przez innych członków Zarządu PTPŚ: 
Barbarę Banaś – przedstawicielkę Stowarzyszenia 
Otwórzcie Drzwi z  Krakowa oraz dr Piotra Stonia – 
kierownika CZP w Kościerzynie. Jako pierwszy wykła-
dowca głos zabrał prof. Andrzej Cechnicki – Kierownik 
Zakładu Psychiatrii Środowiskowej CM UJ, który po-
święcił swoje wystąpienie zagadnieniom budowania 
systemu opieki środowiskowej nad zdrowiem psy-
chicznym w  oparciu współpracę i  potrzebę szcze-
gólnego zadbania o  osoby z  ciężkimi zaburzeniami 
psychicznymi. Jako drugi wykładowca, na temat ocze-

kiwań i potrzeb osób dotkniętych kryzysami psychicz-
nymi, wypowiedziała się Barbara Banaś, współprowa-
dząca sesję. Wypowiedź ta jasno wyraziła przekonanie, 
że tylko psychiatria środowiskowa, dobrze zorganizo-
wana i  finansowana, jest w  stanie zadbać o  godność 
chorego. W trzecim wystąpieniu w tej sesji dr n. med. 
Tomasz Szafrański – psychiatra z Wolskiego CZP i Pre-
zes Elekt PTPŚ, zwrócił uwagę na znaczenie uwzględ-
nienia w reformie i standardach organizacyjnych CZP 
kwestii związanych z potrzebą zadbania o zdrowie so-
matyczne osób z zaburzeniami psychicznymi. 

Na koniec pierwszego dnia Konferencji odbyła 
się Sesja Jubileuszowa z  okazji 50-lecia działalności 
Ośrodka SYNAPSIS. Sesję poprowadzili: prof. Ryszard 
Praszkier – współzałożyciel SYNAPSIS oraz Michał 
Wroniszewski – prezes zarządu SYNAPSIS. W pierw-
szym wystąpieniu zaprezentowano idee psychiatrii 
humanistycznej i środowiskowej prof. Kazimierza Jan-
kowskiego. Drugi wykład dotyczył doświadczeń Fun-
dacji SYNAPSIS i  środowiskowego podejścia do auty-
zmu. Na koniec sesji prof. Ryszard Praszkier w swoim 
barwnym wystąpieniu przekonywał o  znaczeniu ra-
dości w psychoterapii [tekst, który powstał w oparciu 
o  to wystąpienie publikujemy w  tym numerze PSY-
CHIATRY]. Sesję zakończył panel dyskusyjny na temat 
przesłania prof. Kazimierza Jankowskiego z udziałem 
prof. Ireny Namysłowskiej, prof. Andrzeja Cechnickie-
go, dr Marka Balickiego, prof. Jacka Wciórki i Jacka Mi-
chałowskiego, a prowadzony przez Krzysztofa Jedliń-
skiego.

Drugi dzień obrad otworzyła sesja nt. nowocze-
snych technologii i  terapii w  opiece środowiskowej. 
Została poprowadzona przez dr n. med. Macieja Ma-
tuszczyka – psychiatrę i Dyrektora CZP Feniks z Za-
brza i  dr n. med. Tomasza Szafrańskiego. Wykład 
o telemedycynie wygłosił dr Maciej Matuszczyk. Nato-

Katarzyna Stankiewicz, Maria Załuska, Dominika Dudek Andrzej Cechnicki
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miast o potrzebie zastosowania niefarmakologicznych 
oddziaływań związanych ze stylem życia, a  przede 
wszystkim dietą, w  niezwykle ciekawy sposób prze-
konywała dr n. med. Joanna Róg z I Kliniki Psychiatrii 
i Wczesnej Interwencji UM w Lublinie, która wygłosiła 
wykład przygotowany we współpracy z  prof. Hanną 
Karakułą-Juchnowicz – Kierownikiem Kliniki (i człon-
kinią ZG PTPŚ).

Kolejna sesja drugiego dnia konferencji dotyczy-
ła mierników i oceny jakości w środowiskowej opiece 
psychiatrycznej. Moderatorami sesji byli kolejni człon-
kowie zarządu PTPŚ: dr Joanna Krzyżanowska-Zbucka 
– Przewodnicząca Sekcji Naukowej Psychiatrii Środo-
wiskowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego 
i Mariusz Panek – Prezes Fundacji Leonardo z Krako-
wa. Jako pierwszy wykładowca w sesji głos zabrał prof. 
Andrzej Kokoszka z Warszawskiego Uniwersytetu Me-
dycznego i odniósł się do możliwych kryteriów oceny 
programów terapeutycznych w opiece psychiatrycznej 
wskazując na znaczenie kryteriów stosowanych przez 
AOTMiT. W następnym wystąpieniu Bartłomiej Molen-
da z Biura ds. Pilotażu NPOZP próbował odpowiedzieć 
na pytanie, jak ocenić jakość w  środowiskowej opie-
ce psychiatrycznej. Kolejny wykład, wygłoszony przez 
Magdalenę Nowojską a  przygotowany przy udziale 
prof. Krystyny Górnej i prof. Krystyny Jaracz, przed-
stawił sposoby oceny efektywności w Środowiskowym 
Centrum Zdrowia Psychicznego w  Poznaniu. Część 
wykładową sesji zakończyło wystąpienie trojga prele-
gentów – Izabeli Ciuńczyk, Mariusza Panka i Dariusza 
Barana – psychologa z Rzeszowa, sekretarza zarządu 
Sekcji Naukowej Psychiatrii Środowiskowej i Rehabili-
tacji PTP, które prezentowało możliwe sposoby oceny 
jakości w opiece psychiatrycznej z perspektywy prak-
tyków. Następnie odbył się panel dyskusyjny modero-
wany przez Monikę Syc ze Stowarzyszenia Otwórzcie 
Drzwi z Krakowa i dr Piotra Stonia. Wzięli w nim udział: 

Barbara Banaś, dr Marek Balicki, dr Izabela Ciuńczyk, 
Bartłomiej Molenda, dr Joanna Krzyżanowska-Zbucka, 
Katarzyna Stankiewicz i  Jakub Wacławek – asystent 
zdrowienia z CZP MEDISON w Koszalinie.

I Konferencję PTPŚ zakończyła sesja zatytułowana 
„Jakiej reformy potrzebujemy?” poprowadzona przez 
prof. Marię Załuską i Barbarę Banaś. Sesję otworzyło 
wystąpienie prof. Agnieszki Gmitrowicz – Kierownika 
Kliniki Psychiatrii UM w Łodzi na temat roli psychiatrii 
środowiskowej w  prewencji samobójstw. Kolejne dwa 
wystąpienia pod takim samym tytułem jak sesja i cała 
konferencja zostały przedstawione zarówno z  per-
spektywy profesjonalisty – przez prof. Marię Załuską, 
jak beneficjenta – przez Katarzynę Parzuchowską. 

Podsumowania obrad dokonała prof. Maria Za-
łuska. Konferencję zakończyła dyskusja i  przyjęcie 
rezolucji dotyczącej najważniejszych potrzeb polskiej 
psychiatrii. n

Podziękowania dla wspierających organiza-
cję konferencji: Instytutu Psychologii UKSW 
i Ośrodka Zarządzania Projektami Biuro 
Innowacji Społecznych Innowacji i w szcze-
gólności Pani Alicji Ozdowy-Bietkowskiej. 
Dyrektor artystyczna kwartalnika Psychiatra 
- Katarzyna Kowalska przygotowała świetną 
oprawę wizualną konferencji. Adam Szafrań-
ski wspierał recepcję i rejestrację. Stowarzy-
szenie CZP pokryło koszty przerw kawowych.

Udział w konferencji był bezpłatny, 
uczestników proszono o wpłatę na konto 
Caritas Opole darowizny na POMOC dla 
psychiatrii na Ukrainie. Zebraliśmy 8260 zł.

Barbara Banaś Jacek Wciórka

PTPŚ
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Miało być krótko i subiektywnie, jak otwarcie wy-
raził się Naczelny, więc piszę o pewnej meta-

forze, która pojawiła się drugiego dnia I Konferencji 
PTPŚ „Jakiej psychiatrii potrzebujemy?” by powracać 
przez kolejne kilka wykładów – finansowanie Cen-
trów Zdrowia Psychicznego jako skład cappuccino. 

Otóż prawdziwe cappuccino składa się z trzech 
składników: kawy, mleka i śmietanki. Kawa to baza, 
obejmuje podstawowe działania CZP, na czele z fi-
nansowaniem per capita; mleko to już coś niby po-
nad standard, ale powszechnie pożądanego, żeby 
cappuccino było przynajmniej trochę beżowe: Punkt 
Zgłoszeniowo-Koordynacyjny poza szpitalem, dorad-
ca zawodowy czy dietetyk, faktyczna praca w środo-
wisku; w końcu dopełnienie, małe guilty pleasure, 
niby tłusto i drogo, ale warto, czyli śmietanka jako in-
nowacja: Otwarty Dialog, wdrażanie koncepcji two-
rzonych bezpośrednio przez zespoły Centrów, dobór 
leków na podstawie badań genetycznych. 

Profesor Jacek Wciórka podjął się rozwinięcia 
tego wyobrażeniowego konstruktu, dodając przy-
tomnie, jak wytrawny barista, że kawa ma przede 
wszystkim smakować. Myślę sobie, kilka dni po kon-
ferencji, sącząc z rodziną w domowym zaciszu kon-
kretne monoskładnikowe espresso, że dla smaku 
kawy niebagatelne znaczenie mają też miejsce i oko-
liczności spożywania: dobrze jest wcześniej wiedzieć, 
kogo zaprasza się do stołu, czy ktoś nie ma alergii na 
laktozę oraz przy którym stoliku siedzą herbaciarze. 
Jakiej więc psychiatrii potrzebujemy? Po I Konferen-
cji PTPŚ wydaje się, że przede wszystkim świeżej, bo 
ze starych ziaren, choćby to była kopi luwak, świeżej 
kawy nie zaparzymy. n

1. Takiej, która uwzględnia szerokie działania w przed 
szkolach i szkołach oraz uniwersytetach, by docie
rać do dzieci i młodych ludzi zagrożonych doświad
czeniem kryzysu.

2. Takiej, którą da się szybko odczuć, która da poczu
cie, że się coś zmienia, czyli zakrojonej szeroko, 
wpływającej na realną dostępność usług.

3. Takiej, która jest długofalowa, która nie zostawia 
pacjenta po interwencji samego ze sobą, która 
pomyślana jest na wspieranie przez lata, zwłasz
cza jeśli przebieg choroby staje się przewlekły.

4. Takiej, która uwzględnia rodziny, znajomych, przy
jaciół, która pozwala pozostać w swoim środowi
sku i nie powoduje wypadnięcia z ról społecznych.

5. Takiej, która bazuje na zasobach osób korzystają
cych z usług psychiatrycznych, by choroba pozo
stawała jedynie niewielkim elementem w życiu.

6. Takiej, która zakładałaby rehabilitację zawodową 
i edukacyjną, by można było dbać o swoją samo
dzielność i czerpać satysfakcję z pracy, szkoły.

7. Takiej, która budziłaby zaufanie – sprawnej i odpo
wiadającej na konkretne indywidualne potrzeby.

8. Takiej, która opiera się na przemyślanych stan
dardach, odpowiadających indywidualnym sytu
acjom pacjentów.

9. Takiej, która byłaby niezależna politycznie i kon
tynuowana przez lata, dobrze rozplanowanej 
w czasie, konsekwentnej.

10. Takiej, która uwzględniłaby odpowiednią liczbę 
wy  kształconych profesjonalistów, specjalistów 
różnych dziedzin adekwatnie wynagradzanych 
za swoją pracę i mających czas dla swoich klien
tów. n

Takiej która...
Katarzyna Parzuchowska

| Arteterapeutka i aktywistka, Trener i Specjalista ds. Komunikacji  
w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży 
Warszawa-Wola,  założycielka i kierowniczka Teatru Kryzys.

Kawę pijam w towarzy-
stwie – po konferencji
Jakub TERCZ

| doktor nauk humanistycznych, prezes Fundacji OSFP,   
specjalista ds. partnerstw lokalnych w Mokotowskim Centrum Zdrowia  
Psychicznego przy Instytucie Psychiatrii i Neurologii.

relacje

Uczestnicy I Konferencji PTPŚKatarzyna Parzuchowska
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Kreatywność
to inteligencja,
która się raduje

Albert Einstein

Radość a psychoterapia
Psychoterapia jest niewątpliwie sprawą poważ-

ną. Daje, wszakże, do myślenia stwierdzenie Arysto-
telesa „Dzięki radości jest bardziej prawdopodobne, 
że osiągniemy dokładniejszy osąd i lepsze rezultaty” 
(Randall, 1962). Szczególnie też intryguje fragment li-
stu Seneki do Lucyliusza: „Prawdziwa radość, uwierz 
mi, to bardzo poważna sprawa”1. „Radość to poważna 
sprawa” – brzmi jak oksymoron, co może być wska-
zówką do pisania tekstu o radości. 

Także w XXI wieku można o psychoterapii prze-
czytać: „…doświadczenie radości jest spostrzegane 
jako osiowy wskaźnik zmiany terapeutycznej, prowa-
dzący do zwiększenia zasobów intra-psychicznych 
i  do satysfakcji z  życia” i  dalej: „doświadczenia wy-
zwalające radość mogą klaryfikować dlaczego i  jak 
działa psychoterapia” (Dick-Niederhauser, 2009). 
Także Freud uważał, że „Jednostka opuszcza na 
chwilę ciąg myślenia... i nagle z podświadomości wy-
łania się żart” (Freud, 1905), w podobnym duchu pisali 
jego zwolennicy w XXI wieku: „Radość jest uczuciem 
samo-odkrywania, nowego początku i  samo-odno-
wy” (Heisterkamp, 2001). 

Wygląda więc, że warto pójść tym tropem i zba-
dać, czy rzeczywiście radość wpływa na efekty psy-
choterapii.

Wgląd: wskaźnik skuteczności  
psychoterapii (zmienna zależna)

Z różnych możliwych wskaźników sukcesu psy-
choterapii wybrany został poziom uzyskanego wglą-
du. Wgląd jest bowiem spostrzegany w różnorodnych 
podejściach teoretycznych jako ważny mechanizm 
zmiany (Castonguay& Hill, 2007), będąc korzystnym 
i  istotnym czynnikiem leczącym we wszystkich po-
dejściach terapeutycznych (Wampoldi inni, 2007), 
w szczególności:
n W psychiatrii wgląd jest rozumiany jako 

zdolność do rozpoznawania własnej choroby 
psychicznej (Marková, 2005; Pijnenborg et al., 
2012).

n W podejściu psychodynamicznym jest to po-
jęcie osiowe, datuje się od wczesnych pism 

Znaczenie radości 
w psychoterapii
 Ryszard Praszkier
| Uniwersytet Warszawski, Instytut Studiów Społecznych, emeritus

I Konferencja Polskiego Towarzystwa 
Psychiatrii Środowiskowej (9-10 
września 2022) poświęciła jedno 
jubileuszowe popołudnie na wykłady 
i dyskusję o innowacyjnych – jak na 
lata 70. i 80. – programach doc. dr hab. 
Kazimierza Jankowskiego i zespołu 
„Synapsis”. Wykład „Idee psychiatrii 
humanistycznej i środowiskowej 
Kazimierza Jankowskiego” ukazywał 
ówczesne koncepcje i osiągnięcia. 
Zostały też zaprezentowane 
przykłady współczesnych zastosowań: 
„Autyzm – podejście środowiskowe. 
Doświadczenia fundacji ‘Synapsis’” oraz 
„Znaczenie radości w psychoterapii; 
inspiracje OTR ‘Synapsis’”. Sesja 
zakończyła się panelem dyskusyjnym 
„Przesłanie Kazimierza Jankowskiego 
– wtedy i dzisiaj”. Poniższy 
artykuł powstał na bazie jednego 
z prezentowanych na konferencji 
wykładów.

1. Listy moralne 
do Lucyliusza 
(XXIII.4).

Ryszard Praszkier

TEORIA I PRAKTYKA
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Freuda: odnosi się do nowego rozumienia 
przez pacjenta problemów prezentowanych 
w czasie psychoterapii (Messner & McWil-
liams, 2007). Podkreślana jest kuratywna 
i kreatywna rola wglądu: Wgląd napędza 
proces psychoanalityczny i jest jego uwa-
runkowaniem, katalizatorem i konsekwencją 
(Blum, 1979). 

n W podejściu kognitywno-behawioralnym 
wgląd jest rozumiany jako uzyskiwanie nowej 
perspektywy na źródła, determinanty, zna-
czenie i konsekwencje zachowania, myśli, czy 
uczucia (Holtforth et al., 2007).

n W podejściu „experiential”: poprzez doświad-
czanie „na żywo” klient „odkrywa” nowe 
sposoby „bycia” (Pascual-Leone &Greenberg, 
2007). 

Istotne wydaje się też spostrzeganie wglądu jako 
procesu nagłego, podobnego do reakcji aha! (insight 
radicality): według badacza Matthew Jarmana, wgląd 
w  psychologii oznacza nagłą, nieoczekiwaną zmianę 
postrzegania problemu, która pro-
wadzi do głębszego i  pełniejszego 
jego rozumienia oraz zobaczenia 
go, bardzo często, z  całkowicie in-
nej perspektywy (Jarman, 2014). Taki 
nagły proces oznaczałby kognitywną 
zmianę nieciągłą, do której potrzeb-
ny by był ten rodzaj kreatywności, 
który nazywa się „myśleniem dywe-
rgencyjnym”, a  więc nielinearnym 
łączeniem różnych (odległych) kon-
cepcji, generującym nową, funkcjo-
nalną jakość (np. McCrae, 1987).

Koncepcja kreatywności i  my-
ślenia dywergencyjnego nasuwa 
możliwość identyfikacji zmiennej 
niezależnej, a więc takiego podejścia 
psychoterapeutycznego, które – ge-
nerując radość – jednocześnie otwiera umysł na nowe, 
niespodziewane procesy poznawcze. 

Radość: zmienna niezależna
Badania pokazały, że pozytywne emocje znaczą-

co zwiększają tendencję do używania wglądu przy 
rozwiązywaniu problemów (Subramaniam i  inni, 
2009; Sheni inni, 2016). Tyczy to szczególnie rado-
ści, pozytywnie wpływającej na plastyczność mózgu 
(kreatywność) (Pellis&Pellis, 2009; Russ, 2003), także 
śmiechu i humoru, ponieważ humor pozwala rozsze-
rzyć pole myślenia i pomóc zmienić nastawienie oraz 
łączyć idee, które dotychczas były odległe (myślenie 
dywergencyjne) (McFadzean, 1998; Von Oech, 1990; 
Couger, 1995). 

Plastyczność mózgu  
(zmienna pośrednicząca)

Rola neurohormonów
Jak wspomniano, radość zwiększa plastyczność 

mózgu (rozumianą jako zdolność sieci neuronalnej do 
zmian, rozwoju i reorganizacji; Costandi, 2016). Radość 
i śmiech powodują wyzwolenie endorfin, co powodu-
je wybuch energii i  impet do kreatywności (Koestler, 
2009).

Istnieje też proces odwrotny: amerykański pro-
fesor Mihály Csíkszentmihályi badał twórczych na-
ukowców z różnych dziedzin i różnych krajów; okazało 
się m.in., że kreatywność dostarcza osobom badanym 
uczucia radości i ekscytacji (Csikszentmihályi, 1997). 

Można więc sądzić, że istnieje mechanizm sprzę-
żenia zwrotnego: radość wpływa pozytywnie na pla-
styczność mózgu, ale i  odwrotnie: zwiększona pla-
styczność mózgu wywołuje radość i ekscytację. Dzieje 
się tak prawdopodobnie dzięki roli neurotransmiterów, 
zwiększających połączenia neuronalne między den-

drytami a aksonami, a tym samym – 
wpływających na poziom neuropla-
styczności. Kilka przykładów:

n Dopamina: powoduje poczu-
cie przyjemności, radości; ludzie 
mają tendencję do powtarzania 
zachowań wyzwalających dopa-
minę (Sprouse-Blum i  inni, 2010). 
Zwiększony poziom dopaminy 
motywuje do poszukiwania inno-
wacji i kreatywności (Ballardi inni, 
2011; Flaherty, 2005), zwiększa-
jących (w  sprzężeniu zwrotnym) 
poziom dopaminy.
Ponadto dopomina pełni istot-
ną rolę w  ludzkich zachowaniach 
kreatywnych, a  w  szczególności 

w  myśleniu dywergencyjnym (Agnoli i  inni, 
2022). Zbadano, że otwartość na doświadcze-
nia jest predyktorem wpływu dopaminy na 
myślenie dywergencyjne (Käckenmester i inni, 
2019).

n Endorfina: dostarcza uczucia przyjemności 
i  euforii (Stoppler, 2014). Wpływa na poczu-
cie radości w trakcie dłuższych ćwiczeń (typu 
biegi); zwiększa tym samym motywację do po-
wtarzania tych doświadczeń (Hawkes, 1992; 
Stoppler, 2014; Boeckeri inni., 2008; Hocken-
bury&Hockenbury, 2011).

n Serotonina: związana z  wieloma dziedzinami 
ludzkiej aktywności, także z  regulacją pozio-
mu kreatywności (Volf i inni, 2009); warto od-
notować, że serotoninę nazwano nawet “pom-
pą kreatywności” (Khan, 2022). 

Można więc sądzić, 
że istnieje mechanizm 
sprzężenia zwrotnego: 
radość wpływa 
pozytywnie na 
plastyczność mózgu, 
ale i odwrotnie: 
zwiększona 
plastyczność mózgu 
wywołuje radość  
i ekscytację. 
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Rola imaginacji
Carla Junga „aktywna imaginacja”:
„Mówi się, że gdy Carl Gustav Jung opowiadał 

o zabawie, fantazji i  imaginacji – jego duch szybował 
wysoko, karmiąc się radością i zainteresowaniem. Po-
dobne emocje mogą udzielić się tym, którzy spróbują 
aktywnej imaginacji...” (Danceka, 2019; Jung, 1997).

Zabawa i imaginacja zwiększają kreatywność (Sto-
kes, 2017; Thompson, 2017; Tsai, 2012), a więc otwarcie 
na nowe struktury poznawcze (wgląd). 

Operacjonalizacja

Poziom wglądu (zmienna zależna)
Wśród narzędzi do pomiaru wglądu na uwagę za-

sługują:

n Skala Becka, 15 pytań (Beck i  inni, 2004), ma-
jąca pozytywne parametry psychometryczne 
zarówno w  badaniu pacjentów z  rozpozna-
niem schizofrenii, jak i  jednostek bez rozpo-
znania psychiatrycznego (Martin i inni, 2010).

n Skala autorefleksji i  wglądu (SRIS), 8 pytań 
(Grant i inni, 2002). Skala koreluje z „potrzebą 
autorefleksji” i „zaangażowaniem w autoreflek-
sję”.

n Skala radykalności wglądu (Insight Radicality 
Scale) Jarmana, 11 pytań (Jarman, 2014). Jak 
wspomniano wyżej, skala mierzy nagłą zmia-
nę postrzegania problemu, która prowadzi do 
głębszego i pełniejszego jego rozumienia, zo-
baczenia go, bardzo często, z całkowicie innej 
perspektywy. 

n Skala wglądu Birchwooda, 8 pytań. Przezna-
czona dla pacjentów z rozpoznaniem psycho-
zy (Cleary i inni, 2014).  

n Skala poziomu wglądu, SPW, 16 pytań. Skala 
własna autora, stworzona na podstawie inspi-
racji skal Becka i autorefleksji2. 

Psychoterapia z radością 
(zmienna niezależna)

Jak wynika z poprzednich rozważań, radość i fan-
tazje zwiększają prawdopodobieństwo uzyskania 
wglądu. W związku z tym planuje się badać rezultaty 
psychoterapii, której elementem będą takie techniki 
jak metafory i fantazje sterowane, a także – równole-
głe zajęcia taneczne. 

Metafory
W  wielu nurtach psychoterapii (np. psychodyna-

micznym, ericksonowskim czy rodzinnym), metafory 
są używane jako metoda rozszerzenia i  pogłębienia 
procesu psychoterapii (Kopp, 1995). Metafory kształ-
tują proces terapii przez klaryfikację punktu widzenia 
terapeuty, poprzez wpływ na przebieg rozmowy oraz 
poprzez odnajdywanie efektywnych rozwiązań (Ber-

lin i  inni, 1991). Szczególnie skuteczne jest zastoso-
wanie metafor do pracy z przypadkami traumy czy 
wydarzeń prowokujących wysoki poziom niepokoju 
(Witztum i inni, 1998). 

Przykład3: w  przebiegu terapii pacjenta utrzy-
mującego, mimo wielu prób przepracowania, syn-
drom zadawnionych pretensji do ważnej osoby, zo-
stała opowiedziana następująca anegdota: 

Dwaj młodzi mnisi buddyjscy wędrują do swo-
jego klasztoru. Po drodze napotykają wielkie bło-
to, a  na jego skraju – piękną, młodą kobietę. Jeden 
z mnichów bez wahania podszedł i przeniósł kobietę 
przez błoto. Obaj mnisi poszli dalej, przy czym ten 
drugi stawał się coraz bardziej napięty; wreszcie 
wybuchł: Jak mogłeś wziąć na ręce kobietę, będziesz 
teraz miał nieczyste myśli! Ten pierwszy odpowie-
dział: Ja przeniosłem ją tylko przez błoto, a ty nosisz 
ją cały czas.

Metafora, po początkowej reakcji (poruszenia, 
śmiechu), spowodowała proces autorefleksji u  pa-
cjenta: że faktycznie nosi „w  sobie” coś, co dawno 
miało swoje zakończenia, a  także – że istnieją dwa 
światy: realnych wydarzeń oraz swoistego „teatru” 
rozgrywającego się, ciągle od nowa, we własnej gło-
wie.

Fantazje sterowane (guidedimagery)
Fantazje sterowane pomagają pacjentowi przy-

wołać kontekst dawnych czy antycypowanych wy-
darzeń, przy uwzględnieniu percepcji zmysłowej, 
np., wyglądu, skojarzonych dźwięków, zapachów 
czy ruchów. Technika ta przywołuje emocje zwią-
zane z tymi wydarzeniami i pozwala przepracować 
je w  toku psychoterapii (Battino, 2005; Hall i  inni, 
2006; Utay& Miller, 2006).

Przykład4 terapii rodzinnej nastoletniej pacjent-
ki z zagrożeniem anoreksji5. Rodzina uczestnicząca 
w terapii, oprócz pacjentki, składała się z  jej rodzi-
ców i  młodszego brata. Z  jednej strony, w  wyni-
ku kompleksowego leczenia, pacjentka przestała 
być zagrożona anoreksją, z  drugiej jednak strony 
– w  myśl teorii systemowej terapii rodzin –sytu-
acja rodzinna mogła stymulować nawroty choroby: 
nie dostarczała bowiem wsparcia emocjonalnego, 
utrzymując „letnią” (rzeczową) komunikację i unika-
jąc wszelkich niespodzianek – nawet pozytywnych, 
np. kupienia kwiatów czy zaproszenia do kina. 

W tej sytuacji terapeuta zaproponował fantazję 
sterowaną, podając instrukcję: „Zamknijcie oczy. 
Wyobraźcie sobie, że osoba z  twojej prawej strony 
robi coś bardzo dziwnego”. Po chwili milczenia brat 
zaczął się śmiać, a  za nim zaczęła chichotać resz-
ta rodziny. Po otworzeniu oczu każdy opowiedział 
o  swoim wyobrażeniu. Chłopiec wyobraził sobie 
ojca, zwykle zrównoważonego, poważnego i stono-
wanego, jak wylewa sobie na głowę garnek z kluska-
mi. Wizja wywołała nieustający śmiech całej rodzi-
ny, włącznie z  samym ojcem. Po tygodniu przyszli 

2. , w procesie 
walidacji.

3. Z własnej prak-
tyki autora.

4. jw.

5. Terapia rodzin-
na odbywała 
się równolegle 
do wizyt u psy-
chiatry i była 
każdorazowo 
poprzedzona 
rytuałem 
wspólnego 
z rodziną i 
pielęgniarką 
mierzeniem 
wagi pacjentki.
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na sesję terapeutyczną dalej śmiejąc się i przywołując 
wizję ojca z kluskami na głowie. W ciągu tego tygo-
dnia poszli razem na mecz i  na lody, wręczyli sobie 
różne drobne niespodzianki, oraz często wracali do 
wyobrażeń z  poprzedniej sesji. Fantazja sterowana 
przetorowała żywą, emocjonalną komunikację oraz 
znacznie bogatsze relacje, dostarczając dzieciom po-
czucie oparcia w  rodzinie. Według przewidywań te-
rapeuty, zagrożenie nawrotami anoreksji znacznie 
zmalało.

W  przepracowaniu sytuacji 
traumatycznych ważne jest, by 
fantazje sterowane były osadzo-
ne w  odległej w  czasie i  przestrze-
ni sytuacji. Dla przykładu: pacjent 
wspominający z  bólem walki lokal-
nych grup, w  których w  młodości 
uczestniczył, może być poproszony 
o wyobrażenie sobie plemion Indian, 
tysiąc lat temu, walczących ze sobą 
oraz siebie jako młodego Indianina. 
Można włączyć do fantazji elemen-
ty kulturowe, na przykład spotkanie 
w  kręgu przy ognisku, czy taniec 
wojenny. 

Podobne przeniesienie fantazji do odległych 
w cza sie i przestrzeni sytuacji buduje dystans, często 
niezbędny do konstruktywnego spostrzegania swo-
ich objawów czy emocji. Co więcej, dystans, zarów-
no w czasie (a więc umieszczanie fabuły dawno temu 
lub w  dalekiej przyszłości) (Förster i  inni, 2004) jaki 
i w przestrzeni (przebieg fantazji jest umiejscowiony 
daleko stąd) (Shapira&Liberman, 2009) sprzyja kre-
atywności, a więc otworzeniu się na nowe spostrze-
ganie swoich problemów (a więc – na wgląd). 

Taniec
Taniec integruje różne części mózgu (Majd, 2012). 

Ruchy taneczne stają się środkiem do czucia, rozu-
mienia i komunikowania (Kogon, 2013). W toku tańca, 
jednoczesna aktywność kinestetyczna, poznawcza, 
muzyczna i  emocjonalna stymuluje nowe połączenia 
neuronalne, prowadząc do zwiększenia złożoności 
sieci tych połączeń, co jednocześnie zmniejsza ryzyko 
spadku aktywności poznawczej (Bergland, 2013; Majd, 
2012;Powers, 2010). Taniec jest więc drogą do specy-

ficznego uczenia się, zwiększającą 
umiejętności komunikacyjne, rozwią-
zywanie problemów i kreatywne my-
ślenie (Kogon, 2013). 

Pacjenci depresyjni w  grupach 
z  tańcem w  statystycznie istotny 
sposób odnotowali poprawę, w  po-
równaniu z  grupami ze słuchaniem 
muzyki (p < 0,001) i z ćwiczeniami na 
rowerze (p < 0,05) (Koch i inni, 2007). 
Kreatywne zajęcia ruchowe zmniej-
szały poziom napięcia, a u mężczyzn 
– zwiększały emocje pozytywne 

(Zimmermann & Mangelsdorf, 2020). 

Planowany przebieg badań

Grupy eksperymentalne 
i kontrolne

Planowane są 2 grupy eksperymentalne i 2 kontrolne.
Wszystkie grupy będą się składały z  pacjentów 

głównie neurotycznych, prowadzonych w terapii indy-
widualnej, grupowej lub rodzinnej. 

Przeniesienie fantazji 
do odległych w cza sie 
i przestrzeni sytuacji 
buduje dystans, 
często niezbędny do 
konstruktywnego 
spostrzegania swoich 
objawów czy emocji.
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Obie grupy eksperymentalne w toku terapii będą 
stosowały metafory i  fantazje sterowane (do czego 
terapeuci będą uprzednio szkoleni), przy czym jedna 
z tych grup, dodatkowo, będzie miała zajęcia taneczne. 

Grupy kontrolne będą prowadzone w  normal-
ny sposób, przy czym jedna z  grup kontrolnych bę-
dzie miała dodatkowo pogadanki na tematy związane 
z emocjami i zachowaniem. 

Dodatkowo możliwe są grupy z pacjentami z roz-
poznaniem psychozy. 

Pomiary
Planowane są pomiary wglądu przed, w połowie cyklu 
terapii i 3 miesiące po jej zakończeniu. Stosowana bę-
dzie skala poziomu wglądu (SPW) oraz skala radykal-

ności wglądu Jarmana. 
W  stosunku do ew. pacjentów z  rozpoznaniem 

psychozy stosowana będzie skala Birchwooda. 

Analiza wyników
Przeprowadzona będzie analiza porównawcza po-

ziomu wglądu i jego radykalności w różnych fazach te-
rapii oraz po niej, między grupami eksperymentalnymi 
i  kontrolnymi, z  uwzględnieniem ew. różnic między 
grupami z tańcem i pogadankami, a pozostałymi. 

Będą też analizowane korelacje zmiennych kon-
trolnych, takich jak wiek, płeć, czas trwania choroby, 
wykształcenie i miejsce zamieszkania. 

Dyskusja 
Prezentowane badanie daleko nie wyczerpuje pro-

blemu radości w psychoterapii, jest jedynie pierwszym 
krokiem w  tym kierunku. Ponadto, może być istotne 
rozszerzenie pola na coaching osób czy grup zadanio-
wych. 

Projekt zakłada, że takie techniki jak metafory, 
fantazje sterowane i taniec wpływają na poziom rado-
ści towarzyszącej procesowi leczenie oraz na neuro-
plastyczność, sprzyjającą z kolei formowaniu się (rady-
kalnie) nowego poglądu na przyczyny choroby (a więc 
wglądu). 

Wydaje się, że byłoby korzystne wprowadzenie 
dodatkowego pomiaru poziomu myślenia dywergen-
cyjnego (będącego wskaźnikiem plastyczności mózgu). 

Można także rozważyć dołączenie kwestionariu-
sza dla terapeutów, badającego ich predykcję na temat 
uzyskanego przez ich pacjentów poziomu wglądu. 

Realizacja projektu zależy od źródeł finansowania. n
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W ostatnim czasie konstytuuje się zupeł-
nie nowa rola – asystenta zdrowienia, które-
go można określić jako: towarzysza, media-
tora, motywatora, pełnomocnika, rzecznika, 
mentora – pracownika wchodzącego w skład 
zespołów terapeutycznych pracujących 
z osobami chorującymi psychicznie.

W  niniejszym krótkim tekście pragnę 
przedstawić, jakie są oczekiwania względem 
asystentów zdrowienia zarówno ze strony 
profesjonalistów, jak i innych pacjentów, jakie 
towarzyszą ich pracy lęki i obawy oraz – na 
przykładzie jednego z kursów – jak wyglądają 
przygotowania do pełnienia tej roli.

Autorem badania na temat tych ocze-
kiwań jest Stowarzyszenie na rzecz Roz-
woju Psychiatrii i  Opieki Środowiskowej we 
współpracy ze Stowarzyszeniem „Otwórzcie 

Osoby chorujące psychicznie,  
od lat stopniowo wychodzą poza rolę 
pacjenta psychiatrycznego1.  
Nowo przyjmowane przez nie role to 
m.in.: rola edukatora – osoby dzielącej 
się swoimi doświadczeniami choroby  
i jej pokonywania, rola badacza2,3,   
i, ostatnio coraz częściej, rola self-
adwokata – rzecznika interesów 
swojej grupy. I takie role spełniają 
m.in. społecznicy działający na 
rzecz osób chorujących psychicznie 
zrzeszeni w Akademii Liderów Cogito 
czy reprezentanci ruchu działający 
w Zespole do spraw pilotażu programu 
psychiatrii środowiskowej w ramach 
NPOZP, osoby będące członkami 
Rady do spraw Zdrowia Psychicznego 
przy Ministerstwie Zdrowia oraz 
zatrudnione w Biurze ds. Pilotażu 
NPOZP. 

Asystent zdrowienia  
– oczekiwania i przygotowanie
 Anna Liberadzka 
 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej 

Drzwi” oraz Zakładem Psychiatrii Środowiskowej Ka-
tedry Psychiatrii UJ CM. Celem było zebranie opinii, 
tak by móc rzetelnie przygotować się do przepro-
wadzenia kursu asystenta zdrowienia. Opracowano 
i  przygotowano dwie ankiety – jedną skierowaną do 
profesjonalistów pracujących z  osobami chorującymi 
psychicznie, drugą do samych osób chorujących psy-
chicznie.

Badanie jest jeszcze w toku, wciąż napływają od-
powiedzi, ale wstępne z nich wnioski, które zostały ze-
brane do tej pory, zostały opracowane i wykorzystane 
przy konstruowaniu założeń kursu. Napłynęło do nas 
47 ankiet od profesjonalistów i 50 ankiet od pacjentów. 

Oczekiwania profesjonalistów
Wstępna analiza ankiet dla profesjonalistów wska-

zuje, że mają oni bardzo wysokie oczekiwania wzglę-
dem przyszłych asystentów zdrowienia. Według 
profesjonalistów asystenci zdrowienia powinni mieć 
następujące umiejętności i wiedzę:

1. związane ze zrozumieniem własnej choroby 
oraz zdrowieniem: pełny wgląd w  chorobę, 
znajomość jej objawów i  sposobów leczenia 
(niealternatywnego!), wiedza nt. procesu cho-
rowania, leków, znajomość jednostek cho-
robowych, znajomość podstaw: psychologii, 
psychoterapii, terapii zajęciowej oraz szeroko 
rozumianej pomocy społecznej;

2. związane z umiejętnościami miękkimi, głów-
nie skoncentrowane wokół komunikacji, na-
wiązywania więzi, relacji, takie jak na przy-
kład: umiejętność współpracy z zespołem oraz 
osobami, które potrzebują pomocy i ich rodzi-
nami, umiejętność nawiązywania i  podtrzy-
mywania dialogu, umiejętność nawiązywa-
nia pozytywnej relacji oraz podtrzymania jej, 
przyjmowania postawy rozumiejącej, umiejęt-
ność przekonywania i osiągania kompromisu, 
tolerowanie i  akceptowanie odmienności, ra-
dzenia sobie ze stresem, niesienia, ale też się-
gania po pomoc, stawiania granic; 

3. związane z  nastawieniem do obowiązków 
w  pracy i  do współpracowników: asertyw-
ność względem kadry, umiejętność pracy 
w zespole, szczerość w relacji z przełożonym, 

1. Cechnicki A, Liberadzka 
A. Nowe role osób cho-
rujących psychicznie 
w leczeniu i zdrowie-
niu. Psychiatria Polska 
2012; (6): 995–1005. 

2. Janik J, Wroński K, 
red. Stowarzyszenie 
Otwórzcie Drzwi. O ba-
rierach w zatrudnianiu 
i pracy – perspektywa 
beneficjentów, Oficyna 
Wydawnicza TEXT, 
Kraków 2008.

3. Liberadzka A, Kurbiel 
D. Potrzeby osób cho-
rujących psychicznie 
w Małopolsce – raport 
z badań. Stowarzysze-
nie Otwórzcie Drzwi, 
Kraków 2015.
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odpowiedzialność, rzetelność, wytrwałość, 
entuzjazm, stabilność, uczciwość, podejmo-
wanie inicjatywy, umiejętność działania pod 
presją, obowiązkowość, kompetentność.

Profesjonaliści mają także sporo obaw i  lęków 
związanych z  perspektywą zatrudniania asystentów 
zdrowienia. Najczęściej wymieniane to: ryzyko nawro-
tu choroby u  asystentów zdrowienia, brak odporno-
ści psychicznej, dystansu, nieumiejętność trzymania 
granic. Wiele obaw dotyczy przyszłej 
pracy w  zespole terapeutycznym; 
jako potencjalnie trudne wymienia-
ne są (dla zespołu): nieumiejętność 
współpracy, konieczność „kontro-
lowania się” w rozmowach przy asy-
stentach zdrowienia, niewiedza, jak 
przekazywać sobie informacje doty-
czące danych wrażliwych i  rokowa-
nia, trudności wentylowania emocji 
przez personel w  trakcie przerw. 
Obawy budzą się też w  związku 
z  niejasnością roli asystenta zdrowienia zarówno dla 
samego asystenta, jak i zespołu oraz pacjentów. Część 
psychoterapeutów mówi nawet o możliwym negatyw-
nym wpływie na pacjentów. Wśród zagrożeń wskazują: 
możliwość nieprofesjonalnego prowadzenia pacjenta, 
nieumiejętność zdystansowania od własnych przeżyć, 
bagatelizowanie problemów podopiecznego czy pro-
pagowanie alternatywnych metod leczenia.

Większość profesjonalistów uważa, że asystent 
zdrowienia powinien mieć zapewnione dodatkowe 
wsparcie. Najwięcej osób wskazuje na konieczność 
wsparcia od superwizora oraz wsparcia całego ze-
społu terapeutycznego, jako wskazane wymienione są 
także grupy Balinta i inne grupy wsparcia. Ważne jest 
także, by asystent zdrowienia był w stałym kontakcie 
ze swoim lekarzem prowadzącym i/lub psychotera-
peutą.

Oczekiwania pacjentów
Jeśli chodzi o  oczekiwania pacjentów wzglę-

dem asystentów zdrowienia, to także one są wysokie 
i w wielu miejscach zgodne z oczekiwaniami profesjo-
nalistów. Najczęściej powtarzającym się postulatem 

było, by asystent zdrowienia posiadał wiedzę o choro-
waniu i sposobach zdrowienia, by miał przepracowa-
ną własną historię chorowania i zdrowienia i potrafił 
się nią dzielić zarówno z podopiecznym, rodziną, jak 
i  personelem placówki, w  której będzie zatrudnio-
ny. Jeśli chodzi o  rolę, jaką ma pełnić, to najczęstsze 
odpowiedzi wskazują, że powinien być towarzyszem 
oraz pośrednikiem między chorym a  zespołem te-
rapeutycznym i/lub rodziną. Pacjenci mają bardziej 
konkretne wyobrażenia, w czym asystent zdrowienia 

może pomóc, czym może się zaj-
mować. Oczekują, że asystent zdro-
wienia będzie: pomagał zrozumieć 
chorobę, motywował do leczenia, 
potrafił zrobić plan na czas kryzysu 
i  indywidualny program zdrowienia 
chroniący przed nawrotem choroby, 
będzie wsparciem dla chorego i  jego 
rodziny, będzie znał działanie leków, 
będzie aktywizował do różnych form 
działania (w  tym do podjęcia pracy), 
będzie pośredniczył w różnych spra-

wach urzędowych. Szereg osób wskazywało na liczne 
zajęcia dla asystenta zdrowienia: prowadzenie pre-
lekcji na temat zdrowia psychicznego, udział w terapii 
zajęciowej, rozmowy (najczęściej wskazywane zajęcie) 
i spacery, wspólne gry, wsparcie pacjentów w rozwoju 
zainteresowań, towarzyszenie na wycieczkach orga-
nizowanych przez zatrudniającą placówkę.

Wśród pożądanych cech, którymi powinien od-
znaczać się asystent zdrowienia są według pacjentów: 
cierpliwość, empatia, mądrość, komunikatywność, 
rzetelność, umiejętność słuchania, inteligencja, życz-
liwość, spokój, opanowanie, łatwość w nawiązywaniu 
kontaktów, zaradność, pomysłowość, dystans. 

Co ciekawe, pacjenci także mają lęki i obawy zwią-
zane z wprowadzaniem profesji asystenta zdrowienia. 
Najogólniej można je podzielić na dwie grupy. Pierw-
sza grupa obaw skoncentrowana jest wokół pytania, 
czy asystent zdrowienia zasymiluje się z  zespołem 
terapeutycznym, czy zespół go przyjmie i  na jakich 
prawach. Było sporo wypowiedzi, w  których wprost 
zostały wyrażone obawy o  niechęć profesjonalistów 
do wprowadzenia do placówek asystentów zdrowie-
nia, obawy o potencjalny konflikt pomiędzy asystenta-
mi zdrowienia a profesjonalistami. Druga duża grupa 

Profesjonaliści mają 
także sporo obaw 
i lęków związanych 
z perspektywą 
zatrudniania 
asystentów 
zdrowienia.
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obaw związana jest z wątpliwo-
ściami, czy asystenci zdrowienia 
podołają nowej roli, czy uniosą 
ciężar, czy sami nie będą mieć 
nawrotu choroby, czy nie będą 
się zbyt szybko wypalać i czy nie 
zapłacą za to zbyt wysokiej ceny, 
jaką jest utrata zdrowia.

Jak widać, niektóre oczeki-
wania profesjonalistów i pacjentów względem asysten-
tów zdrowienia są spójne np. aby asystent zdrowienia 
posiadał wiedzę o chorobie psychicznej i zdrowiu. Są 
jednak wyraźne różnice w tych oczekiwaniach: dla pa-
cjentów wystarczającą wydaje się być wiedza bazująca 
na własnym doświadczeniu asystentów zdrowienia, 
terapeuci większy nacisk kładą na wiedzę wyuczoną, 
nabytą. Pacjenci ponad wiedzę książkową, kursową 
przedkładają odpowiednie nastawienie i  takie cechy 
charakteru jak – cierpliwość, wytrwałość, wyrozumia-
łość, komunikatywność.

Pacjenci kładą większy nacisk na towarzyszenie, 
łatwiej jest im, niż profesjonalistom, wyobrazić so-
bie asystenta zdrowienia zatrudnionego w  placówce, 
w  której aktualnie przebywają. Mają dla asystentów 
zdrowienia konkretne zadania i widzą, że pomoc asy-
stentów zdrowienia w  codziennym funkcjonowaniu 
może być realna. Podkreślają aspekt nadziei – „sko-
ro im się udało, to dla mnie też jest szansa”. Zwracają 
uwagę, że asystenci zdrowienia mogą być odciążeniem 
dla zespołu terapeutycznego, czego zdają się nie za-
uważać terapeuci. Pomoc asystentów zdrowienia te-
rapeuci bardziej przeżywają w kontekście dodatkowe-
go obciążenia zespołu – oprócz opieki nad pacjentami 
potrzebna będzie opieka i  superwizja dla asystentów 
zdrowienia.

Przygotowanie programu kursu
Wyniki powyższych ankiet, które bardzo skrótowo 

zostały powyżej przedstawione, pomogły nam uboga-
cić nasze własne przemyślenia, obserwacje i  wiedzę, 
co łącznie stało się bazą do merytorycznego przygo-
towania kursu. Postawiliśmy na pracę zespołową. Ze-
spół złożony z profesjonalistów i osób z doświadcze-
niem choroby psychicznej wspólnie opracował w toku 
wielu spotkań, narad, a  także wspólnego wyjazdu do 

Szczawnicy, główne założenia 
kursu oraz podstawy meryto-
ryczne. Z ustaleń, które wspól-
nie wypracowaliśmy i wdroży-
liśmy, najważniejsze wydają się 
te dotyczące rekrutacji oraz 
długości trwania kursu, a tak-
że poszczególnych zagadnień 
merytorycznych. Jeśli chodzi 

o rekrutację, to uważamy, że jest ona bardzo ważnym 
elementem i przykładamy do niej dużą wagę. 

Przyjęliśmy dwa podstawowe kryteria rekrutacji:  
1) doświadczenie kryzysu psychotycznego i  2) mini-
mum 2 lata psychoterapii własnej – oba kryteria po-
winny być udokumentowane w pierwszym etapie re-
krutacji. 

Drugim etapem rekrutacji były rozmowy prowa-
dzone w  parach: profesjonalista psycholog i  osoba 
z  doświadczeniem kryzysu psychicznego. W  trakcie 
rozmów zwracaliśmy uwagę na motywację, ale też na 
cechy osobowości, które predysponują naszym zda-
niem do uprawiania tego nowego zawodu. 

Jeśli chodzi o  czas trwania kursu i  jego zakres 
merytoryczny wspólnie ustaliliśmy, że będzie to 10 
modułów dwudziestogodzinnych, a  ich zakres będzie 
obejmował takie zagadnienia jak:

n Komunikacja nastawiona na nawiązywanie re-
lacji i  asertywność, komunikacja niewerbalna, 
czynniki warunkujące komunikowanie terapeu-
tyczne, komunikacja z  zespołem terapeutycz-
nym, komunikacja z rodziną chorego, specyfika 
komunikowania się z osobami chorującymi psy-
chicznie.

n Wiedza o  chorobie – jej fazach, osobiste do-
świadczenie i sposoby radzenia sobie, droga do 
zdrowienia, wgląd w  chorobę i  problematyka 
piętna, konfrontacja z  własnymi przeżyciami, 
identyfikacja własnych mocnych i słabych cech, 
stygmatyzacja i  autostygmatyzacja – sposoby 
radzenia sobie. Ponadto zniekształcenia po-
znawcze: czym są, jak wpływają na codzienne 
funkcjonowanie, przykłady najczęściej wystę-

Pacjenci zwracają uwagę,  
że asystenci zdrowienia mogą 
być odciążeniem dla zespołu 
terapeutycznego, czego zdają 
się nie zauważać terapeuci. 
Pomoc asystentów zdrowienia 
terapeuci bardziej przeżywają 
w kontekście dodatkowego 
obciążenia zespołu – oprócz 
opieki nad pacjentami 
potrzebna będzie opieka i 
superwizja dla asystentów 
zdrowienia.
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pujących zniekształceń poznaw-
czych, sposoby radzenia sobie 
z nimi. 

n Zdrowienie – sposoby rozumie-
nia pojęcia „zdrowie”, zdrowie-
nie jako proces, deinstytucjo-
nalizacja i normalizacja procesu 
zdrowienia, etapy dochodzenia 
do zdrowia, czynniki sprzyjające 
zdrowieniu.

n Współpraca – czym jest współpraca, jak dobrze 
współpracować. Współpraca z  instytucjami 
w kontekście możliwości radzenia sobie z cho-
robą; od oddziałów stacjonarnych i  dziennych 
poprzez środowiskowe formy rehabilitacji cho-
rych do projektów pracy i zatrudnienia. Ponad-
to współpraca w  interdyscyplinarnym zespole 
terapeutycznym (m.in. zagadnienie ról zespoło-
wych), współpraca ze społecznością zawodową, 
współpraca z pacjentem/klientem i rodziną.

n Zagadnienia etyczne – pojęcie etyki w  kon-
tekście pracy z  drugim człowiekiem, Ustawa 
o  Ochronie Zdrowia Psychicznego, standardy 
etyczne w  pomocy psychologicznej, tajemni-
ca zawodowa, specyfika relacji terapeutycznej, 
rola rozwoju osobistego i  podnoszenia kwali-
fikacji w  praktyce zawodowej, zasady etyczne 
asystenta zdrowienia. 

n Samorzecznictwo – od piątej edycji kursu doda-
liśmy jedenasty moduł związany z  samorzecz-
nictwem – self-adwokaturą obejmujący: wpro-
wadzenie do samorzecznictwa (tło historyczne, 
wpływ psychiatrii środowiskowej, bieżący kon-
tekst), autoprezentacja i wystąpienia publiczne 
– podstawowe zagadnienia, narzędzia i metody 
pracy, opowiadanie historii (ang. storytelling), 
etyczne aspekty, wyszukiwanie informacji, od-
powiedzialność wobec odbiorców, tajemnica 
zawodowa.

Ważnym ustaleniem była też certyfikacja przy-
szłych asystentów zdrowienia. Dla uczestników kur-
sów wystawiamy dwa rodzaje dokumentów. Pierwszy 
z  nich to zaświadczenie o  ukończeniu kursu, który 

Ważnym ustaleniem 
była też certyfikacja 
przyszłych asystentów 
zdrowienia.

do tej pory 
przeprowadziliśmy 5 
edycji kursu asystenta 
zdrowienia, szósta jest 
w toku, rekrutujemy 
osoby do siódmej 
edycji kursu. 

otrzymują wszyscy z  minimum 90% 
frekwencji na zajęciach. Po zebraniu 
doświadczeń wprowadziliśmy nastę-
pujące kryteria uzyskania certyfika-
tu asystenta zdrowienia:
1. Obecność poniżej 90% musi być 
usprawiedliwiona – wymagana 
jest praca pisemna według usta-
lonych zaleceń, związana bezpo-

średnio z materiałem modułu). 

2. Obecność nie może być mniejsza niż 60%.

3. Ocena arbitralna zespołu prowadzącego kurs 
asystenta zdrowienia na podstawie udziału 
w zajęciach:

a) Aktywność na zajęciach (maksymalnie 2 pkt.),
b) Zrozumienie prezentowanego na kursie ma-

teriału (ocena prowadzących, maksymalnie 
2 pkt.),

c) Samoświadomość – zdolność do adekwatnej 
oceny swojego zachowania i  sytuacji (ocena 
prowadzących maksymalnie 2 pkt.),

d) umiejętność dzielenia się doświadczeniem 
choroby z zachowaniem własnych granic,

e) Umiejętność pracy w  grupie (ocena prowa-
dzących, maksymalnie 2 pkt.).

Poza uzyskaniem oceny, której wspólnie dokonują 
wszyscy trenerzy prowadzący kurs, aby uzyskać cer-
tyfikat asystenta zdrowienia należy odbyć 100 godzin 
stażu w  charakterze asystenta zdrowienia oraz do-
starczyć opinię z przebiegu stażu. 

Na zakończenie wspomnę, że do tej pory przepro-
wadziliśmy 5 edycji kursu asystenta zdrowienia, szósta 
jest w toku, rekrutujemy osoby do siódmej edycji kursu. 
Mamy nadzieję wyszkolić kadrę, która będzie w stanie 
sprostać oczekiwaniom, jakie są wobec niej stawiane 
i wyzwaniom, jakie niesie praca w tym zawodzie. n

TEORIA I PRAKTYKA
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Rethinking Mental Health 
Care - Włączenie, Dostęp, 
Szacunek, Godność
tekst i zdjęcia:  Ivan Sitsko
| Wolskie Centrum Zdrowia Psychicznego 
   Instytut Psychiatrii i Neurologii

Włączenie, Dostęp, Szacunek,  
Godność - to hasła konferencji 
Rethinking Mental Health Care,  
na którą przyjechali lekarze i eksperci 
przez doświadczenie z całego świata. 
Rozmawiano o tym, jak pomagać,  
by inspirować się wzajemnie.  
Spotkanie odbyło się w Wilnie 
w dniach 8-10 września.

Jestem asystentem zdrowienia, konsultantem feng 
shui, moją pasją jest parzenie herbaty. Co tydzień or-
ganizuję spotkania herbaciane dla pacjentów w Szpi-

talu Wolskim i  Instytucie Psychiatrii i  Neurologii, obu 
miejscach mojej pracy. Spotkanie przy herbacie jest oka-
zją do rozmowy, celebrowania chwili, budowania relacji, 
więzi. Spotkanie ma terapeutyczną moc. Mówiono o tym 
bardzo często na konferencji Rethinking Mental Health 
Care. Wydarzenie służyło naświetleniu problemów z do-
stępnością usług na odpowiednim poziomie w obszarze 
zdrowia psychicznego, omówienie tendencji zmian i per-
spektyw rozwoju w różnych krajach świata. Prelegentami 
konferencji byli światowej sławy eksperci w  dziedzinie 
ochrony zdrowia psychicznego. 

Agus Sugianto

relacje
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Wśród ponad czterdziestu prelegentów znaleźli 
się również asystenci zdrowienia z Polski: Katarzyna 
Szczerbowska, która pracuje jako rzecznik prasowy 
w  Biurze do spraw pilotażu Narodowego Programu 
Ochrony Zdrowia Psychicznego, Anna Monczka za-
trudniona w  krakowskim Centrum Seniora dla osób 
chorujących na schizofrenię i  ja. W  polskiej delegacji 
była też Luiza Kula, doktor filozofii i asystentka zdro-
wienia w Centrum Zdrowia Psychicznego Małopolska 
Południe. Ludziom z doświadczeniem kryzysu, poma-
gającym teraz na różne sposoby osobom, które w kry-
zysie trwają, dano bardzo dużo miejsca w programie 
konferencji. W kilku wystąpieniach dominował temat 
wpływu wojny na Ukrainie i  kryzysu ekonomicznego 
na stan zdrowia psychicznego. Organizatorzy zadbali 
o dostępność konferencji dla osób z Ukrainy, mogli oni 
bezpłatnie uczestniczyć w  tym wydarzeniu. Nie był 
pominięty również Covid – jego degradujący wpływ na 
naszą kondycję psychiczną, gdy w  izolacji popada się 
w stany lękowe, a wybicie z rytmu życia i strach przed 
chorobą, utratą bliskich, przyszłością, wpędza w bez-
senność. Po doświadczeniu zakażenia wielu ludzi do-
świadcza kłopotów z pamięcią, koncentracją.

Konferencję Rethinking… otworzyło przemówienie 
ministra zdrowia psychicznego Litwy dr Arunasa Dul-
kysa, skupiające się wokół zmian, które mają być wpro-
wadzone w leczeniu osób z problemami psychicznymi. 
Minister powiedział, że konferencja jest idealną okazją, 
by zaczerpnąć inspiracje z doświadczenia specjalistów 
z całego świata. Wśród przedstawicieli Litwy był jesz-
cze aktor Marius Repšys dzielący się doświadczeniem 
związanym z pobytami w szpitalach psychiatrycznych. 
Podkreślił, że milczenie o chorobach psychicznych jest 
równoznaczne z  stygmatyzacją. Zakończenie konfe-
rencji również było w rękach specjalistki z Litwy, Do-
vile Juodkaite, która mówiła o  wdrażaniu wewnątrz 
kraju Konwencji ONZ o prawach osób niepełnospraw-
nych w dziedzinie zdrowia psychicznego. Oczywiście, 
mówiąc o wystąpieniach profesjonalistów z Litwy, nie 
można pominąć głównego organizatora konferencji, 
Roberta van Vorena, mówiącego o  projekcie pomocy 
psychologicznej dla obywateli Ukrainy www.samopo-
mi.ch, nad rozwojem którego aktywnie pracuje. 

Jednym z głosów ekspertów przez doświadczenie 
była Charlene Sunkel z RPA, która jest CEO i założy-
cielką Global Mental Health Peer Network. Przedsta-

Richard Wilkinson (UK) - online

Rob Keukens

Robert Van Voren

rMHC
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wiciele tej organizacji z różnych krajów m.in. Lion Gai 
Meir z Izraela, Karina Stjernegaard z Danii i Agus Su-
gianto z Indonezji, mówili o własnym wkładzie na rzecz 
systemów zdrowia psychicznego. W Izraelu organiza-
cja ENOSH zatrudnia ekspertów przez doświadczenie. 
Z  kolei Agus Sugianto działa przede wszystkim two-
rząc różnego rodzaju akcje społeczne naświetlające 
problemy w leczeniu osób z zaburzeniami psychiczny-
mi. Na slajdach można było zobaczyć osoby przykute 
łańcuchami oraz zakute w drewniane kłody lub znaj-
dujące się w celach w piwnicach domów swoich rodzin.

Na tle przepełnionych danymi z badań, wykresami 
i statystykami wyróżniało się wystąpienie Ole Andre-
asa Underlanda, założyciela prywatnego ośrodka le-
czenia osób z problemami ze zdrowiem psychicznym 
nad jeziorem Hurdal w Norwegii. Ten ośrodek jest wy-
jątkowy na skalę Norwegii, jak również świata - leczy 
bez leków psychotropowych lub używając je w bardzo 
niewielkiej ilości. Takie podejście pozwala znacznie 
obniżyć koszty leczenia, jak również stawia w centrum 
uwagi pacjenta, to on decyduje jak przebiega leczenie, 
a zespół tworzy odpowiednie warunki do zdrowienia. 
Połowa zespołu to specjaliści – lekarzy, psychologo-

wie, pielęgniarki, którzy mają za sobą doświadczenie 
kryzysu psychicznego. Pobyt w takim ośrodku trwa od 
4 do 6 miesięcy. Duży nacisk kładzie się na psychoedu-
kację i terapię. Są również 4 łóżka dla osób z nakazem 
leczenia bez zgody. Personel w ośrodku nad jeziorem 
Hurdal jest dostępny całodobowo 7 dni w  tygodniu. 
Ole podzielił się również swoim doświadczeniem, że 
tego typu ośrodek niestety nie zyskał poparcia wśród 
psychiatrów Norwegii i jest raczej wyjątkiem od regu-
ły, niż zarysowującą się tendencją do zmiany. Ośrodek 
działa od 2015 roku.

Reprezentanci Polski mówili przede wszystkim 
o zmianach w systemie ochrony zdrowia psychicznego 
u nas. Katarzyna Szczerbowska miała prezentację na 
temat reformy, a Anna Monczka opowiedziała o tym, 
jakie działania podejmują eksperci przez doświadcze-
nie w Krakowie, jak Akademia Liderów Cogito skupia-
jąca pacjentów z całej Polski czy czasopismo Dla nas. 
Podczas swojego wystąpienia opowiedziałem o  pra-
cy w roli asystenta zdrowienia w zespołach wspiera-
jących osoby w  kryzysach psychicznych, dzieląc się 
swoim doświadczeniem z  perspektywy pięcioletniej 
praktyki. Poruszyłem również kwestię wpisania zawo-

Charlene Sunkel

Ole Andreas Underland

Minister
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du asystenta zdrowienia do zintegrowanego systemu 
kwalifikacji. Eksperci przez doświadczenie z  innych 
krajów poprowadzili debatę o tym, czy mogą być inte-
gralną częścią systemu zdrowia psychicznego, ponie-
waż Polska jest jednym z niewielu krajów, gdzie status 
asystentów zdrowienia został już wprowadzony na 
poziomie państwowym jako rozwiązanie systemowe.

Dana Chrtkova – ekspertka przez doświadczenie 
z Czech, Vikram Patel –  profesor z Harvardu, Richard 
Wilkinson oraz inni prelegenci mieli wystąpienie onli-
ne na zoomie lub w formie nagrania transmitowanego 
do sal konferencyjnych. Bardzo ciekawe wystąpienie 
Roba Keukensa dotyczyło e-learningowej platformy 
w  Holandii. Pokazując rozwiązania, opowiadał o  za-
stosowaniu tej platformy w placówkach edukacyjnych. 
Z  kolei Petr Winkler mówił o  czeskim portalu infor-
macyjnym w  zakresie zdrowia psychicznego www.
opatruj.se – to na bazie tego projektu internetowego 
został stworzony portal w języku ukraińskim www.sa-
mopomi.ch, o którym wspomniałem wcześniej. Jednak 
postęp w rozwoju systemu wsparcia osób z problema-
mi psychicznymi na Ukrainie nie opiera się tylko na 
tworzeniu internetowych projektów. Tego potwier-
dzeniem była prezentacja, podczas której Oleksii Ko-

styuchenkov z  Ukrainy opowiadał o  wprowadzeniu 
mobilnych zespołów w  opiece zdrowia psychiczne-
go na Donbasie i  w  innych zakątkach kraju naszych 
wschodnich sąsiadów. Mobilne zespoły na Ukrainie są 
wprowadzane od 2017 roku i obejmują obecnie ponad 
60% kraju.

Ponadto podczas konferencji Rethinking Mental 
Health Care został wyświetlony film „Anoreksja - naj-
trudniejsza walka” (oryg. „Emma wants to live”), po 
czym odbył się panel dyskusyjny o zaburzeniach odży-
wiania. Dodatkową atrakcją w pierwszym dniu konfe-
rencji był koncert fortepianowy w wykonaniu Alexeya 
Botvinova. Wszystkie wystąpienia były tłumaczone 
symultanicznie na rosyjski i  angielski, w  jednej z  sal 
był również dostępny kanał z tłumaczeniem na język 
litewski.

Konferencja była inspiracją, jak można włączyć 
w udział w zdrowieniu ekspertów przez doświadcze-
nie. Zostały poruszone kwestie związane z  prawami 
człowieka w zakresie leczenia zaburzeń psychicznych. 
Omówione zostały rozwiązania systemowe, które są 
wprowadzane obecnie w  różnych krajach. Spotkanie 
było zorganizowane na bardzo wysokim poziomie, 
z niecierpliwością czekamy na następną edycję. n

Experts Expirience

Alexey Botvinov

Ivan Sitsko, Katarzyna Szczerbowska

rMHC
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Relacja ze Zjazdu 
PTP 2022

1600 uczestników, wykładowców, gości Zjazdu 
przez 4 dni, intensywnie, od rana do wieczora obra-
dowało w  nowoczesnym Centrum Dydaktycznym 
Uniwersytetu Medycznego, gdzie odbyły się 82 sesje 
naukowe w  postaci: sesji międzynarodowej Europej-
skiego Towarzystwa Psychiatrycznego (EPA), sesji ple-
narnych, sesji satelitarnych, sesji warsztatowych oraz 
sesji doniesień ustnych. Prelekcje wygłosiło ponad 250 
zaproszonych wykładowców. Uzupełnieniem obrad 
była wystawa ponad 30 firm.

Komitet Organizacyjny Zjazdu pod kierownictwem 
Pana Profesora Piotra Gałeckiego wraz z  Zespołem 
Kliniki Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycz-
nego w Łodzi czuwał nad programem merytorycznym 
Zjazdu.

Bardzo ważnym wydarzeniem podczas 47 Zjazdu 
Psychiatrów Polskich było Walne Zebranie Członków 
Towarzystwa, które wybrało nowe władze Polskiego 
Towarzystwa Psychiatrycznego na nadchodzące lata. 
Prezesem Towarzystwa została Pani Prof. Dominika 
Dudek z  Krakowa. Walne Zebranie Członków Towa-
rzystwa wybrało nowego Prezesa Elekta, Panią Profe-
sor Agatę Szulc z Warszawy.

Podczas Zjazdu odbyła się również sesja pytań 
i odpowiedzi oraz konferencja prasowa gościa specjal-
nego Zjazdu – Ministra Zdrowia, Pana Adama Niedziel-
skiego.

Wiele miejsca w  czasie obrad poświęcono prze-
prowadzanej aktualnie reformie psychiatrii, która 
ma dostosować polskie leczenie psychiatryczne do 
standardów europejskich. W trakcie obrad odbyły się 
dwie ważne sesje dotyczące reformy psychiatrii dzieci 
i młodzieży oraz psychiatrii dorosłych.

REFORMA PSYCHIATRII DZIECI I MŁODZIEŻY
Reforma psychiatrii dzieci i młodzieży zawsze sta-

nowiła istotny problem, ale w czasie covidowego lock-
downu, a teraz jeszcze w kontekście młodych osób po 
traumatycznych przejściach przybywających z  Ukra-
iny, stała się zagadnieniem priorytetowym.

Doktor Aleksandra Lewandowska – konsultant 
krajowy w  dziedzinie psychiatrii dzieci i  młodzieży 
przedstawiła dane statystyczne świadczące o  pre-
ferencyjności tej dziedziny medycyny. Z roku na rok 
rośnie liczba lekarzy wybierających tę specjalizację. 
Ale ciągle jest ona zbyt mała, bowiem rośnie też liczba 
pacjentów, zwłaszcza wśród młodzieży. Dowodzi to, 
że opieki środowiskowej w  tym obszarze właściwie 
nie było.

Reforma psychiatrii musi obejmować opiekę sys-
temową, to znaczy działać kompleksowo. Ważna jest 
kampania informacyjna skierowana do rodzin. Istotne 
jest też zaangażowanie wszystkich specjalistów, nie 
tylko lekarzy, których jest zbyt mało. Bardzo ważna 

W dniach 8-11 czerwca 2022 roku 
miasto Łódź stało się niewątpliwie 
stolicą polskiej psychiatrii. 
47 Zjazd Psychiatrów Polskich pod 
hasłem: GDY NAUKA SPOTYKA SIĘ 
Z PRAKTYKĄ był długo wyczeki-
wanym spotkaniem osobistym wielu 
polskich psychiatrów, którzy po prawie 
dwuletniej przerwie spowodowanej 
pandemią mogli osobiście spotkać się 
i porozmawiać o aktualnych sprawach 
polskiej psychiatrii. 

47 ZPP
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jest środowiskowa pomoc psychologiczno-psychote-
rapeutyczna stanowiąca pierwszą linię, niekoniecznie 
udzielana przez lekarzy. Chodzi o to, aby zaangażować 
wszystkich specjalistów, o stworzenie kompleksowego 
wsparcia dla dzieci, młodocianych, dla rodzin (opieku-
nów).

Konieczny jest wzrost świadczeń środowisko-
wych. „To jest ta pierwsza linia udzielająca pomocy” – 
powiedziała prof. Małgorzata Janas-Kozik. Szpital dla 
młodego człowieka powinien być ostatecznością.

Reforma zakłada wzrost liczby poradni psycho-
logiczno-środowiskowych dla dzieci i  młodzieży bez 
pomocy lekarza psychiatry. W tym celu powstała nowa 
specjalizacja z ochrony zdrowia – terapeuta medyczny 
dzieci i młodzieży.

Dyrektor Dorota Olczyk z Ministerstwa Zdrowia, 
przedstawiając stan pracy nad reformą psychiatrii, 
podkreśliła konieczność zwrócenia większej uwagi na 
problemy psychiczne dzieci w wieku przed rozpoczę-

ciem nauki szkolnej. Konieczna jest też współpraca 
z Ministerstwem Edukacji. 

Zwiększeniu liczby specjalistów sprzyjać ma moż-
liwość umorzenia kredytu na specjalizację z psychia-
trii dziecięcej w  zamian za zobowiązanie 10-12-let-
niej pracy w sektorze publicznym i dodatek do pensji 
w wysokości 700 zł.

REFORMA PSYCHIATRII OSÓB DOROSŁYCH
Podstawowym celem reformy jest deinstytucjona-

lizacja leczenia pacjentów psychiatrycznych, tak aby 
zapewnić im leczenie najbliżej miejsca zamieszkania  
i unikanie stygmatyzacji. Takim rozwiązaniem ma być 
tworzenie Centrów Zdrowia Psychicznego przy szpi-
talach specjalistycznych (funkcjonuje już 40 takich 
ośrodków, a w najbliższym czasie mają powstać kolej-
ne 34). Ważnym aspektem reformy jest zwiększenie le-
czenia środowiskowego poza szpitalem psychiatrycz-
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nym oraz zwiększenie leczenia ambulatoryjnego, na 
co zwróciła uwagę Anna Depukat – kierownik Biura do 
Spraw Pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdro-
wia Psychicznego. Głos w dyskusji zabrał również prof. 
Jerzy Samochowiec, podkreślając przełomowe zna-
czenie wprowadzanych rozwiązań dla postrzegania 
leczenia psychiatrycznego w kontekście społecznym.

Ważną sprawą jest również uregulowanie kwe-
stii prawnych, stąd proponowane zmiany w  Ustawie 
o ochronie zdrowia psychicznego (dotyczące np. uży-
cia elektrowstrząsów).

Pacjent psychiatryczny to z  reguły pacjent dłu-
goterminowy, ale wymagający natychmiastowej opie-
ki. Reforma psychiatrii ma za zadanie umożliwienie 
udzielenia jak najszybszego wsparcia przez profesjo-
nalistów – psychologów, psychologów klinicznych, 
psychoterapeutów i  lekarzy, skrócenie czasu oczeki-
wania na kolejną wizytę w ośrodku specjalistycznym. 
Ma też zapewnić równy dostęp pacjentów do psychia-

trycznej opieki medycznej w całym kraju, niezależnie 
od regionu czy miejsca zamieszkania (miasto, wieś) 
i ich lepsze funkcjonowanie w społeczeństwie. n

Za kwestie organizacyjne Zjazdu odpowiadała 
firma Grupa Conway, której zespół już od ponad 
20 lat specjalizuje się w organizacji wydarzeń dla 
środowiska medycznego. Działania organizacyjne 
Grupy Conway zostały bardzo wysoko 
ocenione przez uczestników, co skutkowało 
dużym sukcesem organizacyjnym 47 Zjazdu 
Psychiatrów Polskich. Prezes Grupy Conway Pan 
Łukasz Grześkowiak potwierdził, że Zjazd był 
dużym wyzwaniem organizacyjnym, z którego 
„wywiązaliśmy się zgodnie z oczekiwaniem 
Towarzystwa” i „w przyszłości Grupa Conway 
będzie do dyspozycji w kwestii organizacji szkoleń 
dla środowiska polskich psychiatrów”.

47 ZPP

Materiały prasowe organizatora
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strona PrezesKI PTP
Priorytety 

nowej kadencji
Dominika Dudek

Początek nowej kadencji Zarządu 
Głównego Polskiego Towarzystwa 
Psychiatrycznego skłania do reflek-

sji nad zadaniami, które będą wymagały 
szczególnego zaangażowania. 

Tematem numer jeden 
pozostaje reforma psy-
chiatrii. Konieczna będzie 
współpraca z  Minister-
stwem Zdrowia, Dyrek-
cją Instytutu Psychiatrii 
i  Neurologii w  Warszawie, 
Konsultantem Krajowym 
ds. Psychiatrii oraz Biurem 
do spraw Pilotażu Narodo-
wego Programu Ochrony 

Zdrowia Psychicznego w  sprawie konty-
nuowania reformy psychiatrii dorosłych, 
zwłaszcza opracowania programów spe-
cjalistycznych,  zasad działania i  finanso-
wania tzw. III poziomu referencyjnego. PTP 
musi aktywnie zabiegać o  zapewnienie 
środków na dalsze sprawne funkcjonowa-
nie Centrów Zdrowia Psychicznego, zgod-
nie ze standardami i  założeniami wypra-
cowanymi w  ubiegłych latach. Konieczne 
jest również stałe wsparcie działań w  ra-
mach reformy psychiatrii dziecięco-mło-
dzieżowej. Zdajemy sobie sprawę, że nie ma 
współczesnej psychiatrii bez psychiatrii 
środowiskowej. PTP powinno współpra-
cować z  organizacjami pacjenckimi oraz 
Polskim Towarzystwem Psychiatrii Środo-
wiskowej. Wyrazem tej współpracy może 
być udział PTP w  Kongresach Zdrowia 
Psychicznego, Forum Psychiatrii Środowi-
skowej i  innych konferencjach, współpra-
ca z  organizacjami europejskimi (np. EU-
COMS). 

W  związku z  kryzysami ostatnich lat 
(pandemia, wojna w Ukrainie, galopująca 
inflacja, rosnące koszty życia itp.) zwięk-
szyła się liczba pacjentów z  zaburzeniami 
depresyjnymi, lękowymi, stresem poura-
zowym itd., a  w  związku z  tym narasta 
potrzeba psychoterapii, której dostępność 
wciąż pozostawia wiele do życzenia. Polskie 
Towarzystwo Psychiatryczne, a  zwłaszcza 
Sekcja Psychoterapii i  Sekcja Terapii Ro-
dzin, powinno inicjować i  wspierać dzia-
łania mające na celu uregulowania prawne 
psychoterapii. 

Najpoważniejszym problemem od lu-
tego bieżącego roku stała się inwazja ro-
syjska na Ukrainę. Wojna pochłania set-
ki niewinnych ofiar, wciąż dowiadujemy 
się o  kolejnych bestialstwach najeźdźców. 
Pomoc dla ofiar napaści stała się naszym 
obowiązkiem mo-
ralnym. PTP od 
samego początku 
wspiera ukraińskich 
psychiatrów, a  za 
ich pośrednictwem 
pac jentów. Z  tego 
względu jednym 
z  naszych priory-
tetów jest kontynu-
owanie współpracy 
i  pomocy dla Ko-
legów z  Ukrainy 
– aktualnie tej ma-
terialnej, koniecznej w  sytuacji wojen-
nej, a  w  – miejmy nadzieję – niedalekiej 
przyszłości wspieranie Kolegów z Ukrainy 
działaniami edukacyjnymi, również tymi 
związanymi z  naszymi doświadczeniami 
w reformowaniu psychiatrii, ufundowanie 
stypendiów umożliwiających ukraińskim 

Tematem 
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jeden  
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psychiatrii

Zdajemy  
sobie sprawę,  
że nie ma 
współczesnej 
psychiatrii 
bez psychia-
trii środowi-
skowej
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psychiatrom przyjazdy na 
ważne konferencje i  wi-
zytowanie wiodących pol-
skich ośrodków leczniczych. 
Przy PTP powstaje Komisja 
ds. Pomocy Ukrainie, której 
zadaniem będzie koordyno-
wanie naszych działań. 

PTP tworzą psychia-
trzy z  całej Polski – z  du-
żych i  małych miejscowo-
ści, pracujący w szpitalach, 
w ośrodkach akademickich, 
w  poradniach, w  gabinetach prywatnych. 
ZG PTP musi być zintegrowany z  regio-
nalnymi oddziałami i  poznawać bolącz-
ki i  problemy członków PTP „u  źródeł”. 
W  poprzedniej kadencji pandemia unie-
możliwiła regularne spotkania „twarzą 
w twarz” z Kolegami z różnych stron Polski. 
Mam nadzieję, że w  najbliższych 3 latach 
uda się to zrealizować. Szczególnie chcemy 
poznawać rezydentów, którzy już nieba-
wem będą psychiatrami, chcemy uczynić 
dla nich nasze Towarzystwo atrakcyjnym. 
Temu między innymi służy ciesząca się 
dużym zainteresowaniem Szkoła Mło-
dych Psychiatrów, której działalność bę-
dzie kontynuowana w  bieżącej kadencji. 
Chcemy również kontynuować tworzenie 
wytycznych i  rekomendacji dotyczących 
diagnozowania i  leczenia zaburzeń psy-
chicznych. W  tym zakresie, w  miarę po-
trzeby, będziemy podejmować współpracę 
interdyscyplinarną z innymi towarzystwa-
mi naukowymi. Wytyczne spełniają waż-
ną rolę edukacyjną oraz są swego rodza-
ju drogowskazem dla lekarzy praktyków. 
Polskie Towarzystwo Psychiatryczne za-
mierza nadal patronować ważnym konfe-

strona prezeski PTP

rencjom i  różnego rodzaju 
inicjatywom szkoleniowym 
czy popularyzującym i  de-
stygmatyzującym psychia-
trię. Kontynuowane bę-
dzie umiędzynarodowianie 
i  rozwój czasopism Komi-
tetu Redakcyjno-Wydawni-
czego, a zwłaszcza Psychia-
trii Polskiej. 

Psychiatria nie może 
pozostawać obojętna wobec 
różnego rodzaju wyzwań, 

problemów czy przemian społecznych i po-
litycznych. Dlatego nadal będziemy zajmo-
wać stanowisko, brać udział w dyskusjach 
i  debatach publicznych dotyczących waż-
nych zagadnień społecznych związanych 
ze zdrowiem psychicznym. Zawsze i  nie-
zmiennie będziemy stawać w obronie osób 
dyskryminowanych i stygmatyzowanych. 

Uważamy, że niezbędnym elementem 
działania PTP powinna być wzajemna so-
lidarność, wspieranie i pomoc dla kolegów, 
którzy znajdują się w trudnej sytuacji ży-
ciowej, w tym seniorów oraz kultywowanie 
pamięci wybitnych polskich psychiatrów, 
zwłaszcza członków honorowych naszego 
Towarzystwa.

Opisane zadania nie wyczerpują oczy-
wiście zakresu działań PTP. Z  czym jesz-
cze przyjdzie się zmierzyć przez najbliższe 
trzy lata – czas pokaże: któż na początku 
poprzedniej kadencji mógł przewidzieć 
pandemię i  wojnę. Pamiętajmy jednak, że 
każde, nawet najtrudniejsze wyzwanie, 
jest jedynie zadaniem, jeśli otaczamy się 
wzajemnie życzliwością i wsparciem. n

PTP tworzą psychia-
trzy z całej Polski 
– z dużych i małych 
miejscowości, pra-
cujący w szpitalach, 
w ośrodkach akade-
mickich, w porad-
niach, w gabinetach 
prywatnych. ZG PTP 
musi być zintegro-
wany z regionalnymi 
oddziałami i pozna-
wać bolączki i pro-
blemy członków PTP 
„u źródeł”.
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Prof. dr hab. Janusz Rybakowski
| Klinika Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Członek korespondent Polskiej Akademii Nauk

Debata

20 lipca br. w  czasopiśmie „Molecular Psy-
chiatry” ukazał się artykuł pt. The serotonin 
theory of depression: a systematic umbrella 

review of the evidence. Pierwszym autorem pracy jest 
Joanna Moncrieff z  szacownego University College 
w Londynie [1]. Wnioski zawarte w publikacji (sformu-
łowane na podstawie przeglądu 17 metaanaliz) wska-
zują, że nie ma związku między osłabieniem czynności 
układu serotoninergicznego a depresją. Może to impli-
kować, że leki przeciwdepresyjne działające na układ 
serotoninergiczny, w tym z grupy se-
lektywnych inhibitorów transportera 
serotoniny (selective serotonin reupta-
ke inhibitors – SSRI), nie leczą depre-
sji, a poprawa odczuwana często przez 
pacjentów spowodowana jest efektem 
placebo. 

,,Molecular Psychiatry’’ ukazuje 
się od 27 lat, a redaktorem naczelnym 
jest Julio Licinio, amerykański psy-
chiatra pochodzenia brazylijskiego. 
Od czasu powstania pismo ma bardzo 
wysoki impact factor, który obecnie 
wynosi 13,437 i  jest jednym z najwyż-
szych wśród naukowych periodyków 
psychiatrycznych. Ukazanie się w tym 
prestiżowym czasopiśmie artykułu 
poruszającego tak gorący temat, ja-
kim jest leczenie depresji, wywołało 
natychmiastowy oddźwięk medialny. 
W ciągu kilku tygodni tekst miał nie-
mal pół miliona odsłon, a wszystkie media pisały o za-
wartych w nim wnioskach.

W naszym kraju już 21 lipca 2022 r. w portalu Wir-
tualna Polska można było przeczytać opracowanie 
Moniki Mikołajewicz podające, że ogłoszono prze-
łomowe wyniki badań obalające serotoninową teo-
rię depresji i  podważające możliwości jej leczenia za 

pomocą leków wpływających na układ serotoniner-
giczny. W  odpowiedzi Polskiego Towarzystwa Psy-
chiatrycznego zamieszczonej na facebooku zwrócono 
uwagę, że tzw. serotoninowa teoria depresji była tylko 
pewnym etapem rozwoju wiedzy na temat patogene-
zy zaburzeń psychicznych. Efekt terapeutyczny leków 
przeciwdepresyjnych odczuwają miliony osób, u któ-
rych są one stosowane, a  przy upowszechnianiu ar-
tykułów na temat depresji należy pamiętać, że jest to 
stan związany z olbrzymim cierpieniem zarówno osób 

jej doświadczających, jak i  ich bli-
skich. Podkreślono także, że depre-
sja – w  związku z  ryzykiem samo-
bójczym – jest chorobą zagrażającą 
życiu. Lecznicze działanie leków 
przeciwdepresyjnych związane jest 
m.in. z  ich wpływem na neuropla-
styczność mózgu, tolerancję na 
stres i przetwarzanie negatywnych 
bodźców z otoczenia. Tylko w nie-
których z tych procesów uczestni-
czy układ serotoninergiczny.  

Jednoznaczne pod tym wzglę-
dem było stanowisko Sławomira 
Murawca, które ukazało się na po-
czątku sierpnia w Pulsie Medycyny. 
Stwierdził on, że nie ma absolutnie 
żadnego powodu, aby poddawać 
w  wątpliwość skuteczność i  bez-
pieczeństwo leków z  grupy SSRI, 
ponieważ potwierdzają to zarówno 

liczne badana, jak i po prostu praktyka kliniczna. Jest 
on krytyczny co do „przełomowości” artykułu Mon-
crieff i  współpracowników, ponieważ od dawna było 
wiadomo, że wiązanie rozwoju zaburzeń depresyjnych 
tylko z  niskim stężeniem serotoniny jest niedopusz-
czalnym uproszczeniem. Biorąc jednak pod uwagę po-
pularność artykułu – również w naszym kraju – Mu-
rawiec widzi potrzebę zintensyfikowania kampanii 
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edukacyjnej dotyczącej leczenia de-
presji, które obejmuje zarówno far-
makoterapię, jak i psychoterapię.

Należy teraz zauważyć, że aktyw-
ność Joanny Moncrieff zmierzająca 
do odegrania roli na arenie psycho-
farmakologii rozpoczęła się w latach 90. W przyszłym 
roku minie 60 lat od publikacji autorstwa angielskiego 
psychiatry Geoffreya Hartigana (1917-1968), który po 
raz pierwszy wykazał, że długotrwałe stosowanie wę-
glanu litu zapobiega nawrotom manii i depresji w cho-
robie afektywnej dwubiegunowej i  jednobiegunowej 
[2]. Rok później podobne obserwacje opisał psychiatra 
duński Poul Christian Baastrup (1918–2002) [3]. W 1967 
r. duńscy psychiatrzy wykazali w  swojej publikacji, 
podsumowującej stosowanie litu przez średnio 6 lat 
w  grupie 88 pacjentów z  chorobą afektywną jedno- 
i dwubiegunową, że średnia długość zaburzeń nastro-
ju w ciągu roku w trakcie stosowania litu była ponad 
6-krotnie mniejsza niż przed włączeniem tego leku [4]. 
W następnym roku ukazał się jednak wielce krytycz-
ny artykuł, opublikowany w prestiżowym czasopiśmie 
medycznym „Lancet”, pod znamiennym tytułem Pro-
phylactic lithium: another therapeutic myth?, którego 
autorami byli psychiatrzy brytyjscy Barry Blackwell 
i Michael Shepherd. Poddawali oni w wątpliwość wy-
niki uzyskane przez Duńczyków i przedstawili postu-
lat przeprowadzenia badań w tym zakresie za pomocą 
metody podwójnie ślepej próby [5]. Sugestia ta została 
spełniona w latach 1970–1973, kiedy to w Danii, Wiel-
kiej Brytanii i USA przeprowadzono osiem badań kon-
trolowanych z  zastosowaniem placebo nad skutecz-
nością profilaktyczną litu. Do udziału kwalifikowano 
pacjentów, u których przed włączeniem litu wystąpiły 
co najmniej dwa epizody chorobowe. Podsumowanie 
wyników ukazało się w pierwszym podręczniku terapii 
litem wydanym w 1975 r. Wykazano, że odsetek pacjen-
tów, u których w ciągu dwóch lat wystąpił nawrót cho-
roby (depresji lub manii), był istotnie niższy u  otrzy-

mujących lit w okresie 2 lat (średnio 
u  30%), niż w  grupie otrzymującej 
placebo (średnio u 70%). Pierwszym 
autorem raportu był Mogens Schou 
(1918–2005), najwybitniejszy badacz 
litu drugiej połowy XX wieku [6].

W  kolejnych dekadach, Barry Blackwell – autor 
krytycznego artykułu w czasopiśmie ,,Lancet’’ – coraz 
bardziej przekonywał się do profilaktycznego działa-
nia litu. W  ostatnich latach potwierdzał to w  naszej 
osobistej korespondencji na stronie internetowej INHN 
(International Network for the History of Neuropsy-
chopharmacology), a  także w  swojej ostatniej książce 
[7]. Natomiast Joanna Moncrieff w latach 90. postawiła 
sobie za cel zdyskredytowanie wspomnianych badań 
z  lat 1970–1973 i podważenie dowodów na zasadność 
długotrwałego stosowania litu [8, 9]. Jej artykuły wy-
wołały żywą dyskusję w środowisku psychiatrycznym. 
Jednak, jak można było oczekiwać, większość psychia-
trów doświadczonych w leczeniu litem, nie było skłon-
nych do przyjmowania jej argumentacji. Nie można 
narzekać zresztą na brak analiz dostarczających do-
wodów na profilaktyczne działanie litu, a ostatnia pu-
blikacja na ten temat ukazała się w 2014 r. [10]. 

Kolejny etap działalności Joanny Moncrieff sta-
nowiła próba podważenia roli układu dopaminergicz-
nego w mechanizmie działania leków przeciwpsycho-
tycznych. W  bieżącym roku mija dokładnie 70 lat od 
publikacji, której pierwszym autorem był Jean Delay 
(1907–1987), psychiatra pracujący w szpitalu św. Anny 
w  Paryżu. W  swojej analizie wykazał, że chlorpro-
mazyna, uprzednio rekomendowana jako lek „prze-
ciwstresowy”, wywiera efekt terapeutyczny na obja-
wy psychotyczne [10]. Doprowadziło to do nazwania 
chlorpromazyny lekiem neuroleptycznym – od grec-
kiego słowa ‘lepto’ mogącego znaczyć ‘poprawiam’ (tu: 
czynność układu nerwowego). Termin ‘neuroleptycz-
ny’ przechodził później różne modyfikacje, by w końcu 
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przyjąć najbardziej adekwatną nazwę „przeciwpsy-
chotyczny” (ang. antipsychotic). W 11 lat po tej publika-
cji ukazała się praca psychofarmakologa z Göteborga 
Arvida Carlssona, laureata Nagrody Nobla z  2000 r., 
wykazująca, że mechanizm dzia-
łania zarówno chlorpromazyny, jak 
i wprowadzonego w 1957 r. innego 
leku neuroleptycznego – halope-
ridolu – polega na ich działaniu 
na układ dopaminergiczny [11]. 
W swoim artykule Moncrieff przy-
tacza także argumenty na brak 
związku pomiędzy stanem układu 
dopaminergicznego, a występowa-
niem schizofrenii i innych zaburzeń 
psychotycznych, co mogłoby impli-
kować, że mechanizm działania le-
ków przeciwpsychotycznych może 
nie mieć bezpośredniego związku 
z  ich wpływem na ten układ. Ar-
gumentacja ta do złudzenia przy-
pomina wnioski dotyczące układu serotoninergicz-
nego z  ostatniej pracy w  „Molecular Psychiatry” [12]. 
Jednak nie może ona obalić przekonujących dowodów 
farmakologicznych i  klinicznych potwierdzających 
fakt, że w  mechanizmie działania wszystkich leków 
przeciwpsychotycznych, zarówno pierwszej, drugiej, 
jak i  trzeciej generacji, wpływ na 
układ dopaminergiczny jest ściśle 
związany z  efektem terapeutycz-
nym. Sytuacja ta nie zmieniła się 
w  ostatniej dekadzie, mimo prób 
opracowania leków przeciwpsy-
chotycznych niedziałających na 
układ dopaminergiczny (m.in. pi-
mawanseryna) [13].

Jednak pod względem medial-
nego rozgłosu terapia litem czy na-
wet lekami przeciwpsychotyczny-
mi nie może się równać z gorącym 
tematem, jakim jest leczenie de-
presji. Ponad pół wieku temu sfor-
mułowano teorię katecholamino-
wą i  serotoninową depresji, które 
miały przyczynić się do wyjaśnie-
nia mechanizmu działania leków 
przeciwdepresyjnych [14–17]. Co 
ciekawe, wpływ na trzy neuroprze-
kaźniki: noradrenalinę, dopaminę 
i serotoninę, pozostaje dotychczas 
najlepszym sposobem rozumienia 
nie tylko działania terapeutycznego większości leków 
przeciwdepresyjnych, lecz także ich wpływu na po-

szczególne objawy depresji. Oczywiście uwzględnia 
się tutaj również poszczególne receptory oraz trans-
portery tych neuroprzekaźników. Wprowadzenie do 
terapii psychiatrycznej w  latach 50. trójpierścienio-

wych leków przeciwdepresyjnych 
oraz inhibitorów monoaminooksy-
dazy, podobnie zresztą jak chlor-
promazyny, nastąpiło na zasadzie 
serendipity, czyli było odkryciem 
nieoczekiwanego działania. Na-
tomiast wykazanie wpływu leków 
przeciwdepresyjnych na układ se-
rotoninergiczny dało podstawę 
teoretyczną do opracowania no-
wej ich grupy, dla której punktem 
uchwytu jest transporter seroto-
niny, czyli SSRI. Ojczyzną SSRI jest 
Szwecja, dzięki zaangażowaniu 
wspomnianego już Arvida Carlsso-
na. Pierwszą substancją czynną 
o  takim mechanizmie działania 

była zimelidyna, która wkrótce została wycofana z po-
wodu przypadków zespołu Guillaina-Barrego zdarza-
jących w trakcie jej podawania. Natomiast fluwoksami-
nę, wprowadzoną w 1984 r., stosujemy z powodzeniem 
także obecnie [18]. Pojawienie się fluoksetyny pod na-
zwą Prozac pod koniec 80. stanowiło w USA wydarze-

nie kulturowe. 

Krótko po wprowadzeniu Pro-
zacu oraz innych leków z  grupy 
SSRI w  USA kontrowersje na ich 
temat zaczęły sięgać zenitu. Z jed-
nej strony wskazywano na zupełnie 
nową jakość farmakoterapii depre-
sji [19], z drugiej zaś nie szczędzono 
gwałtownej krytyki [20]. Apogeum 
rozbieżności opinii dotyczących 
skuteczności SSRI, jak również 
innych leków przeciwdepresyj-
nych, miało miejsce w  2009 r., po 
publikacjach Irvinga Kirscha, któ-
ry w  swoich artykułach i  książce 
sugerował, że leki przeciwdepre-
syjne nie są lepsze od placebo [21, 
22]. W dyskusji na ten temat należy 
odnotować stanowisko najwybit-
niejszych specjalistów w  leczeniu 
depresji. Zarzucali oni przedstawi-
cielom mediów i  reprezentantom 
różnych dyscyplin, że nieprawidło-
wo interpretują badania i obserwa-

cje kliniczne ze względu na brak naukowego doświad-
czenia [23]. Odnośnie samej serotoniny: substancja ta 

Wnioski te uderzają 
w psychiatrów, przepisu-
jących te leki, ale przede 
wszystkim w miliony 
chorych na depresję, 
odnoszących korzyści 
z ich stosowania. Z tego 
względu reakcja polskich 
psychiatrów była jak naj-
bardziej adekwatna.

Przewrotnie destrukcyjna 
aktywność Joanny 
Moncrieff w ostatnich 
trzech dekadach 
sprawia, że zasługuje 
ona bez wątpienia 
na miano enfant 
terrible współczesnej 
psychofarmakologii. 
Warto tutaj jednak 
przytoczyć wschodnie 
przysłowie, które 
w języku ojczystym 
Moncrieff brzmi: „The 
dogs bark but the caravan 
moves on”. 
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stała się w pewnym sensie symbolem depresji, czego 
przejawem może być niedawna książka francuskiego 
pisarza Michela Houellebecqa, wydana również w na-
szym kraju [24].

Joanna Moncrieff odczekała całą dekadę po wspo-
mnianej powyżej dyskusji na temat (nie)skuteczności 
leków przeciwdepresyjnych, zanim przypuściła atak 
swoim artykułem w ,,Molecular Psychiatry’’ [1]. Pozor-
nie głównym celem analizy była dyskredytacja hipo-
tezy serotoninowej depresji. To nie stanowiło jednak 
wyzwania, ponieważ obecnie żaden psychiatra nie 
twierdzi, że depresja jest jednoznaczna z niedoborem 
serotoniny – wiemy, że jej patogeneza jest bardziej 
złożona. Istotniejsze, głównie ze względu na rozgłos 
medialny, są wnioski dotyczące leczenia: sugestia, że 
leki działające na układ serotoninergiczny, zwłaszcza 
najczęściej stosowane SSRI, nie mają w istocie działa-
nia terapeutycznego, a poprawa odczuwana przez pa-
cjentów jest spowodowana efektem placebo. Wnioski 
te uderzają w psychiatrów, przepisujących te leki, ale 
przede wszystkim w miliony chorych na depresję, od-
noszących korzyści z  ich stosowania. Z tego względu 
reakcja polskich psychiatrów była jak najbardziej ade-
kwatna. 

W tym kontekście należy również odnotować naj-
nowszą publikację Joanny Moncrieff w ,,Psychological 
Medicine’’, w której przyłącza się ona do Johna Reada 
– angielskiego psychologa z University of East London 
– w  kwestionowaniu skuteczności terapii elektrow-
strząsowej (EW) w depresji [25]. Trzy lata temu John 
Read i wspomniany już Irving Kirsch opublikowali ar-
tykuł sugerujący brak działania terapeutycznego EW 
i  domagający się całkowitego zakazu stosowania tej 
procedury. Chociaż w artykule mówi się o porównaniu 
prawdziwych i rzekomych zabiegów EW, to w świetle 
aktualnych danych na ten temat trudno oprzeć się 
wrażeniu, że wiedza autorów o EW pochodzi głównie 
z filmu „Lot nad kukułczym gniazdem” [26].

Przewrotnie destrukcyjna aktywność Joanny 
Moncrieff w  ostatnich trzech dekadach sprawia, że 
zasługuje ona bez wątpienia na miano enfant terrible 
współczesnej psychofarmakologii. Warto tutaj jednak 
przytoczyć wschodnie przysłowie, które w języku oj-
czystym Moncrieff brzmi: „The dogs bark but the ca-
ravan moves on”. ‘Karawana’ to współczesna psycho-
farmakologia, o której można powiedzieć, parafrazując 
Marka Twaina, że ,,pogłoski o  jej upadku są znacznie 
przesadzone”. Polscy czytelnicy mogą się o tym prze-
konać dzięki niedawno wydanej „Psychofarmakologii 
klinicznej”. n
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Między dyskredytacją a próbą 
otwartego dialogu Enfant terrible 
współczesnej psychofarmakologii 
– replika
Radosław Stupak
| Instytut Psychologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Już sam tytuł artykułu, do którego pozwolono mi 
się tutaj odnieść (enfant terrible – dosłownie: 
okropne dziecko, wg słownika PWN: osoba nie-

dyskretna, nietaktowna), sugeruje, że mamy do czy-
nienia raczej z  personalnym atakiem na autorkę niż 
z dyskusją o meritum. A przecież zgodnie z zasadami 
etosu naukowego, tak jak go definiuje choćby Merton 
[1], kluczowe powinno być to, co ktoś mówi, i na ile są 
to wnioski uprawnione, czyli oparte na poprawnych 
metodologicznie przesłankach, a nie to, jak z jakiegoś 
powodu oceniamy nadawcę komunikatu. Podobnych 
ataków personalnych pojawiło się 
wiele także w zachodnich mediach 
(np. [2]). Być może ma to związek 
z tym, że prof. Moncrieff naruszy-
ła pewne tabu – może na to też 
wskazywać owa „niedyskrecja” za-
warta w wyrażeniu enfant terrible. 
Jednak czy zadaniem nauki jest za-
chowywanie dyskrecji i  ukrywa-
nie prawdy? Wydaje się, że wręcz 
przeciwnie. W krótkiej replice nie 
sposób odnieść się do wszystkich 
wątków podnoszonych przez prof. Rybakowskiego 
– większość z  nich (choć również zasługują na od-
powiedź) niewiele ma zresztą wspólnego z systema-
tycznym przeglądem metaanaliz wykazujących brak 
dowodów na związek poziomu serotoniny z depresją, 
autorstwa Moncrieff i współpracowników, który uka-
zał się w jednym z najważniejszych psychiatrycznych 
czasopism naukowych na świecie. Także co do istoty 
owych kontrowersji, w ograniczonej przestrzeni, wy-
powiedzieć można się tylko bardzo skrótowo. Przede 
wszystkim jednak, już skala publicznego odzewu na 
ów artykuł, na którą zwraca uwagę sam Rybakowski 
(oraz gwałtowne reakcje różnych gremiów), pokazuje 
podstawowy problem – to, co dla specjalistów mia-
ło być rzekomo wiadome od dawna, dla bardzo wielu 
„zwykłych ludzi”, w  tym pacjentów, było wręcz szo-
kiem.  

Tekst prof. Rybakowskiego wpisuje się zresztą 
w  ton wypowiedzi konsultanta krajowego ds. psy-
chiatrii prof. Piotra Gałeckiego, który nazwał w  ra-

diu TOK FM ogłoszenie wyników badań naukowych 
przez zespół Moncrieff nieodpowiedzialnym, a  sys-
tematyczny przegląd metaanaliz – „subiektywnym 
wyborem subiektywnych wyników”. Co jest jednak 
nieodpowiedzialnego w wykazaniu czegoś, co ponoć 
od dawna wiadomo profesjonalistom i o czym rzeko-
mo informują pacjentów? Czy nie powinniśmy raczej 
docenić fakt, że dzięki artykułowi Moncrieff infor-
macja ta dotarła do opinii publicznej? Czy właśnie nie 
na ujawnianiu ustaleń nauki powinna polegać „edu-
kacja”, której domaga się Rybakowski? Czy „edukacja” 

ma w takim razie polegać na celo-
wym pomijaniu rzekomo dobrze 
znanych wszystkim faktów?

 
Drugim ważnym wątkiem jest 

skuteczność antydepresantów 
i  wydaje się, że tutaj spotykamy 
się z  podobnym zjawiskiem. Wie-
le metaanaliz konsekwentnie po-
twierdza, że różnice między pla-
cebo a antydepresantami oscylują 
wokół 2 punktów w  skali HAM-D, 

co może być różnicą istotną statystycznie, ale nie-
istotną klinicznie [np. 3, 4, 5]. Niedawna metaanaliza 
[6] wykazuje, że jedynie u 15% leczonych, i to w naj-
lepszym wypadku, możemy mówić o wyraźnej popra-
wie, przewyższającej efekt placebo (a  więc u  jednej 
osoby na siedem przyjmujących lek). Na ile, nawet 
u  tych osób, poprawa ta wynika np. z  rozślepienia 
próby, nie jest jasne (zob. np. artykuł, którego współ-
autorem jest wybitny znawca problematyki placebo 
prof. Bąbel [7]). Krótkoterminowe próby kliniczne nie 
uwzględniają także efektów długotrwałego przyjmo-
wania leków.

Badania kliniczne odnośnie skuteczności leków 
psychiatrycznych obarczone są zresztą szeregiem 
różnych problemów metodologicznych i nie tylko [8] 
(o  części z  nich mówi prof. Zagożdżon w  wykładzie 
w  ramach cyklu „Wiedza ekspercka i  zdrowie psy-
chiczne” [9]). Także największe dotychczasowe ba-
danie „w prawdziwym świecie” - STAR*D – powinno 

(…) to, co dla specjalistów 
miało być rzekomo 
wiadome od dawna, dla 
bardzo wielu „zwykłych 
ludzi”, w tym pacjentów, 
było wręcz szokiem
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budzić raczej niepokój co do po-
wszechnie stosowanych praktyk 
leczniczych, co postuluje np. Fava 
(wybitny psychiatra, redaktor 
naczelny Psychoterapy&Psycho-
somatics [10]), wbrew temu, jak 
zwykle się tę analizę prezentuje.

Odczytywanie przekazu pły-
nącego z  prac Moncrieff jako 
sprzeciwu wobec farmakoterapii 
depresji jest chybione. Moncrieff, 
praktykująca psychiatra, sama 
ostrożnie stosuje leki, inaczej jed-
nak rozumie ich działanie (zob np. 
[11, 12]). Krytyka podejścia pod-
kreślającego biologiczne podłoże 
cierpienia psychicznego podykto-
wana jest m.in. przekonaniem, że 
prowadzi ono do zaniedbywania, 
bagatelizowania i  niedostrzega-
nia roli czynników ekonomicz-
nych, kulturowych, społecznych, 
psychologicznych czy rodzinnych w  etiologii zabu-
rzeń nastroju.

Można przypuszczać, że reakcja na opublikowa-
ny niedawno artykuł związana jest z  podstawowym 
problemem: powszechnym, publicznym przekona-
niem o „chemicznej nierównowadze” jako przyczynie 
depresji, deklarowanym przez ponad 80% ankietowa-
nych w USA lub Australii [13, 14, 15]. Jeszcze do nie-
dawna nawet na stronach tak szacownych instytucji 
jak Harvard University, American Psychiatric Asso-
ciation czy National Health Service znaleźć można 
było informacje o  „nierównowadze chemicznej” czy 
„zbyt niskim poziomie serotoniny”. Tego typu ko-
munikaty obecne są też w  większości materiałów 
popularnonaukowych czy też „zwiększających świa-
domość” kierowanych do społeczeństwa, i  do pa-
cjentów, zamieszczonych w  popularnych portalach, 
a  także ulotkach leków. Jeszcze w artykule z 2014 r. 
Murawiec pisze o  wielokrotnie stosowanych inter-
wencjach w rodzaju: „Pana depresja jest związana ze 

zbyt niskim stężeniem serotoni-
ny, a  odpowiednie leki podwyższą 
stężenie tej substancji i  depresja 
ustąpi” [16] (co ciekawe, w tym tek-
ście Murawiec powołuje się także 
na publikację z  2005 r., ujawniają-
cą rozdźwięk pomiędzy kreowaną 
marketingowo „teorią nierówno-
wagi chemicznej” a  faktycznym 
stanem wiedzy naukowej, choć 
tego wątku nie rozwija [17]).

Ten powszechnie kierowany 
do społeczeństwa przekaz wydaje 
się więc mieć też związek z  jesz-
cze innego rodzaju zjawiskami, 
m.in. z  konfliktem interesów [18]. 
Kilka lat temu w Psychiatrii Polskiej 
zamieszczono artykuł pokazują-
cy wpływ koncernów farmaceu-
tycznych nie tylko na publikowane 
wyniki badań naukowych – prze-

inaczanie ich na korzyść producentów leków, uwypu-
klanie korzyści, a bagatelizowanie szkód – ale też rolę 
tzw. Key Opinion Leaders, czyli wpływowych profe-
sjonalistów, zatrudnianych przez firmy de facto jako 
przedstawicieli handlowych, realizujących cele sprze-
dażowe poprzez oddziaływanie na edukację lekarzy 
i  innych osób zawodowo zajmujących się zdrowiem 
psychicznym oraz na opinię publiczną [19]. Problem 
ten nie dotyczy zresztą tylko psychiatrii, a medycy-
ny w ogóle, a podobne głosy płyną także z Polski (np. 
[20]). Nota bene, w  opublikowanych na łamach Psy-
chiatrii Polskiej rekomendacjach dotyczących lecze-
nia farmakologicznego nie zamieszczono informacji 
na temat konfliktu interesów autorów, choć już w in-
nych dokumentach możemy ją znaleźć [21] .

Wydaje się, że jeśli rzeczywiście chcemy po 
pierwsze nie szkodzić, a na sercach leży nam dobro 
pacjentów, nie możemy pozwolić sobie dłużej na uda-
wanie, że tego typu problemy nie istnieją i  musimy 
odważnie, otwarcie i uczciwie stawić im czoła. n

Krytyka podejścia 
podkreślającego 
biologiczne podłoże 
cierpienia psychicznego 
podyktowana jest 
m.in. przekonaniem, 
że prowadzi ono 
do zaniedbywania, 
bagatelizowania 
i niedostrzegania 
roli czynników 
ekonomicznych, 
kulturowych, 
społecznych, 
psychologicznych czy 
rodzinnych w etiologii 
zaburzeń nastroju.
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Głuchy telefon
Anna Hoss
| Otwarte Seminaria Filozoficzno - Psychiatryczne  
   i Instytut Kultury Polskiej UW

Reakcja środowiska psychiatrycznego na artykuł 
Joanny Moncrieff okazała się stanowcza i silnie 
nasycona emocjonalnie. Strach o jego potencjal-

ne reperkusje, takie jak choćby spontaniczne decyzje 
pacjentów o zaprzestaniu przyjmowania leków, można 
racjonalnie uzasadnić: klinicyści regularnie mierzą się 
z wyzwaniami, jakie wiążą się z rozpowszechnieniem 
farmakofobicznych postaw. Realia publicznej opieki 
psychiatrycznej znacząco utrudniają – jeżeli nie unie-
możliwiają – wygospodarowanie czasu i  przestrzeni, 
w których mogłoby dojść do stworzenia właściwej sy-
tuacji komunikacyjnej, a zatem i do powstania odpo-
wiedniej relacji terapeutycznej. Za taką moglibyśmy 
uznać okoliczności, w  których pacjent czuje się wy-
starczająco bezpiecznie, by pozwolić sobie nie tylko 
na odsłonięcie informacji o swoim stanie zdrowia, lecz 
także na ujawnianie wątpliwości i swobodnie zadawa-
nie pytań, natomiast lekarz – dzięki profesjonalnym 
zasobom i  indywidualnym kompetencjom – dąży do 
zaspokojenia tych potrzeb komunikacyjnych, ponie-
waż ma na uwadze znaczenie tych działań dla powo-
dzenia procesu terapii. Choć można uznać taką wizję 
za utopijną i zbyt idealistyczną, to podkreślanie kwe-
stii relacyjnych ma znaczenie czysto pragmatyczne. 
Jakość kontaktu pacjent – lekarz wpływa na efekty le-
czenia, ponieważ moderuje choćby gotowość do reali-
zacji zaleceń. Heszen-Celińska i Sęk (2021) zauważają, 
że średnio połowa pacjentów nie stosuje się do nich, co 
uniemożliwia efekt leczniczy. Z kolei lekarze często nie 
doceniają wagi problemu, a przy ewentualnej konfron-
tacji z nim doświadczają frustracji i przyjmują postawę 
obronną. Nie bez znaczenia pozostaje także fakt, że 
psychiatria jest najbardziej stygmatyzowaną dyscy-
pliną medyczną, czego efektem jest wzrost poczucia 
bycia dyskryminowanym i niedocenianym (Angermey-
er, 2017) wśród jej reprezentantów. Z kolei społeczno-
-kulturowy status lekarza może sprzyjać zaniechaniu 
zadawania przez pacjenta pytań w  obawie o  ocenę. 
Wśród tych pytań z pewnością częstym mogłoby być: 
jak działają leki przeciwdepresyjne?  

Przy podejmowaniu próby uporządkowania argu-
mentów wszystkich stron sporu nietrudno zauważyć, 
że znakomita większość z nich w bezpośredni lub po-
średni sposób dotyczy kwestii komunikacji: wewnątrz 
środowiska eksperckiego, między klinicystami i  pa-
cjentami, między akademikami i  laikami, czy wresz-
cie – między profesjonalistami zdrowia psychicznego 
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a szeroko rozumianą opinią publicz-
ną. Odnosząc się do wypowiedzi dra 
Murawca, prof. Rybakowski stwier-
dził, że ,,od dawna było wiadomo, 
że [redukcja mechanizmu działania 
leków przeciwdepresyjnych do hi-
potezy serotoninowej] jest niedo-
puszczalnym uproszczeniem’’. Być 
może postawienie pytania: dla kogo? 
mogłoby przybliżyć nas do precyzyj-
nego zlokalizowania problemu, a  co 
za tym idzie – odnalezienia rozwią-
zania.

Można zaryzykować stwierdzenie, że upowszech-
nienie internetu wywołało nieodwracalne zmiany 
w  medycynie rozumianej jako instytucja społeczna. 
Całkowicie przekształciło istniejącą dotychczas pa-
ternalistyczną, opartą na asymetrii relację pacjent-
-lekarz. Dotychczas opierała się ona m.in. na regula-
cji dostępu do tzw. wiedzy profesjonalnej. Informacje 
cyfrowe radykalnie przekształci-
ły pozycję odbiorcy, co znalazło 
szczególne odbicie w  kontekście 
nauk o  zdrowiu. Czapliński (2021) 
określił rolę, jaką internet spełnił 
w  procesie upodmiotowienia pa-
cjenta, jako narracyjną, kompe-
tencyjną i  ewaluacyjną. Stało się 
tak, ponieważ sieć pozwoliła ,,pa-
cjentom i  ich rodzinom publicznie 
oceniać lekarzy, szpitale, perso-
nel". Badanie kategorii zdrowia 
przez pryzmat narracji utrwaliło 
się w praktykach tzw. humanistyki 
medycznej, w której powstała idea 
medycyny narracyjnej. Postuluje 
ona, by medycyna stała się ,,środowiskiem multinar-
racyjnym, w którym osobne opowieści będą się łączyć 
i  wspierać’’ (Czapliński, 2021; por. Greenhalgh, Hur-
twitz, 1999). Choć część specjalistów zauważa konse-
kwencje tych przemian, to niekoniecznie reaguje na 
nie empatycznie i konstruktywnie, nie zawsze też je 
akceptuje. Rzeczywistą płaszczyznę konfliktu wokół 
artykułu Moncrieff nie stanowią bowiem fakty, a dys-
kurs. Skala sporu stanowi dowód na to, że zależność 
między sposobem używania języka a rzeczywistością 
ma charakter dwukierunkowy.

Zarówno profesor Rybakow-
ski, jak i  sama Moncrieff zauwa-
żają rolę, jaką odgrywają media 
w kształtowaniu opinii o psychia-
trii. Badania nad jej medialnym 
obrazem sięgają połowy XX wieku 
(Diefenbach & West, 2007). Wska-
zuje się (np. Sartorius, 2010; Hop-
son, 2014; Wahl, 2018) na związek 
między rozpowszechnieniem 
uprzedzeń wobec psychiatrii 
a  ekspozycją na dewaluujące ją 

przekazy medialne. Stereotypy dotyczą zwłaszcza: do-
mniemanych zaburzeń psychicznych psychiatrów, ich 
ekscentryczności czy skłonności do przemocy (Thor-
nicroft, Rose, Mehta, 2010). Psychiatrom przypisuje się 
także tendencję do manipulacji, autorytarne podejście 
do pacjenta (Bulbena, Pailhez, Coll, 2005; von Sydow, 
2007) i większą niż u innych lekarzy niestabilność emo-
cjonalną (Sartorius, 2010). W  przypadku materiałów 

fabularnych można mówić wręcz 
o  pewnym kanonie przedstawień 
psychiatrów: „uzdrowiciel”, „szar-
latan”, „przedstawiciel państwowe-
go aparatu opresji”, „uwodzicielka” 
czy „nieudacznik” (Gabbard&Gab-
bard, 1999). Dla populacji ogólnej 
komunikaty medialne pozostają 
głównym źródłem wiedzy na temat 
tej dyscypliny (Beachum, 2010). 

W  postscriptum do głośne-
go artykułu Moncrieff wyraźnie 
wskazuje na konieczność uwzględ-
nienia pozamedycznego kontek-
stu farmakoterapii, począwszy od 

aspektów rynkowych po społeczno-kulturowe. Co 
niebagatelne dla zrozumienia szerokiego oddźwięku 
tekstu, autorka przywołuje pozornie nieistotny wątek, 
stosunkowo łatwy do przeoczenia ze względu na swój 
lokalny charakter. Chodzi mianowicie o  historyczny 
kontekst komercjalizacji leków przeciwdepresyjnych 
w USA, a zwłaszcza rolę, jaką odegrał sektor marketin-
gowy w kształtowaniu narracji o produkcie. Specyfika 
reklamy wymusza radykalne uproszczenie przekazu. 
Możliwość promowania leków psychiatrycznych (bę-
dąca zarówno przejawem, jak i  mechanizmem pod-

Rzeczywistą płaszczyznę 
konfliktu wokół 
artykułu Moncrieff nie 
stanowią bowiem fakty, 
a dyskurs. Skala sporu 
stanowi dowód na to, 
że zależność między 
sposobem używania 
języka a rzeczywistością 
ma charakter 
dwukierunkowy.

W postscriptum do 
głośnego artykułu 
Moncrieff wyraźnie 
wskazuje na konieczność 
uwzględnienia 
pozamedycznego 
kontekstu farmakoterapii, 
począwszy od aspektów 
rynkowych po społeczno-
kulturowe.
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dyscyplin. Wysoki poziom stygma-
tyzacji psychiatrii i jej skomplikowa-
na historia stawiają ją w wyjątkowo 
trudnym położeniu, co generuje po-
nadprzeciętne wymagania w obsza-
rze komunikacji. W  odniesieniu do 
omawianej sytuacji nie sposób nie 
zwrócić uwagi na stopień, w  jakim 
za bardzo złożone zjawisko obar-
czono odpowiedzialnością jednost-
kę. Skoro jednym z argumentów jest 
pośrednia odpowiedzialność spe-
cjalisty za konsekwencje sformu-
łowanego przez siebie komunikatu 
(a konkretniej: przypuszczalne znie-
kształcenie przekazu przez odbior-
ców), można by zapytać, czy kiero-
wanie ostrza polemicznego w stronę 
konkretnej osoby ma uzasadnienie 
merytoryczne? Abstrahując od spro-
wadzenia skomplikowanego kryzysu 
wizerunkowego dyscypliny do winy 
jednej specjalistki, rozczarowujący 
wydaje się ogólny ton wypowiedzi 

profesora Rybakowskiego. Nie tylko nie powstrzyma-
no się w niej od sformułowań sarkastycznych, ale też 
oparto ją na licznych zniekształceniach poznawczych: 
uogólnianiu, odgadywaniu myśli, wyolbrzymianiu, 
umniejszaniu, a  przede wszystkim personalizacji (np. 
,,Joanna Moncrieff w latach 90. postawiła sobie za za-
danie zdyskredytowanie wspomnianych już badań.’’). 
Wydaje się, że przypisywanie niecnych intencji powta-
rzaniu badań i  weryfikowaniu ich wyników powinno 
zostać szerzej uargumentowane: praktyki te stano-
wią przecież fundament rzetelnej działalności nauko-
wej. Ponadto praca naukowa w psychiatrii zwykle ma 
charakter zespołowy – choć autorka została „twarzą” 
sprawy, to w proces zaangażowanych było wiele pod-
miotów, w tym opisywane przez profesora renomowa-
ne czasopisma. 

Przy założeniu, że prof. Rybakowski ma słuszność 
co do empirycznych dowodów, dziwi brak prób na-
zwania realnego problemu. Kluczowym zagadnieniem 
– z  punktu widzenia dobra pacjentów – jest nie wy-
nik badań Moncrieff, lecz przyczyna i  intensywność 
reakcji opinii publicznej. Można uznać, że publikacja 
zainteresowała dość szerokie grono osób, ,,którym 
nie było wiadomo’’. Głosy z ze strony pacjentów czę-
sto sygnalizują poczucie zagubienia w informacyjnym 
chaosie. Bez uwzględnienia tej perspektywy czeka 
nas jeszcze wiele analogicznych kryzysów, zaskakują-
cych głównie tych, którzy nie doceniają relacji między 
przemianami kulturowymi a  codzienną praktyką kli-
niczną. Z  tej perspektywy także nawołanie do inten-
syfikacji kampanii psychoedukacyjnych jest wątpliwe: 

trzymującym zjawisko konsume-
ryzmu zdrowotnego) wymusiła 
konieczność translacji treści pro-
fesjonalnych na komunikaty, któ-
re będą przekonujące dla hipote-
tycznych klientów. 

Temu procesowi towarzy-
szył wzrost zainteresowania 
użytkowników mediów treścia-
mi popularnonaukowymi, któ-
rych jakość zależała w znacznym 
stopniu od kompetencji i  inten-
cji dziennikarzy. W  dobie domi-
nacji social media widoczne są 
silne tendencje do podważania 
dyskursu eksperckiego na rzecz 
prób dowartościowania bardzo 
różnie rozumianego samorzecz-
nictwa. W  połowie ubiegłej de-
kady zaczęły zyskiwać na po-
pularności przekazy na tematy 
związane z psychiatrią prezento-
wane w formie żartobliwych me-
mów, które – choć miały służyć normalizacji rozmów 
o doświadczaniu zaburzeń psychicznych – przybierały 
często formę autostygmatyzującą. Jednym z najczęst-
szych motywów były właśnie odniesienia do hipotezy 
serotoninowej: komizm budowano poprzez skontra-
stowanie indywidualnego doświadczenia z  redukcjo-
nizmem biologicznym. Zatem i  w  ten sposób pewne 
sformułowania przedostały się do języka potocznego, 
gdzie uległy utrwaleniu. Serotonina została w popkul-
turze skojarzona z depresją do tego stopnia, że sym-
bol jej struktury zaczął być wykorzystywany w celach 
komercyjnych, od nadruków na koszulki po wisiorki 
i tatuaże. Można zastawiać się, dlaczego tak wyraźna 
sprzeczność pomiędzy retorycznym sukcesem hipo-
tezy serotoninowej a  jej oceną wewnątrz środowiska 
profesjonalnego nie stała się wcześniej przedmiotem 
zainteresowania i  różnego rodzaju interwencji towa-
rzystw eksperckich. 

Idea indywidualnej odpowiedzialności za zdrowie, 
charakterystyczna dla podejścia neoliberalnego, jest 
zakorzeniona także wśród lekarzy. Odnoszą ją nie tyl-
ko do własnego zdrowia czy zdrowia pacjentów, lecz 
także do całego systemu opieki zdrowotnej. Okre-
ślenie przez środowisko psychiatryczne działalności 
Moncrieff jako ,,nieodpowiedzialnej’’ wynika przede 
wszystkim ze świadomości kapitalnego znaczenia, 
jakie w  relacji terapeutycznej ma zaufanie, także to 
o  charakterze instytucjonalnym. Skuteczne, klarow-
ne i  adekwatne wyjaśnianie niespecjalistom mecha-
nizmów typowych dla tworzenia wiedzy oraz rozwoju 
nauki pozostaje celem dla przedstawicieli wszystkich 

Komunikacyjny kontekst 
praktyki medycznej 
pozostaje niedoceniany, 
pomimo deklaracji 
odwrotu od modelu 
biomedycznego. 
Programy specjalizacji 
w psychiatrii nadal są 
redukcjonistyczne, 
brakuje w nich 
przedmiotów 
skoncentrowanych 
na kwestiach 
psychologicznych i 
społeczno-kulturowych, 
a zwłaszcza praktycznych 
umiejętnościach 
komunikacyjnych.
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być może bardziej uzasadniona byłaby reewaluacja do-
tychczas stosowanych, nieskutecznych strategii. In-
tensyfikowanie działań nieskutecznych niekoniecznie 
zwiększa ich skuteczność. Sam proces rozpowszech-
nienia uproszczonej narracji o niedoborze serotoniny, 
z  uwzględnieniem kontekstu historycznego i  lokalnej 
specyfiki, powinien być przedmiotem pogłębionych, 
interdyscyplinarnych badań, które umożliwią nam 
zrozumienie mechanizmów podobnych zjawisk i opra-
cowanie działań zaradczych.

Komunikacyjny kontekst praktyki medycznej po-
zostaje niedoceniany, pomimo deklaracji odwrotu od 
modelu biomedycznego. Programy specjalizacji w psy-
chiatrii nadal są redukcjonistyczne, brakuje w  nich 
przedmiotów skoncentrowanych na kwestiach psy-
chologicznych i  społeczno-kulturowych, a  zwłaszcza 
praktycznych umiejętnościach komunikacyjnych. Być 
może zasadnym byłoby zweryfikowanie, czy aby na 
pewno nie zdarzało się, że uproszczona hipoteza se-
rotoninowa bywała wykorzystywana przez samych 
psychiatrów, próbujących pobieżnie wytłumaczyć pa-
cjentom mechanizm działania leków. Wielu pacjentów 
sygnalizuje, że próby uzyskania dodatkowych infor-
macji w  trakcie wizyt kończyły się fiaskiem: zbywa-
niem, używaniem ogólników lub wręcz przeciwnie – 
nieprzystępnego żargonu.

Tym, co faktycznie może przybliżyć czytelnikom 
komentarz prof. Rybakowskiego, jest pewien schemat 
defensywnej reakcji na (przekonującą, uzasadnioną 
bądź nie) krytykę, w  którym wyraźnie widać trwa-
łość paternalistycznej figury lekarza. Stwierdzenie, 
że ,,wszystkim było wiadomo’’ jedynie podkreśla, że 
pacjenci nie byli brani pod uwagę jako potencjalna 
strona dialogu. Co więcej, podobnej figury retorycz-
nej używa sama Moncrieff, która konstruuje opowieść 
o grupie interesu związanej zmową milczenia, ukry-
wającej ,,prawdę’’ przed słabymi podmiotami. Spraw-
nie operuje dychotomiami (my/oni, prawda/fałsz, 
zdrowie/choroba, jawne/ukryte) i  zaspokaja potrze-
bę dowartościowania socjokulturowego, a zwłaszcza 
ekonomicznego, posługuje się stereotypem lekarzy 
jako reprezentantów skorumpowanej, dzierżącej wła-
dzę grupy, aktywnie chroniącej dostępu do pewnej 
tajemnej wiedzy. Autorka obficie korzysta ze zwro-
tów odnoszących się do wątku „ukrywanej prawdy” 
(,,wszyscy o tym wiedzieli, ale nikt nie chciał mówić’’, 
,,pacjenci zasługują, by wiedzieć to, co oni’’), wykorzy-
stuje problematyczny status tzw. elit symbolicznych, 
co uruchamia całą sekwencję lęków i  teorii spisko-
wych, a równocześnie oferuje proste rozwiązanie na 
trudne przeżycia pacjentów. W miejsce wspomniane-
go przez prof. Rybakowskiego enfant terrible można 
by przewrotnie zaproponować figurę czarnej owcy 
lub, jeszcze dalej, kozła ofiarnego. Umieszczenie trud-
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ności, niemożliwych do prostego usunięcia, w  jednej 
postaci może przynieść jednak tylko chwilową ulgę. 

Kształtowanie medycznej tożsamości profesjonal-
nej wymaga uprzedniego zdefiniowania medycyny jako 
instytucji społecznej i  kulturowej, posiadającej we-
wnętrzną hierarchię, zestaw norm, praktyk i wartości. 
Hafferty i  Franks (1994) przypominają, że nauczanie 
medycyny nie odbywa się w „kulturowej próżni”: fak-
tycznym obszarem przyswajania postaw i  przekonań 
związanych z  medycyną nie jest formal curriculum, 
ale hidden curriculum. Ma ono przemożny wpływ 
choćby na ,,marginalizowanie kontekstu etycznego na 
rzecz transmisji technicznych umiejętności” (Hafferty 
& Franks, 1994). Negocjowanie narracji stanowi część 
procesu tworzenia się dynamicznej i relacyjnej tożsa-
mości profesjonalnej. Jeden z  popularnych stereoty-
pów dotyczących psychiatrów, który podzielali m.in. 
studenci medycyny (Sartorius, 2010), dotyczy rzeko-
mego konfliktu wewnętrznego w tej grupie zawodowej, 
a konkretniej: braku zgody co do fundamentalnych dla 
dyscypliny kwestii. Innym, równie popularnym, jest 
ten o niesatysfakcjonujących podstawach naukowych. 
Można zastanawiać się, czy strony ostatniego sporu 
naprawdę zdają sobie sprawę z jego publicznego cha-
rakteru i  potencjalnych konsekwencji. Konsekwencji 
upublicznienia nie wyników badań, a  jakości dialogu 
między ekspertami, w  których ręce pacjenci mieliby 
oddawać swoje zdrowia i życia. n

Debata wokół tekstu Joanny Moncrieff
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O co chodzi Joannie Moncrieff?
Tomasz Szafrański

„Mówiąc ogólnie serotonina to hormon (…) wytwarzany w kiszkach, obecny 
u bardzo wielu stworzeń włącznie z amebami (…). Coraz bardziej skłaniałem 
się ku wnioskowi, że w tych sprawach wiedza medyczna jest niepewna 
i przybliżona, a antydepresanty należą do jakże licznych leków, które 
działają (lub nie działają) nie wiadomo dokładnie dlaczego”. 

Michel Houellbecq – Serotonina

Od lat Joanna Moncrieff konsekwentnie ata-
kuje dogmaty psychofarmakologii, wytyka 
luki w wiedzy i jakości dowodów z badań kli-

nicznych, i prowokuje dyskusję na temat spraw, które, 
jak się wydaje, są od dawna ustalone i powszechnie  
akceptowane w  świecie psychiatrii…  Joanna na-
uczyła się naciskać guziczki wywołujące rozdraż-
nienie akademików i  praktykujących psychiatrów. 
Dolewa benzyny do ognia, wskazując na rolę prze-
mysłu farmaceutycznego w  utrzymywaniu i  pro-
pagowaniu, jej zdaniem, nieudowodnionych teorii 
oraz wykorzystywaniu psychiatrów do marketingu 
leków psychiatrycznych. Zakrojonego jej zdaniem 
na zbyt szeroką skalę. Zdecydowanie zbyt szero-
ką, czyniącą z leków rozwiązanie problemów spo-
łecznych i ekonomicznych, z którymi nie mają nic 
wspólnego. 

Medykalizacja codzienności 
Nie pamiętam, kiedy zapoznałem się po raz 

pierwszy z pracami Joanny Moncrieff, ale na pew-
no opublikowany w 2003 roku 13 artykuł w serii ar-
tykułów polemicznych Maudsley Discussion Paper 
wywarł na mnie takie wrażenie, że rozpocząłem 
starania o udostępnienie go polskim czytelnikom1. 

Przekład autorstwa Barbary Mroziak, z okład-
ką zaprojektowaną przez Jerzego Grzegorzewi-
cza, ukazał się nakładem Oddziału Warszawskiego 
Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w  2006 
r. Z  komentarzem prof. Stanisława Pużyńskiego 
„Konflikty interesów: pracownicy naukowi, leka-
rze – przemysł farmaceutyczny. Pużyński napisał 
wówczas „Decyzję Oddziału Warszawskiego nasze-
go Towarzystwa o udostępnieniu polskim psychia-
trom interesującego, chociaż, jak pisze w przedmo-
wie Fuller Torrey, dyskusyjnego opracowania dr 
Joanny Moncrieff na temat pogranicza działalności 
psychiatrów i przemysłu farmaceutycznego, należy 
uznać za pożyteczną. Problem ma charakter uni-
wersalny i (…) ma stałe odbicie w czasopismach me-
dycznych i prasie codziennej2.

Wylej dziecko z kąpielą
We wspomnianej już we wstępniaku przedmowie, 

Fuller Torrey napisał, że autorka trafia w  dziesiątkę, 
opisując kompromitację poszczególnych psychiatrów 
i  prób lekowych… …Niestety, dr Moncrieff wylewa 
dziecko razem z kąpielą… Wylewa, krytykując fakt, że 
poważne zaburzenia psychiczne są chorobami mózgu.

Jednakże – paradoksalnie – być może o to właśnie 
chodzi Joannie Moncrieff. O  to, że jeśli za wszyst-
ko zaczynamy „winić mózg”, to znaczy, że tracimy 
z oczu społeczne, ekonomiczne i polityczne przyczy-
ny, które mogą prowadzić do powstawania, rozwo-
ju i utrwalania zaburzeń psychicznych. Tolerowanie 
warunków panujących w pracy, w szkole, w rodzinie. 
Wyzysk, nadmierną konkurencję, przemoc. 

Kij w mrowisku
Przypuszczam, że Joanna Moncrieff konse-

kwentnie wsadza kij w mrowisko, gdyż jest skupiona 
na tym aspekcie stosowania leków psychotropowych. 
Na pierwszym planie nie są pozytywne, nierzadko 
ratujące życie aspekty ich działania u osób z praw-
dziwymi zaburzeniami zdrowia psychicznego. Joan-
na M. od lat prowadzi krucjatę przeciwko medyka-
lizacji problemów społecznych, codziennego życia, 
epidemii przepisywania leków psychotropowych „na 
wszystko”, u dorosłych, ale co gorsza u dzieci… roz-
szerzania teorii psychiatrycznych na regiony, które 
ich nie dotyczą. Jest skupiona na tej części działań 
Big Pharma, która wpisuje się we wspieranie neolibe-
ralnej ideologii. 

Ale paradoksalnie, jednocześnie głos Joanny 
Moncrieff uruchamia mechanizm, w  którym swo-
bodny dostęp do informacji przełamuje hegemonię 
profesjonalistów (wkurzające? TAK!). Może Stupak 
przegina, a  Hoss przynudza? To może przeczytaj-
cie felieton Łukasza Święcickiego w  tym numerze? 
No i poczekajcie na replikę profesora Janusza Ryba-
kowskiego w grudniu. Ciąg dalszy nastąpi. Będzie się 
działo… 3 n

1. Ostatnio 
Maintenance 
antipsychotic trials 
and the effect 
of withrdrawal 
(www.thelancet.
com Vol 400 
September 24, 
2022).

2. W prasie co-
dziennej...  
a jak jest u nas?  
– Po prostu żółte 
strony…

3. A jakby co,  
to polecamy 
Captoprix…
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n Pozwala powrócić do podstawowych  
rytuałów normalnego życia w rozwiniętym  
społeczeństwie z nową energią

n To co było ostateczne, czyni przejściowym

n Nadaje życiu nową interpretację

Wygląd: Mała biała owalna tabletka, dzielona na pół.

Dawka: Tabletki 10mg lub 20 mg (20 mg to maksymalna testowana dawka).

Mechanizm działania: substancja czynna to capton D-L, który powoduje uwalnianie serotoniny wytworzonej przez błonę śluzową przewodu  
pokarmowego w procesie egzocytozy

Opis działania: Capton D-L został odkryty na początku 2017 roku i już pod koniec roku został wprowadzony do sprzedaży jako Captoprix gdyż 
„błyskawicznie okazał się lekiem niesłychanie skutecznym, umożliwiającym pacjentom powrót do podstawowych rytuałów normalnego życia w rozwinię-
tym społeczeństwie (higiena osobista, życie społeczne ograniczone do stosunków dobrosąsiedzkich, proste czynności administracyjne) z nową energią, bez 
wzmacniania tendencji do samobójstwa lub samookaleczeń”.

Początek działania: Pierwsze efekty w ciągu 7-14 dni

Najczęściej spotykane niepożądane skutki uboczne: nudności, zanik libido, impotencja (capton D-L obniża poziom testosteronu), nieprzyjemne 
sny (koszmary senne, niekiedy erotyczne lecz w sumie ponure)

Opinia użytkownika (Florent-Calude Labrrouste. Lat 46): „Nie tworzy, nie przekształca. Interpretuje. To co było ostateczne, czyni przejściowym; 
to co było nieuniknione przypadkowym. Nadaje życiu nową interpretację – uboższą, bardziej sztuczną, napiętnowaną pewną sztywnością. Nie przynosi 
żadnego szczęścia ani prawdziwej ulgi, jej działanie polega na czym innym: zamieniając życie w ciąg formalności, pozwala skierować człowieka na inne 
tory. Pozwala ludziom żyć, a przynajmniej nie umierać – przez pewien czas.”

Piśmiennictwo:
1. Michel Houellbecq. Serotonina, (Przekład Beata Geppert). Grupa Wydawnicza Foksal, Warszawa 2019.
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Czy zombie może  
mieć depresję?
Martyna Iwanicka
| Szkoła Doktorska UW, Fundacja OSFP

Zombie pojawiają się w filozofii umysłu 
w kontekście dyskusji dotyczącej tzw. 
trudnego problemu świadomości, który 
wyrażony został w pytaniu postawionym 
przez Thomasa Nagel’a „Jak to jest być 
nietoperzem?” w eseju o tym samym 
tytule z 1974 roku. 

grafika: Aleksandra Hamny
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Wspomniany „trudny 
problem świadomości” 
(któremu towarzyszy 

nieinteresujący nas dziś „problem 
łatwy”), sformułowany w  1996 
przez Davida Chalmersa, dotyczy 
trudności z fizykalistycznym wyja-
śnieniem wyjątkowości i niepowta-
rzalności pierwszoosobowego do-
świadczenia, które wydaje się być 
całkowicie niedostępne dla innych. 
Nie wiemy zatem, podążając za Na-
gel'em, jak to jest być nietoperzem, 
możemy sobie jedynie spróbować 
wyobrazić, jak by to było zwisać 
głową w dół i lubować się w jedze-
niu komarów. I  chociaż możemy 
znać wszystkie cechy tych ssaków, 
możemy nawet być chiropterologa-
mi i znać się na nietoperzach lepiej 
niż one same, to wciąż nie będzie-
my do końca wiedzieć, jak to jest 
być nietoperzem. Co więcej, nikt 
też nie wie, jak to jest być nami!

Zatem we współczesnej filozo-
fii umysłu nietoperze i zombie spo-
tykają się przy okazji pytań o  wy-
jątkowość zjawiska świadomości 
rozumianej jako fenomen związany 
z  pierwszoosobowym doświad-
czeniem. Przykład nietoperza po-
kazywał nieprzechodniość świa-
domości i  brak dostępu do cudzej 
perspektywy pierwszoosobowej. 
Zombie natomiast są w filozofii sy-
nonimem człowieka pozbawionego 
fenomenologicznej świadomości, 
czyli takiej, o  jakiej wspominali-
śmy powyżej. Najbardziej znane 
sformułowanie eksperymentu my-
ślowego dotyczącego tych kre-
atur rodem z  horroru przedstawił 
wspomniany już David Chalmers. 
Filozoficzne zombie są istotami fi-
zycznie identycznymi do człowieka 
w  każdym aspekcie poza posiada-
niem świadomości (to znaczy, że 

mają również mózgi!) — taki zabieg 
służy do pokazania znaczenia su-
biektywnego doświadczenia oraz 
jego nie-fizycznego charakteru. 

Tytułowe pytanie stanowi 
więc eksperyment myślowy mają-
cy na celu skłonienie do zastano-
wienia się nad naturą problemów 
psychicznych. Skoro podążając za 
Chalmers’em możemy wyobra-
zić sobie bez sprzeczności filozo-
ficzne zombie, to dlaczego by nie 
rozwinąć tego przykładu i  nie za-
stanowić się, czy istota ta mogłaby 
cierpieć na depresję. Nic nie stoi na 
przeszkodzie wyobrażenia sobie fi-
lozoficznego zombie z  obniżonym 
nastrojem, problemami ze snem 
czy innymi objawami charakte-
ryzującymi to zaburzenie. Zatem 
wydawać by się mogło, że zombie 
bez sprzeczności może chorować 
na depresję rozumianą jako cho-
roba mózgu. Skoro zombie posia-
da mózg dokładnie taki jak mózg 
człowieka, to czy mózg zombie nie 
mógłby również zachorować na de-
presję?

Jednak wydaje się, że takie 
przedstawienie tej złożonej sytu-
acji jest krzywdzące wobec tego, co 
nazwać można „pełnym doświad-
czeniem depresji”. Choć zombie 
mogłoby posiadać wszystkie ob-
jawy depresji, to bez fenomenolo-
gicznej świadomości brakuje w tym 
obrazie elementu związanego wła-
śnie ze  swoiście indywidualnym 
doświadczeniem. Depresja jawi się 
jako skrajnie trudne, egzystencjalne 
doświadczenie podmiotu. Dramat 
depresji polegać ma na zaburzeniu 
samej struktury subiektywnego 
doświadczenia czy też doświad-
czania przez podmiot. Tym samym 
depresja w jakiś sposób upośledzać 
będzie strukturę świadomości, bę-

dącą osią podmiotowości. W takim 
ujęciu depresja zombie, nawet po-
siadającego wszystkie jej objawy, 
nie będzie depresją w pełnym tego 
słowa znaczeniu. Coś bardzo swo-
istego dla podmiotowości nie jest 
niedostępne dla zombie.

Tym, co będzie odróżniało 
zaburzenia psychiczne od innych 
chorób, jest być może właśnie owo 
oddziaływanie na strukturę świa-
domości, a  tym samym na pod-
miotowość w  ogóle. Choć można 
spotkać się z promowaniem lecze-
nia farmakologicznego zaburzeń 
psychicznych opartym na porów-
nywaniu ich do innych chorób/
dysfunkcji czysto fizycznych, jak 
np. złamana noga, to na gruncie 
teoretycznym jest to nie do końca 
trafny zabieg (choć zdecydowanie 
należy docenić jego moc perswa-
zyjną, która przyczynia się do spo-
łecznej normalizacji podejmowania 
takiego leczenia). Jednak coś istot-
nego dla samej natury zaburzeń 
psychicznych umyka takim porów-
naniom. 

Przykład filozoficznego zombie 
ma pokazać, że rozumienie depre-
sji jedynie jako choroby mózgu jest 
zbyt dużym uproszczeniem. Dra-
mat depresji jawi się jako o  wiele 
bardziej zniuansowany i dotykający 
samej podmiotowości. Sugeruje to 
konieczność zindywidualizowa-
nego podejścia do pacjenta, który 
w  odróżnieniu od filozoficzne-
go zombie posiada indywidualną 
strukturę świadomości, przekłada-
jącą się na jednostkowe doświad-
czanie siebie i  świata. Pacjent 
w  swej podmiotowości wymaga 
zatem podmiotowego traktowania, 
wiążącego się z szacunkiem do nie-
poznawalności jego indywidualne-
go doświadczenia. n

OSFP
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Jaka filozofia dla młodych 
psychiatrów? 
Wrażenia z pierwszego kursu
Jakub Tercz
| doktor nauk humanistycznych, prezes Fundacji OSFP, specjalista ds. partnerstw lokalnych w Mokotowskim Centrum Zdrowia Psychicznego  
   przy Instytucie Psychiatrii i Neurologii.
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W  lipcu zakończyliśmy 
pierwszą edycję kursu 
„Filozofia i  psychiatria 

w poszukiwaniu wspólnego języka” 
organizowanego przez Fundację 
OSFP dla studentów i  studentek 
kierunków medycznych, w  więk-
szości osób z kierunku lekarskiego 
oraz rezydentów. Tytułem nawią-
zywaliśmy do pierwszej konferen-
cji z cyklu Otwartych Seminariów, 
którą zorganizowaliśmy w  kwiet-
niu 2015 roku w auli dawnej siedzi-
by Muzeum Sztuki Nowoczesnej 
w Warszawie, w nieistniejącym już 
budynku Sklepu Meblowego „Emi-
lia”. Byliśmy wtedy grupą osób 

związanych głównie z  akademią – 
w organizacji i finansowo wspierały 
nas przede wszystkim Uniwersytet 
Warszawski oraz UMCS w Lublinie. 
Podskórnie czuliśmy, że, jak wyra-
żał się Andrzej Kapusta, potrzebna 
jest platforma do współpracy śro-
dowiska – nie środowiska filozo-
ficznego z  filozoficznym (czy psy-
chiatrycznego z psychiatrycznym), 
ale we wzajemnych wertykalnych 
związkach: psychiatrycznego, pie-
lęgniarskiego, psychologicznego, 
pacjenckiego, opieki społecznej. 

Ciekawie to już wtedy wyglą-
dało w Lublinie, gdzie od roku 2013 
Wydział Filozofii i  Socjologii reali-

zował z  Biurem ds. Osób z  Nie-
pełnosprawnościami i  Wsparcia 
Psychologicznego UMCS program 
„Przyjazny Uniwersytet”, mieliśmy 
więc pewien przykład, jakiś kie-
runek. Tu, w  Warszawie, zaprosić 
psychiatrów pomógł nam wtedy 
na tę pierwszą konferencję profe-
sor Jacek Wciórka, dzięki któremu 
poznaliśmy m.in. Tomasza Sza-
frańskiego, redaktora naczelnego 
PSYCHIATRY. Już wtedy partnerem na-
szej konferencji zostały Fundacja 
eFkropka i  Warszawski Dom pod 
Fontanną. Od roku 2018 sami pro-
wadzimy Teatr Kryzys zainicjo-
wany i  kierowany przez ekspertkę 
przez doświadczenie Katarzynę 
Parzuchowską. Ale pozostając przy 
początkach: podczas drugiego 
Otwartego seminarium do gro-
na partnerów konferencji dołączył 
Oddział Terenowy Polskiego Towa-
rzystwa Psychologicznego; związki 
z  psychologami i  ich obecność na 
pokładzie OSFP była później już 
tylko umacniana, m.in. dzięki włą-
czeniu się do zespołu psycholożki 
i  psychoterapeutki Agnieszki Brej-
wo, dziś superwizorki w  podejściu 
Otwartego Dialogu, od prawie roku 
Asystentką Zarządu jest Aleksan-
dra Hamny, studentka psychologii 
na Trinity College w  Dublinie. Już 
w  2016 roku na Otwartych semi-
nariach regularnie spotkać można 
było Wiesławę Biegańska-Kacpe-
rek, wieloletnią dyrektor Wydziału 
Polityki Społecznej w Mazowieckim 
Urzędzie Wojewódzkim. Tak to się 
wtedy zaczynało, chociaż czasy 
były inne, byliśmy przed I Kongre-
sem Zdrowia Psychicznego, cyto-
wało się tylko raport Cechnickiego 
o tym, że pierwsza próba wdrażania 
Narodowego Programu Ochrony 
Zdrowia Psychicznego zakończyła 
się fiaskiem, o rozpoczęciu Pilotażu 
CZP chyba nikt nie mówił poważnie. 
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Od tamtego czasu zespołowi 
związanemu z  Fundacją OSFP to-
warzyszyły różne pytania, np.: czy 
może być jakaś inna psychiatria niż 
biomedyczna, jakie powinny być 
jej fundamenty poznawcze, aksjo-
logiczne, antropologiczne; część 
jakiego większego systemu ochro-
ny zdrowia psychicznego mogła-
by taka psychiatria stanowić; jaka 
postawa powinna być kręgosłupem 
dla praktyk wsparciowych, jakie to 
w ogóle mogłyby być praktyki; jaki 
model wiedzy jest najbardziej ade-
kwatny do poznawania zdrowia 
i  niezdrowia psychicznego; czym 
różni się ekspert przez wiedzę od 
eksperta przez doświadczenie? 
Dziś zdawać się może, że wszystkie 
te pytania ogniskują w pytaniu o re-
formę środowiskową i pilotaż Cen-
trów Zdrowia Psychicznego. Jaki 
to byłby ten psychiatra, co współ-
pracuje z  psychologiem, psychote-
rapeutą, asystentem zdrowienia, 
pracownikiem socjalnym, pedago-
giem? A  skoro wiedza taka wcale 
nie musi być wrodzona, może war-
to zaproponować młodym ludziom 
zastanawiającym się nad tym, czy 
nie zostać lekarzem-psychiatrą, 
poznania, może nie konkretnych 
rozwiązań organizacji takiej pracy, 
ale pewnego paradygmatu wiedzy 
organizującej w ogóle myślenie, po-
zwalającej zorientować się we wła-
snym środowisku, zaproponować 
paradygmat wiedzy, który poma-
gałby się zorientować, o co właści-
wie w takim systemie chodzi?

Stąd właśnie ten kurs na te-
mat filozofii i  psychiatrii. Składał 
się z  ośmiu 3-godzinnych spotkań 
prowadzonych przez 14 wykładow-
ców i  wykładowczyń, w  tym dwo-
je z  zagranicy. Zarejestrowało się 

141 osób, zakwalifikowaliśmy 72. 
Przed i  po kursie badaliśmy stu-
dentów specjalnie do tego przygo-
towanymi kwestionariuszami. Na 
analizę przyjdzie jeszcze czas. Na 
tę chwilę wiemy, że wszyscy, poza 
dwiema osobami, uważają, że stu-
dia medyczne nie przygotowują ich 
do wykonywania zawodu psychia-
try oraz że bardzo dobrze wiedzą, 
że sprawy związane ze zdrowiem 
psychicznym są zasadniczo skom-
plikowane. Co mieliśmy do zaofe-
rowania? 

Zaczęliśmy od zastanowienia 
nad tym, czym w EBM jest dowód, 
co skrupulatnie wyjaśniał Paweł 
Zagożdżon, profesor psychiatrii 
i  dziekan Wydziału Farmaceutycz-
nego GUMed. Za pomocą quizu 
sprawdzał na żywo, skąd uczestni-
cy i uczestniczki kursu czerpią wie-
dzę na temat leków. Mnożył bada-
nia dystansujące do jednoznacznie 
pozytywnej oceny farmakoterapii 
opisując zasadniczo niskie dla le-
ków psychiatrycznych wykracza-
nie poza efekt placebo. Opowiadał 
o „micie nierównowagi chemicznej 
mózgu” przytaczając stanowisko 
Stephena M. Stahla i  cytując jego 
„Stahl's Essentials Psychopharma-
cology” – dziś oczywiście wszyscy 
już wiemy, że „brak jest bezpośred-
nich dowodów na potwierdzenie 
hipotezy o monoaminowej etiologii 
depresji”, ale 4 miesiące temu nie 
było to takie oczywiste. Wątpliwo-
ści, z  którymi pozostawił nas wy-
kład Zagożdona, w ciekawy sposób 
korespondowały z  elektryzującym 
spotkaniem z  Mirą Marcinów, au-
torką „Historii polskiego szaleń-
stwa”, która w  finale swojej części 
zatytułowanej „Depresja czy me-
lancholia?” przeprowadziła debatę 

oxfordzką pod hasłem „romanty-
zacja vs medykalizacją smutku”: czy 
ważniejsze jest medyczne rozpo-
znawanie smutku jako depresji oraz 
farmakologiczne zapobieganie mu, 
czy też należy jednak dostrzegać 
szersze konteksty, np. społeczno-
-ekonomiczne uwikłania i  zacho-
wywać kulturowe miejsce dla me-
lancholii?

Żeby móc odnieść kwestie do 
konkretnej rzeczywistości, Tomasz 
Szafrański pokazywał, że psychia-
tria środowiskowa nie jest tylko 
ideą, ale wydarza się teraz, oraz 
że miała już swoje korzenie w  la-
tach 80. na warszawskim Ursyno-
wie, gdzie w  cieniu komuny, sieć 
komórek wsparciowych w  blokach 
mieszkalnych organizował pod na-
zwą Synapsis Kazimierz Jankowski 
ze współpracownikami. Przed-
stawiał więc Szafrański Jankow-
skiego nie jako antypsychiatrę, ale 
psychiatrę humanistycznego i  re-
formatora. W  podobnym duchu ze 
swojej strony przedstawiałem, jak 
elementy różnych odnóg tzw. ru-
chu antypsychiatrycznego weszły 
do standardu psychiatrii środowi-
skowej: odchodzenie od koncepcji 
szpitala-miasta i  psychiatrii azylo-
wej na rzecz rozproszonych mniej-
szych komórek, organizacja hosteli 
czy oddziałów psychiatrycznych 
w szpitalach ogólnych i  inne „zdo-
bycze” deinstytucjonalizacji to wy-
nalazki wprowadzane we Włoszech 
lat 70. przez Grupę Basagli. Nato-
miast dekadę wcześniej w  Wielkiej 
Brytanii to David Cooper prawdo-
podobnie po raz pierwszy w histo-
rii zaprosił pacjenta psychiatrycz-
nego, żeby wypowiadał się podczas 
konferencji psychiatrycznej. Nieza-
leżnie od konkretnych rozwiązań, 
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zawsze lepszych lub słabszych, nie 
jest najgorszą sprawą podglądać 
tę historię humanizacji ówczesnej 
psychiatrii.

Duże wrażenie (co wiemy dzię-
ki kwestionariuszom) zrobił udział 
ekspertki przez doświadczenie Ka-
tarzyny Parzuchowskiej, aktualnie 
Trenerki i Specjalistki ds. Komuni-
kacji w ŚCZP dla Dzieci i Młodzieży 
na Woli w Warszawie. W pierwszej 
części Parzuchowska przedstawia-
ła różne strategie samorzecznicze 
(mówiła m.in. o Amerykankach Elyn 
Saks oraz Cecili McGough). Drugą 
część stanowiła sesja Q&A. Gorąca 
była już otwierająca część dyskusji 
na temat szans i  zagrożeń współ-
pracy z  asystentami zdrowienia, 
podczas której wypowiadali się stu-
denci i studentki. Asystenci powinni 
pomagać w tym, by głos pacjentów 
nie był pacyfikowany – uznała Mag-
da, jedna z uczestniczek. W dalszej 
części odwrócono relację, i to eks-
pertkę przez doświadczenie pytali 
sami kursanci m.in. o  to, jakie to 
jest uczucie konfrontować swoje 
urojenia, szczególnie te przyjemne, 
z rzeczywistością oraz jaką rolę od-
grywa podczas psychozy cierpliwe 
tłumaczenie rzeczywistości przez 
osoby bliskie czy w końcu, jaką we-
dług jej doświadczenia rolę odgry-
wa psychoterapia.

Mówiliśmy więc o  przeżycio-
wym wymiarze kryzysów psychicz-
nych podczas spotkania z ekspert-
ką przez doświadczenie, ale też 
z  ekspertami przez wiedzę, m.in. 
wiedzę fenomenologiczną. Ogólną 
ramę dla skądinąd cały czas pręż-
nie się rozwijającej psychiatrii fe-
nomenologicznej dał Marcin Mo-
skalewicz, twórca programu kursu 
z UMP (aktualnie badawczo w He-

idelbergu). Moskalewicz przywołał 
barwny opis różnicy między feno-
menologią a  psychologią, odwołu-
jąc się do metafory drogi w  lesie, 
przez którą przebiega sarna. „Sarna 
przechodzi przez drogę. (…) Potrak-
tujmy to jako metaforę tego, czym 
jest doświadczenie. Dla psychologa 
istotne będzie to, że sarna prze-
chodzi przez drogę. Dla fenomeno-
loga zainteresowanego strukturami 
świadomości, istotne będzie to, że 
droga przecina las. I  to, że sarna 
przechodzi przez drogę, jest wtór-
ne wobec tego, że droga przecina 
las. To sarna i  las były tutaj wcze-
śniej. Sarna idzie po trasie, którą 
zwykła chodzić wcześniej, ale dla 
nas, po to, żeby zobaczyć sarnę na 
drodze, konieczna jest droga. Czyli 
ta droga, powiedziałby w cudzysło-
wie taki transcendentalny fenome-
nolog, jest warunkiem możliwości 
tego, by zobaczyć na niej sarnę”. 
Przytaczał też Moskalewicz przy-
padki własnych badań nad pacjen-
tami, których psychopatologiczne 
doświadczenia ujmował jako zabu-
rzenia struktury czasu.

Z  kolei odwołując się, w  praw-
dzie do inspiracji psychoanali-
tycznej, ale – jak sama przyzna-
ła – w  zupełnej zgodzie z  metodą 
fenomenologiczną, Olga Sakson-
-Obada z UAM, szukała fundamen-
talnego doświadczenia schizofrenii 
w  zaburzeniu poczucia doświad-
czenia cielesności. Być może jest 
tak, że to niemożliwość odnalezie-
nia się w przestrzeni ma charakter 
pierwotny, zaś objawy zwykle opi-
sywane mają charakter wtórny – 
zastanawiała się wspólnie z uczest-
nikami. „Pacjenci psychotyczni 
nie mają panowania nad własnym 
ciałem, są bardzo blisko doświad-

czenia, że ciało może ich opuścić, 
może ulec dezintegracji i  to bu-
dzi doświadczenie zakłopotania, 
i oczywiście trwogi jako ekstremum 
doświadczenia lęku”. W odpowiedzi 
na pytanie Anny Sterny, – która in-
nego dnia prowadziła swoją część 
o doświadczeniu diagnozy border-
line – Sakson-Obada podkreśliła, że 
u osób z zaburzeniami psychotycz-
nymi zagubienie cielesne jest pier-
wotne do zagubienia poznawczego.

Jeszcze inną możliwość stoso-
wania opisu fenomenologicznego 
proponował psychiatra i psychote-
rapeuta profesor Giovanni Stang-
hellini z  Uniwersytetu w  Chieti, 
którego zdaniem zaburzenia od-
żywiania zajmują w  uniwersum 
psychicznym doświadczających je 
osób miejsce religii, należy więc do 
treści dotyczących tych zaburzeń 
podchodzić dokładnie tak, jakby 
były to przekonania religijne. Wło-
ski psychiatra zapowiedział także 
szersze omówienie praktyki wy-
nikającej z  analiz fenomenologicz-
nych – o  które poprosimy go przy 
okazji kolejnej edycji. Na razie wy-
mienił cztery dyrektywy, które ma 
rozwinąć w drugim cyklu: 1) Staraj 
się nie mówić o  jedzeniu z  osobą, 
która ma zaburzenia odżywania. 2) 
Pozwól takiej osobie mówić swo-
bodnie o  swoim doświadczeniu 
ciała. 3) Pozwól jej mówić, jak czuje 
się widziana przez innych. Możesz 
spodziewać się, że opis własne-
go ciała i  odczuwania samej siebie 
będzie niespójny z opisem tego, jak 
osoba uważa, że jej ciało jest przez 
innych widziane. 4) Nie podwa-
żaj wartości osoby z  zaburzeniami 
odżywiania, ale eksploruj je. Jeśli 
uznasz, że to ważne, bądź bezpo-
średni co do ujawniania własnych 

Część jakiego większego systemu ochrony zdrowia psychicznego 
mogłaby taka psychiatria stanowić; [...] jaki model wiedzy jest 
najbardziej adekwatny do poznawania zdrowia i niezdrowia 
psychicznego; czym różni się ekspert przez wiedzę od eksperta 
przez doświadczenie? Dziś zdawać się może, że wszystkie te 
pytania ogniskują w pytaniu o reformę środowiskową i pilotaż 
Centrów Zdrowia Psychicznego.  Jaki to byłby ten psychiatra, 
co współpracuje z psychologiem, psychoterapeutą, asystentem 
zdrowienia, pracownikiem socjalnym, pedagogiem?
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wartości. Czekamy więc na jesień.
Gorącą dyskusję wzbudził wy-

kład Michaela Schwartza, amery-
kańskiego emerytowanego pro-
fesora z  Texas A&M School of 
Medicine. Schwartz demonstrował 
literalne podejście do rozumie-
nia neuroróżnorodności: jesteśmy 
różni bardziej, niż nam się to na co 
dzień wydaje, ale zwykle tej różno-
rodności innych osób nie zauważa-
my, z  różnych powodów i  w  różny 
sposób. Część z nas otrzymuje dia-
gnozę „spektrum autyzmu”, jednak 
problemy psychiatryczne nie wy-
nikają z samego bycia w spektrum, 
ale z  powodu zasadniczej wro-
gości społecznej, która powoduje 
samotność, więc gdyby bardziej 
zauważać i  wzmacniać osoby neu-
roróżnorodne, sama medyczność 
diagnozy mogłaby zostać osłabio-
na. Zapytany o  kontrowersyjność 
i  podstawę swojego twierdzenia, 
Schwartz powołał się na odróżnie-
nie wyjaśniania i  rozumienia spo-
pularyzowane przez Karla Jaspersa. 
Wyjaśnianie dotyczy naukowego 
badania, zmierzenia, analizy, ujęcia 
wzorowanego na matematycznym, 
natomiast rozumienie dotyczy in-
terpretacji, sensu, opowieści i war-
tości. Potrzebujemy obu, podkreślał 
Schwartz, przy czym szczególnie 
zaniedbany jest we współczesnej 
psychiatrii obszar rozumienia.

O  źródłach naszej wiedzy, 
chociaż inaczej niż Zagożdżon, bo 
dalej w kontekście spektrum auty-
zmu, opowiadał Maciej Wodziński 
z UMCS. „Choćbyśmy nie wiem jak 
bardzo starali się przekonać siebie 
i  innych do tego, że czerpiemy in-
formacje tylko ze źródeł rzetelnych 
i sprawdzonych, to mimo wszystko 
nie do końca tak jest”. Opowiadał 
o swoich badaniach na temat tych-
że faktycznych źródeł, opartych na 
dwuczęściowym kwestionariuszu. 
W pierwszej części należało poda-
wać źródła, z  których czerpie się 
wiedzę o autyzmie – niemal wszy-
scy podawali źródła naukowe i  sa-
morzecznicze. W  drugiej części 
należało zaś podać trzy pierwsze 
skojarzenia z hasłem „spektrum au-
tyzmu”. Odpowiedzi były radykal-

nie inne – 90% skojarzeń to: upo-
śledzenie związane z  cierpieniem 
i całkowitym odcięciem od świata, 
opowiadał Wodziński. Następnie 
uczestniczy i  uczestniczki podzie-
lili się na dwie grupy w oddzielnych 
pokojach, które przygotowywały 
opisy osób w spektrum autyzmu na 
podstawie materiałów prasowych, 
nie trzeba dodawać, że z wynikami 
straszno-komicznymi. Wodziński 
uczulał więc przyszłych lekarzy, że 
nikt nie jest wolny od nieuświado-
mionych przedsądów, nieważne, jak 
jest wyedukowany.

W  końcu zaburzenia osobo-
wości – tematem zajął się najpierw 
Konrad Banicki, psycholog z UJ. Za 
motyw przewodni swojego wystą-
pienia wybrał różnicę między cha-
rakterem a osobowością. Wyjaśniał, 
dlaczego warto czytać greckich 
filozofów, żeby lepiej zrozumieć, 
czym jest charakter, w odróżnieniu 
od osobowości, której zasadniczo 
dotyczy współczesna psychologia. 
Argumentował też za rozpatrze-
niem zasadności dymensjonalnego 
podejścia do zaburzeń osobowości, 
w myśl którego każdego człowieka 
można opisać według kilku cech 
występujących w  różnym stopniu, 
w  przeciwieństwie do charaktery-
stycznego dla tradycyjnego diagno-
zowania podejścia kategorialnego 
(objaw jest lub go nie ma). Tłuma-
cząc podejście dymensjonalne, 
przytoczył analogię radia z trzema 
suwakami: częstotliwością, głośno-
ścią i  barwą; każdy suwak zawsze 
jest gdzieś. Tak samo można roz-
ważać osobowość jako zbiór cech, 
przykładowo opierając się na „wiel-
kiej piątce”: neurotyczność, eks-
trawersja, otwartość na doświad-
czenie, ugodowość i  sumienność, 
za pomocą których można opisać 
istotne cechy każdego człowieka. 
Od tego punktu zaczęła swoją ko-
lejną część Anna Sterna, psycho-
lożka z UMP – różnica między do-
świadczeniem osób z zaburzeniami 
osobowości dotyczy ilości pewnych 
cech, a  nie różnicy jakościowej. 
Z  uczestnikami i  uczestniczkami 
kursu warsztatowo zastanawiała 
się, na ile elementy doświadcze-

Kurs realizowany w ramach 
projektu „Filozofia 
psychiatrii – podstawa 
systemu ochrony zdrowia 
psychicznego” przez 
Fundację Otwarte Seminaria 
Filozoficzno-Psychiatryczne 
w partnerstwie z Pracownią 
Filozofii Zdrowia 
Psychicznego w Katedrze 
Nauk Społecznych 
i Humanistycznych 
Uniwersytetu Medycznego 
im. Karola Marcinkowskiego 
w Poznaniu z dotacji 
programu Aktywni 
Obywatele – Fundusz 
Krajowy finansowanego 
przez Islandię, Liechtenstein 
i Norwegię w ramach 
Funduszy EOG.

nia osób z  diagnozą borderline są 
wspólne dla nich samych, a na ile są 
różne.

Cały cykl zakończyło spotka-
nie na temat rozwiniętej przez 
brytyjskiego filozofa i  psychiatrę 
Billa Fulforda Praktyki Opartej na 
Wartościach oraz wypracowanego 
przez fińskiego psychiatrę Jaakko 
Seikkulę podejścia Otwartego Dia-
logu – modele te omawiali kolejno 
Andrzej Kapusta oraz Agnieszka 
Brejwo. Oba są zgodne co do pryn-
cypiów, takich jak uwzględnienie 
roli sieci społecznej czy refleksja 
nad ograniczonymi możliwościami 
monorodzajowego oddziaływania 
specjalistycznego, chociaż różnią 
w szczegółach. Wytrwali uczestni-
cy i uczestniczki mogli przećwiczyć 
na żywo pracę zespołu reflektują-
cego – kluczowego elementu Open 
Dialog – podczas zaaranżowanego 
przez Brejwo kilkuwarstwowego 
podsumowania całego, 2-miesięcz-
nego kursu. Ale historia jeszcze się 
toczy. Samo zakończenie traktuje-
my jako „otwarte”; jeszcze w  tym 
roku planujemy uruchomić kolejną 
edycję dla nowej grupy. n

OSFP
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Idealne 
uzupełnienie
Martyna Równiak
| Studentka II roku psychologii medycznej WSR po 6 latach studiów na kierunku lekarskim WUM

Powiedzieć, że w  programie 
studiów lekarskich nie kła-
dzie się wystarczającego na-

cisku na humanistyczny aspekt tej 
profesji, to nic nie powiedzieć. 

Dlatego też wspaniale, że poza 
Letnią Szkołą Bioetyki PAN po-
jawiła się nowa inicjatywa, która 
uwzględnia płaszczyznę biopsy-
chospołeczną kontaktu terapeu-
tycznego między pacjentką/pa-
cjentem a  lekarką/lekarzem i  jest 
aktywnym działaniem na rzecz bu-
dowania mostu między medycyną 
a filozofią poza murami akademii. 

Wzięcie udziału w  tym kur-
sie pozwoliło nam nie tylko na 
uwzględnienie kryteriów wiedzy 
naukowej w  psychiatrii czy roli 
opieki środowiskowej, ale też po-
ruszenie ciekawych aspektów neu-
roróżnorodności, która podczas 
moich studiów nie była omawia-
na w  sposób, który można uznać 
za wyczerpujący, a  także zjawiska 
przyjęcia parareligijnego systemu 

wartości w  przypadku zaburzenia 
odżywiania, jakim jest anoreksja.

Dzięki zaproszonym prele-
gentkom i  prelegentom, także za-
granicznym oraz położeniu naci-
sku na otwartą dyskusję w małych 
grupach, mogliśmy poszerzyć per-
spektywę spojrzenia na istotę róż-
nych zaburzeń psychicznych i zna-
leźć czas na wymianę doświadczeń 
między badaczkami, studentami, 
personelem medycznym i  samymi 
chorymi.

Szczególnie wartościowe wy-
daje mi się uwzględnienie perspek-
tywy samorzeczniczej pacjentów 
i  pokazanie ich w  roli aktywnych 
ekspertów w procesie zdrowienia, 
a  nie jedynie biernych jednostek, 
które można obserwować na od-
działach podczas zajęć klinicznych 
czy stażu podyplomowego. Te za-
jęcia świetnie korespondowały 
z przygotowanym dla nas tekstem 
Thomasa Nagela – „Jak to jest być 
nietoperzem?”, lektury takich po-

Powiedzieć, że w programie 
studiów lekarskich nie 
kładzie się wystarczającego 
nacisku na humanistyczny 
aspekt tej profesji, to nic nie 
powiedzieć.

zycji najbardziej brakowało mi 
podczas studiów na kierunku le-
karskim.

Bardzo ważne okazało się dla 
mnie zapoznanie z koncepcją Psy-
chiatrii Opartej na Wartościach. 
Postawa ta świetnie wspiera part-
nerskie podejście do pacjenta, któ-
re niestety nie jest w Polsce równie 
popularne co autorytarny pater-
nalizm, więc było idealnym uzu-
pełnieniem dotychczasowej edu-
kacji i  inspiracją do zastosowania 
go w praktyce.

Z  chęcią wzięłabym udział 
w poszerzonym cyklu spotkań tego 
typu lub studiach podyplomowych 
z zakresu filozofii psychiatrii, któ-
re uwzględniałyby także tematy 
takie jak mania, uzależnienia, płeć 
czy seksualność, a także pogłębiły 
dyskusję nad poruszonymi pod-
czas kursu, mniej popularnymi 
formami pracy z pacjentami z roz-
poznaniem schizofrenii i ich rodzi-
nami. n
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Eksperci przez  
doświadczenie poszukują 
wspólnego języka
Katarzyna Parzuchowska
| Arteterapeutka i aktywistka, Trener i Specjalista ds. Komunikacji w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Warszawa-Wola,  
   założycielka i kierowniczka Teatru Kryzys.

OSFP

Nie tylko w nazwie kursu  
„Filozofia i psychiatria – 
w poszukiwaniu wspólnego 
języka”, lecz także w samym 
zamyśle programowym, od 
początku tworzenia jego kon-
cepcji, istniała myśl, że jego 
nieodłącznym elementem 
powinien być głos Ekspertów 
przez Doświadczenie. Był on 
obecny na wielu poziomach, 
bo w tej roli prowadziłam 
swoją część, zaś już w trakcie 
okazało się, że wielu wykła-
dowców zaczęło dzielić się 
swoimi doświadczeniami 
osobistymi oraz rodzinnymi.

Kiedy opowiadałam o Eksper-
tach przez Doświadczenie 
z  różnych zakątków świata, 

jak i  naszych rodzimych, nie mo-
głam oprzeć się wrażeniu, że są 
w  naszej świadomości społecznej 
wyraźne niedostatki w  znacze-
niu, jakie im nadajemy. W  zasa-
dzie uderzyło mnie to już w  trak-
cie moich przygotowań do kursu. 
Zagraniczni Eksperci tacy jak np. 
Elyn Saks, Cecilia McGough, Da-
niel Fisher, Kevin Breel czy Rosie 
King są olbrzymią inspiracją dla 
mas ludzi na całym świecie, często 
osób szukających nadziei w  zdro-
wieniu z  kryzysów psychicznych. 
Niepodobna oprzeć się wrażeniu 
wielkiego entuzjazmu, jaki towa-
rzyszy ich działaniom i  akceptacji 
dla tego, co mówią. Niewątpliwie 
są to wybitne postaci, doskonali 
mówcy i po prostu wspaniałe oso-
by, które swoim spojrzeniem na 
zdrowie psychiczne potrafią zara-
żać, dając coś więcej niż nadzieję, 
bo dając poczucie niewiarygodnej 
siły. Ich status w społecznościach, 

w których działają, jest godny po-
zazdroszczenia. Po prostu są waż-
nymi aktywistami, realizującymi 
się w przeróżnych rolach zawodo-
wych i społecznych. Patrzę na nich 
z  podziwem, którym starałam się 
kursantów zarażać, ale…

Z  początku, podczas swo-
ich zajęć w  trakcie kursu, miałam 
wrażenie, że coś nie chwyta, jak 
to się mówi. Mimo mej fascynacji, 
wyczułam, że napotykam na jakiś 
opór. Szczęśliwie nieco go prze-
widując, zapytałam uczestników 
o  obawy związane z  rolą Eksper-
tów przez Doświadczenie oraz 
Asystentów Zdrowienia w  psy-
chiatrii. Posypał się deszcz stra-
chliwych przekonań, bardzo racjo-
nalnych i  uzasadnionych: „trudno 
stosować w pracy metody, takie jak 
AZ, jeśli ten model pracy nie został 
jeszcze dokładnie przebadany”, 
„no właśnie nie wiemy, jaki wpływ 
Eksperci przez Doświadczenie 
mają na chorujących, dokładnie 
nie wiemy, jak to działa”, „a zawsze 
Ekspertowi przez Doświadczenie 
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może się stan pogorszyć”, „poza 
tym nie ma dokładnie określonych 
zasad pracy w  zespole z  Asysten-
tem Zdrowienia” itd. Przesiąkłam 
lękiem do suchej nitki. Dotarło do 
mnie, że obawy, jakie mają uczest-
nicy doskonale odzwierciedlają te, 
jakie mają wszyscy medycy, gdy 
słyszą czy to o Asystentach Zdro-
wienia, czy to o Ekspertach przez 
Doświadczenie. Potrzebujemy 
więcej standardów, potrzebuje-
my więcej badań jako argumen-
tów w odpowiedzi na unoszące się 
w  psychiatrii obawy. Jeśli ich nie 
zdobędziemy, jestem przekonana, 
że los Ekspertów przez Doświad-
czenie i  wkład, jaki chcą wnieść 
w  psychiatrię środowiskową zga-
śnie szybciej, niż zaczął płonąć. 

Iskierki nadziei dawanej przez 
wybranych psychiatrów sympaty-
zujących z  modelem współpracy 
z  Asystentami Zdrowienia mogą 
być na dłuższą metę niewystar-
czające. Potrzebujemy wzorów za-
granicznych, potrzebujemy tej siły, 
która żarzy się gdzieś daleko od 

Potrzebujemy więcej standardów, potrzebujemy 
więcej badań jako argumentów w odpowiedzi na 
unoszące się w psychiatrii obawy.  
Jeśli ich nie zdobędziemy, jestem przekonana, że 
los Ekspertów przez Doświadczenie i wkład, jaki 
chcą wnieść w psychiatrię środowiskową zgaśnie 
szybciej, niż zaczął płonąć. 

Polski, by wiedzieć, że praca Eks-
pertów przez Doświadczenie ma 
sens i  nadal wytrwale musimy się 
o nią starać. 

Co zabawne, w następnej czę-
ści naszego spotkania z otwartym 
Q&A do mnie, zaangażowanie dalej 
rosło, byłam bez limitu indagowa-
na, zasypywana kolejnymi pyta-
niami, jedno pytanie goniło drugie. 
Gdyby nie ograniczenia czasowe, 
pewno moglibyśmy jeszcze długo 
debatować nad moimi odpowie-
dziami, płynącymi właśnie z  do-
świadczenia. Wytworzyła się więc 
pewna paradoksalna mieszanina 
obaw i zainteresowania: boimy się, 
ale jest to dla nas ciekawe i, jak na-
piszą potem uczestnicy w  ankie-
tach, „bardzo cenne i ważne”. 

Po raz kolejny dowiadujemy 
się, że suche debatowanie o  kon-
takcie z  Ekspertem przez Do-
świadczenie nie ma najmniejszego 
sensu. Dopiero gdy dochodzimy 
do rzeczywistej wymiany między 
wiedzą, praktyką, a  doświadcze-
niem, możemy realnie sprawdzić, 

czy mają one ten sens i  czy wza-
jemnie się uzupełniają, czy są dla 
nas wspierające, czy otwierają 
nam nowe perspektywy. Z  uwagi 
na to, że mam za sobą wiele takich 
doświadczeń, uważam, że póki 
największy sceptyk nie spróbuje 
włączyć Eksperta przez Doświad-
czenie do swojego zespołu, póty 
nie jesteśmy w  stanie go przeko-
nać żadnymi argumentami. Wresz-
cie nie zapominajmy, że obie grupy 
się mieszają, bo lekarz, jak każdy 
człowiek, ma prawo doświadczyć 
kryzysu.

W  Polsce nadal patrzymy na 
zmiany w kierunku psychiatrii śro-
dowiskowej z  lękiem, przesadnym 
niedowierzaniem i  powątpiewa-
niem. Wątpliwości zawsze są do-
bre. Ale może ryzyko jest kosztem 
zmiany. Zatem poszukując wspól-
nego języka, warto znaleźć prze-
strzeń i dla rewolucjonistów i ewo-
lucjonistów, bo tego, że psychiatria 
potrzebuje nowej przyszłości, ni-
komu mówić nie trzeba. n
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Rozwijające 
doświadczenie
 Szymon KONKOL
| Student V roku kierunku lekarskiego na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Od początku mojego zaintere-
sowania psychiatrią miałem 
poczucie, że w tej specjalno-

ści wiedza czysto medyczna czy bio-
logiczna nie jest wystarczająca do 
pełnego zrozumienia stanu pacjenta 
i jego doświadczenia oraz że jednym 
z narzędzi pomocnych w budowaniu 
tego zrozumienia może być filozofia. 

Dlatego kurs „Filozofia i  psy-
chiatria w poszukiwaniu wspólnego 
języka” zainteresował mnie od razu 
i cieszę się, że wziąłem w nim udział.

Myślę, że mocną stroną kursu 
była mnogość poruszanych tema-
tów. Podstawy filozofii psychiatrii, 
fenomenologiczne podejście do 
psychopatologii, różne koncepcje 
organizacji opieki psychiatrycznej, 
zaburzenia osobowości, romanty-
zacja i  patologizacja doświadczeń 
psychicznych, neuroróżnorodność, 
schizofrenia, praktyka oparta na 
wartościach – o  części z  tych te-
matów słyszałem po raz pierwszy, 
pozostałe poznałem z  nowej per-
spektywy. Ze względu na dużą licz-
bę spotkań każdemu z nich można 
było poświęcić sporo czasu. Oczy-
wiście nie było go tyle, aby omówić 
je wyczerpująco, ale każde zajęcia 
sygnalizowały jakiś odrębny ob-
szar wiedzy i  mogą być punktem 
wyjścia do dalszych poszukiwań na 
własną rękę.

Z podobnego powodu cieszę się, 
że dzięki kursowi miałem możliwość 

posłuchać wykładów tak wielu gości 
z  Polski i  zagranicy, o  różnym wy-
kształceniu i różnych zainteresowa-
niach naukowych, których doświad-
czenie zawodowe budziło zaufanie 
co do jakości przekazywanych przez 
nich treści – to samo w  sobie jest 
wartością. Podobnie jak dyskusje 
w różnorodnym gronie uczestników 
– studentów, młodych lekarzy, psy-
chologów – i  poznawanie ich spoj-
rzenia oraz doświadczeń w  pracy 
z pacjentami.

Ważnym dla mnie elementem 
kursu była sesja pytań i odpowiedzi 
z osobą ze schizofrenią i możliwość 
poznania jej własnego przeżywania 
tej choroby i  spojrzenia na lecze-
nie. W  warunkach kursu, przy jej 
gotowości do rozmowy, można było 
poznać to doświadczenie w  inny, 
szerszy sposób niż przez klasyczne 
zbieranie wywiadu podczas zajęć 
w szpitalu. 

Dodatkową zaletą kursu była 
dla mnie sama możliwość kontak-
tu z  podejściem i  myśleniem tak 
różnym od tego, które spotykam 
na studiach. Jestem przyzwyczajo-
ny do zajęć wykładowych, pełnych 
ustalonych faktów i  konkretnych 
informacji do zapamiętania; tutaj 
miałem możliwość śledzenia kon-
cepcji, uczestniczenia w dyskusjach, 
poznawania różnych perspektyw 
– myślę, że to ciekawe i rozwijające 
doświadczenie. 

O  ile dobrze pamiętam, więk-
szość uczestników kursu w  ankie-
cie przeprowadzonej przed jego 
rozpoczęciem stwierdziła, że stu-
dia medyczne nie stanowią wystar-
czającego przygotowania do pracy 
w  zawodzie psychiatry. Jest w  tym 
sporo prawdy, ale myślę, że ten pro-
blem dotyczy także innych specjal-
ności i przynajmniej po części wyni-
ka po prostu z rozległości medycyny. 
Trudno oczekiwać, żeby treść kursu 
była w podobnym wymiarze obecna 
w  programie ogólnych studiów le-
karskich. Z drugiej strony, jest to na 
pewno tematyka ważna dla rozwoju 
zawodowego osób zainteresowa-
nych pracą w obszarze zdrowia psy-
chicznego. Dlatego myślę, że kurs 
„Filozofia i  psychiatria w  poszuki-
waniu wspólnego języka”, dostępny 
bezpłatnie dla wszystkich chętnych, 
jest wartościowym, merytorycznym 
uzupełnieniem naszych studiów.

Podsumowując, myślę, że moż-
liwość poszerzenia spojrzenia 
i  wskazanie ciekawych koncepcji 
do dalszego poznawania były dla 
mnie największą zaletą kursu „Filo-
zofia i  psychiatria w  poszukiwaniu 
wspólnego języka”. Dziękuję ze-
społowi Fundacji OSFP za podjęcie 
tej inicjatywy oraz wysiłek i  czas 
włożone w jej organizację, trzymam 
kciuki za powodzenie kolejnych 
edycji. n

Ważnym dla mnie elementem 
kursu była sesja pytań i odpowiedzi 
z osobą ze schizofrenią i możliwość 
poznania jej własnego przeżywania 
tej choroby i spojrzenia na leczenie. 
W warunkach kursu, przy jej 
gotowości do rozmowy, można 
było poznać to doświadczenie 
w inny, szerszy sposób niż przez 
klasyczne zbieranie wywiadu 
podczas zajęć w szpitalu. 
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Psychofarmakologia nie jest hazardem, a dobór leków nie opiera się na 
metodzie prób i błędów, tylko na racjonalnym doborze leku, dopasowanym 
do indywidualnego profilu objawowego pacjenta. Rozmawiając z pacjentem 

i obserwując go można stworzyć taki indywidualny profil objawowy, 
a następnie skomponować spersonalizowaną farmakologiczną kurację, w której 

mechanizmy działania leku lub leków są dopasowane do mechanizmów 
powstawania objawów pacjenta. Przykładem takiego podejścia jest model 

leczenia depresji, oparty na klasterach objawowych depresji (Rycina 1).

Rycina 1: Schemat wyboru leku w zależności od klastera objawowego depresji
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serotonina

receptory 5-HT2A

noradrenalina

serotonina

leki proserotoninowe

leki blokujące receptory 
5-HT2A

leki proserotoninowe 
I pronoradrenergiczne

duloksetyna

KLASTER OBJAWOWY NEUROPRZEKAŹNIK/RECEPTOR LEKI ODPOWIADAJĄCE
KLASTEROWI OBJAWOWEMU

ZMĘCZENIE
problemy z koncentracją

ANHEDONIA
zobojętnienie emocjonalne

noradrenalina

dopamina

leki pronoradrenergiczne

leki prodopaminergiczne

duloksetyna

teoria i praktyka
Duloksetyna dawkozależny  
potencjał farmakologiczny  

w spersonalizowanym  
leczeniu depresji

Marek Krzystanek
| Klinika Rehabilitacji Psychiatrycznej, Katedra Psychiatrii i Psychoterapii,  
  Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
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TEORIA I PRAKTYKA

Spersonalizowana farmako-
terapia w  postaci kompono-
wania kuracji dopasowanej 

do mechanizmu powstawania ob-
jawów każdego pacjenta nie jest 
jeszcze powszechną praktyką. 
Pojawiają się już jednak publikacje 
krytykujące leczenie według idei 
„jeden lek dla wszystkich”. Taka 
idea wynika z wniosków metaana-
liz, do których włącza się pacjen-
tów z jedną diagnozą, ale z bardzo 
różnymi profilami objawowymi. 
W  ten sposób zatraca się indy-
widualny obraz zaburzenia psychicznego każdego 
poszczególnego pacjenta i  gubi się heterogenność, 
zarówno obrazów zaburzenia, jak i  biochemicznych 
mechanizmów powstawania objawów. Według meta-
analiz, skuteczność leków nie przekracza sześćdzie-
sięciu do siedemdziesięciu procent. Analizowanie 
efektów działania leków w  gru-
pach pacjentów o podobnych pro-
filach objawów daje znacznie lep-
sze wyniki. 

Spersonalizowana psychofar-
makologia to element nowoczesnej 
psychiatrii.

Jeżeli wybór leku w  klasterze 
depresji z  przeważającymi obja-
wami lęku jest w miarę oczywisty, 
problemów przysparzać może le-
czenie pacjentów, których profil 
objawowy składa się na obraz aty-
powej depresji (dominujące zmę-
czenie i anhedonia) oraz klasteru, 
w  którym dominują objawy cier-
pienia i bólu psychicznego, często przebiegające rów-
nież z silną somatyzacją. W klasterze tym skuteczne 
są leki, które działają zarówno na układ serotoninowy, 
jak i noradrenalinowy. 

Lekami takimi od początku psychofarmakologii 
były trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne ta-
kie jak amitryptylina. Zrównoważony wpływ na wy-
chwyt zwrotny serotoniny i noradrenaliny był jednak 
w  przypadku amitryptyliny okupiony licznymi obja-
wami niepożądanymi, związanymi z  farmakologicz-
nie „brudnym” receptorowym profilem działania leku.  
Później wprowadzone inhibitory wychwytu zwrot-

nego serotoniny i  adrenaliny 
(SNRI) w  porównaniu z  ami-
tryptyliną miały farmakolo-
gicznie „czystą” naturę – dzia-
łały bardziej selektywnie na 
wychwyt zwrotny neuroprze-
kaźników bez niekorzystnych 
działań receptorowych. 

Z  tej grupy milnacipran 
i  duloksetyna są lekami o  naj-
bardziej zrównoważonym 
wpływie na oba systemy neu-
roprzekaźnictwa i  są najlep-
szymi kandydatami na leczenie 

pacjentów z  depresją z  przeważającymi objawami 
anhedonii i  anergii oraz pacjentów z  dominującym 
bólem i cierpieniem psychicznym. W porównaniu na 
przykład z wenlafaksyną, duloksetyna trzy razy silniej 
wpływa na wychwyt zwrotny noradrenaliny. Z  po-
wodów farmakoekonomicznych z diady: duloksetyna 

- milnacipran moim wyborem 
w  leczeniu pacjentów z  tych 
klasterów objawowych depresji 
jest duloksetyna. 

Duloksetyna ma okres pół-
trwania sięgający 15 godzin, 
może więc być podawana w jed-
nej dawce. Pokarmy wydłużają 
okres wchłaniania o  około 4 h, 
co w  praktyce wydłuża okres 
utrzymywania się leku w  stę-
żeniu terapeutycznym we krwi. 
Ponieważ wieczorna dawka leku 
jest szybciej wydalana, standar-
dowo zalecam pacjentom sto-
sowanie duloksetyny w  jednej 
dawce porannej. Dawkę podzie-

loną zalecam jedynie w  sytuacji nietolerancji dawek 
90 mg lub 120 mg w dawce jednorazowej, chociaż przy 
stopniowym budowaniu dawki leku w praktyce zdarza 
się to rzadko. Z praktycznych uwag – przez pierwszy 
tydzień leczenia zalecam pacjentom zażywanie dawki 
30 mg rano. Zmniejsza to częstość objawów niepożą-
danych takich jak nudności czy senność. Duloksetyna 
u około 10-15% pacjentów może powodować również 
bezsenność, w takim przypadku tym bardziej zalecane 
jest przyjmowanie leku w jednej dawce porannej. Ob-
jawy niepożądane duloksetyny, tak jak w  przypadku 
innych leków, zwykle łagodnieją i znikają po uzyskaniu 
stacjonarnego stężenia leku w surowicy krwi – w przy-

Wysokie dawki warto rozważyć 
u chorych, gdy w obrazie 
depresji dominują:

anergia

anhedonia

ból

Dawka 120 mg duloksetyny  
może być stosowana  
raz dziennie po posiłku

+ + + + +
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Przypadek kliniczny

Największy wpływ na prze
kaźnictwo noradrenergiczne 
duloksetyna uzyskuje  
w dawce 120 mg

30 mg
60 mg

90 mg
120 mg

padku duloksetyny to okres około 
75 h (pięć okresów półtrwania), 
czyli trzech dni.

Lek może zacząć działać już 
po 1-2 tygodniach leczenia, po-
prawa dotyczy najwcześniej ob-
niżenia nastroju, poczucia winy, 
myśli samobójczych, anergii, 
niepokoju, bólów mięśni i  zmę-
czenia. Co ciekawe, duloksetyna 
wydaje się mieć niezależne od 
działania przeciwdepresyjnego 
działanie przeciwbólowe. Jest to 
związane z  ośrodkową regula-
cją bólu, związaną z przekaźnic-
twem noradrenergicznym i  se-
rotoninericznym. Dlatego poza 
wskazaniami rejestracyjnymi 
może być skuteczna w  bólach 
krzyża i w przewlekłym bólu.

Osobiście sięgam często 
do dawki dobowej duloksetyny 
większej niż 60 mg u  pacjentów, 
u  których w  obrazie klinicznym 
dominuje anhedonia i  anergia. 
Racjonalnym uzasadnieniem tego  
wyboru jest kolejny element zło-
żonego mechanizmu działania 
duloksetyny. Po pierwsze, im 
większa dawka leku, tym większe 

hamowanie transportera biał-
kowego dla noradrenaliny – jest 
to efekt dawkozależny, więc naj-
większy wpływ na przekaźnic-
two noradrenergiczne dulokse-
tyna uzyskuje w  dawce 120 mg.  
Lek oprócz hamowania wychwy-
tu zwrotnego serotoniny i norad-
renaliny w  wyższych dawkach 
hamuje jeszcze dodatkowo wy-
chwyt zwrotny dopaminy. Są to 
kolejne argumenty dla stosowa-
nia wyższych dawek leku – do-
piero w tych dawkach duloksety-
na staje się uniwersalnym lekiem, 
wpływającym na osłabienie ak-
tywności wszystkich systemów 
neuroprzekaźnictwa, które ko-
jarzymy z  powstawaniem obja-
wów depresyjnych. Jest to cenna 
własność duloksetyny, zwłasz-
cza w odniesieniu do hamowania 
wychwytu zwrotnego dopaminy, 
ponieważ psychofarmakologia 
nie dysponuje dużą liczbą leków 
przeciwdepresyjnych, działają-
cych prodopaminergicznie. Daw-
kozależny wpływ duloksetyny na 
układ dopaminergiczny tłumaczy 
moim zdaniem mniejszą częstość 
zaburzeń seksualnych w  porów-
naniu z innymi lekami SNRI.

TEORIA I PRAKTYKA

Pacjentka w wieku 46 lat zgłosiła się do mnie z depresją po kilku nieudanych próbach leczenia 
u innego psychiatry. Wcześniej zażywała escitalopram a następnie paroksetynę bez poprawy, za to 
z  dużą nietolerancją tych preparatów. W  obrazie dominowała melancholia, smutek, przygnębienie 
i pesymizm. Miewała myśli rezygnacyjne, a z powodu zobojętnienia i braku poczucia siebie miała wra-
żenie, że depresja zmieniła ją na zawsze i bała się, że już nigdy nie będzie sobą. Klinicznie obraz ten 
wypełniał zakres znaczeniowy depresji anestetycznej. Pacjentka skarżyła się również na bóle karku 
i pleców. Mówiła: „jest mi źle, mam wrażenie, że cierpienie rozsadza mi głowę”. 

Zaproponowałem jej duloksetynę, przez 6 dni 30 mg, potem przez tydzień 60 mg rano i od 3 tygo-
dnia 90 mg w jednej porannej dawce. 

Po miesiącu zgłosiła się raportując poprawę objawów o około 60%. Zaczęła znowu „czuć siebie”. 
Zaczęła również odczuwać pożądanie seksualne. Mówiła, że po około 2-3 tygodniach stosowania 
leku zniknęły bóle mięśni. Skarżyła się na nudności – zaleciłem jej na miesiąc zażywanie 10 mg mian-
seryny wieczorem. 

Na kolejnej wizycie mówiła, że „jest już prawie normalnie”. Wystawiłem jej zaświadczenie do lekarza  
POZ, gdzie po 6 miesiącach miała zakończyć kurację, zmniejszając dawkę leku co tydzień o 30 mg. n 

Palenie tytoniu indukuje 
CYP1A2 i zmniejsza poziom 
duloksetyny o 3050% *  
do osiągnięcia efektu  
klinicznego może być  
potrzebne stosowanie  
wyższych dawek (90120 mg)

* Wg CHPL i NbN (www.nbn2.com/search#drug/37)

http://WWW.PSYCHIATRAONLINE.COM


Informacja o leku znajduje się na stronie 55
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Otępienia, majaczenie i inne  
organiczne zaburzenia  
psychiczne w ICD-11: wielkie  
zmiany, czy wiele hałasu o nic?
 Tomasz Sobów
  | Centrum Terapii Dialog, Warszawa, 2 Neuropsychiatria s.c., Łódź

ICD-11

Pryncypia: gdzie i pod  
jakimi parasolami  
klasyfikowane były i są 
zaburzenia z omawianej 
grupy?

W klasyfikacji ICD-10 w kodach 
od F00 do F09 opisano niektó-
re otępienia (kody od F00 do F03), 
organiczny, niealkoholowy zespół 
amnestyczny (kod F04 – konia 
z  rzędem temu, kto kiedykolwiek 
użył tej diagnozy), następnie ma-
jaczenie (rozumiane szeroko jako 
dowolna psychopatologicznie for-
ma zaburzeń świadomości), ale nie-
związane z chorobą alkoholową, ani 
używaniem innych substancji (kod 
F05, żeby zakodować majaczenie 
alkoholowe czy inne, związane ze 
stosowaniem substancji, konieczne 

W nowej, obowiązującej od 2022 roku klasyfikacji ICD-11 (w Polsce proces tłumaczenia 
nadal w toku) zaszło wiele zmian. Trudno było oczekiwać, że będzie inaczej, skoro od 
poprzedniej wersji (ICD-10) minęło ponad 30 lat, a w międzyczasie, w zakresie zaburzeń 
psychicznych, ukazała się nowa wersja amerykańskiej klasyfikacji (DSM-5), z którą wedle 
założeń, klasyfikacja ICD-11 miała być istotnie bardziej zharmonizowana, niż to miało miejsce 
w poprzednich wersjach obu systemów klasyfikacyjnych. W tekście opiszę zmiany jakie 
zaszły w obszarze, który można ogólnie opisać jako „organiczny” oraz spróbuję zmierzyć się 
z demonami wątpliwości, które muszą się pojawić przy każdej nowości.

było użycie kodów spoza zakresu 
F00-F09), dalej niezwykle pojem-
na psychopatologicznie grupa tak 
zwanych zaburzeń organicznych 
(kody F06-F07), będąca jednocze-
śnie kategorią zdecydowanie nad-
używaną i  resztkowa kategoria 
F09, do której autorzy klasyfikacji 
zaliczyli, dla przykładu, tajemniczą 
organiczną psychozę bliżej nie-
określoną. 

W  ICD-11 dokonano kilku klu-
czowych zmian. 

Po pierwsze, pojawił się nowy, 
„parasolowy” termin „zaburzenia 
neuropoznawcze”.Termin ten sko-
piowano z  DSM-5, pomimo jego 
absurdalności semantycznej (pyta-
nie retoryczne: czy zaburzenia po-
znawcze mogą być inne niż neuro?), 
a także niekonsekwentnie – DSM-5 

używa go nie tylko do opisu całej 
grupy zaburzeń, ale także z kwan-
tyfikatorami opisującymi nasilenie 
(większe [major] i łagodne zaburze-
nie neuropoznawcze) zamiast tra-
dycyjnego terminu demencja (otę-
pienie).

Po drugie, wprowadzono ter-
min „łagodne zaburzenia neuro-
poznawcze”, który przynajmniej 
częściowo koresponduje z  analo-
gicznym terminem z  nowoczesnej 
literatury, czyli opisującym prodro-
malne klinicznie fazy chorób neu-
rodegeneracyjnych, a nie tylko sta-
ny wywołane konkretnym stanem 
somatycznym (wśród przykładów 
ICD-10 nie wymieniało chorób neu-
rodegeneracyjnych). 

Po trzecie, opisanie i  zakodo-
wanie majaczenia, łagodnych za-
burzeń (neuro)poznawczych, zabu-

Patronem cyklu na temat ICD-11 jest
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rzeń amnestycznych czy otępienia 
wywołanego alkoholem i  innymi 
substancjami nie wymaga już się-
gania po kody z  grupy opisującej 
zaburzenia psychiczne wywołane 
alkoholem i  innymi substancjami, 
co było niezrozumiałe i  psychopa-
tologicznie niekonsekwentne. 

Wreszcie, po czwarte, kate-
goria „zaburzenia neuropoznaw-
cze” nie obejmuje dawnej grupy tak 
zwanych zaburzeń organicznych 
(kody F06-F07), które znalazły się 
w oddzielnej podgrupie jako „wtór-
ne zespoły psychiczne i  behawio-
ralne związane z  chorobami lub 
chorobami sklasyfikowanymi gdzie 
indziej”. 

Zaburzenia neuropoznawcze:  
majaczenia

Nie wprowadzono istotnych 
zmian w  rozumieniu psychopato-
logii majaczenia. Zrezygnowano 
z niezrozumiałego podziału na ma-
jaczenie bez otępienia i majaczenia 
nałożonego na otępienie; to posu-
nięcie należy ocenić jako słuszne od 
strony etiopatogenetycznej, skoro 
rozumiemy majaczenie jako konse-
kwencję ostrego lub podostrego za-
burzenia homeostazy mózgu, to nie 
ma żadnego powodu, aby „nazna-
czać” klasyfikacyjnie majaczenie 
u chorego z demencją. Obecny po-
dział obejmuje majaczenie wywo-
łane chorobą sklasyfikowaną gdzie 
indziej (może to obejmować choro-
bę neurodegeneracyjną, o  charak-
terze encefalopatycznym, ale też 
choroby układu krążenia, wątroby, 
nerek, endokrynologiczne, meta-
boliczne czy nowotworowe, a także 
infekcje czy niedobory żywienio-
we), majaczenie wywołane stoso-
waniem substancji psychoaktyw-
nych (znacznie poszerzony katalog 
możliwych substancji, pokazujący 
zasmucający postęp neurochemii 
rekreacyjnej, ale też odzwierciedla-
jący lepiej rzeczywistość kliniczną, 
zwłaszcza oddziałów ratunkowych) 
oraz ważną (i nową w porównaniu 
do ICD-10) kategorię majaczenia 
wywołanego wieloma czynnikami 
sprawczymi. 

Wprowadzenie majaczenia do-
wolnego rodzaju do jednej katego-
rii diagnostycznej niewątpliwie jest 
krokiem pożądanym i  upraszcza-
jącym kodowanie. W  ICD-11, bez 
względu na przyczynę, majaczenie 
opisane jest fenomenologicznie 
i ma wymagane wskazanie możliwej 
przyczyny (kodowanej oddzielnie). 

ZaburzeniA neuropoznawcze: 
łagodne zaburzenie 
neuropoznawcze

Termin ten w dużej mierze ko-
responduje z  dwoma terminami 
używanymi wcześniej, łagodnymi 
zaburzeniami procesów poznaw-
czych (w ICD-10 rozumianymi jako 
wtórne do chorób sklasyfikowa-
nych gdzie indziej) i  łagodnymi 
zaburzeniami poznawczymi, ter-
minem używanym w  literaturze 
neuropsychiatrycznej w  rozumie-
niu prodromów klinicznych otę-
pień. Warto podkreślić, że termin 
ten nie obejmuje zaburzeń po-
znawczych typowych dla funkcjo-
nalnych zaburzeń psychicznych, 
takich jak schizofrenia, choroba 
afektywna dwubiegunowa czy de-
presja. W  szczegółowych informa-
cjach diagnostycznych podkreślo-
no, że stan ten może być statyczny, 
progresywny lub warunkowo od-
wracalny. Wprowadzenie tak ro-
zumianej kategorii diagnostycznej 
niewątpliwie porządkuje sprawę 
terminologicznie, a także jest bliżej 
praktyki klinicznej, zwłaszcza neu-
ropsychiatrycznej. 

Zaburzenia neuropoznawcze: 
zaburzenia amnestyczne

Wyodrębnienie tej kategorii 
budzi wątpliwości. Założenie jest 
generalnie takie, że zaburzenia 
amnestyczne mają być izolowane 
(bez zaburzeń z innych domen po-
znawczych), mają nie być wywołane 
majaczeniem, otępieniem, intoksy-
kacją czy odstawieniem substancji, 
żadnym psychicznym zaburzeniem 
funkcjonalnym, a  także nie może 
to być stan globalnej przejściowej 
amnezji, ani zaburzenie dysocja-

cyjne czy z  grupy PTSD. Wyda-
je się, że większość diagnoz z  tak 
opisanej kategorii to będą zespoły 
związane ze stosowaniem substan-
cji psychoaktywnych (zwłaszcza 
alkoholu), a  diagnozy zespołu am-
nestycznego wywołanego choroba-
mi sklasyfikowanymi gdzie indziej 
będą miały charakter incydentalny 
(profil zaburzeń poznawczych zwy-
kle jest znacznie bardziej złożony 
i  obejmuje inne domeny niż tylko 
pamięć). 

Zaburzenia neuropoznawcze: 
otępienia (demencje)

Pozostawienie terminu otę-
pienie (demencje) i  niekalkowanie 
amerykańskich „większych zabu-
rzeń neuropoznawczych”, jako do-
świadczony klinicysta-dementolog 
(może i  nie ma takiej specjalności, 
ale mogę chyba sam siebie tak na-
zywać) przyjmuję z ulgą. Pomijam tu 
już dywagacje na temat „neuropo-
znawczości” (i możliwego istnienia, 
dla przykładu, kardiopoznawczości 
czy pulmonopoznawczości) oraz 
zastanowienie, od czego i  w  ja-
kim stopniu te zaburzenia neuro-
poznawcze miałyby być większe. 
Wydaje się, że nie ma żadnego roz-
sądnego powodu, aby rezygnować 
z tradycyjnej, dobrze ugruntowanej 
terminologii, zwłaszcza że w ICD-11 
nie wprowadzono żadnych kryte-
rialnych zmian, które opisywałyby 
otępienia (demencje) inaczej niż 
funkcjonalnie zdefiniowane (w  ro-
zumieniu deficytów poznawczych 
upośledzających w  stopniu istot-
nym codzienne funkcjonowanie) 
zaburzenia poznawcze. Podobnie 
jak w  ICD-10 mamy do dyspozycji 
dodatkowe kody do opisania zabu-
rzeń behawioralnych (poszerzone 
o  takie fenomeny jak apatia, wę-
drowanie czy odhamowanie) oraz 
kwantyfikatory nasilenia (łagodne, 
umiarkowane i ciężkie). 

Ważną nowością (odzwiercie-
dlającą w znacznym stopniu postę-
py neuropsychiatrii) są szczegółowe 
kody dla otępień wywołanych kon-
kretnymi przyczynami (chorobami 

Patronem cyklu na temat ICD-11 jest
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lub innymi). Wprowadzono odrębną 
kategorię dla otępienia z  ciałami 
Lewy’ego, poszerzono opis klinicz-
ny otępienia czołowo-skroniowego 
o  podtypy (wariant behawioralny, 
pierwotną postępującą afazję czy 
warianty motoryczne, obejmujące 
zwyrodnienie korowo-podstawne, 
postępujące porażenie ponadją-
drowe czy stwardnienie zanikowe 
boczne), a  w  subkategorii otępień 
wywołanych chorobami sklasyfi-
kowanymi gdzie indziej, obok już 
istniejących otępień w  przebiegu 
choroby Parkinsona, Huntingtona 
czy Creuztfeldta-Jakoba (tu słusz-
na zmiana terminologiczna na 
bardziej pojemny termin otępienia 
wywołane chorobami prionowymi), 
pojawiły się ważne klinicznie kate-
gorie, takie jak otępienie wywołane 
wodogłowiem normotensyjnym, 
stwardnieniem rozsianym, urazem 
głowy czy zespołem Downa. Zgod-
nie z  filozofią kategorii zaburzeń 
neuropoznawczych, wyodrębniono 
otępienia wywołane substancjami 
psychoaktywnymi, podkreślając 
ważność (odrębne subkategorie) 
alkoholu, leków uspokajających, 
przeciwlękowych i nasennych oraz 
substancji wziewnych. 

Wtórne zaburzenia 
psychiczne lub zespoły 
behawioralne związane 
z chorobami lub chorobami 
sklasyfikowanymi  
gdzie indziej

To nowa w  ICD-11 kategoria, 
wyraźnie zharmonizowana z odpo-
wiednią kategorią w  DSM-5 (i  też, 
wcześniej w DSM-IV). Wyodrębnie-
nie jej i niejako wyjęcie z logicznego 

ciągu obecnego w  ICD-10 uważam 
za znaczące. Postrzegam to jako 
modyfikację niosącą nadzieję na 
zmianę pewnego nawyku diagno-
stycznego. Otóż, w wielu sytuacjach 
lekarze stawiali nadmiarowe dia-
gnozy tak zwanych zaburzeń orga-
nicznych (w  ICD-10 kody F06-F07) 
i  robili to pomimo dobrego zdefi-
niowania tychże tamże. Prowadziło 
to do groźnych dla chorych diagnoz 
„organicznych” z powodu niezgod-
nych z  wymogami klasyfikacyj-
nymi przesłanek (np. z  powodu 
wyników neuroobrazowania albo 
tak zwanych organicznych testów 
neuropsychologicznych), powo-
dujących szkodliwą stygmatyzację 
i  postawy typu nihilizmu terapeu-
tycznego wśród lekarzy. Diagnozy 
te stawiano ponadto, również nie-
zgodnie z kryteriami, w przypadku 
zaburzeń behawioralnych towa-
rzyszących otępieniu lub niepełno-
sprawnościom umysłowym. 

W  kategorii tej umieszczo-
no szerokie spektrum możliwych 
wtórnych zaburzeń psychicznych 
(psychotycznych, nastroju, lęko-
wych, obsesyjno-kompulsyjnych, 
kontroli impulsów, neuropoznaw-
czych, osobowości czy katato-
nicznych), ale też, co jest istotną 
nowością, wtórnych zespołów 
neurorozwojowych (obejmujących, 
dla przykładu, zaburzenia mowy 
lub językowe w  przebiegu chorób 
ośrodkowego układu nerwowego 
(porażenia dziecięcego, urazu mó-
zgu, padaczki, miastenii, udaru) lub 
innych chorób, takich jak nabyta 
głuchota, zespół Jouberta czy nie-
które infekcje).

Podsumowanie: 
czy „organiczna” rewolucja?

W  mojej opinii ewidentnie nie. 
Raczej konsekwentna zmiana sys-
temowa odzwierciedlająca postępy 
w badaniach naukowych z różnych 
dziedzin oraz uporządkowanie po-
szczególnych kategorii w  spójny 
sposób. To, co wymaga zauważenia, 
to fakt, że autorzy nie ulegli poku-
sie nadmiernego „ubiologicznienia” 
kryteriów rozpoznawczych (nigdzie 
nie wprowadzono jako kryterium 
stosowania biomarkerów) oraz po-
zostali wierni sposobowi myślenia 
typowemu dla WHO, czyli że kry-
teria mają być w  sposób pragma-
tyczny „światowe”, możliwe do 
zastosowania w  maksymalnie sze-
rokim spektrum systemów ochrony 
zdrowia. Neuronaukowców może 
to trochę rozczarowywać, ale ICD 
ma być narzędziem jednak nie dla 
nich, a dla klinicystów, praktyków. 

Jako psychiatrę wychowanego 
w  duchu Bilikiewiczowskiej kon-
cepcji etioepigenezy martwi mnie 
tylko nieco „zdegradowanie” nume-
racyjne (w ICD-10 system zaczynał 
się od F00…). Klinicysta powinien 
jednak pamiętać o pewnej gradacji 
zaburzeń (co się przekładać powin-
no na postępowanie diagnostyczne 
i  terapeutyczne), a  umieszczenie 
zaburzeń z  omawianych kategorii 
pomiędzy zaburzeniami pozoro-
wanymi, a zaburzeniami rytmu snu 
i czuwania raczej takiemu pożąda-
nemu sposobowi klinicznego my-
ślenia nie sprzyja. Ale to może te-
mat na inną opowieść… n

Dziękujemy firmie EGIS Polska za roztocze-
nie patronatu edukacyjnego nad przygoto-
waniem cyklu artykułów informacyjnych 
i edukacyjnych na temat ICD-11.
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Zaburzenia psychiczne 
związane z porodem
Z prof. dr hab. n.med. Joanną Rymaszewską 
rozmawia Justyna Wojteczek

Justyna Wojteczek (J.W.): Przy-
gotowując się do rozmowy z  Pa-
nią, próbowałam w Google Scholar 
znaleźć artykuły dotyczące zmian 
w  klasyfikacji ICD-11 w  zakresie 
zaburzeń psychicznych i zachowa-
nia w  okresie okołoporodowym, 
i  oprócz samego tekstu, i  kodu 
z klasyfikacji, nie znalazłam właści-
wie nic…

Prof. Joanna Rymaszewska 
(J.R.): Też sprawdziłam. Rzeczywi-
ście, nie ma zbyt dużo informacji na 
ten temat. Istotne jest jednak to, że 
ta zmiana ma charakter porządko-
wy. Jako lekarce, która często zaj-
muje się kobietami w ciąży i połogu 
oraz w późniejszym czasie podczas 
karmienia, brakowało mi możliwo-
ści kodowania tego, co rozpoznaję 
u  pacjentki. Współczesne realia są 

takie, że musimy w  dokumentację 
wpisać określony numerek i  nie 
może to być rozpoznanie opisowe. 
Zawsze jest z  tym kłopot, bo nie 
było określonego kodu dla takich 
właśnie pacjentek. Jedyna rzecz, 
jaka się pojawiła, to dodatkowa 
cyferka w  zaburzeniach depresyj-
nych, gdzie mamy rozszerzenie, 
dzięki któremu możemy zapisać za 
pomocą cyferki, że mamy do czy-
nienia z depresją, która pojawiła się 
w okresie okołoporodowym. Udało 
mi się znaleźć opracowanie, dlacze-
go tak jest. Dlaczego nie ma odręb-
nego kodu dla zaburzeń depresyj-
nych w  okresie okołoporodowym? 
Naukowcy, po analizie wielu danych 
i długich dyskusjach, stwierdzili, że 
nie ma żadnych dowodów, które 
wskazywałyby jednoznacznie na 
inną etiologię zaburzeń depresyj-

nych pojawiających się w tym okre-
sie. Powszechnie „zrzuca się” winę 
na hormony, ale nie tędy droga po-
mimo ich dużego znaczenia. Hor-
mony, podobnie jak i inne czynniki, 
na przykład stresory zewnętrzne, 
mogą być pewnymi wyzwalacza-
mi określonych problemów, jednak 
żeby wystąpił duży epizod depre-
syjny, musi temu towarzyszyć okre-
ślona predyspozycja. Stąd eksperci 
przygotowujący klasyfikację ICD-11 
doszli do wniosku, że nie ma powo-
du wyodrębniania osobnej jednost-
ki poza wskazaniem okresu, kiedy 
pojawiła się depresja. Niestety, dość 
często może się to potem rozwijać 
w kierunku zaburzeń depresyjnych 
nawracających, ale sama ciąża, 
poród czy połóg były tzw. czynni-
kiem wyzwalającym, ujawniającym 
zaburzenie. Reasumując, dobrze, 

Patronem cyklu na temat ICD-11 jest
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że to jest, bo porządkuje kwestie 
związane z  opisem zaburzeń poja-
wiających się w okresie okołoporo-
dowym. 

J.W.: A ma to znaczenie klinicz-
ne? W  końcu tego rodzaju klasyfi-
kacja ma duży wpływ na to, jak po-
stępują lekarze…

J.R.: Moim zdaniem to dobre 
rozwiązanie. Jest taki stereotyp, że 
skoro kobieta, to jej hormony wpły-
wają na różne zaburzenia: skoro ma 
menopauzę, to wpada w  rozpacz; 
jak jest w ciąży, to się źle czuje, bo 
jest gruba i… „nie chodzi, a się to-
czy”, więc źle się czuje i tym podob-
ne. Wydaje mi się, że ta klasyfikacja 
pokazuje jasno, że jeśli u kobiety jest 
rozpoznany epizod depresyjny, to 
nie możemy go lekceważyć, uważa-
jąc, że to hormony, i gdy przestaną 
się wydzielać lub ulegną normali-
zacji, to wszystko minie. Trzeba po 
prostu wziąć się za leczenie, a jeśli, 
niestety, depresja będzie nawracać, 
to będzie po prostu traktowana 
jak każdy inny nawracający epizod 
depresyjny. Oczywiście może nie 
będzie kolejnych epizodów i pozo-
stanie jedynie doświadczenie oraz 

wpisy w  dokumentacji medycznej. 
Może się zdarzyć, że kolejny epizod 
rozwinie się w  kolejnej ciąży czy 
połogu. 

I  nie można zapominać, że ta 
cyferka ma bardzo duże znaczenie 
dla prowadzenia badań oraz dla 
epidemiologii. Jednak mając kobie-
tę z  zaburzeniami depresyjnymi, 
które pojawiły się w okresie około-
porodowym, leczymy ją zgodnie ze 
sztuką, czyli uwzględniając ograni-
czenia wynikające z  jej stanu fizjo-
logicznego w planie leczenia.

J.W.: A czy z Pani doświadcze-
nia klinicznego wynika, że to, iż za-
burzenia wystąpiły w okresie oko-
łoporodowym, ma znaczenie dla 
późniejszego rokowania?

J.R.: Zawsze pytamy o to, kiedy 
po raz pierwszy doszło do takiego 
stanu. Uważam, że co do zasady nie 
ma to wielkiego znaczenia w plano-
waniu leczenia w danym momencie, 
ale ma znaczenie przy planowaniu 
kolejnej ciąży. Jeśli epizod wystąpił 
tylko w  okresie okołoporodowym, 
to przy planowaniu kolejnej ciąży 
na pewno u  takiej pacjentki nale-
ży wdrożyć działania prewencyjne, 

czyli opiekę psychoterapeutyczną, 
która ma szansę zapobiec kolejne-
mu epizodowi depresyjnemu. Nie 
ma stuprocentowej gwarancji, że 
zapobiegnie, ale warto spróbować, 
bo na pewno zmniejszy ryzyko lub 
umożliwi zapanowanie nad nasile-
niem jego objawów.

J.W.: Dużo się ostatnio mówi 
o depresji pojawiającej się w okresie 
okołoporodowym. Jednak konsul-
tacje psychiatryczne nie są bardzo 
dostępne w naszym kraju, a tym sa-
mym wzrasta tu rola ginekologów 
i pediatrów. Jak pani sądzi, na ile są 
w stanie sprostać tej sytuacji?

J.R.: Jest coraz lepiej. Rzadko na 
przykład zdarzają się podejmowane 
przez nich błędne próby leczenia 
depresji benzodiazepinami. Myślę, 
że ta świadomość u  lekarzy tych 
dwóch specjalizacji jest już duża. 
Być może mam zbyt optymistyczne 
spojrzenie, ale z mojej praktyki wy-
nika, że jest spora grupa położni-
ków, którzy „przekazują” nam swoje 
pacjentki, kiedy widzą, że rozwija 
się jakiś problem albo szwankuje 
współpraca z  pacjentką. Na przy-
kład pacjentka jest bardzo skoncen-
trowana na objawach, doszukuje się 
problemów z  ciążą, bardzo często 
się zgłasza na wizyty. Nigdy jednak 
nie dość wzajemnej edukacji i  my-
ślę, że nadal jest potrzeba interdy-
scyplinarnych spotkań, konferencji, 
warsztatów czy artykułów.

J.W.: Co, Pani zdaniem, jest naj-
większą trudnością prowadzenia 
takiej pacjentki?

J.R.: Na pewno współpraca, 
czyli stosowanie się pacjentki do 
naszych zaleceń. Niebagatelną rze-
czą jest ukrywanie przez pacjentki 

Dlaczego nie ma odrębnego kodu 
dla zaburzeń depresyjnych w okre-
sie okołoporodowym? Naukowcy, 
po analizie wielu danych i długich 
dyskusjach, stwierdzili, że nie ma 
żadnych dowodów, które wska-
zywałyby jednoznacznie na inną 
etiologię zaburzeń depresyjnych 
pojawiających się w tym okresie. 
Powszechnie „zrzuca się” winę na 
hormony, ale nie tędy droga pomimo 
ich dużego znaczenia.
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negatywnych odczuć 
związanych z  macie-
rzyństwem. Pacjent-
ki wstydzą się o  tym 
mówić, bo wciąż jest 
olbrzymia presja spo-
łeczna na odczuwanie 
wyłącznie szczęścia 
w czasie ciąży i po roz-
wiązaniu. Mają olbrzy-
mi wstyd przed przy-
znaniem się nie tylko 
do braku akceptacji 
dziecka, ale też nie-
odczuwania pozytyw-
nych emocji; w  końcu 
wszystko powinno być 
takie cudowne i  nale-
ży jedynie cieszyć się 
i  całować małe piętki i  paluszki. 
Trudno jest też wielu pacjentkom 
mówić o przemocy w domu, braku 
wsparcia, dobrej atmosfery. To bar-
dzo istotne kwestie, bo mogą być 
tymi czynnikami, które wyzwolą 
objawy depresyjne. Niektóre pa-
cjentki nie mają nawet świadomości 
tego, że ich sytuacja rodzinna jest 
nieprawidłowa. Czasami jest też po 
prostu element ogromnego zmę-
czenia. To wszystko jest niestety, 
bardzo częste.

J.W.: Jaki powinien być model 
opieki nad kobietą w ciąży i młodą 
matką?

J.R.: W  idealnym świecie to 
współpraca specjalistów zajmują-
cych się pacjentką, zwłaszcza że 
tych specjalistów może być wielu, 
bo może to być nie tylko położ-

Ta klasyfikacja 
pokazuje jasno, 
że jeśli u kobiety 
jest rozpoznany 
epizod depresyj-
ny, to nie możemy 
go lekceważyć, 
uważając, że to 
hormony, i gdy 
przestaną się 
wydzielać lub 
ulegną normali-
zacji, to wszystko 
minie. Trzeba po 
prostu wziąć się 
za leczenie...

nik i  pediatra, ale 
i  reumatolog czy 
e n d o k r y n o l o g . 
Minimalna rzecz, 
która powinna się 
dziać i  wręcz po-
winna być wpro-
wadzona jako obo-
wiązek lekarza, to 
wydawanie za każ-
dym razem każ-
demu pacjentowi, 
któremu pomaga-
my, zaświadczenia, 
co się z  nim usta-
liło, po to, by mógł 
potem pokazać to 
kolejnemu leka-
rzowi, u  którego 

się leczy. To jeden element, który 
dotyczy wszystkich pacjentów i pa-
cjentek. Drugi, to tzw. wywiad śro-
dowiskowy i  opieka stała, w  razie 
potrzeby interwencyjna w  sytuacji 
patologicznej w danej rodzinie. Nie 
powinno być tak, że to pacjentka 
szuka wtedy pomocy, bo często po 
prostu nie jest w stanie. Przy czym 
przestrzegam przed kojarzeniem 
„patologicznego środowiska” wy-
łącznie z biedą. Trzeba zdawać so-
bie sprawę z tego, że kobieta, która 
jest w przemocowym związku albo 
w  sytuacji, gdy są nieprawidłowe 
relacje z rodziną jej czy jej partne-
ra, rzadko kiedy ma siłę na aktywne 
szukanie pomocy.

J.W.: Najwięcej dzieci rodzi 
się w  Polsce w  szpitalach powia-
towych. Na ile w  tych szpitalach 

istnieje wytyczona ścieżka współ-
pracy oddziałów położniczych 
z psychiatrami?

J.R.: Nie mam takiej wiedzy. 
U  nas, w  uniwersyteckim szpitalu 
dostęp do psychologa jest na bieżą-
co. Konsultacji psychiatrycznych na 
oddziale położniczym jest stosun-
kowo mało. Obawiam się, że w nie-
których oddziałach może być dość 
mizernie. Nie chodzi o  złą wolę, 
a mizerię finansową. Odwołując się 
do praktyki brytyjskiej czy niemiec-
kiej, można by skopiować tamtej-
sze rozwiązanie, czyli obowiązek 
możliwości zasięgnięcia konsultacji 
psychiatry na dowolnym oddziale.

J.W.: I kończąc, psychoza popo-
rodowa występuje u  jednej na 500 
pierworódek. To sporo…

J.R.: Na szczęście zwykle są to 
krótkie okresy psychozy, ale czasem 
to pierwszy zwiastun schizofrenii 
lub choroby afektywnej dwubiegu-
nowej. Nie można też zapominać, 
że objawy psychotyczne mogą wy-
stąpić też w przebiegu epizodu de-
presyjnego. Ten ostry stan da się le-
czyć. Nigdy na początku nie wiemy, 
do czego takie objawy prowadzą, 
im szybciej podejmiemy interwen-
cję, tym lepiej dla chorej. n

 Dziękujemy firmie EGIS Pol
ska za roztoczenie patronatu 
edukacyjnego nad przygoto-
waniem cyklu artykułów in-
formacyjnych i edukacyjnych 

na temat ICD-11.
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Dwumecz:  
Wenlafaksyna vs Duloksetyna

Mecz nr 2 - efektywność i praktyka
PIOTR WIERZBIŃSKI

Wenlafaksyna i duloksetyna to powszechnie stosowane leki 
należące do grupy selektywnych inhibitorów wychwytu 
zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (SNRI). Są stosowane 
powszechnie w praktyce klinicznej zarówno w leczeniu depresji 
jak i zaburzeń lękowych. Leki z grupy SNRI poprzez swoje wła-
ściwości farmakologiczne będą wywierały również działanie 
przeciwbólowe i z powodu swoich właściwości koanalagetycz-
nych wielokrotnie stosowane są również do leczenia bólu. 

TEORIA I PRAKTYKA

Wenlafaksyna i duloksetyna 
w depresji

Zarówno wenlafaksyna jak i du-
loksetyna należą do leków pierw-
szego wyboru w  farmakoterapii 
zaburzeń depresyjnych. Wszystkie 
znane nam zalecenia i  standardy 
postępowania zgod-
nie twierdzą, że 
leki te mają poziom 
dowodów I. Zna-
czy to tyle, że leki 
te posiadają meta-
analizy z  wąskimi 
przedziałami ufno-
ści oraz co najmniej 
2 randomizowane 
badania kontrolo-
wane z  odpowied-
nią wielkością próby 
oraz kontrolą z  ak-
tywnym kompara-
torem albo placebo, 
w których wykazano 
istotną efektywność 
tych leków w terapii 
depresji. Biorąc pod 
uwagę mechanizm 
działania, leki te naj-
chętniej stosujemy 
w  określonym profilu psychopato-
logicznym zaburzeń depresyjnych. 
Jacy pacjenci zatem mogą odnieść 

największą korzyść? Tacy, którzy 
mają zaznaczony lęk, cierpią z po-
wodu obniżenia napędu, anergii, 
senności, męczliwości i  mają sze-
reg objawów somatycznych, głów-
nie bólowych. Cechy melancho-
lii to również predyktor podania 

SNRI. W  ogóle, trze-
ba również podkre-
ślić, że w  praktyce, 
jeśli będziemy mieli 
do czynienia z  więk-
szym nasileniem ob-
jawów depresyjnych 
i  depresję będziemy 
uznawali za ciężką, 
to nasze myśli prze-
suną się w  stronę 
leków z  grupy SNRI. 
Wierzymy bowiem, 
że podwójny albo 
potrójny mechanizm 
działania jest szybszy 
i efektywniejszy w le-
czeniu. 

Wenlafaksyna wy-
kazuje skuteczność 
kliniczną w  uzyski-
waniu odpowiedzi 
terapeutycznej oraz 

remisji u  pacjentów depresyjnych. 
W  przypadku ciężkich epizodów 
depresji zmniejsza częstość nawro-

tów, co wykazał w  swoim badaniu 
Schmidt i  wsp. (2009). Ta dobra 
metodologicznie praca pokazuje 
porównanie wenlafaksyny i SSRI na 
grupie 6492 osób. W  metaanalizie 
tej porównano 31 badań typu RCT. 
Wenlafaksynę porównywano z flu-
oksetyną, sertraliną, citalopramem 
i  fluwoksaminą. Co z  niej wynika? 
Wenlafaksyna cechowała się zna-
cząco większym odsetkiem remisji 
w  porównaniu do SSRI jako klasy 
leków. Ale dla praktyki klinicznej 
najważniejsze wydaje się być to, że 
w tej publikacji wykazano znacznie 
wyraźniejszą przewagę wenlafak-
syny u pacjentów z ciężką i bardzo 
ciężką depresją [1].

Jeszcze ciekawszych i istotnych 
dla praktyki danych dostarcza nam 
badanie PREVENT (Prevention of 
Reccurent Episodes of Depression 
with Venlafaxine for two years) [2].

To dość dobrze i całkiem prosto 
skonstruowane badanie polegało 
na podawaniu pacjentom z  zabu-
rzeniem depresyjnym jednobiegu-
nowym wenlafaksyny i fluoksetyny. 
Przydział był losowy w  stosunku 
3:1. Po 10 tygodniach pacjenci, któ-
rzy odpowiedzieli na leczenie, we-
szli do 6-miesięcznej podwójnie 

Zarówno wenla-
faksyna jak i du-
loksetyna należą 
do leków pierw-
szego wyboru 
w farmakoterapii 
zaburzeń depre-
syjnych. Wszyst-
kie znane nam 
zalecenia i stan-
dardy postępo-
wania zgodnie 
twierdzą, że leki 
te mają poziom 
dowodów I.
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ślepej fazy kontynuacji 
leczenia tym samym 
lekiem. Osoby, które 
odpowiedziały na le-
czenie zostały następ-
nie włączone do lecze-
nia podtrzymującego 
składającego się z  2 
kolejnych 12-miesięcz-
nych okre  sów. Na po-
czątku leczenia pod-
trzymującego osoby, 
które odpowiedziały 
na wenlafaksynę, były 
losowo przydzielane 
do grupy otrzymującej 
podwójnie zaślepione 
leczenie wenlafaksyną 
ER lub placebo. Osoby, 
które odpowiedziały 
na fluoksetynę były 
dalej leczone fluoksetyną. Wyniki 
pokazały, że skumulowane praw-
dopodobieństwo nawrotu w  ciągu 
12 miesięcy stosowanie wenlafak-
syny ER w średniej dawce 224,7 mg 
(SD=66,7) wynosiło 23,1% w porów-
naniu do 42% dla placebo. 

Czy duloksetyna jest tak samo 
skuteczna jak wenlafaksyna, czy 
nie? Zapewne wszyscy odnoszą się 
zawsze do najpopularniejszej meta-

analizy jaką jest me-
taanaliza Ciprianiego 
[3]. Pierwsza czwór-
ka najbardziej efek-
tywnych leków prze-
ciwdepresyjnych to 
amitryptylina, mirta-
zapina, duloksetyna 
i  wenlafaksyna. OR 
(odds ratio - iloraz 
szans, czyli stosunek 
szans wystąpienia 
danego zdarzenia 
w  jednej grupie do 
szansy jego pojawie-
nia się w drugiej gru-
pie) dla odpowiedzi 
terapeutycznej dla 
duloksetyny to 1.85, 
a  dla wenlafaksyny 
to 1.78, przy czym 

między tymi lekami nie wykazano 
istotności statystycznej. 

Duloksetyna, podobnie jak 
wenlafaksyna, jest lekiem I  rzutu 
w  terapii depresji. Jednak z  uwagi 
na charakterystykę farmakologicz-
ną nie da się nią, w taki sposób jak 
wenlafaksyną, dostosowywać daw-
kowanie przez „miareczkowanie”. 
Już od 30 mg na dobę działa ona 
bowiem na 2 układy neuroprzekaź-
nikowe: serotoninę i noradrenalinę. 

Jak zwykle w praktyce ma to swoje 
dobre i złe strony, ale warto o tym 
pamiętać w  kontekście personali-
zacji leczenia. W  pierwszym okre-
sie leczenia duloksetyną pacjenci 
mogą raportować większą senność 
z  uwagi na znaczną siłę działania 
leku na transporter serotoninowy. 
Duloksetyna jest lekiem efektyw-
nym w  depresji i  praktyka to po-
twierdza. 60 mg duloksetyny po 2 
tygodniach stosowania poprawia 
42,6% pacjentów w  porównaniu 
do escitalopramu, który poprawi 
35,2% pacjentów. [4] 

W  systematycznym przeglą-
dzie skuteczności, bezpieczeństwa 
i tolerancji duloksetyny z 2020 roku 
opartym o  analizę 32 badań RCT 
oraz badań kohortowych wykaza-
no, że w 26 badaniach duloksetyna 
była skuteczniejsza od placebo oraz 
od innych leków przeciwdepre-
syjnych: sertraliny, fluwoksaminy, 
wenlafaksyny, paroksetyny, escita-
lopramu, bupropionu i  fluoksety-
ny. 5 badań nie wykazało istotnie 
statystycznej przewagi duloksety-
ny (P>0.05), w  jednym badaniu nie 
uzyskano znaczących wyników, 
kiedy porównywano duloksetynę 
do sertraliny [5].

Substancja czynna Lęk napadowy Fobia społeczna 
Zaburzenia obsesyjno-

-kompulsyjne
Lęk uogólniony PTSD

Wenlafaksyna +++ # +++ # +++ # + ^

Duloksetyna + +++ #

Tabela 1: Zaprezentowano zastosowanie wenlafaksyny i duloksetyny w zaburzeniach lękowych 

+++  skuteczność potwierdzona badaniami RCT i metaanalizami 

+        badania pokazują pewną efektywność, ale grupy pacjentów są małe, a badanie są otwarte albo pojedyncze na niezbyt licznej populacji 

^       są badania wspierające tezę, że lek może być skuteczny w tym wskazaniu 

#       wskazania zarejestrowane w Polsce 

Duloksetyna, 
podobnie jak 
wenlafaksyna,  
jest lekiem 
I rzutu w terapii 
depresji. Jednak  
z uwagi na 
charakterystykę 
farmakologiczną 
nie da się nią, 
w taki sposób jak 
wenlafaksyną, 
dostosowywać 
dawkowanie 
przez „miarecz-
kowanie”. 
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nica w  efektywności 
nie była już widoczna 
w  publikacji z  2020 
roku, kiedy to badań 
nad duloksetyną było 
już znacznie więcej. 
Wydawać by się mo-
gło, że duloksetyna 
jest jednak efektyw-
niejsza w  leczeniu 
depresji niż wenla-
faksyna. Należy jed-
nak zwrócić uwagę 
na dawkowanie tych 
leków. Podczas gdy 
duloksetynę dawku-
jemy prawie zawsze 

adekwatnie, wenlafaksyna jawi się 
nam jako lek często ”niedodawko-
wywany” w  praktyce i  nie wypada 
się z tym nie zgodzić [6].

Leki przeciwdepresyjne z  gru-
py SNRI stosowane są z powodze-
niem w terapii zaburzeń lękowych. 
Leczenie farmakologiczne zabu-
rzeń lękowych w  psychiatrii jest 
dość efektywne. Większość badań 
pokazuje dość istotną skuteczność 
zarówno SSRI jak i  SNRI w  lecze-
niu lęku. Zarówno wenlafaksyna jak 

i  duloksetyna stosowane są rów-
nież w  terapii zaburzeń lękowych, 
ale różnią się pod względem sto-
sowania w  poszczególnych podty-
pach zaburzeń lękowych. 

Wenlafaksyna w wymienionych 
zaburzeniach lękowych posiada siłę 
dowodów 1. To pokazuje jej skutecz-
ność, ale też istotnie wskazuje się 
na jej dawkozależną efektywność. 
Przykładem są zaburzenia lękowe 
uogólnione, gdzie za minimalnie 
skuteczną dawkę uważa się 75 mg. 
Stosowanie wysokich dawek wen-
lafaksyny w lęku nie jest powszech-
nie zalecane, ale 225 mg/d może 
być bardzo wyraźnie skuteczniej-
sze od placebo w  leczeniu lęku 
uogólnionego. Co więcej, wenla-
faksyna może wykazywać podobną 
skuteczność co pregabalina w daw-
ce 400-600 mg/d, ale jest przez 
pacjentów nieco gorzej tolerowana 
i zaczyna działać z pewnym opóź-
nieniem. Niemniej jednak te dane 
zaprezentowane przez Montgome-
rego w 2006 roku istotnie wpłynęły 
na postrzeganie wenlafaksyny jako 
efektywnego leku przeciwlękowego 
[7]. 

Substancja czynna Dawka NNT (95% CI)  Referencje 

Wenlafaksyna 225 mg 5,1 (2,6-68,8) 10

Wenlafaksyna 150 – 225 mg 4,5 (2,7-13.5) 11

Duloksetyna 60-120 mg 4,2 (2,9-7,2) 12

Duloksetyna 60-120 mg 4,8 (3,2-9,7) 13

Duloksetyna 40-60 mg 5,2 (3,5-10,1) 14

Tabela 2: Wenlafaksyna i duloksetyna - NNT dla 50% redukcji intensywności bólu

 NNT - Number Needed to Treat, liczba chorych wymagających leczenia, by uzyskać u jednego chorego poprawę  
w intensywności odczuwania bólu o 50%.

Istnieje jednak 
przegląd systema-
tyczny porównu-
jący wenlafaksynę 
i  duloksetynę obej-
mujący również 
wcześniej nie pu-
blikowane badania. 
Co prawda opubli-
kowano go w  2011 
roku, ale i tak ujaw-
nia ciekawe wyniki. 
Ramię z  wenlafak-
syną liczyło 12816 
pacjentów, nato-
miast z  duloksety-
ną 4528. Wykaza-
no, że zarówno wenlafaksyna jak 
i  duloksetyna wykazują przewagę 
w remisji i odpowiedzi na lek w po-
równaniu do placebo. Wenlafaksy-
na była lepsza od SSRI, ale gorzej 
tolerowana i  miała porównywalną 
skuteczność do leków trójpierście-
niowych. Duloksetyna nie wyka-
zała przewagi nad innymi lekami 
i  była gorzej tolerowana niż SSRI 
i wenlafaksyna. Zwróćmy uwagę, że 
w badaniu tym liczba pacjentów na 
duloksetynie była znacznie mniej-
sza niż na wenlafaksynie. Ta róż-

Zarówno wen-
lafaksyna jak 
i duloksetyna 
stosowane są 
również w terapii 
zaburzeń lęko-
wych, ale różnią 
się pod względem 
stosowania w po-
szczególnych 
podtypach zabu-
rzeń lękowych.
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Duloksetyna też 
cechuje się efek-
tywnością w  GAD 
w  zakresie dawek 
60-120 mg/d [8]. Co 
ciekawe, jeśli pacjen-
ci nie wykazują od-
powiedzi klinicznej 
na dawkę 60 mg/d 
w  ciągu pierwszych 
6 tygodni stosowania 
leku, to okazuje się, 
że więcej korzyści 
odniosą oni z  prze-
dłużenia leczenia 
o  kolejne 12 tygodni, 
niż ze zwiększenia 
dwukrotnie dawki 
[9]. 

Wydaje się to 
ważne z  perspek-
tywy codziennego 
stosowania leku. 
Niemniej jednak, po-
jedynek w  zakresie 
zaburzeń lękowych wenlafaksyna 
wygrywa. Czym? Głównie szeroką 
rejestracją w  zakresie poszczegól-
nych zaburzeń lękowych. 

Rodzaj zaburzenia  
przebiegającego z bólem 

Wenlafaksyna Duloksetyna 

Ból neuropatyczny +++ +++ 

Fibromialgia ++ +++

Migrena +++ +++

Choroba zwyrodnieniowa 
stawów 

+ ++

Napięciowy ból głowy ++ +++

Ból w okolicy lędźwiowio-
-krzyżowej kręgosłupa 

++ +++

Tabela 3: Możliwości zastosowanie wenlafaksyny i duloksetyny w leczeniu bólu

+++  dobrze udowodnione działanie (badania RCT o dużej liczbie uczestników)
++    działanie udowodnione w mniejszym stopniu (pojedyncze badania, grupy badane mniejsze)
+       dane pokazują pewną efektywność - głównie opisy przypadków, pojedyncze prace, często bez grupy kontrolnej

Duloksetyna za to  
rewanżuje się swoimi  
walorami koanalge-
tycznymi. Leki z gru -
py SNRI mają udo-
wodnione działanie 
przeciwbólowe, przy 
czym należy pod-
kreślić, że dulokse-
tyna generuje swoje 
właściwości bólowe 
już przy niskich daw-
kach. Z uwagi na czę-
ste niedodawkowy-
wanie wenlafaksyny, 
w  tym zakresie du-
loksetyna ma prze-
wagę. 

W  ogóle należy 
podkreślić, że prze-
wlekły ból w  psy-
chiatrii ma dwuwy-
miarowe znaczenie. 
Oparty jest na szla-
kach sygnalizacyj-
nych bólu nocycep-

tywnego i  neuropatycznego, a  to 
ma silne implikacje emocjonalne 
i  wiąże się wyraźnie z  gorszą ja-
kością życia. Klinicznie i  neuro-
chemicznie jest powiązany z  za-

Pojedynek w za-
kresie zaburzeń 
lękowych wen-
lafaksyna wy-
grywa. Czym? 
Głównie szeroką 
rejestracją w za-
kresie poszcze-
gólnych zabu-
rzeń lękowych. 
Duloksetyna za 
to rewanżuje się 
swoimi walorami 
koanalgatecz-
nymi. Generuje 
swoje właściwo-
ści przeciwbó-
lowe już przy 
niskich dawkach.

burzeniami afektywnymi, depresją, 
anhedonią czy zaburzeniami snu. 
Ból to zatem czynnik ryzyka de-
presji, a  jednocześnie jej symptom 
wyraźnie zwiększający ryzyko na-
wrotu. Depresja to czynnik ryzyka 
pojawienia się bólu i  jednocześnie 
zaburzenie obniżające próg odczu-
wania bólu. Nic zatem dziwnego, 
że leki przeciwdepresyjne o profilu 
noradrenergiczno-serotoniner-
gicznym odgrywają rolę w  terapii 
depresji z bólem, jak i samych dole-
gliwości bólowych i innej etiologii. 

Ocena skuteczności wenlafak-
syny i  duloksetyny w  bólu neuro-
patycznym dokonana za pomocą 
wskaźnika NNT pokazuje przewagę 
w tym względzie duloksetyny. 

Możliwości zastosowanie wen-
lafaksyny i duloksetyny w  leczeniu 
bólu przedstawiono w  tabeli 3. (na 
podst. Marcin Siwek. Dekalog Le-
czenia Depresji. Wydanie 2021) [15].
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Podsumowanie
n Wenlafaksyna i duloksetyna mają swoją ugrun-

towaną pozycję w leczeniu depresji, zaburzeń 
lękowych oraz bólu. Leki te mają udowodnioną 
skuteczność w leczeniu depresji, gdzie ich efek-
tywność jest porównywalna. 

n W leczeniu zaburzeń lękowych dużo szersze 
wskazania posiada wenlafaksyna w porównaniu 
do duloksetyny, której rejestracja w naszym 
kraju obejmuje tylko lęk uogólniony. 

n Wenlafaksyna posiada rejestrację do leczenia 
lęku napadowego oraz fobii społecznej. 

n W zakresie dolegliwości bólowych to jednak 
duloksetyna stosowana jest szerzej i posiada 
szereg rejestracji w tym zakresie w USA. Tam 
bowiem jest stosowana m.in. w leczeniu fibro-
mialgii czy przewlekłego bólu mięśniowo-sz-
kieletowego.

 n Skuteczność tych leków jest pochodną mecha-
nizmu działania i właściwości farmakologicz-
nych. W oczach wielu psychiatrów duloksetyna 
jawi się jako lek bardziej efektywny. Wynika to 
głównie z jego siły działania i powinowactwa do 
transporterów doneuronalnych oraz rutynowo 
stosowanych dawek. Te bowiem zwykle są ade-
kwatne, w przeciwieństwie do wenlafaksyny. 

n Praktyka kliniczna pokazuje, że wenlafaksyna 
bywa stosowana w mniejszych dawkach (75-
150 mg/d), które nie gwarantują oczekiwanej 
efektywności. Wyraźnie pokazują to badania 
dotyczące skuteczności przeciwlękowej czy 
przeciwbólowej wenlafaksyny, gdzie stosowane 
dawki były zawsze większe od 150 mg/d. Dawki 
wenlafaksyny na poziomie 75 mg/d niestety 
niewiele odróżniają ją od leków z grupy SSRI. 

n W drugim pojedynku między wenlafaksyną 
a duloksetyną też trudno jest o rozstrzygnięcie. 
Ten mecz jest trudny, przewaga jednego leku 
w jednej strefie boiska jest niwelowana przewa-
gą drugiego leku w drugiej strefie. Kto będzie 
zatem lepszy? Chyba najlepszymi sędziami 
będą tutaj pacjenci i życie. n
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Cicer cum caule
Kosmetologia Psychiatryczna 

– Psychiatria dla ludzi  
w kryzysie

Współczesna psychiatria 
to nie tylko psychiatria 

reparacyjna, odbudowująca 
zdrowe funkcjonowanie 

mózgu w chorobie, ale bardziej 
psychiatria prewencyjna, służąca 

interwencjami farmakologicznymi 
i higienicznymi, mającymi 

wspierać człowieka w kryzysie 
i nie dopuszczać do pogorszenia 
zdrowia psychicznego, a potem 

również somatycznego. 
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wowego, przygotowującego organizm do reakcji na zagrożenie 
w  formie ucieczki albo ataku prowadzi do niedokrwienia i  za-
burzeń pracy układu pokarmowego i  skóry, powoduje również 
utrzymujące się podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi oraz 
przewlekłe zwiększenia napięcia mięśni, prowadzące do bólu 
i zwyrodnień kostnych. 

Stan taki, jeżeli utrzymuje się przez lata, prowadzi do trwałych 
dolegliwości fizycznych. Dodatkowo, aktywowanie przez mózg 
osi stresu i  przewlekłe zwiększenie wydzielania wewnątrzpo-
chodnych sterydów przez korę nadnerczy prowadzi do zaburzeń 
pracy układu immunologicznego w formie chorób autoimmunolo-
gicznych oraz uczuleń. Wewnątrzpochodne sterydy odpowiadają 
też za rozregulowanie gospodarki wodorowęglanowej i zaburzeń 
metabolicznych, prowadzących do cukrzycy typu drugiego i oty-
łości. Wszystko to pokazuje, że kaskada zdarzeń, która zaczyna 
się w mózgu nieradzącym sobie z nadmiernym stresem, po kilku 
latach prowadzi do chorób fizycznych. Centralnym punktem le-
czenia powinien być więc początek tej reakcji domino, czyli obja-
wy nieradzenia sobie z dystresem. 

Kosmetologia psychiatryczna oznacza wczesne stosowanie 
leków w momencie pojawiania się pierwszych objawów zaburzeń 
adaptacyjnych i rozpoczynanie leczenia na jak najwcześniejszym 
etapie zaburzeń psychicznych. Pozwala to na stosowanie mniej-
szych dawek leków i krótszych okresów leczenia. Interwencja far-
makologiczna w momencie rozregulowania pracy układu nerwo-
wego pozwala na przywracanie procesów psychicznych do granic 
autoregulacji, dzięki czemu organizm zaczyna radzić sobie sam 
(Rycina 1). Dłuższe utrzymywanie leczenia na tym etapie może 
osłabiać siły samoregulacyjne organizmu. 

Kosmetologia psychiatryczna to nie tylko krótkotrwała in-
terwencja farmakologiczna, umożliwiająca wzmocnienie sił ada-
ptacyjnych i  zapobiegnięcie ich dalszemu osłabianiu i  rozregu-
lowywaniu. To również filozofia życia opartego na równowadze 
przeciwieństw. Odczuwanie strachu w mózgu równoważy radość, 
odczuwanie przyjemności równoważy cierpienie. Odczuwanie 
dystresu w  trudnej sytuacji jest normalne, podobnie jak odczu-

Duża część pacjentów, którzy przy-
chodzą do lekarzy psychiatrów czy lekarzy 
rodzinnych, to osoby, które doświadcza-
ją dystresu, czyli stresu przekraczającego 
zdolności adaptacyjne ich organizmu. Sy-
tuacja taka wymusza reakcję adaptacyjną 
układu nerwowego, która ma biologiczne 
limity, związane z  wydolnością komórek. 
Każdy narząd, w tym mózg, jeżeli jest zmu-
szany do pracy bez odpoczynku, męczy się 
i wyczerpuje siłę radzenia sobie ze stresem 
psychicznym i somatycznym. 

Jeżeli układ nerwowy zmęczy się – 
przestaje efektywnie adoptować się do 
stresu. Pojawiają się wówczas objawy psy-
chologiczne w postaci strachu, lęku, napię-
cia, przygnębienia, utraty napędu, apatii, 
bezsenności czy osłabienia libido. Ciągła 
aktywacja przywspółczulnego układu ner-

http://WWW.PSYCHIATRAONLINE.COM


79PSYCHIATRA / PISMO dla praktyków / jesień 2022

wanie strachu, przygnębienia czy zmęczenia w sytuacjach zagro-
żenia, straty czy przepracowania. Emocje negatywne, podobnie 
jak pozytywne, są jak kierunkowskazy pomagające określić, czy 
przybliżamy się, czy oddalamy od zaspokajania potrzeb. 

Psychiatryczna filozofia szczęścia opiera się na znajomości 
potrzeb i  ich świadomym zaspokajaniu, w czym pomagają emo-
cje, które jak sygnały naprowadzające kierują nas zwykle na drogę 
środka. Emocje nie mają większego niż to znaczenie. Negatywne 
emocje trzeba przyjąć, podobnie jak pozytywne, jako wartościo-
wą informację i nie zatrzymywać ich. 

Niezatrzymywane emocje, jak na przykład radość, trwają kil-
ka minut. Jeżeli tłumimy emocje, mogą utrzymywać się miesią-
cami i  latami zakłócając odbiór siebie i  otoczenia. W  zdrowym 
regulowaniu negatywnych emocji pomaga relaksacja oddechowa, 
mindfulness, fitness, dieta, nagradzanie się za wysiłek, odpoczy-
nek, świadome dawanie sobie radości i przyjemności – to zalece-
nia higieny psychicznej będącej integralną częścią kosmetologii 
psychiatrycznej (Rycina2). 

Kosmetologia psychiatryczna to nowa 
umiejętność medyczna, którą opanować 
mogą nie tylko psychiatrzy, ale również 
lekarze rodzinni. To pomoc człowiekowi 
w  kryzysie, likwidowanie objawów zabu-
rzeń adaptacyjnych, a  następnie zapobie-
ganie im przy pomocy interwencji farma-
kologicznych i pozafarmakologicznych. To 
nowa twarz psychiatrii – bliższa życiu niż 
chorobie. I  o  to od zawsze w  medycynie 
chodziło – zapobiegać, a nie leczyć, a jeżeli 
leczyć, to na jak najwcześniejszym etapie 
choroby, a  potem znów zapobiegać cho-
robie. Taka wersja nowoczesnej psychia-
trii zbliża ją do idei medycyny holistycznej 
i kontrastuje z przestarzałym już modelem 
podawania tabletek przez tygodnie, mie-
siące i lata. n

Cicer cum caule

Rycina 1

Rycina 1. Leczenie farmakologiczne w istocie ma pomóc przywrócić proces życiowy do fizjologicznych granic regula-
cji, utrwalić tę zmianę, a następnie wycofać się. Procesem życiowym jest potencjał błonowy, poziom neurotransmisji, 
stężenie glukozy we krwi czy też tętnicze ciśnienie krwi. Tylko w ten sposób możliwe jest utrzymanie aktywnych procesów 
autoregulacji tożsamych ze stresem jako naturalnym adoptowaniem się organizmu do ciągle zmieniających się warunków 
środowiska. 

proces życiowy poza  
zakresem autoregulacji

zakres  
autoregulacji

proces życiowy 
w zakresie autoregulacji

interwencja
farmakologiczna

interwencja 
farmakologiczna

Rycina 2

wzmacnianie intelektu trening mindfulness

regulacja emocji relaksacja

zmniejszanie wzbudzenia  rytmy biologiczne

INTERWENCJE 
FARMAKOLOGICZNE

HIGIENA 
PSYCHICZNA

Rycina 2. Kosmetologia psychiatryczna jako farmakologiczne i pozafarmakologiczne interwencje wzmacniające działanie 
mózgu, zmęczonego adaptacją do przewlekłego dystresu.
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KLINIKA ARCHETYPÓW
Zenon Waldemar Dudek
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ARCHETYP CIENIA I NERWICE
DROGA WEWNĘTRZNEGO BOHATERA

Formy nerwic zmieniają się zależnie od epoki i kręgu  
kulturowego, ale konflikty nerwicorodne pozostają te same, 

przynajmniej w zasadniczej swej strukturze1. 
Antoni Kępiński

Otoczenie formuje nerwicę 

Nerwice przestały być tematem modnym 
w XXI wieku. Tracą też na znaczeniu jako pro-
blem kliniczny. Terapeuci mówią, że nie ma już 
prawdziwych nerwic. Ich miejsce zajęły zaburze-
nia osobowości, anoreksja, bulimia, zaburzenia 
adaptacyjne. Mimo, że nerwice schodzą na dalszy 
plan, zrozumienie ich mechanizmów jest podstawą 
pracy terapeutycznej z każdym typem problemów 
psychicznych. 

Antoni Kępiński uważa, że forma nerwicy zale-
ży od epoki i kręgu kulturowego, co znaczy, że oto-
czenie dostarcza materiału do „uszycia” nerwico-
wych objawów. Jeśli coraz częstsze są zaburzenia 
osobowości i afektywne, to znaczy, że w pewnych 
okolicznościach nerwice się nie rozwijają. Wystar-
czy zmienić środowisko. Znam przypadek mężczy-
zny, który wyemigrował na drugi koniec świata. 
Motywem wyjazdu była chęć ucieczki od znerwi-
cowanej matki oraz warunków życia w Polsce. Zro-
bił daleko od kraju doktorat i odnalazł się w pracy 
naukowej, sporadycznie wracał do ojczyzny. Bliskie 
relacje znalazł wśród rdzennej ludności dalekiego 
kraju.

Nerwicowy konflikt
Kępiński dalej dodaje, że „konflikty nerwico-

rodne pozostają te same”. To oznacza, że mechani-
zmy i procesy generujące objawy nerwicowe mają 
typową naturę. Osiowym objawem nerwic jest 
konflikt wewnętrzny. Nerwica rozgrywa się zasad-
niczo we wnętrzu neurotyka. Dręczy go jakiś dy-
lemat psychiczny, dokucza mu egzystencjalny ból, 
zmaga się ze sobą. Nerwowe zachowanie i konflikty 
z otoczeniem w życiu neurotyka są zjawiskiem po-
wierzchniowym. 

Droga bohatera
Nerwica jest stanem kryzysowym. Towarzyszy 

mu poczucie utraty pierwotnej integracji psychicz-
nej. Gdy instynkty są zaspokojone, dziecko doznaje 
fizjologicznego szczęścia. W  okresie dojrzewania 
miejsce instynktów zajmuje świadomość indy-
widualna, ego. Dojrzewanie jest rewolucją, której 
efektem jest oderwanie się ego-świadomości od 
instynktu. Ego nabiera dystansu do ciała, a  świa-
domość wraz z  nieświadomością tworzą „nową” 
rzeczywistość psychiczną. Panowanie nad tym 
wewnętrznym światem to dramat, znana z mitów 
droga bohatera. 

Aktywność psychiczna człowieka, zdaniem 
Junga, jest w pewnej części procesem „wbrew na-
turze” (opus contra naturam). Każdy przechodzi 
swoją nerwicę, kiedy walczy z ciałem, instynktami 
i kompleksami. Ulega im i stara się je zdominować. 
W  odpowiednich warunkach, w  dojrzałym społe-
czeństwie, indywidualna nerwica ulega samowyle-
czeniu. Gdy ego doświadcza wewnętrzne konflikty, 
a  sytuacja nie jest sprzyjająca, przeżywa w  wy-
obraźni dramaty bohatera, jak wypędzenie z  raju. 
Aby się „uratować”, poszukuje prawdy, ideału i sie-
bie. 

Odkrywanie pełni
Tworzenie nowej wersji siebie niemal od pod-

staw to czyn heroiczny. Trzeba wykonać wiele 
prototypów, ale one i tak nie działają. Niekiedy, jak 
Herakles, wykona wiele prac, ale one są tylko próbą 
uwolnienia od złego świata. Natrętne analizy i fan-
tastyczne pomysły dają chwilowy efekt. Nadaktyw-
na wyobraźnia nie umie pojąć, czyli zrozumieć los. 
Bohater czuje się zdruzgotany. Boli go odrzucenie 
przez bliskich, dręczy poczucie samotności. 

1. Kępiński, A. (1972). 
Psychopatologia 
nerwic. Warszawa: 
PZWL, s.219.
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Według psychologii Junga proces ratowania 
i  składania siebie z  kawałków polega na odna-
lezieniu znaczenia archetypu pełni, czyli Jaźni 
(Self). Ponieważ w emocjach, myślach i wyobraźni, 
a także w ciele neurotyka zalęgły się indywidualne 
kompleksy, ster życia ciągle wypada mu z rąk. Na-
wet w snach nie ma spokoju, musi uciekać, chować 
się, bać nie wiadomo czego. Lęki dezintegrują psy-
chikę pod byle pretekstem i utrudniają doświad-
czenie pełni. Aby zobaczyć siebie w lustrze Jaźni, 
ego neurotyka nie odpuszcza: poszukuje miłości, 
szczęśliwych chwil, sukcesu, tworzy niezwykłe 
dzieła, szuka sposobu na odrodzenie się z popio-
łów. 

Życie na krawędzi
Najczęstszą przyczyną stanów nerwicowych 

u  młodzieży jest konflikt ego z  ciałem i  instynk-
tami. Natura dostarcza przyjemności i  szczęścia 
w  okresie dziecięcym, a  jej surowe hamowanie 
poprzez blokowanie spontaniczności, to droga do 
nerwicy w  fazie młodzieńczej. U  ludzi dorosłych 
powodem nerwowych zmagań ze sobą są „sprawy” 
psychiczne, które komplikują życie zawodowe, ro-
dzinne, osobiste. Istotę tych konfliktów ujmuje 
koncepcja „ja” realnego (ego), kierującego się za-
sadą rzeczywistości. „Ja” realne neurotyka walczy 
w nierównej bitwie z „ja” idealnym ( jaźń pierwot-
na, freudowskie id), dla którego priorytetem jest 
przyjemność. Oliwy do nerwicowego ognia dole-
wa „ja” realne, gdy zmaga się z  „ja” społecznym. 
Wtedy neurotyka dręczy freudowskie superego 
(rola Rodzica wg Erica Berne). 

Cierpienie wywołane nerwicowymi walkami 
między ideałami a realnością zmusza świadomość 
do ciągłych rozważań typu „albo albo”. Kłębią się 
myśli i uczucia, że życie rozgrywa się na krawędzi. 
Aby zaadaptować się do świata, osoba taka czuje, 
że musi złożyć ofiarę z naturalnych potrzeb i indy-
widualnych predyspozycji. Rezygnacja z  siebie to 
dodatkowe źródło cierpienia.

Autonomia i okrążanie
Warunkiem rozstania się z  instynktami jest 

wypracowanie autonomicznej indywidualności 
(ego), która tworzy przestrzeń do przeżywania 

radości i  szczęścia (id). Mimo porażek, trudności 
i ograniczeń, ego szuka autonomii, tworząc obrazy 
zjednoczenia przeciwieństw. Potrafi ogarnąć cia-
ło i myśl, górną i dolną fazę sinusoidy, widzi „i to, 
i  to”. Znajduje sposób, aby stworzyć obraz całości 
psychicznej. Mimo nerwicowej atmosfery, symbole 
archetypu Jaźni zmieniają drogę neurotyka w okrą-
żanie (circumabulatio). 

Okrążanie Jaźni tworzy psychiczne centrum. 
Przeżywanie symboli uspokaja instynkty, wycisza-
ją się kompleksy, spada nadmierne napięcie ego. 
Psychiczne okrążanie pozwala doświadczyć pełni, 
integracji, szczęścia. Dlatego taniec radości od naj-
dawniejszych czasów, u młodych i u dorosłych, pod 
każdą szerokością geograficzną, jest tańcem „do-
okoła siebie” i tańcem „po kole”. Podobnie życiowe 
spełnienie i  zwycięstwo bohatera symbolizowane 
jest przez wieniec czy koronę. Uczucie spełnie-
nia działa jak psychiczna mandala. Stara mądrość 
mówi, że symbolami psychicznego zjednoczenia, 
a przez to czynnikami leczącymi z nerwicy, są figu-
ry w kształcie mandali. Dlatego korony królewskie, 
wieńce dla zwycięzców, rundy honorowe sportow-
ców mają kształt koła, a wokół głowy świętych wi-
dziano aureolę. 

Histeryczna obręcz 
Nerwica jest stanem walki z sobą i ze światem. 

Jest stanem dezintegracji, o której pisał Kazimierz 
Dąbrowski, twórca teorii dezintegracji pozytywnej. 
W stanie rozdarcia człowiek miota się tam i z po-
wrotem, jest przybity ( jak do krzyża). Nie tańczy 
dookoła siebie i nie czuje się ogniwem kręgu ludzi. 
Nie wyobraża sobie, że na głowie ma królewską ko-
ronę, a jeżeli ją ma, to jest to korona bolesna, cier-
niowa, uwierająca. Formę korony przyjmuje histe-
ryczna obręcz na głowie jako objaw bolesnej Jaźni. 
Świadczy ona o tym, jak trudne jest życie neuroty-
ka. Jego bólem jest całość życia. 

Aby uwolnić się od bólu głowy, zaciskającą ob-
ręcz trzeba przerwać, pozbyć się ideałów dzieciń-
stwa. Neurotyk boi się przerwać obręcz, aby uwol-
nić dręczące myśli i  uczucia, bo straci poczucie 
całości. Ucieka w świat fantazji, krąży po błędnym 
kole wspomnień i żalów. Przeskakuje od marzeń do 
przeszłości. Potrzebuje swojej nerwicy, której trzy-
ma się jak poręczy. 
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Bunt i przekora
O tym, jak trudno jest zbudować nadrzędną spój-
ność w  myśleniu, uczuciach i  działaniu, świadczą 
okres przekory u dzieci i  okres buntu u  młodzie-
ży. Przekora i  bunt przerywają obręcz idealnego 
świata. Skutków buntu boją się niedojrzali rodzi-
ce i opiekunowie. Odrzucają dziecko za przekorę, 
straszą demonami i karami. Obwiniają młodzież za 
agresję, a  nie za niewłaściwe zachowanie. Dezo-
rientacja i niepewność małego człowieka stają się 
zalążkiem nerwicy. Brak adekwatnego odzwier-
ciedlenia ze strony kogoś dobrego i  mądrego za-
mienia lęk w  nerwicowy konflikt. Rozpoczyna się 
droga zbuntowanego i cierpiącego bohatera. Rodzi 
się umysł neurotyka, który boleśnie przeżywa nie-
zrozumienie, odrzucenie i groźby ze strony społe-
czeństwa. 

Agresja u  młodych ludzi pozwala pozbyć się 
iluzji, że życie musi toczyć się w idealnych warun-
kach i że człowiek ma być istotą wspaniałą. Przeko-
ra i bunt pozwalają zachować integrację wewnętrz-
ną, poczuć swoją Jaźń. Niestety, efektem ubocznym 
jest konflikt z otoczeniem. Dziecko nie wie, jak ina-
czej może zachować pierwotną integrację. Jedno-
cześnie boi się iść odważnie swoją drogą bohatera. 
Zostaje ucieczka w  stany kojącego idealizmu, bo 
niedojrzałe otoczenie albo jest naiwne i zgadza się 
na wszystko, albo brutalne, odrzucając i karząc za 
niewinność.

Jak zdjąć koronę
Zdrowa rodzina i  dojrzali rodzice akceptują 

u dzieci stan konfliktu ego z instynktem, rozumieją 
potrzebę przekory i buntu. Obserwują, jak krystali-
zuje się indywidualne „ja”. Silne „ja” dziecka potrafi 
wejść na krzesło, na drzewo lub plecy ojca i założyć 
sobie koronę na głowę. Potrafi też tę koronę zdjąć 
i z tego powodu nie histeryzować. Mądrzy rodzice 
pomagają dzieciom i młodzieży przenieść w przej-
ściowym okresie główną akcję do wyobraźni, aby 
walka z  instynktem trwała chwilę i  nie zamieniła 
się w trwałą nerwicę. Gdy dramat bohatera rozgry-
wa się w wyobraźni, konflikt i powrót do idealnego 
stanu są treningiem, próbą dla ego, okazją do inspi-
racji, są inicjacją. W zdrowej wyobraźni możliwe jest 
dobro i zło, porażka i sukces, miłość i nienawiść, ale 
nie jest to traktowane ze śmiertelną powagą. 

Wyobraźnia jako laboratorium 
Wyobraźnia jest jak laboratorium, w  którym 

dokonują się życiowe eksperymenty. Młode ego 
uczy się w nim widzieć „oba końce kija”. „Ja” idealne 

i „ja” realne dyskutują ze sobą i uzgadniają wspólne 
stanowisko. Laboratorium stworzone w wyobraźni 
przez neurotyka funkcjonuje jak arena, na której 
toczą się zabiegi magiczne, interwencje duchów 
i  walki gladiatorów. Przegrany odpada z  gry, a  to 
oznacza śmierć psychologiczną, utratę honoru, 
paraliżuje ciało. Myśl jest przeżywana zerojedyn-
kowo, a  wyobraźnia, dzięki której ludzkość stwo-
rzyła wiele kultur, u neurotyka jest przekleństwem. 
Nerwica nie przynosi pożytku ani z idealistycznych 
fantazji, ani ze straszenie siebie piekłem.

Tradycja dostarcza gotowe scenariusze uła-
twiające psychiczne odegranie konfliktu jako dra-
matu wewnętrznego. Służą do tego baśnie, mity 
i zabawy dziecięce oraz gry, obyczaje i rytuały spo-
łeczne. Młodzi ludzie doświadczają rozwiązania 
konfliktu w  wyobraźni, poznają negatywne i  po-
zytywne wersje scenariusza. Przeniesienie walki 
z  instynktem do wyobraźni, aby znaleźć rozwią-
zanie na poziomie świadomego „ja”, jest wielkim 
osiągnięciem ludzkości. Freud odkrył, że walka, 
jaką toczy człowiek w wyobraźni na drodze do od-
zyskania stanu szczęścia, jest dobrze zilustrowana 
w micie o Edypie. Każde dziecko idealizuje portret 
rodzica i  tęskni za nim, jak też doświadcza utraty 
rodzica i uczucia wrogości do niego.

Wewnętrzny portret 

Bohater opowieści – neurotyczny i  nieneuro-
tyczny – tworzy sobie portret siebie i portret wła-
snej drogi. Portret ma część stałą, sztywną, i część 
elastyczną, podlegającą zmianom. Portret własnej 
osoby u  neurotyka jest niestabilny, przypadkowy, 
zafałszowany ( false self). Gdy patrzy on w  lustro 
lub na swoje zdjęcie w paszporcie, ma wątpliwości 
czy jego „ja” jest prawdziwe. Ma obawy czy z takim 
portretem może swobodnie podróżować po świe-
cie. Spodziewa się, że zostanie potraktowany jak 
persona non grata albo uznany za winnego z bła-
hego powodu. 

Ludziom społeczeństw tradycyjnych integra-
cję psychiczną zapewniała religia, symbole i rytu-
ały. Przynależność do grupy plemiennej i  rodzin-
nej uwalniała z  nerwicy. Zmniejszała znaczenie 
wewnętrznego konfliktu. Dziś ludzie integrują się 
przez role zawodowe, organizacje polityczne i po-
dziw dla celebrytów. Ale role te są płynne, płytkie, 
daleko im do ideału. Ideał infantylny nie pomaga 
zbliżyć się do Jaźni. Utopia nie znosi wewnętrznego 
niepokoju i  poczucia pokawałkowania. Nie pomo-
że rozwiązać kryzysu, gdy skumulują się problemy, 
cierpienie, samotność i  kompleksy. Zewnętrzne 
portrety mogą być narzędziem wewnętrznej in-
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tegracji, gdy wzmacniają tożsamość podczas kon-
frontacji z  wykluczeniem, niesprawiedliwością, 
chorobą czy śmiercią. 

Konieczność dramatu
Nerwica jest częścią ludzkiego losu, zależne-

go od podłoża biologicznego danej osoby, jak też 
warunków społecznych. Każda cywilizacja, ko-
mórka społeczna, rodzina, mają swoją specyficz-
ną nerwicę. Konflikt wewnętrzny wyzwala stan 
psychicznego alarmu, pogotowia, rozdarcia. Isto-
tę tego konfliktu uchwycili myśliciele starożytnej 
Grecji, twierdząc, że ludzkie życie to konieczność 
zmierzenia się z losem. Podobne znaczenie ma nie-
uchronność problemów nerwicowych. Powtórzmy 
je według koncepcji Antoniego Kępińskiego:

1)  nerwice są szczególnym rodzajem we-
wnętrznego konfliktu, a problemy w rela-
cjach z otoczeniem mają charakter wtórny; 

2)  struktura konfliktu jest w różnych nerwicach 
podobna (to rodzaj dysocjacji między ego, 
a nieświadomością); 

3)  objawy nerwic są nośnikiem problemów 
cywilizacyjnych, a nie tylko zagadnieniem 
stricte osobistym (zmieniają się zależnie od 
epoki i kręgu kulturowego).

Dramatyczna triada
Historie mitycznych bohaterów i  refleksja fi-

lozoficzna Greków opisuj różne wersje nerwicy. 
Jej cechą jest załamanie poczucia czasu, miejsca 
i akcji. Początkiem dramatu jest już uświadomienie 
sobie indywidualnego istnienia. Świadomość nie-
sie ze sobą kryzys, bo wprowadza różnicowanie, 
wyodrębnianie, odróżnianie, po grecku krinein. 
Klasyczna triada łącząca czas, miejsce i  działanie 
greckich herosów nie działa. Bohater doświad-
cza, że czas jest nieodpowiedni, dręczą go traumy 
i żale związane z przeszłością, marzy o przyszłości 
lub się jej boi. Doznaje niewygody i bólu. Czuje się 
uwięziony, zagubiony, bezradny. Jego działanie nie 
trafia „w punkt”.

Nieuchronność dramatycznych zdarzeń w psy-
chice neurotyka symbolizują trzy prządki linii życia 
z  mitologii greckiej oraz bogini Ananke. Próbując 
uniknąć złego losu, neurotyk ucieka, gdy dopada 
go lęk, który zapowiada coś przykrego. Wpada do 
strasznego labiryntu, w którym czeka na niego po-
twór. Potwór żąda ofiar, jak Minotaur. Neurotycz-
ny człowiek próbuje się bronić, ale nie ma się czym 
wykupić. Uważa, że jest beznadziejny, biedny. Czuje 

się pokrzywdzoną sierotą. Zamiast działać, zazdro-
ści innym spokoju. Wypomina bogom Olimpu, że 
nie muszą pracować, że nie cierpią jak on. Popijają 
ambrozję i delektują się nieśmiertelnością. 

W  świadomości neurotyka pojawiają się nie-
zwykłe kompensacje, gdy dociera do niego eg-
zystencjalna prawda, genialnie uchwycone przez 
Greków, że istnieje los symbolizowany przez Anan-
ke, naturalną konieczność. Wyzwoleniem z tego la-
biryntu może być myśl o tym, że nad ludźmi i nad 
bogami swoją władzę ma uniwersalna zasada spra-
wiedliwości symbolizowana przez Temidę. 

Intencja paradoksalna
Neurotyk pragnie uniknąć losu, aby nie prze-

żywać lęku. Ale nie da się uniknąć przeznaczenia. 
Sygnały pochodzące od kompleksów psychicznych 
nie mają mocy sprawczej. Neurotyk chciałby bez 
lęku wyjść na swoją drogę, ale myśli, że uniknie 
przeznaczenia. Odwraca kolejność doświadczeń. 
Chce żyć, ale nie chce się bać. To umysł dziecka. 
Prokrastynacja pogarsza sprawę, bo odwagi trze-
ba się kiedyś nauczyć. Skonfrontować się dojrzale 
z tym, co jest naprawdę. Spojrzeć prawdzie w oczy, 
nawet gdy to będzie Meduza. Blednę koło lęku po-
zbawiony życiowej odwagi. Dlatego neurotyk boi 
się niemal wszystkiego, w tym swoich myśli, agre-
sywnych emocji czy wypowiedzenia niecenzural-
nych słów. 

Zaburzenia anankastyczne (od bogini Ananke) 
są wylęgarnią lękowych wyobrażeń i  myśli, któ-
rym towarzyszy poczucie przymusu i  koniecz-
ności. Istotę tej nerwicy ujmuje niemiecki termin 
Zwangsneurose („nerwica przymusu”). Leczenie 
z natręctw wymaga akceptacji lęku jako naturalnej 
cechy życia. Ujmuje to metoda intencji paradok-
salnej Viktora Frankla. Dzięki niej dramat nie jest 
bezsensownym losem, staje się przeznaczeniem, 
naprzeciw którego świadomie wychodzę i mogę go 
kształtować. Korzystając z wewnętrznej wolności, 
nie muszę żądać wolności bezgranicznej, jaką mają 
tylko bogowie. 

Kompleksy nerwicowe w ujęciu Junga 

Dla Freuda wszyscy neurotycy są Edypami, 
ofiarami nienasyconej władzy silniejszego nad sła-
bym (rodzica nad dzieckiem), nieuświadomionych 
pragnień seksualnych, wypieranych myśli o śmier-
ci, chęci niszczenia oraz poczucia winy. Według 
Junga do nerwicy prowadzi każdy nieuświado-
miony kompleks psychiczny lub ich kompozycja. 
Objawy nerwicowe uaktywniają się, gdy pobudzi 
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się „sfera Cienia”, negatywna strona ego. Świadczą 
o tym takie przeżycia, jak lęk przed porażką, cier-
pieniem, bezradnością, odrzuceniem, zranieniem, 
nieznanym losem. Nerwicowym objawem jest też 
lęk przed życiem i przed sukcesem, czyli własnym 
rozwojem jako przeznaczeniem. 

Nerwicę i  jej hipotetyczny przedbieg można 
opisać w oparciu o znaczenie losu bohaterów tra-
dycyjnych mitów greckich. Nerwica Ikara to ide-
alizm, łatwowierność i  dosłowne odczytywanie 
przekazu autorytetów. Mała przeszkoda staje się 
źródłem wielkiej tragedii. Nerwica Ateny polega na 
wyniosłej postawie, potrzebie władzy, zdobywania 
wiedzy i  osądzania innych. Nerwica Demeter to 
nadopiekuńczość, ofiarność, silna potrzeba kon-
troli dzieci i podwładnych. Jej objawem są wybuchy 
wściekłości, gdy traci kontrolę nad swoim teryto-
rium i sprawy nie idą po jej myśli. Nerwicę Syzy-
fa cechuje powtarzanie starych błędów i  niekon-
struktywne, bezcelowe powracanie do przeszłości, 
nieumiejętność dokonania zmian pod kątem przy-
szłości. Nerwica Atlasa to ratowanie świata przed 
zagładą z  całkowitym poświęceniem, oddaniem 
i rezygnacją z własnej wolności.

Lęk przed zmianą 
Dopóki osoba neurotyczna nie rozpozna siebie, 

nie nazwie swoich wiodących potrzeb, zadań oraz 
nie wytyczy celów życiowych, toczy wyczerpują-
cą walkę ze sobą (konflikty wewnętrzne) i światem 
(problemy adaptacyjne). Stałym doświadczeniem 
nerwicowym jest brak podstawowego komfor-
tu i hamowanie osobistego rozwoju. Zwraca na to 
uwagę Antoni Kępiński, pisząc, że „nerwica jest 
często sygnałem, że trzeba coś w  życiu zmienić, 
że weszło się w ślepą uliczkę, hamując w ten spo-
sób normalny rozwój”2. I dodaje, że znerwicowanie 
współczesnej epoki jest sygnałem skłaniającym do 
„zmiany człowieka”. 

Nerwica zapowiada zmianę i wyzwala potrze-
bę zmiany, a jej objawy towarzyszą zwykle zmianie. 
Każdy rozwój naraża na przeżycia nerwicowe i sta-
wia przed dylematem, jak odróżnić kryzysy rozwo-
jowe od nerwicy. 

Funkcja symboliczna
Objawy nerwicowe wynikają z  psychicznych 

kompleksów, które działają na ego jak demon. Gdy 
osobowość jest słabo zintegrowana, sama racjonal-
ność i świadomość nie wystarczą. Zdaniem Junga, 
z  nerwicy leczy aktywność twórcza i  praca wy-

obraźni, która wyraża „potrzeby duszy”3. Ludzie 
stają się neurotyczni, kiedy ich życie jest „zbyt ra-
cjonalne, nie istnieje w  wymiarze symbolicznym, 
w którym mogę być kimś innym, odgrywam jakąś 
rolę, moją rolę aktora w boskim dramacie życia”4. 

W  szczególnych sytuacjach, także w  nerwicy, 
silniej przemawiają symbole archetypowe. Prowa-
dzą one człowieka w stronę przeznaczenia. Reali-
zując swój potencjał biologiczny, psychologiczny 
i duchowy, staje on na co dzień na drodze do „pełni 
możliwości”. Owa pełnia jest w jakimś sensie kom-
pozycją nerwicy, innej formy szaleństwa, genialno-
ści, jak i zwyczajnej normalności. 

Archetypy i nerwica 
Dorastanie do pełni wymaga przepracowania 

własnego bagażu psychicznego, własnej nerwicy. 
Świadomość bohatera jest atakowana przez obja-
wy nerwicowe, indywidualne kompleksy. Walcząc 
z cierpieniem, winą, lękiem, zmaga się on z „mar-
nym losem”, ale konfrontacja z  kompleksami i  lę-
kiem prowadzi bohatera do zwycięstwa. Poznaje 
siebie i  wygrywa bitwę ze smokiem, jak Herakles 
z hydrą czy Tezeusz z Minotaurem.

Jest paradoksem, że symbole kulturowe, mi-
tyczne historie i archetypy jako takie inspirują do 
rozwoju, narażając na przeżycia nerwicowe. Sku-
teczne przejście przez nerwicę, scala, integruje, 
czyli leczy. Tak więc archetypowa koncepcja ner-
wicy mówi, że wszyscy przechodzimy na drodze 
rozwoju stany nerwicowe, stany wewnętrznego 
rozchwiania i stany kryzysowe. Są one warunkiem 
sine qua non wypracowania stabilnej, integralnej 
osobowości, która jest zdolna łączyć biegunowe 
doświadczenia. Opozycyjne funkcje psychicz-
ne i poszczególne fazy życia układają się w końcu 
w formę mandali. Człowiek jest zdolny tańczyć wo-
kół siebie i tworzyć psychiczną jedność w relacji ze 
światem. Nerwica świata i nerwica u  innych osób 
nie jest w  stanie rozerwać już tej jedności na ka-
wałki. n

2. Ibidem,s. 221.

3. Jung, C.G. (2007). 
Życie symboliczne. 
Warszawa KR, s. 
302.

4. Ibidem, 303.
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strona Prezesa PTA
Szczęśliwy staruszek

Tomasz Gabryelewicz

No właśnie, a  propos zapominania. Amerykanie 
opublikowali badanie dotyczące naszych lęków 
związanych ze starością. Na pierwszym miej-

scu, z  dużą przewagą nad pozostały-
mi lękami znalazła się „utrata pamię-
ci”. Czyli co – spanie pod mostem nie 
straszne, nie boimy się ubóstwa, tylko 
„alzheimera”? Faktycznie, pieniądze 
w  pewnych okolicznościach to nie 
wszystko. Pewien starszy jegomość 
z miasta Erlangen w Bawarii postawił 
na nogi policję, zgłaszając kradzież 
bardzo drogiego samochodu i miał po-
tem duże kłopoty, kiedy okazało się, 
że alarm był fałszywy, ponieważ zapo-
mniał, że zostawił Maybacha w garażu 
domu wiejskiego, a sam wrócił do mia-
sta Uberem. Te dramatyczne wypadki 
znam z  pierwszej ręki – od znajome-
go niemieckiego psychiatry, którego zaświadczenie 
o  obecności choroby Alzheimera uchroniło nieszczę-
śnika przed konsekwencjami finansowymi policyjnej 
akcji, ale niestety spowodowało utratę prawa jazdy. I te-
raz wracamy do cytowanych na początku tekstu wyni-
ków badania amerykańskiego – na drugim miejscu listy 
lęków związanych ze starością była „utrata zdolności 
prowadzenia samochodu”. Można z  tej historii wycią-
gnąć prosty wniosek – lepsza pamięć bez Maybacha, niż 
Maybach bez pamięci. 

Natomiast, z pewnością wielu obecnych i przyszłych 
„staruszków” uszczęśliwiłby skuteczny, bezpieczny 
i tani lek modyfikujący przebieg choroby Alzheimera. Po 
rozczarowaniu związanym z  odstąpieniem przez pro-
ducenta przeciwciała monoklonalnego (aducanumab) 
od rejestracji leku w Europie, na horyzoncie pojawił się 
inny interesujący specyfik. Mam na myśli stosowany 
w terapii cukrzycy typu II semaglutyd (doustna formu-
lacja długodziałającego analogu GLP-1). Doustny sema-
glutyd (7 i 14 mg) jest zarejestrowany w USA, UE i Japonii 
jako leczenie uzupełniające dietę i aktywność fizyczną 

stosowane w  celu poprawy kontroli glikemii u  doro-
słych z cukrzycą typu 2. Już niedługo lek będzie testo-
wany w  3 fazie badania klinicznego z  udziałem osób 
z wczesną postacią choroby Alzheimera (zaplanowano 
udział około 3700 osób). Czas trwania głównego okresu 
leczenia wyniesie około dwóch lat. Decyzję o badaniu 
podjęto opierając się na danych oceny GLP-1 pochodzą-
cych z modeli przedklinicznych, badań prowadzonych 
w  warunkach rzeczywistej praktyki klinicznej oraz 
analizy post-hoc danych z  dużych badań klinicznych 
analizujących sercowo-naczyniowe punkty końcowe. 

W  przeprowadzonych wcześniej bada-
niach na zwierzętach podkreślono klu-
czowe efekty działania GLP-1 istotne dla 
leczenia choroby Alzheimera, w tym po-
prawę pamięci i zmniejszenie akumulacji 
fosforylowanego białka tau. W szczegól-
ności pokazano, że semaglutyd zmniej-
sza zapalenie, co może wpływać na 
funkcje poznawcze i  funkcjonowanie 
pacjenta. Już wczesniej potwierdzono 
potecjalną zależność między niższym 
ryzykiem rozwoju otępienia i leczeniem 
GLP-1. Jeżeli badania kliniczne wypadną 
pozytywnie, możemy dostać tani i przez 
to szeroko dostępny lek działający przy-
czynowo w chorobie Alzheimera. 

Na koniec, wracając do tego, co tu i teraz, wydaje 
się, że najbardziej skuteczna w  „uszczęśliwianiu sta-
ruszków” pozostaje modlitwa. Nie bojąc się przesadnie 
posądzenia o kumoterstwo pozwolę sobie zarekomen-
dować fragment modlitwy przypisywanej mojemu pa-
tronowi, św. Tomaszowi z Akwinu:

Panie, Ty wiesz lepiej aniżeli ja sam, że się starzeję 
i któregoś dnia będę stary. Zachowaj mnie od 
zgubnego nawyku mniemania, że muszę coś 
powiedzieć na każdy temat i przy każdej okazji. […] 
Nie śmiem Cię prosić o lepszą pamięć, ale proszę cię o większą pokorę
i mniej niezachwianą pewność, gdy moje wspomnienia wydają się 

sprzeczne z cudzymi.
Użycz mi chwalebnego poczucia, że czasami mogę się mylić.
Zachowaj mnie miłym dla ludzi, choć z niektórymi z nich doprawdy
trudno wytrzymać.
Nie chcę być świętym, ale zgryźliwi starcy to jeden 
ze szczytów osiągnięć szatana.

Pozdrawiam potencjalnych czytelników i  życzę 
złotej jesieni – kalendarzowej i życiowej. n

Od pewnego czasu zapanowała swoista 
konferencyjna moda na wymyślanie 
dziwacznych tytułów wykładów. Ostat-
nio zaproponowano mi przygotowanie 
prezentacji pt. „Jak uszczęśliwić starusz-
ka?”. Pierwsza myśl, która przyszła mi do 
głowy, to dać mu piętnastą emeryturę, 
albo i szesnastą. Szybko zreflektowałem 
się, że to chyba jednak głupi pomysł. 
Wyda i zapomni, że dostał. 
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PZP – PRZEMYŚLENIA ZESTRESOWANEGO PSYCHIATRY
Ireneusz Cedeński

Tajemnica

Cicer cum caule

Gdybym był pisarzem albo zwykłym grafoma-
nem, a  nie lekarzem, mógłbym posłużyć się 
prawdziwym imieniem bohaterki, a  właściwie 

jego zdrobnieniem.
Dziunia i  jej starsza siostra, której imię uleciało 

z  mojej pamięci, mieszkały po sąsiedzku, tuż za na-
szym płotem. Ich piaskownica stykała się z ogrodze-
niem. Obserwowałem nieraz z zazdrością przez szpary 
w płocie, jak przy użyciu małego wiaderka i małej me-
talowej łopatki dziewczynki „wypiekają” babki z piasku 
i stawiają je z wprawą jedna przy drugiej na obramo-
waniu swojej piaskownicy. Zazdrościłem im, bo mnie 
te babki z piasku nie bardzo wychodziły, rozsypywa-
ły się. Dopiero po pewnym czasie zrozumiałem, że 
tajemnica sukcesu polega na odpowiedniej proporcji 
piasku i  wody. Babka z  suchego piasku rozsypie się, 
a zrobiona z piasku błotnistego także się rozjedzie. No 
i trzeba jeszcze postukać łopatką w dno odwróconego 
wiaderka. Zazdrościłem im także tej metalowej łopatki, 
którą można było kopać w  wilgotnym piasku głębiej, 
niż łopatką plastikową. Moi rodzice kupili mi i  mojej 
starszej siostrze łopatkę plastikową. Może z  obawy, 
żebyśmy się nawzajem nie pozabijali? 

Gdy wszyscy trochę podrośliśmy, zaczęliśmy 
z  Dziunią, jej siostrą i  całą gromadą innych dzieci 
mieszkających przy naszej ulicy (a  dzieci było wtedy 
w każdym domu sporo) spotykać się i bawić wspólnie 
na ulicy i na okolicznych nieużytkach. Było to całkiem 
fajne dzieciństwo. Siostra Dziuni, śliczna blondynka, 
choć starsza, była od niej mniej śmiała i mniej towa-

rzyska. Dziunię, mniej urodziwą, ale wesołą, szybko 
poznali wszyscy. Nie tylko dzieci, ale i dorośli. 

Pewnego dnia nasza mama popłakała się. Dowie-
działa się, że matka dziewczynek jest chora na choro-
bę nowotworową. Dziewczynki bawiły się z nami tak, 
jak dawniej, ale po domach zaczęły się rozchodzić złe 
wieści. Ich ojciec nie bardzo interesował się swą chorą 
żoną. Znalazł sobie inną kobietę i nawet się specjalnie 
z  tym nie krył. Dorośli mówili, że to Dziunia wyśle-
dziła go na ulicy, gdy szedł z tą panią. Oburzenie są-
siadów wzmogło się jeszcze bardziej, gdy okazało się, 
że zaczął ostentacyjnie przyprowadzać ją do domu, 
w którym najprawdopodobniej nadal przebywała cho-
ra matka jego córek. Był to, jak pamiętam, rosły męż-
czyzna o ponurym usposobieniu i nikt z sąsiadów na-
wet nie myślał o zwróceniu mu uwagi. A to, co robiła 
Dziunia także łamało wszystkim serca. Sam kiedyś zo-
baczyłem, jak „odprowadzała” ojca i damę jego serca, 
maszerując za nimi śmiesznym defiladowym krokiem 
szeroko wymachując ramionami. 

Czy znacie film „Życie jest piękne”, w  którym 
włoski komik Roberto Benigni, grający pojmanego 
przez hitlerowców, paraduje przed swoim dzieckiem 
w  śmieszny sposób, aby oszczędzić mu cierpień? To 
było to. Z tą różnicą, że ona sama się rozweselała, a oj-
ciec przysparzał jej cierpień.

Moja rodzina wyprowadziła się z tego miasteczka. 
Miałem wtedy dziewięć lat. Ta przeprowadzka okaza-
ła się dla mnie dość traumatyczna i problematyczna. 
Po roku, w wyniku moich usilnych próśb, odwiedzili-
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śmy przyjaciół mieszkających przy naszej dawnej ulicy. 
Okazało się, że wkrótce po naszym wyjeździe matka 
dziewczynek zmarła, a opiekę nad nimi przejęła bab-
cia, bo ojciec, jak to się dzisiaj mówi, zajęty swoim 
związkiem, nie interesował się nimi. Dziunia, nadal 
wesoła i śmiała, stała się oczkiem w głowie wszystkich 
pań z sąsiedztwa.

Gdy byłem już zupełnie dorosły i niezależny od ro-
dziców, powróciłem symbolicznie do miasta swojego 
dzieciństwa, do którego miłość nigdy we mnie nie wy-
gasła. Zrobiłem to na swój romantyczno-pragmatycz-
ny sposób, a  mianowicie - raz na pewien czas przy-
jeżdżałem tam, aby wraz z miejscową panią psycholog 
wykonywać badania sądowo-psychiatryczne w przed-
miocie uzależnienia od alkoholu. Po wielu już latach tej 
pracy jedna z  pracujących w  Ośrodku Leczenia Uza-
leżnień osób zgłosiła się do mnie z prośbą, czy mógł-
bym w ramach praktyki prywatnej przyjąć jej przyja-
ciółkę, nauczycielkę, która, choć bardzo sympatyczna, 
ma jakieś problemy nerwowe, a krępuje się skorzystać 
z pomocy miejscowego psychiatry. Zgodziłem się. Na-
zwisko pacjentki, podwójne, wydało mi się w  pierw-
szej, panieńskiej części znajome, ale cóż, tak bywa. Gdy 
poprosiłem ją o  udzielenie autoanamnezy i  usłysza-
łem, że straciła matkę, gdy miała siedem lat, a z ojcem 
od lat nie utrzymuje kontaktu, choć widuje go czasem 
z  daleka, zrozumiałem, że przyszła do mnie Dziunia. 
Wtedy też poznałem, jak naprawdę ma na imię. Paso-
wało jak ulał. Poczułem, że oblewa mnie fala gorąca. 
Miałem ochotę powiedzieć jej, że wiem kim ona jest, 

i  że ona także wie kim ja jestem - chłopcem, które-
go dom stał obok jej domku i dzielił nas tylko płot. Nie 
zrobiłem tego, bo nie byłem chłopcem, tylko facetem 
po czterdziestce, psychiatrą, do którego przyszła po 
poradę, poważna kobieta po czterdziestce cierpiąca na 
napadowy częstoskurcz i napady lęku. Dziunia wyro-
sła na panią od matematyki, szczęśliwą żonę i matkę, 
która, jak sama powiedziała, bardzo ostro reagowała 
na to, gdy jakieś dziecko w szkole padało ofiarą prze-
mocy i  krzywdy. Była pewna siebie, zrównoważona. 
Tylko to serce i  napadowy lęk… Zebrawszy szczegó-
łowy wywiad co do charakteru jej dolegliwości, wypi-
sałem receptę i z całym przekonaniem poradziłem jej, 
aby skorzystała z leczenia w oddziale leczenia nerwic, 
który znałem. Wiedziałem, przez co przeszła i  wie-
działem, że na to nie pomoże żadna, nawet najbardziej 
wymyślna kuracja psychofarmakologiczna w oderwa-
niu od psychoterapii. Dziunia zasługiwała na więcej... 
Teraz myślę, a właściwie fantazjuję sobie, że ona może 
też trochę mnie rozpoznała, bo podobno dzieci z ulicy 
były niepocieszone, gdy zniknęliśmy, a ta osoba, która 
ją do mnie przyprowadziła, chodziła z moją siostrą do 
przedszkola... Gdy pacjentka wyszła, podszedłem do 
okna i serce zamarło mi ze wzruszenia. Oddalająca się 
kobieta szła dziarskim, ale ciężkim, niemal wojskowym 
krokiem zamaszyście poruszając rękami. 

Nie powiedziałem o  tym spotkaniu swojej matce, 
którą mocno przejął los Dziuni i jej siostry, i która nie-
raz wracała do nich wspomnieniami. Tajemnica to ta-
jemnica. n
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Historia psychiatrii krakowskiej
od Kuchni

Jacek Bomba

Bystra prostota  
dr Wandy Badury  
na tle historycznym
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W  1951 roku Katedrę i  Klinikę Psychiatrii wy-
dzielono z  Katedry Psychiatrii i  Neuropatolo-
gii, i  prze niesiono je do pawilonu 6. dawnego 

Szpitala św. Łazarza. Mieszczą się w  nim do dzisiaj, pod-
czas gdy niemal cały Szpital Uniwersytecki został prze-
niesiony do nowych budynków w  innej części miasta.  
Emancypacja psychiatrii i  neurologii, która została doko-
nana równocześnie z  wyłączeniem Wydziału Lekarskie-
go z  Uniwersytetu Jagiellońskiego i  utworze-
niem Akademii Medycznej, nie miała 
nic wspólnego z  indywiduacją me-
dycyny, ani psychiatrii. Była 
konsekwencją arbitralnych 
decyzji związanych z  po-
rządkowaniem organi-
zacji nauk i  uczelni na 
wzór radziecki. Po-
litycy wprowadzają 
co jakiś czas nowy 
ład. Nowy ład w la-
tach pięćdziesią-
tych zobowiązał 
psychiatrię do 
przyjęcia „jedynie 
słusznych” założeń 
teoretycznych, które 
wyrażał temat Zjaz-
du Naukowego Psy-
chiatrów Polskich we 
Wrocławiu w  1950 roku: 
Materialistyczno-dialek-
tyczne podstawy psychiatrii 
i temat kolejnego, który odbył się 
w Branicach w  1952: Rozwój pawło-
wizmu w nauce psychiatrycznej polskiej. 
Przez kilka, jakże długich, lat psychiatrzy (także 
krakowscy) mogli zajmować się jedynie odruchami warun-
kowymi i układem neurowegetatywnym. Ale już w drugiej 
połowie lat pięćdziesiątych Antoni Kępiński, korzystając 
ze stypendium, studiował zachodnioeuropejskie kierunki 
psychiatrii w Londynie, a potem Boguchwał Winid w Sta-
nach Zjednoczonych. Mogli wprowadzać społeczność tera-
peutyczną i psychoterapię. Podejmowali też ważne badania 
naukowe niewynikające z „jedynie słusznych” założeń ide-
ologicznych. Wtedy właśnie Antoni Kępiński zorganizował 

zespół badających psychiczne następstwa traumy uwięzie-
nia w obozie koncentracyjnym. 

Badania naukowe wymagają, aby zebrane informacje 
zanalizować, wyprowadzić wnioski i  opublikować wyniki. 
Młodzi współpracownicy Kępińskiego zdawali się ociągać 
na tym etapie pracy. Szef stawiał im wymagania i wyzna-
czał ścisłe terminy na przedstawianie opracowań. Suro-
wość tych wymagań spowodowała, że mówili, iż stworzył 
dla nich „obóz pracy naukowej”. Reżim „obozowy”, a może 
jednak nie tylko reżim, doprowadził ich jednak do przygo-
towania i obronienia rozpraw doktorskich. Nie zachowały 
się informacje o  tym, co jedli w  tym czasie. Maria Orwid 
pamiętała za to dobrze zasady wprowadzania reżimu. Za-

stosowała je skrupulatnie wobec własnych asy-
stentów, kiedy podjęła z nimi badania nad 

swoistością psychopatologii dorasta-
jącej młodzieży i  nad podręczni-

kiem psychiatrii młodzieżowej. 
Ten obóz zorganizowała 

w Krościenku, w domu ro-
dzinnym malarki Teresy 

Zabrzeskiej, terapeut-
ki sztuką w  oddzia-
le młodzieżowym. 
Skoszarowała asy-
stentów, wyznaczy-
ła ścisłe godziny na 
pisanie, omawianie 
wyników, dyskusje. 
Także na odpoczy-

nek i posiłki. 
Posiłki, bo trudno 

mówić o  wykwintnym 
jedzeniu. Strawa była 

pożywna, ale prosta, a  jej 
przygotowanie nie wymaga-

ło zbyt wiele czasu, który był 
przeznaczony na pracę przecież 

naukową. Przykładem takiej prostej 
strawy niech będą kluski z serem w opraco-

waniu Wandy Badury. Późniejsza twórczyni Ośrod-
ka Interwencji Kryzysowej, doktor nauk humanistycznych 
Wanda Badura-Madej należy do pokolenia studentów i ab-
solwentów psychologii na nowo otwartej na Uniwersytecie 
Jagiellońskim w  drugiej połowie lat pięćdziesiątych ubie-
głego wieku. Została też jedną z  pierwszych psycholożek 
klinicznych - asystentek Katedry. Współtworzyła kliniczną 
psychiatrię młodzieżową. Badała zależności między pozy-
cją dziecka w rodzinie, a przebiegiem jego dorastania. No i, 
jak się okazuje, modyfikowała gotowanie. n

10 dkg/osobę
10 dkg/osobę 

1 łyżeczka/osobę

l Dowolnego makaronu
l Białego twarogu
l Masła 
l Sól, 
l Przyprawa do zup w płynie

n Makaron ugotować w osolonej wodzie. 
Odcedzić.

n Podczas gotowania makaronu pokruszyć 
w dużej misce twaróg.

n Wrzucić odcedzony makaron. Dodać masło. 
Pokropić przyprawą do zup. Wymieszać 
i rozdawać wygłodniałym uczonym.  

Jakaż prostota!

Kluski z serem 
w opracowaniu Wandy Badury
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Exitus acta probat
Wojciech Oleksy

27 śmierci 
Toby’ego Obeda

Wstrząsający reportaż rodem z Kanady 
jest książkowym debiutem, owocem 

dwóch lat spędzonych w tym kraju, 
dziennikarki związanej z tygodnikiem 

„Polityka”. Joanna Gierak-Onoszko 
otrzymała Nagrodę Nike 
czytelników 2020 w serii 

reporterskiej, wydaną 
nakładem Instytutu 

Reportażu wydawnictwa 
„Dowody na istnienie”. 

Oprócz formy książkowej, jest 
dostępna jako e-book. Autorka 

reportażu jest absolwentką 
Uniwersytetu Warszawskiego 

i Polskiej Szkoły Reportażu. Podczas 
dwuletniego pobytu w Kanadzie opisała 
wstrząsające zdarzenia dotyczące dzieci 

rdzennych mieszkańców Kanady. 

Jej tytaniczna praca reporterska przypomina mi 
około dziesięcioletnią pracę Anne Applebaum, 
która zamieszkała w Moskwie w celu opisania – 

na podstawie archiwów – funkcjonowania sowieckiego 
imperium zła. 

Dla czytelników książki przekonanych, że Kana-
da to kraj rozwiniętej cywilizacji, reportaż zawarty 
w  książce może stać się wstrząsającym rozczarowa-
niem. Opisuje losy uczniów szkół z internatem prowa-
dzonych przez instytucje kościelne, również kościoła 
katolickiego. Dzieci, czyli uczniowie tych szkół, były 
zabierane z  wielodzietnych, biednych rodzin Indian 
kanadyjskich. Miało to być dla nich wsparciem w edu-
kacji i wychowaniu ich dzieci. Oblaci i szarytki, za zgo-
dą rządu byłej perły Korony Brytyjskiej, dręczyli fizycz-
nie, psychicznie i  seksualnie dzieci ludności rdzennej 
tych ziem podczas ich przebywania w szkołach i inter-
natach szkolnych. Dziennikarka poświęciła dwa lata 

intensywnych studiów tego tematu, które są drama-
tycznym dowodem na próbę wynaradawiania i wymu-
szania narzuconej przez właścicieli szkół – religii. 

Książka składa się z 315 stron oraz z 16 rozdziałów. 
Są one bolesną lekturą tego, co może czynić instytucja 
państwa współpracująca ramię w  ramię z  kościołem 
instytucjonalnym. Dwa lata pracy autorki analizującej 
archiwa zebrane w tej sprawie oraz zeznania dręczo-
nych w  tych szkołach dzieci i  młodzieży – odnajdują 
swój wyraz w kolejnych rozdziałach książki. Zawierają 
się w nich opisy mechanizmu tego nieludzkiego proce-
deru oraz reakcje Rządu Federacji Kanady, a także in-
stytucji kościoła katolickiego, które do dzisiaj uchylają 
się od moralnej i religijnej odpowiedzialności za swoje 

czyny. Rząd Federacji Kanady wypłacił 
ofiarom tych represji olbrzymie odszko-
dowania, od czego kościół instytucjo-
nalny umył ręce. Niedawna pielgrzymka 
pokutna Papieża Franciszka była próbą 
przebłagania skrzywdzonych, rdzennych 
Kanadyjczyków. Dopiero teraz, po nagło-
śnieniu tej tragedii, między innymi przez 
Joannę Gierak-Onoszko, kościół katolicki 
instytucjonalny postanowił zareagować 
błaganiem o  wybaczenie swoich win. 
Wcześniejsi papieże, poprzednicy Fran-
ciszka, mimo świadomości bezprawia 
szarytek i  oblatów unikali tego tematu. 

Rząd kanadyjski w  osobie Justin’a  Trudeau poprosił 
o wybaczenie winy jego ojca i swojej w tym procederze. 
Dla części nieszczęsnych ofiar, wtedy dzieci i młodzie-
ży, dzisiaj okaleczonych fizycznie i psychicznie rdzen-
nych Kanadyjczyków, było i  jest to niewystarczające. 
W niedawnej dyskusji telewizyjnej w TVN24, wg autorki 
opisywanej książki, reakcja kościoła w związku z tymi 
wydarzeniami zdaje się być zbyt późna. Jak pisze au-
torka w swojej książce, akta tysięcy zeznań ofiar szkol-
nej tyranii zostały zubożone o wiele pozycji, głównie 
zeznań ofiar. Zostały wykreślone i zatuszowane liczne 
opisy cierpień ujęte w zeznaniach indiańskich dzieci. 
Nie wiadomo czyją ręką. 

Dlaczego coś takiego miało miejsce w imię Boga? 
Dlaczego katolicki kościół instytucjonalny nie wziął 
pełnej odpowiedzialności za te czyny? Dlaczego znam 
ludzi, którzy nie chcą czytać książki autorki? Dlacze-
go opisana w  reportażu Joanny Gierak-Onoszko „27 
śmierci Toby’ego Obeda” katorga psychiczna, fizyczna 
i seksualna tak bardzo koresponduje z ujawnianymi in-
nymi przestępstwami seksualnymi czynionymi przez 
księży i siostry zakonne? Czy rzeczywiści Kanada bę-
dzie nadal kojarzyła się nam tylko z „zapachem żywi-
cy”? Czy w takim razie Ty przeczytasz tę książkę? n

Cicer cum caule
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P A U L . S I M O N
G R A C E L A N D

Sierpień 1986

The Boy in the Buble
Graceland
I Know What I Know
Gumboots
Diamonds on the Soles of Her Shoes
You Can Call Me Al
Under African Skies
Homeless
Crazy Love vol. II
That Was Your Mother
All Around the World or the Myth of Fingerprints

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

10.
11.

Płyty, które warto znać
MIREK SUKIENNIK

Cicer cum caule

Niestety, wojna w  Ukrainie 
trwa i pewnie jeszcze dłu-
go będzie głównym tema-

tem i problemem współczesnego 
świata. Związane są z nią również 
sankcje oficjalne i  nieoficjalne, 
także w  świecie kultury. Ma to 
formę podobną do sankcji, jakie 
towarzyszyły np. RPA w  czasie 
apartheidu. Zabronione były wte-
dy jakiekolwiek kontakty sporto-
we, kulturalne i handlowe z  tym 
krajem, a osoby i firmy niestosu-
jące się do nich spotykały różne-
go rodzaju konsekwencje. Obecnie też praktycznie nie 
istnieją kontakty gospodarcze, sportowe i  kulturalne 
z Rosją, a utwory artystów rosyjskich nie są grane, np. 
w Polskim Radio. Nie ma czego żałować w przypadku 
muzyki popularnej, ale w muzyce klasycznej to praw-
dziwy problem… Czajkowski, Rachmaninow, Glinka, 
Borodin, Strawiński, Prokofiew i Szostakowicz to wiel-
cy kompozytorzy i  nieodłączna część światowej kul-
tury. Powstaje pytanie o  odpowiedzialność artystów 
za działania władz ich krajów, i czy słuchając ich dzieł 
mamy się czuć niekomfortowo…

W  muzyce popularnej najbardziej znanym 
przykładem tego problemu i  płytą, która 
wywołała wielkie kontrowersje związane 

z  niestosowaniem się do sankcji przeciwko RPA jest 
omawiana dzisiaj, wybitna płyta Paula Simona „Gra-
celand”, nagrana częściowo w RPA z wykorzystaniem 
muzyków z tego kraju i melodii etnicznych narodów 
czarnej ludności tego zakątka Afryki. 

Paul Simon urodził się w  październiku 1941 roku 
w Newark (New Jersey), ale wkrótce jego rodzi-
na przeprowadziła się na drugi brzeg Hudson 

do Nowego Jorku do dzielnicy Queens. Tam, w szkole 
podstawowej zaprzyjaźnił się z  Artem Garfunkelem. 
Poznali się jako część obsady szkolnego przedsta-
wienia „Alicji w Krainie Czarów” – Paul był Królikiem, 
a Al Kotem z Chesire. Ale nie teatr był ich największą 

pasją tylko muzyka – głównie fol-
kowe melodie w  stylu The Everly 
Brothers. Wkrótce założyli duet 
muzyczny – Paul grał na gitarze 
akustycznej, śpiewał, komponował 
i pisał teksty, a Art śpiewał główne 
partie wokalne. Początkowo wy-
stępowali jako Tom & Jerry, a  na 
skutek sugestii firmy fonograficz-
nej nagrali pierwszą płytę „Wed-
nesday Morning 3 AM” w 1964 roku 
już jako Simon & Garfunkel. Pły-
ta zawierała folkowe ballady i  nie 
wzbudziła większego zaintereso-
wania mediów ani publiczności. 

Zniechęcony brakiem sukcesu Paul wyjechał do 
Anglii – wtedy było to centrum muzycznego 
świata, a  Art wrócił na studia. W  Anglii Simon 

zaczął rozwijać swój warsztat kompozytorski i  mu-
zyczny, dzięki czemu zaczął zdobywać popularność 
i  uznanie w  światku londyńskich muzyków. W  1965 
roku wydał płytę „The Paul Simon Songbook”, któ-
ra została dość dobrze przyjęta. W  tym samym roku 
utwór z pierwszej płyty zespołu The Sound Of Silence 
często grany w  radio środkowych i  wschodnich sta-
nów ponownie wzbudził zainteresowanie duetem, 
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a jego nowy, bardziej rockowy mix stał się przebojem. 
Paul wrócił z  Anglii i  w  1966 roku duet wydał drugą 
płytę i ponownie wydano zremiksowaną i poprawio-
ną wersję pierwszej płyty pod tytułem „The Sound Of 
Silence”. Duet stał się popularny i zwrócił uwagę reży-
sera Mike’e Nicholsa, który wykorzystał jego piosenki 
oraz specjalnie napisany nowy utwór Mrs. Robinson 
jako ścieżkę dźwiękową do filmu „Absolwent”. Film 
i płyta stały się wielkimi przebojami i  idąc za ciosem 
w  1968 roku zespół wydał trzecią płytę „Bookends”, 
a dwa lata później „Bridge Over Troubled Water”, któ-
ra była wielkim sukcesem – zdobyła sześć nagród 
Grammy i  wtedy zespół… zakończył działalność wy-
dawniczą. Powodem rozstania były różnice artystycz-
ne i  swoiste wypalenie zawodowe. Art w  tym czasie 
zaczął karierę aktorską (z umiarkowanym sukcesem), 
Paul zaczął nagrywać albumy solowe – od 1972 roku 
wydał cztery kolejne płyty, które sprzedawały się dość 
dobrze i ugruntowały jego mocną pozycję w branży. Po 
udanym występie aktorskim w „Annie Hall” Woody Al-
lena Paul postanowił sam napisać scenariusz, muzykę 
i wystąpić w swoim filmie. Wydane w  1980 roku film 
i płyta „One-Trick Pony” okazały się niewypałami. Aby 
ratować swoją popularność Paul zaproponował Arto-
wi, z którym w międzyczasie utrzymywał koleżeńskie 
stosunki i  okazjonalnie współpracował muzycznie, 
występ i  nagranie płyty koncertowej z  największymi 
przebojami duetu. Okazał się on wielkim wydarzeniem 
kulturalnym i muzycznym – darmowy występ w Cen-
tral Parku obejrzało pół miliona widzów! Płyta „The 
Concert In Central Park” wydana jako dwupłytowy 
album z  dodatkową książeczką z  tekstami i  zdjęcia-
mi okazała się wielkim sukcesem. Niestety, problemy 
osobiste Paula – rozwód z matką jego dziecka, kolejne 
związki aż do krótkiego małżeństwa z  Carrie Fisher 
(Księżniczka Leia z  Gwiezdnych Wojen), spowodo-
wały u niego niemoc twórczą i problemy psychiczne. 
Płyta „Hearts And Bones” z 1983 roku nie była sukce-
sem i  przez kolejne miesiące Paul nie wiedział, w  ja-
kim kierunku ma teraz podążać muzycznie. Lata 80. 
to eksplozja nowych trendów muzycznych i  folkowe 
brzmienie Paula po prostu znudziło się odbiorcom. 
Paul zaprzyjaźnił się w tym czasie z twórcą programu 
rozrywkowego „Saturday Night Live” Lorne Michael-
sem, który był jego sąsiadem. To on przedstawił mu 
na początku 1984 roku Heidi Berg, która ze swoim ze-
społem występowała w programie. Dała ona Paulowi 
samodzielnie nagraną kasetę magnetofonową Accor-
dion Jive Hits vol. II z muzyką, która ją zafascynowała, 
i której styl, i brzmienie chciała nagrać na swoją płytę. 
Paul słuchał jej często w samochodzie i szybko stała się 
jego obsesją – bardzo mu się podobała, a nowe, świeże 
rytmy były inne niż wszystko czego do tej pory słu-
chał. Poprosił więc swoją firmę fonograficzną Warner 
Music o pomoc w ustaleniu listy wykonawców i możli-

wości współpracy z nimi. Okazało się, że 
to mbaquanga - muzyka z Soweto, czyli 
przedmieść Johanesburga – stolicy RPA. 
Simon postanowił, że sam nagra taki ma-
teriał i z inżynierem dźwięku Royem Ha-
lee przyjechał do Johanesburga. Nie miał 
w zasadzie żadnego gotowego materiału. 
Zaprosił muzyków z kasety do studia, za-
proponował bardzo dobre warunki finan-
sowe oczekując przedstawienia najlep-
szych i najpopularniejszych melodii, jakie 
wykonują. Był to swoisty muzyczny piknik 
– przychodziły całe zespoły z  rodzinami 
i wykonywały zestawy muzycznej spuści-
zny swoich plemion i  najpopularniejszych 
piosenek i melodii. Paul wybierał do stałej 
współpracy spośród muzyków najlepszych 
na poszczególnych instrumentach – Chi-
kapa “Ray” Phiri na gitarze, basistę Bakithi 
Kumalo i perkusistę Isaaca Mthsli. Całymi 
dniami w  studio trwał swoisty muzyczny 
jam mający formę bardziej muzycznej za-
bawy niż pracy. Muzyk odzyskał świeżość 
i zapał do pracy. Po kilku tygodniach pracy 
był gotowy zarys ośmiu utworów na płytę 
i Simon po uzgodnieniu warunków współ-
pracy z muzykami wrócił do domu. Teksty 
powstawały dość wolno i oprócz elemen-
tów oryginalnych tekstów afrykańskich 
w  chórkach i  zaśpiewach nie dotyczyły 
bezpośrednio Afryki, a tym bardziej pro-
blemów etnicznych i  apartheidu. Paul 
uważał, że interesuje go tylko muzyka 
jako język uniwersalny i  nie chciał zaj-
mować się polityką. Ostateczne nagrania 
i miksy wykonano w studiach w Nowym 
Jorku, Los Angeles i Londynie – do pracy 
zostali zaproszeni muzycy z sesji w RPA, 
którym zapewniono dobre warunki po-
dróży i  pobytu. Praca nad albumem 
trwała prawie do samej daty premiery 
– Simon dodał do płyty utwory zawie-
rające elementy amerykańskiej muzyki 
zydeco i meksykańskiego rocka. 

Ta płyta to zupełnie inne brzmienia 
i  styl muzyczny niż na poprzed-
nich płytach Paula, to w ogóle był 

nowy, nieznany rodzaj muzyki. Zostały 
w nim połączone różne elementy mu-
zyczne z wiodącą rolą stylistyki afry-
kańskiej. Powstała kołysząca, rytmicz-
na mieszanka z  pulsującymi bębnami 
i  saksofonami, ale zadziwiająco lekka 
i  wytwarzająca wesoły, pozytywny 
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nastrój. Otwierający płytę The Boy in the Bubble to 
ciekawa linia basu i  akordeonu, Graceland łączy 
country z  rytmami Afryki opowiadając o podró-
ży do posiadłości Presleya w  Memphis, Teenes-
se i  jest symbolicznym hołdem królowi muzyki 
i muzyce w ogóle jako źródłu szczęścia i radości, 
rytmiczny chór afrykanek króluje w I Know What 
I  Know, a  pulsujące rytmem saksofonów Gum-
boots prowadzi do Diamonds on the Soles of Her 
Shoes - ballady przechodzącej w  kołyszącą ryt-
mem opowieść. Potem największy przebój z płyty 
– You Can Call Me Al –zabawna piosenka o pro-
blemach wieku średniego z  funkującym tanecz-
nym rytmem i wesołą piszczałką. Do tego utwo-
ru nakręcono minimalistyczny, bardzo zabawny 
teledysk z  Cheavy Chasem i  Paulem. Następnie 
Under African Skies - pieśń o podróży, Homeless 
napisana wspólnie z Josephem Shabalale z Lady-
smith, gdzie tekst angielski przeplata się z zulu-
skim aż do kołyszącej ballady Crazy Love vol. II 
i  uzupełniające dwa ostatnie utwory – country/
zydeco That Was Your Mother i rockowe, meksy-
kańskie All Around the World or the Myth of Fin-
gerprints. Na płycie pojawia się wielu gości – The 
Boyoyo Boys, Ladysmith Black Mambazo, Youssou 
N’Dour, Linda Ronstadt, Los Lobos, co sprawia, że 
jest różnorodna i dobrze się jej słucha – pomimo 
swej wielobarwności muzycznej jest zachowany 
wspólny, spójny klimat. Po ukazaniu się albumu, 
początkowo firma fonograficzna nie wierzyła 
w sukces tego nietypowego materiału. Stopniowo 
jednak sprzedaż ciągle rosła i długo utrzymywała 
się na dobrym poziomie – coraz więcej odbior-
ców przekonywało się do nowego brzmienia Pau-
la. Dużo też było szumu medialnego dotyczące-
go złamania bojkotu RPA przez Simona – bronił 
się, twierdząc, że interesuje go tylko muzyka, nie 
współpracował w żadnej formie z władzami RPA, 
tylko z muzykami, przez co stali się rozpoznawal-
ni na świecie, a ich muzyka trafiła do szerokiego 
grona odbiorców. Paul już w czasie pracy nad We 
Are The World pytał Quincy Jonesa, Harrego Be-
lafonte i  innych czarnoskórych muzyków o  zda-
nie tej społeczności na temat pracy z muzykami 
z czarnej części RPA i nie widzieli oni większych 
przeciwwskazań dla takiego ruchu. Ale część ra-
dykalnych organizacji miała inne zdanie – pojawi-
ły się groźby pod adresem Paula, a nawet w czasie 
pierwszej trasy koncertowej do RPA w  1991 roku 
(tuż po zniesieniu apartheidu i wyborze Nelsona 
Mandeli na prezydenta) doszło do zamachu bom-
bowego na organizatora koncertu. Nawet biuro 
ONZ wypowiedziało się na temat „Graceland” nie 
traktując go jako poważnego złamania sankcji. 
Ogólnie płyta bardzo dobrze wypromowała afry-

kańskie rytmy, pracujących przy 
płycie muzyków, a  Simon znów 
stał się gwiazdą pierwszej wielko-
ści. Płyta zdobyła dwie nagrody 
Grammy - w 1986 za album roku 
i  rok później za utwór tytułowy 
jako piosenkę roku i  świetnie 
się sprzedawała. Towarzyszyła 
jej ogólnoświatowa trasa kon-
certowa, w której uczestniczyło 
wielu artystów z  RPA. Pojawiły 
się też oskarżenia o bezprawne 
wykorzystanie cudzych nagrań 
i  pomysłów, i  przypisanie ich 
sobie jako autorowi słów i  mu-
zyki, ale ostatecznie nie znalazły 
one potwierdzenia w  pozwach 
sądowych. Następna płyta Pau-
la – „The Rhythm of the Saints” 
prezentująca rytmy brazylijskie 
zebrała bardzo dobre recenzje, 
ale odniosła znacznie mniejszy 
sukces niż „Graceland”. Artysta 
nagrywa kolejne płyty i koncer-
tuje do tej pory, ale nie odnosi 
już sukcesów komercyjnych. 
Wciąż jest jednak legendą mu-
zyki popularnej, a  płyta z  1986 
roku jego największym osią-
gnięciem.

Apartheid jest już tylko 
wspomnieniem, chociaż 
problemy narodowo-

ściowe i  dyskryminacja nadal 
są obecne na całym świecie. 
Bojkot reżimów i sankcje są tak 
naprawdę jedyną metodą, żeby 
pokazać łamiącym prawo, że 
nie tolerujemy ich działań. Przez 
wiele lat po II wojnie światowej 
wstyd było pokazywać niemiecki 
paszport, przez całe dziesięcio-
lecia tak samo paszport RPA. Je-
stem pewien, że teraz przez wiele 
lat legitymujący się paszportem 
rosyjskim nie będą się czuć kom-
fortowo, a  na pewno trudno im 
będzie wybrać się do Grace-
land… n

92 PSYCHIATRA / PISMO dla praktyków / jesień 2022

http://WWW.PSYCHIATRAONLINE.COM


93PSYCHIATRA / PISMO dla praktyków / jesień 2022

Doświadczenie
JADWIGA MYRTILUK

W IDEALNYM 
ŚWIECIE

Najpierw coś przychodzi nam do głowy. Albo 
spada na nas jakieś zdarzenie. Później 
szukamy rozwiązania, wymyśla-

my za i przeciw. Pytamy, konsultujemy 
możliwości z innymi i z samym sobą. 
Potem następuje wybór. Choć nie 
zawsze, bo czasem dylemat roz-
wiązuje się „sam” albo w natural-
ny sposób zostajemy uwolnieni 
od podejmowania działania. Ale 
jeśli wybieramy, to wtedy przy-
chodzą konsekwencje. I  to jest 
tak naprawdę najciekawszy mo-
ment. Najbardziej nieprzewidy-
walny, trudny i  niosący długotrwałe 
skutki. 

Dla mnie, schizofreniczki, najtrudniejszą 
decyzją była ta o  macierzyństwie. Podjęcie takie-
go wyzwania omawiałam ze sobą przez długi czas. 
Aż byłam gotowa dzielić się przemyśleniami i  wąt-
pliwościami z  najbliższymi. Dlaczego najtrudniej-
szą? Z  powodów, o  których pisałam wyżej. Chodzi 
o to, że na każdym etapie musiałam myśleć, czy so-
bie poradzę. Czy uniosę konsekwencje. Dla niektó-
rych osób decyzja o  zostaniu rodzicami jest prosta 
lub wręcz oczywista. Ale ja miałam i mam cały czas 
z  tyłu głowy wiele spraw, które mogą tę sytuację 
komplikować. Moment, w którym bierze się na siebie 
odpowiedzialność tego typu, musi być przemyśla-
ny. Omówiony z  psychiatrą, ginekologiem. W  ideal-
nym świecie. Ja miałam takie szczęście i możliwości. 
Jednak wyobrażam sobie, że u wielu kobiet może to  

wyglądać zupełnie inaczej. Przygotowując się do cią-
ży czytałam sporo raportów i badań o mamach-schi-
zofreniczkach. Starałam się nie przekładać ich wyni-
ków bezpośrednio na siebie, ale sporo aspektów dało 
mi do myślenia. Co ciekawe, wydaje mi się, że (mimo 
wszystko) w obliczu tej choroby można wiele zapla-
nować. Macierzyństwo również. Trzeba jednak od-
wagi. Odwagi pacjentki, odwagi jej partnera, lekarzy. 

Domyślam się, że nie jest łatwe prowadzenie ciąży 
kobiety z  zaburzeniami psychicznymi i  nie 

każdy lekarz by się na to zdecydował. 
Dlatego jestem wdzięczna wszystkim 

osobom, które podeszły do mnie 
i mojej sytuacji profesjonalnie i były 
wsparciem. 

Dlaczego to ważne, żeby pla-
nować? Ponieważ daje to niesa-
mowity komfort pacjentce. Kom-
fort i  poczucie bezpieczeństwa. 

Uważam, że lekarz prowadzący 
powinien właśnie prowadzić i napro-

wadzać na dobre rozwiązania. Uświa-
damiać, kiedy jest odpowiedni czas na by-

cie mamą. Jak modyfikować leczenie. A przede 
wszystkim słuchać kobiet, bo to one czują, kiedy 
mamami pragną zostać. Nawet te chore psychicznie. 
W moim przypadku planowanie i dostosowywanie le-
czenia trwało ponad rok. A i tak ciąża była obarczona 
ryzykiem i nie wszystko poszło po mojej myśli. Dziś 
wiem, że podjęłabym trochę inne decyzje i nie w każ-
dej sytuacji ufała innym ludziom, jeśli czułam inaczej. 

Po co w  ogóle mówić o  macierzyństwie w  kon-
tekście chorób psychicznych? Mamy i przyszłe mamy 
szukają wsparcia. Najczęściej w  Internecie. Niestety 
nie zawsze jest to dobre źródło informacji. I nie wszy-
scy są tam pomocni i  życzliwi. Zatem w  lekarzach 
nadzieja. W  ich wrażliwości, wiedzy i  zaufaniu do 
pacjentki. Myślę, że kluczowe jest słuchanie i troska. 
W idealnym świecie.  n

Każdy z nas codziennie dokonuje 
wyborów. Są one mniejsze i większe, 

łatwe i trudne, błahe i bardzo istot-
ne. Jednak wybór nie stoi dla mnie 
w centrum, nie rozstrzyga o danej 

sytuacji. Mam na myśli to, że istnieje 
droga podejmowania decyzji. Przed 

wyborem wykonujemy wiele kroków. 

…w lekarzach 
nadzieja. W ich 
wrażliwości, wiedzy 
i zaufaniu do 
pacjentki. Myślę, 
że kluczowe jest 
słuchanie i troska…
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czytanki

I KONKURS IM. PROFESORA JANA  
ŁAZOWSKIEGO NA NAJLEPSZY ESEJ  
OPISUJĄCY RELACJĘ STUDENT-PACJENT

RELACJA 
STUDENT-PACJENT
Dominika Kabała

Polskie Stowarzyszenie Balintowskie działa 
w Polsce od 30 lat. Z okazji okrągłej rocznicy istnie-
nia zdecydowaliśmy się ogłosić dla studentów kie-
runków medycznych i  psychologii konkurs na esej 
opisujący relację student-pacjent. 

Celem konkursu było zachęcenie studentów do 
refleksji nad procesami zachodzącymi w kontakcie 
z  drugim człowiekiem, zwrócenie uwagi na swoje 
emocje oraz emocje pacjenta, dostrzeżenie trud-
ności w  kontakcie z  pacjentem i  sposobów radze-
nia sobie z nimi. Inspiracją pomysłu stały się słowa 
Michaela Balinta, twórcy treningów balintowskich: 
„Lekarz jest jak lek, dlatego też i w jego pracy trze-
ba badać wszystkie działania oczekiwane i  skutki 
uboczne”. Polskie Stowarzyszenie Balintowskie od 
30 lat promuje idee Michaela Balinta w Polsce or-
ganizując treningi balintowskie dla przedstawicieli 
zawodów pomocowych. 

Grupy Balinta rozwijają wrażliwość uczestni-
czących w nich osób o aspekty emocjonalne kontak-
tu z  pacjentem, zwiększają skuteczność udzielanej 
pomocy oraz zapobiegają wypaleniu zawodowemu, 
na które osoby uprawiające zawody pomocowe są 
szczególnie narażone. Ogłoszony przez nas konkurs 
spotkał się z  dużym zainteresowaniem wśród stu-
dentów, szczególnie kierunków lekarskich. Przed 
jury stanęło niełatwe zadanie wyłonienia zwycię-
skiej pracy konkursowej. 

Laureatką pierwszej nagrody została Pani Do-
minika Kabała, studentka V roku kierunku lekar-
skiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 

Dziś dzielimy się z  Państwem lekturą zwycię-
skiej pracy konkursowej. Czytaliśmy ją z  dużym 
poruszeniem. Cieszymy się, że przyszli lekarze po-
trafią w  taki sposób myśleć o  kontakcie ze swoim 
pacjentem. 

Zapraszamy Państwa również do korzystania 
z  treningów balintowskich. Więcej informacji na 
stronie https://balint.pl/

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Balintowskiego

Choć dziś poniekąd trudno jest mi 
się do tego przyznać, przez długi czas 
nie myślałam o  kontakcie z  pacjentami 
w  kategoriach relacji. Był on dla mnie 
czymś w  rodzaju zadania do wykona-
nia, poleceniem wielokrotnie słyszanym 
przez studentów i  studentki, brzmią-
cym „zbierzcie wywiad”. Wykonując je, 
skupiałam się głównie na informacjach, 
które powinnam uzyskać. Pacjenci i pa-
cjentki byli dla mnie źródłem wiedzy, 
która pozwalała mi wypełnić algorytm 
postępowania. Oceniałam tę interakcję 
jako jednostronną, a  siebie samą po-
strzegałam jedynie jako osobę zbierającą 
dane. Nie zakładałam, że usłyszane sło-
wa mogą wzbudzić we mnie myśli inne 
niż te związane z wiedzą medyczną.

Początkowo było tak również pod-
czas bloku zajęć z  onkologii, który od-
bywałam na piątym roku studiów lekar-
skich. Wraz z  innymi osobami z  mojej 
grupy dziekańskiej zostaliśmy poprosze-
ni o  zebranie wywiadów z  kilkoma pa-
cjentkami. Wszystkie z  nich chorowały 
na raka trzustki, który jest nowotworem 
o  bardzo niepomyślnym rokowaniu. Ze-
braliśmy informacje o  pierwszych ob-
jawach, czynnikach ryzyka, sposobach 
diagnozy oraz leczenia. Ich historie 
układały się w  nad wyraz przykry, lecz 
przy tym spójny obraz choroby. Z jednym 
wyjątkiem. Była nim 56-letnia kobieta, 
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która uśmiechnęła się na nasz widok i ochoczo 
weszła z  nami w  interakcję, odpowiadając na 
zadane pytania. Byłam zaskoczona jej entuzja-
zmem. Początkowo pomyślałam, iż być może 
trafiła na oddział z powodu innej diagnozy, a jej 
rokowanie wcale nie jest tak niepomyślne. Nie-
stety, myliłam się. Jej diagnozą był nieresek-
cyjny rak trzustki, wykryty w późnym stadium 
zaawansowania. Była w  trakcie chemioterapii, 
przeszła również paliatywną operację. Zgodnie 
z moją wiedzą, mediana przeżycia po wykona-
niu tego rodzaju zabiegu wynosi 6 miesięcy. 
Gdy uświadomiłam sobie, iż jest jedynie kilka 
lat starsza od moich rodziców, po raz pierwszy 
poczułam ukłucie w  brzuchu, zawroty głowy 
oraz trudności w skupieniu się na wykonywa-
nym zadaniu. Zadawałam jednak dalsze pyta-
nia, tym razem o czynniki ryzyka wystąpienia 
tego typu nowotworu. Negowała je wszystkie. 
Nie paliła papierosów, zdrowo się odżywiała, 
miała prawidłową masę ciała, a alkohol spoży-
wała raz na kilka miesięcy. Ponadto deklaro-
wała, iż regularnie wykonywała badania kon-
trolne, łącznie z USG jamy brzusznej, gdyż od 
zawsze obawiała się chorób. Mówiąc to, przez 
chwilę milczała, po czym dodała: „Gdybym 
wiedziała, że i  tak to się tak skończy, to nie 
pilnowałabym tego wszystkiego, przynajmniej 
bardziej skorzystałabym z  życia”. Opuściła 
wzrok i  przestała się uśmiechać. Starałam się 
niewerbalnie okazać jej współczucie, gdyż nie 
byłam w  stanie wypowiedzieć ani słowa wię-
cej. Ktoś z  grupy poprosił pacjentkę o  zdjęcie 
koszulki, abyśmy mogli zbadać ją przedmioto-
wo. W milczeniu osłuchiwałam jej klatkę pier-
siową, lecz zupełnie nie skupiałam się na tym, 
co słyszę. Czułam, że doświadczam wielu in-
tensywnych emocji, których wtedy jeszcze nie 
rozumiałam, moje myśli oddaliły się od tema-
tyki diagnozy i leczenia, a ja nie byłam w stanie 
ponownie sprowadzić ich na ten tor.

Spotkanie z tą pacjentką było dla mnie po-
ruszające i  wymagające pod wieloma wzglę-
dami. Po pierwsze, przywołało we mnie my-
śli i  emocje związane z  trudnym osobistym 
doświadczeniem, jakim była śmierć bliskiej 
mi osoby z  powodu choroby nowotworowej. 
W  wyglądzie i  zachowaniu opisywanej kobie-
ty było kilka cech, które przypominały mi o tej 
osobie. Podobnie jak pacjentka, przez więk-

szość czasu była radosna i uśmiechała się. My-
śląc o jej chorobie odczuwałam smutek, a kon-
frontując to z  jej pozytywnym nastawieniem, 
poczucie winy. Odnosiłam wrażenie, iż to ona 
stara się pocieszyć mnie, jednocześnie czując, 
iż te role powinny być przydzielone odwrotnie. 
Podobny dyskomfort czułam podczas kontaktu 
z  opisywaną przeze mnie pacjentką. Sytuacja 
ta była jednak jeszcze bardziej skomplikowana, 
gdyż w  tym wypadku pełniłam zupełnie inną 
rolę, niż w  relacji z  bliską osobą. Tym razem 
byłam studentką medycyny, której zadaniem 
było zebrać informacje, które poszerzą moją 
wiedzę na temat danej choroby. Jednocześnie 
nie chciałam wypełniać tej roli. Miałam wraże-
nie, że z każdym kolejnym pytaniem o przebieg 
choroby, pacjentka stawała się coraz bardziej 
przygnębiona. To hamowało mnie przed zada-
waniem jej kolejnych pytań. Czułam potrzebę 
wejścia w  rolę osoby wspierającej, wolałam 
wysłuchać jej emocji i  trudności związanych 
z  diagnozą, niż samego przebiegu leczenia, 
jednak nie zrobiłam tego. Dysonans pomiędzy 
tą potrzebą a świadomością, że zbieranie wy-
wiadu lekarskiego jest elementem mojej edu-
kacji, szczególnie cennym w  dobie pandemii, 
sprawił iż po prostu milczałam. Zaczęłam za-
stanawiać się, czy poradzę sobie z tego rodzaju 
konfliktem pełnionych ról w  przyszłości. Czy 
będę miała kompetencje do tego, by udzielić 
pacjentowi wsparcia w trudnych momentach? 
Czy dam radę zebrać potrzebne informacje 
tak, aby nie narażać go na silny dyskomfort 
psychiczny? Czy będę miała przestrzeń do 
tego, żeby wysłuchać jego potrzeb, pracując 
w  nieustającym pośpiechu? Czy to co usły-
szę wpłynie na jakość mojej pracy? To tylko 
niektóre z  pytań, które pojawiły się wówczas 
w mojej głowie. Dodatkowo opisywana przeze 
mnie kobieta, pomimo pobytu w szpitalu oraz 
postępującej choroby, była ubrana bardzo ele-
gancko, co kontrastowało z  jej wychudzonym, 
bladożółtym ciałem. Widok ten wzbudził we 
mnie wspomnienie obrazu ciała bliskiej mi 
osoby dotkniętego chorobą. Od tego momen-
tu, przez większość czasu potrafiłam skupić 
się jedynie na tym, by nie zacząć płakać. Za-
częłam wtedy rozumieć, iż chłód emocjonalny 
wielu lekarzy, który miałam w  zwyczaju kry-
tykować, może być strategią poradzenia sobie 
z  emocjami, których doświadczają w  danym 
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momencie, na skutek interakcji wpływu roz-
mowy z  pacjentem z  ich własnymi doświad-
czeniami. Jednak postawa ta nie pozostaje bez 
znaczenia dla pacjenta, który może poczuć się 
niedostrzeżony i niewysłuchany. Czy w przy-
szłości uda mi się w  tym odnaleźć? Czy dam 
radę połączyć empatyczne reagowanie z regu-
lacją własnych emocji?

Kolejnym czynnikiem, poza nawiązaniem 
do osobistych doświadczeń, który uczynił to 
spotkanie wyjątkowo zapadającym w  pamięć, 
był fakt, że choroby pacjentki nie można było 
przypisać żadnej wyraźnej przyczynie. Nie tyl-
ko negowała wszystkie czynniki ryzyka, ale 
także regularnie wykonywała rozszerzone ba-
dania kontrolne. Gdy usłyszałam tę informa-
cję, poczułam niezrozumiały lęk. Dotychczas 
łatwo było mi zdystansować się od możliwości 
wystąpienia choroby, o  której rozmawiałam 
z pacjentem, u mnie samej. Nawet gdy czułam 
zbliżający się, związany z tą myślą dyskomfort, 
łatwo było mi go odeprzeć mówiąc sobie, że 
różnię się od osoby, z którą zbierałam wywiad 
– nie palę papierosów, dbam o  zdrową dietę, 
regularnie wykonuję kontrolne badania. Jed-
nak tym razem ta taktyka okazała się być za-
wodna. Jedynym aspektem, który różnicował 
mnie od pacjentki pod względem czynników 
ryzyka, był wiek. Najprawdopodobniej wła-
śnie z  tego powodu poczułam silne zagroże-
nie własnego zdrowia, a uczucie to zostało ze 
mną jeszcze na długo. Myślałam o profilaktyce 
jako o gwarancie zdrowia zapominając, iż jest 
ona jedynie czynnikiem zwiększającym praw-
dopodobieństwo jego zachowania, zostawiając 
przestrzeń na inne, trudno wytłumaczalne 
przypadki zachorowań. Gdy pacjentka przy-
znała, że gdyby miała świadomość, iż choro-
ba wystąpi u  niej niezależnie od stosowanej 
profilaktyki, nie stosowałaby jej i „korzystała-
by z  życia”, miałam ochotę się z  nią zgodzić. 
W  pełni rozumiałam jej perspektywę, jednak 
nie wypowiedziałam tego na głos, gdyż nie by-
łam pewna etyczności takiego stwierdzenia. 
Czy mogłabym pozwolić sobie na taką uwagę? 
Czy nie kłóciłaby się ona z rolą lekarza, którą 
jest promowanie profilaktyki chorób? A  może 
przeciwnie, pozwoliłaby ona uprawomocnić 
uczucia pacjentki? Na te pytania do tej pory 
nie znalazłam odpowiedzi.

Trudności doświadczone przeze mnie 
w  ramach tego spotkania wpłynęły na wiele 
aspektów mojego funkcjonowania, między in-
nymi poprzez zastąpienie przekonania o  nie-
zawodności profilaktyki chorób na całkowite 
zanegowanie jej skuteczności. Zgeneralizowa-
łam przypadek jednej pacjentki na moje ogólne 
przekonania dotyczące zdrowia zakładając, iż 
wysiłki wkładane przeze mnie w  jego zacho-
wanie okażą się bezowocne, gdyż prędzej czy 
później i  tak zachoruję na schorzenie, które-
go się obawiam. Trudno było mi dyskutować 
z  tym dychotomicznym myśleniem. Jednak 
pewnego dnia uświadomiłam sobie, że może 
być ono niekorzystne nie tylko dla mnie, lecz 
także dla moich potencjalnych pacjentów. 
Obawiałam się, iż mogę nie tylko nie zachęcać 
pacjentów do dbania o swoje zdrowie, ale rów-
nież, mniej lub bardziej dosłownie, wspierać 
ich zachowania antyzdrowotne, przypisując 
im swoją własną chęć do „korzystania z życia”. 
Bałam się również, że mogę nie zaproponować 
im odpowiedniego leczenia, z góry zakładając 
jego nieskuteczność. Myśl o  konsekwencjach 
tego sposobu myślenia oraz potencjalnej od-
powiedzialności związanej z  jego wpływem 
na mój sposób pracy jako lekarki wystraszyła 
mnie na tyle, że udało mi się popatrzeć na nie-
go krytycznie i, w dłuższej perspektywie cza-
su, zmienić nastawienie.

Nieodzowną pomocą w tym procesie była 
dla mnie moja własna psychoterapia, dzięki 
której udało mi się skonfrontować nie tylko 
z  trudnościami w  kontakcie z  pacjentami, ale 
także z moimi własnymi przekonaniami i oba-
wami, które miały swoje odbicie w  opisywa-
nej relacji. Jednakże wymieniając zalety psy-
choterapii, mam świadomość jej ograniczonej 
dostępności. Ponadto zakładam, iż podjęcie 
psychoterapii z  własnej inicjatywy wymaga 
świadomości faktu, że trudności doświadcza-
ne w  relacjach z  innymi, w  tym pacjentami, 
mogą być odzwierciedleniem własnych, we-
wnętrznych konfliktów. Odnoszę wrażenie, iż 
nie jest to powszechna wiedza, zwłaszcza przy 
niewielkim udziale wiedzy psychologicznej 
w  procesie kształcenia lekarzy. Z  tego powo-
du uważam, że odpowiednie szkolenie psy-
chologiczne przyniosłoby wymierne korzyści 
nie tylko pacjentom, ale także samym leka-
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rzom i lekarkom. Co prawda w ramach studiów 
medycznych realizowałam przedmioty takie 
jak „Psychologia lekarska” czy „Komunikacja 
medyczna”, jednak ich program był skoncen-
trowany głównie wokół efektywnego przeka-
zywania informacji pacjentom. Choć niewąt-
pliwie jest to niezbędna umiejętność, uważam, 
iż nie jest wystarczająca do zrozumienia pa-
cjenta oraz nawiązania z  nim współpracy. 
Sądzę, że znajomość podstawowych teorii 
psychologicznych pozwoliłaby zapewnić peł-
niejszą komunikację, dzięki dostrzeżeniu nie 
tylko komunikatów formułowanych przez pa-
cjenta, ale także jego oraz własnej reakcji emo-
cjonalnej. To mogłoby przełożyć się na lepsze 
rozumienie potrzeb pacjenta, wzrost wzajem-
nego zaufania i tym samym bardziej efektywną 
współpracę terapeutyczną. Ponadto uważam, 
iż w  toku studiów medycznych brakuje prze-
strzeni do teoretycznych rozważań na temat 
choroby i śmierci. Studenci i studentki są kon-
frontowani z  tymi trudnymi aspektami pracy 
lekarza niemalże bez przygotowania. Tym sa-
mym formułują różne sposoby radzenia sobie 
z tą tematyką. Niektóre z nich mogą być ada-
ptacyjne i umożliwiać efektywną pracę, jednak 
inne, takie jak przykładowo sięganie po sub-
stancje psychoaktywne, mogą okazać się szko-
dliwe i  prowadzić między innymi do rozwoju 
uzależnień. Wierzę, iż stworzenie przestrzeni 
do podzielenia się doświadczanymi trudno-
ściami pozwoliłoby zapobiec lub co najmniej 
ograniczyć występowanie tego zjawiska.

 Podczas wszystkich opisywanych 
przeze mnie do tej pory trudności związanych 
z  kontaktem z  pacjentami towarzyszyło mi 
poczucie osamotnienia, niezrozumienia oraz 
niedopasowania. Odnosiłam wrażenie, że moi 
koledzy i  koleżanki ze studiów nie doświad-
czają podobnych dylematów. Obawiałam się, że 
w przeciwieństwie do nich, mogę nie sprostać 
wymaganiom przyszłej pracy. Zdecydowa-
łam się zweryfikować to przekonanie poprzez 
wprowadzenie tego tematu do rozmów ze zna-
jomymi. Okazało się, że część z  nich rzeczy-
wiście nie doświadcza kontaktu z  pacjentami 
w ten sposób, jednak część zmaga się z dyle-
matami podobnymi do moich, a kolejna część 
identyfikuje jeszcze inne, nieznane mi trudno-
ści. Niezależnie od wyniku rozmów, sam fakt 

ich przeprowadzenia zniwelował moje po-
czucie wyobcowania. Dodatkowo dowiedzia-
łam się, iż dla wielu osób odbywanie zajęć na 
oddziałach onkologicznych było trudne z  po-
wodu doświadczenia choroby nowotworowej 
w rodzinie, co uzmysłowiło mi powszechność 
jej występowania. Choć to przykra statystyka, 
możliwość podzielenia się swoim przeżyciem 
z innymi osobami w podobnej sytuacji, pozwo-
liła mi doświadczyć zrozumienia i  wsparcia. 
Świadomość tego, iż nie jestem jedyną osobą 
napotykającą na określone obawy i  trudności 
przyniosła mi poczucie ulgi, a  także zmniej-
szyła nasilenie związanego z  nimi dyskom-
fortu. Wspomniana przeze mnie weryfikacja 
przekonania o  unikatowości doświadczanych 
trudności może stanowić kolejną korzyść 
szkolenia psychologicznego lub pracy psycho-
logicznej prowadzonej w grupach.

Podsumowując, uważam, iż kontakt leka-
rza z pacjentem nie powinien być rozpatrywa-
ny jedynie w  kontekście uzyskania informacji 
pozwalających na postawienie diagnozy oraz 
zaplanowanie leczenia. Wchodząc w  interak-
cję, każda ze stron wnosi do niej swoje wła-
sne oczekiwania, emocje oraz doświadcze-
nia, które mogą modyfikować odbiór sytuacji. 
Zrozumienie własnych przeżyć ujawniających 
się w relacji z drugą osobą może nie tylko być 
źródłem informacji o  nas samych, ale także 
ułatwić odróżnienie własnej perspektywy od 
potrzeb i  oczekiwań partnera interakcji, co 
stanowi niezbędny warunek utworzenia efek-
tywnej relacji terapeutycznej. Dostrzeżenie 
własnych przekonań dotyczących profilaktyki 
lub procesu leczenia, które mogą modyfikować 
zakres informacji przekazywanych pacjentowi, 
a  także sposób ich przedstawienia, pozwala 
trafniej rozróżnić subiektywne opinie od po-
siadanej wiedzy medycznej. Ta umiejętność, 
w  połączeniu z  otwartością na perspektywę 
pacjenta, pozwala podkreślić jego decyzyjność 
i  podmiotowość w  procesie diagnostyki oraz 
leczenia. Aktywny udział pacjenta w formuło-
waniu decyzji terapeutycznych może wzmoc-
nić jego poczucie sprawczości i w konsekwen-
cji prowadzić do efektywniejszego wdrażania 
zaleceń medycznych i  tym samym, powodze-
nia procesu leczenia. n
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Przedstawienie MET „Łucja z Lammermo-
oru” rozpoczyna, wyświetlony na ekra-
nie zawieszonym nad sceną, napis „Łucja: 

zbliżenia przeklętego życia. Ta inscenizacja 
odróżnia się od innych przedstawień MET peł-
nym zerwaniem z  tradycyjnym wystawieniem 
poprzez przeniesienie w  całkowicie inną epo-
kę – z  XVIII-wiecznej Szkocji do współczesnej 
Ameryki. Oczywiście w  wystawieniach opero-
wych częste są pewne przesunięcia czasowe, 
na przykład w  poprzedniej inscenizacji „Łucji” 
w MET z 2009 roku akcja odbywała się w epo-
ce wiktoriańskiej, ale treść opery nie ulega 
przez to znaczącym zmianom. Przeniesienie do 
współczesności oznaczało rezygnację z historii 
dwóch zwaśnionych rodów na rzecz konfliktu 
mafijnego oraz całkowitą zmianę scenografii 
z „zamkowej” na współczesne miasteczko ame-
rykańskie. 

Reżyser Simon Stone przeniósł tragedię bel 
canto do miasteczka w Michigan – jednego ze 
stanów tworzących American Rust Belt - Pas 
Rdzy. Określenie „pas rdzy” odnosi się do sta-
nów okalających region Wielkich Jezior na pół-
nocnym zachodzie Stanów Zjednoczonych. Na 
początku XX w. rejon ten tworzyły miasta i mia-
steczka, w których rozwijał się przemysł ciężki. 
Określane wówczas były jako „pas stali”. W wy-
niku recesji w latach 70. i późniejszych procesów 
- wzrostu konkurencji zagranicznej i automaty-
zacji produkcji, dochodziło do stopniowej reduk-
cji zatrudnienia w  zakładach przemysłowych. 
Gospodarka oparta na przemyśle zmieniła się 
w gospodarkę opartą na usługach pozostawia-
jąc nieczynne, rdzewiejące hale produkcyjne 
i magazyny1. Symbolem „pasa rdzy” i klęski go-
spodarczej tego regionu stało się miasto Detroit 
- siedziba amerykańskich koncernów motory-
zacyjnych: Forda, General Motors i  Chryslera. 
Na przestrzeni 70 lat populacja miasta zmalała 
o niemal 65 proc. Detroit w 2013 r. zbankruto-
wało i  ogłosiło niewypłacalność. Obecnie ist-
nieją próby ratowania miasta, ale nadal panuje 
bezrobocie, ubóstwo, uzależnienia. 

Nawiązując do tego miasta-symbolu, scenę 
wypełniają stare, rozwalone samochody. Przed-
stawienie umiejscowione jest w małym, ciasnym 
miasteczku lub przedmieściach większego mia-

sta. Akcja toczy się na wąskich uliczkach, w tanim hote-
lu, przy sklepie monopolowym. Reżyser uznał, że takie 
miejsca odpowiadają współcześnie zrujnowanym zam-
kom XVIII wiecznej Szkocji, porachunki pomiędzy gan-
gami przypominają konflikty zdeprawowanej, rozpada-
jącej się arystokracji. 

Libretto operowe stworzył Salvatore Cammara-
no w  oparciu o  powieść Waltera Scotta „Narzeczona 
z Lammermooru”. Walter Scott użył rzeczywistego wy-
darzenia z  1668 roku, kiedy szkocka szlachcianka za-
mordowała w noc poślubną męża i przypłaciła to obłę-
dem2. Zarówno w  oryginale powieściowym, libretcie 
operowym, jak i  wszystkich przedstawieniach uwi-
dacznia się podstawowy konflikt pomiędzy siłą/wła-
dzą mężczyzny i  użyciem/potraktowaniem w  sposób 
przedmiotowy kobiety.

Ciekawe, że libretto podziwiane przez krytyków 
jako zwarte i  logiczne, odchodzi od klasycznego ukła-
du – zawiązania intrygi, a następnie jej wyjaśnienia (na-
wet jeżeli na ocalenie jest już za późno). Bohaterki oper 
umierają wiedząc, że zostały oszukane (jak Tosca), czy 
przyjmując zapewnienia innych, że zrozumieli swój błąd 
(jak Violetta w „Traviacie”). W „Łucji” zarówno główna 
bohaterka, jak jej ukochany Edgar, umierają nie wiedząc, 
że stali się obiektem manipulacji. Można uznać to za 
błąd librecisty3 albo przyjąć, że jest to pochwała miło-
ści, która jest w stanie wybaczyć wszystko. Łucja kocha 
Edgara pomimo informacji o jego zdradzie i nie chce być 
z innym, Edgar chce połączyć się z Łucją pomimo jej ślu-
bu z innym, nie chce żyć, gdy dowiaduje się, że „jej już 
nie ma na ziemi”.

W  krótkim zarysie, treścią opery jest miłość Łucji 
i Edgara, która nie może doprowadzić do ich trwałego 
połączenia ze względu na konflikt pomiędzy rodzinami. 
Brat Łucji – Henryk, fałszując dowody dotyczące nie-
wierności Edgara, zmusza Łucję do poślubienia innego 
mężczyzny. Ślub ten ma pomóc rodzinie wydobyć się 
z problemów finansowych. W noc poślubną Łucja mor-
duje męża, wpada w szaleństwo i umiera. Edgar, gdy do-
wiaduje się o śmierci Łucji popełnia samobójstwo. 

Pisałam o obecności „szaleństwa” w operze4. Widzi-
my na scenie stopniowe osuwanie się w paranoję Otella, 
taniec Elektry po matkobójstwie czy zabicie dzieci przez 
oszalałą Medeę. Jednak żadna z tych oper nie przedsta-
wia w takich szczegółach doznań psychotycznych, jak 
w przypadku „Łucji”. Scena szaleństwa ze słynną arią „Il 
dolce suono” stanowi wyzwanie muzyczne i aktorskie. 
Aria napisana została z akompaniamentem harmonijki 
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From Lucia di Lammermoor, 
at the Met. Photo: Marty 
Sohl/The Metropolitan Opera

Cicer cum caule

szklanej, którą najczęściej 
we współczesnych wy-
konanych zastępuje flet. 
W  1880 roku australijska 
sopranistka Nelie Melba 
rozbudowała ostatni frag-
ment arii jako dialog z fle-
tem – odtwarza dźwięk 
fletu w  wyższej tonacji. 
Od tego czasu większość 
wykonań zawiera w sobie 
tę specyficzną rozmowę 
z instrumentem. W wyko-
naniu Nadine Sierra, wy-
stępującej w  roli głównej 
bohaterki w  MET, jest to 
dialog z harmonijką szklaną - Sierra sprawia wrażenie, 
że odpowiada szukając swojego ukrytego rozmówcy. Ta 
interpretacja zgodna jest z  treścią arii, w  której Łucja 
słyszy „słodki głos” Edgara. 

W  przedstawieniu MET śpiewakom na scenie to-
warzyszą projekcje wyświetlane na ekranie pokazujące 
zbliżenia z aktualnej sytuacji na scenie – aktorom towa-
rzyszą kamery, jak przy ważnych wydarzeniach, prze-
syłające materiał „na żywo”. Poza tym na ekranie widzi-
my wyobrażenia, życie wewnętrzne głównej bohaterki. 
I tak, w scenie obłędu śpiewaczka na scenie halucynu-
je wymarzony ślub z Edgarem, a widzowie oglądają go 
w  formie filmu na ekranie5. Nieszczęście zapowiadają 
halucynowane przez Łucję wizje zabitej kobiety. 

Halucynacje Łucji widzimy na ekranie, ale stopnio-
wą dezorganizację je psychiki zaznaczają także zmiany 
w scenografii, postępujący chaos zewnętrzny. Otocze-
nie staje się coraz bardziej nieuporządkowane, drzwi 
i schody zaczynają prowadzić donikąd, przejścia pomię-
dzy poszczególnymi fragmentami architektonicznymi 
stają się absurdalne, jak wyjście z bazaru do salonu. 

Ukochanym Łucji - Edgarem - w wystawieniu MET 
jest tenor Javier Camarena, a okrutnym bratem baryton 
Artur Ruciński. Nie tylko fantastycznie śpiewają, ale po-
kazują wspaniałe możliwości aktorskie. Sami śpiewacy 
podkreślają, że łatwiej jest im grać współczesnych bo-
haterów – Nadine Sierra mówi, że gra „siebie” – emocjo-
nalną współczesną dziewczynę, Ruciński wzorował się 
na filmach kryminalnych. W jego wykonaniu Henryk nie 
jest tak diaboliczny jak w interpretacji Mariusza Kwiet-
nia na scenie MET w 2009 roku. Jest raczej „kombina-
torem” niż przestępcą, nie zdaje sobie sprawy, jak głę-

boko rani swoją siostrę 
i  jest przerażony kon-
sekwencjami swoich 
czynów. 

Współcześni re-
żyserzy operowi mają 
często dylemat, jak 
zinterpretować po-
stać głównej bohater-
ki. Zgodnie z  układem 
społecznym XIX i  po-
czątku XX wieku kobie-
ty są całkowicie zależ-
ne od mężczyzn. Mogą 
być piękne, szlachetne 
czy diaboliczne, ale 

pozbawione są władzy i siły. Niezgoda na takie 
przedstawienie kobiety skłania reżyserów do 
wzmocnienia ich pozycji w  spektaklach. I  tak 
w  „Łucji z  Lammermooru” Łucja w  wykonaniu 
Katie Mitchell w  Royal Opera House jest sil-
ną kobietą, która bardzo zdecydowanie walczy 
o  swoje szczęście. Widząc daremność swoich 
wysiłków popełnia samobójstwo. W najnowszej 
produkcji MET Stone mówi, że kamera podąża-
jąca za Łucją ma podkreślać, że historia jest jej 
opowieścią, że jej życie i uczucia są w centrum. 

W  ostatnich dniach na nowo rozgorzała 
dyskusja dotycząca „uwspółcześniania” oper 
wokół odmowy przez Kurzak i  Alagnę wystę-
pu w  „Tosce” na barcelońskiej scenie opero-
wej Gran Teatre del Liceu reżyserowanej przez 
Rafaela R. Villalobosa6. Nie zgadzam się z ostrą 
opinią Kurzak dotyczącą tego wystawienia „To-
ski” (zostało zrealizowane w operze La Monnaie 
w Brukseli i  jest dostępne w Internecie), ani ze 
sformułowaniami, że „reżyser operowy nie jest 
twórcą”. Szanuję oczywiście wybór śpiewaczki 
i uważam za oczywiste, że każdy śpiewak, po-
dobnie jak aktorzy, wybiera przedstawienie i re-
żysera, z którym chce pracować. Ale jest to tak-
że rozmowa o wolności reżysera, jego prawie do 
zmiany, wprowadzania nowych treści. Przykład 
„Łucji z  Lammermooro” pokazuje, że pomimo 
całkowitej zmiany scenografii operowej przekaz 
został zachowany, a umieszczenie jej we współ-
czesnym świecie jeszcze bardziej podkreśla po-
nadczasowość relacji i emocji. n

5. https://www.
metopera.
org/discover/
video/?videoName 
=lucia-di-
lammermoor-ardo
nglincensi&video
Id=6304771375001

6. "Z gówna bicza nie 
ukręcisz". Dlaczego 
Aleksandra Kurzak 
zrezygnowała z roli. 
Wywiad z Anną 
Dębowską. https://
wyborcza.pl/ 
7,113768,28499656, 
z-gowna-bicza-nie-
ukrecisz-dlaczego-
aleksandra-kurzak-
zrezygnowala.html
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Pozycja leków 
przeciwdepresyjnych,
czyli historia  
Adama i Ewy

autobusowe super-wizje
ŁUKASZ ŚWIĘCICKI

Wspominam tego chłopaka ze względu na 
puentę, ponieważ byłem nim, w  latach 70., 
ja sam. Opisuję siebie bez żadnej przesady, 

a nawet mam mocne podejrzenie, że dość łagodnie. 
Rozwiązanie tej sytuacji było takie, że w tym okre-

sie poznałem piękną i mądrą dziewczynę, moją obecną 
Żonę, i to w zasadzie była zupełnie wystarczająca ku-
racja. 

Nie chodzi o to, że obecnie jestem jakoś szczegól-
nie normalny, ale formalnie dość trudno się przycze-
pić. Ukończyłem z dobrym wynikiem studia medycz-
ne, potem obroniłem doktorat, napisałem kilkanaście 
książek, zrobiłem habilitację, zostałem profesorem 
belwederskim. 

Nie żebym się jakoś chwalił, bo niespecjalnie jest 
czym, ale te działania wymagały ode mnie jednak wy-

trwałości, konsekwencji i  zachowania jakoś tam ak-
ceptowanego społecznie. 

Podczas odbierania dyplomu profesora od Pana 
Prezydenta miałem wprawdzie w  kieszeni malutki 
scyzoryk (udało się przemycić), ale ani przez chwilę 
nie pomyślałem o zabraniu ze sobą bagnetu. I nawet 
akceptuję to, że wówczas by mnie chyba nie wpuścili. 
Choć trochę myślę, że brakuje ,,im’’ poczucia humoru… 

Czyli – dostosowałem się. I było to spowodowane 
poznaniem właściwej Osoby i związaniem z Nią swoje-
go życia. I to też jest taka zwykła historia. 

Ostatnio jednak zastanowiłem się nad tym wszyst-
kim głębiej. Kiedy opowiedziałem tę historię podczas 
wykładu dla dużego grona nauczycielek, padło pyta-
nie, czy w takim razie nie powinno się wszystkim lu-
dziom polecać poznania odpowiedniej osoby, zamiast 
brania leków. 

W pierwszym odruchu chciałem odpowiedzieć, że 
to jest przecież oczywiste! A potem zastanowiłem się 
i wreszcie, po tylu latach(!), zrozumiałem, że to w ogó-
le nie jest oczywiste. 

Spotkanie osoby, która posiada właściwe cechy, 
aby nas uratować, zakochanie się w niej z wzajemno-
ścią i pozostanie z nią należy przecież traktować w ka-
tegoriach bardzo dużego cudu!

To, co teraz napiszę, jest bardzo serio. Trochę 
trudno mi o  tym pisać, bo wiem, że to może nie być 
potraktowane poważnie, ale muszę spróbować. 

Otóż uważam, że jestem znawcą ludzi. To brzmi 
nieskromnie, ale jak inaczej miałbym siebie określić? 
Od około 40 lat nie zajmuję się niczym innym poza in-
terpretacjami ludzkich zachowań. Więc uważam, że 
znam się na tym. Jeśli nie mam racji – to wszystko na 
marne. 

Przyjmijmy więc, że się znam. I, będąc znawcą, 
muszę powiedzieć, że w ciągu całej swojej kariery po-
znałem najwyżej kilka osób, które mogłyby dorównać 
mojej Żonie, jeśli chodzi o szczególny rodzaj inteligencji 
emocjonalnej. Jest po prostu niezwykła. Jedyna w swo-
im rodzaju. To nie chodzi o  to, że jestem w  Niej za-
kochany, choć oczywiście jestem, i pisałem już o tym, 

Cicer cum caule

Jest taka historia, którą czasem 
opowiadam na wykładach (mówię 
o różnych sprawach, ale staram się nie 
powtarzać zbyt często). 
Opowiadam więc o 16-letnim chłopaku, 
który był „grzecznym dzieckiem”, dobrze 
się uczył i nie sprawiał problemów, ale 
dość nagle stał się bardzo trudny. Zaczął 
się dziwnie ubierać, nosił stale przy sobie 
duży nóż lub nawet kilka noży. Mówił 
kolegom, że nie powinno się żyć dużo 
dłużej niż James Dean. Ostentacyjnie 
palił papierosy i pił alkohol, z czym się 
specjalnie nie krył. Uciekał z lekcji itd., itp. 
Taka dość typowa historia o problemach 
nastolatka. Nic wielkiego. 
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chodzi jednak o to, że Ona mi 
naprawdę imponuje! A powie-
działbym, że nie tak łatwo mi 
zaimponować w mojej własnej 
dziedzinie. Po co piszę o tym, 
co naraża mnie na podejrze-
nie o  gruby nepotyzm? Bo 
uświadomiłem sobie, jak mało 
prawdopodobne było spotkanie przeze mnie 46 lat 
temu właśnie takiej Osoby jak Anita!

A tu ktoś mówi – „a to nie lepiej było znaleźć temu 
pacjentowi (czyli Łukaszowi Święcickiemu) odpowied-
nią partnerkę, zamiast dawać mu leki?”. Równie dobrze 
można by powiedzieć – „A po co dawaliście mu loda, 
kiedy skarżył się, że jest gorąco? Nie łatwiej było ob-
niżyć temperaturę na całej kuli ziemskiej?”. No to wy-
obraźcie sobie, że nie. Raczej nie byłoby łatwiej… 

Chodzi mi o  to, że nie widzę sensu w  zalecaniu 
wyjątkowego cudu tam, gdzie zadziała zwykły cud co-
dzienny. 

Bo leki przeciwdepresyjne są również cudem. Nie 
są żadnym tam „koniecznym złem”, nie są „ostateczno-
ścią”, nie są żadną „chemią” (są chemiczne, ale na Świe-
cie jest tylko chemia i fizyka, którymi rządzi matema-
tyka, jest oczywiście także metafizyka, ale mało kto ją 
zjada, a w każdym razie nie w dużych porcjach). Nie są 
też środkami „zmieniającymi człowieka”. Tak napraw-
dę związek z  inną osobą zmieni każdego człowieka 
w znacznie większym stopniu niż jakikolwiek lek. Tego 
się nawet nie da porównać, jeśli chodzi o skalę!

Dokładne wyjaśnienie tego, czym są i  czym nie są 
leki przeciwdepresyjne, można znaleźć w  innych mo-
ich felietonach, mogę też napisać kolejny na ten temat 
(z przyjemnością). Ten tekst nie jest o tym, tylko o tym, 
że przyjmowanie leków bardzo często jest w rzeczywi-
stości najprostszym, najłatwiejszym i najmniej ryzykow-
nym sposobem rozwiązania różnych problemów depre-
syjnych, ale także różnych problemów zachowania. 

Czy jest najskuteczniejszym? Tego wcale nie 
twierdzę. Myślę jednak, że w  tej sprawie obowiązuje 

pewna modyfikacja prawa 
Holmesa (prawo to mówi, 
że jeśli jakiś lek nie działa, 
to jego działania niepożą-
dane są bez znaczenia) – 
a  mianowicie, że jeśli jakiś 
sposób postępowania jest 
niedostępny, albo niemal 

niedostępny, to nie ma żadnego znaczenia, że byłby on 
najlepszy. 

Tu mam ochotę napisać, że gdyby każdy mło-
dy chłopak mógł ożenić się z  taką dziewczyną jak 
moja Żona, to byłby to najlepszy sposób rozwiązania 
ich problemów. To z pewnością zabrzmiałoby mocno 
i efektownie. Niestety, to też nie jest prawda. 

Jedynym chłopakiem, któremu było to na bank 
potrzebne, był młody Łukasz Święcicki. Natomiast 
w przypadku innych – po prostu nie wiadomo. Czy też, 
ja nie wiem.

Mamy tu więc dwa niezależne czynniki. Po pierw-
sze – osoba będąca potencjalnym lekiem na całe zło, 
w tym przypadku Anita, musi być zupełnie wyjątkowa, 
i  to w rzadko spotykany sposób. Ale po drugie – pa-
cjent też musi być właściwie i indywidualnie dobrany!

Powstaje pytanie – czy to jest w  ogóle możliwe? 
Odpowiedź jest zawarta w Piśmie Świętym – dla czło-
wieka nie jest, ale u Boga wszystko jest możliwe. Ale to 
jest, sami przyznacie, zupełnie inna opowieść... 

Śmiało więc wysyłam moich pacjentów do apteki, 
a nie na portal randkowy. 

A jeśli ktoś wierzy, że lepiej mu wyjdzie znajdowa-
nie odpowiednich partnerów życiowych dla swoich 
pacjentów, to proszę wziąć pod uwagę, że mniej więcej 
za takie pomysły państwo Adam i Ewa musieli poże-
gnać się z Rajem, co wszystkich nas wpędziło w niezłe 
kłopoty. 

A wiadomy wąż proponował im jak najbardziej na-
turalny i  zdrowy produkt owocowy, a  nie jakieś tam 
okrągłe tabletki…   n
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Anna Netrebko   
i połączone chóry konformistów,  
oportunistów oraz hipokrytów

Snobistyczno - pretensjonalny felieton  grafomańsko - plotkarski
Bogusław Habrat

Polskim wkładem w kulturę światową okazała się 
skirkotymia (p. E. Brzezicki), czyli słomiany ogień 
o podłożu histerycznym. Takoż świat (my najbar-

dziej) zareagował na rosyjską agresję na Ukrainę. Nie 
rozszerzajmy jednak toastu i skupmy się na tytułowej 
sopranistce. Po zachłyśnięciu się zafundowanymi Ne-
trebko upokorzeniami, po cichu przeproszono „się” 
z Anną i mijające wakacje oraz nadchodząca jesień to 
pasmo jej recitali po najlepszych scenach operowych 
i  filharmonicznych Europy. Dotyczy to także mojej 
ukochanej Elbfilharmonie w  Hamburgu (7 września 
2022). W sumie należy się tylko cieszyć: 
wolność rozumiana jako możliwość 
nieskrępowanego dokonywania wy-
boru zatryumfowała. Kto przedkłada 
moralność nad estetykę, ma prawo boj-
kotować spektakle, kto wyżej ceni do-
znania estetyczne i kunszt, niż zmienne 
i  manipulowane (bańka informacyjna) 
wartości moralne – może kupić bilety 
i oddać się kontemplacji śpiewu. Mora-
lizatorzy byli tak zajęci produkowaniem 
ad hoc etycznych wytycznych, że zapomnieli trochę 
zapomnianego słowa: „przepraszam”. I dotyczy to nie 
tylko sopranistki i  innych artystów o  poglądach od-
miennych od „obowiązujących”, ale i  wprowadzonych 
w błąd czytelników, których podpuszczono do chóral-
nego szczucia.

Współcześnie miarą starczej dekadencji jest nie 
tylko pamiętanie słów: „przepraszam”, „proszę” i „dzię-
kuję” (te ostatnie zastąpiono słowami: „mam imma-
nentne prawo”, „żądam” i „należy mi się, jak psu buda”), 
ale i  fakt bycia nauczanym języka rosyjskiego. Ale dla 
mnie miarą starości jest pamięć Kaplicy Sykstyńskiej 
sprzed renowacji. Konserwatorzy z  Japonii odczeka-
li aż sobie pokontempluję freski, dostrzegę lub bar-
dziej: domyślę się szczegółów ukrytych pod warstwą 
ciemnego nagaru. Po zakończeniu mojej kontemplacji 
Tajemnicy, Japończycy przystąpili do zdrapywania za-
kopceń i po kilku latach ukazała się Kaplica Sykstyń-
ska, która wzbudziła chyba największe kontrowersje 
estetyczne w XX w. Freski okazały się jasne, kolory na 
palecie Michała Anioła raczej nie podlegały mieszaniu 
i  „łamaniu”, część sylwetek była konturowana – jed-
nym słowem: cały Renesans – jasno, wesoło, radośnie. 

Młodsi, nie mając porównania ze stanem sprzed reno-
wacji czują radość Renesansu, ale starcom coś zabrano. 
Tajemnicę.

Dotyczy to większości wszystkich restaurowa-
nych zabytków: więcej nie chcę oglądać rozjaśnionych: 
Klasztoru Hieronimitów w Belem, Kolegiaty w Opato-
wie ani Kościoła Farnego w Krośnie, gdzie spatynowa-
ne rzeźby pokryto płatkami błyszczącego złota odbija-
jącego jaskrawe światło halogenów.

Jednak w  Krośnie dla równowagi dokonano rów-
nież konserwacji Kościoła o.o. Kapucynów. Tak, tego 

samego, który zbudowano z kamieni po-
chodzących z ruin odległego o kilka kilo-
metrów Zamku Odrzykońskiego. Nie by-
łoby w tym nic interesującego, gdyby nie 
fakt, że te kamienie przywiał huragan. 
Takie kiedyś były zjawiska przyrodnicze, 
i to jeszcze przed „anomaliami pogodo-
wymi” rzekomo spowodowanymi pale-
niem śmieciami w  „kopciuchach” oraz 
harczeniem metanem wydobywającym 
się z  odbytów byków prowansalskich 

hodowanych pod niedalekim Rymanowem. Wracając 
do renowacji; otóż ten Kościół był lubiany zarówno za 
pracowitość Kapucynów, zaopatrujących całe miasto 
i okolice we flance warzyw i rozsady cudownie pach-
nących goździków oraz wrażenie przytulności (ciemne 
boazerie). Natomiast dzieci, których mózgi nie dojrzały 
jeszcze do doznań metafizycznych, ceniły sobie kościół 
za sklepienia iluzjonistyczne, z bardzo kolorowymi ob-
razami. Któreś z dzieci porównało je nawet z  ilustra-
cjami J.M. Szancera. Tu na odwyrtkę: podpacykowane 
żywokolorowe obrazy odrestaurowano zgodnie z pier-
wotnymi, odkrytymi w  głębszych warstwach freska-
mi. Nazwano je kolorystyką „stonowaną”. Ciekawskie 
tłumy, które zobaczyły odrestaurowane sklepienia 
dały wyraz swemu wzburzeniu „burymi” kolorami. Aż 
sam gwardian musiał się tłumaczyć. Zrobił to zresztą 
bardzo sprytnie: „Nie miałem nic do gadania. Unia Eu-
ropejska dała trochę pieniędzy, ale zażądała przywró-
cenia kolorów pierwotnych. A kto mógł wiedzieć, jakie 
kolory są pod spodem?”. Na iluzje sufitowe nadal patrzy 
się z niesmakiem, ale wyciągnięto praktyczne wnioski: 
UE daje judaszowe srebrniki, ale wymusza powrót do 
średniowiecza. n

Dla mnie miarą 
starości jest 
pamięć Kaplicy 
Sykstyńskiej 
sprzed renowacji.

Cicer cum caule
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